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لدم يراق على البطاح
ـــــــــدًى أمــــــــدُّ لـــــه جــنــاحــي ــــاِح وم ــــط ــــب ـــى ال ـــل لــــــــدٍم يــــــــراق ع

الــــجــــراِح ضــــــوء  فــــي  أراه  الــــضــــيــــاء  شــــح  إذا  ودجــــــــًى 
ـــي ـــواح ـــن ال ــة  ــع ــق ــل ــب ب أمــــســــى  ـــى  ـــح ـــض ال أن  لــــو  وخــــمــــيــــَل 

ـــــي» ـــــَواح ـــت «َل ـــجَّ ـــــد ض ـــا وق ـــي ـــدن ـــرة ال ـــي ـــه س ـــبَّ ـــــــداك ن وص
ــــاِح ــــت ــــُم ال ـــــة  ـــــم واه ــــوغ  ــــل ب أردُت  إذًا  أحــــتــــويــــك؟  ـــــل  ه

«رواحــــــــي» بــــه  يــــمــــلُّ  ال  ًا»  ـــــــــــــــُدوَّ «ُغ ســــــوى  ـــــــد  أري ال  أنــــــا 
ـــراح» ـــص «ال ــــر  األم فـــي  ِشــيــع  «غـــمـــوضـــًا»  أجــلــو  أن  ـــــد  وأري

ــــداح؟ ــــق ــــي مـــــلء ال ـــات يـــغـــيـــض ف ـــرم ـــك ـــم أُتــــــــرى مـــعـــيـــن ال
ـــــا الـــكـــفـــاح ـــــي ـــــــــراد فــــــي دن ـــــــــْرُت أنـــــــك لــــلــــقــــريــــب ت ـــــــــَب أْك

ـــاح؟ ـــم ـــس ـــــــْرف ال ـــض مـــــن ط ـــغ ــــــك لـــلـــقـــصـــي ت ــــــال إن مـــــن ق
الــــــســــــالِح  ــــرك  ــــت ــــع ــــم ب ـــــــْت  شـــــــعَّ ــــة  ــــل ــــب ق إال  ـــــــــت  أن هـــــــل 

ــــي ــــاح األض أكـــــــــوان  ـــئ  ـــض ت ـــات  ـــي ـــح ـــض ـــت ال إال  ــــــت  أن هـــــل 
«ضـــــواحـــــي» ــــى  ــــس أم ــــــد  وق ــــورًا  ــــم ــــغ م ــــــوه  ــــــف َأِل دم  ــــــذا  ه

ـــــــاِح األق ـــــــْوع  ض بــــاعــــث  أو  الــــنــــدى  ضــــــوء  غــــاصــــب  مــــن 
ـــــــــراِح» «ق ــــــاء  م مـــــن  وذاك  ــــــــــــاج»  «األج الـــــمـــــاء  مـــــن  ــــــذا  ه

ــــاِح ــــس ــــِف ال ضـــيـــق  ـــــي  ف ــــذ  ــــف ال ــــاء  ــــض ــــف ال هــــــذا  ـــــٍح  ـــــان م أو 
الــــريــــاِح ـــــوق  ف انـــتـــحـــى  إذا  الــضــمــيــر  ـــــوت  ص حــــامــــٍل  أو 

ـــــاِح رم ــــى»  ــــظ «ل الـــمـــســـتـــبـــاح  ــــود»  ــــم ــــخ «ال ـــــذا  ه ــــــب  واه أو 
مــــاِح  ـــــــُف  أل ـــب  ـــكَّ ـــن ت وإن  األفــــــــول  ــــاع  ــــط ــــاْس م وضــــيــــاك 

ــــَم انــــشــــراِح؟ ـــِة الــــدمــــاء ف ـــَرَج ـــْض ـــُم ــــأن أغـــشـــى ب ـــي ب ـــل ل ه
الـــصـــبـــاح  دون  مـــــن  ـــه  ـــي ف الـــمـــشـــعـــشـــع  ــــــت  أن ــــد  ــــول م فـــــي 

ــــاِح ــــب ــــِق ــــال ب ـــل  ـــم ـــل ـــم ت وإن  الــــــوجــــــود  زان  مـــــولـــــد  فــــــي 
لـــــراح  راح  مـــــن  ـــد  ـــج ـــم ال الـــمـــحـــتـــســـيـــن  ــــــن  اب يـــــا  ـــــــــذراك  ل

ـــذ فــــي األكــــــــوان «صــــــاِح»  ـــف ــد ال ــي ــش ــن ـــى عـــلـــى فـــمـــك ال ـــس أم
الــــفــــالِح درب  فــــي  ـــر  ـــي ـــس ال الــمــمــعــنــيــن  ـــــــاب  رك يــــحــــدو 

داِح؟  أراه  ســــــــواك  ــــــل  وه ـــن  ـــي ـــف ـــرج ـــم ال ــــــالع  ق ــــو  ــــدح ت
ـــــداح ـــــُص ــــة األحـــــــــــرار مـــفـــتـــتـــح ال ــــرخ ــــدك ص ــــع ألـــفـــيـــت ب

الـــِصـــفـــاح ـــِض  ـــي ـــِب ال فــــي  روح  الــــــ  ــــداد  ــــت ام إِذ  يـــتـــرنـــمـــون 
ـــــَراح ـــــَم ـــــال ـــــــــــدرك ب ــــس ُي ــــي ــــى خـــــلـــــود ل ــــل يــــتــــهــــافــــتــــون ع

الــــــِوشــــــاح ـــــــــْرد  ب لــــنــــارهــــم  أُريـــــــــــد  إذا  ُيـــــــــــراد  أْن  بــــــل 
ـــاح ـــج ن عـــــن  ــــب  الــــمــــنــــقِّ درَب  شــــلــــوهــــا  ــــد  يــــعــــبِّ وبــــــــــأْن 

ــــاء فـــم انـــشـــراح؟ ــــدم ـــة ال ـــَرَج ـــْض ـــُم ـــى ب ـــش هـــل لـــي بــــأن أغ
الــصــبــاح دون  ــــن  م فـــيـــه  ع  ـــ  ـــ ــش ــع ــش ــم ال ـــــت  أن مـــولـــد  ــــي  ف

ــــــراِح ل راح  مـــــن  ـــد  ـــج ـــم ال الـــمـــحـــتـــســـيـــن  ــــــن  اب يـــــا  لـــــــــذراك 
ــــاِح ـــــــــوان ص ــــي األك ـــك الـــنـــشـــيـــد الــــفــــذ ف ـــم ـــى ف ـــل أمــــســــى ع

 جعفر الجمري

عاشوراء البحرين... إنعاش جماعي للذاكرة التاريخية
§ المنامة - قاسم حسين

استعداداٍت  البحرين  مناطق  من  الكثير  تشهد   ]
سبط  مقتل  ذكرى  عاشوراء،  موسم  إلحياء  واسعًة 
الرسول (ص) اإلمام الحسين (ع) في واقعة كربالء 

على يد الجيش األموي، قبل 1370 عامًا. 
ــر من  ــي ــي األســـبـــوع األخ ــدأ االســـتـــعـــدادات ف ــب وت
المآتم  تهيئة  تجرى  إذ  عام،  كل  من  الحجة  ذي  شهر 
المعزين  آالف  الستقبال  والحسينيات  والمساجد 
المجالس  حضور  على  يواظبون  سيظلون  الذين 
لالستماع  بلياليها،  ــام  أي عشرة  ــوال  ط الحسينية 
ــى  ــرق فــيــهــا إل ــط ــت ــم ال ــت ــة ي ــي ــن إلــــى مـــحـــاضـــرات دي
والدينية  والتاريخية  الفكرية  المواضيع  مختلف 
الجمعية  للذاكرة  إنعاٍش  عملية  في  واالجتماعية، 
في  عميقًا  شرخًا  تركت  التي  الحادثة  تفاصيل  بأدّق 

الوجدان اإلسالمي العام.
هذه  في  البحرين  زائر  يشهدها  التي  الظواهر  من 
التي  السوداء،  المالبس  انتشار  عام،  كل  من  الفترة 
باألسى  يصطبغ  ــذي  ال الــعــام  لــإلطــار  مكملة  تأتي 
الذين  األطفال،  عند  ذلك  يكون  ما  وأكثر  واألحــزان. 
والشرائط  السوداء  المالبس  اقتناء  على  يصرون 

الصغيرة.  والسالسل  الخضراء 
الرجالية  الدينية،  المؤسسات  مستوى  على 
الحادي  ليلة  مــن  المحاضرات  ــدأت  ب والنسائية، 
بينما  عشر،  الثاني  ليلة  حتى  وتستمر  المحرم،  من 

مواكب  في  القرى  شوارع  في  بالخروج  األطفال  بدأ 
يجد  أكثرهم  أيضًا،  صغار  رواديــد  يقودها  صغيرة، 
أن  بعد  ســنــوات،  بعد  الكبار  موكب  لقيادة  طريقه 

تكتمل له أدوات الصنعة واألداء. 
ــى مـــداخـــل الــمــنــاطــق  ــل ــة وع ــي ــل ــداخ ـــوارع ال ـــش ال
والقرى، ترتفع الرايات السوداء المعبرة عن الحزن، 

والالفتات التي تحمل آيات قرآنية وأحاديث نبوية، 
في  حضرت  أو  شاركت  شخصياٌت  أطلقتها  وكلمات 
والتضحية  الحق  قيم  حول  تدور  ما  وغالبًا  كربالء، 
في  كانت  الالفتات  ــذه  ه ـــاء.  واإلب ــداء  ــف وال والــعــدل 
والفنانين  الخطاطين  ـــدي  أي عــلــى  تــتــم  الــمــاضــي 
تنتجها  أصبحت  اليوم  أكثرها  أن  إال  الموهوبين، 

محالت اإلعالنات التي تصّمم وتنفذ الالفتات حسب 
آخر الخطوط المبتكرة في الكومبيوتر. 

ــة  ــام ــــرزت ظـــاهـــرة إق ـــرة ب ـــي فـــي الـــســـنـــوات األخ
المشروبات  لتقديم  الخيام  نصب  أو  االستراحات 
منها  تخلو  تــكــاد  ال  بحيث  الخفيفة،  ــوالت  ــأك ــم وال
قلب  أحــيــاء  بــه  تحفل  عما  فــضــًال  ــرى،  ــق ال مــن  قــريــة 
الساخنة،  األطعمة  جانب  وإلى  العاصمة.  المنامة 
الذي  العام  هذا  وفي  البارد،  والماء  العصائر  تقدم 
تقديم  سيزيد  ــرد،  ــب ال ــن  م مــوجــة  يشهد  أن  يتوقع 
مادية  تبرعاٍت  من  تكون  ما  وغالبًا  بأنواعه.  الشاي 
األجــر  فــي  طمعًا  اإلحــســان  محّبو  يقدمها  عينية  أو 
وللغداء  للعشاء،  تقّدم  التي  والوجبات  والثواب. 
غالبًا،  النساء  أيدي  على  طهيها  يتم  وكان  أحيانًا، 
اليوم  أصبحت  الــمــهــرة،  ــال  ــرج ال بعض  ــًا  ــان ــي وأح
فالمرأة  الطلب،  حسب  المختصة  المطاعم  تقّدمها 
أن  بعد  للطبخ،  تفّرغًا  وأقــل  انشغاًال  أكثر  أصبحت 
المنزل  والتزامات  العمل  أعباء  تحت  تنوء  أصبحت 

واألطفال. 
يعود  ــام،  ع كــل  مــن  ــوراء  ــاش ع موسم  بــدايــة  ــع  وم
سوق الكاسيت لالزدهار من جديد، فهذا موسم رواج 
اإلصدارات الجديدة التي يحرص الكثير من الشباب 
فبعضهم  مــنــهــا،  الــجــديــد  اقــتــنــاء  عــلــى  ــات  ــاب ــش وال
واستبدالها  األغـــانـــي،  ســمــاع  ــن  ع مــؤقــتــًا  يــتــوقــف 

الرثاء.  بأشرطة 

أعمال التجهيز لموسم عاشوراء     (تصوير: أحمد آل حيدر)

من  الثالث  ليلة  بالدم  للتبرع  التاسعة  حملته  البدع  مأتم  يقيم   @
شهر محرم في تمام الساعة السادسة مساء ولغاية الساعة العاشرة 
والنصف، وستقام الحملة في المأتم مقابل مدرسة الزهراء االبتدائية 

للبنات بالمنامة.
خطابة  فــي  العالي  حسن  الشيخ  السنابس  مأتم  يستضيف   @
الشيخ  المأتم  يستضيف  كما  مــســاًء،   9:15 الساعة  عند  حسينية 

حسين المعاميري عند الساعة 3:45 عصرًا.
السنابس  ــي  ف خميس  ــن  ب أحــمــد  ــاج  ــح ال حسينية  تستضيف   @
الساعة  عند  المسائية  الفترة  في  الكراني  عبداألمير  الشيخ  الخطيب 
حسن  الشيخ  الحسينية  تستضيف  العصر  فترة  وفي  مساًء،   9:45
عند  محرم  ســادس  وحتى  أول  من  القراءة  وقت  وسيكون  القيدوم 
الساعة 3:45 عصرًا، ومن سابع حتى التاسع من محرم عند الساعة 
الساعة  عند  المحرم  مــن  العاشر  ــوم  ي ــراءة  ــق ال وستكون  ــرًا،  ــه ظ  2

الواحدة ظهرًا. 
الخطيب  الــســنــابــس  ــي  ف عــبــدالــحــي  آل  حسينية  تستضيف   @
كما  مــســاًء،  الثامنة  الساعة  عند  الــكــرانــي  محمد  الشيخ  الحسيني 
الساعة  عند  ــــدرازي  ال ــاس  ــي إل ــال  م الحسيني  الخطيب  تستضيف 

10:30 صباحًا.  
الشيخ  الخطيب  عاشوراء  موسم  خالل  المرخ  مأتم  يستضيف   @
كما  ــاًء،  ــس م  8:30 الساعة  عند  حسينية  ـــراءة  ق فــي  فــرحــان  جعفر 

يستضيف المأتم الشيخ إبراهيم الصفا عند الساعة الرابعة عصرًا. 

فعاليات وحدوية وتنسيق مع جهات عدة في «المركز الحسيني»
§ كرانة - جمعية التوعية اإلسالمية

التوعية  بجمعية  اإلعــالمــي  المجلس  رئيس  اعتبر   ]
اإلسالمية محمد نعمان العصفور «تجسيد الوحدة واإلخاء 
في عاشوراء، من أهم مظاهر اإلحياء وهو أمر من الضروري 
تحل  التي  األساسية  اإلسالمية  المبادئ  أحد  لكونه  تفعيله 
ابرز  من  «لعل  ــاف  واض والمعوقات»،  المشكالت  كل  بها 
مناصرة  هو  يوحدنا)  (الحسين  الجمعية  شعار  تجليات 
االحتالل،  بنيران  المحروقة  غــزة  في  الفسطيني  شعبنا 

لذلك ستحضر غزة العزة وكل القضية الفلسطينية».
التي  ــة  ــدوي ــوح ال الفعاليات  ــن  م ــدد  ع «هــنــالــك  وأردف 
المريخي  الشيخ  ــارة  وزي الوحدة  لقاءات  أبرزها  سيكون 
ستكون  الـــذي  الــديــنــي)  والتسامح  (الحسين  وفعالية 
والثامن  السابع  ليلتي  فــي  الطوائف  مختلف  بمشاركة 

من  لعدد  مميزة  مشاركات  هنالك  ستكون  كما  المحرم،  من 
عبر  والمثقفين  ــذة  ــات واألس األفــاضــل  والخطباء  العلماء 
السيرة  تتناول  ــة  ــدوي ووح ثقافية  ـــدوات  ون مــحــاضــرات 
ستكون  كما  جوانبها،  بمختلف  الحسيني  والعطاء  والفكر 
والــبــرامــج  الحسينية  ــة  ــي ــدرام ال ــروض  ــع ال بعض  هــنــاك 
روح  ــن  ع تــخــرج  ال  الــتــي  بــالــصــغــار،  الــخــاصــة  واألنــشــطــة 

اإلحياء وأهدافه».
واسع  وتنسيق  وحدوية  فعاليات  عن  العصفور  وكشف 
برامج  مــع  ــوراء  ــاش ع فــي  الناشطة  الجهات  مختلف  مــع 
خالل  من  عاشوراء  موسم  خالل  الجمعية  ستقدمها  نوعية 
مشروع «عاشوراء البحرين» السنوي الذي تطلقه التوعية 
على  الثامن  عامه  ويدخل  يوحدنا»  «الحسين  شعار  تحت 
أمر  الجهات  مختلف  مع  «التنسيق  أن  ــاف  وأض التوالي. 

أخذته اللجنة المنظمة على عاتقها، فهناك تنسيق مع مركز 
من  وعدد  الميداني  اإلعالمي  المركز  عبر  اإلعالمي  المنامة 
سيكون  كما  األجنبية،  الجاليات  بخدمة  المتلعقة  البرامج 
للتصوير  البحرينية  الرابطة  من  بمشاركة  معرض  هناك 
مع  التنسيق  سيتم  كما  الموسم،  إحياء  بشأن  الضوئي 
السابع  ليلة  الوحدوية  الفعالية  في  أنس  بن  مالك  جمعية 

والثامن».
من  حــزمــة  يتضمن  «الــمــشــروع  أن  العصفور  ـــح  وأوض
فعاليات  العام  هذا  أبرزها  والبرامج  واألنشطة  الفعاليات 
والمخصص  بالجمعية  اإلسالمية  المعرفة  مركز  برنامج 
للجاليات األجنبية تحت شعار «الحسين ملهم البشرية»، 
وشرائح  العمرية  الفئات  لكل  موجه  المشروع  أن  وبّين 

المجتمع .

«اإلسعاف» يخدم 9 مواقع
 في موسم عاشوراء

§ الوسط - علياء علي

الصحة  ــوزارة  ب اإلسعاف  خدمات  رئيس  أفــاد   ]
ــح خـــاص بـ  ــري ــص ــي جــاســم فـــي ت ــل عــبــدالــهــادي ع
 9 حوالي  ستخدم  اإلسعاف  سيارات  إن  «الوسط» 
مشيراً  ــام،  األي لمختلف  عاشوراء  موسم  في  مواقع 
سيارات  فيها  ستوجد  التي  المواقع  تحديد  أن  إلــى 
اإلسعاف يكون بحسب الطلبات المرفوعة إلى لجنة 
والتي  عاشوراء  موسم  الستعدادات  الصحة  وزارة 

سترفعها إلى خدمات اإلسعاف فور االنتهاء منها.
الصحة  وزارة  لجنة  «تــبــحــث  ــم  ــاس ج وأوضــــح 
المقدمة  المختلفة  الطلبات  عاشوراء  الستعدادات 
لتوفيرها،  لنا  الطلب  تحويل  ثم  ومن  فيها  للبت  لها 
في  ــاف  ــع إس ســـيـــارات   4 ــاك  ــن ه ــون  ــك ت أن  مــتــوقــعــًا 
ليلة  إلى  محرم  سادس  أو  خامس  ليلة  من  العاصمة 
الحاالت  لنقل  الحسين(ع)  اإلمام  عيادة  مع  العاشر 
الطارئة إلى مجمع السلمانية الطبي، أما يوم العاشر 
ــارات  ــي س ــت  س الــعــاصــمــة  ــي  ف فستكون  ــرم  ــح م ــن  م
نوفر  التي  المناطق  مختلف  إلى  باإلضافة  إسعاف، 

لها سيارة إسعاف في مواكبها المركزية كل عام».
سيارة  كل  «في  اإلسعاف  خدمات  رئيس  وواصل 
مستعدون  مسعف، ونحن  مسعف ومساعد  إسعاف 
كما  الصحة،  وزارة  لجنة  طريق  عن  خدماتنا  لتقديم 
تؤثر  لن  عاشوراء  موسم  خالل  المقدمة  الخدمات  أن 
سيارات  جميع  أن  من  نتأكد  إذ  اليومي،  عملنا  على 
الــســيــارات  ــة  ــال وك ــن  م ونطلب  ــودة  ــوج م ــاف  ــع اإلس
للتنسيق  وتسليمها  بسرعة  صيانتها  من  االنتهاء 
عــاشــوراء،  واحتياجات  اليومية  احتياجاتنا  بين 
بعد  أو  األسبوعية  إجازاتهم  من  الموظفين  ونطلب 

إضافي  عمل  ساعات  في  اليومي  عملهم  من  االنتهاء 
وال نأخذ من الطواقم الخاصة بالعمل اليومي».

ــاف  ــع ــم «جــمــيــع ســـيـــارات اإلس ــاس ــرد ج ــط ــت واس
والمواد  الطارئة  للحاالت  الالزمة  باألجهزة  مجهزة 
اإلسعاف  سيارات  تجهيز  أن  إال  المطلوبة،  الطبية 
إذ  األخرى،  لأليام  تجهيزها  عن  يختلف  العاشر  ليوم 
نقوم بتزويد سيارات اإلسعاف ليوم العاشر بكميات 
مثل  اليوم  هذا  في  إليها  نحتاج  معينة  مواد  من  أكبر 
إلى  باإلضافة  بأنواعها  الطبية  واألربــطــة  الشاش 
لحمايته  الطبي  الطاقم  يستعملها  التي  القفازات 

ونعطي الموظفين ألبسة إضافية».

المفتاح: للمنبر الحسيني دور مهم 
في إيصال الرسالة اإلسالمية الوسطية

§ المنامة - مركز المنامة اإلعالمي 

العدل  وزارة  في  اإلسالمية  الشئون  وكيل  أكد   ]
المفتاح  يعقوب  فريد  الشيخ  االسالمية  والشئون 
للوحدة  رحـــب  ملتقى  ــي  ه عـــاشـــوراء  مــنــاســبــة  أن 
التقارب  روح  لتعزيز  وفرصة  والوطنية،  االسالمية 
المفتاح،  وأضاف  والثقافات.  الطوائف  مختلف  بين 
عاشوراء  «مشروع  لجنة  من  ــداً  وف استقباله  خــالل 
و  الــعــدل  وزارة  مقر  فــي  االجتماعية»  والمسئولية 
مهم  دور  له  الحسيني  «المنبر  أن  االسالمية،  الشئون 
والمتزنة  الوسطية  االسالمية  الرسالة  ايصال  في 
الحفاظ  ــرورة  ض دائمًا  نؤكد  أننا  كما  والمتسامحة، 
في  ــدة  ــال ــخ وال الــعــزيــزة  ــرى  ــذك ال هــذه  ــة  ــداس ق على 

وجدان جميع المسلمين».
حريص  الملك  ــة  ــالل «ج أن  الــى  المفتاح  وأشـــار 

بتوفير  الدولة  في  المعنية  الجهات  كل  توجيه  على 
النحو  على  عاشوراء  ذكرى  الحياء  المالئمة  االجواء 

الذي يظهر الوجه الحضاري للبحرين».
يبذلها  الــتــي  الكبيرة  بالجهود  المفتاح  ـــاد  وأش
والمسئولية  ـــوراء  ـــاش ع ــروع  ــش م عــلــى  ــون  ــم ــائ ــق ال
سيترك  ــروع  ــش ــم ال هـــذا  أن  مــوضــحــًا  االجــتــمــاعــيــة، 
ويفتح  الجهود  تكاتف  صعيد  على  ايجابية  بصمات 
مختلف  ــن  م ــاف  ــي األط جميع  مــشــاركــة  ـــام  أم ــاب  ــب ال

االتجاهات في هذه المناسبة العزيزة.
االسالمية  الشئون  «وزارة  أن  المفتاح  ــح  وأوض
عالقة  لــه  مــا  كــل  تسهيل  فــي  مضنية  ــوداً  ــه ج بــذلــت 
السماح  مسألة  في  وخصوصًا  عــاشــوراء،  بشئون 
بدخول الخطباء بناء على الطلبات التي ترد الوزارة، 
تعاون  بفضل  وسالسة  بسهولة  العملية  مرت  وقد 

الجميع». 

عبد الهادي جاسم

المفتاح مستقبًال وفد مشروع عاشوراء

تجهيز خيمة المرسم الحسيني في المنامة       (تصوير: محمد المخرق)


