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أبعـــــاد
سعيد الحمد
رمبا من النادر ان جتد «عيناً» غنية
باحلكايات والروايات كعني �صديقنا عبداهلل
اخلان ..عرفته اول ما عرفته حامالً الكامريا
وقادما ً من «بابكو» كما قالوا لنا لي�صور
احتفاليتنا مبرور عام واحد على الربنامج
االذاعي اال�شهر «ركن اال�شبال» الذي كنت
احد ابرز اع�ضائه ومن خالله بد�أت م�شواري
االذاعي والتلفزيوين واالعالمي الطويل.
جاء عبداهلل اخلان والتقط �صورا ً لنا
عديدة ومل �أكن وكذلك مل يكن يعلم �إن احدى
�صوره يل �أمام امليكرفون �ستنت�شر ب�شكل كبري
ووا�سع يف البحرين واخلليج كما انت�شرت
خالل العامني الأخريين فهل تنجح ال�صورة
بعد ثالثني عاماً؟؟ �أ�س�أل امل�صور الفنان عبداهلل
اخلان.
�صحيح ان برناجمي جنح جناحا ً
جماهرييا ً �ساحقا ً على م�ستوى اخلليج
العربي لكن النا�س راحوا يبحثون عن ال�سرية
«�سريتي» فلم يجدوا �سوى ال�صورة تاريخا ً
وحكاية وعالمة ..فكانت عني عبداهلل اخلان
هي امل�ؤرخة جلزء من ال�سرية وامل�سرية ..فهل
ال�صورة ت�أريخ ام هي وثيقة ام هي ذاكرة..
لعل �صديقي عبداهلل يجيبنا عن ال�س�ؤال
بطريقته اخلا�صة حني يتحدث وحني يروي
وحني يفاجئوك بنقالت حديثه من مو�ضوع
اىل مو�ضوع با�سلوب خا�ص به اكت�شفت فيه

جزءا ً من ميله اىل الطرافة.
عبداهلل اخلان من جيل لديه وفاء غريب
للمكان جيل له عالقة اكرث من حميمة باملكان
وهذا ما �أثرى اخلان امل�ص ّور الفنان فهو ال
ي�سجل �صورة عابرة ار�شيفية للمكان ولكنه
يعي�ش ويعاي�ش تفا�صيل املكان الذي هو جزء
منه ومن تكوينه ومن ذاكرته فت�أتي ال�صورة
وقد التقطها عبداهلل اخلان حم ّملة مبخزون
روحه وحياته ونب�ض ذكرياته.
�أت�صفح «معجم العني» الذي خطه
ح�سني املحرو�س بلغة هادئة بعيدة عن
احلذلقات والفذلكات التي غرم بها البع�ض
ف�أ�ضاعوا املو�ضوع حل�ساب فذلكاتهم و�أراين
بب�ساطة بحر املحرق �أ�سبح واغو�ص عميقا ً
مع �سطور املحرو�س التي تخرج من بينها
«عني» عبداهلل اخلان يف كامريته واكاد اهم�س
خريا ً فعلت الظروف يا عبداهلل ان مل تدر�س
الطب او يف االزهر فك�سبنا «عيناً» توثق
وتر�صد وت�ؤرخ ال�صورة وامل�شهد واللحظة
واملنا�سبة وما احوجنا اىل �شيء من الت�أريخ
والتوثيق الذي نفتقده ونحن نبحث يف ثنايا
امل�سرية وال�سرية البحرينية املتعددة الوجوه
والعميقة الأغوار.
�س�ؤال �آخر �أثاره «معجم العني» وهو هل
الفن يو ّرث؟؟
مدعاة هذا ال�س�ؤال ان والد عبداهلل كان

في الصميم

عبداهلل اخلان ..وحكايات «عني»
هو الآخر م�صورا ً مفتونا ً بالكامريا يف
الزمن ال�صعب وال�شائك «يف املعجم حكاية
والد اخلان وامل�ست�شار ال �أريد ان اخت�صرها
ف�أبت�سرها واتركها لكم لتت�أملوا ال�صدف
وكيف تغري امل�سار او ت�ضيف �إليه كما ا�ضافت
ال�صدفة لوالد عبداهلل اخلان طريقا ً او�سع يف
فنه وهوايته التي هي مهنته التي امتهنا
االبن عبداهلل فلمن �سيورثها االبن او انها

غو�ص مع �سطور
املحرو�س التي
تخرج من بينها
«عني» عبداهلل

�ستقف عند عبداهلل؟؟».
ذاكرة املكان هل توثقها ال�صورة ام ان
ال�صورة توقظ وت ّنبه وتن�شط ذاكرتنا..
�شخ�صيا ً اعتقد انها هذه وتلك وقد ايقظ
«معجم العني» ولقطات و�صور عبداهلل اخلان
ذاكرتنا ..فهل نبد�أ رحلة توثيق نحتاجها؟؟
اترك ال�س�ؤال مفتوحا ً يف قو�س ي�شمل
كل الوجوه التي ر�أيتها يف «معجم العني»
من خريجي ابتدائية الهداية اخلليفية عام
 1953مرورا ً بكل الوجوه ..فكل وجه ذاكرة
وكتاب ونب�ض ومعنى ..فمتى يكتب ا�صحاب
الوجوه كتبهم لالجيال.
ليتهم يفعلون كما فعل عبداهلل اخلان
بال�صورة وح�سني املحرو�س بالقلم ليخرج
«معجم العني» غنيا ً يف ب�ساطته ثريا ً يف
اعماق ال�صورة وخلفياتها ومداراتها و�آفاقها
البعيدة هناك والقريبة هنا ..وما بني
«الهناك» وبني «الهنا» تخرج كامريا عبداهلل
اخلان التي هي عينه ونب�ضه وعقله لت�سجل
وت�سجل وترتك لنا كل هذا املخزون الغني
واجلميل من ال�صور ومن
الذاكرة.
�شكرا ً للفنان عبداهلل
اخلان و�شكرا ً للكاتب
ح�سني املحرو�س و�شكرا ً
«املعجم العني»!!..
للرجوع للمقاالت ال�سابقة

عن موقع العربية نت

بالقلم الرصاص
عثمان الماجد
بعد مرور �أكرث من �ستة وع�شرين �شهرا
من احلراك الطائفي لـ»الدوار» الذي �أحدث
هزة �سيا�سية وتكل�سا اقت�صاديا و�ضمورا
ا�ستثماريا ورجة اجتماعية بلغ مداها عمقا
�سحيقا من اخلطورة ،بحيث اننا �أ�صبحنا
قاب قو�سني �أو �أدنى من منطقة البهيمية
يف ما يت�صل بالعالقات االجتماعية البينية
وتزعزعت الثقة� ،إن كان للثقة بع�ض بقية،
وبات الكل يتوج�س من الكل ،وك�أين بنا مثل
جماعات للتو قد ا�ستوطنت هذه اجلزيرة
�ضاربني عر�ض احلائط �إرث الت�سامح الذي
خلفه لنا �آبا�ؤنا� ،أقول �إنه بعد مرور كل هذه
املدة �أ�صبح وا�ضحا و�ضوح �شم�س اخلليج
العربي يف كبد ال�سماء يف �شهر �أغ�سط�س �أن
كل ما نتج عن ذلك احلراك الطائفي الب�شع
كان بالغ الق�سوة �شديد الإيالم.
العنف املمار�س يف طول البالد وعر�ضها
م�ؤمل ،تف�شي الطائفية �إىل هذا احلد م�ؤمل،
هذا التطاول على رموز البالد م�ؤمل ،هذه
التعديات املادية واملعنوية على حرية النا�س
يف التنقل بني البيت وبني العمل �أو املدر�سة،
�أو بني البيت و�أماكن ق�ضاء م�صاحلها اليومية
م�ؤمل ،خرق القانون بهذه الهمجية م�ؤمل،
باخت�صار ميكن القول �إن كل ما نتج عن حراك
«الدوار» �صار ين�شر �آثاره املدمرة على الدولة
مت�ساويا يف �أمله ويف حدود وجعه مع النزف،
لكن النزف الأبرز الذي بودي ت�سليط ال�ضوء
عليه هنا هو ذاك الذي تئن حتت وجعه اليوم
مدار�س البحرين ،وعلى �أثره النف�سي بالتايل
على فلذات �أكبادنا ،ناهيك عن زج «الوفاق»
لأطفالنا يف ال�ش�أن ال�سيا�سي الذي لن يكون
يف مدار حديثي يف هذا املو�ضوع ،ولعل يل
حديثا �آخر حوله يف منا�سبة �أخرى.
�إن االعتداءات املتكررة على حما�ضن
فلذات �أكبادنا وعلى ما ي�ؤلف بينهم من حمبة
يف حمراب التعلم ،وال�سعي احلثيث من �أجل
اكت�ساب املعارف والت�أهيل لبناء امل�ستقبل
لهو جرمية كربى ال تغتفر ،فلذا ال ينبغي

علينا �أن ن�ستكني �أو نهد�أ حتى يو�ضع حد
لهذا اال�ستهتار مب�ستقبل البحرين وعنوان
ح�ضارتها الإن�سانية� .إن �صوتنا ينبغي �أن
يرتفع لي�صل �إىل كل بيت يف الداخل و�إىل
م�ؤ�س�سات الرتبية والتعليم يف كل العامل
حامال معه �صور ارتعا�شات وخوف �أطفالنا
وهلعهم مما ت�أتي به جمعية «الوفاق»
واجلمعيات املذهبية الأخرى من دمار يومي.
ينبغي علينا �أن نو�ضح للعامل حجم هذا
الدمار الذي حلق مب�ؤ�س�سات التعليم باململكة.
الواجب يقت�ضي �أن نعمل على حتريك منظمة
اليون�سكو والألك�سو والأ�سي�سكو لكي يقفوا
عند م�س�ؤولياتهم الرتبوية ويدينوا ب�شكل
�صريح العنف الذي وجد يف �سكوتهم قبوال!
الأرقام ت�شري �إىل �أن عدد املدار�س يف
هذا البلد ال�صغري بحجمه والكبري ب�شعبه
وبعطائه قد بلغ  206مدار�س حكومية منها
ما هي مدار�س ابتدائية و�إعدادية وثانوية،
بع�ضها م�شرتكة املراحل ولكن م�سعى الوزارة
ثابت يف خططها الذاهبة �إىل التو�سع وف�صل
املراحل بع�ضها عن بع�ض .وغني عن البيان
�أن التو�سع يف املباين يتطلب �أمواال ،فهل يوفر
الإرهابيون الذين يدمرون املدار�س ويتلفون
بع�ض حمتوياتها وي�سرقون بع�ضها الآخر
هذه الأموال لتتجه نحو حتقيق خطط الوزارة
على �أر�ض الواقع؟!
يبلغ عدد املنتظمني يف هذه املدار�س
� 130ألف طفل تقريبا من اجلن�سني– و�أركز
يف كلمة طفل لكي يكون وا�ضحا عند البع�ض
�أن �أطفال املدار�س ال يحق ال لـ»الوفاق» وال
لأي كان توريطهم يف املواجهات الأمنية وال
الزج بهم يف �أتون ال�ش�أن ال�سيا�سي الذي ال
يدركون �ألفه من بائه  .-و�إذا ما ح�سبنا
عدد املدار�س التي مت االعتداء عليها من قبل
�إرهابيي اجلمعيات املذهبية التي تتزعمها
جمعية «الوفاق» ف�إن احل�صيلة بح�سب �إدارة
العالقات العامة بوزارة الرتبية والتعليم
تبلغ  182مدر�سة حتى هذا اليوم اجلمعة

لن ترهبوا التعليم!
املوفق  10مايو ،ما يعني �أن الن�سبة قد
جتاوزت  %89من �إجمايل عدد املدار�س.
وكما ي�شاهد القارئ الكرمي فهذه الن�سبة
ُتعد م�ؤ�شرا خطريا على حجم الإرهاب الذي
تتعر�ض له مدار�س وزارة الرتبية والتعليم،
وعلى �سالمة الطالب البدنية وبالتايل على
م�ستقبل التعليم يف مملكة البحرين.
ما �أوردته ال ي�شكل �إال غي�ضا من في�ض
�إرهابي منهمر دومنا هوادة ،و�إن هذا الإرهاب
يتح�صل على دعم م�ستمر من �أطراف خارجية
نذرت نف�سها لزرع الفتنة واالحرتاب الطائفي
يف البالد وح�صدهما تفككا اجتماعيا وخرابا
اقت�صاديا للحيلولة دون �أن تبلغ البحرين
وحكامها املراد يف حتقيق ما ي�صبون �إليه.
و�أح�سب �أنه كالم ال ي�ضيف جديدا عندما
�أقول �إن الذين ت�ستهدفهم اجلمعيات املذهبية
بقيادة «الوفاق» لي�ست املدار�س وحدها
و�إمنا امل�ستهدف الآخر هي وزارة الداخلية
ممثلة يف رجال �أمنها الأ�شاو�س ،وامل�ؤ�س�سات

�إن هذا الإرهاب
يتح�صل على دعم
م�ستمر من �أطراف
خارجية
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الد�ستورية ،ولكني ،عزيزي القارئ� ،أحببت
�أن �أ�ستنه�ض ال�شعب مبختلف مكوناته
وم�ؤ�س�ساته للعمل على وقف هذه االنتهاكات
والتوا�صل مع امل�ؤ�س�سات الدولية لإطالعها
على املدى الذي �إليه و�صل الإرهاب ،فا�ستهداف
حماريب العلم ا�ستهداف ملقد�س من مقد�سات
�شعب البحرين ،وا�ستهداف رجال الأمن تعبري
�صريح عن اال�ستهتار بهيبة الدولة والرمزية
االعتبارية مل�ؤ�س�ساتها ،و�إرهاب النا�س يف
ال�شوارع ب�صبيب زيت اجلهل املقد�س ونريان
�إطارات النكو�ص �إىل الوراء وقمامة خاويي
الأذهنة مت�سخي القلوب وال�ضمائر تعبري
فا�ضح عن حالة من احلقد على كل من يعمل
وي�سعى �إىل قوته ومن ثم �إىل الإ�سهام يف
نه�ضة هذه الأر�ض الطيبة امل�ؤمن �أهلها بالعلم
والعمل وحب الآخرين.
مما �سبق �أردت القول �إن التعليم
يف مملكة البحرين يف خطر ،و�إن �أطفالنا
تتقاذفهم رغائب مذهبية ال تدخر حبا
للبحرين ،وهي رغائب واردة �إلينا من �إيران
وتنفذها «الوفاق» و�شقيقاتها طاع ًة عمياء
للويل الفقيه.
فهال من �أدرك واقع بنية تعليمنا التحتية،
وواقع ما تنفقه الدولة على التعليم ليكون يف
�أجود �صورة قبل �أن ن�صلي عليه وعليها �صالة
امليت� .إن كالمي هذا موجه ب�شكل �صريح �إىل
امل�ؤ�س�سات املعنية بالتعليم والرتبية والتي
�أ�شرت �إليها �آنفا ،ويل �أن �أ�ستعيد ت�سميتها،
�إنها منظمة اليون�سكو ،وهي باملنا�سبة �أكرث
امل�ؤ�س�سات �صيتا و�أكرثهم ح�ضورا وت�أثريا
يف ال�ش�أن الرتبوي ،و�إىل الألك�سو والأ�سي�سكو
ومكتب الرتبية العربي ب�صفتهما اخلليجية
والإ�سالمية
والعربية
فلعل ذلك يعطي لأطفالنا
�أمال يف �إيجاد خمرج من
النفق الذي �أدخلنا فيه
الإرهابيون املذهبيون.
للرجوع للمقاالت ال�سابقة

طارق العامر

ق�صا�صات
* يوم الأحد املا�ضي �أعلن جمل�س الوزراء
موافقته على االقرتاح املقدم من جمل�س النواب
ب�ش�أن قيام احلكومة بوقف تدخالت ال�سفري
الأمريكي «توما�س كراجي�سكي» يف ال�ش�أن املحلي
البحريني ووقف لقاءاته املتكررة مع مثريي الفتنة
يف البالد.
لكن يف اليوم الثاين ال�صحف املحلية «ال خرب
ال ..جفية ال ..حام�ض حلو ال �شربت»!!
ثم بعد ذلك ت�أتي عزيزي القارئ ،لت�س�أل
ملاذا ال�سفري الأمريكي يتدخل يف ال�ش�ؤون
الداخلية للبحرين؟ ويجتمع مع قيادات املعار�ضة
الريدكالية ،وي�ضع لهم الت�صورات ،وير�سم معهم
ال�سيا�سات ،ويوزع االبت�سامات والت�صريحات
امل�ستفزة اخلارجة عن حدود وظيفته والتي تثري
الغيظ والقرف يف نفو�س البحرينيني ،وك�أن
البحرين العزبة اخلا�صة التي تركها لك املرحوم
«بابا».
لي�س عليك يا �سعادة ال�سفري اي مالمة ،بل
على الذين تركوك ت�ضرب ُعر�ض احلائط ب�شتى
اعتبارات اللياقة الدبلوما�سية وتخرق وتنتهك
بفجاجة وغطر�سة �أ�صول وقواعد العالقات
بني الدول امل�ستقلة ذات ال�سيادة ،ومتنح نف�سك
حق التدخل علنا ً يف ال�ش�أن البحريني ال�صرف،
ِ
أدعوك للمزيد من اللقاءات ال�سرية
لذلك ف�أنا �
يف ال�سفارة ،فنحن نعلم كم تعبت وبذلت اجلهد
لتثبيت احلكم ال�صفوي يف العراق ،ونعلم �أي�ضا ً
�أن وجودك يف البحرين يف هذه التوقيت بالذات
هو من �صميم تخ�ص�صك يف حياكة امل�ؤمرات التي
برعت فيه يف العراق ،و�أن مهمتك اجلديدة يف
البحرين هي تكملة للم�ؤمرة التي بد�أتها يف العراق
وهي �إعادة انتاج «مالكي جديد» يف البحرين.
* جمعية الوفاق ،جمعية الأخاء الوطني،
جمعية التجمع الوطني الوحدوي ،جمعية العمل
الوطني الدميقراطي ،جمعية التجمع القومي
الدميقراطي� ،أدانت عدوان الكيان ال�صهيوين على
�سورية.
ال واهلل �أدانت و�سمعته بوذاين اللي بياكلهم
الدود ..ولكن..
�أين بيانات الإدانة عن مقتل اكرث من مائة �ألف
م�سلم يف �سوريا ،وعن الن�ساء الالتي اغت�صنب،
واالطفال الذين ُيتموا وذبحوا بال�سكاكني و�أعدموا
رميا ً بالر�صا�ص وال ميكن �أن يكونوا عنا�صر يف
اجلي�ش احلر ،وال ذنب لهم �سوى انهم ينتمون اىل
املذهب ال�سني!!
وبعد ذلك ي�أتي علي �سلمان ليقول لنا «اخوان
�سنة و�شيعة» ..يا �أخي بق بق.
* احلديث يجر احلديث ،وما دمنا يف ذكر
الغارة التي �شنّها العدو اال�سرائيلي وا�ستهدفت
�أ�سلحة حزب اهلل املر�سلة من �إيران اىل �سوريا،
�س�ؤايل يف هذا اخل�صو�ص اوجهه اىل ب�شار :ها
هي �إ�سرائيل �ضربتك علناً ،ف�أين تر�سانة اال�سلحة
الكيماوية ،و�أين طائرات «ميغ» ،و�أين �صواريخ
�سكود و�أر�ض ار�ض كي ترد على هذا العدوان؟
�أم �أن هذه الأ�سلحة مربجمة فقط لقتل �أهل ال�سنة؟
�صحيح �أ�سد علي ويف احلروب نعامة!!
* �آخر م�سرحيات الوفاق..
جاءت بوالدة احد املدانني املحكوم عليه
بالإعدام يف اجلرمية الب�شعة ل�شهيد الواجب
ال�شرطي �أحمد املري�سي والذي قام املدان بده�سه
بعجالت �سيارته مع �سبق الإ�صرار والرت�صد،
و�أجرت معها مقابلة ن�شرتها يف احدى مواقعها
االخبارية التي تدار ومت ّول من قبل ايران ،وقالت
فيها« :يحاول ال�شرطي ا�ستدراج (ابنها) يف
�سجنه االنفرادي �إىل تناول �أقرا�ص م�شبوهة»
فيقول له ال�شرطي« :خذ لك حبوب بتخليك
ت�ضحك وت�ستان�س».
يا كربها عند اهلل ،حبوب عاد!!
غريي بديل يا احلجية ،ال يكون ق�صدج
م�شروب الطاقة ،فهو الوحيد اللي يخليك ت�ضحك
وت�ستان�س ،ال وتطري من غري جوانح.

تغريدة:

�أهديكم حكمة ورثتها عن
�أبي  -يرحمه اهلل  -ويقول:
«الكاذبون نوعان :نوع جبان
ونوع فاجر ،والفاجر �أ�سو�أ
من اجلبان؛ لأنه يكذب بدون
للرجوع للمقاالت ال�سابقة
�ضمري» ..و»ا�سحقوووووه»!!
Tariq.alamer@alayam.com

