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وسط حضور جماهيري
مؤسسات القرية تقيم مهرجان الغدير اإلنشادي الثاني
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املحبني وحمركة مل�شاعرهم اجليا�شه وغار�سة يف قلوب ال�صغار و
الكبار,
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عليكم ال��دور املهم الذي يلعبه ال��رادود احل�سيني يف
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اجلماعي���ة الثالث���ة وذل���ك يف ي���وم الأربع���اء
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بالكلمة والفن

الوسيلة تقيم موسم اإلمام الصادق (ع) الثاني
حي���ث �أقيم���ت يف الليل���ه االوىل م�سرحي���ه
اجتماعي���ه هادف���ه بعن���وان (الدراوي����ش) قدمته���ا
الفرق���ة امل�سرحي���ه التابع���ه للح�سيني���ه املهديه يف
منطق���ة الب�ل�اد القدمي ,وت���دور �أح���داث امل�سرحيه
ح���ول حياة املواط���ن البحريني ال���ذي يعتمد على
بي���ع اخل�ض���ار و الفواكه يف ال�س���وق لك�سب قوت
يوم���ه ،و ت�ب�رز امل�سرحيه ما يتحلى ب���ه من دعابة
و روح مرح���ه و حر�ص���ه عل���ى تعلي���م �أوالده يف
املدار����س و اجلامع���ات رغ���م الظ���روف املعي�شي���ه
ال�صعب���ة .ث���م تنتق���ل �أح���داث امل�سرحي���ة �إىل
امل�ضايقات التي يتعر�ض لها هذا املواطن الب�سيط
من قبل امليل�شي���ات الآ�سيوية التابع���ه للمتنفدين,
و حماول���ة �إرغام���ه ق�س���را لكي يق َبل نع���ل احدهم,
بع���د ان ق َب���ل �أوعيت���ه و ر�أ�س���ه ح�سب طلبه���م  ,اال
ان كرامت���ه و ع���زة نف�سه �أب���ت ذلك و ق���د كلفه ذلك
قا�س من
املوق���ف حياته اذ تعر�ض ل�ضرب مربح و ٍ
قبل عنا�صر ه���ذه امليلي�شيات حتى فارق احلياة و
ق���د ذهل احل�ضورامام م�شهد م�ؤثر جدا عندما رفع
رئي����س امليلي�شيات املي���زان و اخذ ي�ص���رخ بعايل
�صوت���ه و باللغ���ة الهندي���ه ب�أنه���م ارب���اب القانون
و العدال���ه و ال�سلط���ه يف ه���ذا البل���د و ه���ذا ه���و
م�صري م���ن يعار�ضهم و بعدها رم���ى بامليزان على
ج�س���د املواطن احلاج مكي ال���ذي فارق احلياة من
ك�ث�رة �ضربه���م  .وبعدها تنتقل االح���داث ب�صوره
كوميدي���ة �ساخ���ره اىل حت�ض�ي�ر روح احلاج مكي
ملعرف���ة مكان الكوبون ال���ذي فاز به و قيمته ع�شرة
�آالف دين���ار ,حيث اع���رب احلاج مكي عن فرحه و
�سعادته باملوت  ,اذ �أنه تخل�ص من الذل و الهوان,
كم���ا اخد يت�أمل حلال املواطن�ي�ن البحرينيني و قال
ب�أن���ه يف اجلن���ه م���ع احل���ور العني يف راح���ة تامه
من دون م�ش���اكل التجني�س و الطائفيه و التمييز

با�سلوب تراجيدي م�ؤثر.
ام���ا يف الليله الثانيه م���ن مو�سم هذا العام فقد
اقيم���ت حما�ضره �إ�سالميه بعن���وان ( االمام جعفر
ال�ص���ادق (ع) ام���ام ل���كل املداهب) ,قدمه���ا ف�ضيلة
ال�شي���خ جا�س���م اخلياط ع�ض���و املجل����س العلمائي
اال�سالم���ي  ,حي���ث تط���رق اىل ال���دور التاريخ���ي

لالمام ال�صادق(ع) يف ار�ساء جميع قواعد العلوم
الدينيه منه���ا و الطبيه و الكيماوي���ة و الفيزيائيه
و التطبيقي���ه كم���ا تطرق���ت املحا�ض���ره اىل ب���روز
االم���ام ال�صادق العلمي و القيادي و تهافت الطلبة
و الدار�سني عل���ى حلقاته التعليميه كي ينهلو من
بحر فيو�ضاته  ,حيث تخرج على يده العلماء الذين
قادوا احلركه العلميه يف ما بعد و تخرج على يده

الأئم���ه الذين اقروا بامتنانهم لالمام ال�صادق (ع)
لدرج���ة ان االمام ابو حنيف���ه النعمان امام املذهب
احلنفي قال مقولته ال�شه�ي�ره "لوال ال�سنتان لهلك
النعمان" و يق�صد هنا ال�سنتان اللتان تتلمد فيهما
على يد االمام ال�صادق(ع).
ويف اخلتام مت تكرمي الفائزين يف م�سابقة نون
والقلم التي نظمتها جمعية التوعية اال�سالمية.
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الوسيلة تنظم زيارة إلى قبر الشيخ الدمستاني

نظمت هيئة الو�سيلة رحلة �إميانية �إىل قرب
العالمة ال�شيخ ح�سن الدم�ستاين املدفون يف
منطقة القطيف باملنطقة ال�شرقية حيث انطلقت
يف يوم اجلمعة  14نوفمرب من العام اجلاري و
�شمل الوفد قرابة اخلم�سني زائرا انطلقوا ظهر ًا
لي�صلوا �إىل املقربة بعد �صالة املغرب التي �أدوها
جماعة يف م�سجد املقربة احلباكة –التي دفن فيها
الدم�ستاين -ب�إمامة احلاج علي اخلزنة ،وذلك قبل
�أن يتوجهوا لزيارة الدم�ستاين ويعد الدم�ستاين
�أحد �أبرز ال�شعراء البحرينيني حيث ال تزال
الأل�سن تتداول ق�صيدته امل�شهوره "احرم
احلجاج" و التي �أ�صبحت جزء ًا من ن�سيج �إحياء
عا�شوراء الإمام احل�سني(ع) رغم ما م�ضى عليها
من زمن ‘ و ذلك �إ�ضافة �إىل �أنها تقر�أ يف جميع
نواحي العامل ال�شيعي العربي من البحرين �إىل

الإح�ساء و القطيف مرور ًا بالكويت والعراق و
الأهواز و عمان و �سوريا و لبنان و قلما وجد
خطيب عربي ال يحفظ منها �شيئ ًا ‘ بل �إن هناك من
يحفظها وال يعلم من م�ؤلفها كما قام الدم�ستاين
بكتابة عدة م�ؤلفات من بينها "حتفة الباحثني
يف �أ�صول الدين و" منظومة يف نفي اجلرب و
التفوي�ض و" ارجوزة يف �إثبات الإمامة و الو�صية
"و "ارجوزة التوحيد " و" ر�سالة يف ا�ستحباب
اجلهر بالت�سبيح يف الأخريتني " و اجلدير بالذكر
ان الدم�ستاين ا�ضطر لهجرة البحرين ب�سبب
كرثة غزو اخلوارج لها ‘�إذ كانت على ا�ستيال�ؤهم
عليها عام 1131هـ �سبب ًا يف هجرته مع جملة من
اعيان البحرين اىل القطيف ‘و التي دفن فيها �سنة
1181هـ.
وعلى هام�ش الزيارة توجه الوفد لزيارة

على ملعب نادي سماهيج

الوسيلة تقيم مهرجان العيد الثاني
يف جو �ساده املرح والفرح ومع ن�سمات اخلريف العليلة� ،أقامت هيئة الو�سيلة
مهرجانها الثاين للعيد ،كعادتها على ملعب نادي �سماهيج.
وقد �شمل املهرجان �ألعاب عديدة وب�أ�سعار زهيدة مثل البيت الهزاز واخليل
والقطار� ،إ�ضافة لركن لبيع امل�أكوالت والوجبات اخلفيفة� .إ�ضافة لركن الألعاب
ال�شعبية لل�شباب والنا�شئة والذي تكفل به كالعادة م�ضيف �أبي الف�ضل العبا�س مع
جمموعة من الأخوة مثل الأخ عبدالله �سبت وجهاد �سلمان و�آخرين.
وقد ت�ضمن املهرجان توزيع اجلوائز على الفائزين يف الألعاب ال�شعبية.
واجلدير بالذكر اىل �أن املهرجان كان بدعم وتعاون من النائب البلدي الأخ حممد
ح�سن عبا�س.

العالمة ال�شيخ عبدالكرمي احلبيل �أحد ال�شيوخ
املعروفني يف منطقة القطيف وقد ت�صادف �أن كان
�شيخ حمزة الديري موجود هناك
ورحً ب ال�شيخ عبدالكرمي بالوفد مذكرا
بالقوا�سم امل�شرتكة بني �أهل البحرين والقطيف
من قدمي الزمان وحتى وقتنا احلايل  ,ثم �ألقى
ال�شيخ احلبيل حما�ضرة يف الوفد �ضمنها �شروط
جناح العمل اال�سالمي وذكر �أربع منها وهي -:
�-1أن يكون العمل خال�صا لوجه الله
�-2أن يلتزم العمل بال�ضوابط ال�شرعية وال
يخرج عن �إطارها
�-3أن يتم�سك العاملون بخط املرجعية
العلمائية الر�شيدة
�-4أن يعمل العاملون على نظم �أمورهم يف
غمل م�ؤ�س�ساتي منظم

ويف اخلتام نوه �سماحته على �أن ي�سعى
العاملون اىل جعل �أهداف عملهم عاملية ليتمكنوا
من النجاح على امل�ستوى املحلي ,وبعد الكلمة
�س َلم ال�شيخ حمزة الديري نيابة عن هيئة الو�سيلة
�شهادة �شكر لل�شيخ عبدالكرمي احلبيل على ح�سن
ا�ستقباله و�ضيافته.
بعد ذلك توجه الوفد اىل �ساحل القطيف
وكان اجلو العام ال�سائد يف الوفد مفعم بالبهجة
وال�سرور وقد تناول الوفد طعام الع�شاء يف هذا
اجلو املفتوح على �شاطئ القطيف وبعد الع�شاء
عاد الوفد اىل قريتنا احلبيبة ويف ذاكرته �أحداث
جميلة ومفيدة وقد �شكر الوفد هيئة الو�سيلة على
هذه الرحلة والفعالية املتميزة ومتنى عليها تكرار
مثل هذه الفعاليات املميزة.
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�أ�سم املولود /املولوده
عبا�س
زينب
علي
عبدالله
ح�سني
زينب
قا�سم
ليال
�سند�س
ح�سني
جربئيل
مناف
علي
م�شاعل

الوالد
علي حبيب اليتيم
عبدالله ح�سن م�سعود
ح�سني عي�سى ال�سماهيجي
را�شد �أحمد احللي
علي عي�سى املعلم
ح�سن عي�سى اخلزنة
�سيدح�سن ها�شم الغني
عبداالمري ح�سن بو�صفوان
�سامر ح�سن حم�سن
جابر �أحمد بو�صفوان
جعفر �أحمد م�سعود
جا�سم جعفر حممدجا�سم
�أحمد عي�سى �سعيد نا�صر
عادل حممد النهام
خليل عبدالله الفرج
فا�ضل عبدالله �شم�سان
عبدالله جعفر امل�شكول

حممد

عبا�س علي ح�سن خامت

خوله

علي
فاطمة
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صندوق سماهيج وهيئة الوسيلة

يقيمان مأدبة إفطار

يف �سعيها الدائم لإقامة الفعاليات االجتماعية لأهل القرية ملزيد من توثيق العالقات بني
�أبناء القرية �أقامت هيئة الو�سيلة و �صندوق �سماهيج اخلريي م�أدبة الأفطار ال�سنوية
الأوىل لأهايل القرية ليلة  25رم�ضان يف مامت �سماهيج الكبري.
وقد ال قت امل�أدبة �إقبا ًال جيد ًا من �أهايل القرية الذين توافدوا لالفطار بعد �صالة اجلماعة
يف اجلامع.
وقد اعرب املتواجدون عن �سعادتهم ملثل هذه الفعاليات التي تزيد من الرتابط
االجتماعي.

مسابقة نون والقلم

سماهيج تكتسح مناطق البحرين

إحتفاء بالقدوم الميمون ...
أقامته الوسيلة
ً
استقبال (حجاج القرية ) في مأتم سما هيج الكبير
نظمت هيئة الو�سيلة بالتزامن مع عودة احلجاج من الديار املقد�سة حفل
ا�ستقبال يف م�أمت �سما هيج الكبري لل�سالم عليهم  ،وقد تخلل احلفل قراءة
مولد الر�سول الأكرم حممد ((�ص)) الذي كان ب�صوت ال�شيخ عبدالله املبارك ،
وفور انتهاء اخلطيب من قراءة املولد با�شر احل�ضور يف ال�سالم على احلجاج.
وقد وزعت احللويات على احل�ضور �إحتفا ًء بقدوم حجاج القرية �ساملني �إىل
ديارهم.

اكت�سحت �سماهيج مناطق البحرين
حيث احتلت العدي���د من املراكز الأوىل
يف م�سابق���ة جمعي���ة التوعي���ة (ن���ون
والقلم).
حي���ث �أحت���ل يف امل�ست���وى الأول
(ال�صف���وف م���ن الأول اىل الثال���ث
االبتدائ���ي) الطال���ب (عل���ي عبدالنب���ي
حبي���ب عبدالل���ه) املرك���ز الثال���ث عل���ى
م�ست���وى البحرين مبعدل � ،%96أما يف
امل�ستوى الث���اين (ال�صفوف من الرابع
اىل ال�ساد����س االبتدائ���ي) فق���د احت���ل
الطالب (عل���ي عقيل البو�سط���ة) املركز
الثاين عل���ى م�ست���وى البحرين مبعدل
 ،%98ويف نف�س امل�ستوى �أحتل الطلبة
(ح�س���ن عبدالله يتيم)(،علي نا�صر علي
نا�صر)(،ن�ض���ال ح�س���ن م�سعود) املركز
الثالث عل���ى م�ست���وى البحرين مبعدل
.%96
و�أ�ستقب���ل الأهايل وهيئ���ة الو�سيلة
هذا اخل�ب�ر بكل الفرح وال�سرور و�شكر
الأه���ايل لهيئ���ة الو�سيل���ة ه���ذا اجله���د
املب���ارك يف العناية بالطلبة وت�سجيلهم

يف مثل هذه امل�سابقات.
واجلدي���ر بالذك���ر �أن م�سابقة (نون
والقل���م) ه���ي م�سابق���ة �سنوي���ة تطلقها
جمعي���ة التوعي���ة اال�سالمي���ة عل���ى
م�ست���وى مناط���ق البحري���ن ككل وم���ن
كال اجلن�س�ي�ن ،حي���ث يت�ساب���ق الطلبة
يف حف���ظ امل���ادة العلمية الت���ي تقررها
اجلمعي���ة وم���ن ث���م يقدم���ون اختب���ارا

نظري��� ًا يف هذه املادة لتحديد الفائز يف
امل�سابقة.
و�أ�شرف���ت جلن���ة التدري����س بهيئ���ة
الو�سيل���ة ه���ذا الع���ام عل���ى الطلب���ة
املمتحن�ي�ن حي���ث وف���رت له���م الكت���ب
الدرا�سي���ة ودر�سته���م املنه���ج املطلوب
ووف���رت له���م املوا�ص�ل�ات لي���وم تقدمي
االمتحان.

العدد السابع  -السنة الثالثة

الو�سيلة

�أخبار القرية

يناير  - 2009محرم 1430هـ
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إحياء لسنة الرسول (ص)
ً

الوسيلة تقيم العقيقة الجماعية الثالثة
مبنا�سب���ة احتف���االت القرية بعيد
الغدي���ر الأغ���ر �أقامت هيئ���ة الو�سيلة
العقيق���ة اجلماعية الثالث���ة وذلك يف
يوم الأربع���اء  2008/12/17مبامت
�سماهي���ج الكبري ,وقد ب���د�أ الربنامج
بع���د �ص�ل�اة الظه���ر بق���راءة موجزة
لل�شيخ عبدا لل���ه ال�سنـي الذي بدوره
حتدث ع���ن واقعةالغدير وم�ضامينها
وبع���د املحا�ضرة تناول �أهايل القرية
واملدع���وون وجب���ة الغ���داء وتب���ادل
اجلمي���ع اله���اين والت�ب�ركات به���ذه
املنا�سبة العظيمة.
وبالن�سب���ة مل�ش���روع العقيق���ة
يو�ض���ح رئي����س اللجن���ة الإعالمي���ة
بهيئ���ة الو�سيلة م�.ص�ل�اح �شم�س �أن
امل�ش���روع كان فك���رة ت���راود �شب���اب
القري���ة من���ذ زم���ن وقد ج�س���دت على
�أر����ض الواق���ع ,م�ؤك���د َا �أن اله���دف
الأ�سا�س���ي للم�ش���روع يتك���ون م���ن
نقطت�ي�ن �أ�سا�سيت�ي�ن �أحدهم���ا دين���ي
والآخر اجتماعي �أما الديني يت�ضمن
�إحياء ال�سن���ة املحمدية واالجتماعي

ن�ش���ر البهج���ة وال�س���رور وتر�سي���خ
�صل���ة الرح���م والعالق���ات يف القرية
وت�شجي���ع النا����س عل���ى �إحي���اء �سنة
العقيقة .
وبالن�سب���ة للم�شارك�ي�ن مب�شروع
العقيق���ة الثالث���ة فق���د �ضم���ت ت�سعة
ع�ش���ر ر�أ�س ًا (عقيقة) م���ن ذكر و�أنثى,
و�أ�ض���اف �أن ه���ذه وجب���ة ثالث���ة م���ن
امل�شارك�ي�ن ون�سع���ى لتطويرها نوع ًا
وكم��� ًا ب�ش���كل دوري يف املنا�سب���ات
الديني���ة الكبرية  ,وعن تلبية الدعوة
واحل�ض���ور يو�ض���ح �شم����س �أن
احل�ض���ور من �أهايل القرية وخمتلف
مناط���ق البحري���ن كان كب�ي�ر ًا وق���د
فاج����أ اجلمي���ع حي���ث مل يك���ن امل����أمت
الكب�ي�ر يكفي له���ذه الأع���داد الغفرية
فا�ضطررن���ا اىل �أن نفت���ح �ساح���ة
اجلامع الكبري لتناول وجبة الغداء.
وبالن�سب���ة للتنظي���م وترتي���ب
ال�ضياف���ة فقد �س���ارت االم���ور ب�شكل
ه���ادئ حي���ث كن���ا عل���ى ا�ستع���داد
بتنظي���م �أنف�سن���ا واع���داد ال���كادر

لل�ضيافة والتنظيم يف حمل ال�ضيافة
وخارجه���ا و�أوعزنا لبع����ض ال�شباب
للخدمة وال�ضيافة .
وعن امل���ردود االيجاب���ي مل�شروع
العقيق���ة اجلماعي���ة ي�ؤك���د �شم�س �أن
ه���ذا امل�شروع وغ�ي�ره م���ن امل�شاريع
االجتماعية جزء من اهتمامنا خلدمة

القرية و�ضيوفها و�أحد
االن�شطة لهيئة الو�سيلة م�ؤكد ًا �أن
ه���ذه الفعالية ق���د �أدخلت على نفو�س
�أهل القرية ال�سرور والبهجة وجعلت
اجلميع ي�شرتك فيها م�ضيف ًا �أن هناك
العدي���د م���ن النا����س وجدن���اه يق���دم
التهنئ���ة وي�شجعن���ا عل���ى اقامة مثل

ه���ذه املنا�سب���ات ,والبع�ض ثمن هذه
اخلط���وة واعتربها نقل���ة نوعية يف
العمل الإ�سالمي لي����س على م�ستوى
القرية ب���ل على امل�ست���وى البحريني
و�أ�ض���اف �شم����س �أن هن���اك جمموعة
من ال�شباب قد تقدم���وا اىل امل�شاركة
يف وجبة العقيقة اجلماعية الرابعة.
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العدد السابع  -السنة الثالثة
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يناير  - 2009محرم 1430هـ

وسط حضور جماهيري

مؤسسات القرية تقيم مهرجان الغدير اإلنشادي الثاني
و�سط ح�ض���ور جماهريي كبري ميّ���زه العن�صر
الن�سائ���ي الذي فاق ح�ض���وره كل التوقعات �أقامت
م�ؤ�س�س���ات القري���ة :هيئ���ة الو�سيل���ه و �صن���دوق
�سماهي���ج اخل�ي�ري و ن���ادي �سماهي���ج الثق���ايف
والريا�ض���ي مهرجان الغدير الإن�ش���ادي الثاين يف
ي���وم اجلمعه املواف���ق  26دي�سم�ب�ر  , 2008حيث
اقي���م املهرج���ان يف �ساح���ة الغدير وقد ب���دا احلفل
ب�آي���ات عطره من الذك���ر احلكيم تاله���ا احلاج عبد
الل���ه الفرج  ,وبعدها بد�أت الفرق االن�شاديه ت�صدح
و ت�ش���دو مطرب���ة وم�شنف���ة �آذان املحبني وحمركة
مل�شاعرهم اجليا�ش���ه وغار�سة يف قلوب ال�صغار و
الكبار ,الن�ساء و الرجال حب الوالء لأمريهم الذي
ع�شقوا وال والوا �سواه ,علي امري امل�ؤمنني و �سيد
ال�ساجدي���ن ,ق�سي���م اجلن���ة و النار ,اب���ا احل�سن و
احل�س�ي�ن �سبط���ي ر�سول الل���ه  .حيث ب���د�أت فرقة
النب����أ العظي���م وه���ي م���ن قرية بن���ي جم���ره ,هذه
القري���ه التي ما ان ذكرت ذك���ر معها الأب و املجاهد
الكبري العالمه ال�شي���خ عبد االمري اجلمري (رحمة
الل���ه عليه)  ,و تلتها فرقة الوف���اء و هي فرقة ت�ضم
كوكبة من املن�شدين الأكفاء من مناطق متعدده من
اململك���ه ,و بعدها ج���اءت فرقة �أجي���ال القائم وهي
م���ن قري���ة �سماهي���ج يف باكورة عودته���ا بعد طول
غي���اب دام ال�سب���ع �سن���وات ,اما امل�شارك���ه الرابعه
فكان���ت من ن�صي���ب فرقة �أ�ص���داء الغدي���ر من قرية
ك���رزكان ,وهي فرق���ة لها تاريخه���ا الزاخر الطويل
باالجن���ازات و امل�ش���اركات الوا�سع���ه  ,واختت���م
املهرجان بامل�شاركة اخلام�سه و هي ان�شودة لفرقة

االم���راء  ,و هي الفرق���ة املمثله لهيئ���ة الو�سيله يف
ه���ذا املهرجان  ,و قد كان���ت م�شاركتهم بان�شودتني
االوىل يف ح���ب علي (ع) و الثاني���ه كانت حما�سية
يف ح���ق فل�سط�ي�ن احلبيب���ه ,م�ستوحاة م���ن الفكر
الفني املق���اوم لالحتالل ال�صهيوين �صفا اىل �صف
م���ع البنادق و الب���ارود  .و يف نهاي���ة املهرجان مت
توزيع الدروع على الفرق امل�شاركه و كذلك اجلهات
الراعي���ة للمهرج���ان و ه���ي م�ؤ�س�س���ة احليدري���ه
لت�أجري املع���دات الثقيله  ,ال�شبكة لالفراح ,خمابز
املنار  ,خمبز املرزوق و ال�سيد حممد ح�سن عبا�س
املمث���ل البلدي للمنطقه .كم���ا مت تكرمي ادارة امل�أمت
الكب�ي�ر و م�ؤ�س�سة مروه الند للإن�شاءات ل�صاحبها
احلاج ح�س���ن �سلطان و م�صان���ع احلايكي لدعمهم
املتوا�ص���ل لأن�شطة و فعالي���ت هيئة الو�سيله .و قد
�أدي���ر املهرج���ان ب�إتقان من قبل ال���رادود احل�سيني
القدير ال�سيد ح�سني املو�سوي ,الذي حاول جاهدا
رف���ع حما����س اجلمه���ور و حثهم باع�ل�اء ا�صواتهم
بال�صالة عل���ى حممد و ّال حممد وق���د كان متنوعا
يف فقراته م�ضيفا زخما كبريا للمهرجان.
و ال�شك���ر مو�ص���ول اىل جمي���ع م���ن �ساه���م يف
اجن���اح ه���ذا املهرج���ان م���ن ف���رق م�شارك���ه عملت
من���ذ فرتة طويل���ه ا�ستعادا للمناف�س���ة يف حب اهل
البي���ت و جه���ات داعم���ة بامل���ال املبارك و ك���وادر و
منظم�ي�ن ممن نذروا وقتهم و �آل���و على انف�سهم اال
ان يبذل���وا كل ما بو�سعهم الجن���از ما مت جناح يف
هذا املهرجان.

الو�سيلة

العدد السابع  -السنة الثالثة

اجلمعية احل�سينية

يناير  - 2009محرم 1430هـ

الجمعية الحسينية تكثف استعداداتها الستقبال شهر محرم
اجلمعي��ة احل�س��ينية تكم��ل ا�س��تعدادها له��ذا
املو�سم
�أكمل���ت اجلمعي���ة احل�سينية بلجانه���ا اخلم�س
ا�ستعداده���ا له���ذا املو�س���م ،حي���ث قام���ت اللجن���ة
الفنية بح�صر م�ستلزماتها وعمل ت�سعريات بكامل
احتياجاته���ا لر�صد امليزانية الالزم���ة ل�سنة كاملة،
كم���ا اطلعت اجلمعية على حالة الأجهزة وال�صيانة
الالزم���ة� ,أما اللجن���ة التنظيمية فبع���د جهد وعمل
متوا�صل مت التن�سي���ق مع الرواديد وو�ضع جدول
املوكب ط���وال املو�سم مت�ضمن ًا م�شاركات الرواديد
بالقرية وخارجها.
ومن جهته���ا وا�صلت اللجن���ة الإعالمية وللعام
الثاين على التوايل عمل برنات التثويب .وانتهت
من �إع���داد املوق���ع االلكرتوين اخلا����ص باجلمعية
بحلته اجلديدة ،كما قامت بتد�شني تقومي اجلمعية
اخلا�ص باملنا�سبات الإ�سالمية.
وبدورها و�ضعت جلنة اخلدمات ت�صورها لهذا
املو�سم كم���ا ح�ص���رت احتياجاته���ا وم�ستلزماتها.
و�أخريا انتهت اللجنة املالية من �إعداد ك�شف العام
الفائت ،كما �أكمل���ت ا�ستعدادها لتوفري ما حتتاجه
اجلمعية من م�صاريف هذا العام.

لق���ا ًء خا�ص��� ًا مبمثل���ي م�ضائ���ف القري���ة (ع�ش���اق
احل�س�ي�ن� ،أب���و الف�ض���ل ،احل���وراء) لبح���ث �سب���ل
التع���اون امل�ش�ت�رك وتوفري االحتياج���ات الالزمة.
وب���د�أ رئي�س اجلمعي���ة احل�سينية احلدي���ث ب�شكر
امل�ضاي���ف مل���ا تق���وم ب���ه م���ن دور كب�ي�ر يف خدم���ة
املوك���ب ومن ثم حتدث كل م�ضيف عن احتياجاتهم
وما ميكن �أن يقدم لهم.
م�شروع رعاية منا�سبة
وقد بد�أت اجلمعية احل�سينية �إطالق م�شروعها
اجلدي���د وهو عبارة ع���ن الرعاي���ة �أو امل�شاركة يف
�إحدى املنا�سبات (وفي���ات) التي حتييها اجلمعية،
حي���ث ميك���ن لأه���ايل القري���ة الك���رام �أن يتربع���وا
برعاية �إحياء �إحدى وفيات �أهل البيت(ع) على �أن
يتم �إهداء ثواب العمل �إىل �أحد �أقاربهم املتوفني.
�صقل املواهب

�ضمن برنامج ل�صقل مواهب الرواديد النا�شئة
فقد ا�شرتكت اجلمعي���ة يف م�سابقة براعم احل�سني
ع���ن طري���ق الرادودي���ن النا�شئ�ي�ن �أحم���د �سلم���ان
و�ص���ادق ال�سماهيجي والت���ي يقيمها م�أمت اخل�ضر
يف بني جمرة وقد كان جمموع الرواديد امل�شاركة
اجلمعية احل�سينية تلتقي مب�ضائف القرية
 9روادي���د وقد حق���ق الرادود �أحم���د �سلمان املركز
ويف �إط���ار ا�ستع���دادات اجلمعي���ة احل�سيني���ة الث���اين وال���رادود �ص���ادق ال�سماهيج���ي املرك���ز
لإحي���اء مو�سم عا�شوراء لهذا العام عقدت اجلمعية الثالث.

جدول رواديد القرية
ملحرم 1430هـ
يتحرك املوكب لي ًال ال�ساعة  9:30بعد القراءة مبا�رشة يف م�أمت ال�شباب
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�إ�ستقبال حمرم
العدد السابع  -السنة الثالثة

الو�سيلة

يناير  - 2009محرم 1430هـ

سماهيج تتشح بالسواد
كعادتها يف كل عام ات�شحت ال�ساحات والطرقات و�أزقة القرية بال�سواد ا�ستعداد ًا ملو�سم عا�شوراء
احل�سني (ع)  1430هـ  2009 -مـ ,وانت�شرت يف ممراتها و�أمام التجمعات احل�سينية التكايا
وامل�ضيفات ,وعلقت الرايات والأعالم الكربالئية ون�صبت البيارق على �أ�سطح احل�سينيات
وامل�آمت ,وو�ضعت الالفتات الت�أبينية و ال�شعارات احل�سينية على اجلدران واالعمدة.
بدورها جالت عد�سة الو�سيلة بني هذه املراكز والتجمعات حر�ص َا منها لتوثيق حركة ال�شارع
ال�سماهيجي يف احياء عا�شوراء لهذا العام والتقطت العديد من ال�صور املتنوعة.

خدمة الإمام احل�سني (ع) ال تقت�صر على الكبار

�أحد الأعمال الفنية يف القرية

م�ضيف ع�شاق الإمام احل�سني (ع) بحلته اجلديدة

العدد السابع  -السنة الثالثة

الو�سيلة

�إ�ستقبال حمرم

يناير  - 2009محرم 1430هـ

م�ضيف �أم البنني يو�سع من خدماته

تركيب ال�سواد  -م�ضيف الإمام احل�سن املجتبى(ع)

عمليات بناء م�ضيف واحة الكوفة

�شوارع القرية تلب�س �أثواب احلزن

عمليات تركيب ال�سواد يف م�أمت املطوع للن�ساء

نحن ع�شاق احل�سني
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�سماهيجيات
العدد السابع  -السنة الثالثة

ذكريات

مذكرات حسينية
 بقلم� -أ� .أحمد عي�سى
ما �إن تبدو عالمات �شهر الدم حمرم احلرام بالعيان والظهور وهي كثرية
منه ��ا احلمرة ال�شفقية التي تنذر بتدفق الدماء على �أر�ض كربالء حتى تبادر
اجلموع امل�ؤمنة اال�ستعدادات ال�ستقباله ومن �ضمن هذه الإ�ستعدادات مايلي:
تهيئة احل�سينيات والتكايا بتوفري جمي ��ع امل�ستلزمات التموينية والغذائية
,تركي ��ب �أقم�ش ��ة ال�س ��واد ون�صب البي ��ارق والأع�ل�ام احل�سينية عل ��ى �أروقة
احل�سيني ��ات حتى ان امل�شاهد لهذه املناظر املنبئة عن حالة دق طبول احلرب
وك�أن تل ��ك املعركة وليدة ال�ساع ��ة � ,إ�ضافة اىل ذلك تهيئ ��ة ا�سطوانات املامت
بتو�شيحه ��ا بال�سواد والت�أكد م ��ن و�ضعية املنرب وتثبيته بقوة ولطاملا كان املنرب
عر�ض ��ة لل�سقوط والتك�سري نتيجة انفعال وت�أثر الق ��ارئ و امل�ستمعني مباجرى
على احل�سني (ع) .
�إم ��ا مايتعل ��ق بالقارئ واملال فانه يتلقى قبل ب�ضع ��ة �أيام من حلول املحرم
ر�سائل تذكري ملوعد بدء املحرم  ,وماان يقدم القارئ فانه �سوف يرى ا�ستقبا ًال
�شيق ًا واحرتام ًا يليق مبكانته ,كما تهيئا الغرفة املعدة له ويتم جتهيزها بجميع
املواد املطلوبة .
ويف اول ي ��وم م ��ن املح ��رم تنطل ��ق الق ��راءة احل�سينية وكما ه ��و معروف
يخ�ص� ��ص كل ي ��وم لبط ��ل م ��ن الأبطال ميت ��دح فيه بق ��راءة م�صرع ��ه واخذ
العربواالعتبار من �سريته ال�شريفة .
وقد تن ��اوب على املنرب احل�سين ��ي جمموعة من الق ��راء �أغلبهم عراقيون
جاءوا عرب اتفاقيات تربطهم ب�أ�صحاب امل�آمت اىل جانب من �سبقهم من القراء
البحارن ��ة �أذكر بينه ��م جدي لوالدتي املرحوم احل ��اج عبداللطيف بن احلاج
عب ��داهلل و�صانعه املرحوم احلاج �أحمد العري� ��س  ,و�ضمن القراء احل�سينيون
ال�سيد عل ��وي ال�سيددروي�ش الذي يتمتع مبحبة واهتم ��ام �شديدين وخ�صو�ص ًَا
م ��ن قبل املولعني به وهو املرح ��وم احلاج عبداهلل املط ��وع (�أبوعبداللطيف )
حي ��ث الاحد ي�ستطيع �أن يقرتب من �آل ��ة التدخني(النارجيلة) ليهي�أها له فهو
املخ�ص�ص له دون غريه .
�إم ��ا مايتعل ��ق باملواك ��ب العزائية فحدث والح ��رج ف�أهمه ��ا قائمة ال�صدر
وترفع �شعارات ح�سينية قدمية ت�أ�سر الألباب وتاخذ بها  ,ومن �ضمن الرواديد
امل�شهوري ��ن �صاحب ال�ص ��وت ال�شجي احلاج جعفر حمم ��د نا�صرحيث يعتمد
عل ��ى الطريقة العراقي ��ة التي تعتمد على الت�أثري النف�س ��ي واالنفعال امل�أ�ساوي
اىل جان ��ب الرادود احلاج عبداهلل بن خليل الف ��رج واحلاج علي بن ابراهيم
 ,وقد جاءت يف وق ��ت متاخر قائمة(ال�صنقل) لت�أخذ دورها يف العزاء �ضمن
امل�ؤيدين لها وهم نفر الب�أ�س بهم ,وهم معززون ب�أدوات مثل الطبول والطو�س
ذات الأ�صوات العالية امل�ؤدية لغر�ض معني يلهب النفو�س املتعط�شة لر�ؤية هذه
القيث ��ارة اجلميلة ,وقد حاول بع�ض امل�ؤمن�ي�ن �أن يزجوا بقائمة �أخرى �أدخلت
يف الع ��زاء احل�سيني وهي(الت�شبيهات) لوال وق ��وف فئة من الرجال معار�ضة
ل ��زج هذا الفن العزائي احلديث ,وللع ��زاء دوره يف الهاب النفو�س بحيث كان
يعط ��ى اهمي ��ه كربى ومن بني م ��ن اهتم به املرحوم احلاج حمم ��د بن ال�شيخ
الذي �أ�س�س م�أمتا ن�سوي ًا عرف ب�أ�سمه .
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المضيفات في عاشوراء
ت�شهد البحرين يف مو�سم عا�شوراء
م��ن ك��ل ع��ام الكثري م��ن امل���أدب��ات والتي
�أ�صبح يطلق عليها ا�صطالح ًا بامل�ضيفات
وهي عادة ما تكون م�صاحبه للحدث يف
الفعاليات واالن�شطة احل�سينية كما هي
يف جممل �أفراح و�أحزان اهل البيت (ع)
على مدار العام.
وظ���اه���رة امل�����ض��ي��ف��ات لي�ست طارئة
�أوج��دي��دة على الأج����واء العا�شورائية
يف البحرين و�إمنا هي نتيجة ملمار�سات
اعمال ال�ضيافة امل�ستمرة يف املنا�سبات
الإ�سالمية و�أبلغ �صورة جندها ظاهرة
بالقرب من التجمعات احل�سينية .
ويف ���س��م��اه��ي��ج ق���د ت���ط���ورت ه��ذه
امل�ضيفات اىل �أن �أ�صبحت ت�أخذ �أبعاد ًا
متنا�سقة فيما بينها  ,ومنذ العقود القدمية
كانت تاخذ �أ�شكا ًال متنوعة وب�أ�ساليب
خمتلفة ع��ن ع�صرنا احل���ايل ل��ذل��ك كان
الآب����اء ي��ت�برع��ون وي��ق��دم��ون يف مو�سم
عا�شوراء الأطعمة وال�شراب يف داخل
احل�سينيات و�أزقة القرية وطريق املوكب
احل�سيني اىل �أن تطور �أمر ال�ضيافة بهذا
ال�شكل الذي نراه يف �أيامنا هذه .
وب��ان��ت�����ش��ار ���ض��اه��رة امل�����ض��ي��ف��ات يف
ال��ق��ري��ة الي��خ��ل��و الأم����ر �شيئا م��ن النقد
ف��ه��ن��اك م��ن ي���أخ��ذ ع��ل��ى ه���ذه امل�ضيفات

باال�سراف والتبذير اال ان بع�ض القائمني
على امل�ضيفات يدح�ضون ه��ذا القول
ويو�ضحون حقيقة امل�ضيفات على انها
جاءت لتنظم حالة الت�شريف وال�ضيافة
للمعزين ورواد املامت واملوكب احل�سيني
لتكون ال�ضيافة يف �أف�ضل ���ص��ورة لها
من حيث التقدمي ,وتقوم بخدمة نظافة
ال�ساحات والطرقات يف مواقع التجمعات
احل�سينية .
وامل�����ض��ي��ف��ات يف ح��د ذات��ه��ا كظاهرة
تاخذ �أبعاد ًا اجتماعية ودينية �أك�ثر يف

عمومها وانت�شارها وهو ماي�ضفي على
اجل��و العام لأه��ل �سماهيج ,وفيه ت�أخذ
وجت��م��ع ال��ق��رب��ات وال��ن��ذور والتربعات
التي تقدم قربة اىل الله تعاىل يف حب
احل�����س�ين (ع) ,ك��م��ا ان��ه��ا ت��ع��ك�����س روح
التما�سك والتقارب الإجتماعي بني اهايل
ال��ق��ري��ة يف ح��ب ال��ع��م��ل وامل�����ش��ارك��ة يف
�إحياء و�إقامة فعاليات وان�شطة عا�شوراء
 ,وهو بال�شك تقليد اجتماعي عا�شورائي
�أ�صبح يت�أ�صل يف نفو�س حمبي �أهل
البيت (ع).

ومضات من سيرة سماهيج العاشورائية
 بقلم �أ .ح�سني علي م�سعود
ور ناب�ض ٍة
تف َّتحتْ مداركنا على ُ�ص ٍ
لعا�شوراء ،هذا املو�سم الذي ي�ستقطب كافة
�أبناء القريّة يف مواقع اخلدمة واال�ستماع
والتعزية ،وي�ستحوذ على قلوب ال�صغار قبل
الكبار ،بز ّفة اجلا�سم ،واملوكب ،وال�سواد،
والرايات املهيبة املُ�شرعة للريح ،تتقدّم موكب
يوم العا�شر ب�ألوان الثورة وا ُ
حلزن ،بقام ٍة
ت�صل �إىل عِ نان ال�سماء ،م�صحوب ًة ب�أ�صوات
املُعزيِّن وزغردة الفجيعة.
َيخرج املوكب من ا ُ
أبواب
حل�سينيّة من � ٍ
خ�شبيّة �ضيّقة ،و�سط جلبة الأطفال الذين
ِّ
ال�سدرة
يف�ضلون عادة انتظار املوكب حتت ِ
�أو مراقبة امل�ستمعني من خلف النوافذ
القدمية ،م�شتغلني ب�أكل ا َ
حل َّب ال�شم�سي.
و َيعم ُد ه�ؤالءِ ملحاكاة لطم الكبار وطريقة
نع مناذج م�ص ّغرة لل�سماعات
م�شيهم ،ويف ُ�ص ِ
والالقط بعُلب النيدو وال�سانك�ست ،و�صوالً
ل�صنع �أ�شكال م�شابهة للفـَنـر الذي كان ي�ضيء
املوكب ،خاطف ًا الأنظار ب�أنواره املتلألئة يف
الظالم ،قبل �أن يُ�ستعان الحق ًا بامل�صابيح
الكهربائية املرافقة للموكب ،مع مايثريه
مو ّلد الكهرباء من �إزعاج ،وهذا قبل �أن ت�صل
الإنارة لطرقات القريّة.

�أوتوزيعه .ويحر�ص الأطفال على ح�ضورهذه
الوالئم اجلماعية مع الكبار ،تلك الوالئم التي
ماتزال ت�ؤدي مفاعيلها االجتماعية املهمّة.
وعادة ما يجل�سون يف مكان واحدٍ �إىل ُ�سفرة
واحدة كبرية �أو �أكرث ،يتنازعون على قطع
اللحم ويتعاركون على �أقل الأ�سباب.
َرج على الأطوار
و�أما املوكب فقد د َ
والق�صائد العراقية ب�أحلانها احلزينة �أو
احلما�سية خ�صو�ص ًا املقرونة ببطوالت
وعلي الأكرب .ومّر بنا
يطوف الرجال يف طرقات القريّة على اجلا�سم والعبا�س
ٍّ
�شكل طوابري منتظمّة يتو�سطها ال�ش َّيال قبل طو ٌر من الزمن تناثرت فيه �شظايا (ال�شيالت
�أن يُتحوّ ل يف �أوا�سط الثمانينيات �إىل طريقة الثوريّة) ،التي �سرعان ما خبت قلي ًال �أو
ال�صفوف احلاليّة ،وتغيرّ ت تبع ًا لذلك طريقة �أنتهت لكنها عادت جمدد ًا يف القريّة يف
اللطم وامل�شي واحلركة .ويتو ّقف املوكب نهاية الثمانينيات .وخالف املوكب والقراءة
ا ُ
موكب
حل�سينيّة مل نر ب�سماهيج حينها غري
ٍ
ب�شكل متكرر ومتقارب للتحليقة يف �أماكن
معيّنة �أو داخل امل�آمت الرجالية والن�سائية� ،أ�ضيفت �إليه ملرة واحدة كما يبدو �آالت
منزل نذ َر التعزيّة ل�سيِّد ال�شهداء ،مو�سيقية! ولي�س ببعيدٍ عن الذاكرة ت�سابق
�أو يف فِناء ٍ
وبعد (التهوي�سة) يتحرك م ّرة �أخرى �سالك ًا البع�ض �إىل زيادة احمرار �صدره ح ّد الإدماء،
طريقه و�سط املمرات ال�ضيّقة �أو الطرق وتعمّد البع�ض الآخر وخ�صو�ص ًا ممن يف
الرئي�سية -غري املب ّلطة طبع ًا-امل�ؤدية مل�آمت نف�س �سننا �إىل ا�ستخدام املو�س �أوالزجاج
أرجل حافية و�سط الغبار املت�صاعد .املك�سور لإدماء ال�صدور العارية التي ُتلوّ ن
القريّة ،ب� ٍ
تخف يف هذه الليايل �إىل درجة بعيدة املوكب يف غالب الأحيان ،قبل �أن يُ�صار
ّ
م�شاعر اخلوف التي كان ي�شعر بها ال�صغار الحق ًا �إىل اعتماد اللون الأ�سود لون ًا موحد ًا
الظلمة ،ت�ؤن�سهم احلركة الدائبة للعزاء للموكب.
ج َّراء ُ
والقراءة وامل�شاركة يف تناول عي�ش حل�سني
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كان زمان

سدرة عبداإلمام

�أوائل
م���ن رجاالت القري���ة املعروفني بخدمة
الإم���ام احل�س�ي�ن (ع) ومن كب���ار �أ�ساتذة
البن���اء امل�شهورين  ,ول���د يف عام 1915
بقري���ة �سماهي���ج لأ�سرة حمافظ���ة دينيا
ومتوا�ضع���ة مادي��� ًا ,انخ���رط يف �صغره
للتعل���م عل���ى �أي���دي كتاتي���ب القري���ة ,
وبع���د ذلك تعل���م مهن���ة الفالح���ة على يد
�أبي���ه املرح���وم را�ش���د ب���ن ح�س�ي�ن خامت
 ,ا�شته���ر باحل���اج ح�س�ي�ن ب���ن را�ش���د
وا�سم���ه احلقيق���ي اليعرف���ه اال القلي���ل
م���ن �أقربائ���ه ,توىل الإ�ش���راف على م�أمت
الع���ايل امل�شهوربا(اجلنمة) يف منت�صف
ال�سبعينيات من القرن املا�ضي قبل وفاة
خاله املرحوم احلاج �أحمد بن حممد الذي
كانت ل���ه �شرف خدمة امل����أمت ومب�ساعدة
ابن خاله احلاج حممد علي ال�سماهيجي

زوايــــــــا
 بقلم-جعفريتيم

الهوســــه البحرانيه

ت�صوير ح�سن �أحمد م�سعود

لي�س����ت ه����ي الأف�ضل يف جودة ثمارها اال �أنها امتازت على
غريها م����ن �أ�شجارال�سدر مبوقعه����ا اال�سرتاتيجي الذي جعل
الكثري من �أهايل القرية يحمل ذكريات الطفولة با�سمها .
عرف����ت ب�سدرة عب����د الإمام للموقع ذاته وفي����ه ي�سكن املرحوم
احل����اج عبداالم����ام ال����ذي ل����ه �صل����ة قراب����ة العموم����ة بعائلتي
البق�شي واملطوع .
يف العق����ود االخ��ي�ره م����ن الق����رن الع�شري����ن احتل����ت ال�سدرة
مكان����ه خا�صه لدى �أه����ايل القرية وذلك بكثاف����ة �أوراقها وعلو
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�أغ�صانه����ا املتدلي����ه والتي ت�سبغ بظالله����ا الوا�سعة على تراب
ال�ساح����ة وفيه يلهو وميرح ال�صبي����ه والأطفال  ,كما ا�شتهرت
�ساحتها بالتوقف امل�ستمر للباعة املتجولني بعر�ض ب�ضائعهم
م����ن خ�ضار وفواكه و�أقم�ش����ة و�أواين منزلية وفخار  ,وعرف
موقعه����ا يف كل عام مبرور وا�سرتاحة م����ن يقومون بت�صفري
الق����دور ا�ستع����داد ًا ل�شه����ر رم�ض����ان  ,متت ازال����ت ال�سدرة يف
بداية الت�سعينيات من القرن املا�ضي .

للموكب احل�سيني البحراين قدمي َا �أ�سلوبه اخلا�ص يف طريقة الإلقاء
والرتديد اىل �أن حتول يف ر�سالته من حيث ال�شكل وامل�ضمون وب�شكل
ع�صري جذاب اىل حماكاة العقل والعاطفة مع ًا ,و�أ�صبح منرب َا اعالمي َا
�صداح َا ترتكز و�سائله و�أهدافه عرب تخليد الثورة احل�سينيه بذكر
مبادئها و�أهدافها ويتطرق لكثري من الق�ضايا الإ�سالمية واملجتمعية
والعامليه  ,وبذلك ميكن ان يطلق على املوكب احل�سيني فن راقي خمتلف َا
عن بقية الفنون االخرى �إن قي�س من هذا اجلانب التبليغي والتوعوي
املمزوج مبفردات النعي ,امل�أ�ساة ,الفاجعة ,العقل .الفكر,الت�صور.....
الخ .
ومع التحول احل�ضاري الكبري الذي �صاحب الطريقة والأ�سلوب
للموكب البحراين التزال هناك عالمة تراثيه فارقة متتاز بها املواكب
العزائية البحرانية عن غريها من بقية املواكب يف �أنحاء العامل الإ�سالمي
وهو مايعرف بطريقة (الهـو�سـه) و هي عبارة عن ترديد حما�سي يقوم
به الرادود ويردده املعزون اىل ان تنتهي الرتديدات وال�صرخات املدوية
ويعلن عن انتهاء املوكب يف تقدمي ر�سالته احل�سينية ,هذا التقليد
يعرب عن هوية خا�صة للبحارنة عن غريهم من املوالني فهم اليزالون
يحتفظون ب�أ�صالته القدمية ويحيونه يف احل�سينيات بانطالقة املوكب
ونهايته  ,وتت�ضح ال�صورة �أكرث يف �إحيائه لدى املواكب املحافظة على
الطريقة القدمية للتعزية ,ويف التفاته توثيقه قيمه قام �أحد الرواديد
البحارنة القدامى ب�إ�صدار خا�ص لهذه الطريقة ,وبعيد َا عن نظريتي
التم�سك بالرتاث القدمي والتجديد لل�شعائر احل�سينية ف�إن هذا التقليد
بحد ذاته اليتناق�ض مع مواكبة التطور يف الأ�سلوب التنظيمي للموكب
بل ان هذا التقليد يعد مكم َال لروحية املوكب يف فكرة امتزاج العاطفة
بالفكر,واجلميل يف هذا ال�صدد �أن نرى يف الآونة االخرية للموكب
العزائي يف �سماهيج اقبا َال �شديد َا من قبل الرواديد واملعزين على احياء
هذا الرتاث احل�سيني وهو مايعطي نكهة خا�صه ملو�سم عا�شوراء باحياء
الرتاث القدمي له .
zawaya74@gmail.com

الحاج حسن بن راشد بن حسين خاتم
و�صديق���ه املرحوم احلاج عبدالله احللي
,ويف منت�ص���ف الثمانينيات قام بتجديد
امل����أمت وهي املرة الثال���ة التي يجدد فيها
املامت منذ بنيانه.
ع���رف بح�س���ن الإدارة وكيفية اختيار
اخلطباء يف موا�س���م عا�شوراء و�شهري
�صف���ر ورم�ض���ان كماع���رف بالك���رم
وال�ضيافة ملرتادي املامت ,يف ال�سبعينيات
�أ�س����س بامل�أمت جمل�س ًا امياني��� ًا اجتماعي ًا
يقرء فيه دعاء كميل وزيارة احل�سني (ع)
من كل ليل���ة جمعة وكان يح�ضره العديد
من �شخ�صيات القرية وخارجها.
�أم���ا حيات���ه العملي���ة فق���د بد�أه���ا يف
مهن���ة الفالح���ة وبالتحدي���د يف ب�ست���ان
ج���ده احلاج ح�سني ال���ذي �أوقفه للمامت ,
وبعد ف�ت�رة زمنية ل�ضي���ق املعي�شه اجته

اىل العم���ل يف مهن���ة البن���اء وا�شته���ر
بالأ�ستاذيه وتخرج عل���ى يديه نخبة من
الأ�سات���ذه البنائ�ي�ن وع���رف عن���ه كفن���ي
وخبري يف بناء القباب واملنارات وو�ضع
املزاييك عليه���ا ,و�أ�شهر�أعماله قبة جامع
�سماهي���ج وقبة م�أمت بن �ضيف بدم�ستان
اىل ان هاج���ر مع الكثريين من البنائيني

البحارن���ة و�أ�صح���اب احل���رف الأخ���رى
لل�سعودي���ة يف ت�شيي���د وعم���ران مدنه���ا
يف رحيم���ة واخل�ب�ر والدم���ام وغريها ,
يف منت�ص���ف ال�سبعينيات رجع اىل بلده
وعمل يف العديد من االعمال مع املقاولني
وال�ش���ركات مث���ل �شرك���ة عبدالل���ه �أحمد
نا����س وهوارد كرميي وبعد ذلك عاد مرة
�أخرى ملزاولة مهنت���ه املف�ضلة (الفالحة)
يف ب�ستان ج���ده ,وخادم��� ًا للح�سني (ع)
يف �إ�شرافه عل���ى امل�أمت وت�صريف �أموره
يف املنا�سبات الدينية والإجتماعية  ,يف
ع���ام  1951ا�ش�ت�رك مع املرح���وم احلاج
احمد امل����ؤذن يف �شراء �سي���ارة بونتياك
لنقل الأهايل مقابل �أجر معني .
مع���روف بح�س���ن معا�ش���رة النا�س يف
دماث���ة اخالقة و نبله و كرم���ه و ترحيبه

الدائ���م للآخري���ن يف امل���امت وجمل����س
العائلة ,كما �شهد له ب�صلة الرحم وح�سن
عالقت���ه ب�أهل���ه و�أ�صدقائ���ه ,ل���ه تواج���د
م�ستم���ر يف القري���ة من خ�ل�ال م�شاركات
النا�س يف �أفراحه���م و�أتراحهم �,صاحب
ف�ض���ل كب�ي�ر عل���ى �أوالده و�أحف���اده
والقريب�ي�ن من���ه يف دعوت���ه الدائمة لهم
باملوا�صل���ة امل�ستم���ره حل�ض���ور امل���امت
و�إحي���اء جمي���ع املنا�سب���ات الإ�سالمية ,
حج بيت الله يف �شبابه ,ويف عام 1977
ق�ص���د الدي���ار املقد�س���ة يف اي���ران م���رة
واحدة والعراق مرتني .
توفى املرح���وم احلاج ح�سن بن را�شد
بن ح�س�ي�ن بن خامت بن عل���ي بن �سلمان
بتاريخ 1993/2/14م .ودفن يف مقربة
�سماهيج.
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لهم بصماتهم في خدمة الموكب الحسيني

سلطان :حتى النساء كن يشجعن الرجال ..السماهي
� أجرى احلوار � -أ .ناجي جمعه

�إن م�صيبة احل�سني �أقرحت اجلفون و�أذهلت العقول و�أرهقت النفو�س وقطعت القلوب و،ال
يخفى عليكم ال��دور املهم ال��ذي يلعبه ال��رادود احل�سيني يف ا�ستدرار الدموع ب�صوته ال�شجي
ونربته الرخيمة  ،و�أطواره امل�ؤثرة ،يف حتريك العواطف امللتهبة  ،مما يجعلك تتفاعل مع امل�صيبة
احل�سينية فيزداد حما�سك  ،فرتفع �صوتك ،وتلطم على �صدرك يف م�سرية مهيبة تقطع القلوب ،
فتجعلهم ي�صرخون ويجاهرون بوالئهم لأهل بيت الع�صمة عليهم ال�سالم الذين فر�ض الله علينا
طاعتهم وحمبتهم ،وموا�ساتهم  ،والفرح لفرحهم  ،واحلزن حلزنهم  ،واللقاء الذي بني �أيدينا مع
رادودين معروفني لهما ب�صماتهما امل�ؤثرة يف تاريخ العزاء احل�سيني بقرية �سماهيج  .فهلموا معنا
ملتابعة اللقاء ال�شيق.
• ه��ل ميكنكما �أن تتحدثا ع��ن بداياتكما
كرادودين ح�سينيني؟
 ح�سن ال�����س��م��اه��ي��ج��ي :يف احلقيقةب��د�أت ك��رادود عندما كنت يف التا�سعة
م��ن عمري ويف ب��داي��ة م�شواري كنت
رادودا يف عزاء النا�شئة وكان العزاء
يف �سماهيج ع��ب��ارة ع��ن هو�سات مثل
هو�سة �أق���ول فيها  ( :م��ن طلعوا من
القمر �شدوا على امليمون ) وهم يردون:
( طلعوا م��ن منازلهم متى يعودون..
متى يرجعون؟) واحلمد لله �أنني �أول
م��ن عمل نقلة نوعية بتحويل العزاء
من هو�سات �إىل الق�صائد و�أتذكر �أول
ق�صيدة بد�أت بها م�شواري هي ( جاك
املهر ب�صهيله  ..جاك املهر ب�صهيله **
حل�سني روح املعركة �إىل ع�ضيدك �شيله)
وهم يردون ( لو عد ف�ضل الإخوة ف�ضلك
يخويه ب��زودة  ..قطعوا العدى ذرعاه
و�شال العلم بزنوده).
 ح�سن �سلطان :يف البدء ا�سلم علىم���والي �أب���ي ع��ب��دال��ل��ه احل�����س�ين وعلى
الأرواح ال��ت��ي حلت بفنائه و�أناخت
برحله عليه مني �سالم الله �أبدا ما بقيت
وبقي الليل والنهار وال جعله الله �آخر
العهد لل�سالم عليه  .فقد بد�أت م�شواري
كرادود عندما كنت يف ال�صف ال�ساد�س
االبتدائي  ،فقد ا�ستح�سن النا�س �صوتي
عندما �سمعوين اقر�أ الدعاء بني فر�ضي
املغرب والع�شاء وبرزت بدعم وت�شجيع
مم����ن ك�����ان ي�����رى �����ض����رورة ت�شجيع
الرواديد الذين ي�ست�شعر منهم جتديد
العزاء احل�سيني وبذلك �أعطينا الفر�صة
للظهور وكنت يف بداياتي اختار بع�ض
املقاطع الق�صرية واجلميلة التي حتفز
امل��ع��زي��ن ع��ل��ى ال��ت��ف��اع��ل مم��ا يدعوهم
لت�شجيعك بعد العزاء .

• م ��ن ال� ��ذي ��ش�ج�ع�ك�م��ا ل�ت�ك��ون��ا رادودي � ��ن
ح�سينيني؟
 ح�سن ال�سماهيجي� :شجعني الوالدحفظه الله و�أي�ضا الأطفال الذين كنت
رادودا لهم يف (احللقة ال�صغرية ) ومن
ثم دخلت �إىل ( حلقة الكبار) عندما بلغت
من العمر �أربعة ع�شر عاما وا�ستح�سنوا
���ص��وت��ي وج��ع��ل��وين رادودا علما بان
العزاء كان كله زحافيات (هو�سات ) يف
ذلك الوقت.
 ح�سن �سلطان :للأمانة يف ذلك الوقتاجلميع ي�شجع بع�ضهم البع�ض ونحن
نفتقد هذا ال�سلوك يف الوقت احلا�ضر
ح��ت��ى ال��ن�����س��اء ك���ن ي�����ش��ج��ع��ن ال��رج��ال
فاملجتمع نف�سه ينمي ه���ذه املواهب
وي�صقلها ،وال يخفى عليكم دور بع�ض
الأ�صدقاء كالأخ عبدالله �صفوان وحممد
عي�سى ال�سماهيجي وال�شيخ ح�سني
ال�����ص��ائ��م يف الإ����ص���رار ع��ل��ى موا�صلة
العطاء والتميز يف هذا اجلانب.
• من �أين تختاران الق�صائد التي ترددانها
يف العزاء؟
 ح�����س��ن ال�����س��م��اه��ي��ج��ي :ط��ب��ع��ا يفال�سبعينات كنت اخ��ت��ار ق�صائدي من
دواوي��ن ال�شاعر ال�شيخ كاظم منظور
ال��ك��رب�لائ��ي  ،ورددت بع�ض لطميات
امل��ب��دع امل��رح��وم حمزة ال�صغري ،ويف
فرتة الثمانينات
�أخذت من ال�شاعر والرادود عبدال�شهيد
ال��ث��ور بالإ�ضافة �إىل م��ا قمت بت�أليفه
طيلة م�����ش��واري ال���ذي ا�ستمر حوايل
خم�سني عاما.
 -ح�سن �سلطان� :أم���ا �أن���ا ففي بداية

م�����ش��واري ك��ن��ت اخ��ت��ار ق�����ص��ائ��دي من ترديدها؟
اجل��م��رات ال��ودي��ة لل�شاعر امل��ب��دع املال
عطية اجلمري ومن الأن�صاريات البن  -ح�سن ال�سماهيجي :يف احلقيقة �أنا
ن�صار ،ورددنا بع�ض اللطميات لبع�ض �أعتمد على نف�سي يف و�ضع الأطوار،
ال��روادي��د العراقيني بالإ�ضافة �إىل ما ف�أقوم باخللوة مع نف�سي وا�ضع اللحن
نقوم بت�أليفه ب�شكل جماعي مع بع�ض �أوال ثم اختار الق�صيدة �سواء كانت من
الإخوة.
ت�أليفي �أو من ت�أليف الآخرين و�أطوعها
لتتنا�سب مع الطور الذي اخرتعته  ،ومل
• هل لكما �أن حتدثاننا عن الق�صائد احل�سينية �أجلا لأي �أحد لي�ساعدين يف و�ضع �أي
التي قمتما بت�أليفها؟
طور ولهذا ال�سبب يقولون بان �أطواري
ق��دمي��ة و�أن���ا ال �أن��ك��ر ذل��ك لأن��ن��ي �أحب
 ح�سن ال�����س��م��اه��ي��ج��ي :يف احلقيقة الطور القدمي  ،وكنت وال زلت معجبالقد كتبت ق�صائد ك��ث�يرة  ،فعندما
ب����ط����ور
يعجبني طور معني من �أي عزاء
اردد ه���ذا ال���ط���ور يف خلوتي
و�أق��وم بت�أليف �أبيات تتنا�سب
مع ه��ذا ال��ط��ور ،والزل��ت �أقوم
ب��ذل��ك ع��ن��دم��ا ال �أج���د ق�صيدة
ت��ت��ن��ا���س��ب م���ع ال���ط���ور ال���ذي
يعجبني.
 ح�سن �سلطان :للأمانة؛ال��ذي ميزنا كجيل �أننا كنا
ن��ع��ت��م��د ع��ل��ى �أن��ف�����س��ن��ا يف
ت�أليف الق�صيدة وتلحينها
 ،وق������د ك���ت���ب���ت ال��ك��ث�ير
م��ن ال��ق�����ص��ائ��د (ق�صائد
ق�صرية وق�صائد طويلة
وه��وا���س��ات) ملعرفتنا
باللغة ورمب���ا حرمنا
�أن��ف�����س��ن��ا م���ن موائد
�أبي عبدالله احل�سني
(ع) ل�شدة ارتباطنا
بالت�أليف علما ب�أن
ال��ت���أل��ي��ف ك���ان يتم
ب�شكل جماعي �إذ
ك��ن��ا جن��ل�����س مع
ب��ع�����ض الإخ����وة
امل���������ؤم��������ن����ي���ن
ك�����ع�����ب�����دال�����ل�����ه
�صفوان وال�شيخ
ح�سني ال�صائم والأ�ستاذ جعفر �صفوان عبدال�شهيد الثور القدمي .
وع��ب��دال��ل��ه ال��دخ��ي��ل ون��ق��وم بالت�أليف  -ح�سن �سلطان :للأمانة ال �أتذكر ب�أنني
واعر�ض ما نكتبه على بع�ض �أقربائي ا�ستعني ب�أحد يف و�ضع �أط��وار معينة
ووال��دت��ي و�إخ����واين وا�ستمع لر�أيهم وال اخ��ف��ي ع��ل��ي��ك �إع��ج��اب��ي ب���ال���رادود
قبل �أن اردد تلك الق�صيدة يف العزاء الكبري با�سم ال��ك��رب�لائ��ي ولكنني مع
وكنا نعطي اهتماما خا�صا لق�صيدة ليلة ذلك مل اقتب�س طوره �أو اردد ق�صائده
عا�شر ويومه؛ حتى تبقى يف الذاكرة ورمب���ا �أ���ض��ع ال��ط��ور قبل ال��ع��زاء ويف
لل�سنة التي تليها .
�أث���ن���اء ال���ع���زاء ي��خ��رج ط���ور يتنا�سب
• من الذي يقوم بتلحني الق�صيدة التي تودان م��ع تفاعل املعزين فانتقل �إىل الطور

،،

ال�سماهيجي:
�أنا �أول من
نقل العزاء
من الهو�سات
�إىل الق�صائد

،،

�سلطان:
كنا نعتمد
على �أنف�سنا
يف ت�أليف
الق�صيدة
وتلحينها
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يجي :لقد كتبت قصائد كثيرة
اجلديد واترك الطور الأول ورمبا هذا
ما كان يعيبه علي بع�ض الأ�صدقاء وقد
كانوا يو�صوين دائما باملحافظة على
اللحن وكنت اخربهم بان االلتزام بذلك
يفر�ضه تفاعل املعزين علما ب�أنني �أحب
الطور الهادئ واحلزين وال��ذي ميزنا
كجيل �أننا قمنا ب�إدخال بع�ض الكلمات
غري امل�ألوفة وال�صارخة التي يرجف
منها الطغاة كـ ( الله �أكرب) و ( الظامل).
• ه��ل ت�شرفتما ب��امل�����ش��ارك��ات داخل
البحرين �أوخارجها؟
 ح�سن ال�سماهيجي :ما �أت��ذك��ره انهيف �سنة 1979م ويف �أث��ن��اء زيارتنا
للأماكن املقد�سة يف العراق �صادف �أن
ذهبنا مل���أمت يطلق عليه م���أمت البحارنة
واقرتح علي بع�ض الإخوة امل�شاركة يف
العزاء وا�ستجبت لهم وجئت بالطور
البحريني القدمي و�أعجبوا به � ،أما هنا
يف البحرين فقد �شاركت ك���رادود يف
م�أمت ال�صفافري يف املنامة لفرتة طويلة
و�شاركنا كموكب �سماهيج يف عزاء
ال��ب�لاد ال��ق��دمي ال��ذي��ن ك��ان��وا يتبادلون
الزيارة والعزاء معنا ثم مقابة والدير.
ح�سن �سلطان� :أت��ذك��ر ان��ه كانت تقام
م�سرحيات خ��ارج قرية �سماهيج وقد
اخ���ت���اروين ك�����ص��وت م���ؤث��ر م��ن وراء
ال�����س��ت��ار ه���ذا وق���د ���ش��ارك��ت م��ع موكب
�سماهيج يف مقابة والدير وكرباباد ،
وكان مل�شاركتنا �أثر كبري على امل�ستمعني
 ،فقد �أعجبوا بنا وجعلوا عزاء القرية
�آخر عزاء ي�شنفون �أ�سماعهم به كما يقال
( ختامها م�سك) بحيث �أن هناك كثريا
من املعزين من مواكب �أخرى يلتحقون
مبوكبنا ويطلبون منا الق�صائد التي
كنا نرددها هناك.
• ما هي �أهم املوا�صفات التي يجب �أن تتوافر
يف الرادود بر�أيكما؟
 ح�سن ال�سماهيجي� :أول �صفة هيال�صوت ف�إذا كان جميال ف�سيجذب معه
املعزين حتى لو كانت الق�صيدة ركيكة
ثانيا :يجب �أن يتمتع الرادود بالنف�س
ال��ق��وي ث��ال��ث��ا :ي��ج��ب �أن ي��ك��ون ح�سن
الأخ�ل�اق ويتقبل ان��ت��ق��ادات النا�س له
ب��رح��اب��ة ���ص��در راب��ع��ا :ال ب��د �أن يكون
عند ال���رادود تكيف فلو دخ��ل مثال يف
ق�صيدة مل يتقن طورها يخرج منها �إىل

ق�صيدة �أخ��رى دون �أن ي�ؤثر ذلك على
�سري املوكب خام�سا� :أن يطوع الرادود
���ص��وت��ه ف�يرف��ع��ه ت���ارة ويخف�ضه تارة
�أخ��رى �ساد�سا� :أن يكون عند الرادود
�شيء من الت�أليف حتى يختار اللحن
املنا�سب له دون تعب.
ح�سن �سلطان� :س�ؤال مهم وللإجابةعليه �أ�ؤك���د على �أن ال���رادود يجب �أن
يحوز على بع�ض اخل�صائ�ص املعنوية
و�أخ��رى مادية  ،وللتف�صيل فيجب �أن
يكون ذا �شخ�صية �إميانية قوية ؛ الن
هذا العمل طاهر جدا ويحتاج �إىل قلب
مفعم ب��الإمي��ان ؛ لأن���ك ك����رادود تطلق
�شعارات �صارخة ال ي�ستطيع �أي �إن�سان
�أن يطلقها �إال �إذا امتلك ه��ذا الإمي��ان
القوي وبالتايل يجب �أن يراقب جميع
حركاته و�سكناته يف البيت ويف القرية
ويف العمل حتى يعطي انطباعا جيدا
لهذا العمل املقد�س � .أم��ا اخل�صائ�ص
املادية ف�أولها �أن ميتلك �صوتا جميال
وم���ؤث��را ل��ه ق��وة يف الأداء وان يكون
الرادود جريئا ال ي�ضعف �أمام الق�صيدة
�أو املعزين.
• ما ر�أيكم يف ظهور بع�ض القنوات الف�ضائية
ال�شيعية يف خدمة العزاء احل�سيني؟
 ح�سن ال�سماهيجي :يف احلقيقة�صارت لنا ه��ذه القنوات ن��ورا نب�صر
به الطريق وهي تعطي الرواديد بع�ض
الأحل���ان اجلميلة التي مل تخطر على
قلبه من قبل وقد ا�ستفدت منها �شخ�صيا
يف بع�ض اللطميات التي �أن�شدتها العام
امل��ا���ض��ي يف ال��ع�����ش��ري��ن م��ن ���ص��ف��ر يف
ق�صيدة مطلعها ( �سالم يا غريب الدار ..
�أتينا كربالء زوار ) فقد �سمعت اللحن
و�ألفت الق�صيدة مبا تتنا�سب معه  ،ويف
بع�ض الأحيان �أقتب�س الق�صيدة من تلك
الف�ضائيات و�أزيد عليها مطلعا وردودا
وم���ن ث��م �أن�����ش��ده��ا يف م��وك��ب العزاء
احل�سيني .
ح�سن �سلطان :ا�ستطيع ال��ق��ول �أنالقنوات الف�ضائية �ساعدت كثري من
�أ�صحاب الأ�صوات املجهولة يف الظهور
والربوز فهذه القنوات الإعالمية عاملية
ولي�ست �إقليمية فهي ب��ال��ت��ايل عندما
تقدم الرواديد فهي تقدمهم للعامل وما
�أت��ذك��ره يف ه��ذا ال�ش�أن �أنني ح�ضرت
م�ؤمترا عن البيئة و�صادف وجود احد
الدكاترة املخت�صني وعندما علم ب�أنني

ات��ب��ع م��ذه��ب �أه���ل البيت (ع) �س�ألني
م��ن �أي���ن �أن���ت ف�أجبته  :م��ن البحرين
فقال� :أتعني انك من بلد ال�شيخ ح�سني
الأكرف فقلت له  :نعم فقال :هذا ال�شيخ
اجلليل لطاملا �أحتفنا بق�صائد ال نن�ساها
ف�أطفايل و�أبناء حملتي كلهم يرددون
ق�صائده عن ظهر قلب  ،وبالتايل فهذه
القنوات ت�ساهم يف ن�شر املذهب ون�شر
ظالمة �أهل البيت الطاهرين والإمام
احل�سني (ع) خا�صة والتعريف
ب���ال���روادي���د م���ن خمتلف
بلدان العامل .

يح�ضر ال��رادود قبل البدء يف الإن�شاد
وال��ت�ردي����د وي���ح���اول �أن ي��ت��ق��ن حلن
الق�صيدة ال��ت��ي �سين�شدها ويحفظه
ج��ي��دا ح��ت��ى ي�����س��ت��ط��ي��ع �أن ي��رف��ع من
تفاعل املعزين معه  .وال����رادود يجب
معه م�ساعد يعينه
�أن يختار

• هل �سعيتما يف �إعداد
�أبناءكم كرواديد؟
 ح�����������������س��������نال�سماهيجي� :أعتقد
ب���أن��ن��ي ال�����س��ب��ب يف
ظهورهم كرواديد
ف�����������أول ق�������ص���ي���دة
ان���������ش����ده����ا م��ع��ي
اب���ن���ي حم��م��د ك��ان
بت�شجيع مني وهي
( على �شهيد الدين
 ..ه���ل���ي ال����دم����ع يا
ع�ين  ..واعط�شاناه
 ..واع��ط�����ش��ان��اه) �أما
احمد فقد �شجعته �أن
ين�شد ق�صيدته الأوىل
يف امل�أمت الكبري وهكذا
ا����س���ت���م���را ح���ت���ى الآن
و�أمت��ن��ى لهما التوفيق
�أي���ن���م���ا ان�������ش���دا داخ�����ل القرية
�أوخارجها.
 ح�سن �سلطان :يف احلقيقة ان�شغلتب�سبب �أعمايل املتعددة واملتنوعة يف
�أن �أك��ون يف هذا امل�ضمار فقد ابتعدت
ك���رادود منذ ع��ام 1995م وذل��ك عندما
ولد يل حينها ابني البكر حممد  ،وهذا
ف�أبنائي مل ي�شاهدوين ك��رادود بنف�س
الن�شاط ال�سابق ،لكني مع ذلك �أحثهم
على خدمة موالنا �أبي عبدالله احل�سني
مب��ا ي�ستطيعون ���س��واء ب���ان يكونوا
رواديد �أو معزين �أو منظمني ملا للعزاء
م��ن دور م��ه��م يف ال�ترب��ي��ة الإ�سالمية
اجلهادية للإن�سان امل�سلم .
� -10أخ���ي���را م����ا ه����ي ن�صيحتكما
للرواديد؟
ح�����س��ن ال�����س��م��اه��ي��ج��ي :ن�صيحتي �أن
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،،

�سلطان:
�أن ال يكون
الرادود
مثريا للفنت
والنعرات
الطائفية
والعن�صرية

،،

وقت احلاجة  .وقد كان معي جمموعة
من امل�ساعدين كح�سن �سلطان وعي�سى
علي وم�سلم خليل وعلي ح�سن من�صور
و�إبراهيم حممد احلمد.
ح�����س��ن ���س��ل��ط��ان� :أوال :ال��ت��ق��وى فما
يقومون به يجب �أن يكون خال�صا لوجه
الله تعاىل حتى يكتب ذلك يف �صحيفة
�أعمالهم ثانيا� :أن ال يكون الرادود مثريا
للفنت والنعرات الطائفية والعن�صرية
ثالثا �أن ال يقحم يف الق�صيدة ما يجعل
املعزين ينفرون من العزاء رابعا يجب
على ال��رادود �أن يكون هو منجذبا �إىل
الق�صيدة ومتفاعال معها حتى يعك�س
هذا الأمر على املعزين .

ال�سماهيجي:
�شاركت
كرادود يف
م�أمت ال�صفافري
يف املنامة
لفرتة طويلة
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الدورية� ،أو �أي تغيريقد يطر�أ على خطة عالجه،
ب�إ�ضافة �أي من الأدوية امل�ستعملة �أو �إلغائه �أو
احلاجة ال�ستعمال الإن�سولني.

مرض السكري
 د .جعفر عبا�س علي عي�سى
ا�ست�شاري طب عائلة و�أمرا�ض ال�سكري
لقد �أ�صبح ال�سكري وبا ًء طال خمتلف �أرجاء الدنيا
ب�شكل كبري ال مثيل له ،حيث مل تنج منه قارة وال
�شعب وال بلدة .وهو يف ازدياد م�ضطرد بعد �أن
تغري �أ�سلوب حياة الإن�سان؛ فبعد �أن كان جاد ًا قليل
الأكل� ،أ�صبح ك�سو ًال وهمه الأول وامل�ستمر ح�شو
بطنه مبا لذ وطاب من الطعام .ويظهر ذلك ب�شكل
�أكرب يف ال�شعوب التي مل تكن حت�صل على كفافها
يف املا�ضي ،حيث �أ�صبحت منغم�سة يف امللذات ،
فزادت ال�سمنة والبدانة وتف�شت الأمرا�ض املزمنة
كال�سكري وارتفاع التوتر ال�شرياين واختالط
الدهون وت�صلب ال�شرايني مما �أدى �إىل تزايد
اجللطات القلبية والدماغية و�ضعف القدرة
اجلن�سية  ،كما ازدادت ن�سبة العمى والف�شل
الكلوي .وتفيد الدالئل ب�أن الأيام القادمة �ستكون

�أ�شد �سو ًء �إذا مل نتدارك �أمرنا بالوقوف ب�صالبة
ال مثيل لها �أمام هذه املغريات� .أما �إذا ا�ستمررنا
يف طريقة حياتنا احلالية ،ف�إننا �سندفع الثمن من
�صحتنا ،و�ستواجه بالدنا ذات املوارد املحدودة
كلفة اقت�صادية ي�صعب حتملها.
عالج مر�ض ال�سكري
(�أهداف عالج مر�ض ال�سكري)
على مري�ض ال�سكري �أن يلم ب�أهداف عالج مر�ضه
وطرق ذلك العالج ،لأن ذلك يزيد من وعيه بفوائد
العالج و�إدراكه خلطورة عدم االلتزام به ،مما
ي�ؤدي لتعاونه مع طبيبه املعالج للو�صول �إىل
�أف�ضل النتائج املرجوة.
كما ي�ؤدي ذلك �إىل تقبله لإجراء الفحو�صات

اإلسعافات األولية
 خليل عبدالله الفرج
تعريف الإ�سعافات الأولية؟
الإ�سعاف هو القدرة على تقدمي �إجراءات العالج الأويل مبهارة و فاعلية مل�صاب
م ��ا عن ��د وقوع ح ��ادث �أو مر�ض مفاجئ  ,و هو مهارة �إنق ��اذ حياة امل�صابني  ,و
احليلول ��ة دون تط ��ور املخاطر و تده ��ور حالته  ,و هو دور �أ�سا�سي  ,و حمدد و
وقتي  .فالإ�سعاف �أ�سا�سي لأنه يعنى بتقدمي الإجراءات العالجية الأولية �ضمن
الإمكاني ��ات املتواف ��رة – و هي عادة قليلة من �أجل �إي�صال امل�صاب حيا للطبيب.
و هو حمدد و وقتي لأنه يعني التدخل املحدود �ضمن �إمكانيات و معرفة امل�سعف
الب�سيطة و ينتهي عندما يبد�أ عمل الطبيب االخت�صا�صي .
من امل�س�ؤول عند تقدمي الإ�سعافات الأولية ؟
ي�ستطي ��ع �أي �شخ�ص �أن يقدم خدمة الإ�سعاف ��ات الأولية ب�شرط �أن يكون مدربا
بطريق ��ة �صحيح ��ة على عمل مثل ه ��ذه الإجراءات الأولي ��ة يف مراكز خم�ص�صة
لذلك �أو يف املنزل �أو ال�شارع ويتم اللجوء �إىل الإ�سعافات الأولية �إما:
• لتعذر وجود امل�سعف الطبي امل�ؤهل وذلك بالن�سبة للحاالت احلرجة .
• �أو عندما تكون الإ�صابة �أو نوبة املر�ض ثانوية ال حتتاج للتدخل الطبي.
�أهداف الإ�سعاف الأويل
� .1إنقاذ حياة املري�ض من خطر حمقق و منع الوفاة املبا�شر:
هن ��اك بع� ��ض الأعرا� ��ض و العالمات التي يعني وجودها عن ��د امل�صاب �أن حياته
يهدده ��ا خطر املوت  .و لذل ��ك يجب القيام ب�إجراءات �سريعة و ماهرة ملنع ظهور
هذه العالمات اخلطرية:
�أ  .ففي حالة االختناق �أو توقف التنف�س يجب فتح امل�سالك الهوائية و �إجراء
التنف�س اال�صطناعي (تنف�س الإنقاذ) .
ب .يف حال ��ة وج ��ود نزيف ف�إن حي ��اة امل�صاب مهددة بخطر املوت  ,لذا يجب
�إيقافه.
ج .يف حالة الإغماء يجب و�ضع امل�صاب يف و�ضعية اال�ست�شفاء.

وتتلخ�ص �أهداف عالج مر�ض ال�سكري مبا يلي :
.1متكني امل�صاب من العي�ش والتمتع ب�أقرب ما
ميكن من احلياة الطبيعية ،وذلك ب�إبقاء املري�ض
دون �أعرا�ض العط�ش والتبول ال�شديد �أو الوهن
و الهزال.
.2املحافظة على �أقرب وزن للوزن املثايل للج�سم،
مما ي�ساعد على �ضبط م�ستوى ال�سكر يف الدم.
.3منع تذبذب م�ستوى ال�سكر يف الدم ،حتى يبقى
�أقرب ما يكون �إىل احلدود الطبيعية ،مع عمل ما
ميكن لتفادي هبوط تركيز ال�سكر يف الدم.
.4املحافظة على الدهنيات والكولي�سرتول يف الدم
�ضمن احلدود الطبيعية ملري�ض ال�سكري ما �أمكن.
.5املحافظة على التوتر ال�شرياين (�ضغط الدم)
�ضمن احلدود الطبيعية ملري�ض ال�سكري� ،أي �أقل
من  80 /130ملم زئبق .
.6ت�أخري ظهور امل�ضاعفات املزمنة الناجتة عن
عدم انتظام ال�سكر يف الدم �أو منع ظهورها.
ا�سرتاتيجيات العالج:
تكمن يف املحافظة على ن�سبة هيموجلوبني الدم

املتع�سلن ( ( ،HBA1cوهي ن�سبة تعك�س مدى
انتظام ال�سكر يف الدم على مدى ال�شهور الثالثة
التي �سبقت القيا�س� ،ضمن امل�ستوى الطبيعي
ح�سب التو�صيات العاملية (�أقل من  ،)%7وذلك
للتقليل من احتمالية حدوث م�ضاعفات ال�سكري
احلادة �أو املزمنة �أو ت�أخريها �أو منع حدوثها،
وقد �أثبتت الدرا�سات العديدة وجود عالقة طردية
بني �إرتفاع م�ستوى  HA1cواحتماالت حدوث
م�ضاعفات ال�سكري.
التحكم مبر�ض ال�سكري:
مر�ض ال�سكري يالزم امل�صاب طوال حياته والميكن
�شفا�ؤه ،ولكن ميكن التحكم به ،وال�سيطرة عليه،
ومنع الكثري من م�ضاعفاته.
وتعترب العنا�صر التالية مهمة جد ًا لتحقيق �أهداف
عالج مر�ض ال�سكري:
.1التعليم والتثقيف ال�صحي امل�ستمر.
.2النظام الغذائي.
.3التمارين الريا�ضية والن�شاط احلركي.
.4الأدوية اخلاف�ضة لل�سكر.
.5املراقبة الذاتية والفحو�صات املخربية.

�أ .بتقيي ��م املوق ��ف العام  :يجب على امل�سع ��ف �أن يت�صرف بهدوء و روية  ,بعيدا
 .2منع تدهور احلالة:
�إذا مل يتم �إ�سعاف امل�صاب ب�سرعة ظهرت عليه عالمات اخلطورة و امل�ضاعفات ,عن الفزع و الفو�ضى و االرتباك .
ب .ت�شخي�ص حالة امل�صاب �أو امل�صابني .
لذا يجب عمل ما يلي ملنع تدهور حالة امل�صاب  ,و هي :
 .1تنظي ��ف اجل ��روح و تعقيمه ��ا و تغطيته ��ا ب�ضمادات خا�ص ��ة و ربطها ب�أربطة ج .تقدمي العالج الأويل .
د� .أن يح�س ��ن ا�ستخدام املتفرجني
منا�سبة  ,للحيلولة دون ظهور الأمرا�ض امل�ضاعفة من االلتهاب .
م ��ن اجلمه ��ور ب�ش ��كل يفي ��د
 .2تثبي ��ت الك�س ��ور و يجب تثبيتها يف الو�ضعية التي ي�شعر فيها الراحة وال
يجوز �إ�صالح ك�سر �أو حتريك الع�ضو املك�سور.
 .3و�ض ��ع امل�ص ��اب يف و�ضعي ��ة مريح ��ة و الو�ضعي ��ة املريح ��ة
تختل ��ف م ��ن حال ��ة �إىل �أخ ��رى :فف ��ي حال ��ة ال�صدم ��ة يف�ضل �أن
يك ��ون الر�أ� ��س يف م�ست ��وى منخف�ض عن م�ستوى اجل�س ��م  .بينما يف حالة
�ضيق التنف�س و الذبحة ال�صدرية ف�إن �أف�ضل و�ضعية هي �أن يكون امل�صاب على
هيئ ��ة ن�ص ��ف جلو� ��س  ,و�أن يكون ر�أ�سه �أعلى من م�ست ��وى اجل�سم ,و �إذا كانت
الإ�صابة يف البطن ف�أف�ضل و�ضعية هي �أن ي�ستلقي على ظهره مع ثني الركبتني
و و�ضع خمدات �أو بطانيات ملفوفة بني ال�ساق و الفخذ لإراحة ع�ضالت الطرف امل�صاب  .لأن جتمهرهم حول امل�صاب يزيد حالته �سوءا.
ال�سفلي.
تذكر جيدا :
 oعند وقوع حادث ما ت�صرف ب�سرعة لكن بهدوء.
.3امل�ساعدة على ال�شفاء:
احلال ��ة النف�سي ��ة للمري� ��ض ت�ؤثر مبا�ش ��رة على حالته اجل�سدي ��ة و ال�صحية  ,وال  oحتقق �أن امل�صاب يتنف�س و�ضع ال�شخ�ص فاقد الوعي يف و�ضع ي�ستطيع
�سيم ��ا يف بداي ��ة احل ��ادث حي ��ث ي�شعر ب ��الأمل و اخلوف و القل ��ق  ,و لذلك يجب التنف�س فيه ب�سهولة.
 oحاول وقف النزيف ال�شديد.
على امل�سعف �أن:
�أ .يطمئن امل�صاب  ,و �أن يقلل من �أهمية الإ�صابة  ,و يتحدث �إليه بثقة و رباطة  oاطلب الإ�سعاف.
 oجتنب تعري�ض نف�سك للخطر بال داع.
ج�أ�ش و ال يظهر �أي ارتباك �أو ده�شة �أو انفعال.
ب .تخفي ��ف الأمل  :ف ��الأمل يبع ��ث اخلوف يف النف�س لالعتق ��اد بوجود �إ�صابة  oجتنب �إجراء �أي �شيء جتهله �أو دون معرفته من قبل.
قوي ��ة ,كم ��ا �أن ��ه ي� ��ؤدي �إىل حدوث ال�صدمة  .ل ��ذا يجب تخفي ��ف الأمل و ت�سكينه  oال تن�س حقيبة الإ�سعاف.
ب�سرعة .
فال�شخ� ��ص ال ��ذي يقوم بتقدمي الإ�سعافات الأولية ه ��و �شخ�ص عادي ال ي�شرتط
�أن يكون يف جمال الطب و�إمنا تتوافر لديه املعلومات التي متكنه من �إنقاذ حياة
�إدارة مكان احلادث
يج ��ب على امل�سع ��ف �أن يتوىل �إدارة مكان احلادث م ��ن جميع النواحي  ,فيجب املري�ض �أو امل�صاب.
على امل�سعف �أن ي�ستوعب املوقف و ي�سيطر عليه و �أن يقوم :

العدد السابع  -السنة الثالثة
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في موسم اإلمام الصادق (ع) الثاني

الجمعية الحسينية تسضيف الرادود صالح المؤمن
 خا�ص -الو�سيلة

التعاون مع الكتاب والرواديد

�أ�ست�ضاف���ت قري���ة �سماهي���ج ممثل���ة باجلمعي���ة
احل�سيني���ة الرادود �صالح امل�ؤم���ن وذلك يف �إحياء
ذك���رى وف���اة الإم���ام ال�ص���ادق (ع) ليل���ة اخلام����س
والع�ش���رون من �شوال امل�ص���ادف 2008/10/25
بالتزام���ن مع مو�سم ال�صادق (ع) الذي تقيمه هيئة
الو�سيل���ة �إدارة العمل الإ�سالم���ي ب�سماهيج لل�سنة
الثاني���ة على التوايل ,وقد ح�ضر املوكب احل�سيني
الكثري م���ن �أهايل القرية والقرى املجاورة وبع�ض
الأفراد م���ن املناطق البحرينية وقد ح�ضي الرادود
امل�ؤمن با�ستقبال وترحيب �شديدين من قبل �أع�ضاء
اجلمعي���ة احل�سيني���ة وهيئ���ة الو�سيل���ة ويف ختام
املوكب احل�سين���ي كان للم�ؤمن �أحاديث وحوارات
�أخوي���ه هادفه جمعت���ه مع بع�ض اع�ض���اء اجلمعية
احل�سيني���ة وهيئ���ة الو�سيل���ة وبع����ض املهتم�ي�ن
باملوك���ب احل�سين���ي يف جمل�س املهند����س عبدالله
املقابي حتدثوا فيها ع���ن م�شاركته يف القرية وعن
ال�ش�أن العام احل�سين���ي وتطور املوكب والق�صيدة
احل�سيني���ة وع���ن الكث�ي�ر م���ن الهم���وم والتطلعات
احل�سيني���ة والإ�ستف���ادة وتب���ادل اخل�ب�رات  ,وقد
�شكر الرادود امل�ؤمن ا�ست�ضافة اجلمعية احل�سينية
ل���ه و�أثن���ى يف حديثه عل���ى الإ�ستقب���ال والرتحيب
وح�ض���ور وتفاع���ل املعزين م���ع الق�صي���دة من �أول
املوك���ب اىل انتهائه بامل���امت الكبري وقد عرب امل�ؤمن
يف اعجابه للتنظيم باملوكب والتجهيزات ال�صوتية
ومل يخف���ي �إنطباع���ه ب�أج���واء �سماهي���ج املكاني���ة
العمل الفني للأطفال
واالجتماعي���ة كما عرب عنه���ا �أنها لي�ست جماملة بل
حقيقة وانني �شعرت يف هذا املكان بالربكة ور�أيت
لل���رادود �صالح امل�ؤمن العديد من االعمال الفنية
ً
�سماهيج بوجوه امل�ؤمنني باملامت .
احل�سينية التي القت جناحا منها على �سبيل املثال
(يالغايب)وق���د عرف عنه الإبت���كار والتجديد على
العزاء بداخل املامت
م�ست���وى ال�ش���كل وامل�ضم���ون وميل���ه الوا�ضح اىل
العمل الفني للأطفال والنا�شئة وبذلك يعتقد امل�ؤمن
وع���ن امل�شاركة ل���ه يف البحرين �أو�ض���ح امل�ؤمن يف تف�سريه لهذا العمل الهادف �أنه من االهمية جد ًا
�أن���ه كان���ت له م�ش���اركات �أخ���رى يف بع����ض القرى فالكب�ي�ر حم�ص���ن � ،أما ال�صغري فه���و �أر�ض خ�صبة
البحريني���ة يف املوالي���د اال انن���ي وج���دت يف هذه وي�ستقب���ل �أي �شئ ،ال�سئ منه واجليد ،وهنا تكمن
املنا�سب���ة احل�ض���ور يف �سماهيج �شب���اب متحم�س �أهمي���ة تزوي���ده باجلي���د ،ونحن هنا نحت���اج وقفة
ومتوجه للم�شاركة ب���كل حما�س و�إ�صرار مع احلر للتوجي���ه من املجتمع وم���ن الرتبوي�ي�ن وامل�شايخ
والتع���ب خ�صو�ص ًا يف نهاية املوك���ب بداخل املامت لكي نكت���ب اجليد اخلايل م���ن ال�شوائب .وي�ضيف
موجه للطفل لي�س فقط
 ,وي�ضي���ف امل�ؤم���ن ن���ادر ًا ماجتد املوكب م���ن �أوله يج���ب �أن يكون هناك �إعالم ّ
اىل �آخره م�شحون��� ًا باحلما�س واحلرارة فال�أخفي رادود للطف���ل بل حلق���ات وبرامج خا�ص���ة للطفل ,
�أن (دخلتي للمامت ق���د ك�ستني طبقة و�شحنت طاقة وق���د �أ�شتهرت ق�صيدته املعروف���ة واملوجه لالطفال
ح�سيني���ة من جدران وتراب املامت لتكملة امل�سرية) (ياحبيي طه) الت���ي القت جناح ًا باهر ًا يف عر�ضها
بح�سب تعبريه .
على ف�ضائية (.)CH4teen
وع���ن موا�صفات الرادود الناجح يو�ضح امل�ؤمن
�أن الني���ة اخلال�صة �أو ًال واملقومات الفنية التي هي
موهبة ال�صوت  ،م�ضيف ًا عندما نتكلم عن املقومات
الفنية يج���ب �أن نركز على توظي���ف ال�صوت وذلك
بتوظيف اللحن والأ�سلوب املنا�سب على االمكانات
ال�صوتية التي وهبنا الله تع���اىل ,نا�صح ًا الرادود
املبت���دئ بع���دم الإنتباه مل���ن ميدحه بل مل���ن ينتقده
الإنتق���اد الب ّن���اء لك���ي ي�ستفيد منه ،م�ؤك���د ًا �أن درب
خدم���ة الإم���ام احل�س�ي�ن(ع) درب �ش���وك وجبل���ي
فال�صع���ود للح�سني(ع) لي�س بتل���ك ال�سهولة فهناك
ال�شهرة يف الطريق و�صعوبات من املجتمع والدولة
ومن النف�س واغرتارها ,بالإ�ضافة �إىل ذلك �أن�صحه
بو�ضع خطة يف البداية ث���م يحاول �أن ي�ستفيد من
جمي���ع الراوديد و�أمناطه���م ,.وبالن�سب���ة للتعاون
بين���ه وب�ي�ن الروادي���د البحرينني ي�ؤك���د امل�ؤمن ان
هناك عالقة جيدة مع الرواديد البحرينيني ويتمنى
�أن يوف���ق يف �أي عم���ل م���ع �أي رادود بحرين���ي يف
امل�ستقب���ل ,ويف مق���ام �آخ���ر يو�ض���ح تعاون���ه م���ع
الكت���اب البحرينيني عبدالله القرمزي ونادر التتان
وغريه���م من الكت���اب املعروف�ي�ن وامل�شهورين على
امل�ست���وى الق�صي���دة احل�سيني���ة يف املنطق���ة مث���ل
�أبو ك���رار الإح�سائي ،حممد مهدي الإح�سائي ،زيد
العبندي ،جابر الكاظمي.

ويف ختام احلديث والنقا�شات �أثنى امل�ؤمن على
القائم�ي�ن باجلمعي���ة احل�سيني���ة ب�سماهي���ج وثمن
ال���دور الذي تقيم���ه هيئة الو�سيل���ة واملجهود الذي
من���ذ �صغره كان حمب ًا للق���راءة احل�سينية مب�أمت
تبذل���ه يف �سبيل ن�ش���ر تعالي���م �أهل البي���ت وا�صف ًا جدت���ه وفي���ه كان يخ���دم م���ع �أقران���ه وي�ش���ارك يف
�إعالم الو�سيلة ب�إنها حركة اجتماعية جميلة .
الطبخ والإعداد وتوزيع الع�صري وامل�أكوالت حتى
�صارمتعلق��� ًا باحل�سني(ع) ،وبعد انتهاء الن�ساء من
البطاقة ال�شخ�صية
الق���راءة يجتم���ع م���ع �أقرانه ويق���ر�أ له���م  ,وعندما
الحظ الأهل ه���ذا التوجه منه يف هذا املجال بد�أوا
(�صالح امل�ؤمن)
ي�شجعونه .
�صال���ح خ�ي�ر الل���ه امل�ؤمن م���ن موالي���د الإح�ساء
تط���ور الأمر وكان���ت بدايته يف قراب���ة التا�سعه
باملنطق���ة ال�شرقي���ة للمملك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة من عم���ره �سنة 1408ه���ـ حينما �ش���ارك يف �صحن
1977م  ،مت���زوج ،ولدي���ه ولدان حمم���د وخريالله ال�سي���دة زين���ب(ع) بق�صيده عل���ى �أم البنني(ع) ثم
 ،يعم���ل ل���دى �إح���دى ال�ش���ركات الأهلي���ة بوظيف���ة توال���ت امل�ش���اركات يف الدمام والإح�س���اء ،وكانت
حما�سب .
هذه �أوىل بداياته احل�سينية.
بداياته
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من �أوال �إىل �سب�أ
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استغرقت  14يوم ًا

من أوال الى سبأ رحلة السبعة آالف ك  .م
 خا�ص – الو�سيلة
ه ��ي اول �سيارة بحرانية تعرب احلدود العمانية اليمنية
(�صرفيت)كم ��ا قال موظف اجلمارك اليمني او رمبا تكون
ه ��ي �أول رحل ��ة من نوعه ��ا ت�سجل يف تاري ��خ املنطقة  ,تلك
ه ��ي رحل ��ة ال�سبعة �آالف كيلو مرت او كم ��ا يحلو لأ�صحابها
ت�سميتها من �أوال اىل �سب�أ.

املهرة ,امل���كال عا�صمة ح�ضرموت,عدن ,حلج ,تعز,
�إب,ذمار�,صنعاء,حجه ).ثم الرجوع اىل ال�سعودية
عربمنفذ حر�ض اليمني وط���وال التابع لل�سعودية
واملبي���ت يف مدين���ة �أبه���ا بع�ض الوقت ث���م الإقفال
بالرج���وع اىل البحري���ن عرب خ���ط خري�ص وبذلك
ينته���ي خط ال�س�ي�ر يف غ�ضون  14يوم��� ًا والعودة
ل�سماهيج مرة اخرى بتاريخ .2008/7/27

يف ع�صر يوم الأثنني  2008/7/14عزم فريق
بحريني من �سكنة �أه���ايل �سماهيج مكون من �ستة
�أف���راد عل���ى القي���ام برحل���ة �سياحية م���ن �سماهيج
اىل �أرا�ض���ي اجلمهوري���ة اليمني���ة م���رور ًا بث�ل�اث
دول عربي���ة (ال�سعودية,االمارات,عمان) والفريق
�أ�ستق���ل �سيارت�ي�ن وه���م حممدحبيب(�أبويا�س���ر)
عبدالله عبا�س (�أبوعمار) علي حم�سن (�أبوروعة)
�شاكرعبدالنب���ي (�أبو�أمي���ن) ا�سماعي���ل احلايك���ي الفكرة و�أهدافها :
(�أبوحمم���د) ويو�س���ف م�شه���دي (�أبويعقوب) وقد
كانت الفكرة تختمريف خميلة �أبوعمار قبل �ستة
ا�ستغرق���ت رحلته���م ال�سياحي���ة  14يوم��� ًا جاب���وا
من خالله���ا �أغلب املدن والق���رى والأرياف التابعة
ملحافظات تلك البلدان املذكورة وكان هدف الرحلة
الع���ام ال�سياح���ة والتج���وال اىل ان �أتخ���ذ طابع��� ًا
ا�ستك�شافي ًا فيما بعد مل يخ ُل من املغامرة.

الإكت�ش���اف والتجوال ومل يخ��� ُل ذلك من املغامرات
الإ�ستك�شافي���ة اخلط�ي�رة بع�ض ال�شي���ئ يف بع�ض
املناط���ق الوع���رة ذات اجلبال ال�شاهق���ه ومل يخف
�أبوعمار هذا التو�صيف ولهذا يعترب الرحلة جتربة
جميلة يف حياته ومع حتذير العمانيني وال�سب�أيني
يف عدم �صعود اجلب���ال وعدم �سلك الطرق املخيفة
واخلط�ي�رة من التي تقت���ات عليها قطاع الطرق يف
الظ�ل�ام الدام�س ونه���ب امل���ارة وامل�سافرين مع كل
ذلك مل يكن م�صطلح املغامرة ظاهر ًا �أمام الفريق اال
بالرج���وع اىل نقطة البداية ور�ؤية املنظر من بعيد
ت�أكد لهم �أنهم �أنا�س مغامرون بكل �صالبة وا�صرار

م�شاهدات وجتوال املغامرين :

خط �سريالرحلة :
كان���ت �سماهي���ج هي نقط���ة التح���رك اىل ج�سر
املل���ك فه���د ب�ي�ن البحري���ن وال�سعودية ث���م الإجتاه
اىل و�س���ط منطق���ة الإح�س���اء واىل منف���ذ البطحاء
ال�سع���ودي والغويف���ات التاب���ع للإم���ارات ث���م
املرورواخلل���ود للراحة لبع����ض الوقت يف �إمارات
(دبي,ال�شارقة,عجم���ان�,أم القيوين,ر�أ����س اخليمة
,الفج�ي�رة) ث���م الذه���اب اىل املنف���ذ احل���دودي بني
الإم���ارت وعم���ان (خطمة املالح���ة ) ويف عمان بد�أ
امل�س�ي�ر اىل مط���رح ع���ن طري���ق والي���ة �شنا�ص ثم
اىل ن���زوى م���رور ًا باجلب���ل االخ�ض���ر اىل �صالل���ة
والو�ص���ول اىل احل���دود العماني���ة اليمني���ة ع���ن
طري���ق منفذ مدين���ة �صرفي���ت احلدودي���ة اجلميلة
كم���ا ي�صفه���ا فري���ق الرحل���ة وم���ن ث���م الولوج يف
ال�ش���ارع ال�ساحلي اخلطري املط���ل على بحر العرب
يف الأرا�ض���ي اليمني���ة وكذل���ك امل�س�ي�ر والتجوال
والبق���اء لي���وم او اك�ث�ر يف بع����ض م���دن وق���رى
املحافظ���ات اليمني���ة (الغي�ض���ه عا�صم���ة حمافظ���ة

�أ�شه���ر من تاريخ الرحلة للخروج من جو الأرخبيل
اخلانق واملتع���ب والإبتعاد عنه يف جو ربيع رائع
.كان هذا جانب من ماهي���ة الفكرة واجلانب الآخر
كان هدفه ال�سياح���ة وال�سفر وتفريج الهم والراحة
والإ�ستجمام ويف �أثناء امل�سري تطورت الفكرة اىل

املعروفة باخلطورة املكانية واملناخية والذي على
�أثره �أ�صبح اجلدل �سيد املوقف وانق�سم الفريق بني
م�ؤيد ومعار�ض لعبوره (�صرفيتيون وثمريتيون )
اال ان كفة ت�صويت من ينون الدخول يف �صراعات
مع الطبيعة ومقارعتها بالإ�صرار والعزمية هي من
رجحت امليزان وهزمت حدود (ثمريت) ففاز اخلط
ال�صرفيت���ي على اخلط الثمريت���ي وبذلك �أ�صبحت
اجلب���ال واملرتفعات ال�شاهقة �أمر روتيني بالن�سبة
له���م يف �س�ي�ر اخل���ط وعب���ور (�صرفي���ت)  ,وله���ذا
يو�ضح �أبوعمار �أن تكملة الفكرة كانت �أن مير خط
ال�سري ع�ب�ر طريق مك���ة واملدين���ة يف الرجوع اىل
البحري���ن غري طريق خري����ص اال ان اتفاق �أع�ضاء
الفريق �أختار الطريق الأخري للو�صول �سريعا اىل
نقطةالبداية .

,ويعت�ب�ر �أبوعمار ان مرتفعات عم���ان وخ�صو�ص ًا
التح���دي يف �صع���ود اجلب���ل الأخ�ض���ر وماواجهه
الفريق من اخط���ار جغرافية ومناخية حقيقية هي
مبثابة تدريب وبروبه للفريق يف موا�صلة حتديات
الطريق اىل اليم���ن وبالتحديد الطري���ق ال�ساحلي

م���ع املغام���رة والإ�ص���راريف �سل���ك اخلط���وط
اخلط�ي�رة والوع���رة و�صع���ود اجلب���ال ال�شاهقات
كان للفري���ق الكث�ي�ر من امل�شاه���دات والتجوال يف
�أغلب م���دن املحافظات التي م���رو وجل�سوا بها يف
زي���ارة معاملها وتراثها مث���ل زيارة قرب النبي �أيوب
ومغارة املارنيف يف �صالل���ة ومتحف امللكه �أروى
الواق���ع مبدين���ة جبل���ة مبحافظ���ة �إب ,وم�شاه���دة
العيون الطبيعية والب�سات�ي�ن واحلقول اخل�ضراء
,كما كانت لهم زيارة �شواطئها ومرافقها ال�سياحية
والذه���اب ملطاعمه���ا وت���ذوق �أكله���ا والت�س���وق يف
�أ�سواقه���ا ال�شعبية وجممعاته���ا التجارية وال�سكن
يف فنادقه���ا ,وم�شاهدته���م ل�سماحة وطيب���ة �أنف�س
العماني�ي�ن واليمني�ي�ن مب���ا لقوه من ك���رم وحفاوة
وترحي���ب  ,ومل يخفي فريق الرحل���ة �إنبهارهم من
م���ار�أوه م���ن جم���ال و�سحرللطبيع���ة واخليال يف
ال�سهول واجلب���ال والوديان وروعة الهواء العليل
خ�صو�ص ًا ملدن �صاللة و�صرفيت وبع�ض املحافظات
اليمني���ه اجلميل���ة ,ولق���د �ص���ادف الفري���ق �أثن���اء

العدد السابع  -السنة الثالثة

امل�س�ي�ر �أمم ونح���ل خمتلفة جتمعهم لغ���ة ولهجات
متنوع���ة وط���رق و�أ�سالي���ب غريب���ة يف العي����ش
واملعامل���ة ,وم�شاه���دة الكثري من الب���دو وجماميع
م���ن الالجئ�ي�ن ال�صوماليني الذي���ن يجوبون الربع
اخلايل ,واكت�شافهم الفرق وال�شبه يف كل مايتعلق
باحلي���اة الإجتماعية يف امل����أكل وامل�شرب وال�سكن
واملن���اخ وال�سطح للأرا�ضي الت���ي مرو بها مقارنة
باحلياة العامة يف البحرين .

الرحلة يف الإعالم العماين واليمني :
عل���ى انها تب���دو الرحل���ة االوىل م���ن نوعها يف
املنطق���ة فقد �أبهرت املارة م���ن البدو واملتابعني من
احل�ض���ر وا�ستغرب الكث�ي�رون من موظف���ي الأمن
واجلم���ارك وحت���ى الع�سك���ر القي���ام بهك���ذا رحل���ة
طويل���ة و�شاق���ة ولهذا قام ال���كادر الإذاع���ي باذاعة
عم���ان الق�س���م الإجنلي���زي يف منطق���ة ع�ي�ن رزان
مبحافظ���ة ظف���ار باب���داء الرتحيب والثن���اء لفريق
الرحل���ة وم���ن ث���م �إج���راء مقابلة م���ع �أح���د �أع�ضاء
فريق الرحل���ة �شاكر عبدالنب���ي (�أبو�أمين) حوايل
الرب���ع �ساع���ة ,وقد بثت عل���ى الإذاع���ة الإجنليزية
م�س���اء اليوم نف�سه وكانت حم���اور املقابلة تتحدث
عن الرحلة ب�شكل ع���ام وهدفها وعن االحوال التي
واجهت الفريق طوال الطريق وغريها من الأ�سئلة
املتعددة ,ه���ذا يف �سلطنة عمان �أما يف مين اخلري
�أر����ض ال�ت�راث واحل�ض���ارة فق���د كان���ت امل�صادف���ة
حا�ض���رة كما يف ظفار حينما ق���ام مندوب �صحيفة
اجلمهوري���ة اليمني���ة يف حمافظ���ة �إب وبالتحديد
يف موقع �ش�ل�االت امل�شنة بلق���اء الفريق واحلديث
مع �إثنني من �أع�ضائ���ه هما حممد حبيب (�أبويا�سر
) وعل���ي حم�س���ن (�أبوروع���ة ) و�أخ���ذ ر�أيهم���ا
وم�شاهداتهم���ا حول املدين���ة ومقوماتها ال�سياحية
وال�صناعية وخدماتها الفندقية وو�صف انطباعهم
عن ما�شاه���دوه من جمال الطبيع���ة يف املحافظات
اليمني���ة �أثن���اء �سريه���م وجتوالته���م يف املواق���ع
واملراف���ق ال�سياحي���ة ,وكان���ت �أ�سئل���ة ال�صحف���ي
بال�صحيف���ة عبارة ع���ن حتقيق �صحف���ي �أجراه مع
جمموع���ة م���ن ال�سي���اح اخلليجي�ي�ن للتح���دث ع���ن
م�شاهداته���م وانطباعه���م ملحافظ���ة �إب وقد ن�شرت
ال�صحيفة ه���ذا التحقيق يف �أغ�سط�س  2008حتت
عن���وان حت�سني ال�ص���ورة ,ومن جان���ب �آخر ع َرف
�أع�ض���اء الفريق لل�صحفي طبيع���ة و�أهداف الرحلة
لليم���ن يف زيارتهم التاريخية االوىل لها مو�ضحني
له بع�ض تفا�صيل الطريق الطويلة .
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جمراه على �أل�سنة بع�ض من التقينا بهم من �أع�ضاء
الفريق وله���ذا يو�ضح ع�ضو الفريق �أبوروعة على
�أن هناك من ال�صحفيني وبع�ض ال�صحف من �سمع
عن احلدث وكان الوعد بالكتابه عن الرحلة اال �أننا
بع���د ذلك مل جند من هذا الوعد �أي �شيئ بعد م�ضي
�أربع���ة �أ�شه���ر  ,اال �أن �أبوروع���ة يو�ض���ح عل���ى �أنه
�شخ�صي��� ًا مع �أ�سرة الفريق ق���د وثقوا الرحلة كتابة
وت�صوير ًا فمن حيث الكتابة قد كتب تقرير ًا مكون ًا
م���ن ت�سعة ع�شرة ورق���ه ب�شكل مب�سط ع���ن الرحلة
دونوا في���ه �أحداث �سري الرحلة م���ن اول خروجهم
اىل و�صوله���م �أر�ض الوط���ن ويف حلهم وترحالهم
وع���ن م�شاهداته���م وانطباعاتهم ع���ن الأماكن التي
م���رو به���ا وغري ذل���ك م���ن الأمورالت���ي واجهتم من
�صعوب���ات وخماط���رومل ين�س���وا �أن يذكروا بع�ض
الطرائ���ف واللطائ���ف ع���ن �أنف�سهم  ,وع���ن ال�صور
فق���د وثق���ت الرحل���ة مايق���ارب الألفني �ص���ورة من
خالل كام�ي�را الديجت���ال �ألتقطت عد�سته���ا ال�صور
اجلماعي���ة وال�شخ�صي���ة لفريق الرحل���ة وللمناظر
الطبيعية اخلالب���ة وال�شوراع و�أغل���ب املحافظات
الت���ي م���روا به���ا وميك���ن للمتاب���ع ق���راءة التقرير
وم�شاه���دة ال�صور عل���ى هذه الو�صل���ة http://
fromawaltosaba.blogspot.com

طرائف الرحلة :
م���ع م�شقة امل�س�ي�ر وال�صع���اب الت���ي واجهوها
م���ن التقلب���ات املناخية يف ك�ث�رة ال�ضباب وهطول
الأمطار واحلر والربد ووعورة الطريق يف �صعود
ونزول املرتفعات واجلبال وزحف الكثبان الرملية
والإح�سا����س باخلط���ر الداه���م مل تخ��� ُل الرحلة من
مفاج�آت وطرائف جان���ب منها كانت من م�صادفات
الطري���ق وبع�ضه���ا �أعده���ا البع�ض للبع����ض الآخر
م���ن فري���ق الرحل���ة و�أجمل تل���ك املفاج����آت حدثت
يف حمافظ���ة �صنعاء وه���ي قيام �أبو عم���ار ب�شراء
خ���روف وذبح���ه كعقيق���ة لول���ده وم�شاك�ست���ه م���ع
�أفراد الفريق عل���ى توفري وجبة غداء له ,واللطيفة
االخرى ه���ي عزمية بع�ض موظف���ي منفذ �صرفيت
اليمني للأع�ضاء الفريق بتخزين القات (�أي م�ضغه
يف الفم) وهي تعت�ب�ر حفاوة وترحيب عندهم ومل
يتوان���ا بع�ض �أع�ضاء الفري���ق يف الإ�ستمتاع بهذه
امل�أدب���ة ال�سبئي���ه الفاخ���رة بتخزي���ن الق���ات حت���ى
انه���م بادروا ب�شرائه مرات عدي���دة يف بع�ض املدن
اليمني���ة من قبيل مدينة ح���ور القريبة من حمافظة
�أب�ي�ن ويف قري���ة العم���ري املعروفة ب�أج���ود انواع
القات اليمني الذي ي�شتهر ب�إ�سمها .

خط �سري دويل لفريق بحريني يقوم بها يف منطقة
�شب���ه اجلزيرة العربي���ة فقد اعتدن���ا �سماع و�صول
ال�سيارات البحرينية ملدن ظف���ار و�صاللة و�صعود
اجلبل االخ�ضر ومل ن�سمع ولو ملره واحده تخطي
هذه امل���دن والو�صول اىل اليم���ن عن طريق اخلط
ال�ساحل���ي مبنفذ (�صرفيت) احل���دودي  ,لكن الأمر
���ل على ه���ذا الفريق
�أ�صب���ح ممكن��� ًا وغ�ي�ر م�ستحي ٍ
البحرين���ي ال�سماهيج���ي املغام���ر حينم���ا و�ص���ل
هذه النقط���ة و�أ�صبح ع�ضو ًا يف (ن���ادي ال�سيارات
الدويل ) ووا�صل زحف���ه يف الأرا�ضي اليمنيه اىل
ان و�ص���ل م�سق���ط ر�أ�سه  ,فقد بل���غ جمموع ماقطع
ح���وايل  7328كيل���و م�ت�ر م���ن و�إىل �سماهيج وقد
توثيق الرحلة :
�أرقام و�أمنيات :
ا�ستهلك���ت �سي���ارة �أبوعم���ار  1119ل�ت�ر بنزي���ن
و�سي���ارة �أبو �أمين 1125لرت بنزين ,وبلغ جمموع
�أما عن الإعالم املحل���ي فيبدو ان العتب قد �أخذ
تعت�ب�ر الرحلة هي االط���ول واالخطر يف عبور م�صاريف الرحلة  1153,6بحريني �شاملة ال�سكن

والأكل وامل�شرتي���ات الخ  ,وبع���د النجاح املثري يف
املغامرة ال�سياحية يطمح �أع�ضاء الفريق يف تفكري
�أو�س���ع من الذي و�صل الي���ه يف �إطالة خط الطريق
او تغ�ي�ره اىل مناط���ق اخ���رى م���ن خط���وط بلدان
ال�ش���رق االو�س���ط وهن���اك التفك�ي�ريف الذهاب اىل
م�ص���ر وليبي���ا وتون�س ع���ن طريق �سل���ك اخلطوط
ال�شمالية ل�شبه اجلزيرة العربية ,واالمنية الأخرى
تكاد تك���ون �صعبه وه���ي بعيدة امل���دى بالتخطيط
ً
م�ستقب�ل�ا للذه���اب اىل جمهوريات �أ�سي���ا الو�سطى
وهي كما يراها املغام���رون لي�ست م�ستحيله و�إمنا
طم���وح ومتن���ي وي�سع���ون يف حتقيقه���ا عل���ى �أن
تكون هناك جهة حملية �أو اقليمية ترعى الرحالت
معنوي��� ًا ولوج�ستي��� ًا  ,ويف الوق���ت احلا�ضر ي�أمل
الفري���ق معاودة الرحل���ة مرة اخرى ب�ش���كل عائلي
�أو�سع ..
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من عبق الحوراء
حـــــــواء

 بقلم -عفاف ال�سيد
عزيزة يف �أهلها ،در ًة بني بني ها�شم،
�سامية ً ُ
بخلقها َ
وخلقها،را�سخة باميانها،
�شاخمة �أمام طغاة زمانها ،باعثة لنا بدرو�س
من عبق الر�سالة  ،باني ًة لنا �صرح ًا زينبي
ج�سدته �صفاتها ومواقفها البطولية.
بهرت الن�ساء والرجال
�سيدتي  ...لقد ِ
ملا بدى منك ومتثل يف �صمودك من خالل
حتملت �أنت و�إخوانك �أمل
كربالء  .حينما
ِ
القهر والذل يف امل�سري مبوكب املنايا ،وبعد
ا�ست�شهاد �أخيكِ ا�ستطعت �أن جتمعي ن�ساءه
و�أط��ف��ال��ه يف م��وك��ب ال�سبايا م��ع حتملكم
ل��ل��ج��وع و����ش���دة ال��ع��ط�����ش ،ه��ك��ذا خرجتم
لت�ضحوا ب�أنف�سكم حتى تخرجوا �أجيا ًال
ح�سينية ،ت�ستنري بجهادكم وثقافتكم �ضد
الظلم والطغاة ،وت�ستلهم من عبق زينبياتكم
روح ال�صمود والعزم ،ف�أنتم خرجتم لإعالء
كلمة احل���ق والإ����ص�ل�اح يف وج���ه الظالم
املتمثلة يف دولة الأمويني .
فعلينا �أي��ت��ه��ا ال��زي��ن��ب��ي��ات� ،أن ن�سارع
ب��ن�����ض��ال زي��ن��ب (ع) وج���ه���اده���ا ،ملحاربة
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الف�ساد والإعالم
ال���ت���اف���ه ال����ذي
ب������ات ينت�شر
ب�ين �أطفالنا
و �شبا بنا ،
وق�������د ظ��ه��ر
نتيجته
يف
�أف����ك����اره����م
وط��ري��ق��ة ح��ي��ات��ه��م ال��ت��ي اق��ت�����ص��رت على
الرفاهية وحب الزينة اخلارجية من الأزياء
واملكياج  ،وبات هاما بنظر اجلميع يف ظل
مواكبة الع�صر والتكنولوجيا  ،فالبد �أن
ن�ستعني بفكر الطاهرة وثقافتها ،وبالغتها
يف ن�����ش��ر ال���وع���ي ال��دي��ن��ي وال��ث��ق��ايف بني
�أطياف املجتمع يف �صو ًر من املحا�ضرات،
والكتيبات ال�ترب��وي��ة ،وال�برام��ج الدينية
والأقرا�ص املدجمة ،لطرح م�شاكل ال�شباب
ومعاجلتها وتو�ضيح كيفية ا�ستغالل �أوقات
ال��ف��راغ ب�ين ال�شباب وال�شابات م��ن خالل
االلتزام بقواعد الإ�سالم  ،والتم�سك بخط
�أهل البيت (ع) .
يا ن�ساء �أمتنا الإ�سالمية ،حاولن بناء
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خطوات
 بقلم-زهراء املو�سوي

إعالميات كربالء

امل���������س����ت����ق����ب����ل
أجيال �صاحلة،
ب� ٍ
امل��رب��ي��ات العامالت
ف�������أن���ت��ن
لبذر نبتة روح اخلري واملحبة ،وما �سعيكن
الدو�ؤب يف تربية الأجيال يف زمننا هذا �إال
�صمود من �صمود زينب ،فالبد �أن ن�ستلهم
م��ن كفاحها،كيف نتحدى �ضغوط احلياة
ونقف �صامدين مبا منلك من قوة وعزمية .
�أما عهدنا لكم �سيدتي ،ب�أننا �سنبقى ب�أذن
الله �شعل ًة متوقدة نعيد ذكراكم  ،ونن�شر
�شعاركم مع تواتر الأزمان مرددين بحرارة
هيهات منا ال��ذل��ة  ،و�أع��ل��م��ي �سيدتي �أننا
ح�سينيات الوجود زينبيات البقاء  ،هكذا
علمنا �أخوك من خالل ثورته .

افتتاح مأتم أبونصيب للنساء
مرمي �أبون�صيب –حواء
تزامن��� ًا م���ع �إحتف���االت القري���ة بعي���د
الغديرالأغ���ر مت يف ليل���ة اجلمع���ة املواف���ق
 2008/12/12افتت���اح م����أمت �أبون�صي���ب
للن�س���اء وذل���ك يف حفل بهي���ج ح�ضره جمع
غفري م���ن ن�س���اء القرية وبع����ض املدعوات,
وق���د تخل���ل برنام���ج احلف���ل جمموع���ة من
الفق���رات املتنوع���ة  ,يف بداي���ة احلفل كانت
كلمة لإدارة امل�أمت وق�صيدة ترحيبية بعنوان
(� ً
أه�ل�ا و�سه ًال بال���ذي جانه) وبع���د ذلك كان
الوقوف حداد ًا على روح امل�ؤ�س�سني بقراءة
�س���ورة الفاحت���ة وقد قر�أه���ا الطف���ل (�أحمد
عبا�س احلرز) .
وبعد ذل���ك مت عر�ض فلم وثائقي يتحدث
ع���ن تاريخ امل����أمت وت�أ�سي�سه وع���ن القائمني
عليه والقارئات الالت���ي قرئن فيه على مدى
ال�سن���وات املا�ضية كما ا�ستعر�ض الفعاليات
والأن�شطة التي �أقامها امل�أمت .
وق���د �ألقت الأ�ستاذة كرمي���ة �أحمد عبا�س
كلمة حتت عن���وان (�شيعة البحرين والإمام
احل�سني)�أ�ستعر�ض���ت فيه���ا ح���ال ال�شيع���ة
يف البحري���ن من���ذ العق���ود االوىل للدع���وة
الإ�سالمي���ة و�أبرزت �ص���ورة انت�ش���ار العلم
و�سع���ي علم���اء البحري���ن يف ن�ش���ره من���ذ

القدم ,كما حتدثت ع���ن عالقة �أهل البحرين
بنهج الث���ورة احل�سيني���ة ومت�سكهم بزيارة
احل�سني (ع).
وقد قام���ت فرقة التمثي���ل التابعة للم�أمت
بتمثيلية ق�صرية تتحدث عن عجائب �أحكام
الإم���ام عل���ي (ع) يف الق�ض���اء حت���ت عنوان
(�س���ر الرج���ل املقت���ول ) ,كم���ا �ألق���ت �إحدى
البن���ات العام�ل�ات يف امل�أمت ق�صي���دة �أخرى
حت���ت عن���وان (ح�سبال���ك نخ���اف ومانروح
نزور)تتح���دث ع���ن معان���اة زوار احل�س�ي�ن
ومايالقونه من م�ضايقات ومتاعب .
ويف موق���ف متثيل���ي �آخ���ر �أقامت���ه فرقة
التمثي���ل التابع���ة للم����أمت حت���ت عن���وان
(�سوال���ف عجاي���ز) وكان هذه امل���ره موقف
متثيلي فكاهي هادف يتحدث عن املناق�شات
الدائرة بني الكبريات يف ال�سن .
وكان���ت لفرق���ة براع���م احل�س�ي�ن التابعة
للم����أمت �أن�شودة جميلة بعنوان (هنيئ ًا بيوم
الغدي���ر ) ويف نهاي���ة احلف���ل مت���ت ق���راءة
جمموعة من اجللوات باملنا�سبة  ,وبدورها
قام���ت �إدارة م�أمت �أبون�صي���ب ب�شكر كل من
�ساه���م يف بن���اء امل����أمت وجتدي���ده وثمن���ت
اجله���د الكبري يف كل من �ساه���م وعمل على
�إجناح حفل الإفتتاح .
يذك���ر �أن م����أمت �أبون�صيب يع���د من �أقدم

امل����آمت الن�سائي���ة يف �سماهبج حيث بني يف
�أوائ���ل الثالثينيات من الق���رن املا�ضي ,ومت
هدمه للم���رة الثالثة بتاري���خ 2007/5/31
وبنائ���ه وجتدي���ده ه���ذه امل���رة عل���ى نفق���ة
املرحوم���ة ال�سي���دة م���رمي ال�سي���د ابراهي���م
ال�شخ�ص م���ن دولة الكوي���ت وجمموعة من
امل�ؤمنني .

متثل واقعة الطف الكثري من املواقف الإن�سانية والأخالقية التي دارت
فيها خ�صو�صا تلك املواقف التي خلدها الزمان لأكرث من ثالثة ع�شر
قرن م�ضى على هذه الواقعة ولو بحثنا ال�سبب وراء تخليدها لوجدنا
الدور الإعالمي الذي لعبته املر�أة يف كربالء هو من جعل هذه الثورة
على الظلم والباطل تعلو ب�صداها وترفرف �أعالم احلق فيها.
فال ن�ستهني بذلك الدور لأنه مبثابة وزارة للإعالم الزينبي احل�سيني
يف جت�سيد كل ما وقع من �أحداث يف قلب احلدث ومثلما تعمل وزارات
الإعالم ووكاالت الأنباء يف ع�صرنا هذا من �إر�سال كادر �إعالمي من
�أجل تغطية خرب ما يف قلب الأحداث و�إي�صال احلقائق ب�صورة وا�ضحة
للنا�س و التق�صي ب�أخبار قد تكون مميزة المتتلكها �أي وكالة �أنباء وقد
تتفرد بن�شرها وبثها,ففي كربالء لعب الإعالم دور نادر يف ت�صنيفه
لن�شر احلقائق والأحداث والتفرد ب�سرده ,فاحلوراء (ع) هي من متثلت
با�ستالم زمام الأمور يف كربالء بعد ا�ست�شهاد احل�سني (ع) لذلك
�ستكون هي الأوىل بقيادة هذه الوزارة الإعالمية وخ�صو�صا �أنها �ستكون
وزارة متنقلة من مكان لآخر.
ونرى بذلك �إمتالك زينب(ع) مقومات جبارة وهائلة جتعل من
�إعالمها �سالح يف وجه الإعالم الأموي يف ذلك الوقت وخ�صو�صا
�إتباعها لأ�ساليب الرتغيب والرتهيب والأخذ والرد ,فهذا الأ�سلوب
مكنها من ا�ستقطاب عقول ك�شفت احلقائق املغيبة واملخفية ب�سبب
الإعالم الأموي امل�ضلل.
لونظرنا يف الدور الذي لعبته لوجدنا ب�أنها ا�ستخدمت �أنواع خمتلفة
من الإعالم فخا�ضت يف ال�سيا�سة عندما بينت ب�أن �سيا�سة بني �أمية
باطلة وخا�ضت يف الإعالم التوعوي الرتبوي عندما حفظت العيال بعد
ا�ست�شهاد �أخيها (ع) بينت من خالل هذا الدور حتملها للم�س�ؤلية ب�أكمل
وجه وخا�ضت ب�أكرب �صورة و�أو�ضحها يف الإعالم التبليغي عندما بينت
احلق من الباطل من حيث الن�صو�ص ال�شرعية التي ن�صت على �أحقية
�أهل البيت (ع) يف اخلالفة والإتباع من قبل �أمر �سماوي .

الو�سيلة

العدد السابع  -السنة الثالثة

يناير  - 2009محرم 1430هـ

المنبر الحسيني
ومواكبة العصر
� أ .علي عي�سى احلاج
لعب املنرب احل�سيني عرب تاريخه الطويل
دور ًا طليعي ًا يف تثقيف الأم��ة وخ�صو�ص ًا
�أتباع املذهب اجلعفري ،وانعك�س ذلك على
كافة النا�س الذين يحتكون ب�أتباع مذهب
�أهل البيت عليهم ال�سالم ،فكان املنرب مبثابة
مدر�سة متحركة جت��وب املناطق املختلفة
وحتمل خمتلف العلوم والفتاوى و�أحكام
ال�����ش��رع الإ����س�ل�ام���ي ورواي������ات التاريخ
وخ�����ص��و���ص�� ًا امل��ل��ح��م��ي م��ن��ه ،وك��ان��ت هذه
املعارف املختلفة تهتم بجذب الإن�سان �إىل
الدين الإ�سالمي احلنيف وربطه باخلالق
العظيم تعاىل .
وك��ان��ت ه���ذه امل���دار����س ذات �أث���ر كبري
يف ت��وع��ي��ة ال��ن��ا���س ب���دوره���م االجتماعي
وال�سيا�سي الذي يجب �أن يطلعوا به خلدمة
هذا الدين وخدمة �أهله.

وقد تطورت هذه املدار�س عرب املراحل
املختلفة ال��ت��ي م��رت ب��ه��ا ،وك���ان اخلطباء
ي��ت��ب��ارون يف ن��ق��ل ه���ذه ال��ع��ل��وم ال�شرعية
وا�ستخدموا طرائق متعددة لتو�صيل ما
يريدون تو�صيله للنا�س ،ولكن مع مرور
الزمن ومع ال�ضغط ال�سيا�سي الذي ميار�س
�ضد �أتباع مذهب �أه��ل بيت الر�سول(�ص)
�أخ����ذ ه���ذا ال�����دور يتقل�ص وي��ن��ح�����س��ر يف
ترديد التاريخ وم��ا ح��دث فيه دون النظر
�إىل حاجات النا�س الع�صرية وما يجب �أن
ينقل �إليهم وتوعيتهم ب�أو�ضاعهم املعي�شية
املعا�صرة من خمتلف جوانبها .ولكن بعد
النه�ضة اخلمينية �أخذت املنابر احل�سينية
تنف�ض عن نف�سها �صفة التكرار والرتابة،
و�أخ��ذ اخلطباء يالم�سون الواقع املعي�شي
ال��ي��وم��ي ل��ل��ن��ا���س ،وازداد وع���ي النا�س

ب�ضرورة ح�صولهم على ما يريدون وزاد
وع��ي��ه��م ب���دور امل��ن�بر و�أه��م��ي��ت��ه الطليعية
يف تثقيف النا�س وتعريفهم بواجباتهم
وتبيان دوره��م ال��ذي يجب �أن يقوموا به
لتطوير حالهم لكي ي�ستطيعوا بعد ذلك ن�شر
�أه��داف الثورة احل�سينية التي تركز على
الإن�سان و�أهمية قيامه بواجباته نحو دينه
وجمتمعه.
�إذن يجب على املنرب احل�سيني �أن يتجه
نحو الق�ضايا املعا�صرة ومناق�شتها ب�شكل
علمي ،وه���ذا يتطلب �أن ت��ك��ون املجال�س
مبثابة احل�ص�ص الأك��ادمي��ي��ة ال��ت��ي تبد�أ
مب��ق��دم��ة مت��ه��ي��دي��ة ل��ل��م��و���ض��وع ث���م عر�ض
املف�صل مو�ضوع الدر�س ثم
يتناول بالبحث ّ
يخطب اخلطيب ح�صته بخامتة يربط فيها
خمتلف جوانب الدر�س ب�صورة حمكمة ثم
يعرج على امل�صيبة و�صو ًال �إىل اخلامتة،
هذا يتطلب ق��درات خا�صة وثقافة وا�سعة
يجب �أن تتوفر يف اخلطيب املعا�صر .وقد
وجدت ال�شيخ الفا�ضل �إبراهيم الأن�صاري
حفظه املوىل تعاىل يتبع هذا املنهج ال�شيق
وال��ب��ح��ث العميق يف ال��در���س ،وح��ب��ذا لو
يُقتدي مع التطوير امل�ستمر لهذه الدرو�س
الدينية الثقافية ال�سيا�سية م��ن �أج��ل �أمة
واعية و�شعب �شغوف بالعمل الطليعي.

فقه عاشوراء

19

وجدان والئي
 مو�سى املعلم

نظر ٌة لعاشوراء  ,,لبناء المجتمع الصالح
بنظر ٍة م�سئولة ومتجردة وبعيدة عن الت�أثريات االجتماعية ال�سلبية ,
بوعي �صادق مل�س�ؤولياتنا جتاهها ملا ر�أينا
لو مار�سنا هذه النظرة لعا�شوراء ٍ
�إال الوحدة الإميانية واالجتماعية واحلركة التغيريية ال�صحيحة التي من
خاللها ينبني املجتمع ال�صالح القريب من فكر ر�سالة الإ�سالم ونهجه ,
والبعيد عن روح اجلاهلية والع�صبية وثقافة التفرقة التي الزالت جمتمعاتنا
تعي�ش �إرها�صاتها ...
غريب كل الغرابة �أن مو�سم عا�شوراء يبتد�أ بال�صراعات واخلالفات
ٌ
املتجددة يف كل عام حتى �أ�صبحت �صفة را�سخة ينعتنا بها الآخرون من
خالفات على ق�ضايا هام�شية �أو حتى عميقة ولكن ال منتلك ثقافة �إدارتها
بروح ح�سيني ٍة واعي ٍة وعلى
مع �إن ر�سالة عا�شوراء البد �أن تكون متجددة ٍ
نهج الإ�سالم .
املجتمع ال�صالح يف عا�شوراء يتطلب من كل مكوناته و�أطيافه �أن تقف
الوقفات الواعية ل�صناعة الروح الر�سالية ونحن مبا منتلك من طاقات
�شبابية باخل�صو�ص �أعتقد ويعتقد معي الكثري ب�أنها م�ؤهلة لت�صيغ حركة
التغيري نحو ذلك املجتمع احل�سيني ال�صالح ,,,
فهل من مبادرات تفعيليه لكل فرد ولكل م�ؤ�س�سة لتحقيق ذلك ؟ ولننطلق
من عا�شوراء ؟ لنا �أم ٌل كبري يف ذلك ,,,

moosaalmoallim@gmail.com
م���ن طرق �أه���ل البي���ت (ع) والتي ه���ي �أ�ضعاف
الرواي���ات الواردة من ط���رق ال�سنة جمتمعة ثم
�أنن���ا ندع���م رواياتنا مب���ا ورد يف م�ص���ادر �أهل
ال�سنة فيكون ذلك موجب ًا للوثوق ب�صدروها.

�أ�سئلة يجيب عنها
�سماحة ال�شيخ حممد �صنقور
ال�س�ؤال:
انت�ش ��رت يف ه ��ذه الف�ت�رة كتاب ��ة �أ�سم ��اء الأئم ��ة
ال�سوداء
و�أق ��وال للمع�صوم�ي�ن عل ��ى مالب� ��س الأطف ��ال ّ
وال�س�ؤال هنا ما حكم لو �أ�صاب
ّ
حمرم ّ
اخلا�ص ��ة ب�شهر ّ
ه ��ذه املالب� ��س جنا�سة؟ وه ��ل يجوز �إلقاء ه ��ذه املالب�س
يف احلم ��ام حلني ال�شّ ��روع يف غ�سلها؟ وبعد تلف هذه
املالب� ��س ه ��ل يج ��وز �إلقائه ��ا يف الزبال ��ة ؟ و�إن مل يك ��ن
ذل ��ك جائ� � ًزا كي ��ف ميكننا التخل� ��ص منها عل ًم ��ا �أن هذه
ال�شّ ع ��ارات حتتوي عل ��ى لفظ اجلاللة �أحيانًا ومثبته يف
القما�ش بطريقة ال ميكن نزعها.

الإ�سالميــة

ال�س�ؤال:
ه ��ل يجوز للف ��رد امل�شارك يف امل� ��آمت احل�سينية �أن
ي�أخ ��ذ كميات كبرية من امل�أكوالت التي تقدم بعد العزاء
�أو الق ��راءة وي�صطحبه ��ا �إىل بيته مع وج ��ود �آخرين مل
يتناولوا منها �شيئًا؟
ما ه ��ي امل�ص ��ادر التاريخي ��ة املعتربه ل ��دى ال�شيعة
..م ��ن اي ��ن ي�أخ ��دون و يوثق ��ون الأح ��داث التاريخي ��ة
..خ�صو�صا مع عدم وثوق ال�شيعة مب�صادر العامه؟

اجلواب:
ال يج���وز تنجي����س لف���ظ اجلالل���ة و�أ�سم���اء
الل���ه ا ُ
حل�سن���ى وكذلك ال يجوز تنجي����س �أ�سماء اجلواب:
هن���اك الكث�ي�ر م���ن الكت���ب الت�أريخي���ة التي
املع�صوم�ي�ن (ع) ال�ستلزام���ه الهت���ك واالنته���اك
حلرمة املع�صوم�ي�ن (ع) ،وكذلك ال يجوز رميها يعتمده���ا ال�شيع���ة مث���ل كت���اب االر�ش���اد لل�شيخ
يف ال ّزبال���ة و�إن مل ي�ستل���زم ال ّتنجي����س ،ولذلك املفي���د وكتاب �أع�ل�ام الورى لل�شي���خ الطرب�سي
ال بُ��� ّد م���ن �إلقائه���ا يف املوا�ضع الت���ي ال ي�ستلزم ومناق���ب �آل �أبي طالب الب���ن �شهرا�شوب ومقتل
�إلقا�ؤه���ا فيها للهتك كالإلق���اء يف البحر �أو دفنها �أبي خمنف الذي ورد من طرقنا وكتاب �سليم بن
قي�س الهاليل وكت���اب ال�شايف وتلخي�صه لل�سيد
يف رُّ
التاب.
املرت�ض���ى وال�شي���خ الطو�س���ي وغريه���ا كث�ي�ر،
ال�س�ؤال:
ه���ذا بالإ�ضاف���ة �إىل الروايات الكث�ي�رة الواردة

اجلواب:
�إذا بُ���ذل الطعام خل�صو����ص احلا�ضرين يف
امل����أمت فال يجوز نقله �إىل حمل �آخ���ر لي�أكله �أحد
من غ�ي�ر احلا�ضري���ن وكذلك ال يج���وز نقله �إىل
حم���ل �آخ���ر �إذا ق�ص���د الب���اذل الإمت���اع يف امل�أمت
مبعن���ى �أن ي�أكل احلا�ضرون من الطعام دون �أن
يحملوا لأنف�سهم منه �شيئ ًا.
و�أما لو �أذن الباذل يف حمل الطعام �إىل حمل
�آخر و�أذن يف �أن ي�أكله غري احلا�ضرين ولو كان
الإذن ب�شه���ادة احلال ف�ل�ا ب�أ�س يف نقله و�صرفه
لغ�ي�ر احلا�ضرين و�أما القلة والكرثة فهي تابعة
حلدود �إجازة الباذل.
والظاه���ر عدم الإذن يف نق���ل الطعام الكثري
�إذا كان ال ي�سع احلا�ضرين.

إحياء للدين
ها قد �أطلت الذكرى مرة �أخرى ف�أنحنت لها القلوب قبل الدروب
وات�شحت بلون �آالمها وو�أرتفعت الهامات �شاخ�صة م�ستلهمة
درو�س الأباء والعزة والكرامة .
عا�شوراء دمعة يف عيون املحبني و�صرخة تهز الظاملني و�إعالم
يتجدد عاما بعد عام ،وما �إحيا�ؤنا له ب�شتى الو�سائل من �سرد
للواقعة الأليمة وما يتبعها من بكاء �أو لطم �أو �إقامة الفعاليات
التعريفية ب�سرية �أهل البيت من معار�ض فنية �أو �أدبية وغريها �إال
�إحياء للدين وتوهني ل�سنن املف�سدين.

�أ�سامة الفرج
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الثقافية
العدد السابع  -السنة الثالثة

� أ .فا�ضل عبا�س
�أ���س��رت��ه يحرتمونه ويقد�سونه  ،فقد
اعتادوا على تقبيل كل ر�سالة
ت���أت��ي �إل��ي��ه��م و ي�ضعونها يف
ال�����ص��ن��دوق امل��خ��م��ل��ي �إىل �أن
ع����اد الأب م���ن ���س��ف��ره ففتح
ب��اب منزله فلم يجد �إ َّال ابنه
ال�صغري،ف�س�أله ع��ن �أم���ه فقال
االب���ن  :لقد مر�ضت ك��ث�ير ًا ومل
ن�ستطع عالجها لأننا ال منلك املال
الكايف للعالج فقال الأب م�ستغرباً
�أمل ت�صلكم ال��ر���س��ال��ة الأوىل التي
بعثتها لكم قال بلى و�صلتنا وفرحنا
بها وقبلها اجلميع واحتفظنا بها يف
ال�صندوق املخملي ،و�أي��ن �أخوك الأكرب
 ،لقد �ضاع وفقد حياته ب�سبب �صحبته
رق��اق ال�سوء و تعاطيه امل��خ��درات قال
الأب � :أمل ت�صلكم ر�سالتي الثانية قال
:بلى و�أي���ن �أخ��ت��ك ؟ ق��ال  :لقد تزوجت
من رجل ال ينا�سبها وعا�شت معه عي�شة
�ضنكة ال مير ي��وم عليها دون �ضرب و

قتلت الحسين (ع)

عبدة األهواء
ُ

 بدر عي�سى احلاج
عام جديد يطل علينا في�صبغ الطرقات بال�سواد ويهز النفو�س
النائمة لت�ستيقظ �إىل بحر الإن�سانية وتنف�ض عنها �أدران الي�أ�س
والبعد عن القيم والأخالق والأهداف التي خلق الله عز وجل
اخللق من �أجلها ،وبعث الأنبياء والر�سل والأو�صياء لرت�سيخها
يف بني �آدم على مر الع�صور.
قطرتي هذه املرة �أحتدث فيها عن منوذج ممن يكتبون
ويكذبون ،ويعبدون الهوى دون الدليل� " ،إبن خلدون " املبدع
باعتباره م�ؤ�س�س علم العمران الب�شري ،مقدمته ملأى بالثغرات
التي �أحتاج �إىل �صفحات لتحليلها� ،صفحة  145من مقدمته
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�سب فقال الأب  :ال عجب �أنكم مل تقر�ؤوا
ر�سائلي !!! قال االبن  :و ماذا يوجد يف
هذه الر�سائل التي بعثتها يا �أبي ؟ قال
الوالد يف الر�سالة الأوىل فيها مبلغ كبري
من املال يكفي لعالج والدتك �أما الر�سالة
الثانية ففيها ن�صائح لأخيك الأكرب بعدم
ا�صطحاب رفاق ال�سوء �أم الر�سالة الثالثة،
ففيها ردي بعدم تزويج �أختك �إال برجل

رسائل ُمض ّيعة
ً
رج�ل�ا ع��اب��د ًا يعي�ش مع
يحكى �أن
�أ���س��رت��ه امل��ك��ون��ة م��ن زوج��ت��ه املخل�صة
وولدين يافعني وبنت يف مقتبل املعمر
عي�شة هانئة را���ض��ي��ة ،وب��ع��د ف�ترة من
ال��زم��ن ا�ضطر الأب �إىل ال�سفر بعيد ًا
جد ًا عن �أ�سرته طلب ًا للرزق احلالل ،وقد
�أو�صى �أبناءه و زوجته بالتعاون فيما
بينهم وحثهم على �إتباع �أوام��ره و �أنه
�سيتوا�صل معهم بوا�سطة الر�سائل التي
�سري�سلها لهم ب�ين الفينة و الأخ���رى ،
ومرت الأيام و ال�سنون و�أتت ر�سالة من
الوالد العزيز املغرتب  ،ففرحت الأ�سرة
كثرية و ه�شت وب�شت لها وق َّبلها �أفراد
الأ�سرة جميع ًا  ،واتفقوا على و�ضعها
يف مكان جميل و �آمن  ،فلم يجدوا �أف�ضل
من ذاك ال�صندوق امل�صنوع من خ�شب
ال�سنديان املطرز باحلرير والإ�ستربق
و توالت الأي��ام و الوالد العزيز يبعث
ب��ر���س��ال��ة ت��ل��و الأخ������رى  ،ولأن �أف����راد

الو�سيلة

ت���ر����ض���ون
دي��ن��ه و خلقه ن��ع��م �أع���زائ���ي ه��ك��ذا حال
الأمة يف تعاملها مع د�ستورها الرباين
م��ع قر�آنها تتفنن يف حفظه و تخزينه
وال ي�ستفيدون م��ن �أوام����ره ونواهيه
حتى �ضاعت الأمة كمال �ضاعت الأ�سرة .

يقول ( :ر�أى احل�سني �أن خروجه على يزيد متعني من �أجل
ف�سقة ،ظن ًا منه ب�أهليته و�شوكته� ،أما الأهلية فكما ظن وزياده
و�أما ال�شوكة فقد �أخط�أ يرحمه الله).
�إبن خلدون يف غربلته لهذه الفرتة من حياة امل�سلمني وجد
�أن احل�سني خرج طلب ًا للخالفة ب�إعتبار �أهليته لكنه �أخط�أ لأن
النا�س عادوا لع�صبية اجلاهلية و�صاروا �أطوع لبني �أمية فلم
يقف �أحد معه (ع)  ،هنا �أ�ست�شهد بالطربي ( ( : )1فقال �أتدرون
ما يقول �أبن الزبري؟ فقلنا الندري جعلنا الله فداك ،فقال  :قال
�أقم يف هذا امل�سجد �أجمع لك النا�س؛ ثم قال احل�سني  :والله لأن
�أقتل خارج ًا منها ب�شرب �أحب �إ ّ
يل من �أن �أقتل داخ ًال منها ب�شرب،
و�أمي الله لو كنت يف جحر هامة من هذه الهوام ال�ستخرجوين
حتى يق�ضوا ّ
علي كما اعتدت اليهود
يف حاجتهم ،و والله ليعتدُن ّ
يف ال�سبت).
العاقل يعي ،رج ٌل يطلب امللك ويعتد ب�شوكته ال يقول ذلك،
وهل يخرج بن�سائه وعيالة مللحمة غايتها الدنيا ؟ امل�شكلة كما
قال العالمة ال�شيخ عي�سى �أحمد قا�سم  ( :قتلت ا ُ
حل�سني بالأم�س
ظاهرون وغام�ضون وقتلته اليوم كثريون ) وه�ؤالء �شريحة من
عبدة الهوى الذين يعملون على قتل حممد (�ص) جهال �أو عنادا.

�آفق �آخر
التراث
تدوين
ُ
ِ
الحسيني ..
 ميثم علي م�سعود

التراث الحسيني ..
تدوين
ُ
ِ
ٌ
لحة
ضرور ٌة
إنسانية ُم ِّ
من امل�سلماتِّ املعرفية يف �أدبياتنا الثقافية والفكرية والدينية
وقوي يف وعي
فاعل ٍّ
 ،ما لعن�صر الرتاث والتاريخ من ح�ضور ٍ
ات�سم ذلك الرتاث ب�سمة الدين
ووجدان اجلماهري خ�صو�ص َا �إذا ما َّ
((امليتافيزيقيا )) وجممل القيم الأخالقية ال�سامية  ،والتي تكون
ّ
حمط احرتام الإن�سان وتبجيله  ،ب�صرف النظر عن طبيعة ذلكم
الدين وتلك املعتقدات .
ٌ
ٌّ
ٌ
ٌ
ولنا يف موروثنا ال�شعبي كنز �إن�ساين �ضخم  ،و�إرث ثقايف �سامق،
قد ورثناه عن �أجدادنا املا�ضني (رح ) الذين تلقفو ُّه بدورهم من
مدر�سة �أهل البيت (ع) جي َال بعد جيل �إىل �أن �إ�ستق ّر يف �أح�ضاننا
ونحن �إن�شاء اهلل �سن�سلم ُّه �إىل �أوالدنا و�أحفادنا �إىل �أن يرث اهلل
الأر�ض ومن عليها  .والرتاث املراد ها هنا هو ٌ
تراث مغاير  ،ولد يف
ظروف ا�ستثنائية قا�سية  ،ومناخ م�شحون بالقمع وامل�صادرة من قبل
طواغيت ذلك الزمان ،ورغم الظروف القا�سية التي م ّر عليها �إ ّال �أن ُّه
ظ ّل حمافظ َا على هويته الثقافية وكينونته الفريدة  ،حتى يف �أحلك
الظروف و�أق�ساها التي مرتّ على الت�شيع وعلى �أ�صحاب مدر�سة �أهل
البيت (ع) .
فما حافظ عليه الأجداد وحمبي �أهل البيت (ع) عرب احلقب
التاريخية  ،رغم الذي القوه وواجهوه وبذلوا من �أجله الغايل والثمني،
ترانا اليوم نـهدره ون�ضيع ٌّه بل ونذهب �أبعد من ذلك ونن�ساق �إىل
�أطروحات تزرع يف نفو�س �شبابنا ريب ًة جتاه الرتاث ومدى معا�صرته
ومالءمته �إىل ظروف اليوم مع ما و�صلت �إليه الب�شرية من تطور وتقدم
 .وك�أنّ التخلف ال ي�ستوطن �إ ّال مناخ الرتاث وخالفه هو احل�ضارة و
التطور و التقدم !! �.إلخ  ،مع الأخذ يف االعتبار االنفتاح الإعالمي
العاملي وثورة املعلومات وما يجدر بنا �أن نعر�ضه يف ف�ضائياتنا وما ال
يجدر بنا عر�ضه للآخر املختلف يف الدين والثقافة واحل�ضارة .
الرتاث احل�سيني ال�شعبي و �إبتداء ًا بالتاريخ الثقايف والفكري
حلركة ال�شعائرالعا�شورائية من لدن فجر الت�شيع على ربوع هذا الوطن
مرور ًا بالآباء والأجداد املا�ضني و�إنتهاء ًا بالعقود الأخرية املن�صرمة ،
بحاجة ما�س ٍّة �إىل تدوين و�إعادة قراءة مبا يت�س ُّق والتحديات الثقافية
التي تتهدد الوجود الثقايف لهذا املوروث يف جغرافي ٍة تتحني الفر�صة
تلو الأخرى كي تفتت هذا الكيان وتطمره يف غياهب الن�سيان لتق�ضي
عليه .
الدعوة نطلقها �إىل قلوب وعقول نخبنا الفكرية والثقافية والدينية
وكل الكيانات الثقافية والفكرية ( الوالئية ) يف هذا الوطن كي ي�ش ّمروا
عن �سواعد اجلدِّ والإجتهاد يف �سبيل كتابة التاريخ الثقايف والفكري
حلركة الرتاث احل�سيني الذي هو الهوية بالن�سبة لنا كموالني  ،وهو
الوجود لكينونتنا وبعده ال وجود وال هم يحزنون .فهل ن�شهد يف القادم
القريب هذه الروح ؟ امل�ستقبل كفي ٌل بالإجابة عن هذا ال�س�ؤال ..

العدد السابع  -السنة الثالثة

الو�سيلة
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خواطر حول التعلم والنجاح
 الدكتور حممد عبا�س علي عي�سى
تت�سم ه���ذه احل��ق��ب��ة م��ن ال��زم��ن الذي
نعي�شه ب�سرعة انتقال املعارف والعلوم
وذل����ك ب��ف�����ض��ل ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا املتقدمة
يف جم����ال االن��ت�رن����ت وب���اق���ي و�سائل
االت�����ص��ال وال��ت��وا���ص��ل امل��خ��ت��ل��ف��ة .كذلك
يت�صف ع�صرنا احل��ايل بت�سارع وترية
االك��ت�����ش��اف��ات واالخ�ت�راع���ات .والأ�سئلة
ال���ذي ت��ط��رح نف�سها وب��ق��وة� :أي���ن نحن
م��ن ه���ذه امل��ع��ارف وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ومن
االخ�ت�راع���ات واالك��ت�����ش��اف��ات؟ ه��ل نحن
منتجون لهذه املعارف� ،أم فقط م�ستهلكون
(م�ستخدمون) ل��ه��ا؟ ه��ل �أ�سهمنا ب�شكل
ما يف تطور املعارف الإن�سانية �أم نحن
نتلقف م��ا ينتجه الآخ�����رون؟ ويف حال
فقط تلقفنا ملا ينتجه الآخ��رون :هل نحن
م�ستهلكون جيدون؟ هذه الأ�سئلة وغريها
ت��راود �أذه��ان الكثري منا .ولكن ال�س�ؤال
الأه�����م يف ر�أي�����ي امل��ت��وا���ض��ع :ه���ل نحن
بالفعل ق��ادرون على جماراة الآخرين يف
�أنتاج املعرفة وتوظيفها التوظيف الأمثل؟

البـراحـــــة

�أ�ستطيع الإجابة على ال�س�ؤال الأخري
وبدون تردد وبثقة كبرية ،نعم نحن قادرون
على ذلك .ولكننا يف معظم الأحيان مل نهيء
الظروف لأنف�سنا ومل نوطنها على ذلك.
ففي �أعتقادي لقد حان الوقت لتن�صب
جهودنا جميع ًا (م��ن �أف���راد وعلماء دين
وم�ؤ�س�سات خمتلفة ...ال��خ) على حتفيز
االج���ي���ال ال�����ص��اع��دة ع��ل��ى ح��ب الدرا�سة
واملثابرة و�أ�ستثمار قدراتهم الهائلة لكي
ي�سهموا ب�شكل رئي�سي يف خلق واقع نتوق
اليه .ف�إن هذا هو املفتاح احلقيقي الذي من

امل�ؤمل �أن يفتح لنا الأبواب املغلقة من �أجل
العي�ش الكرمي الذي ن�صبوا �إليه جميع ًا.
و�أنه بالنظر �إىل التطورات املت�سارعة
التي حت��دث �أمامنا على ال�صعيد املحلي
والإقليمي والعاملي ف�أن الأبواب مفتوحة
للمتعلمني احل��ق��ي��ق�ين ال��ذي��ن اكت�سبوا
العلم والقادرين على مواكبة املتغريات
وال��ت��ك��ي��ف م��ع امل�����س��ت��ج��دات امل���ط���ردة يف
جم�����االت ت��خ�����ص�����ص��ات��ه��م ،وذل�����ك بف�ضل
م��ه��ارات وا�سرتاتيجيات التفكريالناقد
التي اكت�سبوها ،ف�أن املجال مفتوح �أمامهم
وب�شكل اكرث و�ضوح ًا يف القطاع اخلا�ص
حيث الكفاءة واالنتاجية واجلدية ومدى
امتالك قيم العمل العالية ت�أتي يف �أعلى �سلم
املعايري املتعمدة يف التوظيف والرتقي.
ومن املفرت�ض �أن يتوج علمنا وعملنا
ه��ذا ب���أن ن�صبح �أك�بر معرفة وق��رب�� ًا لله
�سبحانه وتعاىل ولنبيه امل�صطفى (�ص)
و�أه��ل بيته الأط��ه��ار ،حتى ينطبق علينا
قول احلق تعاىل (� ...إمنا يخ�شى الل َه من
عباده العلماءُ) � .سورة فاطر الآية رقم .28
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�شــــووع
� أ .جعفر �صفوان

“ الهدفية”

شعار الحسين ( ع) السرمدي
ل�ضمان �أعلى ن�سبة جناح لأي عمل البد �أوال من حتديد �أهدافه
بدقة وو�ضوح  ،وهذا هو �أحد �أهم �أ�سرار انت�صار �أبي الأحرار ( ع )
لي�س يف معركته مع يزيد فح�سب  ،ولكن يف حربه الكونية امل�ستمرة
�أبدا مع كل طغاة الأر�ض والتي تتجاوز كل تخوم الزمان واملكان .
" مل �أخرج �أ�شرا وال بطرا  ،ولكن خرجت لطلب الإ�صالح يف
�أمة جدي  ، " .......هذا هو هدف احل�سني املعلن بكل و�ضوح
 ،ولنا �أن نتخيل لو �أن احل�سني ( ع ) ا�ست�شهد دون �أن يرتك لنا
هذا الن�ص  ،لو مل يكن هذا الن�ص وغريه من الن�صو�ص احل�سينية
املو�ضحة لغايات احل�سني ومقا�صده لكانت الثورة غري مكتملة لأنها
�ستكون دون خطاب  ،ومعنى هذا �أن �إهراق الدم لن يكون وحده
كافيا لإي�صال الر�سالة  ،وال�س�ؤال  :هل حددنا نحن هدفنا من �إقامة
مرا�سم عا�شوراء كل عام ؟ و�إذا كنا قد حددنا هدفنا  ،فما هو هذا
الهدف بالتحديد ؟ وهل ي�ستحق الهدف ما يبذل يف �سبيله من عناء؟
وما هي النتائج التي ح�صلنا عليها يف نهاية املطاف ؟

قلق االمتحانات...كيف تتعامل معه؟
� أ� .أفراح يو�سف احلليبي
ما هو قلق االمتحانات؟ قلق االمتحانات
ه��و ح��ال��ة نف�سية انفعالية م�صحوبة عادة
ب��ال��ت��وج�����س م���ن ال��ف�����ش��ل �أو ����س���وء الأداء
وي�صاحبها �أحيانا بع�ض الأعرا�ض مثل �ضيق
يف التنف�س �أو ال�شعور ب�سرعة نب�ضات القلب
�أو توتر الع�ضالت  ،هذه الأعرا�ض طبيعية
داع للخوف منها بل ا�ستثمرها يف املذاكرة
وال ٍ
واجعلها قوة دافعة نحو حتقيق النجاح.
وه��ن��اك �أ�سباب ت�ساعد على ح��دوث هذا
النوع من القلق و�أهمها البيئة وذلك عن طريق
التعلم االج��ت��م��اع��ي وع���دم التهي�ؤ املنا�سب
لالمتحان �أو و���ض��ع ت�����ص��ورات خاطئة عن
االمتحان  ،وهناك بع�ض الأخطاء ال�سلوكية
ال��ت��ي تتبعها بع�ض الأ���س��ر فتقوم ب�صناعة
القلق لدى �أبنائها بدون وعي منها  ،كتذكريه
ب�أخطائه ونقاط �ضعفه � ،أو قول "هل تعرف
كم بقي على االمتحان ؟" �أو �إثارة �أهداف غري
واقعية ،والرتكيز على النقد و العزوف عن
احلوار الهادئ ،كل هذه الأمور ت�صنع القلق
لدى الأبناء.

لذا فالأفراد الذين متتلئ قلوبهم بالقلق،
تتولد لديهم الأفكار التي تعزز تلك امل�شاعر،
وت�صبح �سلوكياتهم مبنية عليها ،فرتى
ال�شخ�ص ال�سلبي �إذا �أراد دخ��ول االمتحان
ي�����ش��ك يف ق��درت��ه ع��ل��ى ال��ن��ج��اح ،فيت�صرف
ت�صرف املحبط م��ع �أن املعلومات التي يف
ح��وزت��ه وم��ق��درت��ه الذهنية ال تقل عما لدى
الواثقني ب�أنف�سهم ولكن االجتاه ال�سلبي عنده
جعل ا�ستفادته من �إمكاناته حمدودة.
ل��ذل��ك عليك تغيري �أف��ك��ارك ال�سلبية عن
االمتحان وا�ستبدالها ب�أفكار �إيجابية مثل:
"�أنا در�ست جيد ًا" و"�أنا م�ستعد و�سوف
�أع��م��ل ك��ل م��ا بو�سعي" ..ه��ذا يجعلك ت�شعر
ب�أنك �ستحقق النجاح.
ن�صائح ملواجهة قلق االمتحانات :
�أهمية اللجوء �إىل الله �سبحانه (�أال بذكر
الله تطمئن القلوب) والتوكل عليه ،توفري
اجل��و الأ���س��ري والنف�سي ال��ه��ادئ ،التحرر
من اخل�برات الأكادميية ال�سلبية ،التوا�صل
االجتماعي ال��ف��ع��ال يبعث على الت�شجيع ،
�ضرورة تقدير الذات ،احذر من الإيحاءات

 جعفر علي حم�سن

كل ماعندنا من عاشوراء

ال�سلبية (�صعب علي تغيري ال��واق��ع، )..
ال تقلل من �ش�أن قدرتك العقلية وال تبالغ يف
و�صف الآخ��ري��ن بالذكاء  ،االهتمام بالغذاء
املتوازن و ممار�سة الريا�ضة  ،خذ ق�سط كافي ًا
من النوم  ،و�أخريا واجه االمتحان بثقة تامة
واعتربه فر�صة لعر�ض ما ذاكرته ،مع �أطيب
التمنيات للجميع بالنجاح والتوفيق.

منذ مدة و�أنا �أحاول �أن اعود اىل الكتابة جمدد ًا بعد انقطاع
طويل ,وكيف لو طلب منك العودة اىل الكتابة ؟!  ...عندها يت�ساءل
املرء عن الكيفية وعلى �أي نحو يكون ذلك ! ...ومالذي �أ�ستطيع �أن
�أقدمه اىل الآخر عرب كتابتي هذه رغم �أنني مل �أمار�س هذا الفن
منذ مدة كما �أ�شرت اليه �سابق ًا يف بداية كتابتي  ,مع انني مل اجد
الوقت الكايف للقراءة وكيف يكون للكتابة ؟!  ...كي يت�سنى يل �أن
اعود يالذكريات اىل ماكنت عليه �سابق ًا عرب كتابتي الر�سائل اىل
عزيزي و�أبن �أخي �أبوعلي (معراج) ,وعلى الرغم من �أننا مقدمني
على مو�سم عا�شوراء ومايحمل هذا املو�سم ومايعني هذا ؟ والوجه
الذي ميكن الإ�ستفادة منه ! ...عندما نفهم الفائدة �أو العائد الذي
يعود علينا من خالل عا�شوراء ح�سبما ي�صفه الإمام اخلميني (ر�ض)
وماذايحمل من م�ضامني لبقاء هذا الدين اىل ع�صرنا احلا�ضر! �أي
الدماء التي �سالت يف هذا ال�سبيل الذي �سلكه هذا الإمام الهمام
(ع) يف بقاء هذا الدين (�إن كان دين حممد مل ي�ستقم اال بقتلي
فيا�سيوف خذيني ) .
وعرب �أحاديثه الأوىل يف بداية خروجه من مدينة جده اىل كربالء
� ,أي املظلومية التي كان يحملها جتاه هذا الدين الإ�سالمي املحمدي
الأ�صيل ,والهدف عندما نفهم (كل ماعندنا من عا�شوراء).
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جابر :سلة سماهيج آخذه في التطور والثبات
حتى تهتم الأندية بالفئات العمرية منذ ال�صغر.
كتب -علي ح�سن املعتوق
وعن امل�ستوى الفني للتحكيم فهو �ضعيف ،فيجب
�ساهم يف تفعيل بدايات م�شروع �سلة �سماهيج منذ االهتمام بجيل من احلكام ال�صغار مع دراية
�سبتمرب العام املا�ضي ،حماو ًال ما ا�ستطاع مبعية باللعبة وال �أرجح دخول حكم مل ميار�س اللعبة �أو
مدير فريقه (امل�شكول) ،اجتذاب واختيار بع�ض حتى ب�صورة ترفيهية على �أقل تقدير.
الالعبني وا�ستثمارهم للعبة ..الكابنت �أ�شرف
جابر ،ا�صطحبناه يف جولة �سريعة �إىل عامل �سلة ما مدى تطور كرة ال�سلة بالنادي منذ تدريبك للفرق؟
تطورت كثري ًا من النواحي البدنية والفنية
البحرين ...
واخلططية ،وذلك بف�ضل من الله ثم مب�ساعدة
مدير الفريق مو�سى امل�شكول ،ف�صاحبتنا بع�ض
ما م�ستوى كرة ال�سلة يف البحرين؟
جيد من الناحية الفنية بالن�سبة لفئة الأول� ،إال ال�صعوبات يف ت�أ�سي�س الفريق بادي ء الأمر ،وذلك
�أن معظم الفرق تعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على العب يعود ل�ضعف ثقافة �أهل القرية باللعبة ..حيث بد�أنا
حمرتف يحرز من  30 -20نقطة يف املناف�سة ،ب�سبعة العبني فقط� ،أما الآن فو�صل العدد  60العب ًا
فيما حتتاج ثقافة ال�سلة ملزيد من التطوير� .أما جلميع املراحل (الأ�شبال والنا�شئني والرباعم).
قطاع النا�شئني فيحتاج لبع�ض التعديالت يف نظام فيما مت تدعيم الفرق بالعبني طوال القامة والبنية
امل�سابقات ،فلي�س من املعقول �أن مرحلة الأ�شبال اجل�سمية القوية ،وكانت الإنطالقة مب�شرة وموفقة
تكون من مواليد  95 -94يف حني هي من  96 -95جراء الفوز على بع�ض الفرق املناف�سة.
يف دول العامل .وتو�سيع قاعدة النا�شئني من خالل
عمل امل�سابقات بالنظام العمري على �أن تكون ما مدى جدية الالعبني يف التدريبات والإن�ضباط؟
حتت � 20 ،18 ،16 ،14سنة ،ويتم ربط �إحدى يتدرب الالعبون بجدية ومعظمهم منتظم يف
الفئات من � 16أو � 18سنة كمثال بالفريق الأول التدريب ،ولكن البع�ض منهم غري منتظم خا�صة

يف فرق الرباعم ،وذلك يعود يف نظري لعدم التقبل
التام لأولياء الأمور بالتحديد ،وبح�سب
ما �أرى ،فال زال االعتقاد �سائد ًا ب�أن
الريا�ضة تف�سد �أخالق �أوالدهم،
ولكن على العك�س ..فالريا�ضة
جتنب الالعبني العادات
ال�سلوكية ال�سيئة وتن�شر ثقافة
روح اجلماعة وفريق العمل.
�أبرز الالعبني يف النادي؟
من النا�شئني ( جا�سم حممد
و�صالح ال�سيد وها�شم حممود
وعبدالله الفردان وحممد جعفر ) و
الأ�شبال ( حممد علي وعلي مو�سى
وحممد الدخيل وعلي جعفر وح�سني
�أحمد ) �أما الرباعم ( ح�سن مو�سى
وعبدالله القي�سي ).

كالمعتاد ..سماهيج بط ًال لفرجان محرق األجداد
 خا�ص -الو�سية الريا�ضية
حقق حديث ًا فريق �شباب �سماهيج املركز الأول يف
بطولة فرجان البحرين الأوىل لفئة حتت � 25سنة
التي �أقيمت على م�ستوى املحافظات يف الفرتة من 12
نوفمرب حتى  20دي�سمرب  ،2008وذلك بتنظيم من
وزارة الداخلية وامل�ؤ�س�سة العامة لل�شباب والريا�ضة.
حيث خا�ض ال�سماهيجيون ال�شباب  9مباريات
فازوا يف  8منها وتعادلوا يف مناف�سة واحدة ،وا�صلني
عر�ش النهائي بعد ك�سر التعادل مع فريق احلالة بواقع

 25نقطة حتى توج بط ًال ملحافظة املحرق بعد الفوز
عن طريق الركالت الرتجيحية.
ويتميز الفريق بنخبة من الالعبني بقيادة الكابنت
ح�سن اخل��زن��ة ال��ذي ق��ال يف تعليق �سريع للو�سيلة
الريا�ضية" :كانت م�شاركة الفريق جد ًا فاعلة� ،إ�ضافة
�إىل �أن ال���دورة تقام على امل�لاع��ب اخلارجية بنادي
البحرين وهذا خدمنا ب�شكل ملحوظ؛ العتياد الالعبني
على مثل ه��ذه البيئات امل�سابقاتية ،و�أ���ش��اد اخلزنة
مب�ستوى ال��دورة الناجح كبداية �أوىل ،ومتنى املزيد
من التطوير يف الأعوام القادمة.
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	•علي عي�سى ال�شريف ،مواليد 1959
	•متزوج وله  4بنات
	• جهة العمل :بنك البحرين الوطني
	• كانت بدايته مع فريق النجاح ،ثم قام بتكوين فريق الأنوار بقيادة
الكابنت غامن عي�سى.
	•ارتبط ا�سمه بفريق �سماهيج خالل دورات التعارف منذ .1980
	• حمري للخ�صوم حلظة ا�ستالمه الكرة ،وي�شكل اللعبة كما يريد.
	• التحق بفريق النادي يف مركز الهجوم ،ثم الو�سط م�ؤلف ًا ثالثياً
رائع ًا مع عادل �شم�س و�أبوهاين.
	• يعترب دينامو الفريق فرتة الع�صر الذهبي لكرة �سماهيج ما بني
�سنة  1980حتى .1986
	•ترك اللعبة ومل يتجه للعمل الإداري �أو التدريبي واكتفى بامل�شاهدة
واملتابعة من بعيد.

� أ .حممود جا�سم نا�صر
مدر�س تربية ريا�ضية

النشاط البدني والمسنون

شمسان:
اختالطي باللعبة األجنبية أكسبني الكثير

�أبرز البطوالت

�إ�ضافة لبطولة العامل يف م�صر على اجل��ان��ب ال�ترب��وي للفئات
و�أملانيا وق��د تراوحت مراكزنا ال�سنية �أرى الأم���ر خمتلف ًا مع
نخبة ال��ت��غ��ي�ير �أم���ث���ال الكابنت
بني اخلام�س وال�سابع.
ح�سن م�سيح وح�سني من�صور
وعالء عبا�س املعلم.
ر�صيد ا�ستفادة..
وي�����ش�ير ال����دّويل �إىل اكت�سابه
ل���ر����ص���ي���د واف�������ر م����ن اخل��ب�رة وح����ول ����س����ؤال���ه ع���ن م�ستوى
واالح�����ت�����ك�����اك م�����ع ال�ل�اع���ب�ي�ن اللعبة ،مل يتوقع الدّويل مناف�سة
الأوروب��ي�ين والعامليني وكيفية �سماهيج يف ال��وق��ت ال��راه��ن،
التعامل م��ع خمتلف الأج�سام بيد �أن��ه يتوقع �آم���ا ًال كبرية من
والبنية القوية ف�ض ًال عن ح�سم �إدارة ال��ن��ادي لالهتمام املكثف
ا لأ و ل .
الت�صرف يف الأوق���ات ال�صعبة ب��ال��ف��ري��ق
من عمر املباريات.

مهرجان حليب ال�سعودية 94-
 ،95ك�أ�س الدرجة الثانية مع
الفريق الأول ،الدوري والك�أ�س
مل��و���س��م  2004 2003-مع
امل��رح��وم ال��ك��اب�تن ك��رمي ه��ادي ،و�سماهيج..
وب��ط��ول��ة ال�����دوري  2005مع يتنهد قلي ًال ..ويوا�صل �شم�سان:
نادي باربار.
"كانت لدينا العنا�صر امل�شجعة
ولكن مل جتد التطوير� ،أما الآن
بف�ضل االهتمام والرتكيز
�أهم امل�شاركات
�شاركت مع منتخب املدار�س يف
البطولة العربية ب����الأردن عام
 2001ونلنا امل��رك��ز الثاين،
وب��ط��ول��ة ال�شواطئ الآ�سيوية
بعمان وح�صلنا ال��ث��اين �أي�ض ًا
رغ��م �إع��دادن��ا الق�صري ال���ذي مل
يتجاوز �أ�سبوع قبل البطولة،
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درد�شات ريا�ضية

أهرام رياضية

ي��ت��م��ي��ز ب��ط��ول ال��ق��ام��ة� ،سريع
ال��ب��دي��ه��ة يف تغيري م�����س��ار دفة
اللعب وقلب الإيقاع مبا يتنا�سب
م��ع م��وق��ف امل���ب���اراة(..ال���دّويل)
فا�ضل عبدالله �شم�سان الذي
ت���ع���دد يف م����دار�����س ال��ت��دري��ب
امل���خ���ت���ل���ف���ة ..وت���ن���ق���ل يف ع���دة
حمطات نرافقه فيها باخت�صار.

الريا�ضيــة

ف��ي��م��ا ي��دع��و ���ش��م�����س��ان �أخ��وان��ه
الالعبني لزيادة روح احلما�س
داخل امللعب والتكاتف من �أجل
حت�سني النتائج للدور القادم.

ون�صل لباربار..

وو�����ص����ف ال���ك���اب�ت�ن �شم�سان
جتربته م��ع ب��ارب��ار التي بد�أت
مو�سم  2006 2005-ولغاية
الآن (بالناجحة) ،وبينّ "ان من
�أه���م �أ���س��ب��اب ت��ف��وق ب��ارب��ار هو
احل�����ض��ور وامل���داوم���ة الل�صيقة
للتمارين من قبل �إدارة النادي
اب����ت����داء ب��ال��رئ��ي�����س وو����ص���و ًال
للأع�ضاء"؛ وهذا مدعاة لزيادة
ال��ت��وا���ص��ل و�إح�����س��ا���س الالعب
بامل�سئولية �أثناء امل�سابقات.

ال يخفى �أن الن�شاط البدين يحقق للفرد حياة �أف�ضل ،من جوانب
كثرية ،يف �أي مرحلة من مراحل عمره .فمن فوائده البدنية ،حت�سني
وزيادة التوازن والقوة والتنا�سق واملرونة وقوة التحمل .ومن فوائده
الأخرى حت�سني ال�صحة النف�سية ،والتحكم احلركي ،والوظيفة
الإدراكية.
و�أمناط احلياة املت�سمة بالن�شاط تهيئ للم�سنني منا�سبات منتظمة
للحفاظ على عالقاتهم االجتماعية والتفاعل مع غريهم من النا�س
وحت�سنُ املرونة والتوازن وقوة الع�ضالت ميكن
من خمتلف الأعمارُّ .
�أن ت�ساعد على الوقاية من ال�سقوط ،الذي هو �سبب رئي�س للتعوق
بني امل�سنني .وقد تبني �أن معدل انت�شار الأمرا�ض النف�سية بني ذوي
الن�شاط البدين �أقل منه مقابل غريهم.
وميكن التمتع بفوائد الن�شاط البدين حتى لو بد�أت ممار�سته بانتظام
يف مرحلة متقدمة من العمر .وتتمثل الأمرا�ض ال�شائعة بني امل�سنني
يف ال�سكري (مر�ض ال�س َّكر) ،واملر�ض القلبي الوعائي ،وااللتهاب
املف�صلي وت ََخ ْل ُخل العظام ،و�ضغط الدم املرتفع .ويف حني ميكن �أن
ت�ساعد ممار�سة الن�شاط البدين يف مرحلة مبكرة من العمر ،على
الوقاية من �أمرا�ض كثرية ،ف�إن املواظبة على احلركة والن�شاط ميكن
�أي�ضا �أن تخفف من حدة العجز والأمل املرتبطني بهذه الأمرا�ض حال
حدوثها.
كما ميكن �أن ي�ساهم الن�شاط البدين� ،إىل حد بعيد ،يف التدبري
العالجي لبع�ض اال�ضطرابات النف�سية مثل االكتئاب وداء �آلزهامير.
وميكن جلل�سات الريا�ضة البدنية َّ
واملنا�سبة مل�ستوى لياقة
املنظمة،
ِ
الفرد� ،أو حتى جوالت امل�شي العابرة� ،أن متهد وتخلق الفر�صة
للحفاظ على االرتباط باملجتمع ،واحلد من الإح�سا�س بالوحدة
والعزلة االجتماعية .كما يزيد الن�شاط البدين من الثقة بالنف�س
واالعتماد على الذات ،وهما �صفتان متثالن �أ�سا�س العافية النف�سية.
وينبغي للم�سنني� ،ش�أنهم يف ذلك كغريهم من الأ�شخا�ص� ،أن
ي�شاركوا يف الأن�شطة البدنية التي ي�ستمتعون بها .فيما ينبغي لأي
�شخ�ص م�صاب بحالة مع َّينة �أو عجز معينَّ يتوقع ت�أثريه على قدرته
يف ممار�سة الن�شاط� ،أن ي�ست�شري الطبيب قبل امل�شاركة فيه .وميثل
برحالت �سري ًا على
امل�شي ،وال�سباحة ،وزراعة احلدائق ،والقيام
ٍ
الأقدام ،وركوب الدراجات� -أن�شطة ممتازة ميكن �أن يقوم بها
امل�سنون.
�إن من املتوقع �أن يت�ضاعف عدد الأ�شخا�ص الذين جتاوزوا �سن
ال�ستني ،خالل الأعوام الع�شرين القادمة .وميثل احلد من العجز
املرتبط بال�شيخوخة وت�أجيل حدوثه� ،أحد التدابري ال�صحية العمومية
الأ�سا�سية ،ومن ثم ميكن �أن يقوم الن�شاط البدين بدور مهم يف
حتقيق العافية و�ضمان ا�ستمرارها جلميع الأعمار.

scs.bah@gmail.com
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هيئة الو�سيلة
�إدارة العمل الإ�سالمي
قرية �سماهيج
للإقرتاحات �أو الإ�ستف�سار �أو امل�شاركة

ثقافية اجتماعية حملية
		
العدد ال�سابع  -ال�سنة الثالثة

alwasselh@gmail.com

حلجز م�ساحتك الإعالنية

ح�سني �سلمان 36336388
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م�ؤ�س�ساتنا
 ال�سيد �صالح ال�سيد ها�شم الغني
رئي�س اللجنة التنظيمية

كلمة الجمعية الحسينية

موكب عزاء قرية �سماهيج �سنة 1982م

ال تزال ذكرى الطف الأليمة مدوية يف الزمن تهز قلوب امل�ؤمنني وعرو�ش
الطغاة ،فمذ �أن قالها �أبو الأحرار عليه ال�سالم (( هيهات منا الذلة)) يف
وجه جي�ش يزيد على رغم �شدة العط�ش والغربة وقلة النا�صر واملعني وتكالب
الأعداء� ،أخذت هذه الكلمة تدوي يف �ضمري ال�شرف والكرامة على مر
الع�صور وكل من عظ عليها بالنواجذ ظفر.
ولعل من �أهم �أ�سرار بقاء هذه الثورة احل�سينية املباركة هو الإحياء
املتكرر لها عام ًا بعد عام من دون �أي انقطاع حتى و�إن كلف ذلك املوالني
نف�سهم ونفي�سهم ,من جانبها د�أبت اجلمعية احل�سينية بقرية �سماهيج على
�إحياء هذه ال�شعرية ل�سنوات طوال منذ �أن ارت�أى الإخوة يف القرية �إن�شاء
م�ؤ�س�سة تعنى برعاية املوكب احل�سيني وتنظيم �ش�ؤونه.
وقد �شهد الو�ضع العام للموكب احل�سيني تطور ًا ملمو�س ًا يف ال�سنوات
الأخرية ،حيث متكنت اجلمعية احل�سينية من �صقل جمموعة من الرواديد
النا�شئني لتجديد الدماء ولإكمال امل�سرية التي �سبقهم بها الرواديد ال�سابقون
الذين ي�سجل لهم و�سام �شرف التم�سك باملوكب وعدم التخلي عنه حتى يف
�أحلك الظروف ،كما متكنت من ا�ست�ضافة جمموعة من الرواديد املتميزين
ب�إمكانياتهم العالية من البحرين وخارجها ،ف�ض ًال عن عالقتها املتميزة
مبختلف م�ؤ�س�سات القرية وباخل�صو�ص امل�آمت وامل�ضائف وموكب الزجنيل،
بالإ�ضافة لذلك فقد كونت اجلمعية احل�سينية عالقات وطيدة مع خمتلف
اللجان املعنية باملوكب احل�سيني يف العديد من قرى ومناطق البحرين مما
ي�ساعد على تبادل اخلربات و�إثراء ال�ساحة مبا هو جيد .كما ال يخفى على
�أحد ما ت�ضطلع به اجلمعية من مهمة �إعداد يافطات "ال�سواد" يف كل عام
قبيل مو�سم عا�شوراء ،وما طر�أ عليها من تطوير وتغيري �إىل لوحات "برنات"
خمتومة ب�أ�سماء املرحومني من �أبناء القرية بالتن�سيق مع عوائلهم و�إهداء
ثوابها �إىل �أرواحهم.
واجلمعية احل�سينية مل ت� ِأت لتُفر�ض على �أحد ،بل على العك�س متام ًا هذه
امل�ؤ�س�سة مل تولد �إال ب�سببكم ،وبيدكم دا�ؤها ودوا�ؤها .واملوكب احل�سيني ميثل
نب�ض قلب القرية ويعك�س مدى والئها وارتباطها ب�أهل البيت(ع) ،ومن الغريب
حق ًا �أن البع�ض منا ي�شارك يف املوكب احل�سيني يف مو�سم عا�شوراء فقط
وبانتهاء عا�شوراء ف�إنه يودع املوكب حتى العام املقبل ،والأغرب من ذلك �أن
بع�ضنا يح�ضر للم�أمت فقط وال ي�شارك يف املوكب نهائي ًا ،وهذا للأ�سف يعك�س
حالة من �سوء فهم للحركة التكاملية بني امل�أمت واملوكب ،فامل�أمت ميثل �إيحا ًء
مبوقف النبي حممد (�ص) حينما بكى على ريحانته احل�سني(ع) بعد �أن
�أخربه جربيل (ع) مبقتله ،واملوكب ميثل جت�سيد ًا مل�سرية ال�سبايا التي طافت
املناطق واحلارات ..وامل�أمت يقدم الفكرة والثقافة التي تدور حول العاطفة،
بينما املوكب يقدم العاطفة ب�شكل �أ�سا�سي والتي تدور حول الفكرة ،واحل�سني
وعربة ،وال فائدة من َعربة من دون ِعربة ،والعك�س �صحيح؛ لأننا
(ع) َعربة ِ
ال نبكي لكي نغرق يف الدموع .لذا ال ميكن ب�أي حال من الأحوال ف�صل املوكب
عن امل�أمت.
هذا وتبقى اجلمعية يف منت�صف الطريق ،فنحن مل ن�صل �إىل م�ستوى
الطموح بعد ،ونحن بعون اهلل تعاىل ن�أمل ونعمل ،ننتقد ونتقبل النقد ،نقيم
ون�صحح ..واهلل املوفق

