
 1"من وحي القبور"
 

لمؤرخون م بأسره، واختلف اتمتاز جزیرة البحرین باحتوائھا على أكبر مقبرة تاریخیة في العال
حول تعداد ھذه اآلكام المنتشرة في مساحات واسعة من وسط الجزیرة وشمالھا الغربي، والتي  
یعود تاریخ أقدمھا إلى ما یزید عن أربعة آالف وثالثمائة سنة خلت؛ فقد ذكرت دائرة المعارف 

د الخلیفة وعبد الملك الحمر واتفق عبد هللا بن خال 2اإلسالمیة بأن عددھا یصل مائة ألف أكمة،
في حین أشار جان إیف برویل إلى أن عدد مقابر التالل في البحرین في نھایة  3مع ھذا التقدیر،

قبراً، ولكنھا تقلصت في العقود الثالثة  170.000القرن التاسع عشر كان یقدر بحوالي 
  4الماضیة بسبب الحركة العمرانیة.

 
لى سطح األرض یحتوي على أجزاء من الصخور الجیریة تتكون األكمة الجنائزیة من تل ع

بارتفاع یتراوح ما بین متر إلى أربعة أمتار یحیط بھ جدار مستدیر، ویغطي التل الرملي بأكملھ 
غرفة دفن مركزیة مستطیلة الشكل، بنیت من قوالب خشنة من الصخور الجیریة عادة ما تكون 

ذه المقابر كانت في األصل مبان أسطوانیة على مستوى األرض. ویشیر المنقبون إلى أن ھ
ذات قمة مسطحة أو مقببة قلیالً، وقد أخذ التل شكلھ إثر سقوط الجدار المحیط واختفائھ تدریجیاً 
مع ھبوط األثر. وتحتوي غرف الدفن على توابیت كان بعضھا یطلى بالقار لحمایتھ من رطوبة 

األسلحة والطعام واألواني الفخاریة األرض، باإلضافة إلى وجود كمیات من المجوھرات و
 وغیرھا من األدوات.

 
ویمكن إحالة القارئ إلى تراث ضخم من المصنفات التاریخیة التي قامت بوصف ھذه المقابر، 
وما تحتویھ من آثار ولقى، فقد حظیت ظاھرة مقابر التالل باھتمام المنقبین والمؤرخین 

بعثات بریطانیة وفرنسیة ودنماركیة وأسترالیة  المحدثین منذ أكثر من قرن من الزمان، ووفدت
وعربیة لدراسة ھذه المقابر، وخرجت ھذه البعثات بعدد كبیر من الكتب والمقاالت والتقاریر 

 من محاور مختلفة.  التي تناولت ظاھرة مقابر التالل والدراسات التفصیلیة
 

ھ المنقب الدنماركي ب. غلوب إال أن المحصلة النھائیة لھذه الجھود الكبیرة ھي ما انتھى إلی
بقولھ: "إن أصل ھذا العدد الھائل من القبور یبقى لغزاً محیراً ألبناء البحرین والزائرین بل 

 5وللمنقبین اآلثاریین أنفسھم".
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وأیده في ذلك الكاتب عبد الرحمن مسامح بقولھ: "ال یزال الوقت مبكراً للحدیث عن أمور شتى 
 6ھ وقوانینھ بسبب ندرة المكتوب من الوثائق".في المجتمع الدلموني وأنظمت

 
والحقیقة ھي أن األسرار الدفینة تحت آكام الرمل والحصى، لھي أكثر أھمیة من اللقى التي 
حاول أصحابھا أن ینقلوا إلینا من خاللھا رسائل ال تزال جھود المنقبین ودراسات المؤرخین 

 قاصرة دون فك أبسط رموزھا.
 

 ائرة تراوح مكانھا دون أن تجد من یمكنھ اإلجابة علیھا بصورة قاطعة:وال تزال األسئلة الح
 ما ھو سر وجود أكبر مقبرة في العالم على أرض جزیرة البحرین؟ -
 كیف حافظت ھذه القبور على حالتھا ألكثر من أربعة آالف وثالثمائة سنة؟ -
 ناث؟لماذا توجد مقابر مفصولة للبالغین ولألطفال، وأخرى للذكور واإل -
 ماذا یعني وجود مقابر لعوائل تمتد عبر عدة أجیال متتابعة؟ -
ما ھو السر في تصمیم ھذه المقابر على شكل أسطواني، وبأحجام مختلفة یصل ارتفاع  -

 متراً، ویبلغ قطر قاعدتھا ستون متراً؟ 12بعضھا إلى 
وتقة الدراسات ربما یتعین علینا الوقوف على ھذه اآلكام المھیبة بسكونھا للخروج من ب

 الوصفیة والكتب المترجمة إلى عمق الفلسفة التاریخیة لنتسائل: 
 ماذا یمكن أن تجیبنا لو تحدثت القبور؟ 

وما ھي الحقائق التي یمكن استخالصھا من وحي ھذه اآلكام لفھم حاضر البحرین واستشراف 
 مستقبلھا؟

مل طة ولیس في التعقید، فآكام الرإن صمت ھذه القبور یقول لنا بأن اإلبداع یكمن في البسا -
والحصى المحلیة تعیش أربعة آالف سنة في حین ال یتجاوز معدل عمر العقار التقلیدي 

عاماً. وال غرابة في ذلك؛ فآكام الرمل التي تحتضن أكثر من ربع  35المعاصر في البحرین 
امل تھ جمیع العوملیون جثة دون أن تفرط في أي منھا قد بنیت من منتج محلي یحمل في طیا

التي تقاوم: الحرارة، والرطوبة، والریاح، واألمطار، وغیرھا من عوامل التعریة التي ال 
یصمد أمامھا الحدید واالسمنت والطابوق األجنبي مھما سمت مواصفاتھ ألكثر من ثالثة أو 

 أربعة عقود. 
 

منتجاتھا  ة المحلیة تمنحلقد نسینا في أتون جشع االستھالك، وغمرة حركة االستیراد، بأن البیئ
(الزراعیة والصناعیة وموادھا الخام) میزة الصمود أمام عوادیھا، في حین ال تتمتع البضائع 
المستوردة بمثل ھذه المیزات. ولذلك فإن بیوت البحرین المعاصرة قد شیدت من مواد مستوردة 

یرة لمتینة، مما جعلھا قصال تتمتع بممیزات: العزل الحراري، والتھویة الطبیعیة، واألساسات ا
العمر، سریعة التآكل، كثیرة التلف، وال یمكن السكن فیھا دون االعتماد المفرط على الطاقة 
لتوفیر الحد األدنى من مقومات الحیاة، وإنھ لمن المؤسف أنھ كلما تطورت علوم الھندسة 

 والعمران كلما نقص عمر العقار في البحرین.
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الغابرة یشیدون الحصون والقصور والبیوت التي تعیش لمئات  لقد كان أجدادنا في العصور
 السنین، أما مبانینا المعاصرة فال تدوم عشر ھذه المدة.

 
ولو تحدثت القبور لذكرتنا بأن معالم حضارة دلمون القدیمة بأكملھا تتلخص في غرفة واحدة  -

ي ھا بإتقان فمن غرف الدفن: فھي تحتوي على بقایا ثمار محلیة، ومنتجات تمت صناعت
البحرین، وعمالت محلیة تعكس رسوخ االقتصاد وحركة التبادل السلعي، وھي بذلك تدلنا 
على أقصر طریق للتحضر، ذلك الطریق الذي یمر عبر العودة إلى تنمیة قطاع الزراعة، 
وتشجیع الصناعة المحلیة، واستعادة الدور الرائد للبحرین في حركة الوساطة التجاریة على 

د اإلقلیمي بدالً من التوغل في نظام العولمة الذي طمس معالم الھویة الوطنیة، وقضى الصعی
 على حركة اإلنتاج المحلي لصالح الشركات العمالقة الغربیة التي ال تعترف بأیة حدود. 

وتقول لنا المقابر بأن تعدد أنماط بنائھا، واختالف ھویات سكانھا، وتباین معتقداتھم وأدیانھم،  -
ضافة إلى تنوع مھنھم، وتدرج مستویاتھم االجتماعیة، تعكس جمیعھا حقیقة ھامة من باإل

حقائق االستقرار االجتماعي والبناء الحضاري الذي قامت علیھ البحرین، والذي یتمثل في: 
التعددیة والتسامح الدیني والثقافي، فلو تحدثت القبور إلینا لصرخت بأعلى صوتھا توبخ 

على سلوك منظریھا في اتباع نھج التعصب والتشرذم ومحاولة إلغاء العصبویات الطارئة 
 المخالف، واللجوء إلى إتالف خیرات الوطن من خالل الحرق المتعمد والتخریب المنھجي.

ولو تحدثت القبور لربما قالت لنا بأن أرض البحرین كانت وال تزال تملك جمیع المقومات  -
النفوذ، وألبدت دھشتھا من أن جمیع ما تركھ لتشیید صرح حضاري ذائع الصیت وواسع 

األقدمون فیھا، قد اختزلناه في فكرنا التاریخي المعاصر باعتقادنا أن البحرین لم تكن سوى 
 جزیرة جرداء استخدمھا سكان األقالیم المجاورة لدفن موتاھم! 

 
اف أسرار شلكن القبور ال تتحدث... بل تتحدانا بصمتھا أن نخرج من صمتنا، وأن نسعى الكت

وعبر كثیرة ال تزال مدفونة تحت آكامھا. ولعل السر األكبر الذي نجحت ھذه المقابر في لفت 
 أنظارنا إلیھ ھو: عبقریة أھل تلك الفترة في استخراج أسرار الحیاة من ردھات الموت.
 وقف الكاتب الكبیر مصطفى صادق الرافعي وقفة تأمل أمام أحد القبور، ثم علق قائالً:

بر كلمة مكتوبة في األرض إلى آخر الدنیا، معناھا أن اإلنسان حي في قانون نھایتھ، فلینظر "الق
 7كیف ینتھي".
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