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في الصميم

طارق العامر

ق�سا�سات

الوزراء  جمل�س  اأعلن  املا�ضي  الأحد  يوم   *

النواب  جمل�س  من  املقدم  القرتاح  على  موافقته 

ال�ضفري  تدخالت  بوقف  احلكومة  قيام  ب�ضاأن 

الأمريكي »توما�س كراجي�ضكي« يف ال�ضاأن املحلي 

البحريني ووقف لقاءاته املتكررة مع مثريي الفتنة 

يف البالد.

لكن يف اليوم الثاين ال�ضحف املحلية »ل خرب 

ل.. جفية ل.. حام�س حلو ل �ضربت«!! 

لت�ضاأل  القارئ،  عزيزي  تاأتي  ذلك  بعد  ثم 

ال�ضوؤون  يف  يتدخل  الأمريكي  ال�ضفري  ملاذا 

الداخلية للبحرين؟ ويجتمع مع قيادات املعار�ضة 

الريدكالية، وي�ضع لهم الت�ضورات، وير�ضم معهم 

والت�ضريحات  البت�ضامات  ويوزع  ال�ضيا�ضات، 

امل�ضتفزة اخلارجة عن حدود وظيفته والتي تثري 

وكاأن  البحرينيني،  نفو�س  يف  والقرف  الغيظ 

املرحوم  التي تركها لك  العزبة اخلا�ضة  البحرين 

»بابا«.

بل  مالمة،  اي  ال�ضفري  �ضعادة  يا  عليك  لي�س 

الذين تركوك ت�ضرب ُعر�س احلائط ب�ضتى  على 

وتنتهك  وتخرق  الدبلوما�ضية  اللياقة  اعتبارات 

العالقات  وقواعد  اأ�ضول  وغطر�ضة  بفجاجة 

نف�ضك  ومتنح  ال�ضيادة،  ذات  امل�ضتقلة  الدول  بني 

ال�ضرف،  البحريني  ال�ضاأن  يف  علناً  التدخل  حق 

ال�ضرية  اللقاءات  من  للمزيد  اأدعوِك  فاأنا  لذلك 

ال�ضفارة، فنحن نعلم كم تعبت وبذلت اجلهد  يف 

اأي�ضاً  ونعلم  العراق،  ال�ضفوي يف  احلكم  لتثبيت 

التوقيت بالذات  اأن وجودك يف البحرين يف هذه 

هو من �ضميم تخ�ض�ضك يف حياكة املوؤمرات التي 

يف  اجلديدة  مهمتك  واأن  العراق،  يف  فيه  برعت 

البحرين هي تكملة للموؤمرة التي بداأتها يف العراق 

وهي اإعادة انتاج »مالكي جديد« يف البحرين.

الوطني،  الأخاء  جمعية  الوفاق،  جمعية   *

العمل  جمعية  الوحدوي،  الوطني  التجمع  جمعية 

القومي  التجمع  جمعية  الدميقراطي،  الوطني 

الدميقراطي، اأدانت عدوان الكيان ال�ضهيوين على 

�ضورية.

بياكلهم  اللي  بوذاين  و�ضمعته  اأدانت  واهلل  ل 

الدود.. ولكن..

اأين بيانات الإدانة عن مقتل اكرث من مائة األف 

اغت�ضنب،  الالتي  الن�ضاء  وعن  �ضوريا،  يف  م�ضلم 

والطفال الذين ُيتموا وذبحوا بال�ضكاكني واأعدموا 

رمياً بالر�ضا�س ول ميكن اأن يكونوا عنا�ضر يف 

اجلي�س احلر، ول ذنب لهم �ضوى انهم ينتمون اىل 

املذهب ال�ضني!!

وبعد ذلك ياأتي علي �ضلمان ليقول لنا »اخوان 

�ضنة و�ضيعة«.. يا اأخي بق بق.

ذكر  يف  دمنا  وما  احلديث،  يجر  احلديث   *

وا�ضتهدفت  ال�ضرائيلي  العدو  �ضنّها  التي  الغارة 

�ضوريا،  اىل  اإيران  من  املر�ضلة  اهلل  حزب  اأ�ضلحة 

ها  ب�ضار:  اىل  اوجهه  اخل�ضو�س  هذا  �ضوؤايل يف 

هي اإ�ضرائيل �ضربتك علناً، فاأين تر�ضانة ال�ضلحة 

�ضواريخ  واأين  »ميغ«،  طائرات  واأين  الكيماوية، 

العدوان؟  �ضكود واأر�س ار�س كي ترد على هذا 

اأم اأن هذه الأ�ضلحة مربجمة فقط لقتل اأهل ال�ضنة؟

�ضحيح اأ�ضد علي ويف احلروب نعامة!!

* اآخر م�ضرحيات الوفاق..

عليه  املحكوم  املدانني  احد  بوالدة  جاءت 

الواجب  ل�ضهيد  الب�ضعة  اجلرمية  يف  بالإعدام 

ال�ضرطي اأحمد املري�ضي والذي قام املدان بده�ضه 

والرت�ضد،  الإ�ضرار  �ضبق  مع  �ضيارته  بعجالت 

مواقعها  احدى  ن�ضرتها يف  مقابلة  معها  واأجرت 

الخبارية التي تدار ومتّول من قبل ايران، وقالت 

يف  )ابنها(  ا�ضتدراج  ال�ضرطي  »يحاول  فيها: 

م�ضبوهة«  اأقرا�س  تناول  اإىل  النفرادي  �ضجنه 

بتخليك  حبوب  لك  »خذ  ال�ضرطي:  له  فيقول 

ت�ضحك وت�ضتان�س«.

يا كربها عند اهلل، حبوب عاد!!

ق�ضدج  يكون  ل  احلجية،  يا  بديل  غريي 

م�ضروب الطاقة، فهو الوحيد اللي يخليك ت�ضحك 

وت�ضتان�س، ل وتطري من غري جوانح.

تغريدة:

عن  ورثتها  حكمة  اأهديكم 

ويقول:   - اهلل  يرحمه   - اأبي 

جبان  نوع  نوعان:  »الكاذبون 

اأ�ضواأ  والفاجر  فاجر،  ونوع 

بدون  يكذب  لأنه  اجلبان؛  من 

�ضمري«.. و«ا�ضحقوووووه«!!

Tariq.alamer@alayam.com
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غنية  »عيناً«  جتد  ان  النادر  من  رمبا 

عبداهلل  �صديقنا  كعني  والروايات  باحلكايات 

الكامريا  اخلان.. عرفته اول ما عرفته حامالً 

لي�صور  لنا  قالوا  كما  »بابكو«  من  وقادماً 

الربنامج  على  واحد  عام  مبرور  احتفاليتنا 

كنت  الذي  اال�صبال«  »ركن  اال�صهر  االذاعي 

احد ابرز اع�صائه ومن خالله بداأت م�صواري 

االذاعي والتلفزيوين واالعالمي الطويل.

لنا  �صوراً  والتقط  اخلان  عبداهلل  جاء 

عديدة ومل اأكن وكذلك مل يكن يعلم اإن احدى 

�صوره يل اأمام امليكرفون �صتنت�صر ب�صكل كبري 

انت�صرت  كما  واخلليج  البحرين  يف  ووا�صع 

ال�صورة  تنجح  فهل  االأخريين  العامني  خالل 

بعد ثالثني عاماً؟؟ اأ�صاأل امل�صور الفنان عبداهلل 

اخلان.

جناحاً  جنح  برناجمي  ان  �صحيح 

اخلليج  م�صتوى  على  �صاحقاً  جماهريياً 

العربي لكن النا�س راحوا يبحثون عن ال�صرية 

تاريخاً  ال�صورة  فلم يجدوا �صوى  »�صريتي« 

اخلان  عبداهلل  عني  فكانت  وعالمة..  وحكاية 

هي املوؤرخة جلزء من ال�صرية وامل�صرية.. فهل 

ام هي ذاكرة..  ام هي وثيقة  تاأريخ  ال�صورة 

ال�صوؤال  عن  يجيبنا  عبداهلل  �صديقي  لعل 

بطريقته اخلا�صة حني يتحدث وحني يروي 

بنقالت حديثه من مو�صوع  يفاجئوك  وحني 

اىل مو�صوع با�صلوب خا�س به اكت�صفت فيه 

جزءاً من ميله اىل الطرافة.

لديه وفاء غريب  عبداهلل اخلان من جيل 

للمكان جيل له عالقة اكرث من حميمة باملكان 

ال  فهو  الفنان  امل�صّور  اخلان  اأثرى  ما  وهذا 

ي�صجل �صورة عابرة ار�صيفية للمكان ولكنه 

يعي�س ويعاي�س تفا�صيل املكان الذي هو جزء 

منه ومن تكوينه ومن ذاكرته فتاأتي ال�صورة 

مبخزون  حمّملة  اخلان  عبداهلل  التقطها  وقد 

روحه وحياته ونب�س ذكرياته.

خطه  الذي  العني«  »معجم  اأت�صفح 

عن  بعيدة  هادئة  بلغة  املحرو�س  ح�صني 

البع�س  بها  غرم  التي  والفذلكات  احلذلقات 

املو�صوع حل�صاب فذلكاتهم واأراين  فاأ�صاعوا 

عميقاً  واغو�س  اأ�صبح  املحرق  بحر  بب�صاطة 

بينها  من  تخرج  التي  املحرو�س  �صطور  مع 

»عني« عبداهلل اخلان يف كامريته واكاد اهم�س 

فعلت الظروف يا عبداهلل ان مل تدر�س  خرياً 

توثق  »عيناً«  فك�صبنا  االزهر  يف  او  الطب 

واللحظة  وامل�صهد  ال�صورة  وتوؤرخ  وتر�صد 

واملنا�صبة وما احوجنا اىل �صيء من التاأريخ 

والتوثيق الذي نفتقده ونحن نبحث يف ثنايا 

امل�صرية وال�صرية البحرينية املتعددة الوجوه 

والعميقة االأغوار.

�صوؤال اآخر اأثاره »معجم العني« وهو هل 

الفن يوّرث؟؟

كان  عبداهلل  والد  ان  ال�صوؤال  هذا  مدعاة 

يف  بالكامريا  مفتوناً  م�صوراً  االآخر  هو 

حكاية  املعجم  »يف  وال�صائك  ال�صعب  الزمن 

اخت�صرها  ان  اأريد  ال  والد اخلان وامل�صت�صار 

ال�صدف  لتتاأملوا  لكم  واتركها  فاأبت�صرها 

وكيف تغري امل�صار او ت�صيف اإليه كما ا�صافت 

ال�صدفة لوالد عبداهلل اخلان طريقاً او�صع يف 

امتهنا  التي  مهنته  هي  التي  وهوايته  فنه 

انها  او  االبن  �صيورثها  فلمن  عبداهلل  االبن 

�صتقف عند عبداهلل؟؟«.

ان  ام  ال�صورة  توثقها  هل  املكان  ذاكرة 

ذاكرتنا..  وتن�صط  وتّنبه  توقظ  ال�صورة 

ايقظ  وقد  وتلك  هذه  انها  اعتقد  �صخ�صياً 

»معجم العني« ولقطات و�صور عبداهلل اخلان 

ذاكرتنا.. فهل نبداأ رحلة توثيق نحتاجها؟؟

ي�صمل  قو�س  يف  مفتوحاً  ال�صوؤال  اترك 

العني«  »معجم  يف  راأيتها  التي  الوجوه  كل 

عام  اخلليفية  الهداية  ابتدائية  خريجي  من 

1953 مروراً بكل الوجوه.. فكل وجه ذاكرة 

وكتاب ونب�س ومعنى.. فمتى يكتب ا�صحاب 

الوجوه كتبهم لالجيال.

اخلان  عبداهلل  فعل  كما  يفعلون  ليتهم 

ليخرج  بالقلم  املحرو�س  وح�صني  بال�صورة 

يف  ثرياً  ب�صاطته  يف  غنياً  العني«  »معجم 

اعماق ال�صورة وخلفياتها ومداراتها واآفاقها 

بني  وما  هنا..  والقريبة  هناك  البعيدة 

عبداهلل  كامريا  تخرج  »الهنا«  وبني  »الهناك« 

اخلان التي هي عينه ونب�صه وعقله لت�صجل 

الغني  املخزون  هذا  كل  لنا  وترتك  وت�صجل 

واجلميل من ال�صور ومن 

الذاكرة.

عبداهلل  للفنان  �صكراً 

للكاتب  و�صكراً  اخلان 

و�صكراً  املحرو�س  ح�صني 

»املعجم العني«..!!
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عبداهلل اخلان.. وحكايات »عني«

غو�ص مع �سطور 

املحرو�ص التي 

تخرج من بينها 

»عني« عبداهلل

�صهرا  �صتة وع�صرين  اأكرث من  بعد مرور 

اأحدث  الذي  لـ«الدوار«  الطائفي  احلراك  من 

و�صمورا  اقت�صاديا  وتكل�صا  �صيا�صية  هزة 

عمقا  مداها  بلغ  اجتماعية  ورجة  ا�صتثماريا 

اأ�صبحنا  اننا  بحيث  اخلطورة،  من  �صحيقا 

البهيمية  منطقة  من  اأدنى  اأو  قو�صني  قاب 

البينية  االجتماعية  بالعالقات  يت�صل  ما  يف 

بقية،  بع�س  للثقة  كان  اإن  الثقة،  وتزعزعت 

وبات الكل يتوج�س من الكل، وكاأين بنا مثل 

اجلزيرة  هذه  ا�صتوطنت  قد  للتو  جماعات 

الذي  الت�صامح  اإرث  احلائط  عر�س  �صاربني 

خلفه لنا اآباوؤنا، اأقول اإنه بعد مرور كل هذه 

اخلليج  �صم�س  و�صوح  وا�صحا  اأ�صبح  املدة 

اأن  اأغ�صط�س  العربي يف كبد ال�صماء يف �صهر 

الب�صع   الطائفي  احلراك  ذلك  عن  نتج  ما  كل 

كان بالغ الق�صوة �صديد االإيالم. 

   العنف املمار�س يف طول البالد وعر�صها 

موؤمل،  احلد  هذا  اإىل  الطائفية  تف�صي  موؤمل، 

هذه  موؤمل،  البالد  رموز  على  التطاول  هذا 

التعديات املادية واملعنوية على حرية النا�س 

يف التنقل بني البيت وبني العمل اأو املدر�صة، 

اأو بني البيت واأماكن ق�صاء م�صاحلها اليومية 

موؤمل،  الهمجية  بهذه  القانون  خرق  موؤمل، 

باخت�صار ميكن القول اإن كل ما نتج عن حراك 

»الدوار« �صار ين�صر اآثاره املدمرة على الدولة 

مت�صاويا يف اأمله ويف حدود وجعه مع النزف، 

لكن النزف االأبرز الذي بودي ت�صليط ال�صوء 

عليه هنا هو ذاك الذي تئن حتت وجعه اليوم 

مدار�س البحرين، وعلى اأثره النف�صي بالتايل 

اأكبادنا، ناهيك عن زج »الوفاق«  على فلذات 

يكون  لن  الذي  ال�صيا�صي  ال�صاأن  الأطفالنا يف 

يل  ولعل  املو�صوع،  هذا  يف  حديثي  مدار  يف 

حديثا اآخر حوله يف منا�صبة اأخرى.

حما�صن  على  املتكررة  االعتداءات  اإن     

فلذات اأكبادنا وعلى ما يوؤلف بينهم من حمبة 

يف حمراب التعلم، وال�صعي احلثيث من اأجل 

امل�صتقبل  لبناء  والتاأهيل  املعارف  اكت�صاب 

ينبغي  ال  فلذا  تغتفر،  ال  كربى  جرمية  لهو 

حد  يو�صع  حتى  نهداأ  اأو  ن�صتكني  اأن  علينا 

وعنوان  البحرين  مب�صتقبل  اال�صتهتار  لهذا 

اأن  ينبغي  �صوتنا  اإن  االإن�صانية.  ح�صارتها 

واإىل  الداخل  يف  بيت  كل  اإىل  لي�صل  يرتفع 

العامل  كل  يف  والتعليم  الرتبية  موؤ�ص�صات 

اأطفالنا  ارتعا�صات وخوف  حامال معه �صور 

»الوفاق«  جمعية  به  تاأتي  مما  وهلعهم 

واجلمعيات املذهبية االأخرى من دمار يومي. 

هذا  حجم  للعامل  نو�صح  اأن  علينا  ينبغي 

الدمار الذي حلق مبوؤ�ص�صات التعليم باململكة. 

الواجب يقت�صي اأن نعمل على حتريك منظمة 

يقفوا  لكي  واالأ�صي�صكو  واالألك�صو  اليون�صكو 

ب�صكل  ويدينوا  الرتبوية  م�صوؤولياتهم  عند 

�صريح العنف الذي وجد يف �صكوتهم قبوال!

املدار�س يف  عدد  اأن  اإىل  ت�صري  االأرقام     

ب�صعبه  والكبري  بحجمه  ال�صغري  البلد  هذا 

وبعطائه قد بلغ 206 مدار�س حكومية منها 

وثانوية،  واإعدادية  ابتدائية  مدار�س  هي  ما 

بع�صها م�صرتكة املراحل ولكن م�صعى الوزارة 

التو�صع وف�صل  اإىل  الذاهبة  ثابت يف خططها 

املراحل بع�صها عن بع�س. وغني عن البيان 

اأن التو�صع يف املباين يتطلب اأمواال، فهل يوفر 

ويتلفون  املدار�س  يدمرون  الذين  االإرهابيون 

االآخر  بع�صها  وي�صرقون  حمتوياتها  بع�س 

هذه االأموال لتتجه نحو حتقيق خطط الوزارة 

على اأر�س الواقع؟!

املدار�س  هذه  يف  املنتظمني  عدد  يبلغ     

واأركز  تقريبا من اجلن�صني–  األف طفل   130

يف كلمة طفل لكي يكون وا�صحا عند البع�س 

لـ«الوفاق« وال  املدار�س ال يحق ال  اأطفال  اأن 

االأمنية وال  املواجهات  الأي كان توريطهم يف 

ال  الذي  ال�صيا�صي  ال�صاأن  اأتون  يف  بهم  الزج 

ح�صبنا  ما  واإذا   .- بائه  من  األفه  يدركون 

قبل  عليها من  االعتداء  التي مت  املدار�س  عدد 

تتزعمها  التي  املذهبية  اجلمعيات  اإرهابيي 

جمعية »الوفاق« فاإن احل�صيلة بح�صب اإدارة 

والتعليم  الرتبية  بوزارة  العامة  العالقات 

اجلمعة  اليوم  هذا  حتى  مدر�صة   182 تبلغ 

قد  الن�صبة  اأن  يعني  ما  مايو،   10 املوفق 

املدار�س.  عدد  اإجمايل  من   %89 جتاوزت 

الن�صبة  فهذه  الكرمي  القارئ  ي�صاهد  وكما 

ُتعد موؤ�صرا  خطريا على حجم االإرهاب الذي 

تتعر�س له مدار�س وزارة الرتبية والتعليم، 

على  وبالتايل  البدنية  الطالب  �صالمة  وعلى 

م�صتقبل التعليم يف مملكة البحرين.

   ما اأوردته ال ي�صكل اإال غي�صا من في�س 

اإرهابي منهمر دومنا هوادة، واإن هذا االإرهاب 

يتح�صل على دعم م�صتمر من اأطراف خارجية 

نذرت نف�صها لزرع الفتنة واالحرتاب الطائفي 

يف البالد وح�صدهما تفككا اجتماعيا وخرابا 

البحرين  تبلغ  اأن  دون  للحيلولة  اقت�صاديا 

اإليه.  ي�صبون  ما  حتقيق  يف  املراد  وحكامها 

عندما  جديدا  ي�صيف  ال  كالم  اأنه  واأح�صب 

اأقول اإن الذين ت�صتهدفهم اجلمعيات املذهبية 

وحدها  املدار�س  لي�صت  »الوفاق«  بقيادة 

الداخلية  وزارة  هي  االآخر  امل�صتهدف  واإمنا 

ممثلة يف رجال اأمنها االأ�صاو�س، واملوؤ�ص�صات 

اأحببت  القارئ،  عزيزي  ولكني،  الد�صتورية، 

مكوناته  مبختلف  ال�صعب  اأ�صتنه�س  اأن 

وموؤ�ص�صاته للعمل على وقف هذه االنتهاكات 

الإطالعها  الدولية  املوؤ�ص�صات  مع  والتوا�صل 

على املدى الذي اإليه و�صل االإرهاب، فا�صتهداف 

حماريب العلم ا�صتهداف ملقد�س من مقد�صات 

�صعب البحرين، وا�صتهداف رجال االأمن تعبري 

�صريح عن اال�صتهتار بهيبة الدولة والرمزية 

يف  النا�س  واإرهاب  ملوؤ�ص�صاتها،  االعتبارية 

ال�صوارع ب�صبيب زيت اجلهل املقد�س ونريان 

خاويي  وقمامة  الوراء  اإىل  النكو�س  اإطارات 

تعبري  وال�صمائر  القلوب  مت�صخي  االأذهنة 

فا�صح عن حالة من احلقد على كل من يعمل 

يف  االإ�صهام  اإىل  ثم  ومن  قوته  اإىل  وي�صعى 

نه�صة هذه االأر�س الطيبة املوؤمن اأهلها بالعلم 

والعمل وحب االآخرين.    

التعليم  اإن  القول  اأردت  �صبق  مما     

اأطفالنا  واإن  خطر،  يف  البحرين  مملكة  يف 

حبا  تدخر  ال  مذهبية  رغائب  تتقاذفهم 

اإيران  اإلينا من  للبحرين، وهي رغائب واردة 

عمياء  طاعًة  و�صقيقاتها  »الوفاق«  وتنفذها 

للويل الفقيه.

    فهال من اأدرك واقع بنية تعليمنا التحتية، 

وواقع ما تنفقه الدولة على التعليم ليكون يف 

اأجود �صورة قبل اأن ن�صلي عليه وعليها �صالة 

امليت. اإن كالمي هذا موجه ب�صكل �صريح اإىل 

والتي  والرتبية  بالتعليم  املعنية  املوؤ�ص�صات 

ت�صميتها،  اأ�صتعيد  اأن  ويل  اآنفا،  اإليها  اأ�صرت 

اأكرث  باملنا�صبة  وهي  اليون�صكو،  منظمة  اإنها 

وتاأثريا  ح�صورا  واأكرثهم  �صيتا  املوؤ�ص�صات 

يف ال�صاأن الرتبوي، واإىل االألك�صو واالأ�صي�صكو 

اخلليجية  ب�صفتهما  العربي  الرتبية  ومكتب 

واالإ�صالمية  والعربية 

الأطفالنا  يعطي  ذلك  فلعل 

من  خمرج  اإيجاد  يف  اأمال 

فيه  اأدخلنا  الذي  النفق 

االإرهابيون املذهبيون.

عثمان الماجد

بالقلم الرصاص

للرجوع للمقاالت ال�سابقة

لن ترهبوا التعليم!

اإن هذا االإرهاب

 يتح�سل على دعم 

م�ستمر من اأطراف 
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