حمود بن �صامل ال�صيابي

كان ال ُعماين يدخل �صبلة الكبار وذاكرته ت�صتعل بالأحداث
اجل�صام التي لو بادر باإلقائها على الأ�صماع عند اأول منا�صدة عن
وربح وبيوعات
العلوم والأخبار بني قتلٍ وجر ٍح وموتٍ وخ�صار ٍة ٍ
وم�صرتيات لدارت اإليه الرقاب ولرمقته العيون ولرفعه البع�س
مراتب ودرجات.
ال�سبق؛ وبني
وكان ال ُعماين وهو ينازع نف�سه بني ف�سول ت�سجيل َّ
الرتيث ،مظنة اخلوف وال�سك من اأن االخبار التي �سمعها غري
ال�سبلة ناق ًال لالأخبار
ُموؤكدة ،ينحاز بقو ٍة للرتيث ،حتى ال ت�سجله َّ
غري ال�سحيحة ،في�سقط من العيون؛ بدال من اأن ترفعه اإلى ذرى
ال�سبلة وعلى طرف
ال�سوامخ وم�ستوى العمائم .وكان ال ُعماين يدلف َّ
ل�سانِه األف ق�س ٍة وق�سة� ،سمعها اأو �سارك فيها اأو م َّر بها وهو يف
فيتح�سب اأن�سب
طريقه للمكان؛ اإال اأنه يجل�س بني �سمت الكبار،
َّ
االأوقات للحديث ،واأن�سب املو�سوعات املثارة ليتداخل مبو�سوعاته.
ال�سبلة من الغرباء الذين ال
واإذا ما اأح�س اأن بني املوجودين يف َّ
ينبغي م�ساركتهم مبا يو ّد قوله ،يرتيث يف اإف�ساء ال�سر ،متذك ًرا
«مزْ يف اجلراب» ،التي ت�ستخدم توري ًة لوجو ِد غرباء بني
مقولة ِ َ
ال�سبلة فال يت�ساقط «رطب نغالته»
اجلال�سني .وكان ال ُعماين يدخل َّ
مع اأول فنجان قهوة يدلقه يف جوفه ،فيظل كل رطبه يف عذوقه،
لكائن من كان اأن «يخرفه»،
وال ي�سمح له اأن يت�ساقط ،وال ي�سمح ٍ
دوما �ساحب النخل والرطب ،وبيده «املخرف وال�سوع»
ليبقى ً
ال�سبلة ال يطلق االأمور على
وحبل «املوراد» .واإذا حتدث ال ُعماين يف َّ
عواهنها فيبقى مم�س ًكا بالزمام ،وا�س ًعا األف خط رجعة حلديثه،
م�ستفتحا مبقدمات توؤكد اأن ما �سمعه من م�سادر غري موؤكدة،
ً
ولعلها لي�ست �سحيحة ،ولرمبا اختلطت يف اأذهان من �سمعها منهم
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ونقلها عنهم لكي ال يالم فيما بعد عن معلومة تبني اأنها خاطئة،
وال يقرتن ا�سمه بحكاية ملفقة ،فقد حت�سب لك ّل �سيءٍ  ،وكان اأمي ًنا
مع نف�سِ ه قبل اأن يكون اأمينا مع النا�س .ويف كل حارة من حارات
ال�سبلة بب�ساطة مبانيها وفر�سها
مدن وقرى ُعمان ،كانت هناك َّ
كاأول مدر�سة لل�سلوك يبداأ «�سفن موقعتها» يف الرنني مع �سروق
ال�سم�س وتنطفيء جمرات مواقدها عند الغروب فت�سكت الدالل
عن الفوران وتتوقف الفناجني عن االحتكاك يف يد «املغنم» .واإلى
هامات روادها كانت تُ�سد الرحال ،واإلى حيطانها الطينية ت�ستحث
اخلطى ،واإلى مذاق قهوتها يحلو احلديث .ويرتفع ت�سنيف ال�سبلة
ودرجاتها ومراتبها بدرجات ومراتب عيون احلارة و�سيوخها،
فال�سبالت التي توجد يف حارة تتالأالأ بعا ٍمل من العلماء ،ال بد واأن
يت�سوع عطره يف جنباتها وتتالأالأ اأنواره يف جل�ساتها ،وتعم فوائد يف
الدرو�س التي تلقى فيها ،وال بد اأن تكون مثل هذه ال�سبلة مق�سدً ا
لطلبة العلم ،يوؤمونها لينهلوا من معني �سيد ال�سبلة وروحها .وكذلك
احلال مع �سبل ٍة تتفياأ ظالل م�سيخة كبرية و�سخ�سية اإجتماعية
وقيادية فذة ،حيث تتحول فيها ال�سبلة اإلى منرب للتاريخ ،ومدر�سة
لتاأهيل القيادات ،فتكرث النوق التي تنيخ الرحال بجانب جدرانها،
وتزداد اأعداد ال�سيارات التي تتزاحم يف املواقف وتتعدد القدور
التي تغلي و ال�سحون التي تهوي اإليها االأيادي .وتكرث يف �سبلة
امل�سيخة حكايات االغرتاب والعودة وعجائب االأ�سفار ومغامرات

امل�سافرين .والكالم نف�سه ين�سحب اإلى بقية املفردات االإن�سانية
املوؤثرة يف املجتمع ،حيث يورث هوؤالء الكبار مرتادي ال�سبلة
ثقافتهم وخرباتهم وجتاربهم عن ال�سوق وال�سرف والفلج والقعد
(االإيجار) والبادة والتنبيت واحلدار ،وعن خنجر و�سكني فالن
وتفق و�سيف وكتارة عالن .وترتبى االأجيال يف ال�سبلة على جمال
اخلطوط وتتبارى على الت�سويب بال�سبح ،اإلى جانب تعلم حرفة
اإعادة تعبئة فوارغ الطلقات لبنادق «ال�سمعة والفل�سي» القابلة
لال�ستخدام الأكرث من مرة بح�سوها بالبارود وو�سع راأ�س جديد من
الر�سا�س ،وا�ستبدال ما ي�سميه ال ُعمانيون «بالقمعة» وهي نقطة
قدح اإبرة الزناد التي حتدث فيها �سرارة النار التي جتعل الرمية
تنطلق بقو ٍة اإلى هدفِها فت�سيبه يف مقتل .ويف �سبالت احلارات
الب�سيطة يتدرب ال�سغار على اخلو�سيات من «�سف وقالدة» ،وفتل
الليف وحتويله اإلى حبال بحيث تخ�س�س ال�سبلة اأطرافها لهوؤالء
احلرفيني ليحرثوا الزمن يف عمل يفيدهم ويدر عليهم دخ ًال
ويورث حرفتهم الأبنائهم .وين�سح تراث ال�سبلة ال ُعمانية بالكث ٍري
من الو�سايا التي حتث على �سمت ال�سغار يف ح�سور الكبار ،وعدم
الت�سرع يف نقل القول اأواالإبالغ عن خرب من االأخبار .ولعل اأهم ما
تلقنه ال�سبلة لالأجيال هو اأدب التخاطب ،واأهم ما يف هذا االأدب هو
ال�سبلة وبيده دلة القهوة فتتبادل
�سدق احلديث ،فيقف اأ�سغر رواد َّ
اأفواه الفناجني واحلديث ،بينما ين�ست ب�سغف ملا يقال دون اأن
ال�سبلة ال ُعمانية هي هبة اأم�سها ال�سارب
«يتالقف الهرجة» .والأن َّ
اجلذور ،وابنة تاريخها الراعف بالكبار ،ومن ذلك االأم�س الزاهي
تكر�ست حقيقة اأن ال ُعماين يتمنى لو اأن له رقبة جمل تلجمه عن
الت�سرع يف القول ،فتنتظر كلماته وقتًا لتخرج ،واأداة تو�سيل طويلة
من القلب اإلى الل�سان بطول رقاب اجلمال .وكان ال ُعماين يتعامل

مع الإ�شاعة على اأنها اأكاذيب يقرتف �شانعها وزرها وي�شاركه
يف الوزر الناقل لها ،ولذلك يحر�س ال ُعماين على البقاء �سمن

الت�سنيف النقي الذي اإذا قال كلمة «اإحزم اأ�سبعك عليها» لوثاقتها
ودرجة ال�سدق فيها .وال�سمعة مقدمة عند ال ُعماين ،فال يعرتف
مبا ي�سميه الع�سر بالكذبة البي�ساء ،ولكنه يوافق على التورية ففي
معاري�س الكالم ملندوحة ،ولذلك يدخل �سبلة اآبائه اأمينا موؤمت ًنا،
ين�ست اأكرث من اأن يتكلم ،و ُي ْ�ساأَ ْل اأكرث من اأن َي ْ�ساأَ ْل .تلك هي
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ال�سبلة التي عرفها ال ُعماين ،و�ساغت �سلوكه عرب الع�سور.

ولأن من طبائع الأمور التغري والتبدل ،ولأن لكل زمن
رجاله و�شوقه و�شرفه وب�شاعته ،كان لل�شبلة الن�شيب
الأوفر يف هذا التبدل والتغري؛ ولكنه لالأ�سواأ لالأ�سف ،فقد

هجر النا�س مدنهم وقراهم ونزحوا اإلى م�سقط ،ومن مل
يرتك بلدته ترك حارته القدية ونزح
حلارة جديدة ت�سكلت �سمن تو�سع البلدة والقرية ،فخلت
ال�سبلة من مرتاديها ،وعيونها وروحها واندثرت ،وطويت
َّ
الب�سط ،واأرقت يف املكان اآخر الفناجني ،واأطفئت املواقد
و�سكت رنني «�سفن املوقعة» وتاآكلت احليطان وتهاوت االأ�سقف،
وخرجت �سبلة احلارة من حياتنا اإلى االأبد ،وحتولت من
مدر�سة تربي وتهذب وتعلم اإلى �سرادق عزاء ندخله لنجامل
فال ًنا اأو نرد جميال لفالن .واندثرت قيمها لتختزل اليوم يف
قاعة ندخلها لن�سارك اأفراح اأ�سرة فالن فيما ن�سميه ب�»امل ْلكة»
فنتاأنق بخناجرنا وع�سينا وم�سارنا وعطرنا لت�سملنا �سورة
يف املنا�سبة ،اأو لقطة يف الفيديو .ودخلت و�شائل التوا�شل
الإجتماعي حياتنا من «وات�شب الى في�شبوك وتويرت
و�شناب �شات وما�شنجر وفيديو» ،وغريها؛ لت�شكل �شبلة
هذا الع�شر ،فندخلها من دون ا�ستئذان ،وجنل�س فيها حيث

نريد ،ونتحدث فيها من دون حتفظ .ونوؤمها باأعداد هائلة
وباأ�سماء حقيقية اأو مبعرفات جمهولة الأغرا�س يف اأنف�سنا.
ولأننا نرتادها بوجوهنا اأو نتوارى خلف اأقنعتنا ،فاإننا
مل نحمل لها من قيم �سبالت االآباء اإال ف�سيلة االإجتماع �سمن
ما يعرف ب «اجلروب» يف الوات�سب ،اأو «الفللور�س» املتابعني
يف «الفي�سبوك والتويرت» ،وباملقابل حملنا اإلى هذه ال�سبلة
اجلديدة كل النوازع اخلرية وال�سريرة ،واأمطرنا جل�ساتها
ب�سيل من التناق�سات ،فباتت ال�شبلة اجلديدة يف بع�ش

جليل يعطر دنيانا وال يزال واريناه الرثى وم�سينا يف عزائه
ٍ
أديب ترحمنا عليه ونعيناه وهو ال
كذ ًبا وتلفي ًقا؟! وكم من ا ٍ
يزال يكتب اأجمل ق�سائده ويتنف�س عطر احلياة؟! وكم
من �سخ�سية عامة عيناها واأقلناها واأخرجناها للتقاعد
واأمطرناها بوابل من التهم وواريناها للمثوى االأخري!؟ وكم
خلعنا قلو ًبا واأوجعنا عيو ًنا وا�ستبقنا النعي وت�سابقنا اإلى
�سرادقات العزاء؛ لدرجة اأنه اإذا مات اليوم �سخ�س وبلغنا
نعيه نرتدد يف ت�سديق حقيقة موته لكرثة االأخبار الكاذبة التي
تناقلناها عنه ،بل وحتى اأقرب اأقربائه باتوا يتحققون من بيته
عن حقيقة اخلرب وكذبه .ومل تقت�شر ال�شبلة اجلديدة
التي تعتمد على التوا�شل الإجتماعي لالإ�شاءة لالأفراد
بل تطورت لالإ�شاءة للدول .و�سجلت ال�سبلة اجلديدة

ف�سو ًال م�سيئة باللعب على وتر االأديان وبالتاأجيج املذهبي
والتطاول على الرموز والقبائل واالأ�سر وللنيل من اأعراق
النا�س واأعرا�سهم ،فكم من املرات التي حملنا فيها بالدنا
اأخبا ًرا كاذبة ت�سيء لها يف الداخل واخلارج .وا�ستدعينا
يف �سبلة الع�سر لالأ�سف كل االأمرا�س واالأوبئة ،و�سابقنا
«جوبلز» وزير دعاية هتلر يف تطويره لالإ�ساعة ك�سالح فتاك،
فت�سببنا يف تاأزمي جمتمعاتنا ودولنا .وحتولنا يف �سبلة الع�سر
املنقولة على الهواء اإلى مباريات «البنج بوجن» نتلقف ما
ي�سل م�ساربنا من ت�سديدات فرندها باأ�سرع من الربق لكي
ن�سبق يف اكت�ساب النقاط ،فنك�سب املباريات ونخ�سر اأنف�سنا.
وبات رواد �سبلة اليوم ال يقراأون ما ي�سل اإليهم ،في�ستقبل
ل�سديق ،فما
الواحد منا ر�سالة عرب «الوات�سب» ،فري�سلها
ٍ
تلبث نف�س الر�سالة من اأن تعود اإليه ،من نف�س ال�سديق بعد
ثوانٍ من اإر�سالها ،ما يوؤكد حقيقة اأنه ال املر�سل قراأها قبل
اأن ير�سلها ،وال املر�سل اإليه حتقق من �سالحيتها قبل اأن
ير�سلها ع�سوائ ًيا لقائمة اأ�سدقائه .وبني ماليني الر�سائل التي
مترر يوم ًيا عرب هذه الو�سائل ،يح�شل ال�شتغالل اخلبيث

اأوجهها بوؤرة للفتنة وحا�شنة لتلفيق الأكاذيب وترويج
الإ�شاعات .واإذا مرت اإ�ساعة يف ال�سبلة اجلديدة تلقفناها
و�سدقناها واأ�سفنا اإليها �سو ًرا ت�سندها ،ومع تواترها بد�ش ر�شائل لإحداث بلبلة تهدد ال�شلم الإجتماعي
تتحول اإلى حقيقة في�شدقها حتى من ابتدعها .وكم وروح التعاي�ش وتعري�ش اأمن البالد واقت�شادها للخطر،
من �سيا�سي اأ�سبعناه موتًا باإ�ساعاتنا الكاذبة؟! وكم من عا ٍمل وترجح النعرات املذهبية والعرقية .وبدال من اأن ُنك ّذب
40
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االإ�ساعة التي اأحدثت كل هذه البلبلة وهذا االإحتقان ،ن�سدقها
لالأ�سف وننفخ فيها احلياة .وبدال من اأن نتوجه بالن�سح
وعي بخطرها على
ملر�سلها ،نتلقفها ونعيد اإر�سالها من دون ٍّ
ال�سلم االأهلي .واالأخطر فيما تواجهه �سبلة اليوم ،هو ارتياد
بع�ش اجلهلة لهذا العامل الفرتا�شي الرائع في�شيئون
لبلدهم من حيث يتوقعون اأنهم ينت�شرون له ،فيتعاملون

مع الت�سرفات الفردية على اإنها اإمالءات حكومية ممنهجة.
وقد يحدث اأن يتنع �سراف يف دولة من الدول من قبول عملة
من العمالت ،فيت�س َّرع ال�سخ�س بت�سوير م�سهد التحاور مع
ال�سراف بالفيديو ،ثم يدرج ما �سوره يف ح�سابه بالفي�سبوك
والتويرت وغريها من و�سائل التوا�سل االإجتماعي ،يتعمد فيه
اإظهار اأن الدولة الفالنية امتنعت من قبول عملة بلده؛ اأو اأن
ال�سراف يف الدولة الفالنية عر�س �سع ًرا اأقل لعملة بلده من
�سعرها احلقيقي؛ في�سارع املتداخلون يف ح�سابه اإلى تهييج
النا�ش وخلق راأي عام �شد تلك الدولة؛ بينما امل�ساألة لي�ست
ً
طائ�سا
اأكرث من ت�سرف فردي .اأو ي�سور البع�س ت�سرفا
أهوجا ملوظف اأمن يف مركز من مراكز احلدودية اأو مطار
وا ً
من املطارات على اأنه اإهانة يف حق بلده ومواطنيه يلحقها
موظفو تلك الدولة باإمالءات عليا؛ بينما امل�ساألة اأقل من ذلك
بكثري ،واإنها جمرد �سلوك ملوظف رمبا اأرهقه العمل اأو اأمل
به عار�س فظهر منه ذلك ال�سلوك ال�سائن من دون اأن تكون
اأجهزة دولته وراء ما اأقدم عليه ،فيتم تاأليب الراأي العام �سد
تلك الدولة .اأو اأن يت�سبب موظف جمركي يف ت�سديد التفتي�س
على حمولة �ساحنة من ال�ساحنات نتيجة ل�سوء �سلوك �سائقها
الوافد بتهريب مادة ممنوعة بني حمتويات ال�سحنة ،فيت�سدد
املوظف اجلمركي يف التفتي�س لكل ال�ساحنات؛ فيتم ت�سوير
احلادث على اأن �سرامة التفتي�س كان متعمدً ا ،بهدف االإ�سرار
باحلمولة واإف�ساد حمتوياتها بتاأخريها .والأن ال�سبلة التي ربتنا
ال ت�سع الكذاب حتت طائلة القانون ،بل تكتفي باإ�سقاطه من
العيون ،كاأكرب عقوبة تالحقه طوال حياته؛ بينما ح�سائد
االأل�سنة واالأقالم وال�سور واالأفالم ،يف �سبلة اليوم ،ت�شع
�شاحبها حتت امل�شاءلة القانونية؛ وقد تكبه على منخريه

يف قعر ال�سجون ،فقد �سدرت قرارات واإجراءات ت�سنف هذا
النوع من االفرتاءات واالأكاذيب واالإ�ساعات كاأعمال جرمية
تودي مبقرتفها اإلى ال�سجون وتلحق به غرامات مالية .وقد
راأينا الكثري من احلاالت يف الكثري من الدول ،قادت اأ�سحابها
اإلى ال�سجون ب�سبب تغريدة ت�سرع بكتابتها ،اأو مبو�سوع يف
الفي�سبوك كتبه دون اأن يتنبه خلطورة ما اقرتفت يداه.
اإن و�سائل التوا�سل االإجتماعي التي اأ�سميناها �سبلة الع�سر هي
نتاجات علمية ح�سارية ابتكرها االإن�سان لتخدم تقدمه وتي�سر
طرائق حياته ،وتبقى فوائدها يف ح�سن ا�ستخدامنا لها ،وذلك
بتمرير ما يفيد االإن�سان وينمي مداركه ويرثي معارفه ويرتقي
ب�سلوكه ويحقق التقارب بني اأفراده.
اإننا ندخل �سبلة اليوم املنقولة على الهواء بر�سالة �سباحية
مهنئة منررها ملفوفة بالورد واالأدعية ثم نتبعها ب�سيل من
الر�سائل امللغومة فنجعل حتايا ال�سباح التي اأر�سلناها جمرد
مقدمات لالآتي من الر�سائل ،وذلك على العك�س من قيم
واأخالقيات ال�سبلة التي تربينا فيها ،والتي تبقى دائنة لتحايا
ال�سباح كعهود ومواثيق ،ودائنة لفناجني القهوة كاأخوة ومودة
واألفة ،ودائنة للدرو�س التي تقدمها ملرتاديها.
فما اأحوجنا ل�شبلة الآباء لن�شتعيدها خ�شال ،اإذا
ا�شتحالت ال�شتعادة جدرانا .وما اأحوجنا الأن ندخل
لنجال�س الكبار ونتطبع مبكارم اأخالقهم .وما اأحوجنا
ل�شدق احلديث و�شدق نقل احلديث .وما اأحوجنا ل�سبلة

ت�سطع بطهر العمائم ،جنال�سها فنرتبى ونتعلم ونتطبع ونتخلق
ونكرب ون�سب عن الطوق .وما اأحوجنا لنتخل�ش من ف�شول
ال�شبق ال�شحفي و «ثقافة البنج بوجن» ،ونعيد املجد لعبارات
«�سرك يف بئر» و «للحيطان اآذان» و «جمز يف اجلراب» و «طول
رقاب اجلمال لتطول دروب املقال «.
وما اأحوجنا الأن نبحث يف و�سائل عودة ال�سبلة التي خرجت من
حياتنا لتقود من جديد دفة احلياة.
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