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ربيع عام 1994م اجتمعنا يف �شبه اجلزيرة العربية، وقد عينِّ 
زوجي اإيلمان اأرا�شلي �شفريًا فوق العادة ومطلق ال�شالحية عن 
وكان  ال�شعودية،  العربية  اململكة  لدى  الأذربيجانية  اجلمهورية 
متعينًا علينا تاأ�شي�ض اأول �شفارة لدولتنا امل�شتقلة حديثًا يف هذه 

البالد.
واأقول احلق: اإنني مل اأكن راغبة البتة يف املغادرة جوًا اإلى اأي 
وهجرة  الأطفال  مع  الفراق من جديد  معناه  فذلك  كان  مكان 
الدار. ولقد ع�شنا طوياًل يف ديار الغربة واآثرت النف�ض ال�شتقرار 

اأخريًا يف الوطن.
وحتى ذلك الوقت كان زوجي قد اأم�شى يف العمل الدبلوما�شي 
حق  اأعــرف  اأنني  اإل  عامًا.  ع�شرين  قرابة  العربية  البلدان  يف 
الأقل  على  اأو  الأ�شباب  من  للعديد  متوجب  الرحيل  اأن  املعرفة 
اإرادة زوجي الذي مل يكن  تقديرًا ل�شببي رئي�شي؛ فمن ناحية 
الن�شيط يف  العمل  نطاق  خارج  نف�شه  يت�شور  اأن  قط  لي�شتطيع 
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احلرية املبهمة لتلك احلقبة من الزمن وكان على اأهبة ال�شتعداد 
خلدمة الدولة التي كانت تولد اأمام الأنظار. ومن ناحية اأخرى: 
- واأقولها دومنا توا�شع م�شطنع - اإن الدولة كانت حمتاجة اإلى 

متخ�ش�شي على هذا امل�شتوى الرفيع.
كان �شهر ني�شان )اأبريل( يف باكو  هذا العام بالغ الروعة. وقد 

هْمُت على وجهي متجولة بي الأزقة ال�شيقة للمدينة القدمية.
الن�شيان،  ــا  زواي يف  املطوية  الربيعية  الــروائــح  وا�شتن�شقت 
وا�شتمتعت بلذة الدفء يف اأ�شعة ال�شم�ض التي مل تزدد حرارتها 
بعد، حماولة ت�شجيل هذا النطباع على �شفحة ذاكرتي. وتراءى 
اأمام ناظريَّ خيال املرحلة اجلديدة غري املرئية بعد من حياتنا 
امل�شرتكة. ومل اأحر�ض على ا�شت�شفاف امل�شتقبل والتنبوؤ باأحداثه؛ 
لي�شت  ق�شية  اأيامنا  يف  الأمـــر  هــذا  مثل  ممار�شة  اأن  لعلمي 

قة. باملوفَّ
يف ح�شٍد وداعي من ِقَبل جمع من الأ�شدقاء والأقرباء الذين 
الطائرة  �سلم  ارتقينا  الهبوط،  و�سالمة  ال�سعادة  لنا  يتمنون 
اجلوية  ال�شركة  طائرات  اإحــدى  �شالون  يف  مقاعدنا  واتخذنا 

الرتكية.
وكان لدوينِّ املحرك وا�شطراب النف�ض الذي ي�شاحب بداية 
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اأ�شتطع �شرف ذهني عن  ومل  الأفكار،  اأثرهما يف حفز  ال�شفر 
التفكري باأن هذه الرحلة اجلديدة اإلى خارج احلدود تتميز على 
نحو حاد ومده�ض عن جميع �شوابقها، ل من حيث بالد التوجه 
اأن�شطة زوجي هذه املرة �شوف تت�شم  اأي�شًا لكون  فح�شب واإمنا 
مبا�سر  نحو  على  ارتباط  ذات  �ستكون  واإنها  املغاير،  مبغزاها 
ولو  �شتغدو مرحلة  ن�شاأ  اأم مل  �شئنا ذلك  و�شواء  دولتنا.  بتاريخ 
العزم  فكرة  حينئذ  وبزغت  التاريخ.  هذا  من  كبرية  غري  اأنها 
على لزوم اتخاذ دفرت يوميات ليوؤلَّف م�شتقباًل منه كتاب، اإذ َمْن 
الذي �شيمكنه فعل هذا الأمر اإن مل اأفعله اأنا التي اأمثل �شاهدًا 

حيًا على تلكم الأحداث؟
قا�شيًا  �شيئًا  اإلينا  بالن�شبة  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  تكن  مل 
وغام�شًا. زد على ذلك - كما �شبق يل اأن ذكرت - كنا قد اأقمنا 
وا�شتطعنا  الواعية  حياتنا  من  كبريًا  ق�شمًا  العربية  البلدان  يف 
فقد  جيد،  نحو  على  م�شكالته  متحي�ض   - زوجــي  وبخا�شة   -
م�شتعرب  ذاك  اإذَّ  وهو  عامي  م�شر  يف  اأرا�شلي  اإيلمان  ق�شى 
اأقدم يف  اقت�شاديًا  بعدئذ  ثم  فيها مرتجمًا،  يعمل  كان  مبتدئ 
�شبعة  ملدة  عمل  بالقاهرة  ال�شوفيتي  لالحتاد  التجارية  املمثلية 
اأعوام حافلة يف العراق خالل اأزهر الأيام يف راأيي من حياة هذه 
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البالد، بل ويف حياتنا اخلا�شة كذلك، كان عمله يف العراق املدير 
العام للمركز الثقايف ال�شوفيتي وامل�شت�شار لدى �شفارة الحتاد 
يف  نف�شها  بالرتبة  اأعــوام  خم�شة  ملدة  اأي�شًا  وعمل  ال�شوفيتي، 
الأردن البلد الرائع الذي ل ين�شى، وعمل  اأي�شًا ملدة اأربعة اأعوام 
قد  الذاكرة  يف  الباقي  حال  اأية  على  ولكن  ال�شعب.  اليمن  يف 
جعل منا ل اأ�شخا�شًا ذوي معرفة بخا�شية هذا اجلزء من العامل 

فح�سب؛ بل اأنا�سًا عارفني ومهتمني مب�سالح هذه ال�سعوب. 
ونحن  اأخـــرى.  ق�شية  فهي  ال�شعودية  العربية  اململكة  اأمــا 
بالطبع قد تعرفنا على تلك الكمية غري الكبرية من الكتب التي 
ن�شرت عندنا عن هذه البالد. وت�شنى لنا فيها ا�شتمداد معلومات 
الأمــور  من  الكثري  ويف  جزئيًا،  العهد  ومتقادمة  جــدًا  �شحيحة 
مرتبطة  ال�شعودية  العربية  اململكة  اأن  الطبيعي  ومن  متحيزة. 
ل  اأ�شكنِّ اأنا  اأكن  ومل  املرتاكمة،  بالرثوة  النا�ض  معظم  اأذهان  يف 
ا�شتثناء يف هذا الباب. كنت اأعرف اأنها ت�شغل املرتبة الأولى يف 
العامل من حيث احتياطي النفط وا�شتخراجه وت�شديره. وميتلك 
مواطنوها واحدًا من اأرفع املقايي�ض من حيث امل�شتوى املعي�شي، 
يف  بارزًا  دورًا  توؤدي  الوحي  ومهبط  الإ�شالم  مهد  لكونها  واأنها 

احلياة الروحية للم�شلمي اأجمعي يف العامل باأ�شره.
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اآ�شيا  النظري عند ملتقى  نادر  املوقع اجلغرايف  فاإن  واأخريًا: 
اأهم قطاع من ممر  ال�شيطرة على  لها  اأتاح  واأوروبــا،  واإفريقيا 
اأن ذلك مل  وكان جليًا  والغرب.  ال�شرق  العاملي بي  الت�شالت 
يكن بالكايف وال�شايف، ناهيك عن كون املعارف النظرية ل تعو�ض 
اأبدًا بو�شفه بدياًل عن النطباعات احلية، التي مل تكن متوافرة 
لدى اأي واحد من اأفراد البطانة املحيطة بنا، اإذ اإنه حتى وقت 
اإرادة التغيري - التي اأطلقت عليها ت�شمية اإعادة البناء مل تكن 
الحتــاد  مع  دبلوما�شية  عالقات  ال�شعودية  العربية  للمملكة 
ال�شوفيتي، ومل تكن لدى اأي فرد �شوفيتي اأية فر�ض للو�شول اإلى 
هناك. على الرغم من اأنه قبل هذا باأعوام عديدة قينِّ�ض ل�شخ�ض 
حكيم - هو ال�شديق القدمي لعائلتنا الأكادميي غفوروف - اأن 
اأر�ض �شبه اجلزيرة  َيُحلَّ ب�شكل ما غري مفهوم ول مدرك على 
اآل �شعود  اإنه التقى امللك في�شل بن عبد العزيز  العربية، حتى 

وحدثنا عندئذ بالكثري من الطريف وامل�شتطرف.
وبعد حتليق دام اأربع �شاعات عال اأثناءه �شوت الدوي الرتيب 
من حمرك الطائرة على وترية واحدة دائبة؛ اأخذنا ن�شعر بالنعا�ض 
ل �شيما واأن الوقت قد جتاوز منت�شف الليل. وكنت اأتطلع على 
ندرة من كوة النافذة. ومل اأكن اأحدق اإل يف ظالم دام�ض. وكان 
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يغطون  الأولــى  الدرجة  �شالون  الراكبي يف  من  اأربعة  اأو  ثالثة 
حمادثة  بينهما  ودارت  زوجي  من  الركاب  اأحد  ودنا  النوم.  يف 
منع�شة. وظهر اأن رفيق ال�شفر هذا هو رجل اأعمال تركي يقوم 
لنا  اأبــدى  وقد  ال�شعودية.  العربية  اململكة  اإلى  �شفراته  باإحدى 
هذا ال�شاب لحقًا دعمًا غري قليل وكان �شروريًا لنا جدًا خالل 

املراحل الأولى من تاأ�شي�ض ال�شفارة. 
الكوة  الهبوط، ورنوت من جديد عرب  اأُعلن عن قرب موعد 
خمططة  الأ�شفل  يف  كلها  الأر�ـــض  كانت  معجزة!  من  لها  ويــا 
ت�سكل  التي  واملتقاطعة  املت�سابكة  امل�سيئة  بالكثري من اخلطوط 
جانب  على  ذلك  وكــان  وامليادين.  والأزقــة  واجلــادات  ال�شوارع 
من الروعة املفاجئة عقب الظالم املطبق لعدة �شاعات، القاب�ض 
التفكري  بعث على  نف�شه  الوقت  بالطائرة، ويف  واملحيط  للنف�ض 
باأن مدينة الريا�ض مدينة ع�شرية ل تقت�شد يف �شرف الطاقة 

الكهربائية. 
وا�شتقبلنا املطار الرحيب بنفحة هواء باردة ومنع�شة وطيبة 
املقبب  و�شقفه  متوقع.  غري  بــرتف  وكذلك  النف�ض  على  الوقع 
متعدد الطبقات كان ي�شهق اإلى فوق. واملمرات واملعابر املقطورة 
واملزججة معلقة فوق جتمعات مائية ف�شيف�شائية من ال�شاللت.
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زرعت  التي  الدرجات  على  رقراقًا  ي�شيل  اخلرير  ذو  واملــاء 
من  وي�شتدل  اخل�شرة،  دائمة  احلية  الأ�شجار  فيها  �شتلت  اأو 
اأح�شن ما يرام داخل احليز  الوريقات الطرية على كونها على 
وحمالة  هائلة  بزينات  مزدانة  واجلـــدران  وامل�شقوف.  املغلق 
بالرموز الإ�شالمية. ويف الأمكنة املفردة خ�شي�شًا لأداء فري�شة 

ال�شالة ُفِر�َشْت �شجاجيد واأب�شطة.
يف  كان  الليل؛  من  متاأخرًا  كان  الوقت  اأن  من  الرغم  وعلى 
ال�شعودية،  العربية  اململكة  خارجية  وزارة  ممثلو  ال�شتقبال 
ورافقونا اإلى �شالة ال�شتقبال وهي خم�ش�شة ل�شيوف ال�شرف. 
يف  ال��رج��ال  ان��خ��رط  التقليدية  التحية  ع��ب��ارات  ت��ب��ادل  وعقب 
اإلى معاينة املكان الذي  اأنا  حمادثة حارة و�شاخنة. وان�شرفت 
اأ�شبه ما يكون ببهو يف  حللناه. وكان املدخل ل�شالة غري كبرية 
�شّفت  وقد  عريقة،  ب�شجادة  مك�شوة  والأر�شية  الق�شور،  اأحد 
على حواف املبنى الكرا�شي الوثرية املذهبة، والأرائك امل�شفوفة 
على اجلانبي. وعلى املنا�شد الرخامية ذوات القوائم امل�شفورة 
مظالت  تعلوها  براقة  مزهريات  �شكل  على  م�شابيح  و�شعت 
احلائط  وعلى  خافت.  �شوء  منها  ينبعث  بالقما�ض  م�شجفة 
مقابل الباب مبا�شرة علقت يف �شف واحد اأربع �شور مر�شومة 
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العزيز  امللك عبد  الدولة  موؤ�ش�ض  اأولها: متثل  املائية،  بالألوان 
امللك فهد  الراحل  للعاهل  وثانيها:  �شعود،  اآل  ابن عبدالرحمن 
ابن عبدالعزيز، والأخرتان لأخويه ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض 
الوزراء رئي�ض احلر�ض الوطني الأمري عبداهلل، والأمري �شلطان 
والطريان  الدفاع  وزيــر  ــوزراء  ال جمل�ض  لرئي�ض  الثاين  النائب 
فيما  لنا  ظهر  وكما  ال�شعودية.  العربية  للمملكة  العام  واملفت�ض 
بعد فاإن هذه ال�شور خا�شة هي اللوازم الأكيدة لتزيي واجهة 
الدوائر الر�شمية و�شالت الت�شوير الفوتوغرايف وحتى �شالونات 

احلالقة. وال�شعوديون يحبون زعماءهم. 
وانت�شرت يف اجلو نكهة مثملة قلياًل لرائحة البخور والروائح 
زوايا  �ُشمقت يف  اأنه  اإل  و�شبابيك  نوافذ  ثمة  تكن  ال�شرقية. مل 
القاعة داخل براميل معدنية مر�شعة �شجريات دائمة اخل�شرة، 
بدون  الن�ساط  بهذا  النمو  ت�ستطيع  كونها  من  اآنئذ  وا�ستغربت 
النباتات  روؤية  اأ�شتغرب  اأعد  الوقت مل  مرور  ومع  النهار،  �شوء 
املكاتب  مــداخــل  يبهرك  كما  الديكورية.  والأ�ــشــجــار  الكثيفة 
الر�شمية الكربى واملراكز التجارية وخمازن املبيعات والدارات 
ناهيك  اإنــارة.  اأية  التامة يف  بالراحة  ت�شعر  وتكاد  اخل�شو�شية 

عن حماّل بيع الزهور وهي يف الريا�ض كثرية الوجود.



16

المملكة العربية السعودية
بعيون زوجة دبلوما�سي

ثم اقرتب منا بدوي اأ�شمر ال�شحنة يرتدي د�شدا�شة بي�شاء، 
ظهر  التي  العربية  القهوة  لنا  م  وقــدَّ الذيل،  طويل  ثــوب  وهــي 
�شاخن  م�شروب  وهي  التقليدية،  القهوة  عن  كثريًا  تتميز  اأنها 
لزج و�شبه �شفاف ذو لون اأ�شفر غامق تفوح منه رائحة الهيل. 
وارت�شاف القهوة له تقليد خا�ض، فهي ت�شب يف فناجي �شغرية 
بلبلة  ولها  الف�شة  اأو  النحا�ض  من  م�شنوعة  خا�شة  دلــة  من 
اب  و�شبَّ ال�شاخن،  والرماد  الفحم  القهوة على  ر  طويلة. وحت�شَّ
القهوة مي�شك يف كف يده اليمنى ثمانية فناجي متالب�شة تقريبًا 
الواحد فوق الآخر، وميالأ كل واحد منها اإلى الن�شف ويقدمها 
ويعد  توقريًا.  واأكرثهم  مكانة  باأعالهم  مبتدئًا  ال�شيوف  اإلى 
المتناع عن تناول القهوة خمالفًا لالآداب وقواعد ال�شلوك، اإذ 
بالدرجة  يعني  العذبة  بالنكهة  الفائح  امل�شروب  هذا  تقدمي  اإن 
الأولى الرتحيب. واإذا كنت غري راغب يف املزيد منها ينبغي و�شع 
اإرجاعه  ثم  لآخر  ه من جانب  وهزُّ الفنجان  فوهة  فوق  ال�شبابة 
اب القهوة. ولي�ض باملنظر املريح و�شع الفنجان الفارغ  اإلى �شبَّ

فوق املن�شدة.
واأخريًا بلغت املحادثة نهايتها، ومت ت�شلم احلقائب والأمتعة، 
ولكن  الطلق،  الطري  الليلي  الهواء  يف  الأولــى  للمرة  واأ�شبحنا 
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ني�شان  �شهر  اأوائــل  ففي  الــفــارق،  مع  ممكن  بالطراوة  و�شفه 
يف  الطق�ض  كــان  الليل  مــن  متاأخرة  �شاعة  يف  حتى  )اأبــريــل( 
�شواحي الريا�ض قائظًا ح�شب مفاهيمنا، وكما ات�شح فيما بعد 
ولكني  املئوي،  ال�شفر  فوق  كانت درجة احلرارة زهاء 34-32 
من  اأعلى  وكاأنها  عليها  العتياد  عدم  ب�شبب  اآنــذاك  اأح�ش�شت 

ذلك بكثري.
حترك املوكب الذي ي�شم ثالث �شيارات �شوب مدينة الريا�ض. 
اإنها جِلدُّ رائعة تعك�ض ال�شوء الربتقايل امل�شع لقناديل الطريق 
الكثيفة  الأ�شجار  من  �شّفان  النظر  اأمام  ميرق  وكان  املرتفعة، 
املقلَّمة بعناية. ومن النطباعات الأولى القوية التي اأده�شتني يف 
وبعدئذ  البيداء!  قلب  يف  الكثيفة  اخل�شرة  هذه  وجود  الريا�ض 
اعتدنا بالطبع على اأن املدن كافة - حتى ما كان منها يف اأكرث 
مناطق البالد جفافًا ويبو�سة - خ�سراء مبا فيه الكفاية، وتنفق 
احلكومة على هذا الأمر مبالغ طائلة، اإذ اإنه ُمدَّ اإلى كل �شجرة 
بال حرج  ث  وحدنِّ املقطر.  للري  الأ�شجار جهاز خا�ض  هذه  من 
الكثيفة واملتنزهات العديدة ذوات النوافري  عن غابات النخيل 

وم�شاقط املياه.
وعقب اأربعي دقيقة اأو�شلونا اإلى البناية ال�شاهقة وهي عبارة 
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م�شتقرنا  وكان  الريا�ض«  »ق�شر  ا�شمه  مريح  فاخر  فندق  عن 
الأول يف هذه البالد.

ال�شعودية،  العربية  اململكة  اأرا�شي  اأنف�شنا يف  وجدنا  وهكذا 
وكان ينتظرنا فيها عمل �شخم و�شاق وجمهول ولكنه طريف يف 
بالد نادرة املثال ومنقطعة النظري. من اأي �شيء نبداأ؟ وكيف؟ 
باخلارج  الدبلوما�شي  العمل  يف  عامًا  الع�شرين  خربة  بالطبع 
و�شع  ا�شتقررنا حتى  اإن  وما  وحقيبة مالأى.  ونفي�ض  ثمي  متاع 
اأيلمان اأرا�شلي اأمامه على املن�شدة ورقة بي�شاء. ولكن كان الليل 
متقدمًا وكنا ن�شعر بالتعب والإرهاق ب�شورة �شديدة ب�شبب النهار 
�شخمة  كتلة  علي  ت�شغط  كانت  اأنه  ويبدو  اليوم.  لهذا  الطويل 
اأ�شاهد كيف  الفور ومل  اإين غفوت على  النطباعات بحيث  من 
الالزمة  الأولى  الورقة اخلطوات  �شجل زوجي بخط دقيق على 
ل�شفارتنا التي مل تكن قد اأ�ش�شت بعد. وعند ا�شتيقاظي �شباحًا 
مل اأفهم يف احلال اأين اأكون. كان زوجي غائبًا. رنوت اإلى زجاج 
ب�شبب   - بي�شاء  �شاحة  ف�شاهدت جزءًا غري كبري من  ال�شباك 
�شطوع اأ�شعة ال�شم�ض - وجرداء ب�شكل مطلق. وبعد ذلك اعتدنا 
ومل نعد ن�شتغرب اأو نتعجب عندما نقطع بال�شيارة ملدة 20-15 
دقيقة اأحد �شوارع املدينة فال ن�شاهد اأحيانًا ولو �شخ�شًا واحدًا 
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ي�شري يف الطريق. ول ميكن مالحظة جتمع النا�ض اإل يف الأ�شواق 
وقرب خمازن املبيعات واملراكز التجارية.

واأعتقد اأن الريا�ض اإحدى املدن القليلة يف العامل حيث ل اأثر 
تقريبًا ملعابر امل�شاة يف �شوارعها. وما من حاجة اإليها، وذلك لأن 
النا�ض جميعهم يتنقلون راكبي. على الرغم من اأن نقليات املدن 
فيها معدومة با�شتثناء �شيارات الأجرة. وعلى ندرة يلوح ال�شيل 
املتدفق من احلافالت ال�شغرية، ولكن مل تقع عيني قط على اأي 
ال�شعودية  العربية  اململكة  وي�شتخدم مواطنو  للحافالت.  موقف 

يف اأغلبيتهم ال�شاحقة �شياراتهم اخل�شو�شية.
ربُّ  النقل  و�شائط  من  النوع  هذا  لهم  فيكفل  الأجانب  اأمــا 
اأن  اأظن  اأي عقد.  اإلزامي يف  بند  الأمر  فاإن هذا  وللعلم  العمل 
نقليات  اأكرث من غياب   - الأولــى  بالدرجة  كهذه ميليها  ظروفًا 
املدينة وات�شاع املدينة الكبري - الطق�ض ال�شارم يف اململكة. ويف 
لي�ض من  الظل  بلوغ احلــرارة 55 درجة مئوية يف  ال�شيف عند 
ال�شهل الي�شري النتظار يف موقف للحافالت. وجميع ال�شيارات 
الأرجح  والريا�ض يف  الهواء.  الأجرة مزودة مبكيفات  فيها  مبا 
�شرطي  على  حتى  فيها  الــعــي  تقع  ل  الــتــي  الــوحــيــدة  املدينة 
املنظمي  با�شتثناء  طرقها،  ومفارق  �شوارعها  يف  واقف  واحد 
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حلركة ال�شري. وهم كذلك جال�شون يف �شيارات ولكن وجودهم 
وقوع  حالة  ويف  مكان.  كل  يف  وحم�شو�ض  ملحوظ  وح�شورهم 
املوقع يف ظــرف مدة  اإلــى  ال�شرطة  رجــال  ي�شل  مــرور  حــادث 
ل تتجاوز خم�ض دقائق. ويذهب التالمذة اإلى مدار�شهم راكبي 
من  املدة  خالل  ولهذا  �شائقي،  بقيادة  اخل�شو�شية  �شياراتهم 
الثانية ع�شرة ظهرًا اإلى الثالثة بعد الظهر ت�شاهد قرب املدار�ض 
القيام  على  اخلبريون  ال�شائقون  ويحر�ض  مرورية.  اختناقات 
يف هذه املدة باللتفاف حول هذه املواقع. وفيما يخ�ض اأطفال 
الأجانب فاإنهم ينقلون عادة بو�شاطة احلافالت املدر�شية. ويف 
بع�ض الأحايي ميكن روؤية �شبي يف �شن احلادية ع�شرة اأو الثانية 
ع�شرة جال�شًا خلف مقود �شيارة جيب كبرية وهو يقود ال�شيارة 
مبهارة وحذق. واأظن اأن هذا ما ل ي�سجعه كثريًا رجال �سرطة 

املرور اإل اأنهم ل مينعونه ول يحولون دونه. 
ي�شل  اأن  على  ال�شفارات  لفتح  املعتادة  املمار�شة  وتن�ض 
من  اثني  اأو  واحــدًا  ي�شم  فريق  العتماد  بالد  اإلى  البداية  يف 
الدبلوما�شيي مع خمت�ض باإدارة القت�شاد وهم يبحثون عن مبنى 
مالئم لل�شفارة ومكان منا�شب لل�شكنى في�شتاأجرونهما ويعمدون 
اإلى تهيئتهما على النحو املنا�شب. اأما يف حالتنا - بحكم اأ�شباب 



21

المملكة العربية السعودية
بعيون زوجة دبلوما�سي

الطليعية  املجموعة  اأن  وظهر  باملقلوب  �شيء  كل  فكان   - معينة 
لل�شفارة مكونة من زوجي ومني �شخ�شيًا. 

على  كبري  غري  فندق  اإلــى  انتقلنا  اأيــام  ب�شعة  مــرور  وعقب 
البنايتي  عن  البحث  يف  النهماك  بغية  العائلية  ال�شقق  نظام 
املنا�شبتي ل�شتئجارهما. وهنا وقع يل ما مل يكن متوقعًا. طيلة 
عمري عانيت من نق�ض اأوقات الفراغ وحلمت مبزاولة الأعمال 
املحببة اإلى نف�شي؛ كتاأليف كتاب ور�شم �شورة اأو لوحة واحلياكة 
وتطريز التو�شيه. اأو على الأقل ممار�شة هواية اجلمع. اأما الآن 

فقد توافر يل من الوقت وما من اأثر لأية م�شكالت تدبريية.
ولكن؛ وياللغرابة تعزف نف�شي عن القيام باأي عمل ما! واأمام 
عيني مفتوحة ال�شفحات البي�ض لدفرت املذكرات. ولكن عن اأي 
اأطفال  اأكتب؟! مل يكن مني عن كثب ل  اأن  �شيء ميكن وينبغي 
ول اأ�شدقاء ول اأقرباء. اأما اإيلمان اأرا�شلي ف�شرعان ما ا�شتغرق 
يف العمل وكان على الدوام غائبًا عن عيني ولي�ض لدّي كتب ول 
جرائد. وب�شبب النوافذ حمكمة الإغالق مل تكن تبلغنا ول ت�شل 
اإلى اأ�شماعنا اأو تداعبها ل الأ�شوات الطفولية ول عجيج الريح ول 
نباح الكالب ول هبوب الن�شائم، واإمنا يف الليل فقط كان ي�شمع 

الزعقة احلادة لفرامل �شائقي ال�شيارات العجولي وال�شطار.
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اأح�ش�شت بنف�شي وكاأين اأ�شرية اأو �شجينة. وعقب مغيب ال�شم�ض 
هذه  عن  تخلينا  ما  �شرعان  ولكن  بنزهات  القيام  نحاول،  كنا 
الفكرة. وحتى يف الأم�شيات كان يخيم القيظ اخلانق لالأنفا�ض، 
حتت  من  الظهر  على  ي�شيل  دقائق  ثالث  اإلــى  دقيقتي  وعقب 
الثياب خيط من العرق الذائب. وهكذا؛ كان اأف�شل ما تبقى لنا 

هو الفرار واللتجاء اإلى املربدة واملكيفة.
خالل  يل.  �شاغلة  ق�شية  اأخــــريًا   وجـــدت  احلــظ  وحل�شن 
يف  اأما  بالزيارات،  يقوم  زوجي  كان  النهار  من  الأول  الن�شف 
ن�شفه الثاين فكنا نتجول يف املدينة بال�شيارة بحثًا عن بناءين 
لل�شفارة وامل�شكن. وبالطبع كان ذلك عماًل غري ي�شري اإذا اأخذنا 
نتفقد  كنا  وقد  املالية.  واإمكاناتنا  املرهق  القيظ  احل�شبان  يف 
يوميًا مب�ساعدة الو�سطاء 3-4 مباٍن، ويف املجموع �شاهدنا اأكرث 
من �ستني مبنى. وعليه؛ در�سنا بن�ساط يف غ�سون �سهر الر�سيد 

ال�شكني للعا�شمة ال�شعودية.
ذات  ڤيال  وهو  ال�شفارة  مبنى  بنايتي:  عند  توقفنا  واأخــريًا 
طابقي فيها 11 غرفة ولها باحة ف�شيحة مبلطة بلوحات رخامية 
مرمرية وفيها بيت �شغري �شالح لإقامة ال�شائق وعري�ض لل�شيارة 
املقر  كــان  والــثــاين  املتو�شطة،  املقا�شات  من  �شباحة  وحو�ض 
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ال�شكني وكان اأكرث توا�شعًا فهو دار موؤثثة يف طابق واحد ثم يف 
وا�شرتيت  ال�شفارة  لغرف  الت�شليح  اأجري  اأيام  ب�شعة  غ�شون 
بقليل  لي�ض  ما  وهو   - ثم  الفنية.  اللوحات  وعلقت  الأثــاث  قطع 
الربيطانية  )الن�شكلوبيديا(  املعارف  دائرة  اقتنيت   - الأهمية 
مبجلداتها العديدة التي غدت اأ�سا�ض مكتبة ال�سفارة املنتظرة. 

وعلى هذا النحو اأو ذاك غدا كل �شيء مهياأ لالفتتاح الر�شمي، 
واأخذ ال�شيوف يتوافدون، وثبتت الراية على �شاريتها، و�شحنت 
اآلة الت�شوير ال�شينمائية ب�شريط الت�شوير. وماذا ميكن اأن يقال 
افتتاح  اإنه  للم�شاعر.  ومهيجة  متوترة  كانت  اللحظة  اإن  �شوى 
اأول �شفارة لدولة اأذربيجان يف اململكة العربية ال�شعودية! ُرفعت 
الراية عاليًا واأخذت ترفرف يف الريح! لقد كان ذلك يف اليوم 

الرابع من �شهر اأيار )مايو( �شنة 1994م.
نا ال�شكني بادئ ذي بدء كئيبًا جدًا. وات�شح يل  بدا يل مقرُّ
عند اإجراء التنظيف اأن النوافذ كانت م�شدودة اإلى زهاء ثلثيها 
اأثناء  ال�شظايا  �شد  ا�شطراري  اإجــراء  وهو  خ�شبية  ب�شفيحة 
يف  دائــرة  رحاها  كانت  التي  للحرب  املحتملة  الق�شف  غــارات 
املنطقة اخلليجية. وعندما انتقلنا اأخريًا من الفندق �شعرت بغتة 
امل�شيئة  الوا�شعة  النوافذ  كانت  بيت.  يف  اأ�شكن  اأنني  باإح�شا�ض 
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تطل على حديقة �شغرية مريحة يكتنفها �شور حجري مرتفع.
واحدة  رمان  و�شجرة  ال�شدر  واأ�شجار  نخيالت  تنمو  وكانت 
بثَّت يف نف�شي دفء احلنان بتذكريها يل الوطن ال�شحيق. ومن 
�سجريات  تتعر�سه  خ�سبي  �ساباط  اخلارجي  الباب  اإلى  البواية 
وهناك  ظلياًل.  ظاًل  جاعلة  العنب  عناقيد  منه  وتتدلى  الكرم 

�شجرة يا�شمي ذات الرائحة الطيبة مغرو�شة اأزهرت وردًا.
وهّياأت احلائط الزجاجي يف غرفة ال�شتقبال كتلة من ال�شوء. 
واأزهار احلجرة التي زرعتها يف وقت متاأخر اأخذت تنمو ب�شرعة 
اأح�شن  لو  وددت  امراأة  اأية  وك�شاأن  بطراوتها.  القلوب  وانت�شت 
تنظيم م�شكني وعكفت على هذا العمل وان�شغلت به بكل ارتياح 
وحبور. وعلقت على اأغ�شان الأ�شجار ال�شالل املحتوية على احلب 
والطعام للطيور. ودربت تدريجيًا هرة اأهملها اأحدهم واقتنيت 
�شلحفاة بحرية. وكان املقيا�ض الزئبقي يف ذلك الوقت ي�شري اإلى 
ارتفاع درجة احلرارة باطراد اأعلى فاأعلى دومًا. وتعذر اخلروج 
ل  القيظ  كان  اإذ  اأي�شًا  امل�شاء  بل وحتى يف  نهارًا  اإلى احلديقة 
 4  - 3 اأنه كان ينزل مبقدار  الأم��ر هو  يكاد يهبط، وكل ما يف 

درجات ل غري. وبداأ ال�شيف الطويل املرهق املنهك.
ومنذ حلظة الو�شول اإلى اململكة انقطعت تقريبًا عن الت�شال 
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باأي اأحد حتى الأقرباء، وذلك لأن الت�شالت بي املدن حينها 
مل تكن قد ا�شتحدثت بعد. وت�شنى فقط اإجراء املكاملات الهاتفية 

مع الأطفال يف دائرة املدينة لالت�شالت الهاتفية اخلارجية.
 حيث �شاهدت طابورًا طوياًل من املنتظرين دورهم. ولكوين 
م�شغولة دومًا مل اأت�شور �شابقًا قط اأنني �شاأكون حمتاجة بهذه 
ال�شدة اإلى املوؤان�شة. اأما اأيلمان اأرا�شلي فاإن الأمر عليه كان من 
هذه الناحية اأهون واأي�شر. ويف اليوم الأول من اإقامتنا هنا هاتف 
ال�شعودية )علي طويقان(  العربية  اململكة  اآنئذ يف  تركيا  �شفري 
اليوم  ذلك  اللقاء  وجرى  وتعارفنا.  زارنــا  لو  يود  اإنه  له:  وقال 
نف�شه يف بهو الفندق وكان بداية �شداقة وطيدة وحميمة ومتينة 

بينهما. 
اإن�شان  اأنه  واأ�شتبق القول زمنيًا فاأذكر اأن علي طويقان ظهر 
الن�شائح  باإ�شداء  يبخل  ومل  �شليع.  ودبلوما�شي  املع�شر  لطيف 
كانت  اأرا�شلي  اأيلمان  اإلى  واقعية  فعلية  م�شاعدة  واأبدى  القيمة 
�شرورية جدًا وبخا�شة اأثناء املرحلة الأولى من تنظيم �شفارتنا. 
جذابة  امــــراأة   - كندية  وهــي   - الــرتكــي  ال�شفري  وعقيلة 
وذكية وقد اأ�شبحت �شديقتي الأولى يف اململكة ال�شعودية. وقد 
معًا  كثرية  �شويعات  واأم�شينا  الكثريين  اإلى �شديقاتها  قدمتني 
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وفهمنا بع�شنا بع�شًا على نحو رائع على الرغم من �شعف لغتي 
الإجنليزية اآنذاك. ويف اأحد الأيام هاتفتني وجاءتني يف زيارة 
عقيلة ال�شفري الرو�شي ترا�شوف من بلدان رابطة الدول امل�شتقلة 
»الكمنويلث اجلديد« مل يكن معتمدًا بعد �شوى �شفري رو�شيا، وكان 
الثاين من املنطقة املذكورة هو �شفري اأذربيجان - وقد حدثتني 
باأنها هي وزوجها تعرفا غيابيًا على اأيلمان اأرا�شلي وكانا �شمن 
الدولية  للعالقات  الر�شمي  مو�شكو  معهد  يف  الدار�شي  الطلبة 
الدبلوما�شيي  لإعــداد  رو�شيا  يف  اخلارجية  وزارة  اإلــى  التابع 
وانتفعا مبوؤلفاته. زد على ذلك اأننا اكت�سفنا اأن لدينا العديد من 
عقيالت  كذلك  وزارتني  امل�شتعربي.  بي  امل�شرتكي  الأ�شدقاء 

�شفراء بلدان عديدة كما هو املاألوف َوْفق الآداب الدبلوما�شية.
القادمي  اإلى  بزيارات  مرة  غري  نف�شي  اأنا  قمت  بعد  وفيما 
اإلى  �شين�شمون  اأنهم  اإدراكــي  رغم  هنا  الأويل  لدعمهم  حديثًا 
ولكن  واأ�شهل.  اأي�شر  عليهم  الأمــر  و�شيكون  متاآلفة  جماعات 
العناية  على  وممتني  �شاكرين  جميعهم  كانوا  حــال  اأيــة  على 
الن�سوية  الجتماعات  ح�سوري  لدى  الزمن  ومبرور  والهتمام. 
تعرفت  الفنية  واملعار�ض  اخلريية  الأعمال  واأما�شينِّ  العديدة 
على الكثريات من ال�شعوديات. واأقول ب�شراحة: اإنني مل اأتوقع 
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املتعلمات  الرائعات  اجلميالت  الن�سوة  ه��وؤلء  مبثل  األتقي  اأن 
وال�شدوقات املثقفات. ومع واحدة منهن اأ�شبحنا وكاأننا اأختان 
�شقيقتان تقريبًا. وهي ل تزال يف مقتبل ال�شباب. ولديها اأ�شرة 

رائعة معروفة و�شوف اأحتدت عنها لحقًا بالتاأكيد.
وبعد  واملعارف.  الأ�شدقاء  اأكت�شب  تدريجيًا  اأخــذت  وهكذا 
�شفارة  افتتحت  بقليل  ــك  ذل مــن  اأكـــرث  اأو  واحـــد  عــام  م�شي 
قد  كان  زوجي  باأن  علمًا  واأوكرانيا.  قزاخ�شتان  ثم  اأوزبك�شتان 
التقى يف العمل بهذا ال�شكل اأو ذاك مع �شفراء هذه البلدان يف 
ال�شنوات ال�شابقة. واأ�شبحت احلياة اأ�شهل واأطرف. ويف يوم 18 
ني�شان )اأبريل( �شنة 1994م عقب مرور اأ�شبوعي على قدومنا 
قام اأيلمان اأرا�شلي بزيارة اإلى وزير خارجية البالد الأمري �شعود 

الفي�شل لت�شليم ن�شخة طبق الأ�شل عن اأوراق اعتماده.
بن  فهد  امللك  وهو  الدولة  رئي�ض  اإلــى  الأ�شل  ت�شليم  ويجب 
عبد العزيز اآل �شعود ولكن ذلك كان يتطلَّب مرور زمن. وخالل 
يف  مرتي  العتماد  اأوراق  ت�شلُّم  امللك  اعتاد  الأخــرية  الأعــوام 
ال�شنة: الأولى قبل �شهر رم�شان املبارك والثانية يف بداية مو�شم 
اأوراق اعتماده يعد  اأن ال�شفري قبل ت�شليم  احلج. ومن املعروف 
وكاأنه ل يزال بعد لي�ض املمثل الر�شمي عن بالده وهو ل ي�شارك 
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�شجالت  يف  مذكور  غري  وا�شمه  الدبلوما�شية  التدابري  يف  دومًا 
ال�شتعالمات اخلا�شة. وحتى حلظة قدومنا جتمع طابور طويل 
ينتظرون  وهم  �شابقًا  البالد  اإلى  و�شلوا  �شفريًا   15 من  يتكون 
دورهم لتقدمي اأوراق اعتمادهم. ولكن �شاعف احلظ اأن مو�شم 

احلج كان على الأبواب.
التحدث  ي  وبـــودنِّ العتماد.  اأوراق  تقدمي  يــوم  عــينِّ  واأخـــريًا 
جميع  اجتمع  الحتفالية.  املرا�شيم  هذه  عن  واقت�شاب  باإيجاز 
وال�شتقبال  ال�شيافة  ق�شر  يف  الدبلوما�شية  البعثات  روؤ�شاء 
بالريا�ض. ثم ا�شتقل كل واحد منهم يف �شيارة م�شتقلة وب�شحبة 
امللكي  الق�شر  اإلــى  نقلوا  النارية  الدراجات  راكبي  من  كوكبة 
اأوراق العتماد على  العامر. وعر�شت العملية املبا�شرة لتقدمي 
�شا�شة التلفاز املحلي. وقد ترجل كل �شفري من ال�شيارة وتوجه 
من  املتاألف  ال�شرف  حر�ض  من  �شفي  بي  الق�شر  اأبــواب  نحو 
35-40 ع�شكريًا يرتدون بزة خا�شة. ويف نهاية ال�شف يقف يف 
التحية  لتاأدية  وتقدم  احلر�ض.  من  الرهط  هذا  رئي�ض  انتظاره 
اإلى  يرافقه  الأعلى  اإلى  واملرفوع  امل�شلول  بال�شيف  له  الع�شكرية 
حجرة انتظار ال�شيوف. وعندما يكتمل اجتماع الكل توجه اإليهم 
يح�شر  حيث  املجاورة  الحتفالت  �شالة  اإلى  لالنتقال  الدعوة 
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امللك وحا�شيته. وكل �شفري بعد اإعالن ا�شمه وت�شمية بالده يتقدم 
باأدب نحو رئي�ض الدولة ويقدم اإليه اأوراق اعتماده وبعد اختتام 
املرا�شيم يجال�شهم العاهل ويرحب بهم يف غ�شون اأربعي دقيقة 

يف قاعات اأخرى اأبهى واأزهى.
الدبلوما�شي  الو�شع  على  اأرا�ــشــلــي  اأيلمان  ح�شل  وهــكــذا 
العادة ومطلق ال�شالحية عن اجلمهورية  الر�شمي �شفريًا فوق 
تنتظره  وكانت  ال�شعودية.  العربية  اململكة  لدى  الأذربيجانية 

لحقًا اأعوام عمل �شاق ولكنه يف منتهى الأهمية والطرافة. 
ويف غ�شون الأعوام العديدة من حياتنا يف اخلارج حر�شت 
دومًا على م�شاعدة زوجي يف عمله. ولكن هنا يف اململكة اأدرك 
اأن وظائفي يجب اأن تكون مغايرة واأكرث اأهمية. وزوجة ال�شفري 

متثل اأي�شًا بالدها ويتوقف الكثري كذلك على ن�شاطها. 
وكما �شبق اأن ذكرت كانت لغتي الإجنليزية حتى ذلك احلي 
�شعيفة جدًا وقد فهمت اأنه ل بد من فعل �شيء بهذا ال�شاأن. ويف 
الذكية اجلذابة  الربيطاين  ال�شفري  الأيام هاتفتني عقيلة  اأحد 
)ماري هوربدت( التي تكونت يل معها �شداقة وطيدة وحميمة 
ورجوتها اأن ت�شاعدين يف العثور على معلمة. وبعد اأقل من اأ�شبوع 
ذكرت يل اأنها عرثت عليها واأن بو�شعي ت�شكيل جمموعة. واأخذت 
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ا�شتجابت  وقد  الإجنليزية  اللغة  ال�شعيفات يف  ال�شيدات  اأنتقي 
�شرور  بكل  الع�شكريي  وامللحقي  الــ�ــشــفــراء  بع�ض  زوجـــات 
لقرتاحي. وكانت معلمتنا الأولى عقيلة جرنال ميجر اإجنليزي 

ونحن نوا�شل اإلى الآن �شداقتنا. واملكاتبات بيننا م�شتمرة. 
واأنا اأكتب عن ذلك مبثل هذا التف�سيل لأن جمموعتنا التي 
اأ�شبحت لحقًا  ت�شمية )الأذربيجانية(  اأطلقت عليها فيما بعد 
الدبلوما�شية  احلياة  يف  ملحوظة  ظاهرة  الراهن  وقتنا  وحتى 
للبالد واأتع�شم اأنها لعبت دورًا �شغريًا اإل اأنه اإيجابي يف عالقات 

اأذربيجان مع الدول الأخرى.
وظهرت  وتكاثرت،  تزايدت  قد  املجموعة  وهذه  �شهور  مرت 
فيها ع�شوات جديدات وبع�شهن غادر البالد. وقد كنا جنتمع 
وندر�ض ب�شرور �شاعتي كل يوم ثالثاء. واإلى هذا اليوم ل نعدل 
الأوليات  التلميذات  يبق من  اأنه مل  التقليد رغم  نحن عن هذا 
�شواي وحدي. واأنا اأي�شًا املن�شقة الدائمة للمجموعة. مع اأنني يف 
احلقيقة تعبت من ممار�شة العمل التنظيمي الروتيني اليومي. 
عنها  اأتخلى  لن  واأنا  املحبوبة  وليدتي  هي  املجموعة  هذه  ولكن 
بحدِّ  الوجود  من  �ستزول  رمبا  وعندها  النهائي.  رحيلي  حتى 
امراأة،  ع�شرة  خم�ض  زهاء  من  حاليًا  املجموعة  وتتاألف  ذاتها. 
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باأنهن ل�شن الأجنبيات فح�شب بل واملحليات. وبالطبع مل  علمًا 
اأمد بعيد مق�شورًا على خدمة هدفها  يعد عمل املجموعة منذ 
الأول وهو تعلم اللغة، اإذ اإن معظم ع�شواتها من امللمات باللغة 
وندعو  وارتــيــاح  ب�شرور  الأحــاديــث  نتبادل  اأننا  اإل  الإجنليزية 
بالأعياد  ونحتفل  املعرفة  جمــالت  �شتى  من  الخت�شا�شيي 
القومية  الأزيــاء  ونعر�ض  والتمثيليات  احلفالت  نقدم  واأحيانًا 
واملو�شات الع�شرية وننظم اجلولت والرحالت ون�شد اأزر بع�شنا 

بع�شًا يف الأوقات الع�شيبة، وبالطبع نتحدث عن بلداننا.
جمعية  يف  ع�شوًا  اأ�شبحت  اأن  وبعد  وددت،  خا�شة  وهنا   
ال�شلك  ال�شيدات يف  من  العديد  على  التعرَف  ال�شفراء  زوجات 
اأن  الدبلوما�شي باململكة العربية ال�شعودية. وقد اكت�شفت فجاأة 
الكثريات منهن ل يعرفن عن بالدنا اأي �شيء اأو قلياًل جدًا. وحتتم 
علي اإلقاء املحا�شرات والتحدث والقيام بال�شرح والتف�شري. ويف 
اأعوام مكوثنا واإقامتنا يف اململكة العربية ال�شعودية ُعر�شت على 
اجلرائد  يف  ون�شرت  الراديو  من  واأذيعت  التلفزيونية  ال�شا�شة 
ع�شرات املقالت واملقابالت ال�شحفية لزوجي مع ال�شور امللونة، 
تنا �شفحة كاملة عن اأذربيجان وعن اأ�شرتنا  و�شيء قليل يل. و�شمَّ

مع �شور فوتوغرافية بديعة حتى مع اأولدنا واأحفادنا.
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و�شورُت مرارًا يف برامج التلفزيون اأفالمًا حتدثت فيها عن 
وعيد  رم�شان  ب�شهر  الحتفال  وعن  القومي  ومطبخها  بالدنا 
وعن  ر�شمتها  التي  واللوحات  األفتها  التي  الكتب  وعن  الفطر 
جمموعتي ال�شهرية من املراوح الن�شائية والكثري مما �شوى ذلك، 
ولهذا رمبا يكون الآن لي�ض من باب التوا�سع باملرة التحدث عن 
هذا واأنا مفعمة ب�شعور الرتياح لكوين ا�شتطعت بامليل ال�شخ�شي 
- وتناول عمل اإيلمان اأرا�شلي املهم والطريف للغاية وغري الي�شري 
دومنا �شك اأو ريب يف حديث خا�ض، وكثريًا ما يكون غري م�شكور - 
اأن اأجمع ما هو مبثابة ثروة قليلة يف حم�سلة النقود للمعلومات 
عن بالدنا واأن اأزرع الرباعم الرقيقة لالهتمام والتلطف اإزاءها، 
ولكن الوقت يطري ب�شرعة وكاأمنا حل ب�شكل غري ملحوظ العام 
احلياة  وتبعت  ال�شعودية.  اململكة  يف  اإقامتنا  مدة  من  اخلام�ض 
الهادئة امل�شتقرة مع ال�شفارات خالل مدة ال�شيف هجرتي اإلى 
الوطن الذي اأحترق توقًا اإليه بالدرجة الأولى للعي�ض مع اأولدنا 
الوطن  وا�شتن�شاق هواء  الأقرباء والأ�شدقاء  واأحفادنا ومالقاة 
ون�شماته الرقيقة. والعامل يتغري ب�شكل حثيث ومع الأ�شف لي�ض 
والقلق  الثقة  ت�شتدعي عدم  الإقليمية  والنزاعات  الأف�شل.  نحو 
الدائم. ويف كل مرة عند انتهاء مدة الإجازة ال�شنوية تت�شارع 
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للحفاظ  الوطن  يف  البقاء  هما  متعار�شتان  رغبتان  داخلي  يف 
وجه  على  ال�شفر  اأو  املرئي،  غري  اخلطر  من  قرباي  ذوي  على 
اإلى  ن�شل  كي  ال�شعودية  العربية  اململكة  اإلى  وعودتي  ال�شرعة 
اأكرث املوا�شع اأمنًا على وجه الأر�ض على اأن اأخطف معي اإلى هنا 

النا�ض الأعزة اإلى نف�شي والأحبة اإلى قلبي.
العديد  ولدينا  اخلا�ض  بيتنا  اململكة  يف  هنا  لنا  كان  اأجــل؛ 
يف  بــداأت  قد  الوقت  هذا  )واإلــى  حمبب  وعمل  الأ�شدقاء  من 
اأنا  ر�شم لوحات( واحلياة فيها �شيقة وطريفة. لقد جتولنا - 
اأرجاء البالد تقريبًا والتقينا بالعديد من  وزوجي - يف جميع 
الأ�شخا�ض احلكماء وعرفنا من امل�شادر الأولى ق�ش�شًا تكاد 
تكون من بنات اخليال ولكنها مل تخرتع اخرتاعًا. وقد امتدت 
يداي اإلى الأوراق البي�شاء. وكنت اأفهم اأنني قد ن�شجت لدي 
يف  واكتنز  واحت�شد  جتمع  مما  بالكثري  اأحتــدث  لكي  الفكرة 
نف�شي. ول ي�شعني منع نف�شي من التعبري اإلى اأبناء وطني عما 
�شعرت به و�شاهدته وعرفته عن تلك البالد النادرة الفريدة. 
وها قد بداأت اأكتب. وكان احلافز والدافع اإلى ذلك هو منا�شبة 

حلول الذكرى اليوبيلية. 





ذكرى تأسيس الدولة
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الثاين )يناير( من عام 1999م احتفلت  خالل �شهر كانون 
اململكة العربية ال�سعودية مبنا�سبة مرور املائة عام الأولى على 

تاأ�شي�ض دولتها وفقًا للتقومي الهجري. فهل هذا قليل اأم كثري؟
�شئيلة  مرحلة  الب�شري  املجتمع  تطور  تاريخ  نطاق  على  اإنه 
عقود  من  العديد  على  مدها  حالة  يف  ولكن  الزمان.  من  جدًا 
تلك  فــاإن  يجري  اأن  ينبغي  كــان  كما  الــقــرون  حتى  اأو  ال�شني 
التغريات العمالقة التي وقعت يف البالد يف ظرف مدة ق�شرية 

كهذه كثرية جدًا.
وبالطبع فاإن الرثوات النفطية املكت�شفة وهي الأ�شخم يف العامل 
اأدت دورًا حا�شمًا يف هذه العملية املعجلة، ولكن ل ريب اأي�شًا يف اأن 
القيادة احلكيمة مللكها الأول عبدالعزيز بن عبدالرحمن اآل �شعود 
وبنيه حددت يف الكثري من الأمور امل�شرَي ال�شعيد لهذه الدولة اإذ 
ثرية مل  بلدان  على  الأمثلة  من  قليل  اأعيننا غري  اأمام  ي�شخ�ض 

ت�شتطع القيام بح�شن الت�شرف اإزاء الإمكانات املتوافرة.
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واجلد الأول املعروف لأ�شرة اآل �شعود وهو الذي اأطلق ا�شمه 
على البالد ت�شميًة لها، كان الإمام حممد بن  �شعود الذي حكم 
اأثناء ع�شرينيات القرن الثامن ع�شر وا�شتطاع اأن يجمع يف يده 
ال�شلطتي الدنيوية والدينية وهو ما ل يزال حُمافظًا عليه حتى 
الوقت الراهن. وفيما بعد - نتيجة احلروب الع�شائرية العديدة 
العثمانية  لالإمرباطوريتي  املتناف�شة  ال�شلطات  اأ�شعلتها  التي 
والربيطانية - امتلك هذه الأرا�شي ممثلون اإما عن هذه الأ�شر 
الن�شب  �شجرة  من  حاليًا  احلاكم  والغ�شن  تلك.  اأو  احلاكمة 
ا�شتطاع  الذي  العزيز  عبد  امللك  من  بدايته  ي�شتمد  لل�شعوديي 
يف عام 1902م بادئًا حكمه وفقًا لقواني الإ�شالم من جمع �شمل 
بروح  عمليًا  تعي�ض  خمتلفة  بقبائل  واملقطونة  امل�شتتة  الأرا�شي 
القرون الو�شطى خالل ب�شعة عقود من ال�شني، وحياكة �شجادة 
رائعة لدولة جممعة وحتى نهاية عمره فر�شها حتت اأقدام اأبناء 

�شعبه ب�شاطًا �شحري الألوان وال�شنعة.
اأيام �شنة 1902م زحف رعيل  وحينئذ يف �شباح م�شرق من 
غري كبري ي�شم اأربعي �شخ�شًا من الكويت عرب رمال ال�شحراء 
مواجهي  واملن�شود.  املق�شود  الهدف  نحو  املركزية  العربية 
وبدت  الرتيبة.  ووتريتها  نهايتها  بال  ترحم  ل  التي  ال�شحراء 
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واحل�شى  والرمل  الآبدين.  اأبــد  اإلــى  ينتهي  ل  �شيء  هي  كاأمنا 
التي  النباتات  وكريات  ال�شبخاء  الأرا�شي  من  املتطاير  وامللح 
تعتلفها وجترتها الإبل، وهي حتاكي ب�شبه بعيد النباتات احلية 
وقد اأجهدها اجلفاف ال�شديد، تقيحت �شفاه امل�شافرين امليب�شة 
بتاأثري ريح ال�شمال الرتابية التي واجهت عيونًا  ن�شف مغم�شة 
ه  الذي ل حتدُّ البعيد  الأفق  اإلى  باإعياء  ترنو  الأجفان  وحمتقنة 
لكثبان  وامل�شني  الرتيب  املنظر  يقطع  كان  ندرة  وعلى  حــدود. 
الرمل وال�شبائخ اأرنٌب مذعور يقفز عابرًا الطريق يف فزع ممعنًا 
باأذيال الهرب م�شطربًا اأو تطل ال�شحنة املتطفلة لثعلب اأو يحلنِّق 
ن�شر منفرد يف طريان ان�شيابي وكاأنه ي�شبح يف الهواء بدًل من 
على  املنا�شب  الوقت  يف  لينق�ضَّ  ويتدنى  جناحيه  ــاردًا  ف املــاء 
فري�شته ب�شكل ي�شتع�شي على الفهم وهو حمدق بعينيه الثاقبتي 
يف الفري�شة ب�شورة خا�شة اآناء الليل. والنا�ض اإنقاذًا لأنف�شهم 
وهربًا من برد الليل القار�ض ال�شديد الذي ينفذ اإلى العظام بل 
لدفء  التما�شًا  بها  ملت�شقي  الإبل  بجوار  يجل�شون  خمها  اإلى 
وبرها ودمها، وهم جنبًا اإلى جنب منطلقي بقلق وفاحتي اأعينهم 
على و�شعها نحو قبة ال�شماء التي تناثرت فيها النجوم كالالآلئ 
اخلفي  ال�شوت  اإلى  من�شتي  ويت�شمعون  الليل،  �شفحة  تر�شع 
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املنطلق من قريب وهو عواء ال�شباع القلقة اأو املتحفزة. �شارت 
القافلة يومًا بعد يوم متجنبة م�شالك البدو التقليدية والواحات 
النادرة واآبار ماء ال�شرب العذب عرب الأرا�شي الوعرة املعادية 
الكثريين،  لدى  جمهولة  موا�شع  يف  امللحية  بال�شبخات  املــالأى 
وكانت اجلمال التي نحلت حتمل على ظهورها الأخرجة الثقيلة 

والحتياطات الالزمة من املاء والطعام وال�شالح. 
ومنذ بداية الطريق حترك بحما�ض وهمة الأ�شخا�ض الواثقون 
ب�شواب ق�شيتهم واأحقيتها، واملوؤمنون بالن�شر العاجل متجهي 
اإلى هدفهم البعيد. ولكنهم تدريجيًا بعد اأن اأرهقتهم امل�شاعب 
ويف التوتر الدائم من ترقب هجمات العدو اأخذوا اأوًل يفقدون 
احلما�ض ال�شابق واليقظة املرهفة على الرغم من كون الأغلبية 
منهم كانوا من ذوي الأ�شول املحلية. واإنها لق�شية اأخرى مو�شوع 
قائدهم ال�شاب الن�شيط عبد العزيز بن عبد الرحمن اآل �شعود 
حفيد الإمام في�شل الذي اأم�شى اأعوام فتوته يف ق�شور الكويت 
يف كنف الرعاية الودية الدائبة من �شاحب اأبيه ال�شيخ مبارك 
ال�شباح. وهنا يف الألعاب والولئم والأحاديث مع الرفاق احلكماء 
من كبار ال�شن تدرب وا�شتكمل اخلربة وا�شتطاع امتالك طبائع 

الزعامة، اإنه ملك امل�شتقبل للمملكة العربية ال�شعودية.
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ومل تكن البيداء بالن�شبة اإلى عبدالعزيز هي الطبيعة القريبة 
اإلى النف�ض. اإنها قد اأثارت فيه روح الحرتا�ض والقلق، ويف الوقت 
الأمري  وكان  املوعود.  بالوعد  ته  ومنَّ الآمــال  فيه  اأنع�شت  نف�شه 
ال�شاب كذلك عر�شة لالإيذاء جراء امل�شري الع�شري اإل اأن الإرادة 
عاتقه  على  امللقاة  للمهمة  واإدراكــه  ال�شلدة  وال�شكيمة  ال�شلبة 
مبثيل  امل�سبوقة  غري  العجيبة  بالقوة  اأمدته  دواف��ع  كانت  كلها 
اأو نظري. اأح�ض عبدالعزيز جيدًا باأمزجة اأ�شحابه. وكان واثقًا 
وموؤمنًا على نحو مطلق برفاقه املخل�شي ولكنه يف الوقت عينه 

راأى كيف اأنهم مرهقون وحمتاجون اإلى الراحة وال�شتجمام.
كان يفهم اأنه من ال�شروري - يف هذا الوقت - دعم روحهم 
املعنوية وتوجيههم باأنهم وحدهم الذين بو�شعهم اإجناز املهمة 

اخلا�شة بتحرير الوطن.
اأخذت ال�شم�ض متيل اإلى الغروب جانحة نحو الأفق الغربي. 
يف  الراحة  اأ�شباب  واتخاذ  بالتوقف  اأمــره  عبدالعزيز  واأ�شدر 
مو�شع ال�شرتاحة ل �شيما اأنه قد ظهرت يف الأفق اأوائل الزوابع 

الرملية. ويف الأمام تراءى البحر اجلامد من الكثبان الرملية.
فاآثار  ال�شرير  بتاريخها  القدمي  مند  معروفة  الرمال  وهذه 
النا�ض واحليوانات تختفي وتزول هنا يف حلظة اإذ متحوها الرياح 
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ها من  والزوابع الرملية وتعود الطريق التي قطعتها القافلة لتونِّ
جديد وكاأنها مل مت�ض ومل تلم�ض. ويعرف البدو القدامى املوا�شع 
حيث ت�شتطيع الرمال املنهارة ابتالع ل الإن�شان غري احلذر وغري 

املحرت�ض وحده واإمنا اأي�شًا القافلة باأ�شرها. 
رملية.  زوبــعــة  كثيب  اأقـــرب  فــوق  ارتفعت  غــرة  حــي  وعلى 
تقتلع  عندما  عادية  لوحة  تبدو  ال�شحراء  �شكان  اإلى  وبالن�شبة 
الريح الوجه العلوي للطبقة العليا من الرمل وترفعها يف الهواء 
وتلفها على �شكل قمع حلزوين �شاعد، بحيث يبدو املو�شع من 
بعيد وكاأنه فوهة بركان ثائر تقذف احلمم. ولكن كل �شيء كان 
يف هذه املرة اأكرث جدية وخطورة واأ�شد وقعًا واإرهابًا، وذلك لأن 
ال�شماء املتجهمة املدلهمة �شرعان ما اأخذت بعد دقائق معدودة 
الريح  حملته  مبا  لل�سحراء  العابرين  هوؤلء  روؤو�ض  على  تنهال 
من الرمل املذرور فغمرتهم بكمية من �شحائب الأغربة من هذا 
امل�شحوق الأحمر للذرات الرملية الناعمة داخلة بقوة اإلى العي 
ا�ستن�ساق  ومعرقلة  الأنفا�ض  التقاط  من  مانعة  والفم،  والأن��ف 
الهواء فال �شهيق ول زفري. وعلى م�شافة ثالث اإلى اأربع خطوات 
النظر  مدى  وق�شر  الروؤية  تعذرت  فقد  �شيء  اأي  يرى  يكن  مل 
رياح  بداأت  قد  وها  عميان.  اأن�شاف  اإلى  النا�ض  ا�شتحال  حتى 
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ريح  تثريها  رملية  زوابـــع  وهــي   - ت�شمى  هكذا   - اخلما�شي 
ال�شمال وميكن اأن تظل م�شتمرة طيلة اليوم وطوال اليوم التايل 
اإلى اخلم�شي  ت�شل  قد  وي�شتغرق جمموع مدة هبوبها مدة  بل 

يومًا بالتمام والكمال.
اإبل  دليل  وهو  الركب.  دليل  من  العالية  ال�شرخات  و�شمعت 
خبري. وكان يعرف اأنه يف حالة ف�شل منذ الدقائق الأولى عقب بدء 
الزوبعة حيث يتعذر عليه جمع الرجال واجلمال فاإنهم بعد ذلك 
�شي�شبحون �شذر مذر يف هذه الفالة التي هي كالبحر الزاخر 
من الرمال و�شيغرق اجلميع يف جلة الرمل الهائجة بالإع�شار 
العجاج كما تغرق ال�شفينة ال�شراعية يف البحر املتالطم الثجاج، 
اإذ اإنك ل ترى ول ت�شمع حتى من هو منك على مقربة خطوتي.

وفق  فلقد  اأحــد،  يفقد  مل  احلــظ  وحل�شن  هلل  احلمد  ولكن 
الدليل اإلى جمع الإبل املذعورة التي ت�شعى هي نف�شها يف اأمثال 
هذه الأوقات اإلى التجمع مع بع�شها لتكون كقب�شة اليد الواحدة 
يف مقابلة هذا اخل�شم العنيد واخلطب ال�شديد. وا�شترت الرجال 
النفاذة  الرمل  قاَء حبات  اتنِّ الكبرية  ال�شوفية  البطانيات  حتت 
والأذى  والقنوط  بالياأ�ض  لل�سعور  وطردًا  يعرت�سها،  ما  كل  اإلى 
واحلبوط فال �سقف هنا ياأوي اإليه املنكوبون، ول موقد نار مثل 
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الذي يتحلق حوله امل�شطلون يف الغابات والأحرا�ض عند ما يخيم 
الريح  هــداأت  ال�شم�ض  وبــزوغ  الفجر  مطلع  قرب  البهيم.  الليل 
كزقزقة  ي�شفر  الهواء  وكان  ت،  وقــرَّ �شق�شقتها  بعد  وا�شتقرت 
ة و�شق�شقات الزرازير والع�شافري وي�شم الآذان كالطرق  الُقربُّ
اأن البطانية املثقلة  اإل  على قدور النحا�ض يف �شوق ال�شفافري. 
ذبول  بعد  املنتع�شة  الرجال  وجوه  ثم  الرمل  �شميكة من  بطبقة 
كانت التذكار على زوبعة الأم�ض التي مرت ب�شالم وكاأن �شيئًا مل 
يكن، وحتركت القافلة من مو�شعها. واأمامها - اإن مل يحدث ما 
هو غري متوقع - يف املنتظر العديد من الأيام الرتيبة امل�شابهة 
لهذا اليوم يف الدرب ال�شحراوي الطويل. ولكن عبدالعزيز كان 
م�شتعدًا، بغية الو�شول اإلى الهدف املن�شود وبلوغ الغاية املبتغاة، 
لقطع ما هو �شعف هذا بل واأ�شعاف م�شاعفة. قبل �شنة من هذا 
قوات  بجمع  مبارك  ال�شيخ  مع  الرحمن  والده عبد  قام  التاريخ 
هاها �شد عدوهما اللدود والأول وهو اأ�شرة اآل الر�شيد  كبرية وجَّ
التي  املعركة  كانت  اأرا�شيهما.  قبل  من  اأفــرادهــا  احتل  التي 
الرغم من �شجاعة رجال  دارت رحاها �شارية جدًا ولكن على 

عبدالرحمن وب�شالتهم تعيَّ على هذه الكتائب الن�شحاب.
اأن  العظيم  باهلل  اليمي  العزيز  عبد  ال�شاب  اأق�شم  وعندها 
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ي�شتعيد دومنا ريب اأرا�شي اأجداده ويجعل اأبناء �شعبه �شعداء. 
ومرت اأمام عي اخليَّال امل�شاعب الكثرية يف الطريق الذي 
تعي عليهم اأن يتحملوا اأثناءه غري قليل من الأخطار واملجازفات 
املجاري  عرب  طريقها  ت�شق  القافلة  وكانت  احلرمان.  ويعانوا 
وانحداراتها احلادة  املت�شلبة  بحوافها  الأمطار  ل�شيول  اجلافة 
وعرب بحر من الرمال حيث تنت�شب كاحلار�ض الديدبان �شخور 
حية  َنْف�شًا  ول  املرء حتى  يالقي  اأن  ل ميكن  ناتئة، حيث  حادة 
واحدة. وهاهم اأخريًا قد و�شل هوؤلء الرجال - متعبي مرهقي 
اإل اأنهم �شاكرون هلل وحامدون له وهم فخورون باأنف�شهم معتدون 
بها كل العتداد، وعلى اأمت ما يكون الفخر - اإلى واحة �شغرية 
اإلى  كتيبته  اأفراد  م عبدالعزيز  ق�شَّ وهنا  الريا�ض.  قرب مدينة 
والأمتعة  القافلة  حلرا�شة  اأ�شخا�ض  ع�شرة  واأبقى  رهط.  ثالثة 
ويف حالة الف�شل يف هجوم الغد كان الأمر بالرجوع على عجل يف 
الباقون  اأما  بالهزمية  لإخبار ذويهم  الكويت  اإلى  العودة  طريق 

في�شريون على اإثره معقبي. 
كانت الليلة حالكة هادئة. والقمر كاأمنا خ�شي�شًا توارى خلف 
الذين  املقاتلي  اأولئك  اأحــد  يلحظ  ومل  املنظور.  غري  ال�شحاب 
قرب  وت�شلقوه  املدينة  �شور  نحو  �شوت  بال  الركب  على  زحفوا 
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اإحدى بواباته امل�شماة بال�شمي�شي، ثم �شاروا ملت�شقي باجلدار 
البارد للمباين الطينية حتى بلغوا برك�شات ق�شرية املدى نباتات 
ال�شبري وال�شبار خلف ح�شن امل�شمك الذي كان يبيت فيه يف 
الليل - كما اأفادت ا�شتخباراتهم حتت جنح الظالم، ويف خفارة 
اأبقى  وهنا  عجالن.  الر�شيديي  حاكم   - احلر�ض  من  كوكبة 
اأما  عبدالعزيز اأخاه حممد على راأ�ض ثلة اأخرى من املحاربي. 
هو نف�شه مع الباقي وهم اأخل�ض الأوفياء واأ�شجع الأن�شار فقد 
توجهوا من خالل الأزقة ال�شيقة من�شتي بتوتر يف هداأة الليل 
حتى بلغوا بيت حليفه القدمي الذي ظل ينتظر ذلك على مدى اأيام 
الواقع  و�شلوا ق�شر احلاكم  وت�شلل اجلميع خفية حتى  عديدة. 
غري بعيد وا�شتولوا عليه. وح�شب قول الو�شيفات اعتاد احلاكم 
اجلديدة  زوجته  خمدع  اإلى  بزيارة  تقريبًا  �شباح  كل  يقوم  اأن 
ال�شابة. ولهذا بعث عبد العزيز بر�شول اإلى اأخيه والآخرين الذين 
معه لياأتوا اإليه، وقرروا الرتقب حتى ال�شباح. كان الأمري ال�شاب 
�شجاع القلب با�شل الفوؤاد ولكنه يف الوقت عينه كان �شديد احلذر 
كثري الحرتا�ض وقد اأدرك اأن مهاجمة احل�شن مع عدم التكافوؤ 

يف القوى لن يجلب له الن�شر ولن يكفل الفوز.
وها قد طلع ال�شباح. واأخذت ال�شم�ض احلارقة ترتفع رويدًا 
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احل�شن  ملبنى  العلوية  النتوءات  على  تتزاحف  واأ�شعتها  رويــدًا 
عابرة اأ�شنان �شور القلعة. وتعالى �شوت املوؤذن بالأذان الرخيم 
من فوق املئذنة ال�شاخمة. وتدريجيًا ترددت تارة هنا وتارة هناك 
الأ�شوات املعتادة للمدينة امل�شتيقظة بعد هجوع الليل من نباح 
وزعقات  الأطفال  كركرات  اإلى  ال�شقائي  نــداءات  اإلى  الكالب 
الإبل املتجاوبة. وعلى حي غرة انفتحت على م�شراعيها البوابة 
ال�شيقة من باب احل�شن ال�شخم وغري الوا�شعة واجتاز عربها 
عبدان زجنيان �شخمان واأجال اأب�شارهما متفح�شي يف اأرجاء 
ظهر  اإثرهما  وعلى  هادئة.  فارغة  لهما  وبدت  القريبة.  الباحة 
احلاكم متفح�شًا بنظره يف احرتا�ض وقام بب�شع خطوات. ويف 
تلك  اإلــى  واأن�شاره  العزيز  عبد  اندفع  اخلاطفة  اللحظة  هذه 
الباحة. ويف غ�شون ب�شع دقائق مت القب�ض على عجالن مع بع�ض 
احلرا�ض الذين هّبوا لنجدته ا�شتجابة ل�شرخات ال�شتغاثة منه 

وكان ن�شيبهم جميعًا القتل.
 وا�شتقبل معظم الأهايل الأمري ال�شاب بالتحية والرتحاب. ويف 
ذلك احلي كان عبدالعزيز قد ناهز �شن اخلام�شة والع�شرين. 

كانت هذه عملية جريئة من رعيل غري كبري يف عمق موؤخرة 
العدو لال�شتيالء على ح�شن منيع ل يكاد يعتقد باأنه ميكن اأن 
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يحتل ويوؤخذ. ولكن هذا قد وقع بالفعل، وقد ا�شتطاع اأن يفعل 
اآمن بق�شيته احلقة وكان  هذا ويحققه ال�شخ�ض الوحيد الذي 
واثقًا بانت�شاره، والذي ا�شتطاع اأن يرى ما ل ُيرى ويفعل ما ل 
)يناير(  الثاين  كانون   12 بتاريخ  هذا  حدث  وقد  فعله.  ميكن 
من �شنة 1902م يف فجر القرن الع�شرين.  وبهذا الن�شر املوؤزر 
ال�شعوديي  بيت  راأ�ض  على  �شعود  اآل  عبدالعزيز  اأ�شبح  الرائع 
تعزيز  بغية  ولكن  للمملكة.  وعاهاًل  والوطن  وال�شعب  والأر�ــض 
الأرا�شي  من  فاجلديد  اجلديد  و�شم  عليها  واحلفاظ  البالد 
الأخرى  املعارك  من  قليل  غري  امل�شتقبل  يف  يــرتاءى  كان  اإليها 
واملباحثات  والــرتاجــعــات  ــنــازلت  ــت وال والــهــجــمــات  الطاحنة 
ويف  والتطلعات.  واملطامع  ال�شيا�شية  واملفاو�شات  الدبلوما�شية 
حيازة  عليه  متحتمًا  كان  ذلك  تلت  التي  ال�شني  عقود  غ�شون 
اأ�شرته  التمردات داخل  العديدين، وقهر  امل�شتقلي  ال�شيوخ  ثقة 
نف�شها، و�شم اأرا�شي احلجاز بكعبتها امل�شرفة والتناور بحكمة 
بي الإمرباطوريتي العثمانية والربيطانية، واأخريًا القيام بدون 
خ�شائر تقريبًا بتمرير �شفينة مملكته من خالل عوا�شف حربي 

عامليتي. 
على  ع��ام  مائة  م��رور  مبنا�سبة  الح��ت��ف��الت  ا�ستمرت  وق��د 
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املدة  هذه  اأثناء  نظمت  اإذ  كامل،  عام  مدة  البالد  هذه  اإقامة 
الذكرى  هــذه  �شعار  حتت  ال�شتقبال  وحفالت  التدابري  �شتى 
ال�شاطعة  الأنوار  ال�شماء  و�شع�شعت يف  وعمليًا.  فعليًا  التاريخية 
والكتب  املعار�ض  ويف  الأعــي.  تع�شي  التي  والإ�شاءات  الباهرة 
والكتالوجات والألبومات اخلا�شة بهذه املنا�شبة ن�شرت ال�شور 
الفوتوغرافية القليلة امللتقطة للملك وحا�شيته على مدى ما بي 
يف  واأي�شًا  كبرية،  باأعداد  وا�شتن�شخت  و1953م  عامي1920م 
ومقاطع  وقطاعات  املو�شوعات  ح�شب  جممعة  لقطات  �شورة 
الهتمام  موقف  حم�شو�شًا  وكــان  منها  منتزعة  خا�شة  جزئية 
واإنها  التاريخ.  ال�شغرية من ذاكرة  القطع  اإزاء هذه  احلري�ض 
وجوه  امللونة  اللقطات غري  اإلينا من  تتطلع  ونادرة.  لقليلة جدًا 
غادرت عاملنا منذ اأمد بعيد ومنها املجهولة متامًا وعلى العك�ض 
الفوتوغرافية  ال�شور  وهذه  عامليًا.  وامل�شهورة  تاريخيًا  املعروفة 
اجلهاز  مراويح  حركة  ت�شجل  التي  بالعالمات  تكون  ما  اأ�شبه 
امل�شغل بقوة الذي ميثل مراحل التطور التي اجتازتها على مدى 
باخلم�شمائة  الأقل  على  تقدر  والتي  وال�شالفة  املا�شية  الأعوام 

عام من تاريخ هذه البالد.
ولعلكم ت�شاهدون بي دفتي هذا الكتاب اإحدى اللقطات الأولى 
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يف عمر امللك املقبل وحا�شيته وبطانته من الذكور - وبالطبع ما 
املتجهمة  والوجوه  ن�شوية -،  اأ�شاًل ل�شورة فوتوغرافية  اأثر  من 
مع  للراأ�ض  كغطاء  التقليدية  بالكوفية  املغطاة  ن�شف  املحرت�شة 
وغري  عليهم  جديد  �شيء  مــع  يلتقون  الــذيــن  للرجال  العقال 
مفهوم. �شنة 1911م ولي�ض للبالد اآنذاك حدودها احلالية التي 
ل ت�شم �شوى اجلزء املركزي الأو�شط من �شبه اجلزيرة العربية 
غالبًا  ويبقى  الع�شائري  احلياة  نظام  جدة.ويزدهر  وحمافظة 
منط القت�شاد الرعوي. وت�شيطر القبائل البدوية الرحالة على 
كبريًا  املياه ومتلك عددًا  وم�شادر  الأرا�شي  من  الأكرب  الق�شم 
من  الأكــرب  للجزء  املعا�شي  وامل�شتوى  والغنم.  الإبــل  روؤو�ــض  من 
الأهايل يف منتهى النخفا�ض. وت�شيع اأمرا�ض املالريا وال�شفل�ض 
والتدرن واجلذام. وكان متو�شط العمر 33 عامًا. ونظام الرقيق 
مل يلغ ر�شميًا بعد وال�شلة مع العامل اخلارجي تتم مرة واحدة 
فح�شب يف العام اأثناء احلج اإلى بيت اهلل احلرام. مدن منفردة 
التقليدية  النقل  وا�شطة  اأن  كما  املعبدة  للطرق  مطلقًا  اأثر  ول 
هي اجلمال وهي اأي�شًا م�شدر الطعام والغذاء وكذلك الك�شاء 

و�شمانة اإدامة احلياة يف املناخ ال�شارم. 
متثل  اأخرى  فوتوغرافية  �شورة  اأي�شًا  الرتاثية  ال�شور  ومن 
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لقاء عبدالعزيز مع ملك العراق في�شل الأول على منت الطراد 
الربيطاين لوبي. وهذا لي�ض بامل�شادفة العر�شية ول العابرة.

عقب انحالل اإمرباطورية الأتراك العثمانية ونتيجة احلرب 
العاملية الأولى اأخذت بريطانيا تلعب يف هذه املنطقة الإقليمية 
الدور املف�شلي. وهي جتل�ض على عر�شي �شرق الأردن والعراق 

خا�شة حاكمي مريحي لها. 
الريا�ض  مدينة  احتالل  حلظة  على  مرت  وقد  1930م  �شنة 
مدة ثالثي عامًا اإل قلياًل. واأثناء هذه الأعوام وبنتيجة الن�شال 
ال�شاق ت�شنى لعبدالعزيز ك�شر مقاومة �شيوخ الإمارات املجاورة 
وكذلك نتيجة �شراعه �شد الرتك تعاون مع الإجنليز الذين كانوا 
بالطبع يتوخون غاياتهم اخلا�شة. وهو ينقل اإلى احلياة احل�شرية 
بها،  خا�شة  م�شتوطنات  لها  من�شئًا  البدوية  الع�شائر  من  عددًا 
يجرى فيها تدريب جماعة الإخوان على العمل الزراعي اجلديد 
عليهم. وبعد فقدان الإخوان �شلتهم بنمطهم ال�شابق ي�شبحون 
الأول  ال�شنف  من  حماربي  بل  فح�شب  ح�شريي  مزارعي  ل 
دولة  لدى  اخليال  يف  اإل  يت�شور  ل  حد  اإلى  اأوفياء  وخمل�شي 
ال�سعوديني، ومب�ساعدتهم وبنتيجة اأعمال عبدالعزيز ال�سيا�سية 
مرتامية  �شا�شعة  م�شاحات  الدولة  اأطر  �شمن  تتوحد  الناجحة 
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احلجاز  ومنها  العربية  اجلزيرة  �شبه  اأرا�ــشــي  من  الأطـــراف 
الذي ي�شم اأعظم املقد�شات الإ�شالمية املركزية املتمثلة يف مكة 
املكرمة واملدينة املنورة. وخالل �شهر اأيلول )�شبتمرب( من �شنة 
1933م اأ�شدر عبدالعزيز مر�شومًا بتوحيد اأق�شام اململكة و�شم 
اأجزائها اإلى بع�شها بع�شًا، وبحكم هذا املر�شوم حت�شل البالد 

على ت�شميتها الراهنة وهي اململكة العربية ال�شعودية.
ومنذ هذه اللحظة يغدو عاهاًل لدولة �شخمة هي الثانية ع�شرة 
من  كثريًا  يعلي  الذي  الأمر  العامل،  دول  بي  الت�شاع  حيث  من 
نظرًا  ال�شلمي  بالطابع  اخلارجية  امللك  �شيا�شة  وتت�شم  مكانته. 
لإدراكه اأنه يف ظروف ال�شلم فح�شب ميكن حل اأعقد امل�شكالت 
عام  يف  باإم�شائه  ــل  ذيَّ وهكذا  والدينية.  الداخلية  ال�شيا�شية 
1936م معاهدة ال�شداقة مع م�شر والعراق ويف العام التايل له 
مع اليمن. وو�شحت ال�شور الفوتوغرافية القدمية اللقاءات مع 

زعماء هذه البلدان و�شواها.
ال�شعودية  العربية  اململكة  تطوير  حلتمية  الأ�شا�ض  والعامل 
والثانية  الأولى  العامليتي  احلربي  بي  ما  الزمنية  املدة  خالل 
كان هو النق�ض احلاد املتكرر يف الو�شائل املادية. وطبقًا لأقوال 
هميان  يف  حم�شورة  باأ�شرها  الدولة  خزانة  كانت  العيان  �شهود 
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جلدي معلق بحزام امللك. وكان لأعوام القحط يف ظروف الطق�ض 
القائظ اجلاف اأثرها يف عتمة افق امل�شتقبل. اأما املداخيل من 
تبعًا  حــاد  ب�شكل  م�شطربة  بل  ثابتة  تكن  فلم  احلجاج  ر�شوم 
اجلنينية  البدائية  حالتها  يف  ال�شناعة  وكانت  العوامل.  ل�شتى 
هي  الأ�شا�شية  الت�شدير  مــواد  وكانت  احلرفية.  مراحل  ويف 
بينما  الفواكه،  وبع�ض  والتمور  الأغنام  وفــراء  وال�شوف  الإبــل 
يتعي ا�شترياد كل �شيء تقريبًا من الأرز والقمح وال�شكر والغاز 
والبنزين وال�شابون وعلب الكربيت وال�شلع ال�شرورية الأخرى.

ين  وقل�شت بريطانيا العظمى معوناتها ب�شكل حاد. واأخذ الدَّ
هذه  ويف  ويت�شاعف.  ويت�شاعد  يكرب  الدولة  ذمة  على  املرتتب 
احلالة بالغة التعقيد يقدم امللك عبدالعزيز على منح المتيازات 
اإلى �شركات البرتول الأمريكية وغريها، رائيًا يف هذا الطريقة 

الوحيدة لتطوير وتعزيز دولته.
ظهرت ال�شركات الأجنبية يف اململكة العربية ال�شعودية منذ 
اأوائل الع�شرينيات امليالدية من القرن الع�شرين وهي يف غ�شون 
اأكرث من ع�شرة اأعوام تتولى التنقيب عن الذهب الأ�شود ولكن 
دومنا نتيجة تقريبًا. وعقب التوقيع يف عام1933م على التفاقية 
مع ال�شركة الأمريكية ملدة 126 عامًا ظهرت النتائج الإيجابية 
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الأولى التي عدت بداية ال�شجة البرتولية يف البالد.
يف  البرتول  من  هائلة  احتياطيات  اكت�شفت  1937م  عام  يف 
�شمال �شرقي البالد. وعر�شت �شل�شلة من ال�شور الفوتوغرافية 
يتفقد  وهو  الثابتة  الر�شى  ابت�شامة  ثغره  وعلى  الكهل  العاهل 
»ال��ذه��ب  وتكرير  ل�ستخراج  بن�ساط  امل��ت��زاي��دة  امل�����س��روع��ات 

الأ�شود«.
حثيثة  بخطوات  تتقدم  البالد  اإن  اإذ  بامل�شتغرب  ذلك  ولي�ض 
الحتفال  اأثناء  ال�شور  تلك  يف  امللك  و�ُشوهد  الزدهـــار.  نحو 
الظهران  يف  الرثية  ال�شناعية  النفط  احتياطيات  باكت�شاف 
يتلقى التحية على منت اأول ناقلة نفط. �شوهد يف �شورة اأخرى 
يقيم وليمة يف خيمته ال�شيفية تكرميًا لوفد �شركة اأرامكو اإحدى 
اأ�شخم ال�شركات التي منت على ح�شاب النفط ال�شعودي، وهو 

حماط بالأمريكيني املتنكرين يف الأزياء ال�سعبية العربية. 
تو�شك على النتهاء احلرب العاملية الثانية. واململكة العربية 
فرانكلي  الأمريكي  والرئي�ض  وارتــفــاع.  انتقال  يف  ال�شعودية 
كبرية  م�شافة  بقطع  يقوم  يالطة  موؤمتر  عائد من  وهو  روزفلت 
لكي يزور �شريكه ال�شرتاتيجي. وقد �شجلت اآلت الت�شوير دون 
اللقاء املهم الذي عقد بي الزعيمي  انقطاع وبال كلل ول ملل 
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)فرباير(  �سباط   15 يــوم  ال�شوي�ض  قناة  يف  باخرة  منت  على 
للح�شول على  امللك عبدالعزيز  اأثناءه  من �شنة 1945م و�شعى 
تعهدات من الوليات املتحدة الأمريكية باأن اأية تغريات يف املوقف 
م�شاورات  اإجراء  بعد  اإل  تنفذ  لن  الفل�شطينية  الق�شية  ب�شدد 
مف�شلة مع العرب ومع اليهود. وهذا الن�شر الدبلوما�شي املهم 
ي�شاعد دومنا ريب يف منو مكانة امللك ال�شخ�شية وتعزيز مواقع 
 17 يف  فقط  عامي  وبعد  العامل.  يف  ال�شعودية  العربية  اململكة 
الإجنليز  من  الإحل��اح  على  بناًء  كذلك  يعقد  )فرباير(  �سباط 
لقاء للملك مع رئي�ض الوزراء الربيطاين ون�شنت ت�شر�شل. ويبدو 
حيال  واهتمامها  عنايتها  اإبــداء  يف  تتناف�ض  العظمى  الدول  اأن 
ال�شور  ففي  عليها،  ذلك  يقت�شر  ول  الرثي.  النفطي  العمالق 
البلدان  من  العديد  ملوك  وجــوه  من  �شل�شلة  ن�شاهد  القدمية 
املكانة  ذي  الزعيم  هذا  زيارة  اإلى  ي�شارعون  الذين  وزعمائها 
اأن�شاأها  الرفيعة واملعرتف به لدى اجلميع للبالد العظيمة التي 

بيديه الثنتي، اأو ا�شتقباله لديهم يف بالدهم. 
�شورة  نــاظــري  اأمـــام  تقع  الكلمات  تلك  ــر  اأ�ــشــطنِّ اإذ  واأنـــا 
فوتوغرافية للملك ال�شاب. وهذه ال�شورة ميكن روؤيتها لي�ض يف 
الكتب واملجالت وحدها. اإنها تزين جدران مكاتب ال�شخ�شيات 
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الر�شمية ومكاتب رجال املال والأعمال وواجهات حمالت الت�شوير 
الفوتوغرايف العديدة، وال�شعوديون يحبون ويجلون مليكهم الأول. 
القوام  فارع  هو  اهتمامًا حقيقيًا.  النف�ض  الرجل يف  ويثري هذا 
ورجال  العديدين  قرباه  قامة من جميع ذوي  اأعلى  كان  وقد   -
حا�شيته وبطانته با�شتثناء جنله البكر - و�شيم املالمح معتدل 
الق�شمات ذو نظرة ذكية متفح�شة. وتالزم ال�شبحة دومًا اأ�شابعه 
الطويلة. وقد بقيت اأتطلع اإلى هذه ال�شورة الفوتوغرافية طوياًل 
والعيان  احلقيقة  على  وجهه  راأيت  قد  وكاأنني  اإيل  ل  خينِّ بحيث 
وما  يحلم؟  كان  ِبَ  اأعــرف  اأن  ويهمني  الزمان.  من  حقبة  قبل 
اه ويبتغيه  الذي يعرفه عن العامل املكتنف وما الذي يريده ويتوخَّ
ويهدف وي�شعى اإليه. لقد ولد يف بالد ذات منط ع�شائري للحياة 
لوالد  املنفى  يف  العائلة  مع  عامًا  ثالثي  زهاء  مدى  على  وكان 
ثم يف  ال�شحراء  بدء يف  ذي  بادئ  الأعــداء  اأنظار  عن  يتخفى 
الكويت فما الذي كان ميكن اأن يعرفه عن العامل اخلارجي �شوى 
عامله اخلا�ض؟ ولكنه كان م�شلَّحًا بدينه ومالكًا لإرادة ل تقهر 
ل بدنية، وكان يعرف حق املعرفة ما يريده  ول تتزعزع وقوة حتمُّ
وحترير  عائلته  اأرا�شي  انتزاع  على  اليمي  اأق�شم  لقد  ويهواه. 

اأبناء �شعبه وهو ما اأجنزه بالفعل وحققه على نحو رائع.



56

المملكة العربية السعودية
بعيون زوجة دبلوما�سي

يف ت�شرين الثاين )نوفمرب( �شنة 1953م عن �شن 77 عامًا 
اأعطى منها اأكرث من ثالثي عامًا لق�شية توحيد اململكة العربية 
ال�شعودية و�شمان الأمن وال�شلم وال�شتقرار فيها مر�شيًا اأ�شا�شًا 
وطيدًا لزدهار الدولة؛ انتقل اإلى ربه، وبذهابه اختتمت البالد 

مرحلة مديدة ومهمة من تاريخها.
وح�شب م�شادر خمتلفة خلَّف امللك بعده من الأولد الذكور 
من يرتاوح عددهم بي 34 و36 ولدًا من 14 والدة. اأما جمموع 
عددهن  جتـــاوز  فقد  املــعــروف  هــو  كما  عــمــره  طيلة  ــه  زوجــات
القراآن  حكم  مبراعاة  حرفيًا  ملتزمًا  كان  اأنه  بيد  الثالثمائة. 
الكرمي فلم تكن لديه يف وقت واحد اأكرث من اأربع زوجات طّلق 
الن�شاء  من  الكبري  العدد  هذا  ومثل  الأخريات.  وتويف  بع�شهن 
ر بولع امللك بالن�شاء واإمنا الرغبة يف عقد عدد كبري من  ل يف�شَّ
�شالت القربى بهدف اإيقاف النزاعات القبلية وترا�ض الع�شائر 
يف التفافهم حوله وبالنتيجة اإن�شاء دولة موحدة الأرجاء ال�شا�شعة 

من اأرا�شي اجلزيرة العربية. 
قيادة  بو�سع  العزيز  عبد  اأو�سى  ق�سرية  مبدة  وفاته  وقبل 
البالد يف اأيدي اأولده. وح�شب بع�ض اإفادات ال�شهود، خ�شية وقوع 
فيهم وهما  �شنًا  الأكرب  الثني  بينهم، طلب من  فيما  التناف�ض 
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�شعود وفي�شل حلف الأميان املغلظة على امل�شحف ال�شريف على 
كونهما �شينفذان بطاعة وامتثال اإرادته الأخرية وهي اأن يعي�شا 
اأولهما امللك وثانيهما  باأن ي�شبح  ال�شالم والوفاق علمًا  يف ظل 
ويل العهد، واأولده يوا�شلون قيادة البالد وما دام ملكهم على 

قيد احلياة فال تنتقل ال�شلطة اإلى اجليل الآخر.
واأثــنــاء هــذه املــدة حكم الــبــالد على الــتــوايل املــلــوك �شعود 
)1953 - 1964م( وفي�شل )1964 - 1975م( وخالد )1975 
- 1982م(، واملعروف اأن اأبرزهم هو امللك في�شل اأو كما يو�شف 
اأي�شًا امللك الإ�شالحي الذي ا�شتطاع يف البداية مع والده العظيم 
ومن ثم ب�شورة م�شتقلة انتزاع البالد من مظاهر التخلف ودفعها 

اإلى الع�شر احلديث.
وفي�شل هو الأول من اأبناء عبد العزيز الذي ولد يف عا�شمة 

البالد وبقي حتى اآخر عمره حمبًا وخمل�شًا لوطنه الأ�شغر.
الأزقة  من  بدًل   - منت  اإ�شهامه  طريق  وعن  ناظريه  واأمــام 
واملتفرقة  اجلــذع  منخورة  النخيالت  ذات  املتعرجة  ال�شيقة 
اأو طابقي  اللبنات يف طابق واحد  املبنية من  الطينية  والبيوت 
وكاأنها م�شبوغة بلون ال�شحراء املعتم الرتيب والكئيب - ن�شاأت 
مدينة لزوردية املباين ذات �شوارع عري�شة وع�شرية ومتنزهات 
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خ�شراء ت�شر الناظرين. ومل يكن لالأمري ثم امللك في�شل اإخوة 
اأ�شقاء من والدة واحدة )اإذ اإن والدته توفيت مبكرًا( وكان رفيقه 
الأقرب اإلى نف�شه عبد رقيق اأهداه له والده وا�شمه مرزوق وهو 
اأعوام  والذي عقب مرور  يفارقه  الذي ل  له كظله  اأ�شبح  الذي 
اأثار ده�شة  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اإلى  زيارة  اأثناء  عديدة 
�سيده  مع  فعله حني حجز  »الدمقراطيني« مبا  رجال اجلمارك 
مائدة عامرة ومكاتب فاخرة. ن�شاأ الأمري الفتى وتربَّى يف بيت 
اأن يزرع يف نف�ض ال�شبي  اأمه، الذي ا�شتطاع  اأ�شرة جده، والد 
الروح الدينية العميقة. وقد تلقى التعليم املنزيل احل�شن واأكرث 
بالغة  �شفة  وامتلك  اأجنبية  لغات  عدة  جيدًا  وعــرف  املطالعة 
الأهمية موروثة من والده هي القدرة على التعلم الدائم. ولقد 
حزر عبد العزيز منذ وقت مبكر جدًا يف جنله الثاين ذهنًا ثاقبًا 

وقادًا وقدرة على �شبط النف�ض وال�شعور بالكرامة ال�شخ�شية.
ولي�ض عبثًا اأن امللك عبدالعزيز يف اأخريات عمره وهو يفكر يف 
م�شتقبل البالد قال للمقربي اإليه: »اآٍه كم اأمتنى لو كان يل عدة 
اأولد مثل في�شل. . .«. ومن املعروف اأنه يف ال�شرق يبلغ النا�ض 
اإلى  عهد  امللك  فاإن  ولهذا  ال�شيء  بع�ض  واأبكر  اأعجل  ر�شدهم 
ابنه وهو يف �شن الرابعة ع�شرة برئا�شة وفد �شعودي ر�شمي اإلى 



59

المملكة العربية السعودية
بعيون زوجة دبلوما�سي

لفت لندن املتمدنة بتناق�شاتها وعجائبها  اجلزر الربيطانية. خَّ
واخل�شرة الزمردية لالأع�شاب يف حدائقها، انطباَعها املوؤثر يف 
اأول  راأى  لقد  و�ساهد،  راأى  املنده�ض مبا  اليافع  ال�سعودي  نف�ض 
اللماعة  والواجهات  الفخمة  املباين  العي  راأي  حياته  يف  مرة 
ملخازن املبيعات والنهر الفيا�ض بج�شوره املخرمة. وعرف لأول 
مرة الهاتف والآلة الكاتبة والطائرات. اأما يف منطقة غرينت�ض 
ال�شهرية فقد تطلع من خالل عد�شة تل�شكوب �شخم اإلى جنوم 
ال�شماء واأجرامها وذلك يف و�شح النهار! وكان ذلك كله بالن�شبة 
اإليه كاملعجزة، اإل اأن في�شل بذل جهده ليكتم م�شاعره متذكرًا 

اأوامر والده وتعليماته.
ومنذئذ  للخارجية.  وزيرًا  في�شل  اأوروبا عينِّ  وبعد جولة يف 
ه والده نا�شجًا متامًا لتعيي كهذا نظرًا لكون الأمري ال�شاب  عدَّ
اإعداد ال�شيا�شة اخلارجية للدولة ور�شمها من  اأ�شهم واقعيًا يف 
وم�شى  وا�شرتاتيجيًا.  تكتيكيًا  اأي:  والنظرية،  املمار�شات  حيث 
كيان  تعزيز  على  وعماًل  عاجلة.  ب�شرعة  العامل  وتبدل  الوقت 
ن ت�شور في�شل ال�شيا�شي نف�شه اأي�شًا و�شيغ مذهبه يف  الدولة تكوَّ
تعزيز العالقات التحالفية مع البلدان العربية الأخرى والبتعاد 
الأمري  اأدرك  الأخرى  العظمى. ومن اجلهة  الدول  عن جمابهة 
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ويل العهد اأنه �شيكون لزمًا على الدولة النامية البقاء حية بدون 
الدعم من اإحداها.

الداخلية  ال�شيا�شة  اكتملت  احلــرب  بعد  مــا  مــدة  وخــالل 
العامل  تــاأثــري  حتــت  ال�شعودية  العربية  للمملكة  اخلــارجــيــة 
القرن  من  امليالدية  اخلم�شينيات  اأوائــل  يف  اجلديد.  البرتويل 
�شتى  لأ�شباب  العظمى  بريطانيا  مع  العالقات  كانت  الع�شرين 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  مع  اأما  �شافية..  كونها  عن  بعيدة 
فعلى العك�ض تعززت وجتلت يف املجالت املختلفة. وبالفعل كانت 
اإقامة  يف  اأكيدة  وم�شلحة  �شديدة  اهتمامات  املتحدة  للوليات 
اأواخــر  ومنذ  الــبــرتويل«.  »امل�شتودع  الدولة  مع  طيبة  عالقات 
الأربعينيات امليالدية من القرن ا لع�شرين منحتها عدة قرو�ض 
ال�سكة احلديدية  تقدر باملاليني ومدت فيها �سبكة من خطوط 
القاعدة  تعمل  بــداأت  البالد  من  ال�شرقي  ال�شمايل  اجلزء  ويف 
بتقدمي  مقابلها  الأمريكيون  تعهد  التي  الأمريكية  الع�شكرية 
اأ�شلحة ع�شرية اإلى اململكة العربية ال�شعودية وتهيئة الطيارين 
م�شاعدتها  املتحدة  الــوليــات  واأبـــدت  وتدريبهم.  ال�شعوديي 
و�شائط  تطوير  ويف  الطبيعية  املــوارد  عن  والتنقيب  البحث  يف 
النقليات واملوا�شالت والزراعة واإن�شاء طرق ال�شيارات، وبالطبع 
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يف اإعداد مكامن البرتول وا�شتخراجه. واأ�شبحت نتيجة لأن�شطة 
�شركات البرتول الأمريكية يف اململكة العربية ال�شعودية ال�شجة 
لجتذاب  �شببًا  كانت  التي  البناء  واأعمال  الت�شييدية  الإن�شائية 
الفقراء من ال�شحراء واإن�شاء مدن جديدة وموؤ�ش�شات �شناعية 
التحالف  لهذا  كان  �شواه  اأو  النحو  هذا  على  و�شواء  ع�شرية. 
من  يكون  قد  اأنه  من  الرغم  على  للطرفي  املتبادلة  م�شاحله 
منطق اللحظة الزمنية الراهنة تاأكيد اأن هذا التحالف كان فيه 
بع�ض املوؤاخذات اإل اأن اململكة العربية ال�شعودية ا�شتطاعت جعل 
اأولى بالد العامل قدرة وجربوتًا تعمل ل�شاحلها الأمر الذي يعود 

الف�شل الكبري فيه دومنا ريب اإلى الأمري في�شل. 
وعندما اأ�شبح الأمري في�شل بن عبدالعزيز اآل �شعود رئي�شًا 
للوزراء يف عام 1962م اأعلن �شمن خطابه املنهجي يف جل�شة 
جمل�ض الوزراء يوم 6 ت�شرين الثاين )نوفمرب( خطة حمددة 
للتحولت اجلذرية حتت عنوان البنود الع�شرة، وكانت فحواها 
تن�ض على �شرورة حتديث جميع املجالت من اأن�شطة الدولة 
قانون  اإعداد  الدولة على عاتقها م�شوؤولية  وتولت  واملجتمع.  
ال�شريفة  وال�شنة  الكرمي  القراآن  املعتمد على  الأ�شا�ض  البالد 
والثقافة  الجتماعي  املــجــال  وتطوير  ال�شمحة  وال�شريعة 
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للعدل  وزارة  ا�شتحداث  مطلوبًا  وكان  التعليمي.  والتح�شيل 
وحت�شي  والعلماء،  املرموقي  املثقفي  من  حقوقي  وجمل�ض 
والأخــالق.  العقيدة  على  احلفاظ  جمعية  لأن�شطة  الظروف 
واإذ و�شعت هذه الوثيقة يف راأ�ض احلربة حت�شي ظروف اأبناء 
الطبية  امل�شاعدة  املواطني  جلميع  كفلت  املعا�شية،  ال�شعب 
خلف�ض  الدولة  معونات  وتقدمي  املجاين  والتعليم  املجانية 
الأ�شعار على املواد الغذائية. وطبق نظام ال�شمان الجتماعي 
رين والعجزة وو�شع ت�شريع خا�ض يحمي الكادحي من  للمعمنِّ
البطالة. و�شيغدو املذهب املبدئي لدى احلكومة هو ال�شتقرار 
املايل والنمو القت�شادي ودرا�شة املوارد املائية وت�شييد البنى 
موؤ�ش�شة  واإن�شاء  املعا�شي  املواطني  م�شتوى  واإعــالء  التحتية 
اأحدهما  م�شرفان  ويوؤ�ش�ض  واملعدنية  النفطية  للموارد  عامة 
امليزانية  خم�ش�شات  عن  وف�شاًل  �شناعي.  والآخــر  زراعــي 
اأي�شًا  امل�شرتكة  البرتولية  ال�شركات  من  املتلقاة  املبالغ  تنفق 
الرق  نظام  ُيلَغى  واأخـــريًا  خمتلفة،  واعــدة  م�شروعات  على 
التعوي�ض  تقدمي  مع  وبيعهم  العبيد  الرقيق  وجلب  والعبودية 

النقدي اإلى مالكيهم. 
ووعد امللك في�شل يف خطابه قائاًل: »�شنبلغ امل�شتوى املعا�شي 
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العدل  وحتقيق  العامل  بلدان  من  العديد  يف  حلمًا  يبقى  الــذي 
الجتماعي بدون حرمان النا�ض من احلرية واحلقوق وامللكية«.

وينبغي الإ�شارة اإلى اأن امللك الإ�شالحي ا�شتطاع على اأية حال 
اأنه لقي حتفه فجاأة  حتقيق ق�شم كبري من خطته الرائعة ولول 
على نحو درامي لكان قد اأجنز الكثري اأي�شًا من الأمور النافعة 

خلري اأبناء �شعبه. 
وامللك احلايل - وهو اخلام�ض من ملوك الأ�شرة ال�شعودية - 
هو امللك فهد الذي يحكم البالد منذ عام 1982م، وهو ال�شيا�شي 
املحنك والإن�شان احلكيم، ويتولى يف الوقت نف�شه مهام من�شب 

رئي�ض الوزراء والقائد الأعلى للقوات امل�شلحة كافة. 
وكان امللك فهد قد تلقى التعليم الأ�شا�ض الدنيوي والديني. 
وقبل اعتالئه العر�ض �شغل على مدى ب�شعة عقود من ال�شني 
الب�سري  الن�ساط  جمالت  �ستى  يف  مف�سلية  ر�سمية  منا�سب 
حيث عر�ض الذهن الرائع وال�شفات الروحية الرفيعة والإرادة 
اأو  احلديدية وبرودة الأع�شاب املح�شودة �شواء يف القت�شاد 
العالقات  من  الرغم  وعلى  واخلارجية.  الداخلية  ال�شيا�شة 
املتحدة  الــوليــات  مــع  العديدة  الأعـــوام  مــدى  على  الوثيقة 
الرا�شخ يف  املبدئي  املوقف  القوة متخذًا  نف�شه  امللك يف  وجد 
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اأعوام عديدة  اأو�شطي. ويف غ�شون  ال�شرق  النزاع  ق�شية حل 
الراهن ي�شهم امللك  الوقت  العر�ض وحتى  وحتى قبل اعتالئه 
امل�شكلة  لهذه  العادلة  الت�شوية  ق�شية  يف  الإ�شهام  اأن�شط  فهد 
يف  الــدائــم  وال�شخاء  املعنوي  الدعم  عن  ناهيك  امل�شتدامة 
و�شف  اإطــالق  وميكن  فل�شطي.  �شعب  اإلــى  املادية  امل�شاعدة 
اإحدى املراحل النعطافية لهذه العملية على »خطة فهد« التي 
اقرتحها ب�شدد �شبل حل امل�شكلة الفل�شطينية وهي التي ت�شكل 

لب النزاع العربي - الإ�شرائيلي.
اإقامة  اإلى  اأي�شًا  موجه  ال�شلمية  امللك  جهود  من  قليل  وغري 
عالقات اأوثق مع جميع البلدان الإ�شالمية وتعزيز تالحم العرب 
}وَاْعَتِصُمواْ  اأنف�شهم اتباعًا لقول اهلل تعالى يف الذكر احلكيم: 
ِ َجِميًعا واَلَ تََفرَُّقواْ{. وقد اأ�شدى م�شاهمة مبا�شرة يف 

بَِحْبِل اللهّ

عقد  عقب  العربي  الــعــامل  حــظــرية  اإلـــى  م�شر  ـــادة  اإع عملية 
اتفاقية كمب ديفيد النفرادية الن�شقاقية، و�شعى اإلى م�شاحلة 
الأطراف املتجابهة املت�شارعة يف احلرب الأهلية بلبنان، وكان 
جهوده  لول  ورمبا  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  ت�سكيل  اإلى  املبادر 
الكربى ملا انعقد املوؤمتر ال�شلمي يف مدريد. وقد طرح امللك فهد 
ال�شكان امل�شلمي يف  اإلى  العون  اإبداء امل�شاعدة ومد يد  مبادرة 



65

المملكة العربية السعودية
بعيون زوجة دبلوما�سي

البو�شنة والهر�شك، ونا�شد املجتمع الدويل بذل ق�شارى اجلهود 
الوقت  �شًا يف  النزاع خم�شنِّ تعاظم ذلك  دون  للحيلولة  املمكنة 
واأتذكر  الدين.  يف  الإخــوة  اإلــى  تقدم  طائلة  مالية  مبالغ  عينه 
وم�شاجدها  الريا�ض  جوامع  يف  املــدة  تلك  خالل  اأقيمت  كيف 
ال�شلوات اإلى اهلل العزيز القدير، وانطلق امل�شلون بالدعاء اإلى 
البو�شنة، وقد  اأجل  املولى - عز وجل - متو�شلي �شارعي من 
و�شعت عند مداخل معظم املحال العامة �شناديق �شخمة كان 
املتطوعون املتربعون ال�شعوديون يلقون النقود عرب فتحات لدعم 
بو�شعي  ولي�ض  وال�شيم.  الأذى  اإلى  هناك  املتعر�شي  امل�شلمي 
اململكة  اأمن  مهددًا  بغتة  الناجم  باخلطر  التفكري  عن  المتناع 
العربية ال�شعودية و�شيادتها ارتباطًا بالغزو الغادر لأرا�شي دولة 
الكويت من قبل القوات العراقية اأي احلرب اخلليجية الثانية. 
اإلى  الأقـــرب  ال�شريك  تقليديًا  ال�شغرية  الــدولــة  هــذه  وكانت 
يتحول  اأن  الكويت ميكن  ثم ف�شاًل عن ذلك كان �شم  اململكة، 
يف م�شتقبل قريب اإلى خطر واقعي داهم على ا�شتقالل اململكة 

العربية ال�شعودية وعلى البلدان اخلليجية عامة. 
ولهذا فاإن ق�شية اإغاثة اجلارة املنكوبة مل تطرح حتى على 
ما�سة  �سرورة  ذلك  كان  بل  اأ�ساًل  واملناق�سة  البحث  ب�ساط 
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من  الرغم  على  ولكن  اأمــر.  من  كان  مهما  منه  بد  ل  و�شيئًا 
دون  الإدانــة  وجهت  والإ�شالمية  العربية  البلدان  اأغلبية  اأن 
القوات  توازن  فاإن  للكويت  بغداد  احتالل  اإلى  �سرط  اأو  قيد 
قراره  فهد  امللك  اتخذ  وعندئذ  ل�شاحلها.  يكن  امل�شلحة مل 
اإجنازات حكمه  اأعلى  التاريخي الذي ميكن عده واحدًا من 
عــدوان  �شد  يف  للم�شاعدة  كليًا  العرب  �شوب  التوجه  وهــو 
املتقدمة  البلدان  يف  البارزة  ال�شخ�شيات  وت�شف  العراق. 
امللك فهد بكونه »مهند�ض اململكة الع�شرية«، وهذا حق لأن 
النجاحات الفريدة املنجزة يف البالد يف ظرف عقود ال�شني 
بالن�ساط  اأو �سواه  النحو  الأخرية مرتبطة جميعها على هذا 
ال�شني  من  كامل  عقد  مــدى  على  احلــايل.  للعاهل  الفعال 
املعارف  الأمري فهد وزارة  تراأ�ض  اأعوام اخلم�شينيات  خالل 
بو�شفه اأول وزير لها يف تاريخ البالد. وخالل تلك احلقبة زاد 
ل يف  اأول جامعة  واأ�ش�شت  اأمثاله،  ع�شرة  اإلى  املدار�ض  عدد 
هذه البالد فح�شب واإمنا يف املنطقة باأ�شرها. ثم �شغل لعدة 
اأعوام من�شب وزير الداخلية، وتراأ�ض كذلك املجل�ض الأعلى 
ويف  وغريها.  احلج  ل�شوؤون  العليا  واللجنة  واملعادن  للبرتول 
كل هذه الجتاهات تو�شل امللك - كما �شبق اأن ذكرت - اإلى 
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ا�شتحداث حتولت مده�شة حقًا.
و�شفه  ميكن  الأهمية  من  كبري  جانب  على  اآخــر  عمل  وثمة 
اإعادة  األ وهو  امللك فهد  الرئي�شة يف حياة  الأعمال  اأحد  بكونه 
البناء اجلذرية وتو�شيع واإعادة تنظيم املدينتي املقد�شتي مكة 
املكرمة واملدينة املنورة وم�شجديهما الرئي�شن والأماكن املقد�شة 
يكونوا  اأن  الأر�ـــض  يف  امل�شلمي  ماليي  على  ويجب  الأخـــرى. 
�شاكرين وممتني لعاهل اململكة العربية ال�شعودية على حت�شي 

بناء ذلك الذي مل يكن له يف العامل كله مثيل ول نظري. 
اململكة خالل مدة طيبة من تطور  امللك فهد قيادة  تولى 
بالده حي كانت اأ�شعار مواد الطاقة ل تزال بعُد عند امل�شتوى 
املرتفع ومن ثم كانت عوائد العملة ال�شعبة )النقد الأجنبي( 
النوم  اأنه ميكن  خالوا  وهنا  الدولة.  مرتفعة جدًا يف خزانة 
للموارد  الن�شط  ال�شتغالل  اأن  اأدرك  العاهل  ولكن  رغــدًا. 
الطبيعية النفطية و�شواها �شوف يف�شي عاجاًل اأم اآجاًل اإلى 
ن�شوبها، واأنه لأجل تطور البالد احلثيث ل بد من اإن�شاء فروع 
اأ�شا�شية لالقت�شاد. ومن املعروف اأن تطور اململكة الجتماعي 
طويلة  اخلم�شية  اخلطط  اأ�شا�ض  على  يجري  القت�شادي   -
اأعــوام  اإبــان  خ�شو�شًا  وحتقيقها  تنفيذها  تعي  التي  الأمــد 
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بنجاح  وتعمل  البالد  وبالنتيجة ظهرت يف  فهد.  امللك  حكم 
ال�شناعات الكيماوية والتعدينية واخلفيفة والغذائية وتطورت 
بوترية حثيثة الزراعة والبناء الأ�شا�ض وال�شكني. ومنا اإنتاج 
الطاقة الكهربائية واملاء العذب - 29 م�شنع اإعذاب وذلك 
ميثل املرتبة الأولى يف العامل -. واأما قدرات جممعات تكرير 
الأولى يف  املرتبة  حاليًا  ت�شغل  فهي  والبرتوكيماويات  النفط 

منطقة ال�شرق الأو�شط. 
ولقد اأق�شم امللك فهد اليمي يوم توليه العر�ض خماطبًا رعيته 
على اأنه لن يدخر و�شعًا ولن يبخل ل بالقوى والطاقة ول بالوقت 
يف �شبيل خدمة ق�شية ازدهار بالده واأمنها وا�شتقرارها.  وقد 
ى بوعده اتباعًا لو�شايا اأبيه، اإذ قاد اململكة واأخذ بيدها اإلى  وفَّ
م�شتوى من احلياة اأرفع واأعلى. ويتمتع اأفراد الأ�شرة احلاكمة 
بامتيازات كبرية واحرتام عظيم يف املجتمع ال�شعودي. ومعظم 
يتيح  الذي  الأمر  الأ�شرة،  باأفراد  م�شغولة  املف�شلية  املنا�شب 
اإمكانية وا�شعة لقيادة البالد الفعالة. وتعطي الأ�شرة النطباع 
مقود  وثقة  بقوة  يدها  يف  مت�شك  متالحمة  كتلة  باأنها  عنها 
اإدارة الدولة واأنها لي�شت عر�شة لأية تقلبات واأزمات ما، �شواء 
اختالفات  من  الرغم  على  ولكن  خارجية.  اأم  داخلية  اأكانت 
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احلاكمة  الأ�شرة  اأفراد  بي  واملحتملة  املتوقعة  النظر  وجهات 
فاإن احلكمة  توحي اإلى امللك فهد ب�شرورة اإيجاد حلول و�شط 
وتنازلت متبادلة بغية احلفاظ على ا�شتقرار النظام القائم بل 

وعلى الدور القيادي لالأ�شرة نف�شها. 





 خواص الطبيعة
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متثل �شبه اجلزيرة العربية وحدة جغرافية حمددة بدقة على 
اخلارطة، وتبلغ م�شاحتها ثالثة ماليي كيلومرت مربع. ولكونها 
القارة  هذه  بي  ما  كاأنها حم�شورة  فهي  اآ�شيا  قارة  من  جــزءًا 
وقارة اإفريقيا. وت�شغل اململكة العربية ال�شعودية ق�شمًا كبريًا من 
مربع(  كيلومرت  مليون   2.24( العربية  اجلزيرة  �شبه  م�شاحة 
وهي تطل على اخلليج الفار�شي يف ال�شرق - وهو الذي ي�شمى 
يف امل�شادر العربية باخلليج العربي -، وعلى البحر الأحمر يف 

الغرب، وكل من اليمن وعمان والإمارات املتحدة من اجلنوب.
ويف حالة ا�شتخدام الت�شبيهات الالحقة فاإن دولة قطر التي هي 
�شبه جزيرة ومملكة البحرين وهي جزيرة ميكن عدهما زيادتي 
 - ال�شمالية  احلــدود  يف  العليا  النهاية  عند  اأما  البقعة.  هذه  يف 

ال�شرقية من اململكة ال�شعودية فتقع الأردن والعراق والكويت.
الــدول  وحــتــى وقــت غــري بعيد مل تكن احلـــدود مــع بع�ض هــذه 
نزاعات  مرة  غري  جنمت  ال�شبب  ولهذا  بدقة.  وحمــددة  مر�شومة 
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ب�شاأن الأرا�شي وما ذلك بامل�شتغرب اإذ اإن الق�شم الأغلب من اأهايل 
اململكة ميثلون ع�شائر رحالة يف حالة تنقل م�شتمرة وبحكم طبيعتها 
مل يكن اأفرادها ليعرتفوا باأية حدود اأو يتقيدوا بها �شكليًا اأو واقعيًا. 
وحتى اللحظة الراهنة حلت معظم اخلالفات على الأرا�شي 
يف  البرتولية  الإمـــارات  بي  ما  العالقات  اإن  القول:  وبو�شعي 
غري  حد  اإلى  ذلك  على  �شاعد  وقد  مثالية.  تكون  تكاد  اخلليج 
قليل واقع اأن الأ�شر احلاكمة يف هذه البلدان التي متتد جذورها 
اإلى الو�شط العائلي خرجت يف الأ�شا�ض من احتاد قبلي ع�شائري 

واحد.
وكما �شبق اأن ذكرت اآنفًا فاإننا - اأنا وزوجي -، اأم�شينا غري 
ي�شبق  بلدان املنطقة ولكنني مل  العديد من  الأعوام يف  قليل من 
يل قط زيارة بع�شها. اأما فيما يخ�ض اأيلمان اأرا�شلي فاإنه لكونه 
- بالإ�شافة اإلى وظيفته �شفريًا لدى اململكة العربية ال�شعودية - 
معتمدًا يف الوقت نف�شه ممثاًل دائمًا عن اأذربيجان لدى منظمة 
التدابري  اأثناء  جمهوريتنا  مثَّل  ما  كثريًا   - الإ�شالمي  املوؤمتر 
الإ�شالمية.  البلدان  �شتى  املنظمة يف  تعقدها هذه  التي  العديدة 
وف�شاًل عن ذلك فهو كثريًا ما كانت له - َوْفقًا لتكليف من حكومة 
بالده - لقاءات مع زعماء الدول املجاورة وال�شخ�شيات املرموقة 
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من ال�شيا�شيي والقت�شاديي ورجال املال والأعمال اأو تراأ�ض وفودًا 
الرحالت  جرت  حي  احلالت  بع�ض  ويف  الدولية.  املوؤمترات  يف 
كهذه  فر�شة  انتهاز  على  حر�شت  بال�شيارة  اجلــارات  اأقرب  اإلى 
بغية التعرف على بلدان جديدة وموا�شع من اململكة غري معروفة 
لديَّ بعد. وعلى هذا ال�شكل ت�شنَّى يل زيارة املناطق الأ�شا�ض يف 
اململكة العربية ال�شعودية. وبو�شعي اليوم اأن اأقول مع ن�شيب كبري 
من الثقة واليقي: اإنني اأعرف جيدًا جزءًا كبريًا من �شطح الكرة 
الأر�شية ي�شاوي من حيث امل�شاحة كاًل من اأملانيا وفرن�شا واإ�شبانيا 
جمتمعة هو الذي نطلق عليه ت�شمية )اجلزيرة العربية(. يعرف 
كثري من النا�ض عن �شبه اجلزيرة العربية كونها �شحراء حجرية 
و�شا�شعة  ومنب�شطة  زرع، عدمية احلياة  ول  فيها  ماء  ل  عمالقة 
الأرجاء ومرتامية الأطراف. وينبغي عليَّ اأن اأوؤكد اأن ذلك بعيد 
عن الواقع ال�شحيح. اأما يف واقع الأمر فاإن الأقاليم اجلغرافية 
للجزيرة العربية تتميز بالتنوع الكايف. ومن الناحية اجليولوجية 
عن  ارتفاعها  متو�شط  يبلغ  ه�شبة  العربية  اجلزيرة  �شبه  متثل 
م�شتوى �شطح البحر )الإقيانو�ض العاملي( زهاء 200 مرت، وهي 
اخلليج  �شاحل  فــاإن  ولهذا  ال�شرق.  اإلــى  الغرب  من  قلياًل  متيل 
تقع  الأحمر حيث  البحر  �شاحل  اأخف�ض من  الفار�شي )العربي( 
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اأعلى اجلبال يف اململكة العربية ال�شعودية وهي: جبال ال�شروات 
و�شل�شلة جبال احلجاز، وهي متتد على طول اجلزء الغربي ل�شبه 
اجلزيرة من ال�شمال اإلى اجلنوب والنحدارات النك�شارية احلادة 
تقرتب من جهة البحر وتبتعد عنه اإلى عمق القارة، وبذلك ت�شكل 
اجلبال  تقطع  بع�شها  ويف  البحري.  ال�شاحل  قرب  رمليًا  ــًا  وادي
بفجاج عميقة وف�شاءات حممية وا�شعة تطلق على الواحدة منها 

لفظة »احلرة«. 
وهذه رحاب �شا�شعة من الأرا�شي غري ال�شاحلة للزراعة بل 
وحلياة الب�سر ومغطاة باأحجار �سوداء حمروقة مبختلف الأحجام 
تلمع على ال�شخور حتت اأ�شعة ال�شم�ض ال�شاطعة احلارقة. ومثل 
هذا املنظر الطبيعي ال�شبيه ب�شطح القمر ميكن اأن ميتد مل�شافة 
قلقًا  العابرين  امل�شافرين  نفو�ض  يف  مثريًا  عديدة  كيلومرتات 
مل  الأخــرية  القرون  ب�شعة  وخــالل  كنهه.  ول  م�شدره  يعرف  ل 
ن�شطة ولكن  العربية براكي  �شبه اجلزيرة  ت�شجل يف  تلحظ ومل 
على  احلممية  وال�شاحات  املنطفئة  الربكانية  الفوهات  وجــود 
ال�سديد  الربكاين  الن�ساط  على  يدل  الأحمر  البحر  �ساحل  طول 
يف املا�شي ال�شحيق. وقد زحفت احلمم ال�شاقطة من املنحدرات 
جارفة كل ما ت�شادفه يف طريقها متحركة من الغرب اإلى ال�شرق 
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املنخف�شات  مفعمة  العربية  اجلــزيــرة  اأرا�ــشــي  انــحــدار  متبعة 
اآخر  اأن  الو�شطى  القرون  من  العربية  امل�شادر  وتفيد  والفجاج. 
 - يرثب  خارج  ع�شر  الثالث  القرن  اأوا�شط  وقعت  بركانية  ثورة 
وامل�شع�شعة  املن�شهرة  ال�شيول  كادت  حي   -  � الر�شول  مدينة 

تبتلع املدينة ابتالع احلوت اأو التم�شاح لفري�شته.
واإلى جدة البوابة البحرية الرئي�شة على ال�شاحل الغربي تتحول 
مكونة  فتنقطع  احلممية  احلقول  اأما  جبلية  �شفوح  اإلى  اجلبال 
واديًا كانت متر عربه يف الزمان الغابر دروب القوافل اإلى اجلزء 
اأما يف  الأو�شط من �شبه اجلزيرة ونحو �شاحل اخلليج املقابل. 
الوقت احلا�شر فقد �شيدت طرق �شيارات رائعة ذات اجتاهي 

وبعدة �شفوف توؤدي اإلى عا�شمة البالد مدينة الريا�ض.
منتقلة  فاأعلى  اأعلى  اجلبلية  ال�شال�شل  ترتفع  اجلنوب  واإلى 
اإلى منظومة احلجاز اجلبلية. ويبلغ معدل ارتفاعها عن �شطح 
الإقيانو�ض العاملي 2.5 األف مرت فاأكرث. وهنا تقع اإحدى اأجمل 
الواحات واأكرثها مالءمة ومواءمة من حيث الظروف الطق�شية 
التي  البالد وهي  �شكان  لدى  وال�شتجمام  للراحة  واأ�شهر موقع 
على  الواقع  اجلنان  من  الركن  وه��ذا  الطائف.  مبدينة  حتيط 
ارتفاع 1500 مرت عن �شطح البحر يده�ض ال�شائح املنهك بتاأثري 
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الزمردية  باخل�شرة  املغطاة  بالدروب  الرتيب  اململ  الطريق 
واملحمية مبنحدرات اجلبال والنباتات الكثيفة الأ�سجار والفواكه 

والزيتون والهواء النقي العجيب بطراوته.
ف�شل  ويف  اململكة  يف  الأمكنة  اأبــرد  اأحــد  هي  الطائف  ومنطقة 
ال�شتاء تكت�شي اجلبال بطبقة رقيقة من الثلج، اأما احلفر غري العميقة 
�شيفي  وزوجي  اأنا  نزلنا  مرة  وذات  القعر.  اإلى  يتجمد  فيها  فاملاء 
بلهجة  اإلينا  حتدث  الــذي  ال�شناعية  التجارية  الغرفة  رئي�ض  على 
اجلديد  املدينة  متنزه  واأرانــا  الرائعة  مدينته  منجزات  عن  الفخور 
اأيام يف فندق فاخر  ه. وقد اأم�شينا ثالثة  الرائع املنظم واملفتتح لتونِّ
مريح به غرفات تطل على منظر ل ين�شى لل�شل�شلة املمتدة بال نهاية 
نحو الأفق من اجلبال اخل�شر املرتابطة فيما بينها بطرق ال�شيارات 
العري�شة ومتعددة احللقات والق�شرية جدًا. وقمنا بزيارات اإلى عدد 
من البيوت امل�شيافة وعرفنا متعجبي اأن الكثريين من اأهايل املدينة 
يحتفظون يف ب�شاتينهم الواقعة خارج املدينة بالأفاعي ال�شامة داخل 
اأقفا�ض ملجرد جتميل املناظر كما قد نفعل مثل ذلك بالن�شبة لالأرانب 
اأو الببغاء. وقد عر�شوا علينا واحدة من هذه احليات وكانت من نوع 
تظهر  ومل  جدًا،  فم�شاملة  احلية  اأما  ماأمونًا  قف�شها  وكان  الكوبرا. 

منها اأية عالمات للقلق والتوتر على الأطفال ال�شغار يف العائلة.
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وعلى قدر التحرك نحو ال�شرق تتحول �شل�شلة جبال احلجاز 
اإلى �شفوح جبلية، اأما بعدئذ فاإلى ه�شبة املنطقة الو�شطى من 
اجلزيرة العربية التي تظهر منها يف بع�ض املوا�شع جبال غري 
اإلى  واأحيانًا  �شهل منب�شط  اإلى  ان�شيابيًا  وتنتقل  الرتفاع  كبرية 
ال�شاحل ذي امل�شتنقعات للخليج العربي )الفار�شي(. وهنا ت�شغل 
الكثبان املتحركة من الرمل املذرور رحابًا �شا�شعة. ويف الوديان 
ق�شرية  نخيالت  من  كبرية  اأحرا�ض غري  تختفي  بينها  الواقعة 
موا�شم  واأثناء  ال�شحراوية،  النباتات  من  �شائكة  و�شجريات 
وهنا  ب�شعوبة.  ُتلحظ  فــواحــة  زهـــريات  عليها  تنمو  الأمــطــار 
�شخرات  �شاهقة  ب�شورة  ال�شامتي  ا�ض  كاحلرَّ ترتفع  وهناك 
عارية نحتتها الرياح. وعلى قدر الدنو من اخلليج يتغري املنظر 
من  وجزر  عالية  غري  ب�شجريات  ال�شحراء  وتكت�شي  الطبيعي 
اخل�شرة الكثيفة. ويف الق�شم ال�شرقي خا�شة من اململكة ترتكز 
املجال  التمور  وقطف  النخيل  زراعة  متثل  حيث  الواحات  اأكرب 
من  الداخلية  املنطقة  ويف  املحليي.  ال�شكان  لأن�شطة  الأ�شا�ض 
اململكة العربية ال�شعودية ت�شغل اله�شبة اجلبلية املرتفعة )جند( 
املو�شع املركزي والتي متثل �شهاًل منب�شطًا يحده جبل �شمر من 
ال�شمال وجبل طويق من املنطقة اجلنوبية ال�شرقية. ويف اجلنوب 
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امتدت اأكرب بيداء �شحراوية يف �شبه اجلزيرة هي الربع اخلايل 
مليون  م�شاحتها  تبلغ  فارغة  رحاب  عن  عبارة  وهو  ي�شمى  كما 
كيلومرت مربع ق�شمها الأكرب مك�شو بالرمال املتحركة. وهي متتد 
اأرا�شي  من  جــزءًا  ال�شرق  يف  �شاملة  نف�شها  الدولة  حدود  اإلى 
�شلطنة عمان ويف اجلنوب جزءًا من اأرا�شي اليمن. وهذا اجلزء 
الغام�ض من اجلزيرة العربية له منذ الزمن القدمي �شيت �شّيئ. 
الريح  املتحركة ب�شفري من دوي  الكثبان  تنتهي من  �شفوف ل 
وتلتهم كل  ببع�ض  بع�شها  تتنقل من مكان لآخر فيتالب�ض  وهي 
ماعداها بالنهيال والنثيال عليه وكذلك ن�شيب كل من دفعه 
امل�شري اإلى هنا �شواء اأكان غ�شنًا اأم حيوانًا اأم اإن�شانًا �شاًل عن 
اأ�شاًل هنا لأي م�شدر للماء ول يحلق طري يف  اأثر  الطريق، ول 

هواء املنطقة ولو من بعيد اإل على نحو اأندر من النادر.
 يتميز الطق�ض يف الق�شم الأكرب من اأرا�شي اململكة العربية 
اإلى  واجلفاف  املطر  ماء  من  للغاية  النزرة  بالكمية  ال�شعودية 
حد نادر النظري با�شتثناء املناطق اجلبلية يف احلجاز واملناطق 
مع  ال�شديدة  الن�شبية  الرطوبة  البحر حيث جتتمع  القريبة من 
احلرارة العالية لتجعل الطق�ض ل يطاق ول يحتمل. ويف مدينة 
الريا�ض كما هو ال�شاأن يف كل الق�شم املركزي من �شبه اجلزيرة 
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يكون ال�شيف طوياًل )زهاء خم�شة اأ�شهر( وتبلغ احلرارة اأحيانًا 
العي �شيفًا  تقع  ال�شماء فال  اأما يف  الظل،  55 درجة مئوية يف 
حتى على �شحابة واحدة منفردة. والفرق بي درجات احلرارة 
النهارية والليلية ل يتجاوز ب�شع درجات فح�شب. عندما تخرج 
يخاجلك  ال�شارع  اإلى  للهواء  تكييف  فيه جهاز  ي�شتغل  بيت  من 
حمكم.  ب�شكل  مغلق  بخار  حمام  اإلــى  دخلت  قد  باأنك  ال�شعور 
ول ي�شتمر ال�شتاء لأكرث من اأربعة اأ�شهر، وخالل املدة من كانون 
الأول )دي�شمرب( اإلى اآذار )مار�ض( ترتاوح درجات حرارة اجلو 
بي 15 - 25 نهارًا و5-18 لياًل. واأنا اأحب هذه املدة الزمنية من 
ال�شنة يف الريا�ض. واجلو عادة �شاٍف و�شحو والهواء طري. ومن 
اأ�شعة ال�شم�ض واأنت جتوب احلديقة حيث  اأن تتدفاأ على  املريح 
تزدهر بلون و�شاء اأنواع متجعدة ب�شكل خا�ض من الأزهار ذوات 
الأقحوان  منها  والأبي�ض  ــوردي  وال الرماين  بالألوان  القبعات 
والبنف�شج والرنج�ض واخلزامى والقرنفل واليا�شمي وزهرة عباد 
ال�شم�ض وت�شل نباتاتها اأحيانًا اإلى طول قامة الإن�شان. ويراودك 
اأ�شهر ال�شتاء الق�شرية  ال�شعور باأن الأزهار تتعجل لكي ت�شتغل 
فتبدي الطبيعة اجلمال والبهاء خالل هذه الآونة الق�شرية من 

عمر الزمان والربهة املنتزعة من الدهر.



81

المملكة العربية السعودية
بعيون زوجة دبلوما�سي

والأ�سهر الأخرى انتقالية حارة قائظة يف النهار ورمبا تغدو عليلة 
ف�شلي  خالل  اإل  تهطل  ل  والأمطار  والأم�شيات.  الليايل  يف  بليلة 
عام  من  ل  مطلق  ب�شكل  التنبوؤ  على  ع�شرية  وهي  والربيع  ال�شتاء 
اإلى اآخر فح�شب بل يف غ�شون املدة التي تعد فيها اأكرث توقعًا. وقد 
يح�شل اأحيانًا اأن �شحائب ثقيلة وواعدة ت�شد قبة ال�شماء وتغطيها.

واملاأمول  املرتقب  احلياة  ماء  يقي  وعلى  واثقي  النا�ض  وينتظر 
ولكنه يف مو�شع ما يقطر رذاذًا ويكف، وتتولى الريح تنظيف ال�شماء 
عملها  اإجنــاز  ال�شم�ض  وتتولى  الآفــاق،  جوانب  اإلــى  ال�شحب  دافعة 
ال�شمال.  ريح  جتلبها  �شديدة  زوابع  اأحيانًا  حتدث  اأنه  بيَد  املعتاد. 
وتنهمر غيوث ثقيلة الوقع تتلقفها الرياح وتع�شف بها فتقتلع النخيل 
من عروقها واأ�شجار ال�شلم الرقيقة وتك�شر ب�شهولة وي�شر الأغ�شان 
الأ�شا�شية لالأ�شجار ال�شامقة من ال�شدر ومتالأ اأحوا�ض املدينة اإلى 
حد الفي�ض، ولي�ض نادرًا اأن تنزل ال�شرر املح�شو�ض باملباين ال�شكنية. 
من  كبرية  قطعة  وتطايرت  منزلنا  �شقف  من  انخلعت  مرة  وذات 
القرميد. وحطمت قطعة برد بحجم قب�شة اليد م�شباح النيون يف 
ال�شارع. وتكون الرياح القارية �شبه ال�شتوائية م�شحوبة عادة بزوابع. 
والرمل  الغبار  من  �شحائب  ال�شاخنة  ال�شحراوية  الرياح  وحتمل 
وتنفذ عرب �شقوق النوافذ املغلقة وتغطي كل �شيء يف اجلو برغوات 
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ترابية. وعلى م�شافة قريبة فقط حتى �شوء م�شابيح ال�شيارة ل يكاد 
مييز من اجلهة املقابلة. ويف طق�ض كهذا اأف�شل ما ميكن هو المتناع 

عن اخلروج بل وحتى الإطالل عليه من ال�شبابيك.
ولي�شت بالعتيادية هنا اأي�شًا عوا�شف الربق والرعد. فالربق 
هنا كاأنه ي�شقق قبة ال�شماء كلها متناميًا من خط الأفق على �شكل 
اأغ�شان الأ�شجار. ويا له من م�شهد غريب ونادر املثال والنظري! 
واأتذكر حي كان اأحفادنا يف زيارتنا خالل العطلة ال�شتوية طلبوا 
منا اإيقاظهم لياًل يف حالة حدوث الربوق لئال تفوتهم م�شاهدة 

منظر جميل كهذا.
جزيرة  ل�شبه  املركزي  الق�شم  يف  الأمطار  فاإن  الأ�شف؛  ومع 
ثمة  فلي�ض  اأمــطــار  تكون  ل  وعندما  و�شحيحة.  نــادرة  العرب 
اأنهار. ولكن ثمة ناحية واحدة اأخرى منفردة يف نوعها لت�شاري�ض 
اجلزيرة العربية، وهي ما ت�شمى بالوادي. والوديان هي املجاري 
فيه  مبا  عميقة  تكون  ما  نادرًا  ولي�ض  وال�سيول  لالأنهار  الياب�سة 
الكفاية وب�شواطئ حجرية حادة القطع. ويف املا�شي ال�شحيق كان 
املناخ يف اجلزيرة العربية اأقرب اإلى اللطافة والرواء، كانت هذه 
ال�شقوق توؤدي وظائفها املبا�شرة بح�شبانها �شواقي، اإل اأنها حاليًا 
تبدو وهي جافة كالأخاديد ال�شخمة واأ�شبه ما تكون بالتجاعيد 
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يف الأوجه على الأ�شطح ال�شحراوية. وهي يف الغالب متقاطعة 
م�شاعر  ي�شتدعي  اأمر  وهو  العربية  اجلزيرة  �شبه  اأرا�شي  على 
احلرية وعدم الرتياح. واأثناء اأعوام منفرجة بعينها فح�شب يف 
اأوقات الأمطار الغزيرة ميتلئ بع�شها بال�شيول املوحلة واأحيانًا 
الكثيفة ولي�ض من  التيارات الطينية  اأو  الكفاية  املّواجة مبا فيه 

النادر جرفها كل �شيء يعرت�ض طريقها.
وعلى الرغم من اأن هذه الوديان تبقى جافة يف غ�شون مدة 
بع�شها على عمق غري كبري من  تكت�شف يف  الزمن،  طويلة من 
قعرها مياه جوفية ي�شتخدمها ال�شكان املحليون ل�شقيا احلقول 
الزراعية والب�شاتي ومزارع النخيل، وبخا�شة يف مناطق ال�شاحل 
اإلى  الغرب  من  املياه  من  كبرية  كمية  ترتاكم  حيث  اخلليجي 
ال�شرق على انحدار الطبقات احلافظة للماء من ه�شبة اجلزيرة 
العربية. ويحفر ال�شكان الريفيون هنا يف طبقات ال�شخور الآبار 
ويح�شلون منها على ماء ال�شرب النقي. وتكت�شف نافورات املاء 
كان �شيادو  ال�شحلة من اخلليج حيث  الأمكنة  العذب حتى يف 
الُقَرب  منها  ميلوؤون  القدمي  الزمن  منذ  والبحارة  الأ�شماك 

اجللدية باملاء العذب ال�شالح لل�شرب.
واملاء بالن�شبة اإلى �شكان اململكة العربية ال�شعودية يعد تقليديًا 
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وقلما يوجد ما ي�شلح للمقارنة بها يف هذا ال�شاأن وحتى حاليًا يوجد 
تقريبًا يف كل ڤيال مبدينة الريا�ض حو�ض اأو حو�سان اأو حتى ثالثة 
اأحوا�ض خا�شة. والذاكرة املوروثة لل�شعودي ل ت�شمح له بالتبذير 
على غري ح�شاب يف �شرف هذه املادة النفي�شة. ويف حالة الت�شديق 
بال�شائعات فاإنه حتى املا�شي القريب كان ي�شعر بالنق�ض الدائم يف 
املاء من م�شادره النا�شبة وغياب الأمطار بعد طول انتظار، واأثناء 
رحالت البدو الطويلة حدث ال�شطرار حتى اإلى �شرب بول الإبل 

ولالأغرا�ض العالجية غ�شلوا به الأطفال املولودين حديثًا.
من  العامل  يف  الأولى  املرتبة  ال�شعودية  العربية  اململكة  وت�شغل 
حيث كمية م�شانع التحلية )اإعذاب املاء( وقد بلغ عددها - كما 
ووجود  بهذه احلقيقة يف احل�شبان  واأخــذًا  29 م�شنعًا،   - ذكرنا 
البالد  يف  املاء  فاإن  �شتى  مناطق  يف  للماء  طبيعية  م�شادر  عدة 
واحدة حتتوي على  ماء  قنينة  �شعر  اأن  بيد  كافية.  بكمية  متوافر 
لرت واحد منه ي�شاوي �شعف �شعر اللرت الواحد من البنزين ولكنها 
متاحة لكل فرد ويف متناول يده؛ نظرًا لأن �شعر اللرت من البنزين 
يزيد قلياًل على ربع الدولر. ويتخذ �شكان املدن اإزاء املاء موقفهم 
ين�شئون  وهم  القيمة.  بالغة  نف�شه  الوقت  ويف  حمببة  لعبة  حيال 
املياه  م�شاقط  الأنــواع من  و�شتى  والربك  الأحوا�ض  يف حدائقهم 
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وال�شاللت ال�شناعية ال�شغرية والربك امل�شيدة التي ت�شبح فيها 
الأ�شماك الديكورية واأ�شماك الزينة املجلوبة من البحر الأحمر.

ال�شقي  وهم ينظمون حدائق �شغرية ومتنزهات رائعة تتطلب 
الوقت عينه عند مالحظة  اليومي يف ظروف اجلفاف هذه. ويف 
كمية من املاء اأكرث من الالزم واملعتاد عند بوابة حديقتك اأو باب 
بالتاأكيد  اأحدهم  يهاتفك  ال�سيارة  غ�سل  عقب  ن�ساأت  رمبا  دارك 
اإغالق  ن�شيت  لعلك  اأو  ما  وقع حادث  قد  كان  اإذا  عما  وي�شتف�شر 
ال�شنبور يف احلو�ض وما اإذا كانت تلزم لك م�شاعدة. وللمعلومية 
اإذا كنت تر�ض ال�شارع بانتظام فقد تكون عر�شة لفر�ض الغرامة 
عليك بغ�ض النظر عن كونك تدفع ثمن ما ي�شجله العداد من مقدار 
املاء امل�شروف. ومواطنو البالد على يقي باأن ا�شتخدام املاء على 
غري الوجه املطلوب مبثابة العمل غري الأخالقي ويعدون التنبيه اإلى 
ذلك تدبريًا تربويًا �شاحلًا ويوؤيدونه. وثمة تف�شيل اآخر طريف هو 
اإلى اجلهة  اأ�شحاب الكثري من املمتلكات اخل�شو�شية ميدون  اأن 
اخلارجية من جدران بناياتهم منظومة اأنابيب اإ�شالة املاء تنتهي 
ب�شنبور لكي ي�شتطيع اأي عابر �شبيل عند مروره بالقرب اأن يطفئ 

غلة عط�شه اأو ي�شتعمل املاء يف الو�شوء لتاأدية ال�شالة. 
وما  دومــًا  املــاء  كان  اململكة  يف  الريف  �شاكن  اإلــى  وبالن�شبة 
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يزال �شرورة ما�شة. ولهذا خالل املدة ال�شتائية - الربيعية حي 
ل حتمل الرياح من املحيط الهندي الغيث املرجو، ي�شرع امل�شلون 
يف جميع م�شاجد البالد وجوامعها يف �شالة ال�شت�شقاء املعروفة 
مبرا�سيمها اخلا�سة بها. والنباتات يف اململكة العربية ال�سعودية 
بالغة ال�شح، الأمر الذي ي�شهل تف�شريه باإرجاعه بالدرجة الأولى 
اإلى غياب الكمية الالزمة من م�شادر املاء العذب وندرة الأمطار 
اأو عدم انتظامها واأنواع الرتبة الرملية واحلجرية غري ال�شاحلة 
للزراعة والفالحة ودرجات احلرارة املرتفعة فوق احلد املحتمل 
على الأقل يف غ�شون خم�شة اأ�شهر �شنويًا. وعلى �شبيل ال�شتثناء 
تبدو البقع القليلة من الواحات والقطاعات اخل�شراء يف �شفوح 

اجلبال ومنحدرات املرتفعات.
واأكرث ما ي�شادف من الأ�شجار املزروعة يف �شبه اجلزيرة التي 

تعود بدايتها اإلى اأعماق التاريخ ال�شحيق هي غابات النخيل.
ومن هنا فهي منت�شرة يف بالد ما بي النهرين وم�شر و�شواهما 
بالحرتام يف  النباتات جدارة  اأكرث  اأ�شبحت  وقد  البلدان،  من 
منطقة ال�شرق الأو�شط وكما قال ال�شاعر: »وزرنا اأ�شرف ال�شجر 
النخيال«، ول وجه لال�شتغراب بهذا ال�شاأن فاإن النخلة يف عهد 
ما قبل ظهور النفط وا�شتخراجه وت�شديره �شاأنها �شاأن اجلمل 
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وثمارها  املحليي.  لل�شكان  تقريبًا  الرئي�ض  الطعام  كانت  اأي�شًا 
والعنا�شر  الفيتامينات  بالغذاء وخمتلف  التمور غنية  التي هي 
وي�شتفاد  الغذائية،  ال�شناعات  وا�شع يف  امل�شتخدمة على نطاق 
العقاقريية ويف حت�شري   - ال�شيدلنية  ال�شناعة  النوى يف  من 
خمتلف األوان الطعام والأكالت وحتى م�شروب النب )القهوة(. 

على  املعتمدة  الو�شفات  من  الكثري  امل�شنون  النا�ض  ويعرف 
التمر لعالج الأعي واملعدة والكلى و�شواها من اأع�شاء اجل�شم.

بــالــذات ميتلك  ــار احلــلــوة  ــم اإنـــه بف�شل هــذه الأث  ويــقــال: 
ال�شعوديون ذاكرة قوية اإلى حد عجيب. 

ومنذ القدمي كان ال�شكان املحليون معتادين على تغطية �شقوف 
البيوت والبنايات ال�شيفية والريفية ب�شعف النخيل.

وال�شالل  التقليدية  احل�شر  �شناعة  يف  كذلك  ت�شتعمل  وهي 
حيوانات  جانبي  على  التي  والنقل  باحلمل  اخلا�شة  واحلقائب 
احلرفيي  مهرة  يقطع  جذوعها  ومن  ظهورها.  وعلى  الركوب 
قطع  ويركبون  املطبخ  ولوازم  الأدوات  وينجرون خمتلف  الكرب 
الأثاث. وكونها واحدًا من رموز البالد الأ�شا�ض فاإنه عقب �شدور 
 18 يوم  املوحدة  ال�شعودية  العربية  اململكة  ت�شكيل  عن  املر�شوم 
اأيلول )�شبتمرب( من �شنة 1932م اتخذت النخلة جزءًا ل يتجزاأ 
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ول ي�شتغنى عنه من �شعار الدولة. واأثناء الحتفالت التي جرت 
الهتمام  من  حُترم  ومل  احلبيبة  ال�شجرة  هذه  ُتهمل  موؤخرًا مل 
والعناية والرعاية. وقد زينت النخالت احلية ال�شاخ�شة ب�شموخ 
يف ال�شوارع باأ�شالك امل�شابيح امللونة وم�شابيح النيون وقد اأنريت 
بالك�شافات الكهربائية من جدران البيوت املجاورة. اأما رمز هذه 
املنا�شبة فقد اأ�شبح ح�شن امل�شمك ال�شهري الذي ا�شتولى عليه 
يف حينه امللك عبد العزيز حتت ظل النخلة املر�شومة فنيًا. وهذه 
ال�شجرة بالغة اجلمال وهي ر�شيقة فارعة يبلغ ارتفاعها غالبًا علو 
بيت من ثالثة طوابق ذات تاج هند�شي ال�شكل ومتنا�شب ولي�شت 
كثرية الطلب فهي ل حتتاج اإلى ال�شقي املنتظم والعناية الزائدة 
بها. وال�شتالت املجاورة جلذرها ينبغي رفعها لكي جتود النخلة 

مبح�سول كبري، و�سعفاتها ال�سفلى يجب قطعها على الدوام.
 وبنتيجة ذلك ي�شبح جذعها م�شلعًا ي�شبه ق�شرة ثمرة كبرية من 
�شجر الأنانا�ض. وذات مرة عرثنا يف مدينة الطائف باحلديقة املقابلة 
للفندق الذي نزلناه على نخلة ذات جذع منتفخ ب�شكل بي�شوي وكانت 
يف واقع الأمر ت�شبه بالفعل اأنانا�شة �شخمة. واأنا اأحتفظ يف األبومي 

لل�شور الفوتوغرافية بلقطة لهذه احل�شناء غري العادية.
وتنمو  اآذار )مار�ض(  اأواخر �شهر  الربيع  النخلة يف  وتزدهر 
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عندنا يف حديقتنا ح�شناء كهذه. ويف كل مرة ت�شبح كمعجزة غري 
منتظرة عندما تظهر على كربها حتت التاج الأ�شا�ض احلبيبات 
التمرية ال�شفراء الفاحتة )الرطب( متدلية على �شماريخ العذق 

العرجوين، وهذه هي البداية لتكوين التمور.
وهذه احلبة ال�شلبة وكاأنها معدنية حديدية كاأمنا ت�شعد من 
اجلذع. وتتباعد ال�شماريخ يف العذق لتف�شح املجال للتمرات كي 
ل تتزاحم اأو يعرقل بع�شها بع�شًا. وبعد مرور مدة معينة يحي 
اإلى  وحتتاج  الكبري  اجلهد  تتطلب  عملية  وهذه  التلقيح.  موعد 
الوقت وال�شرب. واإذا اأُخذ يف احل�شبان اأن م�شاحة بع�ض غابات 
النخيل اخلا�شة يف اململكة تبلغ ع�شرات من الكيلومرتات املربعة 
ياأخذك العجب كيف ميكن معاجلة مثل هذا العدد من اأ�شجار 

النخل يدويًا يف ظرف وقت ق�شري كهذا )زهاء ع�شرة اأيام(.
وهو ما يحدث ويتم. ويت�شح اأن زهاء 90% من اأ�شجار النخيل 
من اجلن�ض الأنثوي و 10% فقط من اجلن�ض الآخر. ويف البداية 
يعي املتخ�ش�شون بالنظر اجلن�ض الذكوري ويت�شلق العمال عليها 
- وهم الذين تطلق عليهم يف املدينة باحلجاز ت�شمية النخاولة 
التي  علبه  �شق  بعد  الالزم  الطلع  وياأخذون   - النخل  اإلى  ن�شبة 
يجففونها بعدئذ ويذرون حمتواها اإلى م�شحوق وهذا هو اللقاح، 
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ثم يت�سلقون النخلة الأنثى ومب�ساعدة اأداة خا�سة ي�سقون غالف 
متر امل�شتقبل. وفيما بعد تفوح ال�شجرة الكرمية ب�شب الع�شائر 
فتظهر الثمرات املذهبة وتعطي املح�شول يف 10- 15 كيلوغرامًا 
واأحيانًا اأكرث من كل نخلة! ولي�ض من النادر اأن اأ�شحاب النخيل 
الأ�شجار حتى  باقيًا يف مكانه على  يرتكون ق�شمًا من املح�شول 
على  حمافظة  تظل  التمور  اأن  لكم  واأق�شم  الفطر،  عيد  حلول 
مذاقها اللذيذ ونكهتها العطرة على مدى اأ�شهر. ومعروف اأي�شًا 

منذ اأعماق الزمان اأن هذا الثمر ميتلك �شفات كبرية القيمة.
ياأكلون  كانوا  املقدوين  الإ�شكندر  جنود  اأن  الأ�شطورة  وتعلن 
كل يوم ب�شع مترات وكان ذلك كافيًا ل�شتعادة القوى واحتفاظ 

املقاتلي بالروح الكفاحية.
واليوم اأي�شًا ت�شكل التمور جزءًا اأكيدًا من لوازم حياة املواطن 
كاأ�ض من  �شرب  املعتاد  الريق من  على  ال�شبح  ففي  ال�شعودي، 
طيلة  الطاقة  من  �سحنة  مبثابة  وه��ذا  مت��رات.   3 وتناول  املــاء 
اليوم. وقبل وجبة الغداء وكذلك يف ال�شاعة ال�شابعة تكرر هذه 
العملية التقليدية. ويف ف�شل ال�شتاء يتناول الكثريون هذه الثمار 
النافعة يف غ�شون اليوم لغر�ض »تدفئة اجل�شم«. ويف الزيارات 
اأول ما يقدم لك يف �شينية جميلة اأو �شحن هو التمر نف�شه. اأما 
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يف �شهر رم�شان فهو اإجراء يومي ل بد منه. وعند غروب ال�شم�ض 
يف  ي�شرع  فقط  هذا  وبعد  اأكــرث  اأو  متــرات  ثالث  ال�شائم  ياأكل 
اأداء فري�شة ال�شالة. ومن التمور ت�شنع اأنواع الدب�ض والع�شري 
والب�شكويت وغريها من ال�شكاكر وحتى اأنواع الع�شري التي - كما 
ينتفع  وباإيجاز  الغذائي.  والتمثيل  التبادل  عملية  تنظم   - يقال 

من ال�شفات واملزايا النادرة لهذه الثمرة على النحو الكامل.
املذاقية  �شفاتها  على  حتافظ  واملعلبة  املجففة،  والتمور 
على مدى عام كامل. واملاألوف حفظ الطري والطازج منها يف 
الثالجة اأو املجمدة، وعندما ل تكون هذه الأجهزة موجودة بعد 
يف  الثمرة  بهذه  املحملة  العذوق  يعلقون  املحليون  ال�شكان  كان 

اأمكنة جيدة التهوية وبهذا ال�شكل يحافظون عليها ملدة طويلة.
والتمور هي اأي�شًا هدية رمزية وكاأنها متثل اأكرب قيمة دلياًل 

على كرم البالد و�شخائها. 
لدى  املعتمدين  الأجــانــب  ال�شفراء  عقيالت  تلقت  مــرة  وذات 
اململكة الدعوة للقيام بزيارة اإلى املدينة املنورة. وكانت هذه الدعوة 
موجهة من الأمرية عقيلة اأمري املدينة وغادرنا اإلى هناك على منت 
الطائرة اخلا�شة لالأمرية واأم�شينا يومي �شاحرين يف تلك املدينة 
املقد�شة لدى كل م�شلم. ويف اخلتام قدمت لنا هدايا �شناديق رائعة 

مر�شعة بال�شدف ومالأى باأنواع فاخرة من التمور الطازجة.





 البدو
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على مدى قرون عديدة قام يف �شبه اجلزيرة العربية نظامان 
الواحات  حول  املتمركزون  احل�شر  ال�شكان  هما:  اجتماعيان 
التي تنقلت على الدوام بحثًا  البدوية  وم�شادر املياه، والقبائل 
عن املراعي ملوا�شيها. وال�شفة التي تطلق على هوؤلء الأخريين 
هي كلمة »البدو« جاءت من مفردها البدوي اأي: �شاكن البادية.

واحلقول  باجلبال  اخلــارجــي  العامل  عن  املنعزلون  والــبــدو 
مل  التي  اأي:  العذراء  والرمال  النباتات  من  العقيمة  احلممية 
الأمالح  متنعها  التي  ال�شبخاء  والأرا�شي  الب�شر  اأقــدام  تطاأها 
من اأن تكون خ�شبة ممرعة؛ عا�شوا جياًل بعد جيل َوْفق اأعراف 
اأخالقية غري متغرية مل تطراأ عليها اأية تاأثريات خارجية. ومن 
وهم  تاأثري على اجلريان  اأنف�شهم  لهم هم  كان  الأخرى  اجلهة 
الت�شالت  لأن جميع  اإليهم نظرًا  التبعية  الواقعون يف  ال�شكان 
اأنهم  ذل��ك  على  زْد  ال��رّح��ل.  مب�ساعدة  حتققت  الأخ��ريي��ن  بني 
الــدروب  عــرب  املـــارة  التجارية  الــقــوافــل  على  الإتــــاوة  فر�شوا 
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يف  م�شتتي  جابوا  فقد  احلاجة  عند  اأما  ل�شيطرتهم  اخلا�شعة 
بحار  وكاأنها  معينة  التي ل حتدها حدود  ال�شحراوية  الرحاب 
باأنهم  حقًا  واأح�شوا  بالطماأنينة  حتمًا  �شعروا  �شواحل حيث  بال 
�شادة املوقف واأ�شحاب الديار واأنهم كاملو ال�شلطان. واملنعة على 
القتنا�ض كانت دومًا ح�شنهم احل�شي ودرع حمايتهم فتمتعوا 
وامل�شرية  الفار�شية  واجليو�ض  الــرومــان  كتائب  من  بال�شون 
اآخرين تقاطروا على املنطقة خملفي  اأغراب فاحتي  اأي  ومن 
يتغلغلوا قط  ولكن مل  ال�شاحلية،  املدن  الع�شكرية يف  احلاميات 
حافظ  كله  وهذا  العربية.  اجلزيرة  �شبه  كل  يف  عميقة  مل�شافة 
على رابطتهم الجتماعية كاملة و�شليمة وكان له اأثره يف تكوين 

اأفرادها النادر و�شياغتهم.
يف  املتمثلة  العميقة  الدينية  الغريزة  ــى  الأول بالدرجة  وهو 
الإ�شالم وال�شعور بالأخوة والكرامة والروح ال�شتقاللية والفخر 
بالن�شب وال�شجاعة والب�شالة والزهد وروح املرح ورباطة اجلاأ�ض 
عر.  بال�شنِّ املتناهي  ال�شغف  عينه  الوقت  ويف  الوقورة،  وال�شكينة 
وبالن�شبة اإلى البدوي اكت�شبت احلرية دومًا الأهمية الأولية من 
ل احلياة املفعمة باحلرمان والأخطار  الدرجة الأولى ولهذا ف�شَّ
ال�شايف  والــدم  العريق  الأ�ــشــل  وكــان  املوهومة.  الــراحــة  على 



96

المملكة العربية السعودية
بعيون زوجة دبلوما�سي

لدى  بالنف�ض  والعتداد  الفخر  وم�شدر  القيم  اأكرب  من  كذلك 
اأبناء ال�شحراء الذين يعد معظمهم الذرية املبا�شرة خلليل اهلل 
النبي اإبراهيم عليه ال�شالم، وبالطبع كذلك ال�شمعة النقية التي 
امل�شدر  التي كانت دومًا  �شائبة وهي  ت�شوبها  ل غبار عليها ول 
الأ�شا�ض للتاأثري. والر�شول الكرمي حممد � تلّقى الرتبية على 
والدته  فكانت  البادية.  لدى  �شباه  يف  حياته  من  عامي  مدى 
الأرملة - �شاأن الأمهات الالتي - يع�شن يف بيئات ملكية - تعتقد 
وتوؤمن باأن حياة التق�شف يف ال�شحراء نافعة وهي تقوي �شحة 

ابنها وت�شلب عوده. 
ومرت القرون وانهارت الإمرباطوريات وزالت ولكن مل يتغري 
اأي �شيء يف اأعماق بيداء اجلزيرة العربية عدا كون القبائل قد 

انتقلت اإلى اأ�شكال الرتحل اجلديدة َوْفقًا لدورات الطبيعة. 
ومن النادر توغل الأوربيي اإلى هنا، وبدت لهم حياة �شكان 
البوادي والرحاب الرملية خفية وغري مفهومة. اإل اأنها ا�شتمرت 
�شيء  كل  كان  الأجــداد حيث  وتقاليد  الآبــاء  قواني  على  ت�شري 

حمددًا جليًا بكل و�شوح.
اأر�شتقراطيي  اأنف�شهم  يعدون  الذين  الرحالة  البدو  وقبائل 
اأ�شر  من  بدورها  وهــذه  واأفــخــاذ  بطون  من  تتاألف  ال�شحراء 
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من  جممعة  وحــدة  عن  عبارة  هو  الفخذ  اأو  والبطن  وعــوائــل. 
الأقرباء الذين تربطهم �شلة الدم، ولكن الأمر ل يقت�شر على 
التاآخي  الأخــرى عن طريق  القبائل  اأبناء  فيها  دخل  وقد  هذا. 
والتحالف وكان اأفراده ينادون بع�شهم بع�شًا بالأخوة وي�شعرون 
باأنهم اإخوان وكاأنهم اأبناء اأب واحد واأم واحدة وكانت حمظورة 
اأن  املمكن  من  كان  التي  والبغ�شاء  والعداوة  املنازعات  بينهم 
واإزهاق الأنف�ض والأرواح، الأمر الذي  اإراقة الدماء  اإلى  تف�شي 
كان �شيوؤدي ل حمالة اإلى اأخذ الثاأر والنتقام من القاتل بالقتل 
وت�شكن يف كل  الفخذ ي�شم عدة خيم  يف �شكل مت�شل�شل. وكان 
خيمة منها اأ�شرة واحدة. واخليمة مق�شومة اإلى �شطرين: الن�شوي 
منها اأو�شع وفيه تخزن الأفر�شة وال�شجاجيد والب�شط والأغذية 
يف  ال�شغار  الأولد  هنا  ويتجمع  البيتية.  اللوازم  من  و�شواها 
الأوقات الباردة ويطهى الطعام لالأ�شرة كلها. والآخر وهو الق�شم 
ال�شيوف. ومل  وا�شتقبال  الرجال  الأ�شغر خم�ش�ض ل�شرتاحة 
مك�شوفات  غري  للخادمات  اإل  فيه  بالظهور  لالإناث  ي�شمح  يكن 

الوجوه. 
والرتبية  الأ�شرة.  يف  خا�شًا  مو�شعًا  ي�شغلون  الأطفال  وكان 
ممكنًا  وكان  عنها.  يتحدث  اأن  ت�شتحق  النا�شئ  للجيل  البدوية 
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العامل  الآخــر من  للق�شم  اإيجابية  قدوة  اتخاذها   - راأيــي  - يف 
ومفرغ  معزول  مماثل  �سحراوي  و�سط  توافر  �سرط  على  ولكن 

لأطفالنا.
نظرًا  الــوالــدة  خ�شي�شًا  الرتبية  تتولى  كانت  الــعــادة  ويف 
عن  بعيدًا  وقته  من  كبري  ق�شم  اإم�شاء  اإلى  م�شطر  الوالد  لأن 
البني. وكان الولد يعرف من اأمه الت�شرف الذي ي�شتحق احلمد 
والإ�شادة وما لي�ض كذلك فهو مذموم ومطروح، وذلك عن طريق 
العام  منذ  ما  وب�شكل  والإكـــراه.  بالعنف  ولي�ض  والأ�شوة  املثال 
اإلى درجة كبرية:  لوحده  بامل�شي يرتك  الولد  يبداأ  الواحد حي 
على  �شقط  واإذا  امل�شرتك  الطعام  الكبري  ال�شحن  من  ياأكل 
الأر�ض واأخذ يبكي مل يجد التعاطف من والدته التي اأوحت له 
باأن بكاء الرجال عيب وعار وخمزاة لهم. وبالنتيجة فاإن الطفل 
عند مناهزته �شن الرابعة من عمره كان يكف عن ذرف الدموع 
مبنا�سبة وبدونها ول�سبب موجب اأو بدونه. مل يكن يعاقب بدنيًا 
�شفقة.  ر عليها يف  يعزَّ بريئة كان  دناءة  اقرتافه  ولكن يف حالة 
اأعوام(  الثالثة  اإلى  العامي  �شن  )ويف  الباكرة  الطفولة  ومنذ 
حني كان الغالم قادرًا على الذهاب مبفرده اإلى الق�سم الرجايل 
فاإن ت�شرفه يقع حتت اأنظار الغرباء وتت�شكل �شمعته يف امل�شتقبل 
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ت�شرفاته  يراقبون  البالغون  فكان  و�شلوكه.  اأفعاله  طريق  عن 
اإلى  يعهد  ال�شابعة  �شن  ويف  قوية.  لديهم  والذاكرة  ويتذكرونها 
ال�شبايا تويل طهي الطعام وتقدمي القهوة اإلى ال�شيوف )وهذا 

اإجراء م�شوؤول وله اأهميته(.
اأما ال�شبيان فكان موكوًل اإليهم عند ال�شرورة حماية �شرف 
الأ�شرة والدفاع عن كرامتها. ومن هذا العمر نف�شه كان الولد 
يقرر بنف�شه ما الذي يجب اأن ي�شتغل به. اأما عند ظهور املدار�ض 
وكان  ل.  اأو  فيها  �شيتعلم  كان  اإذا  فيما  اإليه  راجع  القرار  فاإن 
منح  وقد  منا�شب.  وغري  لل�شواب  جمانبًا  يعد  الوالدين  تدخل 
الطالع  اجليل  اإلى  واحلماية  املحبة  البالغي  من  املجتمع  هذا 
ب�شبب  لي�ض  ولكن  الآخرين،  اأفــراده  جميع  اإلى  ال�شاأن  وكذلك 
�شغر ال�شن واإمنا لعالقة الن�شب. وهكذا كان الذي ي�شوغ نف�ض 

ال�شبي وخلقه هو الو�شط الذي يعي�شه. 
ولي�ض من قبيل امل�شادفة العر�شية اأن �شكان البادية يعدون 

تربية خم�شة اأطفال يف الأ�شرة اأ�شهل من تربية طفل وحيد.
ومهما بدا م�شتغربًا كانت املماحكات والتحر�شات والتندرات 
فعالية  الأكــرث  الو�شيلة  هي  ال�شغري  للولد  الرتبوية  العملية  يف 
باأية حال من  والطريقة العامة ال�شاملة، الأمر الذي ل يتمازج 
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الأحوال مع املذهب الأوروبي يف هذا ال�شاأن. والبدوي يويل اأهمية 
بالغة بروح الدعابة واملرح عمومًا. والأعراب ل يرتددون يف وقت 
الفراغ عن النخراط يف املعارك الكالمية الهازلة وقول النكتة 
واحلكم  البالغية  التعابري  �شتى  م�شتخدمي  النف�ض  على  ولو 
والأمثال والتلميحات ال�شاخرة. وقامو�ض لغتهم وا�شع جدًا وهم 
يعرفون الكثري من الأ�شاطري واحلكايات واملاأثورات التي كثريًا 
ما تعد جزءًا من تاريخهم. وحل�شن احلظ مت جمع الكثري من 
يعي�ض  اأي�شًا  اليوم  واإلى  ون�شره،  ال�شفهي  الرتاث  هذا  موؤلفات 
ال�شعراء  قليل من  الزوال غري  املو�شك على  البدوي  الو�شط  يف 

املوهوبي على الفطرة. 
واملراأة - بالن�شبة اإلى �شكان ال�شحراء - ل ت�شتطيع العي�ض 
بدون رجل، كما اأن الرجل ل ي�شتطيع اأن يعي�ض بدون امراأة ولهذا 
يف حالة وفاة الأخ يكون البدوي ملزمًا بالتزوج من اأرملته حتى لو 
كانت لديه زوجته. وقد حدث هذا يف الزمن القدمي كثريًا ب�شبب 
احلروب القبلية الدائمة. وكان ذلك منطقيًا فاملراأة يف الظروف 
ال�شارمة للحياة اآنذاك كان مق�شيًا عليها بالفناء لعجزها عن 
اإعا�شة نف�شها واإعالة اأطفالها. ثم اإن الرجل اأي�شًا كان حمتاجًا 
اإليها لكونها املحافظة على املاأوى وربة البيت. وهذا التقليد يف 
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يف  وبالأ�شا�ض  احلا�شرة  اأيامنا  حتى  باقيًا  ظل  الزوجات  تعدد 
الو�شط الجتماعي للمدن. 

ال�شرامة.  و�شديدة  الوطاأة  ثقيلة  البدوية  املراأة  حياة  كانت 
خارقة.  بدنية  جهودًا  تتطلب  املنزيل  التدبري  اأعمال  فكانت 
كانت تتولى ت�شليح ما يف اخليمة من الأ�شياء امل�شت�شعبة على 

احلمل.
بدائية  جمار�ض  يف  احلبوب  وتطحن  الرمل  ت�شتجمع  وهــي 
وتغ�شل املالب�ض املت�شخة وتطهو الطعام وتنظف ال�شحون والأواين 
مع العجز الدائم يف توفري املاء، وتن�شج املفار�ض ووجوه الو�شائد 
وكذلك الأب�شطة واملحافظ وال�شالل و �شواها من اللوازم املنزلية. 
وكانت دومًا م�شتعدة لقبول ال�شيف غري املتوقع وعلى غري انتظار. 
وكانت ال�شمعة بالن�شبة اإلى البدوية اأي�شًا كبرية الأهمية كما هو 
الرغم  وعلى  البدوي.  املجتمع  اأفراد  جميع  اإلى  بالن�شبة  ال�شاأن 
من كونها كانت تخرج اإلى اجلمع حمجوبة الوجه بالنقاب �شاعت 
مكفول  الأ�ــشــرة  احــرتام  بــاأن  الفكرة  البدوي  املجتمع  يف  دومــًا 
الأطفال  تربية  على  قدرتها  يتنِّطلب  هذا  وكان  ن�شوتها.  بف�شل 
على خري التقاليد البدوية واأن تكون طيعة وطيبة وتنظم التدبري 
متوخية  وحده،  ال�شرف  يف  هذا  ولي�ض  وباعتدال،  القت�شادي 
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تكون  اأن  عليها  كما  الوجبات،  وحت�شر  واجلــدوى  املنفعة  وجوه 
ال�شتقبال  العوي�شة واحلرجة يف ح�شن  املهمة  اأداء  قادرة على 

كما ينبغي لل�شيوف النازلي دومنا �شابق اإنذار. 
اأبعد  اإلى  باملال  اأ�شخياء  لل�شيوف  كرماء  دومــًا  البدو  وكان 
احلدود. وهذا املفهوم ينطوي على منظومة متكاملة من القيم 
الع�شائرية املتاآلفة من التوليف املعقد بي الت�شرفات الرموزية 
باملعنى احلريف رمزين  واملبيت  الطعام  املرعية. كان  والتقاليد 
اإن�شان يف ال�شحراء له احلق يف ا�شتقباله  للحياة والأمن، واأي 
وعالوة  وجه.  اأح�شن  على  واإطعامه  واإكرامه  وب�شا�شة  برتحاب 
على ذلك تبقى نار املوقد م�شتعلة ب�شكل دائم عند املدخل اإلى 
خيمة اأكرث اأفراد القبيلة الرحالة توقريًا ومنزلة؛ حت�شبًا وترقبًا 

لظهور عابر ال�شبيل املتوقع الذي قد ي�شل اأو يحل اأو ينزل.
 ولأجل ح�شن ا�شتقباله تفر�ض على الأر�شية ال�شجاجيد وجترى 
املرا�شيم التقليدية ل�شقي القهوة وتقدمي اأد�شم الطعام واأغزره، 
وعر�ض املبيت يف اأح�شن الظروف املمكنة ول ي�شاأل القادم قط 
عن خططه و�شوؤونه ومن اأين جاء واإلى اأين يتوجه. ويعد الرجل 
تاأمي  ي�شتطيع  ل  الــذي  البدوي  فــاإن  ولهذا  حمرتمًا  امل�شياف 
اأبناء  احــرتام  من  دومــًا  حمــروم  لل�شيوف  احلماية  اأو  الطعام 
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ع�شريته ولطف معا�شرتهم. ومن ناحية اأخرى اإذا امتنع القادم 
ه خ�شمه وعدوه. عن قبول �شيافة البدوي حق لالأخري عدُّ

ما  واإذا  املفاجئي  ال�شيوف  با�شتقبال  خا�شة  اأهمية  ولديهم 
اأفراد الأ�شرة  لوحظ اقرتابهم من بعيد ف�شرعان ما يبداأ جميع 
لهم  ويذبح  بهم  والرتحيب  ل�شتقبالهم  يتهيوؤون  �شغارها  وحتى 
عنز اأو حمل. ويغلى لهم املاء. وحتجب الن�شوة وجوههن بالنقاب. 
ويحدث اأحيانًا اأن الريح الهابة بقوة تدفع وتقذف �شحب الرمل 
بحيث تتعذر روؤية اأي �شيء اأو اأي اأحد على مقربة خطوات. واإذا 
ويبدون  الرملية  العا�شفة  هذه  بي  من  بغتة  يظهرون  بفر�شان 
عند الباب مبا�شرة اأو بقربها على قاب قو�شي اأو اأدنى، وعندئذ 
يهب �شاحب الدار للقائهم بالرتحاب وعبارات التهليل والت�شهيل 
ويوجه اإليهم الدعوة امللحة ال�شادقة وال�شادرة من اأعماق النف�ض 
للتف�شل بالدخول اإلى اخليمة معززين مكرمي. ويجل�ض ال�شيوف 
على ال�شجادة مبا�شرة بعد خلعهم الأحذية متكئي على الو�شائد 
اأ�شعل  فقد  الدار  اأما �شاحب  الأطــراف،  امل�شفوفة عند  الوثرية 
النحا�شية  اأنبوبتها  النب يف  يطهو حبوب  وبداأ  املوقد  احلطب يف 
اخلا�شة. وهو مل يرهق القادمي باأ�شئلته ال�شتفهامية اأو اأحاديثة 
امللحة اإذ اإنهم ول بد قد عانوا م�شاق الطريق ويبقى ينتظر متى 
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اإحماء  البدوي  ويوا�شل  احلديث.  اأطــراف  بتجاذب  هم  يبدوؤون 
حبوب النب متاأنيًا ومع الحرتا�ض على النار املعتدلة لئال يحرقها 
حتى يغدو لونها البني م�شربًا بلون الذهب. ويجب  اأن تكون ل�شاعة 
على النار ثم تنحى جانبًا وتو�شع يف اآنية لأجل التربيد. وهو يوكل 
ي�شتطيع  اأنه  رغم  البنات  اأكرب  اأو  الن�شاء  اإلى  الأخــرى  الأعمال 
القيام بذلك يكله اإليهن بو�شف ذلك دلياًل على توقريه لل�شيوف 
ق�شورها  من  النب  حبوب  تخلي�ض  وبعد  واإكرامهم.  واحرتامهم 
ت�شب يف جنر حجري اأو معدين وتدق وت�شحق. وعادة يقوم بذلك 
�شاحب الدار بنف�شه. ثم جتهز. ومن ثم ي�شب م�شحوق القهوة 
يف دلتها اخلا�شة ذات املقب�ض الطويل وي�شكب عليها املاء وتو�شع 
على الفحم امللتهب. وبعد ب�شع دقائق من غليها تو�شع على جانب 
عليها من  ويذر  اأخرى  اآنية  ال�سائل يف  ي�سب  ثم  لهنيهة  مبقربة 
مذرور الزعفران وبع�ض القرنفل الياب�ض امل�شحوق وحبيبات الهيل 

املنظفة من ق�شرتها بغية اإعطاء النكهة الطيبة.
احتفال  يف  اأجنــزت  التقليدي  الرتتيب  هذا  من  مرحلة  وكل 
وتوقري كبريين وبهذا اأراد �شاحب الدار جعل ال�شيوف ي�شعرون 
بالرتياح والن�شجام لديه يف اخليمة، ومن اجلهة الأخرى يعر�ض 
امتنانه وفرحته لكونهم �شرفوه بالعناية واأبدوا له بوجودهم يف 
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�شيافته كل التوقري والتبجيل والحرتام. اأما بخ�شو�ض مرا�شيم 
�شرب القهوة وارت�شافها فاإن ذلك كان ميثل جزءًا ل يقل اأهمية 
ال�شراب  هذا  حت�شري  من  الأ�شول  ومراعاة  التقليد  اإجنــاز  يف 
بو�شعي  ولي�ض  كالمي  بداية  يف  ذلك  عن  حتدثت  وقد  الذهبي 
�شوى اأن اأ�شيف اأن الدلة ترفع اإلى م�شتوى الراأ�ض اأو اأعلى من 
األ  ذلك قلياًل واأن ال�شبة ذات النكهة من النب املطبوخ ينبغي 
من  بالطبع  بد  ل  ذلك  حتقيق  وبغية  الــالزم.  احلد  على  تزيد 
لكي  قلة  على  القهوة  ت�شب  م�شبق.  ومــران  معينة  خربة  توافر 
الفنجان اجلميل مبقدار جرعة واحدة لالرت�ساف،  تخفى قعر 
البلبولة  فم  يف  يح�شروا  اأن  على  القدامى  حر�ض  ذلك  ولأجــل 
للدلة حزمة من ليف النخيل. وميكن ارت�شاف كل ما تطيب له 
النف�ض من هذه اجلرعات ال�شئيلة، اإل اأنه مل يكن من امل�شت�شاغ 
ُعدَّ  قد  لكان  حدث  لو  ذلك  اإن  بل  حوافه.  حتى  الفنجان  ملء 
مبثابة الإهانة عن ق�سد. ومرا�سيم تقدمي وارت�ساف القهوة �ساأن 
العديد �شواها من مظاهر حياة الرحل واأمناطهم قد اأ�شري اإليها 
يف ق�شائدهم باأوزانها املبتكرة والبديعة. ولقد لحظت غري مرة 
�شعراء ال�شحراء هوؤلء وهم جال�شون بتاأّمُل واإمعان فكر حول 
مواقدهم على خلفية خيمهم املخططة باللوني الأ�شود والأبي�ض 
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الأفق  مدى  على  ب�شرهم  مر�شلي  املا�شية  قطعان  يرعون  اأو 
املنب�شط وكاأمنا اإلى ما ل نهاية اأو نحو ال�شماء ذات الربوج.

جتميل  على  وقدرتهم  وطموحهم  رغباتهم  ذلك  يف  وراأيــت 
والأ�شباب   الو�شائل  من  بالقليل  واأغلى  اأحلى  وجعلها  حياتهم 
املتاحة للهناء والراحة. وت�شيدت وقن�شت على مالح وجوههم 
وطــورًا  ال�شفراء  الكاحلة  البت�شامة  تــارة  حمياهم  و�شفحة 
املعربة عن الفرح الغامر واحلبور الطاغي، وملحت يف نظراتهم 
حكمة  ال�شايف  اللماع  بيا�شها  ي�شع  التي  الأعــي  من  الوادعة 
القرون وقرة الأعي، ويحق لهم كونهم الورثة البائرين للثقافة 
العربية والإ�شالمية؛ لأنهم قد ا�شتطاعوا حملها ونقلها واإبالغها 
واحلفاظ عليها يف هيئتها الأولى تقريبًا وحالتها البتدائية التي 

كانت عليها يف القرون الغابرة حتى يومنا احلا�شر هذا.
باأحادية  ال�شعودي  املجتمع  يت�شم  اأن  �شهاًل  يكن  مل  وبالطبع 
الف�شيحة  القطاعات  املمتدة على  الوا�شعة  الرحاب  النوع. ففي 
اأقام �شكان يطبقون يف حياتهم  والأرجاء ال�شا�شعة عدا الرحل 
اأن  بيد  احل�شري  ون�شف  احل�شري  العي�ض  نظام  ومعي�شتهم 
الق�شم الأكرب منهم متتد جذور حياتهم يف اأعماقها اإلى اأ�شول 
القبائل والع�شائر الرحل منطًا واجتاهًا. ويجدر اأن ي�شاف اإلى 
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 - الجتماعي  الرتكيب  كل  املتغلغل يف  الزمني  العامل  اأن  ذلك 
على  املوحد  الغالب  هو  كان  البنيوي  وكيانه  للمجتمع  ال�شيا�شي 
اأقل تقدير خالل مدة املائتي عام والنيف الأخرية وانت�شر و�شاع 

حتى �شمل فئات ال�شكان كافة.
البناء لكل  اإعادة  الكبري يف عملية  امل�شاعد  العامل  وقد كان 
ال�شعودية  العربية  اململكة  دخول  هو  ال�شعودي  املجتمع  تراكيب 
هدم  عملية  اأن  من  الرغم  وعلى  البرتويل.  العهد  �شميم  اإلــى 
التنظيم القبلي والإخالل بالنظام الع�شائري كانت قد بداأت منذ 
حقبة اأقدم بكثري فاإن التغري اإمنا ارتبط بهذا احلدث على وجه 
ال�شني  من  والالحقة  التالية  الع�شور  خالل  وكذلك  التحديد  
مت�شارعة  بخطى  �شار  الــذي  احل�شري  النمط  اإلــى  بالنتقال 
وغري راجعة بل ما�شية على اخلط ال�شاعد واحلثيث واملولدة 
للتطورات الجتماعية القت�شادية ال�شريعة والناجزة واملنطلقة 
نحو ك�سر اأطواق الأمناط التقليدية. ومنذ ما يربو على ع�سرين 

ل ميثلون ن�شبة الربع من �شكان البالد. عامًا كان الرحَّ
اأما اليوم فاأظن اأنهم ل ميثلون حتى ول ن�شبة الواحد باملائة.

اأبناء  ال�شحراء من  العي�ض يف  يف�شلون  الذين  اأولئك  وحتى 
لهم  احل�شر  معي�شة  على  البداوة  حياة  يوؤثرون  الذين  البيداء 
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ق يف املدن مع اأهلها و�شكانها وميتلكون ڤيالت  عمل ناجح وموفَّ
اأو لديهم اأحياء بكاملها فيها. ويف حالة ال�شرورة واحلاجة اإلى 
الو�شول اإلى الأ�شواق الكربى املنظمة باأ�شلوب )ال�شوبرماركت( 
فاإنهم ل يعتلون �شنام الإبل بل يجل�شون وراء املقود ل�شيارات من 
اأنواع خمتلفة، بحيث ميكن اأن تنقل عليها روؤو�ض الغنم لبيعها يف 
ال�شوق اأو لإي�شال اأطفالهم اإلى مدار�شهم اأو �شغارهم اإلى اأقرب 
مدينة األعاب لالأطفال كي يجربوا اأجهزة الكمبيوتر اأو ي�شتمتعوا 
باآلت الت�شابق امليكانيكية الأتوماتيكية. وبالطبع عقب بدء العمل 
بنظام التمدن ال�شامل واإجراء عمليات الإ�شكان يف املدن بو�شفه 
بدياًل عن البيداء بزغ غري قليل من امل�شكالت املرتبطة بتعويد 
�سكان ال�سحراء على الظروف اجلديدة عليهم وال�سروط غري 

املاألوفة لديهم من قبل.
الجتماعي  ال�شالم  تاأمي  اإلى  التو�شل  بغية  احلكومة  ولكن 
ال�شكان  الق�شم من  تولَّت على عاتقها مهمة احلر�ض على هذا 
اإليه من العناية والرعاية عن طريق تهيئة  بتاأمي ما يحتاجون 
واإجناز  الأمــد،  طويلة  والقرو�ض  املعونات  ومنح  العمل،  فر�ض 
اآخـــرًا احلفاظ على  اأعــمــال اخلــري والإحــ�ــشــان، واأخـــريًا ولي�ض 
وال�شلوكية  الأخالقية  والقواعد  ال�شابقة  الأيديولوجيا  منظومة 
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النمط  خاليا  من  جزر  تــزال  ول  واملكفولة.  املرعية  والتقاليد 
البدوي والطراز الع�شائري والعي�ض القبلي يف املناطق اجلنوبية 
وعاملة  قائمة  ال�شعودية  العربية  اململكة  ربــوع  من  وال�شرقية 
وحت�شي  الت�شهيل  تاأمي  على  عملت  قد  الدولة  اأن  اإل  ون�شطة، 

حياتهم وحياة ذويهم اأينما كانوا وحلُّوا من الأرجاء والأنحاء. 





 الرياض عاصمة للمملكة
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اإن ن�شوء اأية م�شتوطنة منذ القدم ال�شحيق مرتبط ل حمالة 
باحلكمة الر�شيدة القت�شادية - اجلغرافية واأخذًا يف احل�شبان 
مناخ اأرا�شي هذه اململكة ال�شارم واأي�شًا املثال غري البعيد زمنيًا 
لوجود الكتلة الأ�شا�شية ملواطنيها، فلم تكن كثرية جدًا اأمثال هذه 
امل�شتوطنات يف البالد. ولأجل ح�شاب عدد املدن وامل�شتوطنات 
واملوا�شع  اليدين.  كلتا  اأ�شابع  تكفى متامًا  اأي�شًا  اليوم  الكربى 
عند  تركزت   - متامًا  طبيعي  الأثر  وهذا   - الأ�شا�شية  ال�شكنية 
با�شم  عامليًا  املعروف  العربي  واخلليج  الأحمر  البحر  �شواطئ 
اللتي  املقد�شتي  املدينتي  عن  وثمة حديث خا�ض   - الفار�شي 
يوؤمهما احلجاج من كل اأنحاء العامل. وفيما يخ�ض الت�شكيالت 
ال�شناعية الفتية فهي بالطبع قد ن�شاأت خالل ال�شجة البرتولية 

يف موا�شع تركز احتياطيات الذهب الأ�شود.
وها هي العا�شمة احلالية للمملكة العربية ال�شعودية الريا�ض 
املدينة الكربى الوحيدة يف قلب �شبه اجلزيرة العربية قد ن�شاأت 
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كانت  كبرية  غري  قدمية  م�شتوطنة  مو�شع  يف  ومنــت  ونه�شت 
التي  اأنواع الرتبة اخل�شبة ال�شاحلة للزراعة  ثروتها الطبيعية 
اأغنتها واأثرتها ال�شيول الطينية الطموية )من الطمى( ثم املياه 
اجلوفية الكامنة يف باطن الأر�ض على عمق غري كبري، وهي التي 
جاءت  هنا  ومن  املو�شع.  هذا  يف  النباتات  اإلى  احلياة  منحت 
ت�شمية الريا�ض التي تعني الب�شاتي ومفردها الرو�شة والرو�ض. 
وف�شاًل عن هذا �شكلت موقعًا ا�شرتاتيجيًا على الطريق ما بي 
من  اأن  جرى  وهكذا  اجلزيرة.  ل�شبه  البحريي  ال�شاحلي  كال 
ي�شيطر على الريا�ض يتملك ال�شلطان على جند باأ�شرها. ولهذا 

دار ال�شراع على هذه املدينة يف غ�شون قرون �شالفة.
تاريخها  الريا�ض مرتي يف مدتي خمتلفتي من  وقد غدت 
الثالثة عام 1932م حي �شم امللك  عا�شمة ال�شعوديي وللمرة 
عبد العزيز جند واململكة احلجازية يف دولة موحدة هي اململكة 
وهذا حتى   - املدينة  م�شاحة  كانت  وحينئذ  ال�شعودية.  العربية 
ي�شعب على املرء ت�شوره - تبلغ اأربعة كيلومرتات مربعة ل غري، 
اأما تعداد �شكانها فكان ثالثة اآلف ن�شمة. واأثناء مدة العقدين 
ونيف من ال�شني تطورت ب�شرعة ال�شلحفاة، ومنذ بدء ال�شتخراج 
من املكامن البرتولية حتولت هذه امل�شتوطنة الأ�شا�شية املحاطة 
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ب�شور طيني له اأبراج حرا�شة وبوابات كانت تفتح �شباحًا وتغلق 
يف امل�ساء، حتولت اإلى اإحدى مدن العامل الع�سرية جدًا مب�ساحة 

1600 كيلومرت مربع و�شكان يتجاوز تعدادهم 4 ماليي ن�شمة.
الطرق  مــن  �شحيحة  ب�شبكة  خمططة  مدينة  هــي  وحاليًا 
لطريق  ال�شفوف  عديدة  بحلقة  وحماطة  الع�شرية  العري�شة 
ال�شعاعية  اجلادات  مع  التقاطع  عند  املزود  الرئي�ض  ال�شيارات 
بالروابط متعددة امل�شتويات على اخلارطة التي ت�شبه الت�شبيك 
املتقاطع للحياكة املخرمة. ويجرى تطوير املدينة بوتائر خيالية 
الت�شور بحيث ينطبق عليها التعبري ال�شائر: »تنمو منو العجي 

مع اخلمائر«.
واآخر �شائق عندنا وهو الذي قدم اإلى اململكة اكت�شابًا للرزق 
اأوائل الثمانينيات من القرن امليالدي ال�شابق يتذكر اأن الأحياء 
ال�شكنية يف الريا�ض كانت جمموعة �شمن حدود احلي احلايل 

للمدينة.
ت�شور  في�شعب  الع�شرية  العا�شمة  يف  الإن�شاءات  باقي  اأما 
اأنها كانت �شحراء قاحلة حمرومة من اأي لون اأخ�شر، حيث كانت 
تتعاوى اأ�شراب الكالب امل�شردة. ومل تكن اآنذاك �شوارع وطرق 

معبدة بالأ�شفلت ول منظومة ملجاري املياه ول اإ�شالة ماء.
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ولهذا كان ممكنًا امتالك الأر�ض يف هذه املنطقة بثمن بخ�ض 
اإلى حد ل ي�سدق والآن كما اأعتقد زاد هذا الرقم مبقدار خم�سة 

اأمثاله ثم اإن هذا بالن�شبة اإلى مواطني البالد فح�شب.
العالية  اآنــذاك  الوحيدة  البناية  يف  �شكن  قد  �شائقنا  وكــان 
�شركات  ــل  اأوائ اإحــدى  اإلــى  والعائدة  طوابق  اأربعة  من  املكونة 
اإن�شاءات طينية غري  بب�شع  وكانت حماطة  الأمريكية،  البرتول 
بعيد عن مكان غري كبري وهو الذي بلط بعدئذ بلوحات خر�شانية 
وهو حاليًا حم�شور بي املباين الع�شرية جدًا عند اأحد ال�شوارع 
الرئي�شة بديعة اجلمال يف املدينة با�شم )العليا( والذي يت�شع�شع 
بالألوان  امللونة  اللماع والزجاجات  باملرمر  ال�شم�ض  اأ�شعة  حتت 
الزاهية للمباين ال�شاهقة للمراكز التجارية وال�شركات، اأما يف 

الليل فيعك�ض بريق الإعالنات ال�شوئية املتحركة. 
اأما فيما يخ�ض البنايات الطينية فاإنها زالت واختفت يف كل 
مكان تقريبًا من املدينة احلا�شرة كاأنها تبتلع هذه البنايات بيتًا 
الزجاج واحلجر. ومع  الفاخرة من  املباين  بيتًا م�شيدة مكانها 
الأ�شيل  العمارة  لفن  حقيقية  كنوزًا  ميثل  بع�شها  كان  الأ�شف؛ 
يف  جــيــدًا  حفظت  احلــظ  حل�شن  ولكن  العربية.  اجلــزيــرة  يف 
الق�شم القدمي من املدينة الأزقة ال�شيقة واملتاهة املحرية لل�شوق 
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القدمية وبيوت ال�شكنى وحيدة الطابق املبنية من الألواح الطينية 
مع  القدمي  �شور احل�شن  اأجزاء من  بناء  اأعيد  وقد  التقليدية. 
بن  تركي  الإمــام  م�شجد  بناء  واأعيد  العدل،  وق�شر  البوابات 
الطبيعي.  املحلي  باحلجر  الرحبة  واجهته  ور�شعت  اهلل  عبد 
وبالطبع مت ترميم ح�شن امل�شمك الذي بني عام 1865م واملهم 
اإذا كنتم تتذكرون التاريخ الأحدث للمملكة العربية ال�شعودية. 
وقد حول ق�شم منه الآن اإلى متحف حتفظ وتعر�ض فيه الأ�شياء 
اإليه  املقدمة  والهدايا  �شعود  اآل  العزيز  عبد  للملك  ال�شخ�شية 
يف غ�شون عمره الطويل والوثائق العامة وال�شور الفوتوغرافية 
العالقة  ذات  املعرو�شات  من  و�شواها  اجلغرافية  واخلرائط 
ت�شتخدم  والق�شر  الأخــرى  واملباين  احل�شن.  بهذا  وال�شلة 
عمليات  اجُلمع  اأيــام  يف  هنا  وتنفذ  ق�شائية.  هيئات  ب�شفة 
الق�شا�ض العلنية التي اأ�شبحت نادرة جدًا والتي ي�شمح باحل�شور 
مل�شاهدتها للرجال فقط. وهي نادرة الوقوع لأن اجلرمية لي�شت 
ذلك  يف  وال�شبب  ال�شعودي.  املجتمع  يف  الإطــالق  على  ماألوفة 
بالأخالقيات  التقليدي  ال�شكان  مت�شك  هو   - اإيلَّ  يخيل  كما   -

الدينية وعدالة العقوبة.
وينبغي العرتاف بف�شل ال�شلطات لتاأمينها كل ما من �شاأنه اأن 
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يحفظ لون هذا اجلزء من املدينة. والبناة - م�شتخدمي املواد 
باللبنات  الع�شرية الأكرث متانة - يجعلونها �شبيهة يف الظاهر 
الطينية وكاأمنا هذه البنايات اجلديدة ممثلة تلك الباقية على 
بجدران  النمطية  املباين  هذه  واأمثال  اأ�شلوبها،  وعلى  الزمان 
نة  امل�شنَّ ال�شطح  الداخل ونوافذ �شغرية جدًا و�شتائر  اإلى  مائلة 
ت�شيد يف موا�شع اأخرى من مدينة الريا�ض م�شيفة اإلى املدينة 
ع�شرية  عر�ض  �شالت  فيها  تنظم  العادة  ويف  مبتكرًا.  تعبريًا 
للبيع وال�شراء ومراكز احتفال  متامًا ومريحة و�شفوف جتارية 

بالأعرا�ض وتطلق عليها اأ�شماء الق�شور.
واإلى جانب مكة واملدينة يحق للريا�ض اأن تو�شف باأنها مدينة 
مهمة يف الدولة. وفيها مقر وزارة احلج ووزارة ال�شوؤون الإ�شالمية 
على  راد  باطنِّ عددها  يتزايد  م�شجد   800 من  واأكــرث  والأوقــاف 
قدر تو�شع املدينة. وهي م�شيدة بح�شبان اأن كل م�شلم يجب اأن 
تتاح له الفر�شة ل�شماع نداء الأذان والدعوة اإلى اإقامة ال�شالة 
الو�شول م�شيًا على  الآذان ميكنه  بعد  ويف غ�شون ثالث دقائق 

الأقدام اإلى اأقرب م�شجد حيثما كان مكانه وموقعه. 
وم�شاجد الريا�ض ل تقت�شر على كونها مكان تاأدية ال�شلوات 
اخلم�ض بل هي اأي�شًا زينة جتمل املدينة. وبع�شها تتزين بقببها 



118

المملكة العربية السعودية
بعيون زوجة دبلوما�سي

الكبرية وفخامتها وابتكاراتها املعمارية وزخرفة التزيي الداخلي 
ومنها مثاًل م�شجد الأمري في�شل بن تركي الذي يت�شع لـ 17 األف 
�شخ�ض من امل�شلمي اأو م�شجد جامعة الإمام حممد بن �شعود 
املطار  �شاحة  يف  الــذي  وامل�شجد  اجلامعية  املدينة  حــرم  يف 
الدويل وي�شتوعب كل منهما خم�شة اآلف �شخ�ض. وثمة م�شاجد 
الفخامة والت�شاع مقلدة من حيث  متوا�شعة احلجم من حيث 
ال�شغرية  املباين  ومثل هذه  العريق،  التقليدي  الأ�شلوب  ال�شكل 
ت�شاهد على طول طرق ال�شيارات بجوار حمطات بيع البنزين. 
الرخيم،  الأذان  اأ�شوات  �شادحة  مــرات  خم�ض  تــرتدد  ويوميًا 
�شابحة فوق املدينة بان�شياب فيتوقف عندها اإيقاع احلياة املعتاد 
ويكف  وابتهال.  خ�شوع  يف  ربهم  مناجاة  اإلى  النا�ض  وين�شرف 
عن العمل يف املوؤ�ش�شات والدوائر الر�شمية وتغلق مداخل حمال 
اأو  منها  الفاخرة  �شواء  واملطاعم  احلالقة  و�شالونات  املبيعات 
ال�شعبية. ويتوجه النا�ض اإلى بيوت اهلل املخ�ش�شة للعبادة التي 
تفتح اأبوابها على م�شارعها ب�شكل دائم ول ينقطع تدفق ال�شيل 

الب�شري عليها ول ين�شب له معي.
الريا�ض  مدينة  اكت�شبت  ال�شني  من  الأخرية  العقود  واأثناء 
ال�شهرة كونها مركزًا علميًا وثقافيًا. وتعمل فيها حاليًا جامعتان 
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- وجمموع اجلامعات يف اململكة العربية ال�شعودية ثمان - حيث 
ال�شعوديي.  من  الفتنِّي  اجليل  ممثلو  العايل  التح�شيل  يتلقى 
وجامعتا الريا�ض هما: جامعة امللك �شعود واجلامعة الإ�شالمية 
موؤ�ش�شتي  عــن  عــبــارة  وهما  �شعود.  بــن  حممد  الإمـــام  با�شم 
الكيلومرتات  ع�شرات  م�شاحة  ت�شغالن  م�شتقلتي  تعليميتي 
املربعة ولهما ما يخ�شهما من منظومة توزيع الطاقة الكهربائية 
واملن�شاآت  العامة  واملكتبات  واملتاحف  التحتية  والبنى  ــاء  وامل
املدر�شي  الأ�شاتذة  ل�شلك  املريحة  ال�شكنية  واملباين  الريا�شية 
الكثيفة  النخيل  وغابات  التن�ض  لعبة  ملمار�شة  املظلَّلة  واملمرات 
والب�شط الع�شبية املنتظمة والنافورات وال�شاحات اخلا�شة بلعبة 
)اجلولف( والراحة وال�شتجمام وهي تهيئ مناخًا طيبًا موائمًا 

للدرا�شة واإجراء البحوث العلمية. 
امللك  مدينة  بنجاح  الريا�ض  يف  تعمل  ذلــك  على  وعـــالوًة 
عبدالعزيز للعلوم والتقنية املزودة باملختربات الع�شرية احلديثة 
وعدد من املكتبات العامة الكربى املجهزة َوْفق ال�شيحة الأخرية 
يف التكنيك، ومكتبة امللك �شعود ت�شم ما يزيد على املليوين كتاب 
العزيز  عبد  امللك  ومكتبة  الوطنية،  فهد  امللك  ومكتبة  وجملة، 
والــدرا�ــشــات  للبحوث  في�شل  املــلــك  مــركــز  ومكتبة  الــعــامــة، 
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اأ�شعدين احلظ بزيارة  املكتبات. ولقد  الإ�شالمية، وغريها من 
لعنا  مركز امللك في�شل للبحوث والدرا�شات الإ�شالمية، حيث اطَّ
على عمل مكتبته العامة. ومل ي�شبق يل من قبل م�شاهدة اأي �شيء 
تكاد  ل  وحركة  مطلقة  ونظافة  ورحبة  �شخمة  قاعات  مماثل. 
تلحظ لل�شالمل املعلقة على طول الرفوف املركبة وتلمع م�شابيح 
�شغرية خ�شراء ويف غ�شون ما ل يزيد على اخلم�ض دقائق تو�شع 
من  لها  يا  والدر�ض.  للمطالعة  حجزتها  التي  الكتب  يديك  بي 

معجزة ل تخطر ببال ول يف الأحالم! 
العناية  موقف  ال�شعودية  العربية  اململكة  حكومة  وتتخذ 
امل�شددة حيال تاريخ بالدها ولهذا تخ�ش�ض يف امليزانية مبالغ 
واإقامة  التاريخية  ــار  الآث ت�شميم  ــادة  اإع على  لالإنفاق  طائلة 
اأجيال  ف  تعرنِّ التي  لالأبحاث  العلمية  البعثات  وتنظيم  املتاحف 
ال�شعوديي النا�شئة تاريخ البالد وتفخر بهذا البلد الأمي، ويف 
الريا�ض حاليًا عدا عن ح�شن امل�شمك يعمل املتحف املعماري 
الهواء  حتت  القدمية  املدينة  وهــي  والــديــرة  الوطني  واملتحف 
ت�شم  التي  الر�شمية  املباين  من  متكاملة  من�شاأة  واملربع  الطلق 

ق�شر امللك عبد العزيز.
يف  النفط  مــن  الأولـــى  الحتياطيات  اكت�شاف  اأعــقــاب  ويف 
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وملك  العاهل  وّجــه  املا�شي  امليالدي  القرن  من  الثالثينيات 
الدولة الكربى �شاحب املكانة الرفيعة والأ�شرة املت�شعبة ب�شرورة 
الهيئات  حتل  اأن  ميكن  حيث  املباين  من  خا�ض  جممع  اإن�شاء 
الر�شمية واأماكن اأفراد اأ�شرته. وخالل عام 1936م وقع الختيار 
�شور  نطاق  اآنذاك خارج  املدينة  �شمايل  املنا�شبة  العر�شة  على 
احل�شن. ويف غ�شون عامي اأجنز البناء وقد �شيدت املباين َوْفق 
اأ�شلوب الطراز التقليدي من احلجر املحلي وج�ش�شت اجلدران 

بالطي واأقيمت ال�شقوف من ع�شينِّ اخليزران و�شعف النخيل.
اأما ح�شن امل�شمك حيث عا�شت الأ�شرة احلاكمة منذ عام 
1902م ومن حيث حققت اإدارة الدولة فقد فرغ وفيما بعد حول 

اإلى متحف.
وعا�ض امللك يف املربع حتى اآخر اأيامه. وكان يقع هنا البالط 
الديوان  تدار يف ق�شر  وكانت  الر�شمي.  ورابط احلر�ض  امللكي 
املرا�شيم الر�شمية حيث ا�شتقبال �شيوف امللك من قادة الدول 
اأرهف  وهنا  واملرموقة.  البارزة  الع�شر  و�شخ�شيات  وزعمائها 
اأحدثت لحقًا  التي  القرارات  اأهم  واتخذ  الدبلوما�شية  موهبته 
اأ�شبح  والآن  للمملكة  املطرد  والزدهــار  احلثيث  التطور  ذلك 
املربع وقلب املدينة ال�شخمة تكتنفه املباين الع�شرية وقد حتول 
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يف  موجودًا  كان  ما  كل  وعناية  بحر�ض  فيه  حتفظ  متحف  اإلى 
الأول  املوؤ�س�ض  وال�سعوديون �سغوفون حبًا مبلكهم  العاهل.  حياة 

ويثمنون جهوده املوفقة واأف�شاله العظيمة على البالد.
وخ�شو�شية  )بلدية(  اأمريية  العا�شمة  يف  الأرا�شي  وقطع 
م�شاحات  امل�شيدة  الأحياء  بي  ما  تقطع  اأن  نــادرًا  لي�ض  ولهذا 
تنتظر  التي  الأ�شخا�ض  لبع�ض  اململوكة  العر�شات  من  فارغة 
لتبنى بدورها. ولكن على الرغم من ذلك يجري بناء  �شاعتها 
املدينة حتت الرقابة ال�شارمة من الدوائر امل�شوؤولة املعنية. واإذا 
نظر املرء اإلى خمطط الريا�ض وجدها اأ�شبه ما تكون ب�شفحة 

ورق من دفرت مدر�شي خا�ض بدر�ض الريا�شيات.
ت�شكل  وم�شتقيمة  عري�شة  اأغلبيتها  يف  املتقاطعة  وال�شوارع 
مع  وف�شيحة  رحــبــة  الــطــرق  ومــفــارق  متماثلة  �شكنية  اأحــيــاء 
تخطيطات وا�شحة ومريحة ونظام مثايل حلركة املرور. وتلطفوا 
اأحد �شوارع العا�شمة  اأذربيجان على  يف الريا�ض باإطالق ا�شم 
بلدان  اإلى  بالن�شبة  وحده  هذا  ظل  وباملنا�شبة  لبالدنا.  تكرميًا 
منظومة الدول امل�شتقلة »الكمنويلث اجلديد«. و�شارع اأذربيجان 
مرور  بحركة  مــرتًا   20 وعر�شه  كيلومرت   0.5 طوله  يبلغ  هذا 

ثنائية اأي: ذهابًا وعودة. وهو واقع يف منطقة جديدة فاخرة.



123

المملكة العربية السعودية
بعيون زوجة دبلوما�سي

واملنظر  الع�شري  ال�شكل  ذوات  حديثًا  امل�شيدة  والفيالت 
وامل�شتولة على طول  املزروعة  والأ�شجار دائمة اخل�شرة  البديع 

الطريق جعلت من �شارعنا هذا زينة لهذا اجلزء من املدينة.
ويف الريا�ض كما هو ال�شاأن يف املدن الأخرى باململكة العربية 
راأيي  يف  وهــذا  قطاعات.  اإلــى  التق�شيم  نظام  ي�شود  ال�شعودية 
�شكل مريح جدًا ومالئم لإقامة الأجانب القادمي اإلى هنا طلبًا 
لالرتزاق َوْفقًا لعقود مربمة مع بالد ذات ثقافة وعادات مغايرة. 
وهذه القطاعات متثل ت�شكيالت م�شتقلة حماطة بحوائط على 
هيئة اأ�شيجة وهي تق�شم اإلى م�شاحات ترتاوح من هكتار واحد 
اإلى ب�شع مئات من الهكتارات حيث يوفر كل ما هو مطلوب من 
اإنها املريحة وهذا  اأجل احلياة الطبيعية، وبو�شعي حتى القول: 
القادمون  هنا  ويعي�ض  املدينة.  داخل  مدينة  اجلوهر  حيث  من 
موؤثثة  اأو فيال  �شقة  ا�شتئجار  ا�شتطاعتهم  لإمكانية  تبعًا  اجلدد 
البنايات  �شتى  اأكــيــدة  لزمــة  ويعد  الــتــام.  التقني  بالتجهيز 
املخ�ش�شة لالحتفالت وحمال بيع احلاجيات ومراكز ومرافق 

اخلدمات العامة. 
وغري  عميقة  م�شابح  عدة  فتوجد  الكربى  املجمعات  يف  اأما 
و�شتى  اأمــتــار  ب�شعة  بعلو  مقافز  ولها  املتموجة  للمياه  عميقة 
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ال�شغار  لالأطفال  املخ�ش�شة  وبخا�شة  امل�شاعدة  الو�شائل 
ومالعب  مكتومة  بخار  حمامات  فيها  نظمت  وقــد  الأحــبــاء. 
تن�ض و�شاحات للعب الغولف وممرات م�شجرة مظللة واملطاعم 
واملقاهي وقاعات الجتماعات واملكتبات العامة وغرف املعاجلة 
املدار�ض.  وحتى  الأطفال  وريا�ض  الكبرية  والأ�شواق  بالتدليك 
وتنظم خمتلف احللقات الدرا�شية والتدريبية والهوايات الفنية 
مدربي  اأنظار  حتت  وال�شغار  البالغون  ي�شتطيع  حيث  و�شواها 
ودرا�شة  والتطريز  والنحت  الر�شم  يــزاولــوا  اأن  متخ�ش�شي 
اللغات وجميع اأنواع امل�شارعة الريا�شية وغري ذلك من الأمور 

الطريفة وامل�شوقة.
التجمع  م�شتوطنة  اإلى  �شديقة  اأمريكية  دعتني  مرة  وذات 
التي تعي�ض فيها. وامتلكتني الده�شة مما راأيت و�شاهدت. وبدا 
يل وكاأمنا اأنا ل�شت يف اململكة العربية ال�شعودية واإمنا يف مكان 
الالزوردية  الزمردية  البحرية  �شفاف  فعلى  اإ�شبانيا،  من  ما 
ال�شطناعية واجلزيرة ال�شغرية يف و�شطها واملحوطة بالع�شب 
م�شيدة على  توزعت فيالت  وكثيفة؛  نباتات جمة  وبي  املخملي 
اأرا�شي  من  ال�شا�شعة  امل�شاحات  وتوزعت  الإ�شباين.  الطراز 
و�شط  بها )يف  ال�شبيهة  اأو  الأوروبية  الت�شاري�ض  امل�شتوطنة بي 
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لعبة  ملــزاولــة  التجهيز  رائعة  �شاحة  واكت�شفت  ال�شحراء!(. 
للتزحلق  حلقة  �شكل  على  دائريًا  وطوقًا  م�شرح  وقاعة  الغولف 
والتزلج على احلذاء ذي العجالت ولها تك�شية خا�شة ومن�شاأة 
الدراجة  عجالت  على  البهلوانية  باحلركات  للقيام  ريا�شية 
والعار�شتي والعقلتي واحل�شان اخل�شبي و�شاحة للعبة الهوكي 
على العجالت و�شاحة لكرة ال�شلة وللكرة الطائرة و�شاحة لكرة 
القدم وممر للعبة البولينغ وم�شمار ل�شباق ال�شيارات وا�شطبل 
خليول عربية مطهمة وحديقة حيوان �شغرية. ومل يكفني الوقت 
�شيارات  على  بينها  التنقل  وميكن   - كلها  ال�شاحات  مل�شاهدة 
�سغرية خا�سة مك�سوفة - ولرمبا كنت قد �ساهدت حينئذ اأ�سياء 

اأخرى طريفة.
ب�شاحة  مبالغة  دومنا  ت�شبيهها  اليوم ميكن  الريا�ض  ومدينة 
انقطاع  بــدون  م�شتمرة  البناء  عملية  بــاأن  علمًا  عمالقة  بناء 
لي�ض فقط دومنا هبوط يف وترية العمل فح�سب واإمنا اأي�سًا مع 
زيادات دورية يف ال�شدة واحلدة. ويجري بناء كل �شيء: الفيالت 
واملــراكــز  والــفــنــادق  العمل  ومكاتب  واملــ�ــشــارف  اخل�شو�شية 
التجارية والأ�سواق وحمال املبيعات. هذا مع اأن النقاط التجارية 
يف  يثري  الظرف  وهذا  امل�شرتين.  تنتظر  خالية  حاليًا  املفتوحة 
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نف�شي على الدوام التعجب وال�شتغراب ومقابل هذا يطرح زوجي 
حجة كبرية الوزن متامًا وراجحة هي: ما داموا يوا�شلون بناءها 

فهذا معناه اأن هناك طلبًا عليها وحاجة اإليها.
ينجزون عمليات  اأنهم  اإليه خ�شو�شًا هو  الإ�شارة  ي  بودنِّ وما 
البناء ب�سكٍل جيِد التنظيم جدًا اإذ حتاط عر�سة البناء ب�سياج 
جميل تعر�ض عليه ب�شتى الأ�شاليب املبتكرة ر�شوم تعرب عن مبنى 
امل�شتقبل. ومن العجيب اأنهم ي�شتلون نخالت بالغة بارتفاع يبلغ 
اأعمال  ال�شياج بعد النتهاء من  اأمتار. وعندما يرفع  اإلى 10   8
و�شعها  املفتوحة على  العادي  الإن�شان  اأعي  اأمام  تنف�شح  البناء 
تعجبًا وا�شتغرابًا �شاحة هي عبارة عن حديقة مزدهرة ومن�شقة. 
وهو  عناية.  بكل  منظف  ال�شفلية  النوافذ  يف  ال�شبابيك  وزجاج 
حي  يف  ال�شكان  ــل  اأوائ ل�شتقبال  ال�شتعداد  اأهبة  كامل  على 
ت�شتمر داخل بواطن الأق�شام الأخرى الباقية من البناء اجلديد 

الأعمال لتكميل الرتو�ض الأخرية من التزيي الداخلي.
ولأجل ت�شييد الفيالت اأو الق�شور - كما هو ال�شاأن بالن�شبة اإلى 
مباين الدوائر الر�شمية - يدعى املعماريون واملهند�شون والعمال 
الأجانب الذين تخ�ش�ض لهم َوْفق رغبة اأ�شحاب طلبية احلجز 
م�شاجد  ومعها  بل  وحدها  لل�شكنى  املنازل  ل  العمل  اأربــاب  من 
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�شغرية يف جمموعة اإن�شائية متكاملة. وجتري اأعمال البناء على 
النطاق الوا�شع مع ا�شتخدام املرمر التقليدي ذي الربيق اللماع 
الإن�شائية  املــواد  من  و�شواه  والرخام  املتموج  ال�شماوي  باللون 
من  وما  التنوع  دائمة  فهي  الأ�شاليب  اأما  التبليطية.  لل�شخور 
فيال واحدة ت�سابه الأخرى يف طراز بنائها. وحتاط الإن�ساءات 
املنفردة بدورات �شياجية عالية - يرتاوح ارتفاعها بي الأربعة 
وال�شتة اأمتار - وهي اأي�شًا مك�شوة ببالطات من اأحجار التك�شية 
النفي�شة مع بوابات بديعة من املخرمات احلديدية والزجاجات 
من  احلائطي  ال�شياج  طول  وعلى  بالنقو�ض.  واملزرك�شة  امللونة 
ت�شذيبها  لحقًا  يجري  اأ�شجار  بجواره  تــزرع  اخلارجي  الباب 

بعناية فائقة. 
بالنافورات  مــزجــاة  اخل�شو�شية  واحلــدائــق  واملتنزهات 
الأوروبية  والت�شبيكات  وال�شاللت  املياه  وم�شاقط  والأحوا�ض 
وحتى ال�شاحات للعبة الغولف. وت�شيء املمرات املظللة امل�شجرة 
احلديد  من  م�شنوعة  طريق  م�شابيح  الد�شم  الفيء  ذوات 
هذه  خلدمة  خا�شة  مبتكرة  اأجهزة  على  العي  وتقع  الزهر. 
احلدائق وهي تطلق نوافري قوية من املاء ويتلطف اجلو بالن�شائم 
الباردة وذلك نف�شه ي�شكل منطقة حمدودة لها مناخها اخلا�ض 
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بها داخل حممية مملوكة بحد ذاتها. وبع�ض اأ�شحاب الأمالك 
ين�شبون يف زوايا منعزلة من املتنزهات واحلدائق امللحقة بها 
اخليم البدوية املخططة وذلك لكي ير�شوا اإلى درجة ما التَّوق 
الذي يعتمل يف نفو�شهم �شوقًا اإلى الطبيعة التي عرفوها واأحبوها 
املا�شي  ا�شتعادة  اإلــى  الأنف�ض  جوانح  يف  اخلفي  امليل  ويلبوا 

وا�شرتجاع الذكريات. 
اجليل  من  اأقرباء  اخليام  هذه  يف  يعي�ض  اأن  اأحيانًا  ويحدث 
الأقدم لأنهم مل ي�شتطيعوا على اأية حال التعود على العي�ض داخل 
د الهواء يف حيزها اأجهزة التكييف احلديث الغالية  جدران تربنِّ
املعنوي  بالربد  ي�شعرون  وهم  الرتقي.  اإحدى عالمات  بو�شفها 
الكهربائية  الآلت  اأهوية  بــرودة  جلودهم  تلم�ض  حي  والبدين 

والإلكرتونية.
امل�ستوي  ال�سطح  ف��وق  ت�ساهد  اأن  مبكان  الندرة  من  ولي�ض 
للعمارة ال�شاهقة ذات ال�شقق العديدة مثل تلك اخليمة التي يعي�ض 

فيها اجلدود واجلدات.
فيه  مبا  الثمن  غالية  الريا�ض  يف  الأرا�سي  قطع  كانت  وملا 
الكفاية فاإن كل ما ُو�شف اآنفًا يعود بدرجة كبرية اإلى املواطني 
البيتي  ميتلكون  ممــن  الكبرية  ـــرثوة  وال الــعــايل  الــدخــل  ذوي 
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الطبقة  ميثل  من  اإلى  الراجعة  الأر�ض  وقطعة  فاأكرث.  والثالثة 
واأمام  نف�شه  املبني  البيت  من  اأكرب  العادة  يف  لي�شت  املتو�شطة 
الرخامية  بالبالطات  مبلطة  كبرية  غري  ف�شحة  عادة  واجهته 
اأو فوق  بالتاأكيد حو�ض �شغري ويف اخللف  اأحد اجلانبي  وعلى 
واحد  بناية يف طابق  البوابة  وعند  للخدم  توجد حجر  ال�شقف 
للحار�ض اأو ال�شائق. وت�شاهد يف بع�ض ال�شاحات قطعة من الأر�ض 
زرعت فيها نخالت واأ�شجار برتقال وليمون و�شواها من الأ�شجار 
املثمرة بالفواكه وفيها كذلك �شجريات مزهرة تنمو عليها زهور 

مو�شمية فواحة بالرائحة الذكية ذات النكهة الطيبة.
وال�شعوديون يبنون املنازل عادة تقليديًا من َبْهوين لل�شيافة 
اأحدهما للن�شاء والآخر للرجال على حدة. وفيها حمامات بخارية 
مكتومة واأحوا�ض �شباحة تغلى لها املياه واأر�شية ف�شيف�شائية وعدة 
والإمكانات  والأقرباء  الأطفال  لعدد  تبعًا  نوم  اأي غرف  خمادع 
زينات  من  بالرتف  الداخلي  التق�شيم  ويتميز  واملالية.  املادية 
مبتكرة لل�شقوف وجماميع الرثيات البلورية. ناهيك عن ق�شور 
الأمراء والأمريات حيث اجلدران ملب�شة بال�شتائر املل�شقة من 

احلرير بالألوان كالإ�شتربق تزينه التو�شيات املطرزة يدويًا. 
رجال  اأحد  على  �شيوفًا  وزوجي  اأنا  كنا  املرات  من  مرة  ويف 
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املال والأعمال ال�شعوديي وقد دعانا رجل الأعمال هذا مل�شاهدة 
ه.  بيته امل�شيد واملوؤثث لتونِّ

و�شط  مرتفعة  غري  نافورة  حول  متحلقي  املدعوون  ع  وجتمَّ
اأ�شحاب الدار وبخا�شة  بركة �شغرية بقلب بهو ال�شيافة ولكن 
�شغارهم كانوا كبريي الرغبة يف عر�ض م�شكنهم اجلديد على 

�شيوفهم بالتجول يف اأنحائه للفرجة وال�شتعرا�ض والتعرف.
بًا بذوق  اأثرهم بكل �شرور وارتياح. كان البيت مرتَّ وقد تبعنا 
ذي  اجللو�ض  بهو  من  اجلانبي  كال  على  الغرف  اأبــواب  رهيف. 
اأ�شي�ض  خلفه  مزجج  ممر  يتلوها  ب�شالمل  مو�شولة  الطابقي 
زرعت فيه نباتات نادرة )ويا للعجب؛ متى مت لها الوقت لكي تنمو 
اإلى هذا احلجم يف البيت اجلديد؟!( وتخيم فوقها قبة زجاجية 
داخل الباحة، ويف و�شطها �شاهدنا حو�شًا بي�شوي ال�شكل ينتهي 
لوحة  قعره  ويف  درجتني.  على  مائي  مب�سقط  جوانبه  اأح��د  من 
ف�شيف�شائية على �شكل �شجادة �شرقية تقليدية. وردًا على نظراتنا 
املت�شائلة اأجاب �شاحب الدار املنت�شي بتاأثري رد الفعل هذا لدينا 
باأن هذا كله لي�ض �شوى قطع ف�شيف�شاء. واأوؤكد لكم اأن ذلك كان 
من الرباعة يف ال�شنعة ومن ال�شبه بالعمل ال�شياغي تابعت لبع�ض 
هذه  بــاأن  الت�شديق  على  قــادرة  غري  باإمعان  فيه  النظر  الوقت 
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ال�سجادة لي�ست �سجادة حقيقية من�سوجة من اخليوط ال�سوفية.
العادية  غري  الر�شمية  املباين  من  قليل  غري  الريا�ض  ويف 
من حيث عمارتها. ويتولد النطباع باأن حكومة اململكة العربية 
نادرة  اململكة  اأن  للعامل  تعر�ض  لكي  وقــادرة  راغبة  ال�شعودية 
الأخرى على �شطح  البلدان  النواحي عن  الكثري من  وتتميز يف 
الكرة الأر�شية وعلى �شبيل املثال مبنى وزارة الداخلية. اإنه ُمَعدٌّ 
على هيئة �شفيحة معدنية متعددة الدرجات ومن حيث ال�شكل 
ت�شبه جناحي ج�شم طائر كبري من ال�شحون الطائرة اخليالية 
املذكورة يف ق�ش�ض واأفالم اخليال العلمي وهو يبدو من اخلارج 
مثاًل على ما فوق الع�شرنة. اأما الأَْبهاء الداخلية على ما ق�ضَّ 
من  قدمية  ق�شور  وكاأنها  تبدو  فاإنها  اأرا�شلي  اأيلمان  زوجي  يل 
تلك املذكورة يف احلكايات ال�شرقية. وثمة بناية ت�شبه بحجمها 
من  ع�شرات  يف  بلورية  بكرة  ينتهي  زجاجيًا  مقب�شًا  العمالق 
الأمتار حجمًا! ويف املداخن ال�شامقة على علو عدة طوابق للبيوت 
فوهات واأعناق بتناغم يف ت�شكيلها، وبان�شجام الزجاج واملعدن 

واملواد املركبة الع�شرية والأنواع النفي�شة من احلجر.
اجلديدة  الألــف  بداية  يف  الزمن،  من  ق�شرية  هنيهة  وقبل 
بقدرة  الأر�ــض  من  ان�شق  كاأمنا  مده�شة  ب�شرعة  مرتفعًا  �شهق 
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قادر املركز امللكي وهو جممع وا�شع يف و�شطه مبنى �شاهق بعلو 
ثالثمائة مرت وهو ي�شتحق متامًا اأن يو�شف بكونه اأحد العجائب 
اجلديدة من عجائب الدنيا ال�شبعة. وعلى الأرجح �شوف يغدو 
امل�شغرة  مناذجه  لأن  وذلك  الريا�ض  ملدينة  رمــزًا  املبنى  هذا 
منت�شرة الآن على الواجهات الزجاجية للمخازن ويف حمال بيع 
الهدايا التذكارية، ور�شومه مطبوعة على الفانيالت الريا�شية. 
املجمع  على  اأي�شًا  املعماري  الفن  و�شف منجزة  اإطالق  وميكن 
واأكرب  الوا�شع  الريا�شي  امللعب  وهو  املريح  باإ�شتاده  الريا�شي 

م�شمار لالألعاب يف منطقة ال�شرق الأو�شط.
الريا�ض  من  ارتفاعًا  والأكــرث  الغربي  ال�شمايل  الق�شم  ويف 
امل�شماة  املنطقة  مربعة  كيلومرتات  ثمانية  م�شاحة  على  امتدت 
من  ال�شبعينيات  يف  ت�شييدها  بــداأ  والتي  الدبلوما�شي  باحلي 
القرن امليالدي املا�شي حي �شدر القرار احلكومي بنقل وزارة 
اإلى الريا�ض.  اخلارجية وجميع البعثات الدبلوما�شية من جدة 
وت�شرف بنايتها بقامتها على خلفية املنطقة )وهي ربوة منتظمة 
ال�شكل هند�شيًاَ بقمة دائرية. وتتماثل هيئة هذه الربوة ب�شكلها 
اأ�شا�شها  اأمــا  الريا�ض،  ملدينة  الــدائــرى  ال�شيارات  طريق  مع 
الوديان يف هذا  اأ�شخم  اإلى ناحية الغرب(. وهذا هو  فمنحدر 
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وهذه  حاد.  ب�شكل  منحدرة  وحوافه  اجلزيرة  �شبه  من  الق�شم 
ا�شطناعي  ت�شري�ض  لإن�شاء  اأ�شا�شًا  كانت  بالذات  اخلوا�ض 
نادر املثال. وقد بني املتنزه على طول عدة كيلومرتات وهو ذو 
تعرجات متكررة. وقد ُجلبت لت�شييده وتنظيمه كتلة �شخمة من 

الرمل وال�شدفيات. 
وبوا�شطتها �شنعت على حواف الوادي املقطوعة بناية مبهمة 
ميكن  حيث  حجرية  ومقاعد  م�شطبات  مع  ال�شكل  وغام�شة 

ق�شاء اأيام العطل والراحة ب�شكل رائع مع الأ�شرة والأ�شدقاء.
اإلى مدخل  و�شق �شتاد مفتوح واأعليت ذروات التالل وحولت 
للمدينة، )وميكن الت�شاوؤل: اأية تقنية ع�شرية جبارة ا�شتخدمت 
ال�سفاف  مائية غري كبرية مب�ساطب على  ترع  ونظمت  هنا(. 
واحلافات. وهي جتتذبك للجلو�ض عليها فوق حجر دافئ و�شماع 
ه�شه�شة احل�شرات ونقيق ال�شفادع املتكاثرة هنا. ويف هذا الهدوء 
ت�شرح يف الأفكار وال�شت�شالم ل�شريط الذكريات. والهدوء هنا 
عجيب والهواء كذلك �شاٍف و�شفاف واحلرارة اأخف�ض بدرجتي 
برده  يف�شر  وهذا  املدينة.  اأطــراف  منها يف  درجــات  اإلى ثالث 
بارتفاع بناء وزارة اخلارجية وكذلك النباتات وترع املياه. وجميع 
مباين ال�شفارات واملمثليات غارقة يف اخل�شرة. اأما العديد من 
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وتــربده  اجلــو  ترطب  فاإنها  املياه  وم�شاقط  والــربك  الأحــوا�ــض 
)علمًا باأن الطق�ض يف الريا�ض �شديد اجلفاف(.

وعلى الأر�ــشــفــة ويف اخلــط املــركــزي مــن الــطــرق يف احلي 
�شكلت �شفوف مرتا�شة من النخل معطية الظل املنقذ من لهيب 
بال�شكل  حلقية  �شاحة  هيئة  على  مفارقها  نظمت  وقد  ال�شم�ض. 
»الدوار« مع �شاحات خ�شراء دائرية يف و�شطها �شتلت الأ�شجار 
عدا  مانع  ب�سياج  حموط  الدبلوما�سي  واحلي  الأزه��ار.  وزرعت 

املو�شع الذي ت�شكل فيه التالل عار�شًا طبيعيًا.
ول ميكننا الدخول اإلى هذا احلي اإل عرب اجلادة الرئي�شية 
التي تقطعه من ال�شمال اإلى اجلنوب. وعند املدخل الأ�شا�ض اإلى 
احلي موقع احلر�ض الكبري والدوار الرئي�ض. وتعرت�شه ال�شواري 
التي ترتفع عليها يف اأيام الأعياد رايات الدول املعتمدة ممثلياتها 

وبعثاتها لدى اململكة العربية ال�شعودية. 
احلي  يف  تقع  املمثليات  ومــقــار  الــ�ــشــفــارات  عــن  وفــ�ــشــاًل 
والــنــوادي  واملــدار�ــض  الــكــربى  امل�شارف  ــروع  ف الدبلوما�شي 
ت�شمية  عليه  تطلق  الــذي  الفاخر  الن�شوي  واملركز  الريا�شية 
اأحب  ميار�شوا  اأن  وال�شغار  الكبار  ي�شتطيع  وهنا  مناهل. 
وتعلم  وحفظه  الــقــراآن  درا�ــشــة  من  ابــتــداء  املتنوعة  الأعــمــال 
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الر�شم  فن  وممار�شة  الكمبيوتر  اأجــهــزة  وا�شتعمال  اللغات 
وال�شرياميك )الفخاريات( والنق�ض على احلرير، وانتهاء بلعب 

التن�ض وال�شباحة وامل�شارعات ال�شرقية والكثري �شواها.
وثمة املجمع من �شالونات احلالقة واملطاعم واملقاهي وكذلك 
اخلريية.  والأ�ــشــواق  املعار�ض  وتنظيم  لإقامة  ف�شيحة  قاعات 
املوؤ�ش�شة  هذه  على  دائمات  �شيفات  الدبلوما�شيي  وعقيالت 
ق�شمًا  اأن مي�شي هنا  املحليات فيف�شلن  الن�شوة  اأما  امل�شياف. 
مع  اأطفالهن  ي�شحنب  واأغلبيتهن  فراغهن.  اأوقــات  من  كبريًا 
اأع�شاء يف املركز. يتلقى اأطفالهن التح�شيل التعليمي والتدريبي 
يف �ستى الفروع الدرا�سية وتتاح لهن الفر�سة للعناية مبظهرهن 
اخلارجي وتعهد جمالهن و�شكلهن ويقمن بامل�شرتيات اأو يتبادلن 
اأطراف احلديث يف ف�شف�شة مع ال�شديقات عند تناول فناجي 
القهوة وارت�شافها. وبالطبع فاإن الع�شوية وال�شفوف الدرا�شية 
تتطلب دفع اأجور ولكن هذا - كما اأعتقد - لي�ض عبئًا ثقياًل على 

اأنا�ض مثل مواطني ومواطنات اململكة العربية ال�شعودية.
عقيالت  لأجــل  والولئم  املــاآدب  �شنويًا  مناهل  مركز  ويقيم 
على  واأجوبة  اأ�شئلة  هيئة  على  األعاب  اأثناءها  وجتري  ال�شفراء 
اأ�شلوب »حّزر فّزر«. وذات مرة حالفني احلظ فربحت اجلائزة 
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الأولى وهي دعوة ع�شاء يف مطعم ل�شخ�شي )واأقول ب�شراحة 
اإن الأ�شئلة كانت �شهلة للغاية(. وعلى طول اجلادة الرئي�شة يف 
وهو  الثالثمائة مرت طوًل  زهاء  يبلغ  اأن�شئ جممع �شخم  احلي 
مع  داكــن،  وبلون  القدمية  بالبنايات  الأ�شلوب  حيث  من  �شبيه 
كراجات لل�شيارات يف نفق اأر�شي حتت البناية كلها. واأقيمت يف 
املجمع مكاتب اإدارية و�شالة رائعة حلفالت ال�شتقبال الر�شمية 
التذكارية  التحف  لبيع  وخمــازن  ماركت«  »�شوبر  كبرية  و�شوق 
كان  املجمع  بناية  من  الثالث  الطابق  م�شتوى  وعلى  وفــنــدق. 
اإلى  �ستة  من  النظيف  املمر  هذا  ويف  ق�سمني  اإلى  ينق�سم مبمر 
ثمانية اأمتار نظمت حديقة حقيقية من نوع »اجلنائن املعلقة«. 
ذات  الأكا�شيا  واأ�شجار  �شامقة  نخالت  هنا.  التنزه  اأحب  واأنــا 
الديكورية  وال�شجريات  امل�شباح  �شكل  على  الكثيفة  التيجان 
للزينة والظل البارد الظليل وال�شماء العالية املنظورة من خالل 
ت�شكل  كلها  وهذه  التام.  النا�ض  وغياب  املغطاة  الفراغ  مربعات 
جوًا غام�شًا لل�شرق العريق الذي احتل ال�شغف به قلوبنا وا�شتقر 
يف اأعماق نفو�شنا منذ مطالعتنا القدمية للحكايات ال�شحرية يف 

طفولتنا البعيدة.
البيع  خمــازن  بي  فيما  ال�شتقبالت  �شالة  عن  بعيد  وغري 
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ال�شغرية واملقاهي و�شواها من املحال املختلفة الأغرا�ض نظمت 
ق�شاء  لهم  يــروق  الذين  املواطني  ل�شرتاحة  ف�شيحة  م�شاحة 
اأيام العطل هنا والأما�شي يف اأيام الدوام العادية. وياأتي �شكان 
الريا�ض اإلى هنا ب�شحبة عوائلهم الكاملة مع عربات الأطفال 
ال�شغار واأحذية العجالت املتزحلقة والدراجات الهوائية و�شالل 
الباحة  يف  امل�شفوفة  واملنا�شد  املــوائــد  وي�شغلون  لالأطعمة، 
�شاعات  اإلى  جل�شاتهم  وتطول  والأب�شطة  ال�شجاجيد  ويفر�شون 

متاأخرة من الليل.
اأنا وزوجي اأي�شًا مع اأ�شدقائنا كذلك لي�ض نادرًا ما ناأتي اإلى 
مل�شافة  م�شرية  اأعقاب  يف  وال�شتجمام  ال�شرتاحة  لغر�ض  هنا 
كيلومرتات عديدة من ال�شابلة ال�شالكة على طول الطريق. وقد 
كررنا ب�شكل خا�ض زياراتنا اإلى هذا املو�شع عندما نزل اأحفادنا 
قهوة  فنجان  اأو  �شاي  كوب  ارت�شاف  هنا  وميكن  علينا.  �شيوفًا 
وطلب الدندرمة )الآي�ض كرمي ( وقطعة من خبز اللحم الإيطايل 
الأتوماتيكية  اللعب  اأجــهــزة  على  الــتــدرب  وميكن  احلقيقي. 
اأو جمرد اجللو�ض والتطلع اإلى م�شاهد �شغرية من حياة الأ�شرة 
مطلقًا  الأع�شاب  يثري  ل  فاإنه  غريبًا  كــان  ومهما  ال�شعودية. 
�شجيج الأطفال الذين يتقاذفون الكرة اأو يركلونها اأو يتزحلقون 
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قا�سدين  غري  ي�سطدمون  رمبا  والذين  العجالت  اأحذية  على 
التك�سية احلجرية  اإلى  التطلع  اأو من�سدتك. وميكنك  مبائدتك 
ال�شقيلة كاملراآة وبدون اأية �شروخ اأو نتوء كذلك الباحة والربوات 
املخ�ش�شة  والزوايا  واملتزجلي  للمتزحلقي  والآمنة  الوا�شعة 
ا�شي واملنظفي املعتني وال�شقاة ورجال  لأحوا�ض الزهور والكنَّ

الأمن امل�شتعدين دومًا لتقدمي امل�شاعدة. 
ول اأتعب من التعجب ب�شدد الكيفية التي حتر�ض بها ال�شلطات 
على مواطني بالدها وعدم الر�شمية وال�شكلية والإمعان يف التفكري 
واأ�شكال  فراغهم  واأوقــات  وا�شرتاحتهم  راحتهم  تنظيم  ب�شاأن 
حياتهم. وتنفق على هذه الأهداف مبالغ طائلة من النقود، ولي�ض 
لأن الأموال لديها كثرية فح�شب واإمنا لأن الأمر ينبغي اأن يكون 
على هذا الوجه خا�شة. وقرب اأي حمل جتاري ومتنزه يف البالد 
مت �شاحات وجممعات لت�شلية الأطفال علمًا باأن ذلك يجري  نظنِّ
لالأمهات  الفر�شة  تتاح  لكي  ومالحظتهم  املوظفي  رقابة  حتت 
الآباء  اأما  ال�شرائية،  وال�شفقات  بالعمليات  طماأنينة  يف  للقيام 
فلكي يتوجهوا اإلى اأداء فري�شة ال�شالة يف اأقرب م�شجد. والأطفال 
اأُعدَّ  ولأجلهم  اململكة.  �شيا�شة  يف  ل  املف�شَّ املوقع  يحتلُّون  عمومًا 
العديد من مدن الأطفال خارج املدينة ح�شنة التجهيز وال�شمان 
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مع  املجاين  والعايل  الثانوي  والتعليم  التام  البتدائي  املدر�شي 
بدون  كاملة  وخدمة طبية  وكافية  درا�شية حمرتمة  خم�ش�شات 

مقابل كما هو ال�شاأن اأي�شًا بالن�شبة اإلى البالغي. 
اأقيم ق�شر حفالت  اأعلى مو�شع من احلي الدبلوما�شي  ويف 
ال�شتقبال الر�شمية وعقد الندوات واحللقات الدرا�شية وتنظيم 
املعار�ض امل�شمى بـ )ق�شر طويق( وهو ب�شكله وخلوه من النوافذ 
وبدوراناته امللتوية الدائرية ي�شبه فعاًل الطوق، وقد �شمي بذلك 
جدًا  مبتكر  اخلارجي  و�شكله  املعروف.  طويق  جبل  اإلــى  ن�شبة 
ت�شبيه  اأ�شتطيع  ولعلي  به.  �شبيه  هو  ما  روؤية  قط  ي�شبق يل  ومل 
الق�شر باإوزة كبرية مقلوبة. علمًا باأن ق�شمه الأو�شط ي�شل اإلى 
ارتفاع عمارة �شكنية يف ثالثة اأو اأربعة طوابق. اأما كلتا نهايتيه 
املدورتي فتبداآن من اأر�شية املتنزه الداخلي من مو�شع قدميك 
الرتقاء  ميكنك  هنا  ومن  حلزوين.  و�شلَّم  حتليقي  ارتفاع  مع 
اإلى  اإلى �شطح ال�شقف العلوي والو�شول عرب ظهر الإوزة  بُي�ْشر 
اأعاله واإغالق الدائرة ثم النزول على ال�شلم واملنحدر من نهايته 
املقابلة. ومن هنا ينف�شح منظر رائع وعلى قدر حركتك ت�شهد 
حواليك ويف باحات الق�شر الداخلية ت�شاري�ض ا�شطناعية مع 

نباتات نادرة وغريبة وبرك عميقة مغطاة باأ�شقف زجاجية.
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وال�شماء  املدينة  خـــارج  الأمــــراء  ق�شور  تــرى  امل�شاء  ويف 
الالزوردية امل�شاءة بحزمة الأنوار فوق مدينة الريا�ض. وت�شغل 
)وجمموع  النخيل  واأحرا�ض  املتنزهات  الدبلوما�شي  احلي  ثلث 
حقيقية  جمموعة  وهذه  ثالثمائة(.  الريا�ض  مدينة  يف  عددها 
مثل  اإن�شاء  يتطلب  وبالطبع  اخل�شراء.  كاحلزمة  اخل�شرة  من 
هذا جهودًا ب�شرية هائلة ونفقات طائلة ونقل الأتربة من �شتى 
التحدث  �شبق يل  وقد  وحتى من خارج احلدود.  اململكة  اأنحاء 
عن م�شكالت توفري املياه. ويف الوقت احلا�شر امل�شادر الطبيعية 
للماء وم�شانع حتلية املياه ت�شد الطلب ولكن احلكومة قد كلفت 
باملياه  البالد  تزويد  دع��م  مبو�سوع  اخلا�سة  باملهام  العلماء 

م�شتقباًل. وحتى الآن ت�شقى الأ�شجار ومتتلئ الأحوا�ض.
عملها  فتوا�شل  وال�شاللت  املياه  وم�شاقط  النافورات  اأمــا 
ليل نهار على مدى 24 �شاعة. وينفق ب�شخاء اأي�شًا على اإ�شاءة 

املتنزهات.
ويف الق�شم اجلنوبي الغربي من احلي الدبلوما�شي يف جزئه 
املنخف�ض امتدت غابة نخيل جميلة ي�شتطيع اأي مواطن القيام 
بزيارة اإليها. وف�شاًل عن ذلك ُن�شبت فيها خيام خا�شة ورفوف 
حتتوي على مناقل و�شواها من اللوازم املريحة للمتنزهي وهواة 
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اأيام  النزهات يف  اأثناء  الهواء الطلق  اإعداد الطعام وتناوله يف 
املثقلة بحملها  النخيل  وتيجان  الفخمة  ال�شدر  واأ�شجار  العطل. 
يف الربيع من الأعذاق احلاملة للعديد من الكيلوغرامات بالتمور 
املذهبة رطبًا والزهور الفواحة بالرائحة الذكية اأو اأ�شجار املوالح 
ال�شفادع  مع  الكبرية  غري  املائية  وامل�شاقط  باأثمارها  الثقيلة 
كل  وال�شرب.  للراحة  هنا  تنزل  التي  الوح�شي  البط  واأ�شراب 
وحتى  كان  مو�شم  اأي  يف  الطبيعة  ع�شاق  هنا  اإلى  يجتذب  هذا 
اأثناء ال�شيف. وهنا حتت الظل الظليل على �شفاف غدير غري 
كبري احتفلنا غري مرة بالأعياد واأيام امليالد من قبل العاملي يف 
�شفارتنا جمتمعي ويف كل مرة واأنا اأنظر اإلى النعكا�ض الدقيق 
الطيور  تغريد  اإلــى  واأن�شت  ال�شاكن  املــاء  يف  للنخيل  الوا�شح 
با�شتغراب  �شعرت  املرئية  غري  واحل�شرات  الــهــوام  واأ�ــشــوات 
الإعجاب بالإمكانات غري املحدودة لدى الطبيعة احلية يف حالة 
ذلك  على  ترد  هي  اإذ  اإزاءهــا  والرعاية  العناية  موقف  اتخاذ 

بالعرفان وال�شكران حتى يف و�شط البيداء.
على  م�شتلقي  ا�شرتخاء  يف  ال�شتجمام  ال�شعوديون  ويف�شل 
بال�شالل  ال�شجاجيد حماطي  على  م�شاطب خ�شراء جال�شي 
الأطفال  مالعب  عند  اأو  وحاجاتهم  اأطعمتهم  على  املحتوية 
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منظومة  اإنــهــا  جمــــازًا:  الــقــول  ميكن  الــتــي  لعبهم  و�ــشــاحــات 
جمهزة  ال�شاحات  وهذه  ال�شالكة.  ال�شابلة  خيط  يف  كالقالئد 
الأخ�شاب  من  املخرمة  املناظر  عرائ�ض  وكذلك  مرهف.  بذوق 
املنجورة واملحزوزة بالنق�ض اليدوي والأكواخ امل�شنوعة اأ�شلوبيًا 
العميقة  غري  والأحوا�ض  القدمية،  والبيوت  اخليام  غرار  على 
لال�شتعمال  ال�شاحلة  الريا�شية  والأدوات  والربوات  والأراجيح 
واجلاهزة خلدمة اأ�شحابها ال�شغار. وبالطبع فاإن الأطفال يف 
الألعاب،  يحطم  بع�شهم  اأن  ويحدث  متماثلون  البلدان  جميع 
ولكن يراقب ويالحظ كل هذه الأ�شياء جي�ض كثري التعداد واإن 

كان غري ملحوظ من امل�شتخدمي. 
والعوار�ض الديكورية م�شذبة والرتع املائية منظفة والدروب 
املمرات  يف  ال�شامقة  النباتات  اأمــا  الناعمة.  بالرتبة  منثورة 
فهي  امللتهبة  ال�شم�ض  اأ�شعة  حتت  للنزهة  املخ�ش�شة  امل�شجرة 
نظيفة وبانتظار زوارها. ولكنهم ويا للغرابة قليلو العدد! ويحدث 
اأنه يف غ�شون نزهة ملدة �شاعتي ل ت�شادف حتى �شخ�شًا واحدًا 
العاديي  ال�شعوديي  ومعظم  العتيادية.  الأيــام  يف  وبخا�شة 
واملراكز  املدينة  متنزهات  يف  الفراغ  اأوقــات  اإم�شاء  يف�شلون 
فيجل�شون  الريا�ض  �شواحي  اإلى  راكبي  يتنقلون  اإذ  التجارية 
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بجوار �شياراتهم عند حواف اجلادة متطلعي بتاأمل نحو الأفق 
اإطفاء  ال�سكل رمبا يتم لهم  الليلية وبهذا  ال�سماء  اإلى جنوم  اأو 

غليل ال�شوق اإلى اأمهم ال�شحراء. 
وقت  قبل  ــدرب  ال اإلــى  راكبي  ناأتي   - وزوجــي  اأنــا   - ونحن 
كيلومرتات  ب�شعة  م�شافة  قطع  وبعد  ال�شم�ض.  غروب  من  قليل 
ب�شرعة نتوقف عند اأحد املرتفعات يف حافة لن�شاهد كيف يهبط 
اأعيننا  اأمام  الباهت  الربتقايل  اللون  الكبري ذو  ال�شم�ض  قر�ض 
بداية حديثي هذا  الدقيق. كنت قد ذكرت يف  الأفق  وراء خط 
اأده�شتني الأنوار ال�شاطعة امل�شع�شعة ملدينة الريا�ض حي  كيف 
التي  الطائرة  جناح  حتت  من  مــرة  لأول  عيناي  عليها  وقعت 
اءة دومًا كنور  اأقلتنا. اأجل؛ اإن ال�شوارع الليلية لهذه املدينة و�شَّ
النهار وبخا�شة يف اأيام الأعياد والحتفالت. وتاأخذ املوؤ�ش�شات 
جميع  ت�شغل  وعمليًا  الإ�شاءة.  من  الأ�شد  ح�شة  اخل�شو�شية 
واملطاعم  البيع  حمال  ال�شكنية  العمارات  من  الأولــى  الطوابق 
احِلَرف  اأ�شحاب  وم�شاغل  احلالقة  و�شالونات  وال�شيدليات 
والفروع اخلدماتية الأخرى وهي ِحَرفيًا مفعمة تبعًا لقوة اخليال 
لدى اأ�شحابها بكل اأنواع الإعالنات الكهربائية امل�شيئة، وبف�شل 
اء موحد  و�شَّ �شا�شة معر�ض زجاجي  وكاأنها  ال�شوارع  تبدو  هذا 
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مفتوح الباب على م�شراعيه اأمام امل�شرتي.
املخازن يف  لعدد  التقريبي  الرقم  اإيــراد  حتى  بو�شعي  ولي�ض 
اأن  اإل  مدينة الريا�ض، وعلى الأرجح يوجد مثل هذا الإح�شاء 
عددها من الكرثة بحيث ميكنني اأن اأ�شتخدم يف و�شفها التعبري 
املتوا�شعة يف حجرة  بي  ما  تــرتاوح  وهــي  عــدد«.  »بــال  القدمي 
واحدة غري كبرية وال�شخمة التي ت�شمل طابقي وثالثة طوابق 
يف ب�شع مئات من الأمتار املربعة، ناهيك عن املراكز التجارية 
وجــدران  بكاملها.  �شكنية  عمارة  ت�شم  التي  الطوابق  عديدة 
حمتوياتها  عار�شة  الزجاج  من  �شخمًا  حائطًا  متثل  واجهاتها 
اإن امل�شرتي يبداأ  على كل الطوابق ب�شكل ديكوري ف�شيح بحيث 
 - اخل�شو�شية  �شيارته  زجاجات  وراء  من  اإليها  ينظر  وهو   -
بالتفكري يف نوعية �شفقته ال�شرائية. وثمة كرثة هائلة يف خمازن 
بيع الأثاث التي رتبت فيها بكل ما يلزم من قطع الأثاث املنزلية 
الأحدث  هو  مبا  الرائعة  حاجياتها  مغرية  وامل�ساحبة  الأمامية 

منها والأكرث ع�شرنة منها مناوبة كل ن�شف عام من الزمان. 
اليومي  الطلب  اأدوات  الأثاث من  انطباع وكاأن  ويتولد لديك 
اأجهزة  الأنظار خمازن  ال�شراء. وجتلب الهتمام وت�شتجلب  يف 
لل�شركات  امل�شع�شعة  املا�شية  البلورية  الأ�شابع  بــالألأة  الإ�شاءة 
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ال�شخمة يف الأ�شكال والأحجام كافة. وتعود ال�شهرة خا�شة اإلى 
واحللوى  والتمور  ال�شكولتة  حيث  وال�شكاكر  احللويات  حمال 
مزهريات  ويف  مر�شعة  اأو  مبلورة  �شناديق  يف  تباع  ال�شرقية 
بلورية واإذا رغب يف الأقل ثمنًا ففي اأوعية لدائنية ملونة ومزوقة 
ولوازم  املنزلية  الأدوات  بيع  اأما خمازن  مبتكر وجذاب.  ب�شكل 
الأ�شياء  من  الكرثة  بتلك  متامًا  غا�شة  فاإنها  املنزيل  التدبري 
البدائع  مثل هذه  ترى  امراأة  اأية  اأن  اإلى حد  والبديعة  اجلميلة 
لن تذهب من هنا فارغة اليدين بل ت�شرتي منها املزيد فاملزيد 

بدافع الإغراء والإغواء يف الدعاية والإعالن.
وبالطبع كان ميكن تاأليف كتاب منفرد عن خمازن املبيعات 
يف الريا�ض بل ويف �شواها من املدن باململكة العربية ال�شعودية 
التايل:  هو  العام  ال�شتنتاج  ولكن  مدنها.  كربيات  وبالأخ�ض 
بنف�شية  الدقيقة  املعرفة  وبالطبع  والرتف  الغزارة  تعر�ض  اأنها 
امل�شرتين. ويعمل على هذا اخت�شا�شيون مهرة. وكل متخ�ش�ض 
وكل  بل  وحــده  التجاري  املحل  ل  يرتب  الواجهات  جتميل  يف 
من  القريب  املقطع  ذلك  يف  مبا  اأمامه  الواقع  الرحيب  املجال 
ر�شيف ال�شارع. واملحال ال�شغرية اأي�شًا ت�شتخدم جلذب انتباه 
والآليات  امللونة  واملعلقات  ال�شوئية  املوؤثرات  خمتلف  امل�شرتين 
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دلة  املثال  �شبيل  وعلى  التذكارية،  التحف  تعر�ض  اأو  ال�شغرية 
قهوة بحجم اأربعة اأمتار. واإذا كانت مزروعة اأمام املحل التجاري 
نخلة اأو نخالت فهي اأي�شًا ميكن تزيينها ولف جذعها على طوله 
اأ�سبح مبثابة املو�سة  بزينات ومزوقات. وخالل الآونة الأخرية 
ن�شب ك�شافات كهربائية دوارة �شخمة وقوية جدًا تر�شل اأ�شعتها 
نحو  اأخــرى  وتــارة  فيها  وما  الأر�ــض  نحو  تارة  والثاقبة  النافذة 
ال�شماء فتحول الليل اإلى نهار. اأما بخ�شو�ض الأر�شفة فاإن كل 
ذوقه  على  املقابل  والر�شيف  يزين حمله  �شاحب حمل جتاري 
وهواه. فاإذا �شاء فر�ض عليه ب�شاطًا وثريًا واإذا اأراد بلَّطه باملرمر 
اأو ك�شاه بالبالطات الرخامية الديكورية. واأحيانًا ثمة من يبداأ 
من ق�شم ر�شيف املارة. وهكذا فاإن امل�شاة العابرين قليلي العدد 
ولكن  املعوقات.  هذه  كل  بي  املــرور  يف  �شعوبة  اأحيانًا  يعانون 
�شياراتهم  يركبون  الذين  اأولئك  على  هنا  من�شبٌّ  الهتمام 

اخل�شو�شية.
وتزين ب�شكل جميل وبديع للغاية املزارع ال�شارعية ال�شغرية 
العائدة اإلى خمازن بيع الزهور والباقات ويف م�شاحة غري كبرية 
ونافورات  فيها  حقيقية  حديقة  ينظمون  اأمــتــار(.   4  *  2.5(
حركة  بقوة  مراوحها  تعمل  م�شغرة  وطواحي  مياه  وم�شاقط 
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من  الناعمة  ال�شجادة  على  يخطو  وهو  املنتظر  وامل�شرتي  املاء. 
الع�شب النامي بي النباتات الفواحة بالنكهة العطرة يجد نف�شه 

حمموًل على ال�شراء من هذه الأزهار املغرية.
وق�شم كبري من ال�شعوديي يف�شلون �شراء ال�شلع ال�شناعية 
من الأ�شواق. وخالفًا لأ�شواقنا متثل اأ�شواقهم �شفوفًا طويلة من 
املخازن املريحة غري الكبرية على هيئة حوانيت ودكاكي جممعة 
يف حيز واحد. وعلى �شبيل املثال: يتاألف �شوق الديرة يف الق�شم 
جممعات  ثمة  ولكن  مبيعات،  نقطة   400 من  للمدينة  القدمي 
اأكرب حجمًا وحمتوى. ومن املمكن فيها �شراء كل �شيء من اإبر 

اخلياطة اإلى قطع الأثاث الكبرية وال�شجاجيد على اختالفها.
العطرة  والزيوت  والعطور  بالروائح  وهي م�شهورة خ�شو�شًا 
كنت  واإذا  ال�شراء  عند  امل�شاومة  ترى  وهنا  واحلناء.  الطبيعية 
ت�شتطيع اإظهار براعتك كاأجنبي يف الإملام باللغة العربية واللهجة 
من  فلي�ض  العجب  وتثري  الإعجاب  تنال  بحيث  الدارجة  املحلية 
الغريب اأن ت�شامح يف ال�شعر وحت�شل على تنزيالت يف الأثمان. 
ي اإيراد ب�شع عبارات عن املطاعم واملقا�شف. والأخرية  وبودنِّ
تقع عادة بجوار املحال التي تبيع ال�شلع الالزمة يوميًا كحوانيت 
املخابز واللحوم واخل�شار و»ال�شوبرماركت« و�شالونات احلالقة 
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بع�شها  ويف  فقط  للرجال  ة  معدَّ املقا�شف  وهــذه  واخلياطة. 
بكرثة  الريا�ض  يف  فاإنها  املطاعم  اأما  بالعوائل.  خا�شة  اأماكن 
والهندية  كالرتكية  القومية  والألـــوان  النوعيات  ب�شتى  كاثرة 
وهي  �شواها.  والعديد  والإيطالية  والكورية  واليابانية  واملغربية 
خ�شبية  بعوار�ض  اأركان  اإلى  مق�شمة  ف�شيحة  �شالت  العادة  يف 
اأو احلواجز العازلة وال�شتائر بحيث  بديعة النقو�ض والزخارف 
ت�شم  بع�شًا يف حلقات  بع�شهم  وال�شيوف عن  ينعزل اجلل�شاء 
بابي  اإلى  عادة  مق�شوم  اإليها  واملدخل  والأ�شدقاء.  املتعارفي 
تقع  ل  الداخل  اإلــى  الولوج  عند  اإنهم  بحيث  وللعوائل  للرجال 
ال�شيت على نحو خا�ض  بع�شًا، وذائعة  اأنظارهم على بع�شهم 
مزوقة  وجدرانها  اخلا�شة  بزيناتها  املتميزة  ال�شينية  املطاعم 
ومتدلية  الزاهية  الألــوان  ذوات  الأطل�شية  بالأقم�شة  »ديكوريًا« 
ال�شغرية  والأجرا�ض  امللونة  القناديل  اأنــواع  �شتى  ال�شقف  من 
النافورات  ذوات  ال�شطناعية  والــربك  الرنانة.  واجلــالجــل 
الإن�شان  قامة  من  اأعلى  وهي  ال�شخمة  الزجاجية  والأحوا�ض 
وتعوم فيها اأنواع عجيبة وطريفة من الأ�شماك والأحياء البحرية 
لت�شلية الرواد، وهنا بو�شعك طلب اجللو�ض يف قاعة مغلقة غري 

كبرية وق�شاء الوقت مع اأ�شدقائك ومعارفك.
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ويودعونهم  ال�شيوف  ي�شتقبلون  اأنيقون  فيها  والعاملون 
يف  بالتاأكيد  اإليك  ويحملون  ب�شو�ض  وبوجه  عري�شة  بابت�شامة 
ختام املائدة داخل علب خا�شة كل ما حجزته من طلبيات ولكن 
مل تت�شع املعدة ل�شتيعابه من األوان الطعام. وبالطبع يقدمون لك 
اآيات ال�شكر على الزيارة داعي اإياك اإلى تكرارها ومرحبي بك 
ال�شينية  املطاعم  جميع  يف  الواجهات  وجدران  وم�شبقًا.  �شلفًا 
يف  التجوال  حــي  ولــهــذا  جــدًا  مبتكرة  ب�شورة  مــزوقــة  كذلك 
ال�شوارع ت�شتطيع بكل �شهولة وي�شر العثور على مثل هذا النوع من 
وكذلك  الكورية(  )املطاعم  و»الكنتاكيات«  الفاخرة.  املطاعم 
»البي�شرييات« وفروع »ماكدونالدز« مزينة ومزوقة ب�شكل �شاطع 
بالفنادق  ملحقة  املطاعم  من  اآخــر  نوع  وثمة  اأي�شًا.  وتقليدي 
كبرية  واأخــرى  �شغرية  قاعات  اأي�شًا  وهذه  والفاخرة،  الكربى 

ت�شغل عدة طوابق.
حفالت  خمتلف  الــعــادة  يف  تنظم  الأمــاكــن  هــذه  مثل  ويف 
والولئم  الحتفالت  وكذلك  الدبلوما�شية  و�شمنها  ال�شتقبال 
باليوم  ال�شنوي  الحتفال  ننظم  ونحن  اإليها.  ومــا  والأعــرا�ــض 
الوطني جلمهوريتنا يف قاعة الحتفالت بفندق »ق�شر الريا�ض« 
وهو نف�شه الذي نزلنا فيه يف اليوم الأول من و�شولنا اإلى هذه 
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البالد. وهذا لي�ض مبح�ض امل�سادفة اإذ اإن زوجي منذ ذلك اليوم 
عقد اأوا�شر ال�شداقة مع املدير الرئي�ض لهذا الفندق. وظهر لنا 
اأنه وزوجته على جانب كبري من اللطف والرقة وهما منحدران 
يف الأ�شل من الأردن. وعلى الأرجح اأنه على اأ�شا�ض من املحبة 
امل�شرتكة لهذا البلد الرائع قد ت�شادقنا ومنذ ذلك احلي اأخذ 
تنزيالت  مقدمًا  تبجيل  كل   - اأي�شًا  لبالدنا   - ل�شفارتنا  يبدي 
واإقامة حفالت  باأعيادنا  لتنظيم الحتفالت  الأ�شعار  كبرية يف 
ا�شتقبالنا. وخالل �شهر ني�شان )اأبريل( من عام 2002م نظم 
ال�شجاجيد  واأبهة معر�ض  بفخامة كبرية  نف�شه  الفندق  يف هذا 
الأذربيجانية حتت رعاية اأمري الريا�ض �شلمان بن عبد العزيز.

ان اأعوام طوال من العمل الدبلوما�شي لزوجي  وبوجه عام اإبَّ
يف  العمل  هذا  اإل��ى  بالن�سبة  الأهمية  مبدى  القتناع  ا�ستطعت 

العالقات وال�شالت ال�شخ�شية مع النا�ض.
اأن  باإ�شافة  اأود الكتفاء  ويف ختام حديثي عن املطاعم هنا 
التقليدية  املطاعم  نحو مده�ض عن  على  متميزة  املطاعم  هذه 
الأطعمة  ولكن  واملو�شيقى.  الكحولية  للم�شروبات  التام  بالغياب 
فيها ممتازة �شواء الفاخرة منها والأكرث توا�شعًا الأمر الذي يتيح 
ملعظم الأجانب القادمي اإلى هنا لغر�ض العمل واكت�شاب الرزق 



151

المملكة العربية السعودية
بعيون زوجة دبلوما�سي

الطعام يف  يتناولوا وجبات  اأن  بدون عوائل  الأحــوال  اأغلب  ويف 
اأمثال هذه املحال. وجتتذب الكثري من املقا�شف ال�شغرية جدًا 
التي تقدم ال�شاورمة الرتكية والأكالت ال�شريعة برائحة اللحم 
امل�شوي واملقلي من مير بجوارها. ومثل هذا الرغيف املطوي على 
�شعودية  ريالت  ثالثة  ي�شاوي  لل�شهية  الفاحتة  ال�شهية  احل�شوة 
اأي: اأقل من دولر، وهذا يف متناول اأيدي اأي فرد و�شمن قدرة 

جيبه.
ولأجل متعة املواطني وت�شليتهم عدا �شباق الإبل الذي �شوف 
لألعاب  م�سمار  بن�ساط  يعمل  اأدناه  يف  لحقًا  باحلديث  اأتناوله 
ت�شتثري  القدم  كرة  مباريات  كذلك  اخليل،  وم�شابقات  القوى. 
�شجة كربى بي ال�شبان وهو ما ي�شعر به اأحيانًا حتى يف ال�شوارع 
ي�شوقون  فال�شبان  املحلي(  الفريق  انت�شار  عقب  )وخ�شو�شًا 
ال�شوارع  رحــاب  يف  �شرعتها  باأق�شى  اخل�شو�شية  �شياراتهم 
ويلوحون  يهللون  ال�شيارات وهم  اأ�شقف  وبع�شهم جال�شون على 
بكوفياتهم يف مرح وحبور. وتنظم �شباقات اخليل ح�شب جميع 
القواعد الدولية ولكن - بالطبع - بدون ال�شما�شرة واملراهنات 

وعلى الرغم من ذلك ت�شرتعي الهتمام احلي. 
ومن جمموع ثالثمائة حديقة ومتنزه يف العا�شمة ال�شعودية 
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الأطفال وحدهم  ب�شهرة خا�شة ل لدى  املتنزهات  اأحد  يحظى 
على  املمتدة  احليوان  حديقة  وهو  البالغي.  لدى  اأي�شًا  واإمنــا 
على  تعر�ض  التي  واحلظائر  الأقفا�ض  حيث  �شا�شعة  م�شاحة 
زوارها اأنواع احليوانات. وثمة جزائر وت�شاري�ض رائعة وترع ماء 
ا�شطناعية ونافورات و�شاحات ع�شبية ح�شنة الت�شذيب وحماطة 
اإلى  الفائقة  العناية  وتده�شك  املزهرة.  النباتات  من  ب�شياج 
احلظائر  ونظافة  احليوان  حديقة  وترتيب  بتنظيم  عجيب  حد 
والأقفا�ض والغياب التام لأية رائحة كريهة ومقززة فيها. والأنواع 
املختلفة من هذه احليوانات تعي�ض يف ظروف مقاربة للظروف 
طبيعي  ب�شكل  وتتكاثر  تتنا�شل  فاإنها  ولهذا  ملعي�شتها.  الطبيعية 
التامة.  �سحتها  وعالئم  مبنظرها  والفرحة  ال�سرور  وتبعث 
ابتداء  الــقــرود  خا�ض  ب�شكل  وا�شع  نحو  على  منها  ومعرو�ض 
الكف  راحــة  على  جتل�ض  اأن  ميكن  التي  ال�شغرية  بالن�شاني�ض 
الريتيالت.  وبالطبع  والأرانغوتان  ال�شخمة  بالغوريالت  وانتهاء 
اأحزمة  من  احلــارة  احللقة  اأنحاء  �شتى  من  جملوبة  والأخــرية 
فيها،  قليلة  لي�شت  اأي�شًا  املحلية  واحليوانات  الأر�شية،  الكرة 
ومن بينها كان اأكرث اهتمامي بالأفعى ذات القرون املنت�شرة يف 
على  تتمايل  �شغرية  قرون  الراأ�ض  على  ولديها  اململكة.  اأرا�شي 
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من  تتجان�ض  اإذ  وهي  الرمال.  يف  تند�ض  عندما  راأ�شها  �شطح 
حيث اللون مع الو�شط املحيط واملنظر الطبيعي العام تكون غري 
فاإنها على جانب  ولهذا  وكثب،  ملحوظة مطلقًا حتى عن قرب 
كبري من اخلطورة وذلك لأن لدغتها مميتة. غري اأنه ذكر يل اأن 
البدو لديهم و�شائل ناجعة وفعالة �شد �شم هذه الأفعى وكذلك 
ال�شنة  بعينها من  اأوقات  التي تكون يف  الرتيالء والعقارب  �شد 

بالغة اخلطر.
وكما هو ال�شاأن يف الأماكن العامة الأخرى فاإن زيارة حديقة 
احليوان حمددة بدقة: يوم للرجال واآخر للعائالت. وعلى الرغم 
من وجود مقهى يف احلديقة فاإن روادها يف�شلون اجللو�ض على 
الع�شب يف املروج اخل�شر لال�شرتاحة واإدارة احلديقة ت�شمح لهم 
بذلك. وهم يفر�شون هناك ال�شجاجيد اأو الب�شط اأو البطانيات 
الطلق.  الهواء  يف  اليوم  ويق�شون  والفواكه.  الطعام  ويتناولون 
للق�شم  احليوان  حديقة  مدير  قــدم  اأعــوام  ب�شعة  غ�شون  ويف 
العلمي �شيبريي - وهو اخت�شا�شي رائع واإن�شان طيب النف�ض - 
الكثري لتطويرها. وقد نظمت يف كل �شنة زيارات اإلى هنا لبع�ض 
فلماذا  اأخــرى  و�شفارات  �شفارتنا  ملوظفي  وكذلك  اأ�شدقائي 
نظمتها؟ ذلك لأن املدير �شمح لنا ا�شتجابة لطلب مني بالقدوم 
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يف �شاعات ال�شباح من اأيام العطل حي تكون احلديقة خالية من 
الرواد. كانت حديقة احليوان غارقة يف هذا الوقت يف بحر من 
الهدوء التام بعيدًا عن �شجيج املدينة وم�شكالت الزدحام وكرثة 
النا�ض. ومل تكن ت�شمع �شوى تغاريد الطيور والزعقات املنفردة 
للوحو�ض املفرت�شة من زجمرة وزئري وعواء وهرير وال�شحكات 
والكركرات من اأطفالنا املتقلبي على الع�شب. وذات مرة جلبت 
احلربية  العمليات  جــراء  املعوقي  من  جمموعة  هنا  اإلــى  معي 
والقتالية يف منطقة قرة باخ اجلبلية الذين كانوا يق�شون مدة 
عالج جماين يف م�شت�شفيات الريا�ض. وقد اأركبوا يف حجب مع 
عربات املقعدين وعكازاتهم يف عربة ترامواي خا�شة، ونظمت 
لهم جولة يف جميع اأنحاء احلديقة مع التوقف عند كل قف�ض. 
هم الإعجاب  وقد غمر الفرح نفو�ض هوؤلء ال�شبان املعوقي وعمَّ
ماأ�شاتهم  الزمن  من  ملدة  نا�شي  املرحي  كالأطفال  وابتهجوا 

وم�شائبهم.
وبي كل التنوع يف احليوانات كانت لدينا بالطبع احليوانات 
املحببة. وهي جمموعة قرود الرانغوتان وهي خم�شة اأفراد منها 
ونحن هنا عادة كنا نتوقف ملدة ل تقل عن ن�شف �شاعة مالحظي 
حركاتها، وهي اأي�شًا كانت تراقبنا وكاأنها تتفرج علينا بدورها.
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وبعد �شماح املوظف املخت�ض قمنا باإطعامها قلياًل من فاكهة 
تتلقف  القرود وهي  التمور. وكانت هذه  لها بع�ض  املوز وقدمنا 
اللقم اللذيذة تبدي ل احلذق واخلفة فح�شب واإمنا اأي�شًا معهما 
اخلوا�ض الفردية من الطبائع، اإذ مل ت�شاأ قردة اأن تكلف نف�شها 
باأخذ ما يقدم اإليها ولعل قردة اأخرى عدت اأن من غري الالئق 
بكرامتها وعزتها اأن تتلقف متلهفة العطايا. اأما القرد فاإنه على 
العك�ض عر�ض الرغبة الإيجابية النمطية املعهودة يف ملء معدته 
ومتد  التذلل  تظهر  القرود  واأخــذت  فاملزيد.  باملزيد  وح�شوها 

�ض واحللوى وثنَّت اأ�شابعها عند ال�شدغ. اأكفها طالبة امللبَّ
وعمومًا ت�شرفت على نحو مغاير لت�شرف الب�شر الأمر الذي 
بل وحتى  اأطفالنا  لدى  واملرح  ال�شرور  بالطبع عا�شفة من  اأثار 

لدى البالغي كذلك.
اأماكن معي�شة احليوانات يف حديقة  اأن  ومن دواعي ال�شرور 
ل�شاكنيها!-  اأ�شفها باحلظائر احرتامًا  اأن  اأريد  ول  احليوان - 
م�شيدة بحيث تكون احلواجز والعوار�ض بينها وبي رواد احلديقة 

منخف�شة ومريحة للنظر الفاح�ض �شواء للبالغي اأو ال�شغار.
الداخل  ثمة يف  ال�شالمة  الأمن واحلر�ض على  لغر�ض  ولكن 
احليوانات  بو�شع  ولي�ض  باملاء  مملوء  خندق  الزريبة  طول  على 
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اأبدًا تخطيه.
واأذكر هنا حادثة وقعت يف حديقة احليوان قبل ب�شعة اأعوام.

وبالطبع كان ذلك حدثًا من الطوارئ غري املتوقعة. يف العادة 
الأمر  وكان  الــزوار.  غياب  يف  امل�شاعدة  الأعمال  جميع  جتري 
بالطبع يف  نحن  نكن  ومل  اليوم  ذلك  اأي�شًا يف  النحو  على هذا 
احل�شبان. تهياأ العاملون يف احلديقة لنقل مت�شاح فتي ولكنه قوي 
من ترعة ماء �شغرية و�شيقة اإلى ترعة اأو�شع. وكانت جمموعتنا 
يف هذا الوقت خا�شة يف موقع غري بعيد، وقد طلبت من العاملي 
ال�سماح لنا مب�ساهدة العملية وت�سويرها على �سريط �سينمائي.

معي  ب�شكل  بالتم�شاح  الإم�شاك  على  يقت�شر  العمل  وكــان 
وجره مل�شافة ثالثة اإلى اأربعة اأمتار واإنزاله اإلى فوهة تف�شي اإلى 
اإلى حافة احلو�ض  العاملي  اثنان من  احلو�ض املجاور. و�شعد 
واأخذا يرميان �شبكتهما على احليوان وت�شنى لهما اإجناز املطلوب 
ولكن حي اأح�ض التم�شاح ال�شخم بالأن�شوطة التي ت�شده اإلى حد 
الختناق �شار يتلوى حماوًل التخل�ض منها وب�شكل ما ا�شتطاع 
يزال  ل  كان  احلبل  اأن  بيد  الأماميتي  قائمتيه  اإحــدى  حترير 
ذلك  اأن  العامالن  وظن  عنقه.  على  الإطباق  يف  ب�شدة  حمكمًا 
كان كافيًا لل�شيطرة عليه وراحا يجران التم�شاح من ذنبه وراأ�شه 
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وبعد الإم�شاك به جيدًا بداآ يرفعانه. ول اأدري كيف ح�شل هذا 
ولكن التم�شاح وهو مرفوع يف الهواء انفلت فجاأة وعلى حي غرة 
اأطبق بفكيه الرهيبي وع�ض باأنيابه املهولة العامل يف احلديقة. 
اإلى  اأحدهم  واندفع  احلو�ض  يف  التم�شاح  و�شقط  الدم  وتدفق 
الإ�شعافية.  الطبية  بامل�شاعدة  والإغاثة  النجدة  طالبًا  الهاتف 
التقدير الالزم فاإن فريق الإ�شعاف  اإبداء ما يجب من  وينبغي 
ونقل  فح�شب.  دقائق  خم�ض  بعد  املو�شع  اإلى  و�شل  ما  �شرعان 
مدة  ونحن  بقينا  امل�شت�شفى.  اإلى  ذهول  حالة  يف  وهو  امل�شاب 
ثم  نفو�شنا.  هدوء  وا�شتعادة  جاأ�شنا  متالك  ن�شتطيع  ل  طويلة 
قيد  على  بقي  العامل  ذلــك  اأن  فعرفت  بعد  فيما  ا�شتو�شحت 
احلياة وخرج من احلادث �شاملًا ومل تنفذ اأنياب التم�شاح احلادة 
اإلى العروق ومل تقطع الأوردة وال�شرايي وبقيت الأوعية الدموية 

على حالها.
وبب�شاطة ميكن القول: اإنه قد ولد يف قمي�ض ال�شعادة وهو ذو 
حظ �شعيد. وظلت ذاكرتي حتتفظ بلوحة �شاطعة للواقعة التي 
بال�شريط  اأحتفظ  زلت  وما  �شمنًا،  وم�شاعري  امل�شاعر،  هزت 

ال�شينمائي الذي �شجل وثائقيًا هذا احلادث الفظيع.





 عالم الحيوان
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اأن  لراأيت  الطائرة  كــوة  من  اململكة  اأرا�ــشــي  اإلــى  نظرت  لو 
عدا   - ذلك  ورغــم  قاحلة،  �شحراء  ميثل  منها  الأكــرب  الق�شم 
غابات النخيل املزروعة بيد الإن�شان وهي التي حتدثت عنها اآنفًا 
واخلطوط اخل�سر ل�سفوح �ساحل البحر الأحمر وكذلك الواحات 
الكربى يف الق�شم ال�شرقي من �شبه اجلزيرة - ميكنك اأن ت�شاهد 
هنا نباتات كثيفة مثل: �شجرة الأ�شمل. وهذه الأ�شجار ت�شتطيع 
ما  نــادرًا  ولي�ض  ال�شاخنة  الرملية  الرتبة  اأنــواع  العي�ض جيدًا يف 
تزرع خ�شي�شًا عند حدود هذه الأنواع من الرتبة لتثبيت الكثبان 
التي  الأكا�شيا  اأ�شجار  اأنواع  خمتلف  كذلك  وت�شاهد  املتحركة. 
الأحمر  اللون  تدرجات  بكل  الربيع  يف  عا�سف  بن�ساط  تزهر 
يف  منتفخة  �شفراء  كريات  عليها  تنبت  التي  امليموزا  واأ�شجار 
م�سطحة  مبظلة  وال�سبيهة  الربقوق  من  الكثيفة  الثمار  حجم 
من  بباقات  ال�شحراء  تزدهر  املطر  وبعد  ال�شوكاء،  لل�شجرة 
اأزهار الرنج�ض ال�شغرية وزهرة الأري�ض الوح�شية باللون الأزرق 
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الغامق وتنب�شط كال�شجادة الأع�شاب بعمر عام واحد التي متثل 
جدًا  ال�شحيح  الغذاء  اإلــى  ممتازة  فيتامينية  غذائية  اإ�شافة 
كطعام لالإبل والأغنام. واأما يف املناطق اجلبلية فيمكن م�شاهدة 
اأنواع من نباتات الكاكتو�ض ال�شوكاء وبع�ض النماذج من الأ�شجار 
ال�شامقة. وثمار الكاكتو�ض لذيذة جدًا من حيث الطعم اإل اأنها 
تتطلب معاجلة دقيقة جدًا. وال�شكان املحليون ي�شتطيعون ذلك 
بكل ي�شر منظفي بال�شكي الق�شرة ال�شائكة راأ�شًا ثم ي�شتمتعون 

بتناول الثمرة ال�شهية.
ومدن اململكة العربية ال�شعودية احلالية متثل واحات باملعنى 
احلريف وجميع ال�شوارع م�شجرة وفيها الكثري من احلدائق العامة 
واملتنزهات الأمر الذي يتطلب من احلكومة نفقات �شخمة نظرًا 
اإلى مناخ البالد ال�شارم. وقد مد اإلى كل �شجرة اأنبوب فردي 
ب  ت�شذَّ والنباتات  بالقطرات(.  )اأي:  التقطريي  لل�شقي  خا�ض 
على الدوام وبانتظام ويعتنى بها ويناف�ض املالكون اخل�شو�شيون 
بع�شهم بع�شًا يف حت�شي تنظيم حدائقهم وال�شاحات اخلا�شة 
بلعبة الغولف وال�شاحات اخل�شراء. والنباتات يف الرتبة املجلوبة 
اإلى الأعلى م�شرعة  وب�شبب غزارة املاء و�شطوع ال�شم�ض ت�شهق 
املتعر�ض وهي  اليا�شمي  ب�شكل عجيب، مثل: �شجرية  يف منوها 
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تزهر كثريًا جدًا بغري ا�شتعجال وعلى مدار ال�شنة وتت�شابك مع 
وكاأنها  تتموج  احليوية  الطاقة  زيادة  وب�شبب  املجاورة  الأ�شجار 
ناقمة ب�شبب كرثة الزدهار والت�شعب الكثيف، مما يحملها على 
ال�شوارع  الثانية حمولة  اإلى اجلهة  ت�شلق اجلدار والنزول عربه 
من  الكرثة  هذه  وبي  اخل�شرة.  �شديدة  ممــرات  اإلــى  والأزقــة 
اأع�شا�شها  الكثرية  الطيور  تبني  الربيع  يف  وبخا�شة  الأزهـــار 
وتتجاوب اأ�شواتها املتناغمة بي الزقزقة وال�شق�شقة على عادة 
ذوات الأجنحة، مثل: احلمام الربي والببغاوات املرق�شة وطائر 
الهدهد والزرازير والع�شافري. وتخطط ال�شماء ال�شفافة ب�شكل 
حثيث اخلطاطيف الر�شيقة من طيور ال�شنونو )ال�شند والهند( 
نوع  للهزار من  ال�شاحر  التغريد  اأ�شعف احلظ ميكن �شماع  اإذا 
البلبل العندليبي. اأما يف ال�شباح وامل�شاء فيمتلئ اجلو بالغناء 

احلاد من ال�شحارير.
يتميز  العربية  اجلزيرة  �شبه  يف  الطيور  عامل  فاإن  وعمومًا 
بالرثاء والتنوع وبخا�شة يف املنطقتي ال�شاحليتي. وحتلق اأ�شراب 
الأجواء  اإفريقيا قاطعة  اإلى  اأوروبا  املهاجرة مرتي من  الطيور 
واأولى  للتع�شي�ض.  واأحيانًا تنزل هنا  العربية  فوق �شبه اجلزيرة 
الهجرتي عرب البحر الأبي�ض املتو�شط والبحر الأحمر، والهجرة 
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العراق(  اأر�ض  والفرات يف  الرافدين )دجلة  الثانية عرب وادي 
واخلليج العربي )الفار�شي( ثم لحقًا اإلى اأثيوبيا واأريرتيا. وهي 
الأول  ت�شرين  �شهر  اأواخر  ال�شعودية  العربية  اململكة  اإلى  تطري 
)اأكتوبر( وتغادرها يف ني�شان )اأبريل(. وهنا تت�شيد الأ�شماك 
البي�ض  الكراكي  ال�شحلة  املياه  يف  وتت�شكع  الوح�شية  الطيور 
والطواوي�ض  الوح�شية  الأوز  وتعر�ض  البليكان.  وطيور  واللقالق 

الأنيقة ال�شيقة ري�شها.
باأرجلها  حافرة  الأوروبية  الفلمنغو  طيور  من  جتمعات  وثمة 
القوية الطي الغريني م�شتخرجة منه �شغار الأ�شماك والديدان 
التي تقع يف احلال يف حيازة مناقريها املعقوفة ولعلي مل اأ�شهد 
باليمن.  عدن  خليج  يف  اإل  الفلمنغو  لطيور  التح�شد  هذا  مثل 
اأول موقف عجيب يل معها حي ارتفعت يف اجلو  واآنــذاك كان 
اأ�شرابها اإلى درجة عالية فوق املنطقة البحرية من بي ال�شقوق 
فاحتة  رمادية  �شحبة  اإلى  وحتولت  الوردية  البي�شاء  املرجانية 
تفرقت ببطء يف قبة ال�شماء الزرقاء )ومل تكن تلك �شوى �شرب 
كبري من هذه الطيور(. ومن الطيور الكوا�شر ت�شادف ال�شواهي 
الأرانب  وتدّرب على �شيد  ت�شاد  والأخرية  وال�شقور.  والن�شور 
ال�شهوب  طيور  وكذلك  الأحــجــام  �شغرية  والطيور  وال�شحايل 
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الكبرية من ذوات العنق الطويلة وال�شيقان القوية. وهي الهواية 
املحببة لدى ال�شعوديي التي تعود اإلى اأعماق التاريخ على مدى 
اأواخر  النارية  الأ�شلحة  قبل ظهور  اأما  ال�شني.  مئات من  عدة 
القرن التا�شع ع�شر فقد كانت هذه الهواية الفر�شة والإمكانية 

الوحيدة حل�شول �شكان اجلزيرة العربية على اللحوم.
وقد  ال�شعودي  الفولكلور  من  ليتجزاأ  جزءًا  ال�شقر  وي�شكل 
يف  ا�شتخدامه  اأما  الأ�شاطري.  واخرُتعت  الق�شائد  فيه  ُنظمت 
ال�شيد في�شكل نوعًا من الريا�شة البدنية، وهو طري ذكي وجميل 
وقابل للتدريب. واإذا جرى احلديث حول �شقور اململكة العربية 
ال�شعودية فاإن الطول الأمثل لل�شقر اجليد من الراأ�ض واإلى الذيل 
ينبغي اأن يكون بطول ذراع الرجل من اأظفار اأ�شابعه اإلى املرفق. 
وتعود ال�شفات احل�شنة الأخرى لطيور ال�شيد اإلى ال�شدر العري�ض 
والري�ض الناعم والب�شر احلاد الثاقب والأجنحة الطويلة القوية 
وبخا�شة  التحليق  النادرة يف  ال�شرعة  على  القدرة  التي متنحه 
اآلف وع�شرين  �شد الريح. وثمن طري كهذا يرتاوح بي ع�شرة 

األف دولر.
�شريع  نف�شه  الوقت  يف  اأنه  اإل  الأيــدي  متناول  فوق  وال�شقر 
التاأهيل والتعود على خمتلف التغريات ولهذا فاإنه �شالح متامًا 
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للرتوي�ض والتدريب مما يحتاج بال�شرورة تبعًا لكل منوذج من 
غري  يتطلبان  وتدريبه  و�شيده  اأ�شابيع.  ب�شعة  اإلى  اأيام  ع�شرة 
ومعرفة  والبتكارات  واخلربة  الكبري  وال�شرب  الوقت  من  قليل 
اأهواء هذا الطري. وال�شقارة ل ياأخذون هذه الطيور من الأع�شا�ض 
والأوكار وهو ميكن اأن يكون اأب�شط كثريًا بل يف�شلون �شيد الطيور 
الفتية منها التي تكونت �شخ�شياتها الفردية والتي افرتقت عن 
اأن  يجب  املطلوب  الطري  فاإن  غريبًا  ذلك  بدا  ومهما  ال�شرب. 
الإناث  اأن  ظهر  وقد  الأنثوي.  اجلن�ض  من  طريًا  بالتاأكيد  يكون 
منها خا�شة متتلك ال�شفات الالزمة لل�شيد وهي وحدها، تعد 
�سقورًا كاملة. اأما ذكورها فاإن حجمها يكون مبقدار الثلث من 
حجم اإناثها. وخالل الأزمان ال�شالفة مل يكن البدو معنيي بجن�ض 
يف  ومهاراتها  اإمكاناتها  ح�شب  ينتقونها  وكانوا  الطيور  هــذه 
ال�شيد، وهكذا كان. وحتى يف الوقت الراهن عندما يكون البدو 
ي�شمونه  فاإنهم  اأنثى  لديهم  الذي  الطري  اأن  ومتاأكدين  واثقي 
با�شم ال�شقر الذكر. وهكذا فاإن اإناث ال�شقور حاليًا ا�شتحقت 

اأ�شماء ال�شقور الذكور ب�شبب �شفاتها الذكورية.
وثمة عدة اأ�شاليب وطرائق تقليدية ل�شيد ال�شقور؛ فمثاًل: كان 
ي�شنع يف الزمن القدمي قف�ض غري كبري من اأعواد دقيقة جدًا، 
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اأما حاليًا فمن اأ�شالك معدنية كال�شعريات. وتربط بها كمية من 
الأن�سوطات وتو�سع داخل القف�ض حمامة مبثابة الطعم. وينق�ض 
املعقوفة،  خمالبه  فيها  وين�شب  فري�شته  على  املجنح  ال�شياد 
احلمام  وي�شتخدم  كبري.  جهد  اإلى  اقتنا�شه  يحتاج  ل  وعندئذ 
اإلى �شباك ل تكاد ترى طولها ب�شع ع�شرات من  كذلك بربطه 
الأمتار م�شدودة ومثبتة اإلى الأر�ض. وتخفق ال�شحايا امل�شكينة 
باأجنحتها حماولة التخل�ض والتمل�ض من الكبود وهذا بالطبع 
امل�شيدة  اأي�شًا يف  ي�شقط  الذي  ال�شياد  الطري  انتباه  ي�شرتعي 

املن�شوبة ويقع دومنا ريب يف اأيدي قان�شيه. 
وبعد اأن ي�شاد هذا الطري اأو يقتن�ض ويعد يف راأي املتخ�ش�ض 
يغطي  خا�ض  جلدي  حجاب  راأ�شه  على  يركب  للتدريب  �شاحلًا 
رفيع  بخيط  بحذر  جفناه  يخاط  الغر�ض  لهذا  واأحيانًا  عينيه. 
اأربعة  اإلى  ثالثة  ملدة  مبنى  داخل  على هذه احلال  به  ويحتفظ 
اأيام. وهذا ل يوؤثر باأية حال على قوة الب�شر لدى ال�شقر. ولكن 
ما هو جدير باملالحظة اأنه يجعله اأكرث هدوءًا. ويف غ�شون مدة 
التدريب كلها ل ي�شمح للطري بالنوم لياًل، وبي الفينة والأخرى 
لل�شيد،  والإعــداد  الرتوي�ض  ولأجــل  اللحم.  من  قطع  له  م  تقدَّ
اأ�شياء  عدة  اإلى  ال�شقار  يحتاج  اجللدي،  احلجاب  عن  ف�شاًل 
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اأخرى �شرورية منها فردة قفاز من اجللد اأو الكودري تلب�ض على 
الي�شرى حلماية �شاحبها من خمالب الطري احلادة.  اليد  كف 
حم�شوة  الكودري  اجللد  من  طويلة  حمفظة  يف�شلون  وبع�شهم 
باألياف، لهذا الغر�ض وقفة خا�شة �شبيهة بقبعة على �شكل كتاب 
مفتوح ل�شرتاحة ال�شقر خالل املدد ما بي حتليقات ال�شيد، 
ويحتاج اأي�شًا اإلى حزام ق�شري تربط به �شاقا ال�شقر اإلى القفة 
وحقيبة جلدية وا�شعة تو�شع فيها فرائ�ض الطيور التي تعد منها 
وجبات طعام للبدوي. وف�شاًل عن هذا ل بد من �شيء اآخر ذي 
اأهمية لزمة لرتبية هذا الطري ال�شياد هو ع�شابة ل�شد اأجنحة 

الطيور التي �شت�شتخدم طعمًا. 
ال�شقر  اأ�شبح  انتظارها.  طال  التي  اللحظة  حتل  واأخــريًا 
يف  باأنه  علم  على  الآن  وهو  �شاحبه.  خلدمة  وجاهزًا  متدربًا 
�شوف  خائبة  اأم  قة  موفَّ اأكانت  �شواء  �شيد  حتليقة  اأية  اأعقاب 
يح�شل على قطعة حلم. وهذا معناه اأنه بالتحالف مع الإن�شان 
�شوف يوؤمن له الطعام الالزم وهو ما مينحه الطماأنينة والثقة. 
اجلواد  �شهوة  يعتلي  وال�شقار  الباكر  ال�شباح  حل  قد  وها 
ال�شقر  يجل�ض  اليدوية  باحلقيبة  امللفوفة  الي�شرى  يده  وعلى 
اأمامهما ن�شف دائرة  وراأ�شه مغطى بالكي�ض اجللدي. وتنف�شح 
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ل تنتهي من البيداء احلجرية تخيم فوقها قبة ال�شماء النفاذة 
ذات اللون الأزرق الفاحت واملنارة باأ�شعة ال�شم�ض اجلانبية. وتهب 
اجلواد  رقبة  على  العرف  ب�شعر  فتتالعب  خفيفة  هــواء  ن�شمة 
اأي�شًا ري�ض ذلك الطري ال�شياد. ويرنو البدوي  العربي وحترك 
من موقعه املرتفع بنظراته الثاقبة عرب الهواء ال�شفاف واملنظر 
الطبيعي غري املزدحم يف مكان ما من ال�شماء ال�شافية يرتدد 
هنا  الوقت  اإن  اإذ  الرجل  �شرب  وينفد  مرئية.  غري  ة  ُقربَّ تغريد 
يجرى ببطء، وبغتة يلحظ حركة ل تكاد تبي بي اأحجار  فيتوتر 
حلظتها.  يف  كذلك  اإليه  ال�شقر  �شاحب  حالة  وتنتقل  ج�شمه 
ويخل�ض ال�شقار �شاَقْي ال�شقر من الأغالل وي�شحب احلجاب 
اجللدي عن راأ�شه  وتنطلق من حنجرته �شرخة مزجمرة. وهذه 
عالمة خا�شة الدللة فيحرك ال�شقر رقبته ويهز راأ�شه ويوزع 
نظراته الثاقبة على  اجلهات كافة. ولكن ها هو يتجمع للحظة 
واحدة فقط ثم ينكل يف نرتة ويحلق قرب �شطح الأر�ض ب�شرعة 
هو  وها  �ساحبه.  ي�سبق مب�سافة طويلة  ال�سقر  ولكن  متزايدة. 
على  النق�شا�ض  عليه  ي�شهل  �شاعد  خط  على  اجلو  يف  يرتقي 
فري�شته املرتقبة ومن ثم يخر كاحلجر ال�شاقط على ال�شحية. 
وي�شربه  ال�شحراوي  الأرنــب  ظهر  يف  احلــادة  املخالب  وتنغرز 
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ال�سقر بقوة مبنقاره املعقوف كاملحجن. ولكن الفري�سة ل تزال 
تقاوم. ويف ذعر جنوين وعيني جاحظتي يحاول الأرنب بقفزات 
قوية يف نطات التمّل�ض من قب�شة يد القاتل الذي ل يرحم ولكن 
ال�شقر يوا�شل الرك�شة املتقافزة وكاأنه فار�ض على �شهوة جواده 
اأنه يظل  اإل  التحليقي  توازنه  يتناه�ض وينتف�ض ويفقد  اجلامح 

قاب�شًا على فري�شته بيدين من حديد.
املميتة  �شربته  ال�شقر  وينزل  الــذروة  حلظة  حتل  واأخــريًا: 
اجلبارة على عنق ال�شحية ال�شقية. ويتوقف النزاع فجاأة وكاأمنا 
العجاج  وتهبط موجة  ال�شطدام بجدار غري منظور  قد حدث 
ولكن ج�شد القتيل ل يزال يرتع�ض مرجتفًا لبع�ض الوقت قبل اأن 
يهمد مفارقًا رمقه الأخري وي�شتقر ال�شقر على �شحيته ب�شرا�شة 
الوقت  الفاجعة يف  اإلى مو�شع  ال�شياد  الفار�ض  وي�شل  ج�شعة. 
راأ�ض  املنا�شب و�شرعان ما ي�شع احلجاب اجللدي على  الالزم 
الأرنب الذي ل يزال دافئًا بعد مفارقة  ال�شقر ويخطف ج�شد 
الروح لتوها خمل�سًا اإياه من املخالب النا�سبة فيه ويقطع مبديته 
احلادة فلذة من حلم الأرنب ليد�شها يف منقار ال�شقر ال�شياد 
على �شبيل املكافاأة. وي�شع الفري�شة �شريعًا يف احلقيبة اجلانبية 
لئال يرتك الفر�شة للطري اجلارح ليمزقها ثم مي�شد برّقة وحنان 
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ري�ض ال�شقر ليهدئ اأع�شابه ويربد حما�شته وحماوته ويخاطبه 
ة بال�شم الذي لقبه به موؤخرًا ويل�شق اأذنه باحلجاب اجللدي  برقَّ
الذي يغطى راأ�ض ال�شقر متن�شتًا ومنتظرًا اجلواب اأو رد الفعل 
منه يرفع ال�سقار اليد عن �سقره غري مرة ورمبا مرارًا ليفرد 
للطري  الراحة  مدة  هي  الهنيهة  هذه  ولكن  الهواء  يف  جناحيه 

ال�شياد.
البدو يتخذون من طيورهم  ولي�ض ثمة ما ي�شتغرب من كون 
هذه التي هي اأهم واأحذق ال�شيادين موقفهم وكاأنها من اأفراد 
اأ�سرتهم، فهم يعتنون بها يف حدب ولطف ويعاجلونها مبا يعرفونه 
من و�شائل و�شبل ويحافظون عليها كاأعز ما لديهم واأغلى مك�شب 
ذي قيمة. وعلى اأية حال؛ يف ختام مو�شم ال�شيد يطلقونها اإلى 
عامل احلرية والإرادة لكي يت�شع لها الوقت لتكوين الأ�شرة وو�شع 
البي�ض وتفقي�ض الأفراخ. ومع الأ�شف تختفي تدريجيًا ممار�شات 
كهذه؛ لأن اأ�شحاب ال�شقور اليوم ل يريدون التخلي عن طيورهم 
يقال -  اأنهم - واحلق  مع  والأن�شال.  النوع  الغالية حلفظ  هذه 
الأمر  لهذا  املوائمة  الظروف  توفري  ذلك  اأمكنهم  ما  يحاولون 

ولكن بدون احلرية. 
وعلى العموم فال�شيد بوا�شطة ال�شقور قد حتول اأثناء عقود 
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ال�سنني الأخرية من �سرورة �ساقة لدى البدو اإلى ما هو مبثابة 
�شنعة للت�شلية وحرفة اإمتاع لالأمراء والأثرياء.

والإن�شان ال�شياد لي�ض نادرًا ما يتدرب ل على �شرج ح�شان 
لهذا  خ�شي�شًا  جمهزة  ومك�شوفة  قوية  جيب  �شيارة  يف  بــل 
العربية  اجلزيرة  �شبه  يف  حاليًا  ال�شقور  ت�شاد  ول  الغر�ض. 
البحار.  عرب  اخلارجية  البلدان  من  اأي�شًا  جتلب  واإمنا  وحدها 
عندما  ال�شقور  فاإن  ولهذا  الكلفة،  وغالية  �شاقة  العملية  وهذه 
ت�شبح اأخريًا يف ملكية الر�شتقراطيي ترتفع اأثمانها اإلى اأكرث 
من 250 اإلى 300 األف دولر عن ال�شقر الواحد. وتثمن بقيمة 
الوا�شعة ل�شهول  نفي�شة خ�شو�شًا الطيور املقتن�شة يف الرحاب 

�شيبرييا وقزاخ�شتان ال�شهرية بوجود ال�شقور البي�ض.
يف  ت�شاهد  اأن  ميكن  كــان  ال�شني  من  ع�شرات  ب�شع  وقبل 
وهي  تطري  ل  التي  ال�شخمة  الطيور  العربية  اجلزيرة  اأرا�شي 
وترعى  اجلزيرة  من  ال�شمايل  اجلزء  يف  تعي�ض  وكانت  النعام. 
يف جماميع غري كبرية كالإبل. ولكن الطلب على حلومها الطرية 
الفيتامينية  عالية  وبيو�شها  ال�شهري  الناعم  وري�شها  اللذيذة 
وتدليكه  اجللد  دعك  يف  ال�شعوديون  ي�شتعمله  الــذي  و�شحمها 
اإنقاذًا من حرارة ال�شم�ض اأو موجات الربد ورجفات ال�شترباد؛ 



172

المملكة العربية السعودية
بعيون زوجة دبلوما�سي

قد اأف�شى اإلى جعل هذه الأنواع الرائعة من ممثلي عامل احليوان 
تختفي وتزول. والآن ل ميكن م�شاهدتها اإل يف حديقة احليوان 

مبدينة الريا�ض وهو ما �ساأحتدث عنه بعد قليل.
اأرا�سي اململكة العربية ال�سعودية  اأن الق�سم الأكرب من  ومبا 
اأن عامل احليوان فيها  امل�شتغرب  لي�ض من  فاإنه  البوادي  ت�شغله 
لي�ض ثريًا. وترعى يف الرحاب غري املتناهية ال�شحيحة �شتى اأنواع 
الغزلن التي يتعر�ض عدد كبري منها مع الأ�شف اإلى الذبح والقتل 
اإلى  والرقيق  اللذيذ  اللحم  هو  ال�شهية  ومو�شع  كارثي.  ب�شكل 
درجة غري عادية لهذا احليوان البديع الوديع. والعرب املقتدرون 
ماليًا ي�شيدونه وهم على �شيارات اجليب ال�شريعة وكذلك املها 
الربية  القطط  ت�شرح  اجلبلية  املناطق  ويف  امل�شتقيمة.  بقرونها 
وال�شباع وبنات اآوى والوعول اجلبلية. اأما بخ�شو�ض احليوانات 
واجلــرذان  والعظاية  واحلـــرذون  بري�ض  اأبــي  مثل:  ال�شغرية 
والأفعى وال�شب والقنفذ فاإنها موجودة يف جميع املوا�شع. وبو�شع 
الثعالب والأرانب عبور الطريق دومنا خ�شية اأمام �شيارتك، ولكن 
بالطبع ل على اجلادات ال�شريعة واإمنا يف الدروب ال�شحراوية 
البعيدة عن العمران. اأما يف جبال اجلزء اجلنوبي الغربي من 

البالد فت�شكن قطعان الن�شاني�ض وهي قرود �شبيهة بالكالب. 
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وذات مرة كنا م�شافرين اأنا وزوجي اإيلمان اأرا�شلي قا�شدين 
مكة لأداء العمرة حي كانت تقف عند معرب جبلي ح�شود من هذه 
ل لنا من بعيد اأن اأنا�شًا يقفون على الدرب  القرود. ويف البداية خينِّ
وكان ذلك بادي الغرابة وبعث التعجب بالن�شبة اإلى جادة �شريعة 
ومتعددة خطوط املرور. وبداأ زوجي ي�ستخدم الكوابح وي�سغط 
على املنبه يف الوقت نف�شه، اإل اأن هذا مل يخلف اأي انطباع لدى 
اأ�شبحنا  فقد  منها  اقرتابنا  عند  اأما  اأمامنا،  اجلال�شة  القرود 
يف احلال حماطي بالقرود. وحل�شن احلظ كانت نوافذ ال�شيارة 
�شطح  اإلــى  احليوانات  هــذه  بع�ض  قفزت  ما  و�شرعان  مغلقة. 
ال�شيارة وخمزن احلقائب وحتى على ال�شقف. وتلك التي جل�شت 
على التخت تقوم باإ�شارات واإمياءات مفهومة متامًا وهي ت�شرب 
ومتد  الفاغرة  اأفواهها  يف  اأ�شابعها  وتدخل  بطنها  على  نف�شها 
راحاتها اإلى الأمام مبينة اأنها حتتاج اإلى الطعام. وكان مفهومًا 
اأ�شحاب  من  العطايا  تلقي  على  تعودت  اأنها  الدلئل  من جميع 
احتياطياتنا  جميع  كانت  الأ�شف  مع  ولكن  ــارة.  امل ال�شيارات 
الغذائية موجودة يف �شندوق احلقائب اخللفي، ومل يكن بو�شعنا 
اأدري  ول  احلــي.  ذلــك  يف  منه  نخرجها  اأن  مفهومة  لأ�شباب 
�شيارة  ورائنا  من  تاأت  مل  لو  ا�شطرارًا  واقفي  �شنبقى  كنا  كم 
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اأنظار القردة. وقذف ركابها الأكرث خربة وا�شتعدادًا  ا�شتلفتت 
اإلى قارعة الطريق كي�شًا يحتوي على الفواكه و�شرعان ما حتول 
ا�شتطعنا  وهكذا  والن�شيب،  الق�شمة  ليتقا�شموا  القرود  جميع 
موا�شلة الطريق ب�شالم. ويف حالة الغ�شب اأو عدم الر�شى لي�ض 
من امل�شتغرب لو عمدت القردة اإلى قذف احلجارة، ولكننا قد 
حالفنا احلظ ال�شعيد. وطوال ما بقي من الطريق ظللنا نتذكر 
الهيئات التي اأظهرتها لنا قردة من هذه القرود وهي التي كانت 
ب�شكل  املرتهل  كانت حتك ج�شمها  وكيف  ال�شيارة  فوق  جال�شة 

مييت من ال�شحك.
من  اجلبلي  الق�شم  يف  ال�شخور  على  النادرة  الر�شوم  ويف 
�شاحل البالد الغربي الذي يحمل ا�شم ع�شري، وهو الواقع على 
العديد من  راأينا  اإلى مكة؛  اليمن  التاريخي من  القوافل  طريق 
التعابري بالر�شوم عن فر�شان ميتطون �شهوات اخليول، واآخرين 
يقتعدون اأ�شنمة النياق واجلمال وال�شيادين بالأقوا�ض وال�شهام 
الأليفة  احلــيــوانــات  وكــذلــك  والــقــ�ــشــرية،  الطويلة  وبــالــرمــاح 
الأ�شف  اليوم مع  التي ل ميكن  والنمور  الأ�شود  والوح�شية حتى 
م�شاهدتها �شوى يف حديقة احليوان. وبي املجموعة غري الكبرية 
من احليوانات الأليفة يف هذه الر�شوم تقع احل�شة الكربى من 
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ن�شيب الإبل.
ولي�ض هذا بامل�شادفة املح�شة اإذ خالل عهد ما قبل النفط 
وال�شياه  الأغنام  اإلى  بالإ�شافة  املثال  النادر  احليوان  هذا  كان 
واملاعز امل�شدَر الأ�شا�ض حلياة �شكان اجلزيرة العربية. وبالطبع 
كانت لدى �شيادي الأ�شماك و�شيادي اللوؤلوؤ يف املناطق ال�شاحلية 
�شغريًا  جزءًا  ميثلون  كانوا  ولكنهم  الإبــل،  عدا  اأخرى  م�شادر 
بالدرجة  كان  اجلمل  فاإن  وهكذا  الأ�شليي.  البالد  �شكان  من 
الأولى دليل الكفاية يف احلالة املادية واملالية. وكان ينبغي على 
اأن تكون لديه الع�شرات من اجلمال والنياق و50 راأ�شًا  البدوي 
من الغنم واملاعز وكلب �شيد من نوع ال�شلوقي وفر�ض. وعندما 
ظهر ال�شالح الناري كانت  البندقية �شالحه. وكان مهر العرو�ض 
ي�شم ف�شاًل عن املالب�ض واللوازم البيتية اأي�شًا النقود التي كان 
ي�شرتى بها عادة بعد ذلك الإبل والغنم، ومع مرور الزمن كانت 
تتكاثر وميكن اأن ت�شبح دعمًا ماديًا معتمدًا للن�شوة والزوجات 

ل.  ال�شابقات يف حالة الطالق اأو الرتمُّ
وكانت قائمة اأغذية واأطعمة �شكان اجلزيرة العربية �شحيحة 

جدًا تنح�شر يف الألبان وم�شتقاتها والتمور واللحم على ندرة.
حلم  اأي�شًا  احلا�شر  الوقت  ويف  بل  انت�شارًا  اأكرثها  وكــان 
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وكانوا  بل  واأد�شم،  اأ�شلب  الإبل  حلم  عن  يختلف  وهو  ال�شاأن. 
اأقل  ال�شياه  الأغنام بكرثة وذلك لأن مدة احلمل لدى  يذبحون 
بكثري منها لدى النياق )لدى الأخرية 13-14 �شهرًا(. وباملنا�شبة 
فاإن حليب ال�شاة اأد�شم بكثري من لنب املاعز ناهيك عن حليب 
الناقة، ولهذا فاإن اجلنب والزبدة واللنب املحم�ض كانت ت�شنع 
باملادة  البدوي  اأ�شرة  اأفــراد  تزويد  ولغر�ض  ال�شاة.  حليب  من 
املاألوف  من  كان  ال�شغار  ر�شاعة  وتاأمي  الأ�شا�شية  الغذائية 
و�شع اأثداء املطفالت من ال�شياه يف اأكيا�ض خا�شة من الأقم�شة 

اأو اجللود.
والأريــاف  القرى  ت�شاهد يف  اأن  النادر  لي�ض من  اأي�شًا  والآن 
اأكيا�ض املخايل الأنيقة الذهبية الألوان بخيوط مذهبة تتاأرجح 
وتتالمع بي �شيقان الإناث الولود من املوا�شي. ويف وقت ما كانت 
حياة البدوي متوقفة متامًا على احليوانات الأليفة ولهذا كانت 
احلاجات اإليها غذائية، وعلى مدى ال�شنة الكاملة تنقل النا�ض 
وموا�شيهم على الدوام من مو�شع ملو�شع بحثًا عن الكالأ. وخالل 
بكثري  والأ�شهل  الأب�شط  من  كان  الربيعية   - ال�شتوية  الأمطار 
اإيجاد الغذاء يف الوديان املاطرة وقرب الغدران املوؤقتة ال�شحلة 
ال�شيف اجلافة من  اأ�شهر  اأنه خالل  بيد  الرملية.  الكثبان  بي 
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كانت  )اأكتوبر(  الأول  ت�شرين  اأوا�شط  حتى  )مايو(  اآيار  �شهر 
الظليلة  النخيل  وغابات  الواحات  حــدود  نحو  تنتقل  الع�شرية 
ونحو امل�شادر املعروفة للمياه والآبار وبالقرب من امل�شتوطنات 
الريفية حيث كان اأبناء القبيلة ي�شتطيعون بيع ال�شوف والب�شط 
واملنتوجات اجللدية وامل�شنوعات املحلية اأو اإجراء تبادل �شلعهم 

باملواد الغذائية.
بالن�شبة  حياتية  �شرورات  متثل  واملوا�شي  الإبــل  كانت  واإذا 
العي�ض،  البدوي - لأنها كانت تعطيه كل ما يلزمه ملوا�شلة  اإلى 
واملالب�ض  والب�شط  ال�شجاجيد  حياكة  يف  ال�شوف  وي�شتخدم 
كانت  اجللود  ومن  اأخــرى،  واأ�شياء  واحلقائب  واخلــرج  واخليم 
الأحذية  وتخاط  للمواليد  وامل��ه��ود  والأوع��ي��ة  ال�سطول  ت�سنع 
والربد - فاإن اخليول مثلت بالدرجة الأولى م�شدر الفخر ورمز 

النجاح لدى مالكيها. 
وثمة ب�شع روايات عن اأ�شل النوع العربي ال�شهري الذي ظهر 
يف �شبه اجلزيرة العربية قبل 4 اإلى 5 اآلف عام وفيما بعد حولت 
اإلى األيفة. وبع�شهم يعتقد اأن اخليول جاءت من وادي الرافدين 
اأو رمبا  اأنها جاءت من م�سر،  بخرياته الغزيرة. ويرى اآخرون 
ا�شتحوذ عليها اإبان الغزوات العديدة. غري اأن �شكان ال�شحراء 
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يتناقلون اأ�شاطريهم م�شافهة.
العالية  باجلبال  فاإن ه�شبة جند مكتنفة  �شابقًا  وكما ذكر   
وال�شحاري اجلرداء. ويف ظروف كهذه مل تكن لت�شتطيع اأن تعي�ض 
املناخ اجلاف  �شاعد  وقد  وقدرة.  اأكرث احليوانات حتماًل  �شوى 
احلياة  اأمــا  احلركة.  خفيفة  ال�شحة  جيدة  جياد  اإنتاج  على 
ال�شفات  هذه  ت�شكيل  على  �شاعدت  فقد  وال�شحيحة  ال�شارمة 
والإمكانات البدنية واملعنوية الرقيقة والت�شرفات الأر�شتقراطية 
األ  واإعجابًا  احرتامًا  ي  )وبــودنِّ وال�شبور  الر�شيق  املخلوق  لهذا 

اأقول عنه: اإنه حيوان(.
�شاعد  بهالة رومانتيكية، وهو ما  العربية حموطة  والأفرا�ض 
عليه كثريًا الأدب العربي الإ�شالمي حيث يو�شف ما تت�شم به من 
عقل ومودة وجمال وبهاء ورهافة ح�ض. ولي�ض عبثًا اأو بال�شدفة 
الولوع باخليول  ال�شعودي الأمري عبد اهلل املحب  العهد  اأن ويل 
اخليول  ريا�شة  لتطوير  كربى  عناية  يعري  بها  ال�شليع  واخلبري 

وازدهارها يف البالد.
العجيبة  التحمل  وقدرة  الب�شالة  عن  كثرية  اأ�شاطري  وتعرف 
والنف�ض القوي والقدرات الكربى على ال�شرعة يف اجلري لدى 
احل�شان العربي. و�شيقانه املعروقة مهياأة ب�شكل رائع للعدو على 
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دروب الرمال واحلجارة احلادة يف ال�شاحات احلممية.
اإل اأن اجلواد يف الوقت نف�شه يتطلب الهتمام الكبري والتعهد 
الزائد. ويقول �شاكنو ال�شحراء: اإن تربية خم�شة اأطفال اأ�شهل 
من العناية مبهرة فتية. والأطفال حمتاجون اإلى الهتمام اخلا�ض 

على مدى عامي اأما الفر�ض واجلواد فعلى مدى العمر كله.
وعلى الرغم من الغياب التام تقريبًا للعلف املعهود واملطلوب 
ح�شب مفاهيمنا يهتم املالك احلري�ض على اأن يكفل جلواده كل 

ما هو �شروري ولزم ولي�ض نادرًا على ح�شاب اأ�شرته نف�شها.
التمور  ح�شانه  طعام  ــى  اإل ي�شيف  وقــت  اأ�شعب  يف  وحتى 
الأكلة املف�شلة لدى  واللحم املقدد واجلراد املجفف -  املجففة 
�شاكني ال�شحراء -. اأما يف حالة غياب الأطعمة الالزمة في�شقيه 
حليب النوق. ويرى بع�ض العلماء اأن مثل هذا الطعام ال�شحيح 
قد �شاعد على تكوين هذه اجلياد غري ال�شخمة جدًا والرقيقة 
اأ�شرة  من  احلياة  بوجه  ال�شمودة  النماذج  ولكن هذه  العظام، 
لال�شطفاء  عنه  حميد  ل  اأ�شا�شًا  ت�شلح  الآن  حتى  هي  اجلياد 

النوعي يف العامل باأ�شره.
الخت�شا�شيي  �ــشــاأن   - الــبــدو  ــان  ك الــزمــان  �شالف  ومــن 
ومت�شددين  جدًا  دقيقي   - املجودة  اجلياد  بتكثري  الع�شريي 
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يف احلفاظ على الدم الأ�شيل والعريق للنوع العربي من اجلياد 
ولدى  الغريب.  الدم  واحدة من  ول قطرة  ت�شوبه حتى  ل  الذي 
ال�شكان املحليي ينت�شر تقليد دعوة ال�شهود اأثناء نزوات الأن�شال 
اأ�شل املهر القادم  حتى ل يطراأ م�شتقباًل ظل من ال�شك ب�شاأن 

وف�شله اأي: ح�شبه ون�شبه.
الدائم  الهتمام  مالكه  من  يتطلب  اجلــواد  اأن  نرى  وهكذا 
وهو  اجلمل  عن  قوله  ميكن  ل  الــذي  الأمــر  اخلا�ض  واحلر�ض 

احليوان الذي ل ميكن بدونه ت�شور حياة الرحل.
والبعري يكاد يكون الأعم والأهم من جميع احليوانات الأليفة 
القادرة على التكيف للحياة يف الظروف ال�شارمة والعمل على 
نحو واحد يف احلالت العر�شية الطارئة. وي�شتعمل يف الطعام 
حلمه و�شحمه وحليبه، وت�شنع من وبره اأن�شجة واأغطية وخيام 
وحبال واأفر�شة، ومن جلده حت�شر القرب والأحذية واحلقائب 
وت�شتخدم  واملنتوجات،  امل�شنوعات  من  و�شواها  والأحــزمــة 
عظامه يف احلرق والأ�شمدة وبرازه )البعر( يف الوقود. وعالوة 
على ذلك؛ قبل ظهور ال�شيارة كان اجلمل عمليًا وا�شطة النقل 

الوحيدة وكذلك قوة النقل وال�شحب يف �شبه اجلزيرة.
اآ�شيا  لدينا يف  املعهودة  العربية - خالفًا عن  واإبل اجلزيرة 



181

المملكة العربية السعودية
بعيون زوجة دبلوما�سي

الو�شطى - وحيدة ال�شنام - بينما هي عندنا ذوات �شنامي - 
وارتفاعها مرتان فاأكرث ويبلغ وزن الواحد منها اأحيانًا 500 كغم. 
وعيناه الذكيتان النافذتان ن�شف مغم�شتي ب�شبب اأ�شعة ال�شم�ض 
وكثيفة  وطفاء  الأعــي  ورمو�ض  النفاذ،  والرمل  بقوة  ال�شاطعة 
وعلى طبقتي لأجل احلماية. وله منخران �شيقان طويالن اإلى 
حدٍّ ما وينغلقان ب�شدة يف حالة الرياح الرملية القوية. والفكان 
قويان جدًا قادران على ك�شر عظام اليد لرجل بالغ اإذا اأطبقا 
�شاقان  ولــه  الرعب.  ويثري  ما  حد  اإلــى  رهيب  وج�شمه  عليها. 
وا�شعة  والأ�ــشــالع  كبريتي.  غري  بقدمي  ور�شيقتان  دقيقتان 
متامًا  الأعلى  من  يقابل  الظهر  على  وال�شنام  رحيب  وال�شدر 
�شغريتان  اأذنان  وله  ومقو�شة  طويلة  ورقبته  اأ�شفل.  من  البطن 
ن�شبيًا ونهايتهما حادة ومدببة على راأ�ض مرتفع بفخر. وهذا كله 

يولد النطباع بالعظمة والزدراء التام لكل ما هو حواليه. 
وميكن القول عن اجلمل: اإنه الأول يف كل موؤ�شراته احلياتية.
ولو كان للحيوانات �شجلها اخلا�ض بالأرقام القيا�شية على غرار 
�شجل غيني�ض امل�شهور لكان البعري على الأرجح قد تفوق على كل 
التعبري املجازي  الأر�ض و»ب�شق« عليها كما يقال يف  خملوقات 
لأن  وذلــك  الطبيعية.  للظروف  التكيف  على  القدرة  حيث  من 
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جميع منظوماته الع�شوية احليوية نادرة املثال.
اأما �سنام اجلمل فهو مبثابة امل�ستودع الذي يحفظ فيه كمية 
كبرية - اإلى حد 150 كغم - من الطعام واملاء. فاإذا ما تناول 
اإلى  تتحول  الزيادة  فاإن  الالزم  املقدار  الطعام ما هو فوق  من 
�شحم خا�ض يحتوي على املاء ويحفظ يف هذا امل�شتودع. اأما عند 
حاجة اجل�شم فاإنه ياأخذ منه الطاقة وال�شائل املطلوبي. ولهذا 
عند  اأمــا  اأ�شبوعي.  مدة  ال�شرب  عن  ال�شتغناء  اجلمل  بو�شع 
توافر النباتات احلاوية على املاء فيمكنه ال�شتغناء عن املاء عدة 
اأ�شابيع. اإل اأن هذا ل يعني اأنه ي�شتغني عن ماء ال�شرب عندما 
يكون متوافرًا. بل على العك�ض فهو ل يرتك اأية فر�شة ت�شنح لكي 
 - م�شت�شاغًا  املاء  يكون  حينما  - خ�شو�شًا  العادة  ويف  ي�شرب. 
ي�شرب اجلمل 10 - 20 من الليرتات يف الدقيقة الواحدة، اأما 
يف املجموع فهو ي�شرب 100-150 لرتًا. وعندما تهطل الأمطار 
والوديان  الغدران  بقرب  وتركها  لياًل  اإبلهم  �شوق  البدو  يف�شل 
اإطفاء غلة عط�شها على مهل يف الرباد. وعمومًا  حيث بو�شعها 
لدى هذه احليوانات اإح�شا�ض مرهف ب�شكل فريد يف نوعه حيال 
الرمل  من  طبقات  حتت  وهــو  حتى  بــوجــوده  حت�ض  اإنها  املــاء. 
فيها  قادت  حالت  حدثت  وقد  �شحيقة.  م�شافات  مبعدة  وعلى 
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املدفونة  الآبار  اإلى  البائ�شي  ال�شالي  مالكيها  احليوانات  هذه 
يف  الرحل  عثور  كيفية  عن  عديدة  ق�ش�ض  وحتكى  والواحات. 
قدرة  ب�شبب  املحتوم  الهالك  من  املنقذ  على  ال�شابقة  الأزمــان 

اجلمال على حفظ املاء يف اأكيا�ض معدتيها.
احليوان  يذبح  الإن�شان  كان  العار�شة  احلالة  هذه  مثل  ويف 
عند  امل�شت�شاغ  وغــري  بالخ�شرار  امل�شوب  املــاء  ذلــك  وي�شرب 

ال�شرب لكي يبقى يف الأقل على قيد احلياة.
و�سنام البعري مبثابة عالمة قيا�ض حلالته البدنية وال�سحية. 
فاإذا كان معلوًل اأو جائعًا ملدة طويلة تظهر على ال�شنام اليبو�شة 
اإلى  ي�شمحل  يكاد  اأو  مرتهاًل  الظهر  على  وي�شتلقي  ويتغ�شن 
اجلزء  هذا  يكون  وال�شبعان  املعافى  اجلمل  وعند  الــزوال.  حد 
من ج�سده �سلبًا. باملنا�سبة؛ فاإن الرحل - وهو مبثابة ال�سرج - 
ال�شنام.  على  ويثبت  يو�شع  خ�شبية  تربيعة  هيئة  على  امل�شنوع 
واأقــول احلق  بنزهات على ظهر اجلمل.  وقد قمت عدة مرات 
والذعر رغم  الفظاعة  اإن ذلك كان على �شيء من  وب�شراحة: 
يف  جيدًا  ومدربة  واأليفة  متامًا  هادئة  جمال  على  اأركبنا  اأننا 
خلف  اجللو�ض  راكبوها  يوؤثر  الإبل  �شباقات  واأثناء  هذا.  اأمثال 
ال�شنام على و�شادة عادية رغم اأنه يبدو من اخللف غري ممكن 
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الزمام  بوا�شطة  ال�شيطرة على احليوان  لهم  يت�شنى  اأن  تقريبًا 
لل�شد والإرخاء. 

البعثات  روؤ�شاء  اإلى  الدعوة  وجهت  1999م  �شنة  �شتاء  ويف 
حل�شور  ال�شعودية  العربية  اململكة  لدى  املعتمدين  الدبلوما�شية 
الحتفالية  الذكرى  فعاليات  �شمن  اأجريت  التي  الحتفالت 
العهد  ويل  رعاية  حتت  اململكة  تاأ�سي�ض  على  �سنة  مائة  مب��رور 
الأمري عبد اهلل. وقد و�شلنا اإلى من�شاأة ريا�شية معر�شية ممتازة 
يف ال�شواحي على بعد اأربعي كيلومرتًا عن مركز مدينة الريا�ض 
والالفتات  بــالــرايــات  مــزدانــة  كانت  اجلــنــادريــة  عليها  يطلق 
الــزوار  من�شات  وكانت  العيد.  و�شعارات  الرتحيب  وعالمات 
غا�شة بامل�شاهدين واملتفرجي املحاطي ب�شفوف من احلرا�ض 
اإل  ال�شفيقة  ول  الرفيقة  ال�شمالية غري  الريح  الكثريين. وهبت 
اأن املزاج كان رائقًا وعاليًا. وعقب مرور ب�شع دقائق طراأت على 
من�سات اجلال�سني انتعا�سة وغمغمة وظهر الأمري عبداهلل مبعية 
طائرة  ال�شاحة  اإلى  ونزلت  الأبواق  اأ�شوات  و�شدحت  حا�شيته. 
ال�شديدة  الت�شفيق  عا�شفة  وحتــت  قــدمي.  طــراز  من  �شغرية 

والطويلة قامت بعدة جولت اأمام املن�شات يف ا�شتعرا�ض عام.
وظهر اأن هذه الطائرة من ماركة »داكوتا بومينغ« هي اأحدث 
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جهاز طائر يف زمانه. وقد اأهداها اإلى امللك عبدالعزيز يف عام 
1950م الرئي�ض الأمريكي روزفلت. و�شع�شعت الطائرة بالربيق 
حتت اأ�شعة ال�شم�ض ال�شاطعة وبدت وكاأنها جديدة متامًا اإذ اأنفق 
على ترميمها خم�شة ماليي دولر بالتمام والكمال، كما ذكر يف 

الألبومات اليوبيلية اجلميلة املطبوعة مبنا�سبة هذه الذكرى.
الإنفاق  يبخلوا يف  ال�شعوديي مل  باأن  يكون  ما  اأ�شبه  والأمــر 
حفاظًا على هذه التحفة التاريخية. وبعدئذ جرى ا�شتعرا�ض غري 
كبري للع�شكريي ثم �شباق اإبل، وقد بداأ على نحو غري ملحوظ. 
كانت منب�شطة اأمام املن�شات رحاب �شحراوية غري خمفية باأي 
انتظار  ويف  اإ�شارات.  اأو  عالمات  اأية  وبدون  الأنظار  عن  �شيء 
امل�شابقات املوعودة يف الربنامج كان املتفرجون يتبادلون اأطراف 
وا�شتد  بعباءاتهن.  ملتفات  والن�شوة  بينهم.  فيما  الأحــاديــث 
ب�شعة  بعد  على  ظهرت  غرة  حي  وعلى  الباردة.  الريح  عزف 
كيلومرتات داخل عمود من الغبار بقعة داكنة متحركة. وتركزت 
جميع الأنظار عليها. وعقب مرور بع�ض الوقت �شار مفهومًا اأن 

جمموعة كبرية من اجلمال تزحف يف طوق دائري عمالق. 
وعندما اقرتبت الكوكبة على امل�شافة املنظورة بدا يل وكاأن 
الدمى ترتجرج  اإلى اجلمال فكانت هذه  الدمى مربوطة  بع�ض 
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ب�شكل غري طبيعي وتتاأرجح، وراحت ال�شيوف امل�شلولة امل�شرعة 
تتالوح على وترية احلركة. ولكن عندما دنت الكتلة املتدافعة اإلى 
م�شافة تقارب الكيلومرت وظهرت اأمام املن�شات مبا�شرة اكت�شفت 
با�شتغراب اأنها كانت اأطفاًل �شغارًا �شبه عراة ول اأعرف كيف 
ا�شتطاعوا الثبات على مثل هذا الو�شع املتاأرجح القلق وانطلقوا 
مبثل هذه ال�سرعة الكبرية وهم مرتدون قم�سانًا خفيفة وحفاة 
الأقدام مقاومي الريح الباردة الهابة يف وجوههم. ولكن عندما 
النهاية  خط  اإلى  كيلومرتًا  الع�شرين  زهاء  قطعهم  بعد  و�شلوا 
املعلق  �شوت  وراح  والفخر.  بالبت�شامات  ت�شع  وجوههم  كانت 
الريا�شي يلعلع من املذياع طافحًا بالفرح والن�شوة متموجًا فوق 
املن�شات. وقام البالغون الذين رفعوا الفائز يف ال�شباق من فوق 
العرق الذي غطى  امللح املفروز مع  املبي�ض ب�شبب  ظهر اجلمل 
ج�شمه ووبره. وظهر �شبي �شغري ل تتجاوز قامته ارتفاع ركبة 

البعري ول يتعدى عمره الرابعة فح�شب. اإنه لأمر غريب. 
فيها  تتجلى  احتفالية  بروح  اجلوائز  تقدمي  مرا�شيم  وجرت 
الفخامة. تقدم الفائز اإلى مق�شورة الأمري عبداهلل وكانت ظاهرة 

على اجلوكي ال�شغري اأمارات اجلدية والعتداد بالنف�ض.
وردَّ بابت�شامة موؤدبة على م�شافحة الأمري عبداهلل ويل العهد 
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الذي �سلمه �سهادة الفائز و�سكًا مببلغ مليون ريال �سعودي )زهاء 
له يف حنان. ثالثمائة األف دولر اأمريكي( ودفعه اإليه وقبَّ

عمره.  من  الثامنة  يف  �شبيًا  الثانية  باجلائزة  الفائز  وكان 
مليون  ن�سف  نقديًا مببلغ  �سكًا  اأي�سًا  تلقى  الفوز  �سهادة  وعدا 
على  الإبل  من  املباريات 2500  �شارك يف هذه   - �شعودي  ريال 

اأ�شا�ض 250 يف كل مرة -.
ولكن لنعد كرة اأخرى اإلى اإبلنا ولنتحدث اأي�شًا عن اإمكانات 
التكيف الرائعة لديها وعن طرائق معي�شتها وحتملها يف الظروف 
ال�شحراوية املتطرفة. يتنف�ض اجلمل وي�شتن�شق اأبطاأ من اللبائن 
الأخرى وحرارة ج�شمه اأعلى ويعرق متاأخرًا عنها، ولكن عندما 
اأن  للج�سم  يتيح  ل  الذي  العازل  وبره مبثابة  يغدو  ذلك  يحدث 
تزداد حرارته عن احلد املقبول. اأما اأثناء اجلو البارد فاإنه على 
يتنامى  ال�شتاء  وخالل  البدنية.  احلــرارة  على  يحافظ  العك�ض 
الوبر على ال�شنام والغارب )الرقبة( والكتفي والهامة )الراأ�ض( 
ويبلغ طوله اأحيانًا طول نهاية ذنبه )ذيله(. ومع اقرتاب ف�شل 
ال�شيف يت�شاقط الوبر. وميكن احل�شول من وبره على متموجات 

ميكن مقارنتها من حيث النعومة بال�شوف.
بوًل  كليتاه  وتفرز  املاء،  القليل جدًا من  ينتح  وج�شم اجلمل 
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عايل الرتكيز، وله رائحة لي�شت بالزنخة وذلك ب�شبب النباتات 
البدو  كان  كذلك  حاليًا  ورمبا  القدمي  ويف  عادة.  يتناولها  التي 
ي�ستعملونه يف غ�سل ال�سعر. ورمبا لهذا ال�سبب وبف�سل ا�ستعمال 
احلناء ال�شوداء )اخل�شاب( وت�شمى اأي�شًا بالب�شمة واحلمراء 
)وهي العادية( يحق للح�شناوات من البدويات الفخر بتجعدات 
املحليات  مــن  �شواهن  على  والــلــمــاع  ــع  ــرائ وال الــكــث  �شعرهن 

والغرميات.
والإبل لي�شت �شديدة التكليف من حيث نوعية الطعام. وهي 
ب�شكل  ذلــك  تفعل  باأنها  علمًا  الأكا�شيا  اأ�شجار  وريقات  تاأكل 
منتظم ويف جرعات لي�شت بالكبرية غري منتقلة من �شجرة اإلى 
اأخرى قبل ق�شم اأوراقها وتعريتها على نحو كامل اإذا وجدته ول 
تتقزز من اأكل ال�شجريات ال�شحراوية ذوات الطعم املالح. ولكن 
مهما كانت عليه النبتة من ح�شن املنظر فاإن اجلمل لن يتناولها 
طعامًا اإن كان فيها �شيء من املحاليل الكيماوية. وخالل الأوقات 
ال�شعبة من غياب العلف املطلوب تكتفي الإبل بكمية غري كبرية 
من التمور وال�شعري وال�شمك املجفف وق�شرة ال�شجر )اللحاء( 

املعدة لها �شلفًا على �شبيل الحتياطي.
طعامها  كــان  ولــو  حتى  بالفيتامينات  غنيٌّ  الناقة  وحليب 
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�شحيحًا. وهو اأ�شبه ما يكون من حيث التكثف والطعم بالألبان 
املع�شلة غري اأن القبائل القاطنة بعيدًا عن الآبار كانت ت�شتخدمه 
يتوقف  حليبها  وطعم  العط�ض.  غلة  لإطفاء  اجلفاف  اأوقــات  يف 
على الطعام الذي تتناوله الإبل ولهذا فاإنه يكون اأحيانًا اأميل اإلى 
امللوحة اأو احلالوة ويف بع�ض الأحيان حادًا. ويتخرث على جانب 
من ال�شعوبة على الرغم من حرارة اجلو. ول ميكن احل�شول 
ت�شنع  ولكن  د�شامته،  ن�شبة  انخفا�ض  ب�شبب  الزبدة  على  منه 
منه اأحيانًا اأنواع ياب�شة خا�شة من اجلنب على هيئة كريات غري 
كبرية من املمكن حفظها ب�شكل جيد ملدة طويلة من الزمن بدون 

ثالجات، وميكن تناولها طعامًا بعد بلنِّها باملاء.
لــرتات من احلليب يف   7 اإلــى   6 الواحدة من  الناقة  وتعطي 
راعيها  بح�شور  اإل  بحلبها  ت�شمح  ل  اأنها  الطريف  ومن  اليوم. 
وعند �شعوبة ذلك ففي وجود دمية متثله. ويجرى احللب مرتي 
يف اليوم وبالتاأكيد بالأيدي النظيفة، التي بدونها كما يوؤكد البدو 

الرحل فاإن الناقة تفقد قدرتها على الدر. 
ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  ال�شتعمال  �شائع  الإبــل  وحلم 
بالرغم من �شدة ق�شاوته. وكانوا يف ال�شابق ل يذبحونها اإل تكرميًا 
لل�شيوف. اأما الآن فاحلالة تغريت بالطبع ويف اأي �شوبرماركت 
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لن جتد  ولكنك  الإبــل.  �شراء حلم  والريف ميكنك  املدينة  ويف 
على الأغلب حلم الناقة يف اأي مكان كان. ولي�ض هذا بامل�شتغرب 
اإذ يحتفظ بها بالدرجة الأولى ملوا�شلة الن�شل. والناقة اأم رفيقة 
وحنون و�شديدة العناية ب�شغارها. ويف غ�شون اأ�شهر عدة عقب 
الأخــرى  للحيوانات  ل  اإليه  بالو�شول  ت�شمح  ل  ف�شيلها  ولدة 
وبــروح  العنف  تبدي  اأن  ميكن  احلــالت  هــذه  ويف  للنا�ض.  ول 

عدوانية.
بال حراك  تقف  اأمه  فاإن  ولقي م�شرعه  واإذا حلت م�شيبة 
عند جثمانه وتبكي بدموع حقيقية. ول تغادر مكانه اإل ب�شحبة 
والدتها  �شلوك  تقلد  الأخــرى  وف�شائلها  نفق.  الــذي  الف�شيل 
وتقتدي بها يف هذا. وعندما يفطم ر�شيعها عن الثدي ت�شد على 
اأنفه قطعة من ال�شجر توؤذي الناقة يف حالة حماولته الر�شاعة.
وعندها ترف�ض اإر�شاعه ومتتنع عن ذلك فينتقل تدريجيًا اإلى 
تناول العلف من ع�شب املراعي. وبالطبع يف حالة حدوث ذلك 
الف�شيل �شرعان  فاإن  البيداء  ال�شتاء عندما تزهر  اأثناء ف�شل 

ما ينمو ويقوى ويقف على �شيقانه الدقاق. 
وطيعة  هادئة متامًا  حيوانات  الإبل  عدَّ  اعتدنا  واإياكم  نحن 
ول تبدي م�شاك�شتها اإل على ندرة تب�شق على من يلحُّ اإلى حد 
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كما  ولكن  احليوان.  حديقة  رواد  من  منها  الدنو  على  الإمــالل 
اإنها  اأجــل؛  النحو.  هذا  على  الواقع  يف  لي�ض  الأمــر  فــاإن  ات�شح 
تتحمل الأمل ب�شرب، ت�شرب على غياب الطعام واملاء وعلى التنقل 
اأيام عديدة وعلى ظهورها حمل يبلغ اأو يتجاوز ثقله  على مدى 
املائتي كيلوغرام عرب ال�شحراء الرم�شاء. بيد اأن الرحل كانوا 
لأن  وذلك  النوق  ا�شتخدام  الأعمال  هذه  لأمثال  يف�شلون  دومًا 
الذكور من الإبل تكون اأحيانًا ع�شية و�شديدة العدوانية. وينبغي 
اأن يكون املرء حذرًا ويقظًا على نحو خا�ض خالل ال�شجار حي 
يهاجم بع�شها بع�شًا، واأحيانًا حتى تهجم على الإن�شان. وميكن 
ولهذا  رف�شها.  اأو  بع�شاتها  الإ�شابة  اخلطورة  بالغة  تكون  اأن 
يبدو منها كثري اخلطر. وحي  اأفواه من  الكمامات على  تو�شع 
رخاوة  ب�شبب  كالكرة  فمه  ينفخ  حانقًا  اأو  منفعاًل  اجلمل  يكون 

لهاته، وميكنه قذف ال�شائل املخ�شر املقزز من معدته الأولى.
وبالطبع لي�ض هذا بالب�شقة العادية باملرة، وميكن بلوغ كميتها 

الليرت. اأما بخ�شو�ض الناقة فاإنها اأهداأ كثريًا واأكرث حتماًل. 
والنوق تنوء حتت عبء احلمل الثقيل معانية حالة من الإعياء 
بدموع  وبكاء  اأنــي  �شورة  يف  عذابها  تاأثري  وعار�شة  والإنهاك 
حقيقية. وثمة خا�شية اأخرى غري مريحة متامًا من الطبيعة التي 
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تتميز بها الإبل الذكور وهي كونها انتقامية ثاأرية جدًا وحقودة.
وترتبط بُخلقها هذا غري قليل من الق�ش�ض احلقيقية املروية 

التي ق�شتها علّي �شديقاتي ال�شعوديات. 
الإبل �شقي جماله  ذات مرة قرر راعي قطيع غري كبري من 
نحو  تقدم  غزير.  غري  مطر  نتيجة  تكون  �شح�شاح  غدير  من 
اأحد اجلمال وكان من املتزعمي بي الآخرين، واأخذ يحثه على 
النهو�ض. ولكن اجلمل عاند ومل يكن راغبًا يف التحرك. وحاول 
الرجل بالزعقات وحتى ال�شربات بالع�شا حمله على الن�شياع 
ولكن هيهات. ومن املعروف اأنه اإن مل يتقدم الزعيم فاإن اجلمال 
الأخرى اأي�شًا لن تتحرك من مكانها. وظل البدوي �شاعة كاملة 
واأخريًا تركه و�شاأنه حي لحظ يف تعابري  العنيد  يعالج اجلمل 

عينه من ال�شرر ما ل يبعث على الطماأنينة.
الغدير  نحو  اإرادت��ه��ا  مبح�ض  الإب���ل  وحت��رك��ت  امل�ساء  وح��ل 
وعادت مليئة املعدة باملاء منتفخة اجلوانب قوية ال�شنام. ولكن 
هذا الرجل العارف بطبيعة خلق اجلمال كان يف منتهى احلذر. 
يف الليلة الدهماء فر�ض لنف�سه الب�ساط على منحدر قريب من 
مملوءًا  طوياًل  كي�شًا  للمبيت  املعتاد  مكانه  يف  وو�شع  اخليمة 
الليلة  كانت  ب�شرب.  ينتظر  وهو  بعيدًا  وظل  بالبطانية.  وغطاه 
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مقمرة وكان البدوي يرى ب�شكل جيد قطيعه الغارق يف النوم.
اأن  يقرر  وكــاد  الــتــام.  املطبق  الــهــدوء  و�شاد  الوقت  بع�ض  مر   
احرتا�شه الزائد مل يكن يف حمله، وفجاأة طرق �شمعه �شوت تك�شر 
ا�شتقام  ثم  الأماميتي  �شاقيه  مدد  نف�شه  البعري  وذلــك  غ�شي. 
جهة  نحو  ببطء  البعري  حترك  اأنفا�شه.  البدوي  وحب�ض  ناه�شًا. 
اإلى الداخل.  اخليمة. وعندما بلغها توقف وكاأمنا يتاأمل ثم اندفع 
األقى بكل ثقله على فرا�ض راعيه وراح كاأمنا يفر�ض ما عليه فر�شًا 
لدى  تتكون  املوا�سع  هذه  يف  اإنه  القول:  وينبغي  و�سدره.  مبرافقه 
يف  ال�شلد  كاحلجر  �شلبة  قوية  م�شامري  احلياة  مدى  على  اجلمل 
وجل  وكله  املنظر  هذا  البدوي  و�شاهد  )البطن(.  والكلكل  الركب 
لإدراكه اأنه لول فطانته وح�شافته و�شعة حيلته ملا بقي �شاملًا من هذا 
النتقام الفظيع. ونه�ض على قدميه منفعاًل وخطف ع�شاه وبقفزتي 
اأ�شبح من اخليمة على قاب قو�شي اأو اأدنى. واإذ �شمع البعري ال�شجة 
نه�ض على اأرجله وواجه خ�شمه. وبعد عدة حلظات انهار مفارقًا 

الروح. ويظهر اأن قلبه مل يتحمل هذه اخليبة العميقة.
اأخرى وقعت يف مو�شع جبلي بالطائف. ذات  واإليكم ق�شة   
مرة اأ�شبح اأحد الرحل �شاهدًا بال�شدفة حي وقعت عيناه على 

بعري وناقة يتزاوجان وحملهما ذلك على الكف عن هذا الفعل.



194

المملكة العربية السعودية
بعيون زوجة دبلوما�سي

احليوانات  ملعظم  خالفًا  احليوانات  هــذه  اأن  ذكــر  وينبغي 
بهذه  العارف  الرجل  وذلــك  واخلفر.  احلياء  �شديدة  الأخــرى 
اخلليقة توارى ب�شرعة وحاول يف ذلك اليوم والأيام التالية عدم 
باعه حت�شبًا من حدوث  بعد  وفيما  البعري.  القــرتاب من ذلك 

ما ل حتمد عقباه .
ومرت ع�شرة اأعوام. وذات مرة من املرات قاد ذلك الرجل 
القدمي  بعريه  �شفه  يف  راأى  وبغتة  الأ�ــشــواق.  اإحــدى  اإلــى  نف�شه 
والعائدية.  امللكية  على  كعالمة  املكوية  �شمته  من  وعرفه  اإيــاه. 
مالكه  عــرف  اأي�شًا  البعري  اأن  هــو  الأمـــر  يف  مــا  اأعــجــب  ولكن 
بعريه  نظرة  والتو ذلك من  اللحظة  الرجل يف  واأدرك  ال�شابق. 
احلانقة وهرب ب�شرعة راك�شًا على طول ال�شفوف قافزًا عرب 
ال�شياه  على  يدو�ض  وهو  ال�شلع  على  احلاوية  وال�شالل  الأكيا�ض 
الغافية وحمالنها املتكومة. واندفع البعري وراءه على الأثر معقبًا 
عليه.  ودا�ض  اأر�شًا  األقاه  وب�شهولة  وبلغه.  به  حلق  ما  و�شرعان 
وعندما و�شل رجال ال�شرطة اإلى مو�شع احلادث ب�شالحهم كان 

الرجل قد فارق احلياة واأ�شبح يف عداد الأموات.
لي�ض  ولهذا  الوقوع.  نادرة  اأمثال هذه احلوادث  فاإن  وبالطبع 
وتظل  طويلة  مدة  واأحاديثهم  النا�ض  ذاكــرة  يف  تظل  اأنها  عبثًا 
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تنتقل من فم اإلى فم كالروايات املاأثورة والأمثال املذكورة. ولكنها 
اأي:  ال�شحراء«  »�شفينة  اأن  وتعلم  والعربة  الدر�ض  على  حتتوي 
اجلمل على الرغم من كونه قد غدا األيفًا ومرو�شًا من زمن بعيد 
ولكنه على اأية حال يتطلب اأن يتخذ اإزاءه موقف احلذر والحرتا�ض 
وكامل التلطف والتوقري. وملا كان اجلمل للرحل على مر القرون 
امل�سدر الوحيد للرخاء بل ورمبا كان بالطبع ميثل اجلزء الأ�سا�ض 
اإلى  توافر عدد كبري  امل�شتغرب  لي�ض من  فاإنه  كلها  من حياتهم 
حد ل يكاد ي�شدق من الأ�شماء وال�شفات لهذا احليوان )يذكر 
علماء اللغة العربية الرقم 5744 بو�شفه عددًا لهذه الت�شميات(. 
مرتبطة  فهي  الأخرى  الأ�شماء  اأما  »اجلمل«  هو  ال�شائع  وال�شم 
باملراحل واحلالت واخلوا�ض املعينة لهذا احليوان. وثمة ت�شميات 
لكل �شنة من عمره ولكل واحد من جن�شه ومراحل عمره الأولى 
ثم العقيم منها وامل�شتخدم يف النقل والركوب وال�شليم واملري�ض 
وعيوبه اجل�شدية وعاداته املالزمة وتبعًا للون جلده ووبره والعدد 
دللة  ذو  اأي�شًا  ال�شحراء«  »�شفينة  ولقب  ذلــك.  �شوى  العديد 
لون  ذوات  ال�شعودية  العربية  اململكة  اإبل  ومعظم  �شاحبه.  على 
اأ�شفر فاحت وبع�شها بني غامق وبي�شاء وداكنة. ويف جند توجد 
الأنواع الأف�شل والأكرث حتماًل هي تقليديًا القامتة والداكنة اإلى 
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حد ال�شواد، غري اأن الإبل ذوات اللون الأبي�ض تعد بدرجة كبرية 
جزءًا من الفولكلور )الفن ال�شعبي والأدب ال�شعبي( يف اجلزيرة 
غزول  من  املن�شوجة  املالب�ض  دومًا  يف�شلن  والبدويات  العربية. 
وبر الإبل البي�ض. اأما ال�شبايا فهن يحلمن دائمًا بال�شفر داخل 

الهودج املو�شوع على �شنام جمل اأبي�ض. 
وكثريًا ما كانت الإبل يف الزمن القدمي فري�شة للعدو الغازي 
احلروب  اأن  ومبا  القبائل.  لدى  الرئي�سة  القيمة  لكونها  نظرًا 
القبلية دارت رحاها بكرثة كاثرة فاإن هذه احليوانات قد انتقلت 
اأو  تعود عاجاًل  اأخرى: كانت  وبعبارة  يد.  اإلى  يد  غري مرة من 
اآجاًل اإلى مالكيها الأوائل. والرجل الذي فقد يف املعركة �شديقه 
الذي ل يقدر بثمن وهو جمله الذي كان على مدى العديد من 
الأعوام لي�ض جمرد املطعم بل الع�شو الكامل من اأفراد الأ�شرة 
مل يكن لي�شتطيع باأية حال من الأحوال اأن ي�شلم بهذه اخل�شارة 
وهذا الفقدان. ويف اأمثال هذه احلالت كانوا ي�شتاأجرون العي 
�شاحب  من  الدقيق  الو�شف  بعد  مهمته  الذي  اجلا�شو�ض  اأي: 
اجلمل املفقود البحث عن اأثر ذلك اجلمل يف بالد العدو واإفادة 
يح�سل  وبذلك  اجلديد  و�ساحبه  وج��وده  مبكان  الأول  �ساحبه 
العملية ل�شرتداد  كانت جتري  ثم  ومن  املوعودة.  املكافاأة  على 
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اجلمل واإطالق �شراحه من ربقة الأ�شر.
وكان هدف الغزوات للرحل لي�ض خطف الأ�شخا�ض واحليوانات 
فح�شب واإمنا اأي�شًا اإمكان تاأكيد الذات وعر�ض القدرة والب�شالة. 
ولي�ض نادرًا يف املعارك ا�شتخدام تكتيك خا�ض. الإبل الأكرث قدرة 
يف  ترتبت  املعركة،  على  مقبلة  ال�شوداء،  وهي  القتال  معارك  يف 
الفر�شان حاملي  خلفه  ي�شري  كان  املر�شو�ض  كالبناء  موحد  �شف 
الرماح. ويتحدثون باأن هذا اجلدار الأ�شود الذي ي�شكل عقبة َكاأْداء 
كالعمارة البحرية كان يخلف ذلك النطباع املرعب يف فلول الأعداء 
ونفو�شهم، بحيث اإنهم كانوا يولون الأدبار ويلوذون باأذيال الفرار. 
ومهاراتها  احليوانات  هــذه  ب�شالة  عن  فاإنه  العموم؛  وجــه  وعلى 

واإخال�شها ُتروى اإلى الآن �شتى الأ�شاطري الطريفة واملمتعة. 
وبعد انتهاء املعركة كانوا يجلبون املاء يف القرب لي�شرب النا�ض 
واحليوانات وتغ�شل جراحهم بو�شفه عالجًا. وكان البدو يعرفون 
غري القليل من الو�شائل وال�شبل الفعالة لهذا الأمر. وتعد اأب�شط 
اأو املو�شع املتاأمل  طريقة قدمية و�شع مادة �شاخنة على اجلرح 
واأكرث ما يكون ذلك حجرًا وهذه هي اإحدى طرائق الكي الذي 
هو اآخر الدواء، مثل العملية اجلراحية يف الطب احلديث وهذا 

مهما كان فيه من مفارقة كان ينفع على الرغم من بقاء الأثر.



198

المملكة العربية السعودية
بعيون زوجة دبلوما�سي

وقبل ب�شعة عقود من ال�شني كانت القوافل الطويلة جتوب 
رمال اجلزيرة العربية املتموجة كبحر بال �شاحل. كانت ت�شري 
يف دروب �شالكة على اآثار من �شبقها ابتداء من الأجداد القدامى 
قبل 3.500 اإلى4.000 �شنة. وعندئذ بداأ درب احلرير ال�شهري 
من ال�شي وطريق الروائح من مملكة القي�شرة بلقي�ض )�شباأ( 
والبحر  الرافدين  ووادي  ال�شام  بالد  اإلــى  حاليًا  اليمن  وهي 
�شا�شعة  م�شافات  قطعهم  بعد  التجار  وكان  املتو�شط.  الأبي�ض 
ل حياة فيها من حيوان اأو نبات يو�شلون ال�شلع واملاأكولت واملاء 
بهذه  والعزيز  الغايل  ولكنه  التجاري  التبادل  اأو  للبيع  العادي 
كذلك  البدوية  والأ�شر  املعمورة.  من  اجلــزء  هذا  يف  الدرجة 
احلجاج  قوافل  وكانت  املراعي.  عن  بحثًا  دومــًا  تتنقل  كانت 
من �شائر اأنحاء الأر�ض تتقاطع عابرة بوادي اجلزيرة العربية 
الألوف  واأحيانًا  واملئات  املقد�شتي.  واملدينة  مكة  اإلى  وت�شل 
من اجلمال املحلية ت�شري ب�شرعة  اإلى 5 كيلومرتات يف ال�شاعة 
الواحدة يف �شل�شلة موحدة متحركة ب�شورة رتيبة و�شط الرمال 
املتنقلة اأو احلقول احلممية ال�شود مع وقفات ق�شرية ونقالت 
طويلة يف اأ�شد اأوقات النهار حرًا وقيظًا، واأحيانًا يف اآناء الليل 

على مدى اأ�شابيع واأ�شهر.
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اأن تعد اجلمال بقرب الو�شول  اإما  اأنغام احلداء التي  وعلى 
اإلى املاء والع�شب يف املرعى واإما تطلب باملقابل منها احلفاظ 
على قواها وعدم ال�شالل عن الدرب. وعلى وقع هذه الأحلان 

�شريعة اأو بطيئة يكون �شري القافلة. 
والن�شاء - مع الأطفال واملجوهرات والأمتعة غالية الأثمان - 
اأ�شدلت  وقد  الإبل  على  حممولة  خا�شة  هوادج  داخل  جال�شات 
وزوبعة  ال�شم�ض  اأ�شعة  من  حتمي  التي  القامتة  ال�شتائر  عليها 
اأ�شماوؤها  لها  الهوادج  وهذه  الأغــراب.  عيون  ونظرات  الرمال 
اأعمال  من  منتوجات  ميثل  كــان  وبع�شها  منها،  للغر�ض  تبعًا 
الفن. وهي م�شنوعة من قما�ض خا�ض وبع�شها م�شدود بجلود 
بالنقو�ض والر�شوم والب�شط املرق�شة واملربق�شة  الغزلن ومزين 
وال�شعارات والرموز والأ�شرطة والفتائل امل�شفورة. وهذا البيت 
اإذ  لهن  امل�شكن  كان  البدوية  مثل اخليمة  امل�شتقر  امل�شغر غري 

اإنهن مي�شي فيه ق�شمًا غري قليل من اأيامهن.
ولي�ض نادرًا ما يو�شف اجلمل باأنه »�شفينة ال�شحراء«. وهذا 
اللقب ال�شائع ين�شجم يف واقع الأمر مع طبائع هذا احليوان الولوع 
بالعمل. ومن ركب على ظهره ميكنه التاأكيد على اأن اجللو�ض على 
ال�شنام اأو بحذائه يجعلك ت�شعر وكاأنك راكب منت �شفينة خفيفة. 
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وهذه احلركات القلقة املتذبذبة جتعل امل�شتجد يتعذب كما لو كان 
يعاين دوار البحر بيد اأن ال�شخ�ض يعتاد ذلك تدريجيًا وي�شري 
مثل البحار اخلبري ل ي�شعر ول يح�ض باأية اأمارات للمعاناة. ناهيك 
عن الرحل الذين ي�شعرون وهم يركبون اجلمال اأنهم اأكرث اعتيادًا 
نف�شها. يف  الأر�ض  �شائرون على  اأو  �شعورهم وهم جال�شون  من 
اأن خف اجلمل املحاط باجللد ال�سميك مكيف ومهياأ على  حني 
نحو رائع اأي�شًا لرتبة الأر�ض الرملية واحل�شوية واحلجرية وحتى 
ال�شخرية. والنثناءات اجللدية املت�شلبة )امل�شامري( يف الركب 
وال�شدر والبطن )الكلكل( حيث يلتقي اجل�شم مع الأر�ض حتمي 

هذا احليوان من اجلراح والر�شو�ض املوؤملة.
ها هي القافلة ت�شري على حافة الأر�ض ال�شحراوية ممتدة 
على �شكل �شل�شلة طويلة حتت اأ�شعة ال�شم�ض غري ال�شفيقة وغري 
املعلقة  الأجرا�شية  الرتيب من اجلالجل  الرني  الرفيقة وعلى 
حتت  تنوء  التي  املعذبة  احليوانات  لهذه  الطوال  الأعناق  على 
عبء الأحمال الثقيلة فوق طاقتها. ولقد قطعت اإلى الآن اأيامًا 
عديدة من الدرب ويف الأمام اأ�شابيع. والراكبون الذين تغطي 
وجوههم طبقة من الرمال وكاأنهم لي�شوا باأحياء وقد امتزجوا 
بحيواناتهم ويبدون وكاأنهم اأ�شبحوا جزءًا من الأحمال ل ب�شرًا 
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الأنَّات  ت�شدر  العك�ض  على  اجلمال  وبع�ض  وي�شعرون.  يعي�شون 
التعب  جــراء  من  وتبكي  وترتع�ض  جلودها  وتنق�شع  اخلفيفة 
والإرهاق والإنهاك. وعلى حي غرة ترفع الريح اإلى الهواء عند 
الأفق البعيد �شحابة ل تكاد تلحظ من الغبار. وعقب مرور دقيقة 

واحدة تلتف حول كل �شيء يف احلوايل زوبعة رملية عا�شفة.
اأعــايل  مــن  اخلفيفة  الــرمــل  طبقة  النفاذة  الــريــح  وتــنــزع 
الكثبان وتدفعها بقوة �شوب القوافل ال�شائرة. وي�شتدير اجلمل 
القوي  التيار  نحو  حادة  ا�شتدارة  يف  بظهره  القائد  الأمامي 
باركًا.  الأر�ــض  اإلى  ويهبط  بطنه  حتت  �شاقيه  ويثني  الثقاب 
ويغلق رمو�شه الوطفاء ذات ال�شفي ويغم�ض جفونه ال�شيقة 
كال�شدف على اللوؤلوؤ. وتقتدي به اجلمال الأخرى... وها هي 
الراحة املنتظرة طوياًل! ينتع�ض الأ�شخا�ض ويقفزون اإلى الأر�ض 
وي�شطفون  الرجالية  بالعباءات  متلفعي  ويلتفون  مرتجلي 
ملت�شقي باجلمال فهنا الأمان التام كما اأن ال�شعور بالعط�ض 

ل يوؤمل كثريًا وميكن النتظار �شاعات بطولها. 
والبدوي �شعيد اإذ يجد ملجاأ كهذا حمميًا وهو يعرف اأن هذا 
الدفاع عنه هو اأكرب هدية ير�شلها اهلل العلي القدير اإليه ولهذا 

ينبغي تقوميها حق قيمتها واحلر�ض عليها كل احلر�ض. 





 سوق الذهب وجولة في الصحراء
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يعرف اجلميع حق املعرفة اأن اململكة العربية ال�شعودية بالد 
ثرية ب�شكل اأ�شطوري وحتتفظ بجدارة باملرتبة الأولى يف العامل 
باأنها  اأخرى ميكن و�شفها  وبعبارة  النفط.  ا�شتخراج  من حيث 
متلك اأكرب احتياطي للذهب الأ�شود يف العامل. ولكن لي�ض هذا 
وحده. توجد يف اأرا�شي اململكة احتياطيات كبرية ويجري احتواء 
واإعداد مكامن النحا�ض والزنك والر�شا�ض والنيكل واخلامات 
احلــديــديــة والــيــورانــيــوم واملــلــح والــغــاز الطبيعي واملــطــمــورات 
النافعة الأخرى. اأما بخ�شو�ض الكوامن امل�شار اإليها اآنفًا فاإين 
ي التحدث مبزيد من  اأترك و�سفها لالخت�سا�سيني . ولكن بودِّ
التف�سيل عن الذهب والف�سة اللذين لهما احتياطيات كبرية مبا 
فيه الكفاية. وبالأحرى عن املنتوجات التي ت�شنع منهما باأيدي 
اأحب ذكر  ل  ويفخر.  ال�شرق  بهم  ي�شتهر  الذين  ال�شاغة  اأمهر 
الأمور ال�شاذجة ولكن على اأية حال �شاأطرح فكرة معروفة هي 
اهتمام معظم  الأزمــان حمطُّ  واحللي يف جميع  امل�شوغات  اأن 
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العربية  البلدان  ا�شتهرت  ولهذا  ال�شرقيات.  وبخا�شة  الن�شاء 
دومًا باأ�شواقها وحمالها التي تبيع امل�شوغات الذهبية.

عن  عبارة  اإنها  القادمي.  وُتْذهل  بل  ُتْده�ض  الذهب  و�شوق 
امل�شاءة  ال�شغرية  البيع  وخمــازن  احلوانيت  من  طويلة  �شفوف 
غا�شة  وهي  عر�شها  رفــوف  متتلئ  التي  الزجاجية  والواجهات 
يف  الأ�شواق  تقع  العادة  ويف  املتنوعة.  امل�شوغات  ب�شتى  حرفيًا 
تبعًا لالإمكانات  املدينة وت�شغل م�شاحة ت�شل  القدمي من  الق�شم 
املتوافرة اإلى حد ب�شعة كيلومرتات مربعة. واأثناء اأعوام عديدة 
راأيت غري قليل من اأمثال هذه املحال، وغري مرة زرت اإحدى اأقدم 
الأ�شواق يف ال�شرق الأو�شط وهي �شوق احلميدية بدم�شق الواقعة 
على م�شافة �شتي �شنتمرتًا اأخف�ض من م�شتوى �شوارع املدينة التي 
ال�شالفة. وهناك غري بعيد �شوق �شغرية  احتفظت بروح القرون 
للف�شة م�شيدة على هيئة ق�شر مرمري يف طابق واحد بنافورات 
اقتناء ل امل�شوغات  الباحة املركزية حيث ميكن  تتو�شط  جميلة 
والتحف  البلورية  ال�شدفية  امل�شوغات  اأدق  بل  وحدها  واحللي 
القدمية. وانطبعت يف الذاكرة كذلك ال�شوق الذهبية البغدادية 
يف  القدمية  الأ�ــشــوار  وراء  املختفية  ال�شوق  وبالطبع  ال�شهرية. 
عا�شمة اليمن �شنعاء حيث كانت الأقم�شة والأن�شجة تباع بالوزن 
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بالعمالت  التعامل  ويجري  امل�شك  بــاأنــواع  �شعرًا  يقا�ض  واللوؤلوؤ 
الف�شية ثقيلة الوزن ومنها ريالت الإمرباطورة ترييزا النم�شاوية. 
اأما يف ال�شاحة وامليادين يف اأيام اجلمعة فقد كانت تقطع روؤو�ض 
اإذا  اأمــا  بال�شيف.  �شربًا  بــالإعــدام  عليهم  واملحكوم  املجرمي 
جتراأت باملرور عرب الأزقة واملمرات الغا�شة بجميع اأنواع ال�شلع يف 
هذه املتاهة العجيبة والتعمق يف قلب ال�شوق القدمية فاإنه �شوف 
تنف�شح اأمام ناظريك �شفوف طويلة من حوانيت بيع الذهب حيث 
ميكن �شراء قالدات رائعة من املعادن الكرمية )الذهب والف�شة 

والبالتي ...اإلخ( واأي�شًا امل�شنوعات املقلدة واملغ�شو�شة.
اأمر فاإن �شوق الذهب هي الالزمة الأكيدة يف  ومهما كان من 
اأية مدينة �شرقية تعد يف تاريخها عددًا من القرون اأو العديد من 
الأعوام. ويف الريا�ض اأمثال هذه الأ�شواق عدة ولكن الأ�شا�شية منها 
اثنتان واقعتان قرب ذلك احل�شن نف�شه امل�شمى بامل�شمك الذي 
ا�شتولى عليه امللك عبدالعزيز �شنة  1902م.  وا�شتدلًل بالبنايات 
القدمية الباقية حتى الآن فاإين على ثقة ويقي باأنه يف ذلك الزمن 
البعيد وال�شحيق وحتى اأقدم من ذلك بكثري اأي�شًا جرت املتاجرة 
الن�شيطة باحللي وامل�شوغات الذهبية والف�شية والأحجار الكرمية 
وال�شالح الأبي�ض )ال�شيوف واخلناجر( وال�شجاجيد و�شواها من 



207

المملكة العربية السعودية
بعيون زوجة دبلوما�سي

املتاهة  هذه  اأعماق  يف  عرثنا  وقد  النفي�شة.  اليدوية  امل�شنوعات 
على حمل �شغري تباع فيه ال�شجاجيد الأذربيجانية القدمية. غري 
اأننا مل ن�شتطع احل�شول على اجلواب ال�شايف املعقول عن ال�شوؤال 
اإلى هنا. وبجوار ال�شوق القدمية يقوم جممع  عن كيفية و�شولها 
بع�شها  بنايات مف�شولة  ي�شم  ال�شكان  ق�شري �شخم ل�شرتاحة 
رخامية  ببالطات  اأر�شيتها  مك�شوة  ف�شيحة  ب�شاحات  بع�ض  عن 
ومزروعة على قطرها بالنخالت امللكية. وهنا بو�شع الأطفال اللعب 
واجلري والتزلج على الأحذية ذوات العجالت والدراجات الهوائية 
يف الوقت الذي ي�شرتيح فيه الوالدان - ويف الأغلب الآباء - على 

امل�شاطب اخلالية املثبتة على الأر�ض.
وندخل اإلى اإحدى بنايات املركز التجاري ونتجاوز العديد من 
حمال املبيعات مبا فيها من �ستى الب�سائع وال�سلع حيث يرحب 
ال�شرقية  ال�شيافة  روح  ب�شبب  ل  ال�شيوف  كاأحب  بامل�شرتين 
التقليدية فح�شب واإمنا اأي�شا لكونهم كما بدا يل اأقل عددًا من 
خمازن البيع نف�شها. ثم نرتقي بامل�شعد الكهربائي اإلى الطابق 
يف  متامًا.  اأ�شطوري  خيايل  منظر  اأمامك  ينف�شح  وهنا  الثاين 
اللحظه الأولى ل ت�شتطيع اأن تفهم اأين اأنت ويع�شي عينيك الربيق 
اجلدران  تغطي  التي  والقالئد  امل�شوغات  من  للعديد  الذهبي 
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من الأعلى اإلى الأ�شفل. وكل خمزن بيع كاأنه بحق خ�شبة م�شرح 
تعر�ض ديكوراتها الرائعة. اأما بدل اجلدران الأمامية املرفوعة 
فتتدلى من ال�شقف نف�شه بارتفاع مرت ون�شف املرت �شتائر ذهبية 
م�شنوعة من ال�شال�شل الذهبية العديدة مع الكريات واللريات 
بحيث اإن امل�شرتي لكي يلج اإلى الداخل يتعي عليه اإما اأن يحني 

راأ�شه واإما اأن يزيح ال�شتار بيديه عن وجهه.
ولعلي رمبا مل اأ�ساهد يف اأي بلد من البلدان مثل هذا الأمر. 
والإح�شا�ض الأول يقلب الفكر. ولكن تدريجيًا تن�شاأ بع�ض الأ�شئلة 
ومنها مثاًل: كيف يغلق اأ�شحاب املخازن حمالهم يف الليل حفاظًا 
وجــدت جوابه عندما  ما  �شرعان  وهــو   فيها؟  التي  الــرثوة  على 
خمفيتي  حديديتي  �شبكتي  اجلانبيي  اجلدارين  يف  �شاهدت 
اأين  من  وهو:  التايل  ال�شوؤال  بخ�شو�ض  اأما  للتحريك.  قابلتي 
ميكن اإيجاد ذلك العدد من الن�شوة يف هذه البالد لكي يرتدين كل 

هذه الكمية من امل�شوغات؟ فاإين اأتركه مفتوحًا دومنا جواب.
ذوق.  كــل  ح�شب  والــزيــنــات  احلــلــي  على  العثور  هنا  وميــكــن 
القرياطية  عايل  وهو  ال�شعودي  الذهب  من  م�شنوعة  واأغلبيتها 
القامت.  الأ�شفر  الــلــون  ذي  الــكــرمي  املــعــدن  مــن  قــرياطــًا(   22(
م�شوغات  وهــي  بالكفيات  ت�شمى  ما  الوا�شع  بــالــرواج  وحتظى 
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�سوار مربوط  الكاملة - عبارة عن  املخرمة غري  القفازات  ت�سبه 
مبختلف ال�سال�سل املنتهية بخوامت على هيئة حلقات ثالث اأو خم�ض 
تلب�ض يف الأ�شابع -. وتده�ض الت�شور الأحزمة الذهبية ال�شخمة 
اأغلب  يف  ــَن  َلــ�ــشْ الــالتــي  املحليات  احلــ�ــشــنــاوات  خ�شور  لتزيي 
احلالت �شبيهات بقدود اأغ�شان البان - وباملنا�شبة فاإن الن�شوة 
ال�شعوديات �شاأنهن �شاأن ممثلي اجلن�ض الآخر، يتميزن يف العادة 
امل�شنوعات  عن  احلديث  اإدارة  حالة  يف  اأمــا   .- الكبري  بالوزن 
عند  تزيغ  الأعي  اإن  بحيث  الكرثة  من  فاإنها  الأخرى  ال�شياغية 
ميكن  القدمية  ال�شوق  اأعماق  ويف  مذهولة.  تتنقل  وتظل  روؤيتها 
العثور على احللي القدمية املحفوظة ب�شكل جيد وامل�شنوعة من 
الف�شة مع الفريوز )ال�شذر( والعقيق اليماين واللوؤلوؤ و�شواها من 
املجوهرات والأحجار الكرمية. ويف الواجهات الزجاجية امل�شاءة 
بالنور القوي تلمع بربيق اأقوى من بريق املا�ض ما ت�شمى بـ)اأحجار 
ي�شتطيع  التي  الكوارتز  اأحجار  نوع من  ال�شعودية( وهي  الربلنتي 
اأن يعرف مو�سع  اأي راغب ب�سرط  العثور على قطع منثورة منها 
وجودها ويجد لديه مت�شعًا من الوقت ومزيدًا من ال�شرب للبحث 

عنها بِجدٍّ ومثابرة. 
اأم�شيتها يف  التي  ال�شتة  الأعــوام  �شماعي طيلة  بعد  وهكذا   
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اململكة عن هذه الأحجار ال�شعودية الربلنتية اأذهب على اأية حال 
اإلى ال�شتنتاج باأنه يجب القيام برحلة اإلى ال�شحراء يف �شبيل 
الدولة  بــاأن  ال�شائعات  انت�شار  عقب  وخ�شو�شًا  عنها،  البحث 
اأن تاأخذ يف يديها زمام املراقبة  تزمع ابتداء من العام القادم 
ال�شكرترية  من  واأرجــو  البحوث.  هــذه  اأمثال  على  والإ�ــشــراف 
الأحجار  عن  للبحث  ال�شياح  نقل  يزاول  من  ب�شاأن  ال�شتي�شاح 

الكرمية ويف الوقت نف�شه اأتلقى موافقة الإعجاب من فرقتي. 
ويف �شباح باكر من اأيام �شهر اآيار )مار�ض( ت�شل جمموعة 
ت�شم ع�شرين �شيدة يعتمرن قبعات عري�شة احلواف برفقة رجلي 
الع�شكري  وامللحق  النم�شاوي  ال�شفري  هما  لال�شتطالع  حمبي 
الربيطاين يف ال�شيارات اخل�شو�شية اإلى »فندق �شحارى« ومن 

هناك يجب اأن تبداأ الرحلة. 
وهنا كان يف انتظارنا با�ض مريح - فيه جهاز تكييف الهواء 
وبيت الراحة -. ونتلقى التعليمات اخلا�شة من الدليل وهو فتى 
اأ�شمر ال�شحنة ونبداأ التحرك. طريق �شيارات رائع بحركة مرور 
وحيدة الجتاه تقطع كما ال�شهم ال�شحراء املخ�شرة اإذ هطل بالأم�ض 
مطر من �شحابة عار�شة واأجابت الأر�ض بال�شكر واحلمد وعلى 
الفور ازدانت الأر�ض وتغريت هيئتها اإلى ب�ساط اأخ�سر بالأزهار. 
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وعلى كال اجلانبي من الطريق نالحظ جماميع غري كبرية من 
الإبل ال�شود وبينهن على قلة نياق وجمال باللون الأبي�ض. ويف و�شط 
الإبل البالغة تتالعب الف�شائل التي يبلغ ارتفاعها ارتفاع بطون 
النباتات  بتكا�شل  تاأكل  الإبــل  وهذه  الأر�ــض.  �شطح  عن  والديها 
ابنان  اأ�شفها قدم  التي  الأحــداث  وقبل عامي من هذه  الياب�شة 
را�شدان ل�شفري اأحد البلدان الأوروبية خالل العطلة الدرا�شية يف 
�شيافة والديهما. و�شافرا معًا اإلى ال�شاحل الغربي ل�شبه اجلزيرة 
العربية ملزاولة هواية �شيد الأ�شماك ويف طريق العودة وقع لهما 
حادث فاجع. راأى الذي كان جال�شًا وراء مقود ال�شيارة املجموعة 
غري الكبرية من الإبل على الطريق، ومل تكن ثمة اأية عالمة تنذر 
باخلطر الداهم ولذلك مل يخفف من �شرعة ال�شيارة وبغتة قفز 
اأحد اجلمال اإلى الطريق  وحاول �شائق ال�شيارة املناورة ولكن مل 
ي�شتطع التحكم يف القيادة، ومن ثم لقي اأحد ال�شابي م�شرعه، 

اأما الثاين فقد نقل اإلى امل�شت�شفى وهو يف حالة خطرة.
وحرا�ستها  امل��رور  ط��رق  مبراقبة  املخولة  ال�سلطات  تعرف 
الطبائع اخلا�شة لـ)�شفينة ال�شحراء(. ولهذا ن�شبت على كال 
خا�شة  عوار�ض  اخلارجية  واجلــادات  املدن  بي  الطرق  جانبي 
ممرات  حتتها  حفرت  الطريق  من  مرحلة  اأو  فا�شلة  كل  وبعد 
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الأقل  الطرق  اأما  القرون.  كبرية  واملوا�شي  لالإبل  الأر�ض  حتت 
عليها  ر�شمت  التي  التحذيرية  بالعالمات  مملوءة  فهي  ات�شاعًا 
اجلمال. ولكن مع مزيد الأ�شف مل تكن ل�شبب ما حواجز وعوار�ض 

ولفتات يف ذلك املو�شع الذي وقعت فيه الفاجعة. 
اإذن فنحن �شائرون عرب طريق على النطاق املحلي. ال�شحراء 
هنا لي�شت وحيدة النوع كما هي العادة وكما يفكر الكثريون ويظنون. 
الرمال  اأنـــواع  من  متكونة  عالية  غري  تــالل  يف  ترتفع  تــارة  وهــي 
�شوداء  اإلى حقول حممية  تتحول  اأخرى  وتارة  املتما�شكة  املرت�شبة 
منب�شطة وممتدة اإلى ما وراء الأفق اأو اإلى �شهل رملي غري متغري 
مك�شو ب�شجريات �شوكية ق�شرية. وعلى ندرة ميكن روؤية جمموعة 
غري كبرية من الأ�شجار، عادة قرب الوديان - وهي املجرى اجلاف 
اأو  �شوداء  وبجانبها خيمة   - الأمطار  الناجمة عن هطول  لل�شيول 
اأو  خمططة للبدو ومعهم بالتاأكيد �شيارة �شحن من ماركة ني�شان 

تويوتا ينقلون عادة يف ملحقها روؤو�ض اأغنام ومعز اأو اأطفالهم.
ي�شود يف حافلتنا املزاج الرائق، بع�ض الراكبات يحاولن الغناء 
ولكن ما من اأغنية م�شرتكة جتمع بينهن �شوى اأغنية اإجنليزية 
واحدة مطلعها »اأرجو لك ال�شحة والعافية« اإذ اإن الفرقة ت�شم 
ح�شب  جماميع  اإلى  وننق�شم  جــدًا.  متعددة  قوميات  من  ن�شوة 
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تبداأ  النوافذ  زجــاج  خلف  وال�شحراء  واملــيــول.  الهتمامات 
الرمال،  من  الأمـــواج  متالطم  بحر  اإلــى  منتقلة  بال�شطراب 
والكثبان كاأنها مركبة مبهارة من الطبقات الرقيقة مثل �سحن 
من هري�ض البطاط�ض يقدم يف مطعم فاخر. ولها لون خا�ض هو 
ب باحلمرة. وملاذا يبدو عليها هذا  الزعفراين - الربتقايل امل�شرَّ
اللون خا�شة ؟ اأحاول ب�شكل متعب ا�شتذكار املعلومات اجلغرافية 
التي تعلمتها يف عهد ال�شباب، ولكن عبثًا وبدون جدوى. والدليل 
الذي يعرف اأو ينبغي اأن يعرف كل �شيء يجهل ذلك بدوره، ولكن 
املنظر بديع جدًا. قر�ض ال�شم�ض مل يرتفع بعد كثريًا نحو كبد 
ال�شماء والتعار�ض اللوين ما بي جوانب الكثبان املتعر�شة لأ�شعة 
ال�شم�ض وظل املنخف�شات كبري الفروق يقرب من اللون الرمادي 
الغامق. وح�شب راأي املولد �شديد ال�شمرة حتى منت�شف النهار 
اإلى هنا ع�شرون �شيارة من نوع جيب  و�شاعة الظهرية �شت�شل 
يقودها �شبان لكي ي�شتمروا يف غ�شون اليوم متناف�شي بع�شهم 
بع�ض يف مباريات بالعجالت الوح�شية ل�شياراتهم فيقلبون هذا 
اجلمال اإلى �شجيج وعجيج، وبجلبة دوي حمركاتها �شيوقظون 
ال�شحراء من نومها ويزعجون منامها الهادئ الطبيعي الأ�شيل. 
الطرق  مطاعم  من  مطعم  ثمة  املطلوب.  اإلــى  ن�شل  واأخـــريًا 
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والعاملون فيه ينتظروننا بناء على نداء م�شبق. فر�شت الب�شط 
وال�شجاجيد ون�شبت املوائد ووجبة الإفطار جاهزة. ولكن لي�شت 
نحن  بل  الطعام  لتناول  الالزمة  ال�شهية  منا  واحــدة  اأيــة  لدى 

متحفزات ممتلئات ب�شعور لهفة ال�شياد.
وتدريجيًا تتوزع جميع الرفيقات على البيداء املنب�شطة وكاأنها 
�شينية )ق�شعة( هائلة احلجم نرثت عليها احل�شى من خمتلف 
بقطع  امل�شماة  نف�شها  الأحجار  تلك  تتوارى  وبينهن  الأحــجــام. 
الربلنتي ال�شعودية التي عر�ض علينا بع�ض مناذجها دليلنا عندما 
كنا ل نزال يف احلافلة. بادئ ذي بدء اأخذنا جنمع كل ما نعرث عليه 
منها مما ي�شبهها كثريًا اأو قلياًل، ولكن بالتدريج نبداأ بالتمييز، 
الإعجاب  هتافات  هناك  اأو  هنا  اإمــا  ت�شمع  اأخــذت  ما  و�شرعان 
والر�شى. والأحجار ال�شغرية املعثور عليها قلياًل ما تختلف عن 
حي  ولكن  الغبار.  ويعلوها  �شفافة  غري  مثلها  فهي  الأخــريــات، 
مترر خالل الأ�شعة املائلة لل�شم�ض ال�شباحية فاإن الفرق �شرعان 
ما يظهر للعيان. وكلما كان النموذج اأكرث �شفافية واإ�شعاعًا كان 
معنى ذلك اأنه اأكرب قيمة واأغلى. والأحجام غري كبرية، فالقطر 
يرتاوح من ن�شف ال�شنتمرت اإلى ال�شنتمرت ون�شف ال�شنتمرت واإن 
كان ي�شادف منها ما هو اأكرب حجمًا. وقد حالف احلظ ال�شعيد 
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اإحدى �شيداتنا اإذ عرثت على حجارة منها بحجم ن�شف الإ�شبع. 
ومن اأمثال هذه النماذج - اإن مل يكن فيها �شروخ داخلية - ميكن 

�سقل نطفة رائعة بحجم القطرة مثل دلية تعلق كالنوط.
من اأين ظهرت مثل هذه الرتاكمات من احل�شوات الكوارتزية؟ 
اأن  هو  الوا�شح  اجللي  الأمــر  ولكن  باجلواب،  التنبوؤ  عليَّ  ي�شعب 
وتبعرثت  حفرت  ما  ومو�شع  ما  وقت  يف  �شخمة  كوارتزية  عروقًا 
بهذا على قدر  �شبيه  ما هو  البقاع. مل يالحظ  فانت�شرت يف هذه 
علمي يف اأمكنة اأخرى من ال�شحراء ال�شا�شعة ومرتامية الأطراف. 
عامًا  ع�شرين  من  اأكرث  غ�شون  يف  الأعمال  اأربــاب  من  والأجانب 
ينقلون مرتي يف الأ�شبوع اإلى هذه البقعة ال�شغرية ن�شبيًا ال�شياح 
املتعط�شي ف�شوًل، وحتى الآن ل يزمعون الكف عن ممار�شة عملهم 
هذا، ومثل هذه الرحلة مع وجبة اإفطار وغداء خفيف تكلف ثمنًا 
غري بخ�ض. وبهذه النقود ميكن �شراء  5 اإلى 7 اأحجار بديعة وجاهزة 
وم�شقولة. ولكن ل اأحد يف راأيي ياأ�شف على النفقات التي حتملها 
لأن اأية نقود مهما كانت ل ميكن بها �شراء الإح�شا�ض الذي ل يتكرر 
والنطباع الذي تخلفه ال�سحراء ال�سباحية غري املتناهية مبواقع 
�شرابها اخلفيفة ولهفة ال�شياد التي متتلك النف�ض بالكامل وروح 

املناف�شة وفرحة العثور على اللقيا املنتظرة يف مفاجاأة �شارة. 





 حفلة زواج
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بقدرة  نف�شه  وجــد  ال�شعودي  املجتمع  كــون  من  الرغم  على 
اأنه لن يفلت  واأظن  فاإنه يبقى،  الع�شري  التمدن  قادر يف عهد 
قريبًا من اأ�شر تقاليده العائدة اإلى عهد �شعيد، وذلك لأن �شجية 
اأو الإنتاج  اأبناء هذا ال�شعب لي�شت من املرونة، مثل: القت�شاد 
ت�شتطيع  والآمــرة، وهي قائمة ول  ال�شائدة  والتقاليد هي  مثاًل. 
والزوال يف ظرف حقبة ق�شرية  ناهيك عن الختفاء  التحول، 

كهذه احلقبة.
واإلى مثل هذا تعود اأي�شًا مرا�شيم عقد القران واإقامة حفلة 
ي�شبق ذلك ويلحقه والدخول يف مرحلة احلياة  العر�ض وكل ما 
بقاع  من  بقعة  اأية  يف  اجلدد  املتزوجي  اإلى  بالن�شبة  اجلديدة 
اململكة  يف  ولكن  الأهمية  بالغ  حلدث  ذلك  اإن  الأر�شية.  الكرة 
ي�شهم  ولهذا  خا�شة،  اأهمية  الأمر  هذا  يعار  ال�شعودية  العربية 
يف هذه العملية منذ اأول بدايتها - عادة - كل الأقرباء من كال 

الطرفي.
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وال�شعوديون يف جملتهم �شعب مرموق، اإنهم اأ�شخا�ض فارعو 
كثيف،  و�شعرهم  ملحوظة  ومالمح  بق�شمات  ور�شيقون  القوام 
العادة - عن �شف  واملعهودة تك�شف - يف  املعتادة  وابت�شامتهم 
يبدو  الذي  الأمر  الثلج،  كبيا�ض  النا�شعة  الأ�شنان  من  منتظم 
احل�شنة  والعناية  الطبيعة  من  اجليدة  النوعية  نتيجة  اأنــه  يل 
ال�شحيحة والطبيعية، وي�شتخدمون يف ذلك ال�شواك وهو اأعواد 
من اأغ�شان �شجرة الأراك التي تنبت يف منطقة مدينة الطائف، 
وميكن �شراء احلزمة منها لدى الباعة الريفيي قرب املخازن 
العود  التجارية. وينبغي ق�شم نهاية  للمبيعات واملراكز  الكربى 
بالأ�شنان لتليينها ثم تدلك بهذه الأعواد اخلا�شة اللثات وتنظف 
اإلى  الأ�شنان. وطعم هذه النبتة طيب ومنع�ض للغاية. وبالن�شبة 
اللعبة  ومبثابة  معتادة  عادة  هذا  ي�سبح  الرجال  من  الكثريين 
يف�سر  ورمبا  يدخنون.  ما  قلياًل  ال�سعوديني  واأن  �سيما  امل�سلية، 
هذا اأن الإ�شالم يحرم التدخي كونه خمدرًا للعقل، اإ�شافة اإلى 
ذلك فاإن ال�شوم ال�شنوي يف �شهر رم�شان باأكمله ل ي�شاعد على 

انت�شار وا�شتحكام هذه العادة ال�شارة والبغي�شة.
ال�شعوديي  لــدى  اخلــارجــي  للمظهر  اأخـــرى  خا�شية  وثمة 
عندهم  فالأعي  العي.  هي  اإليها،  والنتباه  اللتفات  ت�شتدعي 
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كبرية ووا�شعة تظللها رمو�ض وطفاء كثيفة وطويلة، ولها حدقات 
بال�شعاع  يلمع  امل�شاحة  كبري  نا�شع  بيا�ض  على  وا�شعة  �شوداء 
ويخالط بيا�شه اللون ال�شارب اإلى الزرقة، وكل هذا هو ما ي�شمى 
يف الأدب العربي �شعرًا ونرثًا باحلور الذي تغّنى به ال�شعراء يف 
اأعي احل�شناوات. ومثل هذه الأعي ل تكون على الأرجح اإل لدى 
�شكان ال�شحراء ذوي الإرادة احلرة والت�شرف املطلق، الذين 
يف  باأب�شارهم  يتجهوا  اأن  والع�شور  القرون  مدى  على  تعودوا 

تركيز نحو قبة ال�شماء الزرقاء ال�شافية الالمتناهية.
واحلــق   - كنت  واإن  خــا�ــض  ب�شكل  جميالت  والــ�ــشــعــوديــات 
يقال - قد قي�ض يل اللتقاء يف الأ�شا�ض مع ممثالت ال�شريحة 
والنتقاء  ال�شطفاء  يتم  اأن  ميكن  حيث  املجتمع،  من  املتنعمة 
ب�شكل ا�شطناعي. والوجوه الن�شائية يف ال�شوارع مربقعة بقناع 
الن�شاء.  على  اململكة  يف  الرجال  اأعي  تقع  ل  ولهذا  احلجاب، 
ذوات  لذوق  مرتوك  امل�شتقبل  زوجة  بو�شفها  العرو�ض  واختيار 
القربى القريبات والبعيدات. فالأمهات والعّمات والأخوات هن 
الالتي يبحثن يف �شتى اللقاءات واحلفالت والأعرا�ض وخمتلف 
ولكن  ال�شابات.  املر�شحات  ويدر�شن  والتجمعات  اجلل�شات 
اأي�شًا يفهمن دومنا ريب خطورة اللحظة  اأولئك احل�شان، وهن 
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ومالب�شهن  واأزياءهن  اأنف�شهن  ويعر�شن  ي�شتعر�شن  واأهميتها، 
اأ�شرة  من  الفتاة  اأو  ال�شبية  كانت  واإذا  وجمالها.  روعتها  بكل 
فاإن  العالت،  من  وبريئة  والنواق�ض  العيوب  من  وخالية  ثرية 
واإذا  تنقطع.  ل  �شل�شلة  يف  يتعاقبون  �شوف  خلطبتها  املتقدمي 
الكثريين من  فاإن  الكمال  باهرة  اإحداهن بديعة اجلمال  كانت 

ال�شبان �شيكونون م�شتعدين لطلب يدها.
على  الختيار  ووقوع  فالزواج  للخطبة  املر�شحة  انتقاء  وبعد 
تتولى اخلاطبات  النظر؛  اإحداهن عقب املالحظة والإمعان يف 
والعادات  وال�شجية  اخلليقة  خلوا�ض  دقة  الأكــرث  الدر�ض  فيه 
الفوتوغرافية  ال�شور  تبادل  ويتم  املر�شحة،  اأ�شرة  واإمكانات 
واملعلومات  املــوا�ــشــفــات  كــانــت  فـــاإذا  الــالحــقــي.  للعرو�شي 
الأكرث  املمثل  يتوجه  الطرفي  لكال  منا�شبة  واملعطيات جميعها 
العرو�ض املختارة  اإلى بيت  اأ�شرة اخلاطب  وجاهة وتبجياًل عن 
دار  يف  باللتقاء  امل�شتقبل  لعرو�شي  ي�شمح  ثم  يدها.  ويطلب 
اخلطيبة بح�شور الأقرباء. ويف الوقت نف�شه ينّظم عقد القران 
وتو�شع �شروطه، بحيث ت�شتطيع اخلطيبة - عرو�ض امل�شتقبل - 
للمهر،  النقود  كمقدار  لزمًا  تراه  ما  كل  وطلب  �شروطها  طرح 
بعد  واحتفاظها  واملجوهرات،  الكرمية،  والأحجار  وال�شداق، 
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وال�شيارة،  امل�شتقل  البيت  وتاأمي  مثاًل،  اأ�شرتها  بلقب  الــزواج 
وطلباته.  �شروطه  اأي�شًا  اخلطيب  ويطرح  ذلك.  �شوى  والكثري 
ميكن  والقرتاحات  العرو�ض  هذه  على  الطرفان  وافق  ما  واإذا 
اأن  اإلى  الإ�شارة  واأود  العر�ض.  ثم حفلة  القران  لعقد  التح�شري 
اخلاطب ملزم من الناحية املالية باأن ي�شمن لأ�شرة امل�شتقبل كل 
�شيء ويتكفل به، فهو الذي يدفع نفقات العر�ض ويقدم الهدايا 
عقد  يف  عليه  املن�شو�ض  املبلغ  ويدفع  واأقربائها،  خطيبته  اإلى 
ال�شقة وكذلك  اأو  الفيال  بو�شفه مهرًا و�شداقًا، ويجهز  القران 
العائلية. للحياة  ال�شرورية  الأخــرى  واللوازم  والأواين  الأثــاث 
وكثري من الآباء املعا�شرين يقدمون اأي�شًا اإلى بناتهم املحبوبات 
العزيزات النقود على الرغم من كون اخلطيبة غري ملزمة من 
جانبها وفقًا للعادات اجلارية والتقاليد املرعية بتقدمي اأية بائنة 
حت�شل  فاإنها  الطالق  ولحقًا  م�شتقباًل  وقع  اإذا  اأنه  اإل  نقدية، 

على مبلغ حمرتم بو�شفه تعوي�شًا.
وينبغي القول: اإنني  ع�شت اأعوامًا عديدة يف اململكة وراقبت 
حياة املراأة ال�شعودية وتو�شلت اإلى ا�شتنتاج مغاير باملقارنة مع 
منطي  غري  راأيًا  يكون  قد  وهو  البتدائية  ال�شابقة  ا�شتنتاجاتي 
والأف�شليات.  املزايا  من  قليل  غري  له  ال�شعوديات  و�شع  بــاأن 
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على  اجلديدة  الزوجة  حت�شل  بالعر�ض  الفخم  الحتفال  وبعد 
حافتها  اإلــى  مــالأى  �شتكون  كاأ�شها  اأن  اأي  �شقة،  اأو  جديد  بيت 
وقطبها. اأما حماتها )اأي اأم زوجها( فلن تدخل عليها م�شكنها 
اإل بو�شفها زائرة يف ال�شيافة ل غري. وعند ولدة الأطفال لن 
تعاين جراء ال�شهر وقلة النوم ونق�ض الراحة يف �شاعات الليل 
م�شاعدتها.  �شتتولى  خادمتها  لأن  وذلك  املهد،  بقرب  جال�شة 
و�شتكون يف منتهى الطماأنينة ب�شورة مطلقة حي تر�شل ولدها 
اأحدث  وفق  اإلى مدر�شة جمانية جمهزة  كبدها  وفلذة  احلبيب 
فتكون  خمل�ض  �شيارة  �شائق  مع  والتعليم  للرتبية  طراز  واأعلى 
ولن  لن يخطف  باأنه  واثقة  والقلق  والغم  الهم  البال من  خالية 
الرحلة  يعلمه جاره يف  انفجار ولن  يتعر�ض حلادث  ي�شرق ولن 
املدر�شية ول زمالء �شفه و�شواهم من التالمذة التدخي اأو �شم 
اأبخرة ال�شمغ بو�شفه نوعًا من املخدرات من حيث التاأثري. ولن 
ت�شطر اإلى حمل احلقائب الثقيلة املحتوية على الأطعمة لولدها 
بل تنقله �شيارتهم اخل�شو�شية مع �شائقها اأو يف �شيارة تاك�شي 
اأو على الأرجح والأغلب توكل هذا العمل اإلى امل�شاعدة املنزلية 
اأو املدبرة القت�شادية اأو اخلادمة ال�شخ�شية، وذلك لأن الن�شوة 
ي�شكلن ن�شف الأ�شرة. و�شيكون بو�شعها مزاولة العمل، اإذا كانت 
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اأما يف حالة انعدام رغبتها ففي و�شعها ق�شاء  راغبة يف ذلك، 
الوقت يف تعهد الأ�شرة وا�شتقبال الزائرات والذهاب يف �شيافة 
اإلى ال�شديقات والنتماء اإلى ع�شوية النوادي الن�شوية والذهاب 
اأعمال  مزاولة  اأو  وال�شناعية  التجارية  اأو  الفنية  املعار�ض  اإلى 
وال�شوؤون  الجتماعية  الأعمال  والإح�شان وغري ذلك من  اخلري 
بق�شد  تتوجه  اأن  فلها  القائظ  ال�شيف  مو�شم  يف  اأما  العامة. 
اأوروبا  يف  واأح�شنها  امل�شائف  خري  يف  وال�شتجمام  ال�شرتاحة 

واآ�شيا واأمريكا.
املجتمع  املتباين يف  الن�شاء  و�شع  �شاكية من  تكون  لن  وهكذا 
الأخــرية  ــة  الآون عليه خالل  طــراأت  قد  واأنــه  �شيما  ل  ال�شعودي، 
الأربعي  حقبة  وخالل  جوهرية.  �شيا�شية   - اجتماعية  تغريات 
ال�شابقة منذ عام 1960م عندما بداأ تطبيق النظام  عامًا ونيفًا 
وهو  باطراد  التلميذات  عدد  تزايد  لالإناث؛  املدر�شي  التعليمي 
يتجاوز حاليًا عدد التالميذ الذكور. ويعود الف�شل الكبري يف ذلك 
دومنا �شك واأدنى ريب اإلى الأمرية عفت عقيلة امللك في�شل التي 
يلقبها اأبناء ال�شعب بلقب »امللكة الأم«. ومن حيث التعليم العايل 
فاإنه يحافظ على الن�شبة نف�شها اإن مل يح�شب عدد الطلبة الذين 
من  عددًا  اأكرث  الطالب  فهناك  احلدود،  خارج  التح�شيل  تلقوا 
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الطالبات. ومن املتوقع اأن هذا الفرق �شائر تدريجيًا اإلى الزوال.
الأمــري عبد اهلل  العهد  بها موؤخرًا ويل  اأدلــى  التي  ــوال  والأق
بخ�شو�ض التنبوؤات والتطلعات امل�شتقبلية تدل على توقع التغريات 
الإيجابية يف و�شع املراأة يف البالد. وكان قد قال ما معناه: »علينا 
اأن نفتح جميع الأبواب على م�شاريعها اأمام الإناث ما دام ذلك 

ل يتناق�ض مع التعاليم الإ�شالمية والأخالق القومية«.
مــرارًا  اململكة ح�شرت  زوجــي يف  مع  مكوثي  اأعــوام  واأثــنــاء 
حفالت الأعرا�ض ال�شعودية، وكنت �شاهدة عيان على الحتفالت 
العائلة  من  الأم��ريات  ق��ران  عقد  مبنا�سبة  ال��رتف  على  الدالة 
املالكة ويف اأعرا�ض الوجهاء واأبنائهم وبناتهم يف الأ�شر املتمّكنة 
الرثية وحتى يف الأعرا�ض الريفية. ولأجل اإجراء هذه املرا�شيم 
الدعوات  موجهة  طائلة  خم�ش�شات  الدولة  تنفق  البتهاجية 
لت�شييد  الأولى  الطبقة  من  الأجانب  املعماريي  املهند�شي  اإلى 
ال�شالت  املجمّعات ذوات  نادرًا وجود  ولي�ض  الرائعة،  الق�شور 
ب�شعة  فيها  يجل�ض  اأن  ميكن  حيث  العر�ض،  وممــرات  العديدة 

اآلف من الأ�شخا�ض جمتمعي يف اآن واحد معًا.
يف  تقام  منها  والأخــرية  ورجالية.  ن�شائية  تكون  والأعــرا�ــض 
وعلى حد  اأخرى.  اأمكنة  ولكن يف  الن�شائية  مع  نف�شها  الأوقــات 
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بع�شهم  يجتمعون  والحتفالت  الأعياد  يف  الرجال  فاإن  علمي 
املوائد احلافلة بكل ما لذ وطاب وي�شاركون يف  مع بع�ض خلف 
اأما  القومية.  الأن�شودات  اإلى  وي�شتمعون  اجلماعية  الأهزوجات 
بخ�سو�ض الن�سوة فاأ�ستطيع التحدث عنهن مبزيد من التف�سيل 
اأمثال هذه الحتفالت بغ�ض النظر عن  عن علم ويقي. جميع 
على  احلفالت  هذه  يقمن  الالتي  الدار  لربات  املالية  الأو�شاع 
غ�شون  ففي  مماثل  ب�شكل  تقريبًا  جتــري  الجتماعي  ال�شلم 
جتتمع  املحدد  الوقت  قبل  �شاعتي  اإلى  ال�شاعة  ون�شف  �شاعة 
ال�شيفات ويتم اإجال�شهن حول املوائد اأو على �شفوف الكرا�شي 
املرتبة بنظام، ويتبادلن اأطراف الأحاديث ويتطلعن اإلى مالب�ض 
األوان  ويتناولن  مات  ومقونِّ متفح�شات  بع�شًا  بع�شهن  وزينات 
وي�شممن  املرطبات  ويرت�شفن  وال�شكولتة  املتنوعة  احللويات 
امل�شاركات  ال�شابات  النكهة ويالحظن  الطيبة  والروائح  البخور 
يف الحتفال. وكل هذا ي�شغل �شاعتي اأخريتي، ثم تعلو اأ�شوات 
الدفوف، وتفتح ببطء الأبواب املزدوجة املنقو�شة بحزوز احلفر 
الك�ّشافات  �شوء  وعلى  ال�شالة،  اآخــر  يف  املنمنمة  والنتوءات 
اأو مع خطيبها تبعًا  الكهربائية ال�شاطعة تظهر العرو�ض وحيدة 
لعادات الأ�شرة )يف بع�ض املناطق من اململكة العربية ال�شعودية 
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بخطى  ال�شابات  ويتقدم  الزغاريد(.  املوقف  هــذا  يف  تتعالى 
بطيئة ومنتظمة على الب�ساط ال�سجادي الذي يقطع ال�سالة من 
و�شطها بالعر�ض. ويف اجلهة املقابلة حيث ن�شب فوق دكة وا�شعة 
والأكاليل  بالزهور  مزدانان  كر�شيان  والأ�شواء  بالأنوار  وم�شعة 
)يف حالة ظهور العرو�ض لوحدها دون اخلطيب يكون من�شوبًا 
اأطفال  ي�شري  بهما  املحتفى  الزوجي  واأمام  لها(.  واحد  كر�شي 
�شغار يف ثياب جميلة حاملي املباخر املجّمرة وتغ�ض ال�شالة 
بنكهة الروائح الطيبة غالية الثمن. ويختم املوكب كذلك اأطفال 
باأيديهم باقات الزهور ومي�شكون باأذيال حلة العرو�ض )اأي بدلة 
لب�شع  متوقفة  �شديد  ببطء  كلها  املجموعة  ومت�شي  العرو�ض(. 
اإلى  الباب  من  امل�شافة  قطع  اإن  بحيث  خطوة،  كل  عقب  ثــوان 
الكرا�شي تبعًا لطول ال�شالة ي�شتغرق قريبًا من ن�شف ال�شاعة. 
وبو�شع ال�شيفات اأثناء هذه املدة ال�شتمتاع باملنظر الرائع، غري 
هذا  طيلة  العرو�شان  به  ي�شعر  ما  ت�شور  الع�شري  من  لي�ض  اأنه 
الوقت العرو�شان حتت كل هذه النظرات الثاقبة والهتمام العام 
اءة ال�شاطعة. وبالأخ�ض العرو�ض املزينة  البالغ والرثيات الو�شّ
وترتدي  ومبتكرة  بديعة  �شعر  ت�شفيفة  وهي يف  الثقيلة  باحللي 
ف�شتانًا مثقاًل مزينًا بالقالئد ومطرزًا باخلرز امللون واأحيانًا يزن 
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عدة كيلوات. غري اأن ذلك - كما اأعتقد - لي�ض اأ�شعب اللحظات 
واملواقف ول اأثقلها وطاأة يف احلياة العائلية املقبلة.

املخ�شو�ض  وي�شغل حمله  الدكة  على  املوكب  ي�شعد  واأخــريًا 
ال�شيفات  من  ال�شابات  ال�شبايا  من  ثلة  تقف  احلــال  ويف  له. 
اإلى  املــوؤديــة  الــدرجــات  وعلى  مبا�شرة  العرو�شي  قدمي  عند 
حتت  وي�شبحن  الك�شافات  �شوء  يتعر�شن  اأي�شًا  وهن  الدكة، 
وخدودهن  ومنفعالت  مرتبكات  فهن  ولهذا  املدعوات،  اأنظار 
حممرة وفيهن حماوة احلرارة. وحتل اأن�شب اللحظات لالأمهات 
والعّمات واخلالت لعر�شان امل�شتقبل لأخذ اخلطيبات. ولكن يف 
هذه اللحظة يتكّون عند الدرجات املف�شية اإلى الدكة طابور حي 
من قريبات العرو�شي ومعارفهن املقربات وهن يتقدمن اإليهما 
للتهنئة. ويحدث اأنه خالل مدة طويلة من الوقت تظهر من باب 
وهم  العرو�شي،  اأقــارب  هم  الرجال  من  جمموعة  الحتفالت 
اأي�شًا يتقدمون اإليهما ويقدمون لهما التهاين. ويف هذه احلالة، 
تديل  العتمة  ن�شف  تلفه  ال�شالة  مــن  كــبــريًا  ق�شمًا  اأن  رغــم 
اأغلبية الن�شوة القريبات من املكان عليهن العباءات التي اأخذت 
الرجال  ان�شحاب  وبعد  احلجاب.  نقاب  وكذلك  ما  مكان  من 
وخروجهم ت�شفر الن�شوة جميعهن وجتري احتفالت العر�ض على 
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اأو بعده ب�شاعة زمنية  ر�شلها. ويف وقت ما قرب منت�شف الليل 
وبعد ذلك  الد�شمة،  الوليمة  لتناول طعام  الدعوة  توجه  واحدة 

ت�شتكمل فقرات احلفل املتنوعة.
معارف  من  ل�شن  ال�شيفات  من  الكثريات  اأن  الطريف  ومن 
�شغوفون  وال�شعوديون  ول من ذوي قرباهما.  العرو�شي  اأي من 
بحفالت الزواج الفخمة املزدحمة بالنا�ض، ولهذا فمن املاألوف 
توجيه الدعوة ل اإلى الأقرباء والأ�شدقاء وحدهم، واإمنا معهم 
اأي�شًا اإلى معارفهم وكذلك اأقرباء هوؤلء املعارف واأ�شدقائهم. 
ويقدم بع�ض ال�شيوف وال�شيفات الزهور، �شواهم ولي�ض معهم 
خالل  ولكن  العادات.  جرت  هذا  وعلى  كانت،  مهما  هدايا  اأية 
والقريبي من  الأقرباء  يليه جتتمع حلقة  الذي  اأو  التايل  اليوم 
ويالها  الهدايا  مع  املــرة  وهــذه  جديد  من  والأ�شدقاء  املعارف 
ت�شجل  اأن  املتعارف عليه  املقدمة من  الهدايا  من هدايا! وهذه 
ربطاتها  حتّل  بالطبع  هــادئ  و�شع  يف  ثم  والتوقيع.  بالأ�شماء 
وت�شاهد ويفرح بها وحت�شى يف قائمة ي�شجل فيها ا�شم املهدي 
ونوع الهدية، لأنه يف امل�شتقبل على الأرجح وبالتاأكيد �شوف تاأتي 
منا�شبة لتقدمي الهدايا اأو فر�شة �شانحة لذلك اأو عر�ض وعندئذ 
رمبا  اأو  قريبه  اأو  املهدي  هذا  اإلى  مماثلة  هدية  تقدمي  يتوجب 
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اأغلى منها بقليل.
وذات مرة �شعدت بح�شور عر�ض اأمرية هي اإحدى حفيدات 
هن  مــدعــوات  جمموعة  من  واحــدة  وكنت  العزيز،  عبد  امللك 
ومنذ  اململكة.  لدى  املعتمدين  الأجنبية  الدول  �شفراء  عقيالت 
كان  حيث  »اإنرتكونتننتال«،  املدينة  يف  فندق  اأفخر  اإلى  املدخل 
ينبغي الحتفال بالعر�ض، اأدركت اأنني �شاأغدو �شاهدة عيان على 
�شيء ما فوق العادة . وعلى م�شافة ب�شعة كيلومرتات عن الفندق 
اإلى  ال�شيارات حجمًا، و�شلت  اأ�شغر  اأن تقف حتى  كان متعذرًا 
�شيارات فخمة وخرج منها  الأخرى  تلو  واحدة  الرئي�ض  املدخل 
و�شط موجة فائحة من اأغلى العطور ال�شيوف يف عباءات رجالية 
�شوداء مطرزة احلوا�شي بالإبري�شم الذهبي. وفح�ض بطاقات 
باأجهزة  مزودون  عديدون  »�شريون«  بعالمات  املوؤ�شرة  الدعوة 

فح�ض وا�شتماع خا�شة.
ال�شيوف  من  قليل  غري  عدد  يوجد  الف�شيحة  الردهات  ويف 
الأزيــاء، والقول  اأبهى احللل واأحــدث  الذين قد و�شلوا وهم يف 
باأنهم يرتدون البدلت الأنيقة هو اأقل ما يقال. الن�شاء يزدهي 
يف اأزياء ع�شرية فائقة اجلمال والبهاء، ومتجمالت باأغلى واأنف�ض 
تربق  لمعة  والوجوه  ال�شعر،  ت�شفيفات  اأبــدع  وعليهن  احللى، 
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اأنف�شهن  كن  اإنهن  الأفــالك،  والكواكب يف  ال�شماء  كالنجوم يف 
جنومًا وكواكب!.

كانت من�شوبة يف ال�شالت اأجهزة التلفاز التي تنقل وقائع 
الحتفال لي�شاهدها الذين مل يكن بو�شعهم م�شاهدته عن قرب 
ل�شبب من الأ�شباب وهو عدم العثور على مكان لهم يف ال�شالة 
واأفراح  القران  عقد  مرا�شيم  جتري  اأن  ينبغي  حيث  املركزية، 
يوؤثرن يف العادة الذهاب  اأن ال�شعوديات  العر�ض. والق�شية هي 
الأحيان  بع�ض  ويف  اأطفالهن،  ومعهن  والأعرا�ض  احلفالت  اإلى 
حتى الر�سع منهم، وذلك واحد من التقاليد، وهذا مبثابة عر�ض 
لت�شامن الأقرباء واأقرب الأ�شدقاء �شواء يف ال�شراء اأو ال�شراء. 
الحتفال  مبباهج  بحرية  ال�ستمتاع  الأمهات  ت�ستطيع  لكي  ثم 
لهن  ن�شبت  ومالحظتهم.  الأطــفــال  رعاية  اخلــادمــات  تتعهد 
�شا�شات تلفزيونية كبرية احلجم. والأطفال يرتاك�شون اأحرارًا 
اللعب  اأزيائهم املتميزة اخلا�شة باحلفالت وميار�شون  وهم يف 
حتى يدركهم الإنهاك ويفعل فيهم الوقت فعله فيهدوؤون وت�شكن 
اإلى النوم م�شت�شلمي لأ�شر النعا�ض،  �شاأفتهم. وحينئذ يخلدون 
والنوم كما يقولون �شلطان، فريقدون على الكرا�شي والأرائك اأو 
على اأيدي مربياتهم اأو يف اأح�شانهن اإن كانوا من �شغار ال�شن.
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هو  ما  وتزيينها  تنظيمها  يف  متّثل  الرئي�شة  ال�شالة  كانت 
مبثابة امليدان الدائري التاريخي املعروف لدى الرومان ولكن يف 
�شكل مربع: ال�شفوف الطويلة من الكرا�شي املخملية للمق�شورة 
بال�شجادة.  املفرو�ض  الرئي�ض  املم�شى  نحو  نزوًل  تنتهي  الكبرية 
التي  املن�شة  بعيد عن  امتيازًا غري  الأماكن  اأكرث  واأجل�شونا يف 
فوق الدكة املرتفعة. ووجدت نف�شي جال�شة و�شط قريبات الأ�شرة 
جميعهن  ولكنهن  املختلفة  الأعمار  �شتى  يف  ن�شاء  وهن  املالكة، 
معتنيات باأنف�شهن اإلى اأق�شى حد ومعطرات ومتب�شمات. وراأيت 
عليهن م�شوغات نادرة وميكن حتى القول: اإنها اأ�شبه ما تكون 
مبعرو�سات املتاحف الكربى حتلي ال�سدور وقالئد على النحور 
فقرية.  حقرية  نف�شي  على  اأ�شعها  التي  احللي  يل  بدت  بحيث 
رائعًا  خامتًا  املعّمرات  ال�شيدات  اإحــدى  اأ�شبع  على  ولحظت 
اإلى  �شخم  وهو  تقريبًا  قرياطًا   17 بحجم  كتلته  اللون  �شماوي 
درجة ل ت�شدق، بحيث لو روؤي يف مكان اآخر لكان الأقرب اإلى 

الذهن اأنه �شناعي زائف.
كان الوقت اأكرث من الكثري و�شرعان ما تعارفت مع جاراتي. 
فال�شيدات  حقه،  حق  ذي  كل  واإعــطــاء  يجب  ما  قــول  وينبغي 
لطيفات جدًا وب�شو�شات، وال�شبب يف ذلك روح ال�شيافة والإكرام 
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التقليدية، ورمبا على الأرجح احلياة الهادئة املطمئنة واخلالية 
تقريبًا من اأية م�شكالت. و�شواء كان الأمر هذا اأم ذلك مهما كان 
التدبري اجلماهريي والحتفايل الذي جتد نف�شك فيه ت�شتقبل 
التعارف  املنا�شب ويتم  ا�شتقبال وجتل�ض يف املكان املالئم  خري 
معك. وت�شاأل من اأين اأنت وكم من الوقت تقيم يف البالد وهل 
يعجبك املقام هنا واإلى اأي مدى وكم لك من الأطفال..؟ وهكذا 
دواليك، وبن�شبة 80 % يحتمل توجيه الدعوة اإليك للنزول �شيفًا 
يف حفلة ل�شرب ال�شاي اأو تناول وجبة من الطعام اأو اأكلة خفيفة. 
ومبا اأن معظم ال�سعوديات ل ي�ستغلن بعمل وغري م�سغولت جدًا 
باأعمال التدبري املنزيل والهتمامات البيتية فاإنهن يق�شدن كل 
يوم تقريبًا �شتى اللقاءات واملعار�ض والأ�شواق. واأتذكر اأنه خالل 
اإقامتي تقابلت كثريًا مع العديد من الن�شاء  الأعوام الأولى من 
وذهبت اإلى بيوتهن زائرة ومدعوة يف �شيافة مل اأ�شتطع دومًا اأن 
اأحفظ يف ذاكرتي اأ�شماءهن. وجتّمع لدي عدد كبري من بطاقات 
اأو ذلك  اليوم بخط دقيق هذا  اأ�شجل عليها حتى  التي  الزيارة 
من التفا�شيل اجلديرة بالتذكر من وقائع اللقاء، لكي اأتذكر يف 

امل�شتقبل �شاحبة البطاقة ولئال اأن�شى طلعتها و�شخ�شيتها.
ويف هذه الأثناء ظلت وقائع الحتفال بذلك العر�ض م�شتمرة 
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بي  ال�شابات  اخلادمات  من  ع�شرات  ب�شع  وطافت  ومتوا�شلة، 
�شفوف اجلال�شات وهن حامالت جمامر البخور ويقفن هنيهة 
قامتات  كن  اإنهن  وتعطريها.  لتبخريها  مدعوة  كل  عند 
اأعناقهن  وعلى  نف�شه  الــزي  جميعًا  ويرتدين  جــدًا  الب�شرة 
كانت تتدلى �شفائر ذهبية �شخمة - ول ميكن ت�شميتها اإل 
هو  الأمــر  والطريف يف  حــزام اخل�شر.  اإلــى  ت�شل   - بهذا 
كانت  نف�شها،  هي  كانت  جميعًا  لديهن  ال�شعر  ت�شفيفة  اأن 
اخللف  اإلى  وم�شدودة  منب�شط  ب�شكل  م�شرحة  ال�شعر  عقد 
وكاأنها مربوطة بنهايات احلواجب والأ�شداغ. وكانت روؤو�ض 
ب�شدة  م�شدودة  �شفافة  �شود  بع�شابات  مغطاة  اخلادمات 
جميعًا  وكن  اخلــدود.  على  ت�شغط  كاأمنا  احلنك  حتت  من 
جارتي  وذكــرت  توائم.  كن  لو  كما  بع�شًا  بع�شهن  �شبيهات 
التي كان �شدرها يزدان بقطعة كبرية من الربلينتي املا�شي 
�شنة 1962م  الرق يف  نظام  اإلغاء  اأنه عقب  �شوؤايل  ردًا عن 
ِرين اإما العودة اإلى بلدانهم واإما البقاء يف  اقرتح على املحرَّ
ول  اأقرباء  ل  الوطن  لهم يف  لي�ض  منهم  والكثريون  اململكة، 
م�شكن »كانت ثمة عادة يف املمار�شة هي اأن يبيع احلجاج من 
وبناتهم  بنيهم  اأخرى  وبلدان  وال�شودان  )احلب�شة(  اأثيوبيا 
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لدفع تكاليف طريق العودة« فلم يريدوا ترك اأ�شيادهم وظلوا 
لديهم، وكان م�شريهم ب�شكل خمتلف ومتباين، ولكن منهم 
والآن  الأوفــر.  له احلظ  وكــان  الق�شور  ليخدم يف  بقي  من 
ال�شني،  مر  على  لإخال�شهم  نظرًا  واأحفادهم،  لأولدهــم 
ال�شخمة(  الذهبية  بالزينات  )ا�شتدلًل  الأجر  ح�شن  عمل 
وتغذية جيدة وخدمة طبية. وقد �شكلوا لهم عوائل ويعي�شون 

حياة لئقة يف وطنهم الثاين.
اأما بخ�شو�ض الت�شريحة غري العادية فاإنها كانت قبل اأربعي 
قد  و»العبدات«  الرثيات  ال�شعوديات  لدى  �شائعة  مو�شة  عامًا 
يتولي  الأناقة بي من  تعد عنوان  الآن  �شيداتهن. وهي  قلدن 
دون  تكن  الع�شابة من حتت احلنك مل  �شد  وعادة  اخلدمة. 
�شبب، كما هو ال�شاأن بالن�شبة اإلى كل ما يتعلق باجلمال الأنثوي، 
�شواء اأكان ذلك يف الطبقة العليا لبلد اأوروبي ما، اأم يف خيمة 
للرحل تتكوم فوقها الرمال ال�شحراوية وتدل الدلئل جميعها 
على اأنه يف ذلك الوقت - عندما ظهرت هذه املو�شة - مل تكن 
الغني  املتنوع  الطعام  على  بعد  تعودن  قد  ال�شابات  البدويات 
الطعام  من  يكفي  ما  لديهن  يكن  مل  الأحــرى  بل  بال�شحوم، 
احلارقة  ال�شم�ض  اأ�شعة  حتت  القطعان  يرعي  وكن  الب�شيط 
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وينجزن العمل املنزيل ال�شاق، وكن نحيالت. اأما املو�شة فاإنها 
- وهي متقلبة الأطوار - مدللة تختار دومًا �شيئًا ما غري عادي 
ول منطي. ولهذا عد مقيا�شًا للجمال الوجه املكور املدور بخدود 
العادة  الآن - هذه  ممتلئة. ومن هنا جاءت - ول تزال حتى 
يف �شد الع�شابة من حتت احلنك. بينما لي�شت بي �شديقاتي 
ال�شعوديات ال�شابات حتى ول واحدة تعرف هذا، وقد ا�شتغربن 

كثريًا عندما �شمعن مني احلديث عنه.
بلغ الوقت هزيعًا عميقًا من الليل، ولكن نهاية حفلة العر�ض 
ل تزال بعيدة ومل يبد منها بعد اأية عالمة على قرب النتهاء. 
هذا  مغادرة  اإلــى  ا�شطررن   - اأنــا  ومنهن   - املدعوين  وبع�ض 
العيد، اأو املهرجان. وكانت ال�شوارع جميعها املف�شية اإلى مو�شع 
الحتفال غا�سة باأنواع ال�سيارات. وذكر رجل البولي�ض مب�ساعدة 
مكرب ال�شوت ا�شم بالدي. وكانت ال�شيارات تقرتب واحدة تلو 
اإلى مقارهن. وحالف احلظ بع�شهن  الأخرى لتنقل �شاحباتها 
اإذ ا�شتطاع ال�شائق الوقوف بال�شيارة قرب املدخل. اأما اأنا فقد 
نقلتني ال�شيارة عقب مرور ن�شف �شاعة على مناداة �شائقها عرب 
بلهجة  ال�شائق  الريا�ض اخلاوية على عرو�شها. وحتّدث  �شوارع 
الإعجاب عن األوان الطعام التي قدمت اإليه بو�شفه �شائقًا من 
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ال�شائقي )ويف العادة يف التدابري التي ي�شارك فيها عدة األوف من 
ال�شيوف واملدعوين كالأعرا�ض وحفالت ال�شتقبال يف الق�شور 
اإلى خيم من�شوبة وجمهزة خ�شي�شًا،  ال�شائق  يدعى  واأمثالها 

حيث ي�شتطيعون ال�شرتاحة والتمتع باأطعمة الحتفال(.
ولكنني  العر�ض  ذلــك  على  اأعــوام  خم�شة  مــدة  مــرت  قد  ها 

اأتذكره باأدق تفا�شيله.





 دولة السعوديين األولى
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اإلى ال�شمال الغربي من الريا�ض على طول وادي حنيفة امللتوي 
امتدت  الغرب،  من  الدبلوما�شي  احلي  يحد  الــذي  نف�شه  وهو 
ب�شعة  غ�شون  يف  غدت  وقد  الدرعية.  ت�شمى  �شا�شعة  منطقة 
عقود من ال�شني فح�شب عا�شمة الدولة ال�شعودية الأولى، وهي 
الدولة الوا�شعة املزدهرة التي بلغت �شاأوًا مل ي�شبق له مثيل، اإل 
اأنها انهارت حتت زخم �شغط الأعداء لكي ل تقوم لها قائمة. 
على  يربو  مــدى  على  ت�شكلت  امل�شتوطنات  من  جمموعة  وهــي 
قامت  منفردات  واحــات  اأن  من  الرغم  على  عام،  اخلم�شمائة 
يف هذا اجلزء من ه�شبة اجلزيرة العربية خالل الألف الثالثة 
املاء  م�شادر  وجود  ذلك  يف  وال�شبب  امليالد،  قبل  ال�شني  من 
عا�شمة  الدرعية  اأ�شبحت  وقد  اخل�شبة.  الأرا�شي  من  وقطع 
بن  ع�شر حتالف بي حممد  الثامن  القرن  اأوا�شط  ن�شاأ  عندما 
�شعود احلاكم اآنذاك وال�شيخ حممد بن عبدالوهاب الداعية اإلى 
اتباع الإ�شالم الأول الذي ارتبطت با�شمه ولدة احلركة الدينية 
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املعروفة يف الغرب با�شم »الوهابية«. 
وال�شعوديون احلاليون ل ي�شتخدمون هذا امل�شطلح؛ لأنهم 
ل يرون اأن دعوة ال�شيخ حممد بن عبد الوهاب تيارًا م�شتقاًل 
اإلى تطهري تعاليم النبي حممد بن  يف الإ�شالم، بل هي دعوة 
عبد اهلل � من الرتاكمات والرت�شبات املتكّونة يف وقت متاأخر 
القائم  الأول  �شكله  يف  اإليه  العودة  واإلى  املنحرفة،  والتفا�شري 
على اأ�شا�ض من القراآن الكرمي وال�شنة ال�شريفة. وكانت اأوا�شط 
واإدراك  للرتكيز  املمكنة  الوحيدة  الرواية  ع�شر  الثامن  القرن 
واحلــزازات  العنعنات  خلفية  على  القومية  اأ�شالتهم  العرب 
الدينية  الــتــيــارات  ـــواع  اأن و�شتى  الــدائــمــة  القبلية  واحلـــروب 
الغربيون  املحللون  ويوجه  الوثنية.  �سبه  فيها  مبا  والعبادات 
اإلى ال�شيخ حممد بن عبدالوهاب وتالمذته تهمة عدم القبول 
اأن  اإل  الإ�شالم،  الأخرى يف  اأتباع الجتاهات  وال�شرا�شة جتاه 
هذا ي�شكل موقفًا اأحادي اجلانب اإلى حد ما، بيد اأنه بقيت خارج 
ال�شيخ حممد  نداءات  الدار�شي  العلماء  املحللي  نطاق عناية 
بن عبد الوهاب الداعية اإلى الأخوة الإ�شالمية ال�شاملة، واإلى 
املراعاة واللتزام بقواعد اأخالقية، مثل: العدل، والإخال�ض، 
والطيبة، وال�شرف، والتعاون، وامل�شاعدة املتبادلة التي اجتذبت 
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امليول واكت�شبت قلوب الكثريين من النا�ض. وعقب مرور قرني 
على ظهور نظرية ال�شيخ اأكد امللك عبد العزيز ردًا على التهمة 
ال�شعودية بكونها قد  العربية  اإلى اململكة  اإليها واملوجهة  امل�شار 
اإننا  يقولون  »اإنهم  قائاًل:  الإ�شالم  يف  جديدًا  اجتاهًا  اختارت 
وهابيون، اإل اأننا يف واقع الأمر م�شلمون ل غري، نتبع تعليمات 
وف�ّشرها  فهمها  كما   � حممد  النبي  و�شنة  الكرمي  الــقــراآن 

اأ�شالفنا الكرام العظام«. 
التحالف  فــاإن  �شواه  اأم  النحو  هذا  على  الأمــر  اأكــان  و�شواء 
الديني - ال�شيا�شي ما بي حاكم اإمارة غري كبرية هي الدرعية 
لعب  قد  الوهاب  عبد  بن  حممد  وال�شيخ  �شعود  بن  حممد  وهو 
الدور الأ�شا�ض يف ت�شكيل الدولة ال�شعودية الأولى عندما اأ�شبح 
خامتة  يف  واأف�شت  العربية  اجلزيرة  تاريخ  يف  انعطاف  نقطة 

املطاف اإلى اإقامة اململكة العربية ال�شعودية. 
وعقب هذا التوحيد املرحلي يف عام 1745م بداأ التطور ال�شريع 
لإمارة الدرعية. وال�شيل املتدفق لل�شكان )بلغ تعدادهم يف ذروة 
اإن�شائية بنائية، فقد �شيد  اأثار �شجة  األف ن�شمة( قد  الأوج 13 
28 م�شجدًا و30 مدر�شة دينية، وظهرت �شريحة اأرباب احلرف 
ال�شقالون  وكذلك  و�شراجي،  وخياطي  و�شاغة  ن�شاجي  من 
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»�شانعو الأ�شلحة« يف البداية ال�شالح الأبي�ض ثم الناري . وقد 
غرار  على  النوعية  جيد  بـــارودًا  ي�شنعون  الدرعية  اأهــل  اأخــذ 

ال�شناع الإيرانيي.
عا�شمتها،  اأي�شًا  وتو�شعت  منت  الإمـــارة  تو�شع  قــدر  وعلى 
وتطورت فيها التجارة وقدمت مقابل الألب�شة واحلرير والنحا�ض 
احلرفيي.  ومنتوجات  والتمر  واخليل  الإبــل  والــنب  وال�شالح 
واليمن  وم�شر  ال�شام  من  كل  اإلى  التجارية  القوافل  وتوجهت 
واإيران وتركيا. وزاد رخاء ال�شكان،  وفتحت املدار�ض التي كان 
رجال الدين فيها يعلمون القراءة والكتابة وقراءة القراآن. وهم 
من  القليل  غري  فيها  حفظ  كبرية  عامة  مكتبات  جمعوا  الذين 
مهتدين  الأحكام  ي�شدرون  الق�شاة  وكان  التاريخية.  البحوث 
وكانت  بالأثاث،  البيوت  وزودت  الكرمي.  بالقراآن  وم�شرت�شدين 
املتوافرة  غري  القطنية  ندرة  وعلى  ال�شوفية  بالأغطية  تفر�ض 
بكرثة. وغطيت الأر�شية بال�شجاجيد وحتى يف البيوت الفقرية. 
وكانوا  اخل�شبية،  والأكـــواب  النحا�شية  ال�شحون  وا�شتعملت 
علمًا  مدورة،  جلدية  �شفرة  اأمام  الأر�ض  على  الطعام  يتناولون 
ال�شكان  وكان  حدة.  على  كانوا  ذلك  لدى  والإنــاث  الذكور  باأن 
البالغي من الرجال جميعهم م�شغولي يف �شتى جمالت احلياة 
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القت�شادية. وكان ق�شم غري �شغري منهم م�شغوًل باخلدمة يف 
اأية  ولكن على  الأ�شرة احلاكمة علماء وحرا�شًا وخدمًا.  ق�شور 
حال ا�شتغلت الكتلة الأ�شا�شية من النا�ض يف احلقول الزراعية. 

ويف الزمان ال�شحيق كانت جتري من مناطق جبال احلجاز 
نحو  حقيقية  اأنــهــار  بكثري  الأفــ�ــشــل  املناخية  الــظــروف  ذات 
ال�شرق. وقد احتدت يف اجلزيرة العربية الو�شطى وبلغت �شاحل 
اخلليج العربي )الفار�شي( وجرفت هذه ال�شيول الرتبة الرملية 
اأنــواع  تكوين  على  م�شاعدة  وال�شدفيات  اخلفيفة  والكل�شيات 
اأ�شبحت �شببًا لوجود واحات  التي  من الرتبة م�شقية وخ�شبة، 
وقليل  املعزول  الو�شطى  العربية  اجلزيرة  من  اجلــزء  هذا  يف 
فيه  مبا  قريبة  هنا  اجلوفية  املياه  وتوجد  للمعي�سة.  ال�سالحية 
الكفاية و�شطح الأر�ض، ولذلك حفر ال�شكان منذ القدمي الآبار 
ظهرت  وعندئذ  وزروعهم.  وحيواناتهم  لأنف�شهم  املاء  موؤّمني 
الزراعة املروية و�شكلت منظومة كاملة للري ميكن روؤية بقاياها 
ونواعري  القنوات  مب�ساعدة  املاء  وا�ستخرج  كذلك  اليوم.  حتى 
من اأنواع اخل�شب ال�شلبة والقرب اجللدية مع الأحجار الكبرية 
اأو  احلمري  املنظومة  وحركت  التثقيل.  لغر�ض  عليها  املعلقة 
امل�شخات  الأ�شا�ض  املزارعون من حيث  ي�شتخدم  والآن  البغال. 
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الكهربائية ولكن ل يزال ممكنًا يف اأمكنة ما روؤية لوحة كهذه. 
يف  مزرعة  اأر�ــض  يف  للعمل  م�شدودة  بغاًل  بعيني  �شهدت  ولقد 
درب  على  ت�شري  احليوانات  هــذه  وكانت  اجلــنــادريــة،  منطقة 

م�سلوكة ذهابًا وعودة ت�سوقها ع�سا اأو �سوط املراقب. 
ومن الآبار يف كل امل�شاحة املزروعة اإلى �شتى الجتاهات، فقد  
حفرت ال�شواقي واأن�شئت اجلوابي احلجرية التي ل تزال باقية 
ب�شورة جيدة، وبع�شها ي�شتخدم حتى يف الوقت احلا�شر. وركبت 
يف اأ�ش�ض اأ�شوار املدن اأنابيب بزل طينية لت�شريف املياه الزائدة 
مبا�شرة اإلى الوديان التي كانت تتحول يف اأوقات هطول الأمطار 
والأرا�شي  املاء  وجود  اأف�شى  ولقد  دافقة.  �شيول  اإلى  الغزيرة 
اليومي  والعمل  الزراعة  يف  للتعاون  الأقرباء  وجمعيات  اجليدة 
ال�شاق لتحول الدرعية ب�شرعة اإلى واحة كبرية موّحدة، ومو�شعًا 
والطيور  احليوانات  حلياة  حقيقية  وجنة  النا�ض،  ملعي�شة  معدًا 
وال�شعري  واخل�شراوات  القمح  زرع  هنا  جرى  وقد  واحل�شرات. 
والذرة. وكانت م�شاحات الأرا�شي املزروعة والب�شاتي واحلقول 
بالطبع يف تبعية مبا�شرة اإلى كميات املياه. وكانت احلبوب تزرع 
مبحاريث  العادة  )يف  احلراثة  عقب  راأ�سًا  وت�سقى  اخلريف  يف 
العمل  ويجري  الأمــطــار.  ــزال  اإن بخ�شوع  اهلل  �شائلي  خ�شبية( 
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كثريًا حتى نهاية ني�شان )اأبريل( قبل مو�شم القيظ الكبري. ويف 
ال�شيف كان املاء ي�شتخدم يف �شقيا النخيل والب�شاتي واحلقول. 
يف  الدائمة  ال�شوتية  اخللفية  هو  الآبـــار  نواعري  زعيق  وكــان 
الأرياف لياًل ونهارًا. ومل تكن الفواكه واخل�شراوات تزرع اإل يف 
احلا�شر  الوقت  يف  عليها  يحافظ  املمار�شة  وهذه  النخيل.  ظل 

كذلك. 
تو�شعت دولة اآل �شعود، وحتى عام 1808م كانت ت�شيطر على 
جزء كبري من �سبه اجلزيرة العربية مبا يف ذلك احلجاز، بيد اأن 
دولة الأتراك العثمانية غري الرا�شية عن تقوية حاكم الدرعية 
ال�شعوديي من احلجاز،  التي طردت  قواتها  اأر�شلت من م�شر 
وذلك يف �شنة 1818م و�شلت القوات بقيادة اجلرنال امل�شري 
اإبراهيم با�شا اإلى اأ�شوار العا�شمة، وجتمع هنا اإلى ذلك احلي 
ال�شعوديي  لبيت  املخل�شون  بالفرار  اخلال�ض  ا�شتطاع  من  كل 
من �شكان واحات ومدن جند التي كانت قد احتلت. وقد ا�شتمر 
كانوا  املــدة  هذه  غ�شون  ويف  اأ�شهر.  �شتة  امل�شتوطنات  ح�شار 
عر�شة للق�شف املدفعي املتوا�شل بال انقطاع. ودمرت الأ�شوار 
والق�شور.  البيوت  على  وق�شي  منيعة،  اأنها  يظنون  كانوا  التي 
وقد اأفاد �شاهد عيان اأن القنابل»كانت ت�شقط كاملطر الهاطل«. 
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واملحميون  بالرماح  امل�شلحون  الدرعيون  الفر�شان  ي�شتطع  ومل 
قابعي يف  وظلوا  باأ�شهم  اإظهار  الأحوال  باأية حال من  بالدروع 
اأ�شوار  على  املن�شوبة  مدفعًا  الثالثون  اأما  املحا�شرة.  املدينة 
فّعالة.  وغــري  اجلــدوى  عدمية  كذلك  اأنها  ظهر  فقد  احل�شن 
واأخدت �شفوف املدافعي عن الدرعية تتناق�ض تدريجيًا، وظهر 
اأثر نق�ض العتاد والأغذية واملاء. ويف خامتة املطاف مل ي�شتطع 
املحا�شرون ال�شمود فا�شت�شلموا. وقطعت روؤو�ض الأمري واأقرب 
اأكلها  وتوؤتي  »لئال  كلها  النخيل  جذوع  كذلك  وقطعت  حا�شيته، 
ودمرت  اأحرقت،  فقد  الوا�شعة  الــزروع  اأمــا  اأبـــدًا«.  التمور  من 

امل�شتوطنات ونهبت. 
واأ�شابت  اأنقا�ض،  اإلــى  املزدهرة  الدولة  هذه  حتولت  لقد 
الفو�شى جهازها الإداري، وق�شت القوة احلربية على املوارد 
�شردوا  اأو  عليهم  ق�شي  فقد  ال�شكان  اأمــا  اأ�ــشــاًل.  ال�شحيحة 
اأعاد  اأعــوام  خم�شة  مرور  وبعد  ال�شحراء.  اأرجــاء  يف  و�شتتوا 
ال�شعوديي،  اأ�شرة  اإلى  الأقليم  بن عبد اهلل هذا  تركي  الإمام 

ولكنه قد اتخذ مدينة الريا�ض عا�شمة له. 
تولت  اأنقا�ض، حتى  القرن جمرد  الدرعية على مدى  وظلت 
اإعــادة  اأمــر  عاتقها  على  الــرتاث  اإحياء  دائــرة  عام 1986م  يف 
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اليوم.  حتى  م�شتمرة  زالــت  ما  التي  العملية  وهــي  ت�شييدها. 
اإلى  بال�شفر  ال�شفارة  العاملي يف  اأ�شرة  وقد قمنا مرارًا بكامل 
من  انطالقًا  ال�شاعة  ن�شف  زهــاء  الطريق  )وي�شتغرق  هناك 
اأكت�شف لنف�شي هنا �شيئًا  مركز مدينة الريا�ض(. ويف كل مرة 

ما جديدًا علي. 
وكانت الدرعية قبل وبالأخ�ض اأثناء ازدهارها لأ�شباب مفهومة 
لها.  املجاورة  الع�شائر  اإلــى  بالن�شبة  �شائغة  لقمة  متثل  متامًا 
ولهذا كان حكامها دومًا حري�شي على �شيانة اأمنها، م�شيدين 
لها اأ�شوارًا عالية وب�شمك ن�شف مرت مع اأبراج حرا�شة �شخمة 
واأحاطوا  حنيفة.  وادي  حافتي  كتلتي  عند  �شخرية  اأ�ش�ض  على 
باأ�شوار متينة اأي�شًا امل�شتوطنات املنفردة وحتى بع�ض الق�شور. 
وامل�شتوطنات املحفوظة اأكرث من �شواها واملرممة جتتذب اإليها 
ال�شياح، وهي مدينة طريفة فيها ب�شع مئيي من البيوت الطينية 
وم�شاجد  ق�شرًا  ع�شرون  الأقــل  وعلى  طابقي  اأو  واحد  بطابق 
وحمامات ودار اخلزانة وميادين و�شبكة مت�شعبة والأزقة ال�شيقة 
ويف بع�شها ي�شتطيع بالكاد اأن مير خاللها �شخ�شان متقابالن 
ل غري. وهذه املدينة كانت مقر �شعود الكبري كما �شماه فيما بعد 

اأبناء ذريته. 
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ونعرب القنطرة املن�شوبة عرب وادي حنيفة )ومتر حاليًا عرب 
قاعه جادة خارجية( متجاوزين بوابة قدمية، وجند اأنف�شنا يف 
ميدان غري ف�شيح تظلله من اإحدى جهتيه غابة نخيل. وهنا ينبغي 
اإيقاف ال�شيارة والرتقاء م�شيًا على القدمي اإلى املدينة. ولكن 
تده�شنا يف الي�شار راأ�شًا اأنقا�ض طينية فخمة ت�شهق نحو ال�شماء 
الزوايا احلادة ال�شزراء لأ�شوارها ن�شف املتهدمة واملمتدة على 

م�شافة 15 مرتًا. 
وجممع الق�شور هذا العائد اإلى �شعود الكبري وامل�شمى �شلوى 
ي�شم �شت بنايات وم�شجدًا جامعًا وديوان �شيافة وجمل�ض �شيوخ 
وبئرًا. وكل هذا قد تاأّثر بقوة من الق�شف املدفعي ال�شديد قبل 
مائتي �شنة، وكذلك بتاأثري تقادم الزمن عليه وهو ينتظر �شاعته 
للح�شول على الرتميم. ومل تبق درجات ال�شلم الذي كانت هنا 
للمرور بي الطوابق و�شطح ال�شقف، ولكن يبدو وا�شحًا اأنها كانت 
بناية من ثالثة طوابق، واأنها بناية منطية ذات طراز جميل الفن 
الفن املعماري يف منطقة اجلزيرة العربية الو�شطى يف القرني 

الثامن ع�شر والتا�شع ع�شر. 
وبالطبع فاإن ق�شور ذلك العهد ل يجمعها اأي جامع بالت�شور 
املفهوم عن ت�شييدات من هذا النوع. وهي ل تختلف عن بيوت 
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وقد  الداخلي.  والتق�شيم  بالأحجام  �شوى  العاديي  املواطني 
بنيت امل�شاكن والق�شور اأي�شًا من البالطات املجففة حتت اأ�شعة 
)التنب(،  والق�ض  املحلي  الطي  خليط  من  وامل�شنوعة  ال�شم�ض 
اأو عجنت من ذلك الطي نف�شه مع مزجها بال�شظايا ال�شغرية 
من احلجر. والبيوت الب�شيطة كذلك �شاأن بيوت الأغنياء كانت 
وم�شتودعاتها  الداخلية  باحاتها  لها  م�شتقلة  جممعات  متثل 
وحظائرها للموا�شي ومطابخها املك�شوفة. واجلدران اخلارجية 
تتجه  ال�شكل  مثلثة  بثغرات  مزينة  كانت  ولكنها  �شبابيك  بال 
روؤو�شها نحو الأعلى، وقد ثقبت برتتيب معي بحيث ت�شكل نقو�شًا 
هند�شية تقع عادة يف اأعايل البناية. وهي مل تكن جمرد زينات 
معمارية، واإمنا اأي�شًا �شاعدت على تهوية اأق�شام البناية، الأمر 
الذي كان على جانب كبري من الأهمية يف طق�ض جند القائظ 
الالفح. واأ�شطح البيوت املنب�شطة امل�شتورة التي كان يف�شي اإليها 
�شلم �شيق كانت ت�شتعمل لال�شرتاحة امل�شائية والرقاد الليلي يف 

مو�شم ال�شيف. 
اأبوابها  وتطل  البناية،  طــول  على  ال�شكنى  غــرف  وتوزعت 
الداخلية.  املركزية  الباحة  اأعمدة  على  ال�شغرية  ونوافذها 
ال�شيف احلارقة  �شم�ض  النوافذ  وقد حتكمت يف حتديد حجم 
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عليه  يحافظ  التقليد  وهــذا  ال�شتوية.  القار�ض  الــربد  وموجات 
والنوافذ �شغرية احلجم جدًا يف معظم  الأخــرية.  الآونــة  حتى 
ي�شكل  ول  ال�شعودية.  املدن  يف  الطوابق  العديدة  ال�شكنى  بيوت 
ا�شتثناء بهذا ال�شدد �شوى اإطارات النوافذ يف الفنادق ومكاتب 
ال�شركات. ولكن يف الأعوام الأخرية بظهور الرتكيبة ال�شبابيكية 
نحو  للمباين  العام  الوجه  يتغري  ال�شميك  والزجاج  الع�شرية 

الأف�شل. 
بيوت  يف  )الن�شاء(  باحلرمي  اخلا�ض  الداخلي  الق�شم  ويف 
والأفر�شة  الفائ�شة عن احلاجة  الأغذية  الدرعية كانت حتفظ 
الطوابق  يف  واقــعــة  الق�شور  يف  اأق�شامها  وكــانــت  والو�شائد. 
العلوية، ومن هناك كان با�شتطاعة الن�شوة م�شاهدة ما يجري 
م�شبكة.  خا�شة  نوافذ  خالل  من  ال�شفلية  ال�شيوف  �شالت  يف 
واأخريًا كانت اأ�شوار الق�شور مكّللة اأي تنتهي يف اأعالها بروؤو�ض 
م�شننة و�شفائح غري كبرية يف الزوايا والأركان، وقد �شبغت على 

�شبيل الزينة بالكل�ض اأبي�ض اللون. 
الأعمدة  بك�شارات اجلدران وحطام  الباحات  وهكذا جنتاز 
والغرف  البنايات  بي  ما  ال�شيقة  والأزقــة  �شاهقة  كانت  التي 
ونرتقي على بقايا ال�شالمل. واأخريًا ن�شل اإلى الباحة الداخلية 
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يف ق�شر ال�شاملة . وهي مل تنظف بعد من الأنقا�ض جراء ذلك 
باأحجام  كبريًا  انطباعًا  يكون  البناء  ولكن  القدمي،  الق�شف 
انعزلت خفية عن  وقد  املتبقية منها.  القطع  اأعمدته و�شخامة 
التي و�شفتها  البعيد  الزمن  بلوحة احلياة يف ذلك  واإذا  فرقتي 
تت�شخ�ض يف  الزمان  ذلك  على  العيان  �شهود  اأقوال  ب�شكل حي 

ت�شوري ماثلة . 
ال�شم�ض  ال�شرق بداأ يبزغ الفجر ببطء ومل ت�شرق  ومن جهة 
بعد ومل ي�شعد قر�شها من الأفق واجلو ل يخلو من الربد، بل 
وميكن القول اإن الهواء بارد ولهذا تلفف الن�شوة يف مالب�شهن. 

ويف الباحة ي�شود دوي رتيب. 
الكرثة بحيث ل ميكن عدهم تخمينًا، على  والأ�شخا�ض من 
الرغم من اأن و�شط امليدان كان خاليًا وفارغًا من النا�ض. والنا�ض 
يوا�شلون القدوم ويجل�شون على الأر�شية احلجرية، وبعد م�شي 
بع�ض الوقت يظهر اأبناء ال�شيخ حممد بن عبد الوهاب واأعمامهم 
واأخوالهم مع اأبنائهم واإخوانهم، وكل واحد منهم ب�شحبة حا�شيته 
وخدمه، ويتقدمون اإلى و�شط امليدان ويتخذون مقاعدهم هناك. 
ال�شخ�شيات  مع  الآخر  تلو  واحدًا  �شعود  الأمري  اأبناء  يظهر  ثم 
البارزة واملرموقة ثم الوجهاء والعبيد، وكذلك �شغلوا مواقعهم 
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ال�شادة والقادة ينه�ض اجلميع واقفي  يف امليدان. وعند ظهور 
�شعود  يظهر  واأخــريًا  الوقت  من  اأخــرى  مدة  احرتامًا. ومت�شي 
الكبري نف�شه حتيط به حلقة من العبيد ال�شود امل�شلحي ب�شيوف 
الدجى.  حالك  يف  كالبدر  تلمع  والذهب  بالف�شة  مزينة  ثمينة 
ال�شبيه  املرتفع  غري  احلــاد  ال�شوت  ويت�شخم  يتولد  وعندها 
اإنه �شليل العديد من ال�شيوف  به�شي�ض �شجرة ياب�شة حمرتقة. 
التي تت�شارب بع�شها ببع�ض. وهي عالمة التحية والتبجيل بحق 
رجال  ب�شحبة  �شعود  الأمــري  وميــر  والــعــادل.  احلكيم  احلاكم 
حا�شيته وكاتبه عرب املمر احلي املتكّون من �شفوف احلا�شرين. 
وي�شكن  التحية.  ويرد عليهم  الذين يحيونه  النا�ض  واأخذ يحيي 
ال�شجيج ويجل�ض اجلميع م�شتقرين يف جل�شتهم وي�شود ال�شمت 
املطبق. وتهياأ النا�ض لال�شتماع والإن�شات بخ�شوع اإلى كالم اهلل 

تعالى... 
وتنتهي الدرو�ض الدينية. ويتبادل الأمري �شعود لبع�ض الوقت 
ينه�ض  ثم  ومن  الدين،  وعلماء  الوجهاء  مع  احلديث  اأطــراف 
ويدخل اإلى اإحدى ال�شالت القريبة ل�شتقبال اأ�شحاب املظامل 
وال�شكاوى وطالبي احلاجات ولي�شتمع اإلى مطالبهم حتى ترتفع 
ال�شم�ض عاليًا متامًا يف ال�شماء ويحي موعد ا�شرتاحة القيلولة 
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يف وقت الظهرية. 
واأحب الإ�شارة اإلى اأن هذا التقليد الوارد من اأعماق القرون 
نف�سه  يبوح مبا يف  اأن  الرعية  الفر�سة لكل فرد من  اإتاحة  وهو 
م�شتمر يف اململكة اإلى الوقت الراهن كذلك. واأي �شعودي بو�شعه 
اأن ياأتي اإلى مليكه ويرفع اإليه ال�شكوى من الظلم والإجحاف اأو 
يطلب �شيئًا ما. واأوؤكد لكم اأن طلبه �شوف ينظر فيه ويبت. ولقد 
لحظت مرارًا هذا يف �شا�شة التلفاز . وذات مرة ولدت اإحدى 
معاريف - وهي رو�شية زوجة �شوري متخ�ش�ض ل يعد فقريًا - 
طفلها الثالث بعيب كبري جدًا يف القلب وحرر زوجها ر�شالة اإلى 
امللك فهد يطلب م�شاعدة مادية. واأجريت للوليد عملية جراحية 
اأح�شن م�شت�شفى خ�شو�شي يف الريا�ض، وقد  التعقيد يف  بالغة 

دفع تكاليفها العاهل ال�شعودي. 
وها نحن نخرج من ظل اأنقا�ض ق�شر �شلوى و�شرعان ما جند 
متهدم  الأمامي  جدارها  الطابق.  وحيدة  بناية  قرب  اأنف�شنا 
اأركان م�شتودع، وهذه  ت�شبه  وي�شاهد جيدًا عدد من احلجرات 
هي بناية خزانة الدولة. وكانت حتفظ هنا املمتلكات القيمة التي 
اإبان املغازي املوفقة وما يطلق  مت ال�شتيالء وال�شتحواذ عليها 
عليه ت�شمية »الزكاة«، وهي الن�شبة املعينة من مداخيل املواطني 
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والتي جتمع ل�شالح الدولة. ويفيد املوؤرخ النجدي ابن ب�شر اأنه 
كانت تر�شل �شنويًا من الدرعية كتائب جامعي الزكاة امل�شلحي 

اإلى خمتلف اأنحاء البالد واأرجائها. 
وغري بعيد على اجلهة اليمنى من الطريق يقوم مبنى جرى 
رحيبة  باحة  فرنى  الأمــام  اإلى  ونتطلع  م�شجدًا.  ليكون  ترميمه 
النخيل  جذوع  من  م�شنوع  وهو  ب�شقف،  مغطى  الأكــرب  ق�شمها 
اجلدار  و�شط  ويف  اأعمدة،  ع�شرة  على  معتمدًا  ويقوم  و�شعفه 
باجتاه القبلة املحراب. ولي�ض ثمة املنارة املعروفة لدى اجلميع 
وكل ما ينبئ ويدل عليها هو بناء غري كبري على ال�شطح ي�شبه 
اأيامنا  اإلى  يتغري  تراثي مل  بناء  ال�شكل. وهو  برجًا �شيقًا مربع 
اأن بيوت اهلل تو�شعت كثريًا من  الأمر هو  احلا�شرة. كل ما يف 
مواد  وتك�شيتها  بنائها  يف  ت�شتخدم  و�ــشــارت  الأحــجــام  حيث 
اإن�شائية اأغلى بكثري. واأخذت ت�شهق �شامقة نحو ال�شماء منارات 

فخمة باأمتار عديدة طوًل ومزدانة ب�شرفات دائرية خمرمة. 
ونحن نزور الدرعية عادة يف ف�شل ال�شتاء ولكن حتى يف هذه 
ال�سهور من ال�سنة تكون ال�سم�ض هنا ت�سوي اجللد والوجوه مبا فيه 
الكفاية من القوة وال�شدة يف اأيام ال�شحو )وهي وفقًا حل�شاباتي 
ل تقل عن 345 يومًا يف ال�شنة(. نغطي روؤو�شنا بالقبعات ونلج 
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العاملي  اأطفال  ويقفز  ال�شكنية.  لالأحياء  ال�شيقة  الأزقــة  اإلى 
عتمة  يف  ليغط�شوا  الفرح  �شرخات  يطلقون  وهم  �شفارتنا  يف 
الأخريات.  وكل  اأمهاتهم  وتتبعهم  الأبــواب.  تلي  التي  الدهاليز 
وهنا ل يخلو الأمر من خطر، اإذ لي�ض كل �شيء بعد قد رتب على 
ما ينبغي واأ�شلح ف�شاده متامًا وميكن اأن ينهار جزء ما وي�شقط 
على الروؤو�ض اأو يت�شاقط عند الأقدام. ولكن الأمر طريف جدًا 
بحيث ين�شي اخلطر وي�شرف عن التفكري فيه. احلجر ال�شغرية 
منهارة  ن�شف  و�شقوف  �شنعت.  ملــاذا  مفهوم  وغري  نوافذ  بال 
تتدلى منها بع�ض ال�شعفات الياب�شة والأعمدة اخل�شبية املتاآكلة. 
وعلى اأثر الأطفال نرتقي ب�شعوبة على ال�شلم ال�شيق بدرجاته 
نتقدم  ال�سقوط  خ�سية  وب��ح��ذر،  ال�سقف  �سطح  اإل��ى  املهرتئة 
اأمام  تنف�شح  الده�شة.  و... نتجمد من  متوج�شي نحو احلاجز 
اأنظارنا على اله�شبة ال�شخرية املحاطة باملرج الأخ�شر لغابة 
بنايات �شغرية  املتكونة من  الطينية  البيوت  النخيل مدينة من 
و�شامقة.  �شاخمة  ق�شور  وهناك  هنا  وترتفع  الطابق،  وحيدة 
ويخيل للمرء وكاأمنا �شنع عمالق ما هذه البيوت ال�شغرية من 
الطي ور�شها يف �شفوف وكاأمنا هي بال�شبط علب فارغة بجوار 
بع�شها بع�شًا، اإل اأنه مل ي�شاأ اأن ي�شع لها �شقوفًا، وذلك لأنه اأراد 
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فيما بعد يف �شاعات الفراغ التطلع من فوق لي�شاهد كيف يعي�ض 
�شكانها وما الذي يفعلونه. 

لكي  املهجور  البيت  من  مدهو�شون  ماأخوذون  ونحن  نخرج 
ونكت�شف  فالرابع...  الثالث  وبعده  اآخر  مهجور  بيت  اإلى  ندخل 
اأنا�ض،  �شابقة  قريبة  مدة  اإلــى  عا�ض  بع�شها  يف  اأنــه  متعجبي 
فاجلدران مطلية بال�شباغ الأبي�ض. والنوافذ حمزوزة ومزججة. 
الأ�ــشــالك  مــن  مق�شو�شة  معلقة  قــطــعــًا  تـــرى  وهــنــاك  وهــنــا 
املدينة  ميدان  اإلى  و�شلنا  املطاف  ولكن يف خامتة  الكهربائية. 
املركزي، وهنا ترتفع �شاخمة بع�ض الق�شور بعد ترميمها وبع�ض 
البنايات العامة. وبجهد خفيف اأ�شرتجع يف ذاكرتي مقطعًا من 
الدرعية  يف  عيني  وقعت  »لقد  يقول:  حي  العيان  �شاهد  اإفــادة 
على ثروات كبرية والكثري من الب�شر والأ�شلحة املزينة بالذهب 
واإبل  اأ�شيلة،  له مثيل ونظري، وخيول كرمية  لي�ض  والف�شة مما 
عمانية، ومالب�ض ثمينة، و�شواها من عالمات الزدهار الأخرى 
التي ت�شتع�شي على الو�شف والعد. ولحظت ذات مرة يف امليدان 
�شوقًا لبيع ذهب وف�شة واأ�شلحة واإبل وغنم ومعز. ويجري البيع 
تــرداد  �شوى  ت�شمع  ول  يعطي  ومــن  ياأخذ  من  فــرتى  وال�شراء، 

كلمتي هما: »بعت«، »ا�شرتيت«. 
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بناية  اآخر  �شيء  اأي  من  اأكرث  امليدان  يف  اأنظارنا  واجتذبت 
�شخمة �شاهقة عند املنحدر احلاد اأقيمت اأيام حكم �شعود الكبري 
التائهة  املباين  هذه  وبي  ال�شيافة.  دار  وهي  اهلل  عبد  ابنه  اأو 
و�شط �شحراء اجلزيرة العربية يف اأول بداية القرن التا�شع ع�شر 
كان يقوم فندق! ولعلنا ن�شتطيع اأن نطلق عليه ت�شمية على غرار 
ي�شتقبلون  ال�شيوف  كبار  كان  هذا  قبل  اإذ  الع�شرية،  الفنادق 
مق�شم  والفندق  اخل�شو�شية.  البيوت  اأو  الق�شور  يف  وينزلون 
قاعة  وثمة  لال�شرتاحة،  ف�شيحة  غــرف  عــدة  اإلــى  الــداخــل  يف 
حمام  وهذا  والنقو�ض،  بالزخارف  اجلدران  مزينة  اجتماعات 

ملحق مبا�شرة بدار ال�شيافة. 
واأتذكر كيف اأننا جئنا اإلى هنا قبل عامي يف جولة �شياحية. 
عمال  حولها  يتجمع  اأنقا�ض  جمرد  البناية  هذه  كانت  وعندئذ 
كانت جتفف �شفوف  البناية  اأمام  الواقعة  ال�شاحة  البناء. ويف 
م�شتوية من البالطات الطينية. وكان من الع�شري ت�شور ما الذي 
�شيح�شل يف النهاية بنتيجة اأعمال الرتميم. والآن اأ�شبح كل �شيء 
التقنية  اآخر �شيحة يف عامل  يف مو�شعه؛ احلمام م�شيد ح�شب 
اآنذاك، وهو يتاألف من عدة اأق�شام: منزع للمالب�ض ف�شيح رحيب 
مع الروازين والدكك وحجرة البرتاد مع بركة �شغرية واأخرى 
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)وميكن  حيطان  بثالثة  وموقد  قبة،  هيئة  على  �شقفها  �شاخنة 
الأذربيجانية(.  القرى  اليوم يف بع�ض  م�شاهدة حمامات كهذه 
وكان املاء ينقل اإلى الأعلى على ظهور البغال من البئر الواقعة 
بعد  املاء يجري  وكان  الــوادي.  على عمق ثالثي مرتًا يف مرج 
ا�شتعماله يف اأنابيب خا�شة مدفونة حتت �شطح الأر�ض وخمفية 

يف اأ�ش�ض اجلدران.
لها  ق�شور  ع�شرة  من  اأكرث  ن�شاهد  ونحن  م�شتمرة  وجولتنا 
اإن�شاء دار وم�شجد  اأ�شماء. وقد اأعيد  اأ�شماوؤها وب�شع منها بال 
ابنة ال�شيخ حممد بن عبد الوهاب والق�شر الباقي بهيئة ح�شنة 
حلجار اأي حفار ال�شخر واحلجر )واأنا مل اأخطئ الت�شمية ومل 
الآونة  تلك  ويف  الكتالوج.  يف  ا�شمه  هو  فهذا  ل�شان  زلة  يف  اأقع 
وتبجياًل  احــرتامــًا  ال�شناعيي  اأكــرث  مــن  احلجر  قطاع  كــان 
وتقديرًا، وكان من حقهم اأن تكون لهم م�شاكن على هذا النحو 
اجلودة.  مبنتهى  الأم��ر  واقع  يف  م�سيد  والبيت  الفخامة(.  من 
واجلدران الأربعة وكذلك ال�شقف مقّواة بال�شفائح والبالطات 
فهي  الداخلية  التزيينات  اأمــا  ـــالت.  والأث واجل�ض  احلجرية 
الزخارف النمطية املعتادة. وهذا البيت كان عائدًا على الأرجح 

اإلى رئي�ض احلجارين ل اإلى عامل عادي. 
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وبعد هذا ميتد الق�شم الغربي من الطريق الذي كان عر�شة 
اأكرث من �شواه للتخريب والتعمري. واملرجح اأنه لن يحظى مطلقًا 
بو�شفه  الراهنة  الهيئة  يف  وهو  عليه  �شيحافظ  بل  بالرتميم، 
الأحيان  الإن�شان يف بع�ض  تاريخيًا ل يدح�ض على ميل  �شاهدًا 

اإلى احلروب ودمارها و�شرورها. 
املدينة  �سور  مب��ح��اذاة  ون�سري  الإ�سطبل  على  منر  واأخ���ريًا 
ون�شعد اإلى اأحد اأبراج احلرا�شة، وينف�شح من هناك منظر رائع 
على ال�شواحي الدانية والقا�شية يلفها �شباب خفيف. ومن هذا 
الرتفاع ميكن اأن يرى كذلك على حافة الوادي املقابلة م�شجد 
ومو�شع  جمــددًا  ت�شييده  املعاد  عبدالوهاب  بن  حممد  ال�شيخ 
مع  ي�شعى  ال�شيخ  كــان  وهنا  اخلـــراب.  بــه  نــزل  ــذي  ال امل�شجد 

تالمذته واأتباعه بتحقيق الأخوة الإ�شالمية املثالية واحلقة. 
واإلى هنا تختتم جولتنا ال�شياحية. فقد اأخذت ظالل الأ�شخا�ض 
والأ�شياء تطول وتطول على قدر دنو قر�ض ال�شم�ض من مو�شع 
الغروب، وقد اأخذ التعب منا ماأخذه ولكننا را�شون عن اأنف�شنا 
وجند راحة النف�ض يف تعب اجل�شم بعد كل هذه امل�شاهدات التي 
ل تن�شى ول متحى. وها نحن نفكر يف العودة اإلى بداية الدرب 
الذي قطعناه. واحلافلة بعد اجتياز القنطرة. واألقي اآخر نظرة 
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على مدينة البيوت الطينية. واأخذت ال�شم�ض املنخف�شة ت�شبغ 
جــدران  الأعلى  من  تطرز  التي  النقو�ض  فجوات  الذهب  بلون 
بيوت  وكاأنها  ال�شحيق  البعد  هــذا  من  اأ�شبحت  التي  البيوت، 
الألعاب بحجومها امل�شغرة. وهي تذكرين ل�شبب ما بال�شفائح 
من  بينهما  يجمع  ملا  رمبا  اجل��اف،  الب�سكويت  لقطع  اجلميلة 

التنقي�ض والزخرفة والنهايات املتموجة وامل�شننة. 
اإلى اللقاء يا درعية، ول�شوف نرجع اإلى هنا مرة اأخرى ونعود 
امل�شتوطنات  هذه  و�شتبقى  اأحمد.  والعود  اأخرى  رحلة  يف  اإليك 
العريقة مر�شومة يف ذاكرتي على مر الزمان، وكذلك مطبوعة 
اأقرب  التي ت�شجل انطباعات  الفوتوغرافية  يف ع�شرات ال�شور 
النا�ض اإلى نف�شي على خلفية اأنقا�ض الدرعية، واأي�شًا يف اللوحة 
الزيتية التي كنت قد ر�شمتها ذات مرة لهذه املدينة معتمدة على 
النطباعات الطرية املتحولة على ورقة الر�شم اإلى األوان زاهية 

وعواطف جيا�شة وباهية.





 العادات والتقاليد
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يف  احلياة  منط  اأخــرى  بعبارة  اأو  الــبــدوي  احلياة  منط  اإن 
تاأثري زخم  اأو ريب حتت  تغرّي دومنا �شك  العربية قد  اجلزيرة 
لهذا  احلريف  باملعنى  انهالت  التي  الرثوة  عن  الناجم  ال�شغط 
التعبري على راأ�ض البالد وكل ما كان نتيجة لذلك، اإل اأن ذلك 
النمط مل ين�شجم ومل يتوحد حتت املقايي�ض الأوروبية، وقد �شار 
ذلك ممكنًا بف�شل الدين وكون املرتاكم املرت�شب من املعارف 
والتقاليد والعادات مل يجد مت�شعًا من الوقت يكفي لكي يختفي 
ال�شعبية يف ظرف مثل هذه احلقبة الق�شرية من  الذاكرة  من 
الزمن. واملجتمع ال�شعودي احلايل الذي وجد نف�شه يف ظروف 
خلربته  وفــقــًا  يعي�ض  متــامــًا  مغايرة  اقت�شادية   - اجتماعية 

التاريخية وطبقًا لقواني الإ�شالم. 
بيوت  يعي�شون يف  املدن جميعهم  �شكان  اأن  الرغم من  وعلى 
حجرية واآجرية، فاإن الكثريين منهم مل ين�شوا قواني اخليمة. 
وللن�شاء  للرجال  لل�شيافة  غرفتي  وجود  من  لبد  البيوت  ففي 
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كل على حدة. وال�شيوف غري القريبي جدًا اإلى اأ�شحاب الدار 
ذلك  تفعل  الــزوجــة  بــاأن  علمًا  كليهما،  الــزوجــي  من  يقابلون 
اإلى  الن�شاء  ت�شاحب  وهــي  احلجاب،  بنقاب  م�شتور  ووجهها 
الزوج  فياأخذهم  ــرون  الآخ اأمــا  لهن.  املخ�ش�ض  الــدار  ن�شف 
اآخر على  وقت  ي�شتقبل يف  الر�شمية، حيث  ال�شيافة  اإلى غرفة 
ندرة العاملي معه والأ�شدقاء والأقرباء بغية مناق�شة امل�شكالت 
ال�شتقبال  �شالتي  ويف  ال�شا�شعة.  الوا�شعة  بــالده  يف  الناجمة 
وال�شعوديون  نف�شه.  اجلن�ض  من  خدم  ال�شيوف  يخدم  كلتيهما 
كان  اأيًا  وال�شيف  جدًا.  م�شيافون  اأجدادهم  �شاأن  املعا�شرون 
ي�شبب  اأن  ينبغي  �شيء  ول  والتاأهيل.  الرتحيب  بكامل  ي�شتقبل 
يوم  يف  الأطــفــال  فــاإن  ولهذا  اإرهـــاق،  اأو  انزعاج  اأو  قلق  اأي  له 
ال�شتقبال الكبري ير�شلون اإلى الأقرباء اأو ينقلون اإلى غرفة نائية 
حيث مي�شون الوقت مع اأحد ما من البالغي دون ال�شماح لهم 
باإحداث �شغب اأو لغط اأو �شجيج ول حتى التكلم ب�شوت مرتفع.  
واإّبان الأعوام الأولى من اإقامتي يف الريا�ض كنت اأ�شتغرب دومًا 
جراء غياب ما هو ماألوف لدينا عادة من عبث الأطفال ولعبهم 
اأ�شاًل.  املدينة  الكالب. والكالب غري موجودة يف  نباح  وكذلك 
الر�شد مبكرًا  �شن  يبلغون  ال�شعوديي  الأطفال  فاإن  وبوجه عام 
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الكبري والتوقري  وهم ح�شنو الرتبية وهادئون ويبدون الحرتام 
وحتى الطاعة والمتثال يف ح�شرة الكبار. 

كانت  واإذا  وال�شاي.  البدوية  القهوة  ال�شيوف  اإلــى  وتقدم 
الأولى اأي القهوة ميالأ بها جزء �شغري من فنجانها فاإن ال�شاي 
على العك�ض ينبغي اأن يكون كوبه مملوءًا حتى احلواف واإل فاإن 
روؤيته  الدار يف  يعد هذا مبثابة عدم رغبة �ساحب  ال�سيف قد 
األ  بحر�ض  ال�شعوديون  يحاول  وعمومًا  منزله.  يف  عليه  �شيفًا 
اأن تف�شي  اأية حالت نزاعية ميكن  اأبدًا وعلى الإطالق  يخلقوا 
�شجار  اإلى   - �شمح اهلل  اأو - ل  اأو زعقات  اإلى ف�شيحة و�شجة 
وعراك. وهم هادئو الطبع طيبو النف�ض حليمون وقورون، اإل اأن 
ذلك ل يعني اأنهم لي�شوا انفعاليي ومرهفي امل�شاعر. فالعتداد 
بالنف�ض ل ي�شمح لهم بالت�شرف على مثل هذا النحو، مع اأنهم، 
وبالأخ�ض ن�شوتهم، ي�شتخدمون بنجاح لغة ال�شتعارات واملجاز 
والكنايات والرموز، وهي التي كان يتقنها اأي�شًا اأ�شالفهم. فمثاًل 
اإذا دخلت الدار امراأة مولعة بالنميمة والو�شايات فاإن ربة البيت 
ت�شع بالتاأكيد قريبًا من هاوية الرثثرة و�شاحبة الل�شان الطويل 
طيبًا  لي�ض  اأمــر  وهو  راأ�شه  مع  ولكن  التقليدي  امل�شوي  احلمل 
على النف�ض، وعالوة على ذلك فاإنه مقطوع الل�شان. وال�شيفات 
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جميعهن �شيفهمن دومنا ريب هذا التلميح ال�شفاف الذي يكاد 
يكون قريبًا من الت�شريح. وهذا التقليد ي�شتخدم يف املدن غري 
الكبرية، حتى يف الريا�ض يعرفه الن�شاء ويحاولن العزوف عن 

اإثارة ال�شوابق واحلوادث. 
ويف بع�ض الأ�شر يف اململكة العربية ال�شعودية ل يزال مقبوًل 
تناول الطعام متحلقي حول ال�شفرة اأو ال�شينية اأو الق�شعة على 
�سينيات  عليه  وتو�سع  طويل  �سماط  يفر�ض  مبا�سرة؛  الأر�سية 
كبرية م�شرتكة، ويجل�ض حول املائدة الأر�شية يف حلقة والأرجل 
يعد خمالفًا  ذلك  ولدى  ون�شف.  ركبة  اأو  تربع  جل�شة  حتت يف 
لالآداب على وجه الإطالق الك�شف عن الأقدام العارية )وجميع 

ن�شاء البيت يرتكن الأحذية عند املدخل اإلى الغرفة (. 
كنا ذات مرة اأنا وزوجي �شيفي يف ق�شر يف العا�شمة على 
الع�شري  الأثــاث  واأفخر  باأحدث  مفرو�شًا  وكــان  الأمــراء  اأحــد 
النفي�ض وانترثت حولنا اأندر الأدوات العريقة كديكورات. وكانت 
جدران ال�شالت مزدانة بلوحات فنية من معرو�شات املتاحف 
داخل اإطارات غالية الثمن وبجوارها الن�شيج امل�شجر بالطرائق 
والأ�شاليب الفنية. وقدم الأطعمة خدم يف منتهى الأناقة وا�شعي 
�شحون  يف  الطعام  اأنواع  واأندر  املاأكولت  اأ�شهى  ومهارة  بحذق 
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وامل�سيفة احلوا�سي بخطوط  ال�سفاف  �سبه  الرقيق  الفرفور  من 
ويف  الروح.  عربية  �سرقية  زخارف  كاخليوط يف  ورقيقة  دقيقة 
و�شط املائدة على مفر�ض حريري من الإ�شتربق ال�شند�شي مطرز 
احلوا�شي بالتو�شية الأّخاذة كر�شوم لزهور اخلزامى والقرنفل 
والورود. وتالعب بريق الرثيات البلورية على كري�شتال الأقداح 
اأدارت  وقــد  املــائــدة.  ولـــوازم  وال�شوكات  املالعق  من  والعديد 
الأخ�شاب  والتهبت   . الناعمة  للروائح  العاطرة  النكهة  الروؤو�ض 
ومعها ال�شندل واملندل يف وجاق املوقد املر�شع بالعقيق اليماين 
العام ممطرًا  املبكر يف ذلك  الربيع  اإذ كان  واجلزع اخلــرزي، 
لذيذ  اللون  وكان  الطعام ممتازًا  كان  الربد.  رع�شة  على  باعثًا 

الطعم منه يحل حمل اآخر مثله اأو األذ طعمًا.
وكانت موا�شيع املحاورات وامل�شامرات طريفة و�شيقة، ولهذا 
الطبيعي  املنظر  بقاء  الذاكرة  وال�شهرة يف  الأم�شية  تلك  بقيت 
الأّخاذ وامل�شهد امل�شرحي البديع. وعقب مرور بع�ض الوقت وجه 
رب الدار امل�شياف نف�شه اإلينا الدعوة لنزور بيته الريفي ودارته 
باحلرج  �شعرت  اإنني  �شادقة:  ب�شراحة  واأقــول  املدينة.  خارج 
رحلة  �شتكون  ناحية  فمن  زينتي،  ونوعية  بدلتي  اختيار  ب�شدد 
النزهة جولة يف ال�شحراء، ومن الناحية الأخرى �شنذهب على 
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اأية حال اإلى ق�شر. ويف خامتة املطاف ونهاية النهايات ا�شتطعت 
التو�شل اإلى اتخاذ قرار و�شطي وانتعلت حذاء متو�شط الكعب. 
ظهر اأن دارة الأمري كانت واحة حقيقية يف و�شط بيداء الرمال 
املنب�شطة على مد الب�شر. كان الق�شر ل يكاد يرى وهو غارق 
ثقيلة  قوية  رائحة  بنكهة  مفعمًا  اجلو  وكان  الأ�شجار.  اأجمة  يف 
منبعثة من اأ�شجار الليمون املزهرة، وكذلك اأ�شجار احلم�شيات 
واملوالح الأخرى، والفرا�شات املربق�شة ذوات الأجنحة الرقيقة 
باألوانها الزاهية واأ�شكالها الباهية ترفرف باأجنحتها وهي واقفة 

على البتالت ال�شميكة للزهور النا�شعة كبيا�ض الثلج.
زجاجي  مبنى  ــى  اإل ا�شطحابه  زوجــي  مــن  ال�شيف  وطلب 
كالناقو�ض �شبيه باحلديقة املزججة. اأما اأنا فدعيت اإلى الدخول 
اإلى املنزل برفقة الن�شوة. يف املكان الرحب جل�شت على الأر�شية 
مبا�شرة اأكرث من ع�شر ن�شاء، وهن جميعهن مرتديات قم�شانًا 
الإبري�سم  الألوان ومطرزة بخيوط حريرية من  طويلة مربق�سة 
الذهبي. وهن مت�شابهات ل يختلفن ب�شيء عن بع�شهن بع�شًا، 
بحيث اإين مل اأ�شتطع اأن اأعرف من هي زوجة الأمري بينهن اإل 
اإلى  امل�شيفة  حتية  وموجهة  بي  مرحبة  نحوي  تقدمت  عندما 
ملا  اآخــر  مكان  يف  بها  التقيت  قد  كنت  لو  اأين  واأظــن  ال�شيفة. 
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كنت لأعرفها باملرة. اإنها كانت امراأة ب�شيطة عادية يف ف�شتان 
تلك  متامًا  ولي�شت  منديلية.  بع�شابة  م�شدود  وراأ�شها  منزيل، 
التي  باملجوهرات  املتزينة  بنف�شها  الفخورة  الرائعة  احل�شناء 
ت�شاوي قيمتها املاليي والتي كانت قد ا�شتقبلتنا يف ق�شرها يف 
الأقدم  الن�شاء دائمًا يف ح�شور  اأن  الريا�ض. وعرفت فيما بعد 
روؤو�شهن  يع�شنب  واحلــمــاوات  الأزواج  اأخـــوات  مثل:  منهن، 
والتوقري.  الحـــرتام  على  كدللة  �شعرهن  �شاترات  باملناديل 
وهذا ي�شمل الأمريات اأي�شًا وحتى املتّوجات اأي �شاحبات ال�شمو 

عقيالت امللوك ال�شعوديي.
واأجل�شتني ربة »الكوخ الريفي« بي قريباتها. ولكنها مل تعمد 
اإلى تعريفي بهن واحدة فواحدة وتعريفهن بي. وهن بالطبع كن 
اآدابهن  ح�سب  فاإين  اأنا  اأما  �سيافتهن.  اإلى  جاء  مبن  عارفات 
كل  ا�شم  اأعــرف  اأن  متامًا  املحتوم  من  لي�ض   - الأرجــح  على   -
ثم  ومن  القهوة،  فناجي  ارت�شفنا  البداية  ويف  منهن.  واحــدة 
وجلبت  قطني.  قما�ض  من  مفر�ض  حول  الأر�شية  على  توزعنا 
احللوة  واملــ�ــشــروبــات  ــان  ــب والأل والــفــواكــه  اخل�شار  اخلــادمــات 
اأكوام  عليها  ترتفع  وثالث ق�شعات كبرية  والأرغفة  واملرطبات 
من الرز ال�شاخن الداخن واملحلى بالزعفران و�شع عليه حمالن 
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م�شويان. وهذه هي الأكلة العربية التقليدية، اإذ هي تطهى كاملة 
باأ�شابع كف  الن�شوة  واحدة من  كل  وانتزعت  كبرية.  اأفران  يف 
قب�شة  مع  بحذق  وكورتها  ال�شاأن  حلم  من  قطعة  اليمنى  اليد 
ومل  ومــرح  ب�شخب  يتحدثن  وكــن  فمها.  يف  ود�شتها  الــرز  من 
يحرجهن بوجود غريبة عنهن. وعرفت بعدئذ اأن ال�شكوت اأثناء 
على  ودلياًل  املطلوب،  لل�شلوك  يعد خمالفًا  املائدة  وحول  الأكل 
�شوء الت�شرف. وينبغي على امل�شيفي وامل�شيفات حماولة ت�شلية 
من يف ال�شيافة. واأولئك بدورهم ي�شتح�شن منهم الإدلء باأخبار 
طريفة و�شيقة. ويزور ال�شعوديون بع�شهم بع�شًا كل يوم تقريبًا 
الن�ساء  ده�سة  اأث��ارت  ال�سبب  لهذا  ورمب��ا  هدايا.  ب��دون  ولكن 
وا�شتغرابهن العلبة ال�شخمة احلاوية على احللويات ال�شيكولتية 
ويف  اإليهن.  وقّدمناهما  معنا  حملناهما  اللتان  الأزهــار  وباقة 
الو�شط البدوي يعد خري الهدايا دومًا حبوب النب غري املحم�شة 

وحبات الهيل والتمور. 
ومالب�ض ال�شعوديي )الرجال( كذلك مل تطراأ عليها تقريبًا اأية 
تغيريات خالل القرون الأخرية، رمبا با�ستثناء نوعية الأقم�سة. 
بيد اأنهم يرتدون عادة وهم يف اخلارج البدلت الأوروبية. واألب�شة 
ال�شعوديي اليومية هي الد�شدا�شة، وهي ثوب طويل من قما�ض 
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ي�شتعا�ض عنه بقما�ض  اأبي�ض قطني رقيق. وخالل �شهور الربد 
اأ�سمك غامق الألوان. على الرغم من اأن ذلك من الندرة مبكان، 
اإذ اإن �شكان املدن مي�شون الق�شم الأكرب من اأوقاتهم يف غرف 
مكّيفة الهواء بدرجة احلرارة املطلوبة اأو داخل �شياراتهم. اأما 
احلرارة اليومية فاإن درجتها اأثناء النهار يف ف�شل ال�شتاء من 
النادر اأن تهبط دون الدرجة 16 مئوية. بالطبع يف حالة هبوب 
مالب�شه  قطعة  كتفيه  على  ال�شعودي  ي�شع  املطر  مع  باردة  ريح 
اخلارجية التي ت�شمى بامل�شالق، وهي معطف وا�شع بدون اأكمام 
اأو �شوف الغنم الناعم على جميع  من�شوج من غزول وبر الإبل 
مطرز يف  وهو  تقريبًا.  الأ�شود  اإلى  الفاحت  الأ�شفر  من  الألــوان 
كل حوا�شي حافته الأمامية عادة بحا�شية من التو�شية الذهبية 
ال�شويف  القما�ض  مــن  امل�شالق  ي�شنع  والآن  )الإبــريــ�ــشــم(. 
فوق  يطرح  الحتفالية  احلــالت  ويف  النوعية.  عايل  امل�شتورد 
الد�شدا�شة على الكتفي م�شالق ن�شف �شفاف مع تو�شية ذهبية 
بوجه  ال�شمود  زوجي  ي�شتطع  ومل  اأي�شًا.  بالإبري�شم  للحا�شية 
رغبته يف اقتناء مثل هذا املعطف الأ�شفر الفاقع. واأنا ر�شمته يف 
ل ال�شعودي من  لوحة بورتريه بالزيت وهو يف هذا الزي. ويف�شّ
الأحذية النعال اجللدية مع عقدة لالأ�شبع الكبرية من القدم، 
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ولكنه يف مكتب العمل ينتعل )ولي�ض اجلميع( الأحذية العادية، 
ويعتمر على راأ�شه بالغرتة وحتتها ما ي�شبه الكوفية على الراأ�ض 
وفوقها العقال. والكوفية ميكن اأن تكون بي�شاء اأو مرقطة بقطع 
لون اللون الأبي�ض،  حمراء كلوحة ال�شطرجن. ومعظم العرب يف�شّ
ولكن كبار ال�شن يرتدون املرقطة. يعتمر مناديل على هذا اللون 
املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  الأمر  هيئة  رجال  اأي�شًا  وال�شكل 

ولكن بدون العقال.
اأما تاريخ ظهور هذا اجلزء من الزي الرجايل فهو كما نعرف 
اأن القوافل العديدة ظلت على مدى مئات ال�شني جتوب رمال 
ل�شاعات  ت�شري  وكانت  حدود.  حتدها  ل  التي  العربية  اجلزيرة 
طوال ثم تتوقف لكي ت�شرتيح الإبل املتعبة. ولي�ض نادرًا اأن تبيت 
يف بطن ال�شحراء. ولئال تنطلق الإبل بعيدًا جدًا يف البحث عن 
ركبة  ي�شدون  القافلة  رجال  كان  وت�شرد،  فت�شل  والطعام  املاء 
يتابعون  كانوا  وعندما  املطوي.  احلبل  وهو  العقال  بهذا  البعري 
طريقهم الطويل كانوا يثنون احلبل وي�شدونه على روؤو�شهم فوق 
الغرتة لكي يكون يف متناول اليد على قرب عند احلاجة اإليه ول 
ي�ستخدم �سد  ال�سماغ  اأو رمبا كان  البحث عنه،  اأو يطول  يفقد 

ال�شم�ض احلارقة اأو على العك�ض الريح الباردة.
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وال�شماغ يطوى بالن�شف ويو�شع على الراأ�ض وي�شد بالعقال. 
يتخذون  وال�شعوديون  ال�شاتر.  الغطاء  مثل  يبدو  اجلبي  وعلى 
راأ�شهم،  غطاء  حيال  الزائدة  والعناية  الكبري  الهتمام  موقف 
وهم  اجلبي.  و�شط  يف  دومــًا  الغرتة  تكون  اأن  على  ويحر�شون 
عمومًاَ مدققون جدًا ويعدون املالب�ض مما ينبغي احلر�ض على 

�شبطه وربطه.
ال�سيارة  مبقود  مت�سك  مل  اإن  املعا�سرين  ال�سعوديني  واأي��دي 
حتمًا  تلعب  فاإنها  احلرب  قلم  اأو  )املحمول(  ال�شيار  الهاتف  اأو 
يف  وتباع  املبتكرة  الأداة  وهــي  )ال�شبحة(،  امل�شبحة  بحبات 
خمازن املبيعات جميعها، حتى التي تبيع الأطعمة والأغذية منها 
من  ت�شنع  وهي  بها.  اخلا�شة  والدكاكي  املخازن  يف  وبالطبع 
النوعية والأغلى من  خمتلف املواد الرخي�شة من لدائن جيدة 
النادرة  واللوؤلوؤ وال�شدف واملرجان والأنواع  الأحجار امل�شقولة 
ميكن  الذهب  �شوق  ويف  الطيبة.  بالنكهة  الفواح  اخل�شب  من 
�شراء امل�شبحة امل�شنوعة من الف�شة وحتى الذهبية. وامل�شبحات 
من  و�شواهد  بحبات  املتوا�شعة  وبــالألــوان  واملربق�شة  اللماعة 
احلجر واخل�شب اأو املعدن تتاألف من 33 حبة �شغرية اأو كبرية 
مق�شمة اإلى ثالث جمموعات ت�شم كل واحد منها 11 حبة من 
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لي�ض فقط  ت�شتعمل  املعدنية. وهي  الكريات  اأو  امل�شطحة  القطع 
هو  الرئي�ض  الغر�ض  اإن  بل  اليد،  لتلهية  الأولــى  بالدرجة  ولي�ض 
تكرار  من  املعي  العدد  بها  يح�شب  الواجبة  ال�شالة  بعد  اأنها 
احتمال  واحل�شاب مع  بالتعداد  البال  ان�شغال  دون  الت�شبيح هلل 
تكرر الوقوع يف الغلط والغلت. وقد اأعجبتني كثريًا هذه الأ�شياء 
اللطيفة منذ اأول زيارة اإلى م�شر. ومنذ تلك الأعوام البعيدة يف 
ال�شتينيات �شرت اأجمع مناذج فنية منها. واليوم لدي اأكرث من 

ثالثمائة م�شبحة وهذه هي اإحدى اأف�شل جمامعي. 
يرتدين  البيوت  من  يخرجن  عندما  ال�شعوديات  والن�شاء 
ولكن  بدونهما،  اأو  بكمي  ف�شفا�ض  اأ�شود  رداء  وهي  العباءات، 
املهم اأن ت�شرت اجل�شم كله من قمة الراأ�ض حتى القدمي. وميكن 
منها  يباع  الذي  ولكن  اآخر  قامت  لون  من  اأي�شًا  العباءة  خياطة 
ف�شاتي  اجل�شم  على  حتتها  اأن  العلم  مع  فح�شب.  اللون  اأ�شود 
من اأزهى الألوان والأزياء املزينة باخلرز والتو�شية واللماعيات. 
ومعظم ن�شاء املدن يرتدين مالب�ض وفقًا لآخر �شيحات املو�شة 
الأوروبية، ومما ي�شهل ذلك اأن املدن فيها فروع وخمازن مبيعات 
متوافرة  املمتازة  الأقم�شة  اإن  ثم  العاملية،  املو�شة  دور  لأ�شهر 
العباءات تغريات  اإقامتنا يف البالد طراأت على  واأثناء  بغزارة. 
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وب�شيطة  مت�شابهة  اأكيا�ض  اأ�شباه  من  وحتولت  كبرية،  وتطورات 
املخرمات  وبع�ض  واخل��رز  باخليوط  مو�ساة  جميلة  اأردي��ة  اإل��ى 
وقطع الزينة والتجميالت الثابتة. وقد ا�شرتت بنتنا احلري�شة 
على اتباع املو�شة لنف�شها واحدة من هذا الزي واأخذته معها اإلى 

اأملانيا. 
نقاب  حتت  والوجه  منديل،  حتت  يخفى  ال�شعوديات  و�شعر 
اأ�شود، وي�شتخدم حتته اأحيانًا الربقع، وهو قطعة من القما�ض مع 
اململكة  من  ال�شرقية  املناطق  من  ما  اأمكنة  ويف  للعيني.  ثقبي 
بال�شبغة  مزينة  �شميكة  اأقنعة جلدية  تنت�شر  ال�شعودية  العربية 
الذهبية، وهي تخفي اجلبي والأنف واجلزء الأ�شفل من الوجه 
وتبدو وكاأنها م�شنوعة من النحا�ض. ويف راأيي اأنها بعيدة جدًا 
الن�شاء  الأقنعة  هذه  اأمثال  وحتمل  ال�شتعمال.  يف  الراحة  عن 

الريفيات يف البلدين املجاورين: البحرين وقطر. 
بن  الكرمي حممد  النبي  اأمر من اهلل عن طريق  واحلجاب 
عبد اهلل � باأن تخفي الن�شاء �شعورهن واأج�شادهن من قمة 
الراأ�ض حتى اأخم�ض القدمي بثوب مريح يتيح احلرية يف امل�شي 
والتحرك. وكذلك اإذا كانت املراأة باهرة اجلمال اأو ت�شتخدم 
األ  الن�شاء  اأي�شًا. وعلى  اأن تخفي وجهها  فعليها  التزيي  مواد 
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يبدين زينتهن اإل لبعولتهن، واأن يقرن يف بيوتهن ول يتربجن 
تكون  بحيث  للمراأة  مكيفة  والعباءة  ــى.   الأول اجلاهلية  تربج 
اإحدى يديها حرة لكي مت�شك بالذيال الوا�شع ورفعه بالعر�ض 
عند ال�شعود والنزول. ولكن مع مرور الزمن اكت�شفت غري قليل 
من املزايا يف هذا النوع من اللبا�ض. فعندما تتهياأين للذهاب 
اإلى خمزن مبيعات اأو ما اأ�شبه من املوؤ�ش�شات والدوائر فلي�ض 
عليك بذل العناية الكبرية واجلهد الكبري يف اختيار مالب�شك 
املنا�شبة. وكل ما يف الأمر هو اأن تلقي عليك العباءة وتخرجي. 
ويف ف�شل ال�شتاء ل حاجة لك اإلى ارتداء معطف اأو مق�شلة، اإذ 
اأي�شًا تلك العباءة نف�شها. اأما الوجه امل�شتور فاإنه  تنوب عنهما 
ي�شمن لك عدم معرفة الآخرين ل�شخ�شيتك بالتمام والكمال، 
فاأنت ترين اجلميع ولكن ل يرى اأحد وجهك ول يعرفك. وتعد 
الو�شايات  من  املــراأة  يحميان  والنقاب  العباءة  اأن  ال�شعوديات 

وحتر�شات الرجال امللحة.
منذ  �شنة   12  -  10 �شن  من  العباءة  بارتداء  ال�شبايا  وتبداأ 
حلظة البلوغ. ويف البداية ظننت اأنهن ينبغي اأن يحاولن الت�شويف 
يف ذلك ما اأمكن اإلى اأبعد موعد، اإذ اإن ال�شغار كثريو التحرك ول 
يعجبهم كل ما يعوق هذه التحركات. ولكنني مل اأكن حمقة فهن 
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- على العك�ض - يحلمن ب�شرعة حلول الوقت حي يتعي عليهن 
ارتداء هذه الأثواب اخلارجية مثل فتياتنا الالتي يتعجلن البدء 
بارتداء بع�ض القطع من املالب�ض الداخلية على الرغم من كونها 
بالغات  اأ�شبحن  قد  باأنهن  ال�شعور  ملجرد  كثريًا  مريحة  لي�شت 
�شن الر�شد. ويف ميادين املتنزهات ميكن روؤية مثل هذه اللوحة 
وهي  تقريبًا  الطفولة  مرحلة  تزال يف  ل  مرحة  �شبية  النمطية: 

تتزحلق على احلذاء ذي العجالت وعباءتها ترفرف يف الهواء!
احلناء  اإمــا  التجميل.  مــواد  ي�شتعملن  ال�شعوديات  ومعظم 
حتى  ي�شتعملها  اخل�شاب.  ت�شمى  والتي  احلمراء  اأو  ال�شوداء 
واحلناء  واللحى.  وال�شوارب  ال�شعر  بها  يزينون  الذين  الرجال 
ا�شتوائية  �شجرية  براعم  من  تنتج  وهي  ال�شداع.  �شد  ت�شاعد 
واأوراقها منت�شرة يف الأنحاء اجلنوبية من اأرا�شي اململكة العربية 
ال�شعودية. والن�شاء امل�شنات ي�شبغن �شعرهن واأقدامهن وراحات 
اأما ال�شابات فاأي�شًا اأظافرهن واأكفهن. وثمة �شائغات  اأكفهن. 
ماهرات ي�شنعن بوا�شطتها ما ي�شبه القفازات املخرمة اجلميلة. 
ويف الأ�شر الرثية يتولى هذا العمل عادة اخلادمات. ولكن خالل 
وا�شع  ت�شتخدم على نحو  اأ�شبحت  الأعــوام  الأخــرية من  الآونــة 
القوالب اخلا�شة التي ل تتطلب جهدًا بالغًا وتوؤدي اإلى املطلوب 
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بي�شر و�شهولة. والليلة ال�شابقة لليلة الزفاف تدعى »ليلة احلنة«، 
�شعرهن  ي�شبغن  وقريباتها  �شويحباتها  مع  العرو�ض  وتق�شيها 
ال�شاعات  ومي�شي  باحلناء  اأج�شادهن  من  بعينها  وموا�شع 

الطوال جال�شات يف انتظار اإمتامها متكئات على الو�شائد. 
اأنواع الألوان الفاحتة ت�شتعمل يف تزيي الأيدي  واحلناء من 
ال�شاطع منها  والنوع  ال�شاخن  املاء  والر�شوم حتلل يف  بالنقو�ض 
الغامق يف �شراب القهوة. وبعد اجلفاف مت�شح النقو�ض على اليد 
بزيت الزيتون لتثبيت الر�شوم. وهذه القفازات غري العادية تبقى 
ثابتة على الأكف زهاء الأ�شبوعي ومتحى تدريجيًا ب�شبب الغ�شل 
الر�شوم على  تعيد �شبغ  الهاويات من  وثمة من  الزمن.  ومرور 
الدوام بجرعات جديدة من احلناء، فتبقى لديهن ب�شكل دائم. 
وي�شتعمل على نطاق وا�شع الكحل للعي، وهو م�شحوق يح�شل عليه 
من حرق املندل والالدن وبع�ض العنا�شر الأخرى غري املعروفة 
عندي. وهو يحفظ يف اأوعية معدنية اأو زجاجية �شغرية خا�شة 
اأو نحا�شي يف كمية �شغرية  وي�شحب منها بوا�شطة عود خ�شبي 
ت�شبغ بها رمو�ض اجلفن من الداخل: ويقال: اإن هذه املادة لها 
مفعول مطهر ونافع جدًا يف ظروف ال�شم�ض امل�شعة وت�شفي على 
العيون بريقًا خا�شًا. وهي ت�شتعمل اأي�شًا حتى لالأطفال. وخالل 
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الآونة الأخرية �شار الكحل يخلط ب�شمع الع�شل و�شواه من املواد 
اأقالم  وت�شنع منه  النافعة.  يقوي �شفاته  الذي  الأمر  النحلية، 

زينة خفيفة. 
عرفت  قد  كنت  املدر�شة  يف  التعلم  �شن  بلوغي  قبل  وحتى 
والعطور  الزكية  والــروائــح  النكهة  ذوات  الطّيارة  الزيوت  اأن 
منذ  القرون  ع�شرات  قبل  العربية  اجلزيرة  �شبه  يف  ا�شتعملت 
اإلى  عهد بلقي�ض ملكة �شباأ. وقد انتقل تقليد التبخري والتعطري 
البالد من الهند القدمية واأندوني�شيا واأرا�شي اليمن احلالية من 
حيث بداأ »درب العطور« ال�شهري قاطعًا اجلزيرة العربية وممتدًا 
اإقامتي  اأثناء  كانت  بالعطور  فيها  اأهتم  مرة  واأول  اأوروبــا.  اإلى 
العربية  اململكة  يف  واأنــا  قدرها  حق  قدرتها  ولكني  اليمن،  يف 

ال�شعودية. قدرتها واأحببتها اإلى حد ال�شغف. 
واملواد املعطرة من اللوازم الأكيدة حلياة ال�شعوديي اليومية، 
وجزء مهم من احلياة الجتماعية. وعدا اخلوا�ض النفعية فاإن لها  
وظائف رمزية الدللة، فمثاًل التبخري بالعطور يف ختام الدعوة 
اإلى الوليمة اأو الزيارة ميّثل الإ�شارة اإلى ال�شيوف بقرب انتهاء 
اأن يكون م�شحوبًا  اأهميته ل بد  له  واأي حدث  مدة ال�شتقبال. 
مبثل هذا التبخري والتعطري �سواء اأكان عر�سًا اأم احتفاًل بولدة 
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مولود اأو حفلة ختان اأو جمرد حلول يوم عطلة وراحة، علمًا باأنه 
يف كل منا�شبة من هذه املنا�شبات ت�شتخدم مواد معدة خ�شي�شًا 
الأ�شجار  اأعــواد  بعينه. وهي قطع من  الأحــداث  لكل حدث من 
اأو الأخ�شاب املفعمة بالع�شري العطر، وكذلك الكريات امل�شنوعة 
من الدقيق الفواح بالرائحة الطيبة وع�شري الأ�شجار اخلا�شة 
والق�شرة واجلذر منها. وتبقى النكهة العطرة عقب التبخري يف 

الهواء وال�شعر واملالب�ض ملدة يومي اإلى ثالثة اأيام. 
اإن الواجهات الزجاجية ملعظم خمازن املبيعات املتخ�ش�شة 
م�شحونة باملباخر الفرفورية واخل�شبية واملعدنية بالق�ض املحفور 
واملزهريات  اجلميلة  العلب  مــن  الكثرية  واملــئــات  واملــر�ــشــوم. 
البلورية والأحقاق الكبرية وال�شئيلة والأواين الزجاجية مملوءة 
باملواد الفواحة من اجلذور والأعواد والكريات والروائح والزيوت 
الفواحة. وجميع هذه ال�شلع تقريبًا جملوبة من اخلارج، ولهذا 
فاإنها لي�شت رخي�شة الأثمان. اأما تلك التي من املتعارف عليه يف 
التقاليد اأن تقدم بو�سفها هدايا اإلى اخلطيبة والعرو�ض مبنا�سبة 
اخلطبة والزواج فاإنها غالية جدًا. وهذه املخازن حموطة بالهالة 
الروائحية، وبهذا فاإنها حتثك على الدخول اإليها حتى لو مل تكن 
من  تفرغ  ل  وهي  معرو�شاتها.  من  �شيء  اأي  �شراء  على  عازمًا 
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اأي�شًا من م�شرتيها غري النادرين. وقد  النا�ض مطلقًا. والذكور 
اأ�شبحت الروائح يف بيتنا كذلك منذ اأمد بعيد جزءًا لزمًا من 
الطيب  اجلــو  وتهيئ  عالجية،  ب�شفات  تت�شم  وهــي  معي�شتنا. 

واملزاج الرائق واحل�شن. 
لقد كر�شت للم�شوغات ب�شع �شفحات من هذا الكتاب ولكن 
اأتع�سم  كما  امل�ستقبل،  قارئاته - يف  وبني  ام��راأة  موؤلفته  اأن  مبا 
واأرجو - عدد غري قليل من الن�شاء، فاإنه لي�ض من الذنب اإ�شافة 

�شفحة اأخرى يف هذا املو�شوع. 
تتميز احللي وامل�شوغات ال�شعودية بالكثري من التنوع والبتكار. 
وامل�شنوعات  املختلفة  وامل�شفورات  الدقيقة  املخرمات  وهــي 
والأجرا�ض  الذهبية  واللريات  بالكريات  وال�شبكيات  امل�شبوكات 
مع  الف�شة  م�شوغات  والإقــبــال  بــالــرواج  وحتظى  واجلــالجــل. 
الكهرمان والفريوز )ال�شذر( واللوؤلوؤ والعقيق واجلزع واملرجان 
وال�شدف. وقد ا�شتهرت امل�شنوعات ال�شياغية وال�شالح الأبي�ض 
قبيلة  كل  لدى  وكــان  القدمي،  منذ  املعمورة  من  اجلــزء  يف هذا 
حدادوها املحليون )القيون( وال�شاغة. وقد ا�شتخدموا خمتلف 
ات�شح  كما  التي  وهي  والذهب،  والف�شة  النحا�ض  منها:  املواد، 
احلكيم  �شليمان  مناجم  اأن  وظهر  بعيد.  غري  لديهم  متوافرة 
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التاريخ،  اأ�شاطري  من  اأ�شطورة  باملرة  لي�شت  تاريخيًا  املعروفة 
وقد عرث عليها عام 1939م يف اأرا�شي اململكة العربية ال�شعودية 
ولكن يف  املعادن،  وا�شتخراج  منها  التعدين  وبعدئذ حتى جرى 

�شنة 1954م اأغلقت ب�شبب النق�ض يف الريعية.
املرجان  من  قالدة  بالتاأكيد  تتلقى  البدوية  العرو�ض  وكانت 
اأو حزامًا من املعادن الكرمية، وكذلك قبعة �شبكة من  و�شوارًا 
نوع خا�ض م�شنوعة من ال�شال�شل الف�شية اأو الذهبية التي تدلت 
حتى العاتق )وميكن م�شاهدة اأمثال هذه القبعات الذهبية اليوم 

يف الأعرا�ض على روؤو�ض الأمريات ال�شغريات(. 
هذه احللي اإما اأن تباع اأو يعاد �شهرها، ولكن مع ذلك تباع 
اأ�شواق الذهب يف اململكة العربية ال�شعودية غري قليل  حاليًا يف 
يكون  اأن  ميكن  التي  الرائعة  القدمية  الف�شية  امل�شوغات  من 
تاريخها عائدًا اإلى ما يربو على الألفي عام. وت�شتهر ب�شكل خا�ض 

احللي البدوية يف املنطقة ال�شرقية. 
ولي�ض نادرًا اأن ت�شاهد يف القرى اجلبلية واملدن غري الكبرية 
يعّلق  اأعرابيًا  الغربية   - واجلنوبية  ال�شمالية  البالد  مناطق  يف 
خنجرًا معقوف النهاية م�سدودًا اإلى حزام عري�ض تزينه اأنواط 
ف�شية. هذا خنجر متو�شط احلجم تطلق عليه ت�شمية »اجلنبية«. 
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و�شفرة اخلنجر نف�شها لها انحرافة غري كبرية. اأما الغمد فهو 
هذه  وبع�ض  املعدين.  الطرق  فن  اأعمال  من  حتفة  �شك  بــدون 
اخلناجر لها نهاية معقوفة ب�شدة وتنتهي بروؤو�ض حادة، ويف بع�ض 
الأحيان ينتهي بحجر كرمي اأو جوهرة. وهذا ال�شكل كان مربرًا 
ل كان مي�شي كثريًا من وقته راكبًا  متامًا، فاإن الرجل من الرحَّ
اأن  ميكن  كان  وم�شتقيمها  ال�شفرة  حاد  واخلنجر  ال�شرج  على 
الع�شرين  القرن  اأعوام اخلم�شينيات من  الفار�ض. وحتى  يوؤذي 
يحملون  اجلزيرة  �شبه  يف  الذكور  من  ال�شاحقة  الأغلبية  كانت 
�شالحًا كهذا. وكان وجوده ميثل لزمة لها دللة كبرية الحرتام، 
كل  فــاإن  احلجم  طبيعي  اخلنجر  هذا  مثل  كان  اإذا  باأنه  علمًا 
�شواء  ال�شتعداد  اأهبة  على  �شاحبه  اأن  يفهم  كان  ي�شاهده  من 
للدفاع والهجوم. اأما اإذا كانت تتدلى من احلزام جنبية �شغرية 
يحمله  وهو  م�شامل  رجل  �شاحبها  اأن  وا�شحًا  ف�شيكون  احلجم 
مثل  م�شاهدة  ولكن  الرجال.  زينة  ال�شالح  حيث  حلية،  ب�شفة 
اأثناء الحتفالت  هذا ال�شالح الآن بغمده املر�شع ممكنة فقط 
املهمة مبرا�سيمها التقليدية، اأو اأثناء اأداء الحتفالت اجلماعية 

الرجالية التقليدية. 
الإ�شالمي  للتقومي  وفــقــًا  ال�شعودية  العربية  اململكة  تعي�ض 
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من   � الر�شول  هجرة  يــوم  من  ال�شني  عــداد  ويبداأ  الهجري، 
كاملة،  قمرية  دورة  هو  وال�شهر  املنورة.  املدينة  اإلى  املكرمة  مكة 
وهي ت�شم 29 يومًا و12 �شاعة و44 دقيقة و2.78ثانية اأو30يومًا. 
وباخت�شار فاإن ال�شهر يبداأ بولدة الهالل اإلى الهالل البازغ بعد 
يوم  العام  اإلى  ي�شاف  اأعــوام  ثالثة  وكل  ال�شهر.  اآخر  يف  املحاق 
اإقامتنا  بداية  يف  اأنني  كيف  واأتذكر  كبي�شة.  ال�شنة  فتكون  واحد 
الذي  ال�شبب  اأحتري يف معرفة  ال�شعودية كنت  العربية  اململكة  يف 
يجعل الن�شوة املحليات يجدن �شعوبة يف التذكر عند �شوؤالها عن 
بعدئذ  لدي  �شار معروفًا  ثم  ليوم ميالدها.  وال�شهر  اليوم  تاريخ 

اأنها حتّول التاريخ من التقومي القمري اإلى ال�شم�شي .
ويحتفل يف البالد بعيدين دينيي اأ�شا�شيي، هما: عيد الفطر 
اأيام،  ملدة ثالثة  به  ويحتفل  ال�شوم رم�شان،  �شهر  انتهاء  عند 
ثم  واحللويات.  اللعب  وي�شرتون  جديدة  ثيابًا  الأطفال  ويرتدي 
من  الأ�شاحي  ذبــح  بيوم  تبداأ  ــام  اأي اأربعة  وهــو  الأ�شحى  عيد 
الأغنام عند اختتام احلج وتوزع حلومها على الفقراء والأقرباء. 
بع�ض  اإلى  بع�شهم  ويقدمون  الأعياد  يف  الأ�شرة  اأفراد  ويجتمع 

هدايا العيد )العيدية(. 
ورم�شان هو ال�شهر التا�شع يف ال�شنة الإ�شالمية. وفيه اأنزل 
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الأولــى من  بالآية  الوحي  الكرمي �  النبي  اإلى  اهلل مع جربيل 
وال�شرب  الطعام  عن  بال�شوم  امل�شلمون  يلتزم  وفيه  الــقــراآن. 
اأركان  اأحد  هو  وال�شوم  ال�شم�ض.  غروب  اإلى  الفجر  طلوع  من 
الإ�ــشــالم. غــري اأن الــ�ــشــوم لي�ض جمــرد المــتــنــاع عــن الأكــل 
الباري  اخلالق  ذكر  يف  الفكر  اإدامــة  اأي�شًا  هو  واإمنا  وال�شرب، 
ور�شوله الكرمي الأمي �، والقيام بالعمل الن�شيط املثمر اأكرث 
اأعمال اخلري  وبالأخ�ض مزاولة  ال�شنة،  اآخر من  وقت  اأي:  من 
والإح�شان. وهو عبارة عن جتربة لالإرادة القوية و�شالبة الروح 
اأي�شًا  وهــو  فــرد.  لكل  ال�شخ�شية  لل�شفات  وامتحان  وفح�ض 
حتقيق الرغبة يف امل�شاطرة بالزائد من الأموال ومد يد العون 
ب�شخاء اإلى من يحتاج اإلى امل�شاعدة وي�شتحق، كما ورد يف الذكر 
احلكيم: }َشْهُر رََمَضاَن الَِّذَي أُنزَِل ِفيِه الُْقرْآُن ُهًدى لِّلنَّاِس 

َن الُْهَدى وَالُْفرَْقاِن{. وَبَيَِّناٍت مِّ

ي�شتقبلون  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  جميعهم  واملوؤمني 
 ،� حممد  ور�شوله  عبده  ل�شنة  واتــبــاعــًا  بالفرح  اهلل  كلمات 
يتم�شكون ب�شوم ال�شهر وهو نافع ل بدنيًا فح�شب ولكن بالتغلب 
لعبادة  ويخل�شها  نف�شه  الإن�شان  يطهر  معنويًا.  ال�شعوبات  على 
�شن  دون  الأطفال  �شوى  ال�شتثناء  ي�شمل  ول  اأمــره.  واإطاعة  ربه 
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وغري  واملر�شى.  واحلامل  واملر�شع  وامل�شافرين  ع�شرة  اخلام�شة 
امل�شلمي القاطنون يف اأرا�شي اململكة العربية ال�شعودية والقادمون 
من  و�شواه  ال�شوم  التزامات  عمليًا  يراعون  موؤقتة  ب�شورة  اإليها 
عن  بالمتناع  العامة  املحال  يف  الأقــل  )على  الإ�ــشــالم  تعاليم 
ال�شخ�ض عاجزًا لأ�شباب جدية عن  واإذا كان  العلني(.  الإفطار 
ال�شيام لب�شعة اأيام يف غ�شون �شهر رم�شان، فاإن عليه اأن يعّو�ض 

عن ذلك بال�شوم يف اأيام اأخرى، اأي يف �شهر غريه بعدئذ. 
الإم�شاك يف  وقت  قبل  تطلق  كانت  ال�شوم  �شهر  و�شابقًا يف 
ال�شوم  بدء  قرب  النا�ض  ليعرف  اإ�شارة  املدفعية  الكربى  املدن 
وخميمات  القرى  ويف  حاليًا(.  ذلك  يجري  واملدينة  مكة  )ويف 
البدو كان يجري على مدى القرون تعيني هذه اللحظة مبعرفة 
فيه  يكون  الذي  الوقت  الأبي�ض، يف  الأ�شود من اخليط  اخليط 

ذلك لي�ض من ال�سهولة مبكان. 
وقبيل الفجر ياأكل املوؤمنون ثالث مترات وي�شربون كاأ�شًا من املاء 
ال�شحور.  بتناول طعامهم من مائدة خا�شة هي وجبة  يبداأون  ثم 
والنوم النهاري الق�شري يعو�ض اإلى درجة ما عن النق�ض يف الرقاد 
اأثناء �شهر ال�شوم. وهو كذلك  العمل يق�شر ر�شميًا  الليلي. ويوم 
يبداأ يف املدار�ض متاأخرًا وينتهي مبكرًا. ومعظم الن�شوة يرقدن يف 
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املدة  الفطور. ويف هذه  اإعــداد طعام  ي�شرعن يف  ثم  القيلولة  نوم 
النا�ض  من  متامًا  اخلالية  والأزقــة  ال�شوارع  ال�شهية  الرائحة  متالأ 
على الإطالق. ويغدو ذلك امتحانًا حقيقيًا �شعبًا يف ال�شرب على 
املار النادر من عابري الطريق، وكذلك بالن�شبة ملن يطبخ لنف�شه. 
ويقرتب امل�شاء وها هو ي�شدح �شوت املوؤذن الرخيم. و�شرعان 
حتى  دواليك  وهكذا  فالثالث  الثاين  املــوؤذن  �شوت  اإليه  ين�شم  ما 
الذي  اجلوقة  حلن  اإلى  والقا�شية  الدانية  الأ�شوات  هذه  تتحول 
امل�شاء  ويحل  اإلى عتمة.  تدريجيًا  يتحول  ميالأ اجلو وهو يف غب�ض 
ب�شرعة فتغرق البنايات يف ظالم دام�ض وليل حالك. وها هي تبداأ 
بالظهور يف ال�شوارع يف كل مكان ال�شيارات والنا�ض والكل يت�شارعون 
اإلى امل�شجد لتاأدية فري�شة �شالة املغرب والبتهال اإلى اهلل العلي 
تناول  ثم  ال�شدقات  وتوزيع  له  وال�شكر  واحلمد  وت�شبيحه  القدير 
التمرات، ومن بعد هذا يبداأ تناول الوجبة بي الأهل وق�شاء امل�شاء 
يف �شرادق عند اأقرب م�شجد وذوق األوان الطعام املر�شلة من بيوت 
الطريق  عابري  اإلى  املاأكولت  ُتقّدم  وكذلك  خ�شي�شًا،  اجلريان 

وغري املعروفي اإل اأنهم اأنا�ض قريبون بالروح والعقيدة. 
وهكذا ينتهي يوم اآخر. ويف �شباح الغد وقبل �شروق ال�شم�ض 
يرتفع فوق املدن والقرى من جديد �شوت الأذان. وهكذا مت�شي 
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والدعاء  وال�شالة  والتقوى  بال�شرب  الآخــر  تلو  واحــدًا  ــام  الأي
والزكاة،  التربعات  وب�شمنها  والإح�شان  اخلري  اأعمال  واإجناز 
الكرمي  القراآن  يف  ورد  كما  بالذات  ال�شهر  هذا  يف  لأنــه  وذلــك 

يكون تطهري النف�ض اأزكى. 
اخلم�شة.  الإ�شالم  اأركــان  من  واحد  هي  الزكاة  اأن  املعروف  ومن 
والأغلبية ال�شاحقة من �شكان اململكة العربية ال�شعودية يرى لزامًا عليه 
ن�شبة 2.5 % من مدخولته  اإفــراد  اأي �شغط عليه من اخلارج  بدون 
الإ�شافية لإعطائها اإلى املحتاجي اإليها اأكرث من �شواهم. والعامل يف 
النا�ض بهذه ال�شفة بو�شعه  اأحدًا من  اإذا كان ل يعرف  ال�شركة مثاًل 
حتويل تلك النقود اإلى اإدارة �شركته، وهي ملزمة باحلر�ض على دفعها 
اأفراد  ويجتمع  املتلقي.  �شخ�شية  املتربع عن  واإعالم  م�شتحقيها  اإلى 
اأ�سرة �سديقتي �سعيدة مبن فيهم ال�سغار يف اأحد اأيام �سهر رم�سان 
مقدارها  عي  التي  النقد  اأوراق  مظروف  يف  وي�شعون  من�شدة  خلف 
اأب الأ�سرة. ويجري هذا التدبري ب�سكل مرح، ويعد مبثابة العيد وتعمه 
البهجة. وبعدئذ توزع املظاريف على اأ�شر ال�شائق واحلار�ض والفرا�شة 
)عاملة التنظيف( يف املدر�شة والكثريين من �شواهم. واأنا واثقة وعلى 
دومًا  يقمع  و�شوف  �شكليًا،  اأبدًا  لن ي�شبح  الإن�شاين  الو�شع  باأن  يقي 
م�شاعر الغرائز العدائية لدى اأولد �شديقتي واأحفادها، و�شتكون لدى 
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بالأخوة  الإ�شالم  يف  املغرو�شة  الفكرة  بف�شل  القادمة  الأجيال  اأنا�ض 
ال�شاملة واملعززة بذكريات الأطفال والوفاق البيئي الدافئ. 

ونهارًا يف رم�شان تغلق املخازن جميعها عدا الغذائية. ولكن منذ 
زهاء ال�شاعة العا�شرة م�شاء حتى الثانية والثالثة بعد منت�شف الليل 
تغلي جميعها باحلركة والن�ساط، وتتالألأ فيها الأ�سواء الكهربائية 
ترتدي  العيد  اأيــام  يف  وبخا�شة  ال�شهر  هذا  واأثناء  النيون.  واأنــوار 
وتنتع�ض  قواها  التجارة  وت�شتجمع  زيها  وجتــدد  بهيجة  حلة  املــدن 
الأ�شعار  يف  والتخفي�شات  التنزيالت  مو�شم  يجري  واأنــه  �شيما  ل 
باجلملة. والنا�ض ي�شرتون اأكوامًا من الهدايا لأ�شرهم واأ�شدقائهم 
القريبي. وكثري من العوائل ت�شافر يف اأيام عيد الفطر بال�شيارات 
اأو الطائرات اإلى مكة، حيث يوؤدي خادم احلرمي ال�شريفي عاهل 
اململكة العربية ال�شعودية، برفقة روؤ�شاء عدد من الدول الإ�شالمية 
البالد  وتعي�ض  رم�شان.  املبارك  ال�شهر  ختام  ميثل  وهذا  العمرة. 
العام باأكمله يف انتظار رم�شان جديد. وهذا هو اأكرث الأ�شهر حرمة 
وتقدي�شًا، وهو اأحد العيدين يف ال�شنة، ولهذا يجري ال�شتعداد له 
اخلا�شة  العيد  �شالة  امل�شاجد  يف  وتوؤدى  طويلة  مدة  وقبل  م�شبقًا 
ال�شينمائية  الأفالم  وتلتقط  واملجالت  اجلرائد  يف  مقالت  وتن�شر 
وتعد الربامج التلفزيونية وكلها خا�شة بهذا ال�شهر. وقد �شاعفني 
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احلظ بامل�شاركة يف مثل هذه الحتفالت. ويبدي ال�شعوديون اهتمامًا 
التي  ال�شابق  ال�شوفيتي  الحتاد  يف  الإ�شالمية  البلدان  اإزاء  كبريًا 
مل يكونوا يعرفونها من قبل. وهم مهتمون اأي�شًا بالنا�ض واخلوا�ض 
الطبيعية وعادات اأهايل بالدنا، وبالطبع كل ما له ارتباط برم�سان. 
ويف غ�شون اأيام من اإقامتنا يف هذه البالد عر�ض عدد من الأفالم 
التي  الكيفية  عن  فيها  حتدثت  وقد  الأذربيجانية.  اجلمهورية  عن 
يجري بها هذا احلدث لدينا، وعر�شت بع�ض الأكالت الأذربيجانية 
العيد.  يف  والأ�شدقاء  الأقرباء  اإلى  عادة  نقدمها  التي  الأ�شا�شية 
اجلزيرة  ومثل  اجلــزيــرة.  بكلمة  بالدهم  ي�شفون  وال�شعوديون 
من  نف�شها  اململكة  هذه  حتمي  باملاء  نواحيها  جميع  من  املحاطة 
القدمية  بتقاليدها  والتام  ال�شديد  بالتم�شك  اخلارجية  التاأثريات 
والعريقة، خ�شية من تغلغل عيوب الغرباء ونواق�شهم، والرئي�ض من 
تلك التقاليد هو التباع الدقيق لكل ما ير�شمه القراآن من واجبات 
قانونية،   - وحقوقية  و�شيا�شية  ومدنية  دينية  وقواعد  واأخالقيات 
وهذا هو امل�شحف املقد�ض الذي ا�شتحوذ على األباب اأبناء �شعوب 
باأكملها واأفئدتهم، والذي بداأ نزول اآياته يف الوحي اإلى نبي الإ�شالم 

حممد � يف اأيام هذا ال�شهر ال�شريف رم�شان الكرمي.





الـحـــــــج
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�شبه  يف  تقع  ال�شعودية  العربية  اململكة  اأن  املــعــروف  مــن 
م�شاحة  جمموع  مــن   %  85 ن�شبة  �شاغلة  العربية  اجلــزيــرة 
اأرا�شيها. بيد اأن ال�شعوديي اأنف�شهم كثريًا ما ي�شفون بالدهم 
باجلزيرة التي تتبع باإخال�ض تام كل ما جاء به القراآن الكرمي 
هو  ما  ين�شئون  بذلك  هم  وكاأمنا  العريقة  بتقاليدها  وتتم�شك 
يوؤكدون  وبذلك  العامل،  اأنحاء  بقية  وبني  بينهم  املجال  مبثابة 
يف  �شبيهة  غري  الأمــر  واقــع  يف  اململكة  اخلا�ض.  و�شعهم  على 
الكثري من الأمور باأية بالد حتى من البلدان العربية، وهذا لي�ض 
مبح�ض �سدفة، اإذ نحو هذه الأر�ض بالذات »مكة« وهي مولد 
وتوجه  الوجوه  اليوم  يف  مــرات  خم�ض  تتجه   � حممد  النبي 
اأكرث من مليار �شخ�ض مما ميلوؤها بطاقة  ال�شلوات من قبل 
مغناطي�شية للجيل املتما�شك ملثل هذا العدد الكبري اإلى درجة 

هائلة من القلوب والنفو�ض الب�شرية. 
وتو�شف اململكة العربية ال�شعودية باأنها قلعة الإ�شالم، ولي�ض 
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ذلك ملجرد كونها ت�شم احلرمي ال�شريفي )بيت اهلل احلرام 
مع الكعبة امل�شرفة وم�شجد الر�شول � حيث �شريحه يف املدينة 
املنورة( و�شواها من الأماكن املقد�شة لدى كل م�شلم وم�شلمة، 
واإمنا اأي�شًا لأن الإ�شالم هنا خالفًا عن معظم البلدان الإ�شالمية 
وحمور  الجتماعي  الوعي  عن  يتجّزاأ  ل  جــزءًا  ي�شكل  الأخــرى 
التنظيم  وظائف  ــوؤدي  وي للت�شريع،  الوحيد  وامل�شدر  العقيدة 
الأولوية  مهمتها  البالد  قيادة  تعد  ولهذا  والثقايف،  الجتماعي 
�شيانة العقيدة الإ�شالمية وال�شريعة وحمايتها التي هي اأ�شا�ض 
القواعد الد�شتورية والأخالقية. وهذا ينطوي يف ذاته بالدرجة 
الأولى على حتقيق رغبة املاليي العديدة من النا�ض التّواقي اإلى 
اأداء فري�شة احلج. واحلج هو املرا�شيم املقد�شة لدى كل م�شلم، 
واحللم الذي يظل اأحيانًا غري متحقق ولو مرة واحدة يف العمر. 
اإليه وينتظرونه بلهفة وي�شتعدون ل�شتقباله كل  ويتعط�شون هنا 
يف  لي�ض  والقرى  املــدن  تفرغ  احلج  مو�شم  وخــالل  ال�شتعداد، 
اأرا�شي اململكة العربية ال�شعودية وحدها واإمنا اأي�شًا يف العديد 
من البلدان الإ�شالمية الدانية والق�شية. وينجذب املاليي من 
الب�شر اإلى نقطة واحدة على �شطح الكرة الأر�شية. واأت�شور اأنه 
اأن الأر�ض كانت �شطحًا م�شتويًا لكانت قد مالت بتاأثري مثل  لو 
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م�شرتكة  فكرة  جتمعهم  الذين  النا�ض  لدى  العظيم  امليل  هذا 
مراعاة  بد من  ل  اأداء احلج  لأجــل  اأنــه  املعروف  ومن  واحــدة. 

خم�سة �سروط رئي�سة هي: 
1- ل ي�شتطيع اأداء احلج اإل امل�شلم. ولي�ض لأي �شخ�ض اآخر 

اأداء احلج اإل اإذا اعتنق الإ�شالم. 
2- يجب اأن يكون احلاج بالغًا وعلى وعي تام بواجباته جتاه 

اهلل والنا�ض. 
3- يجب اأن يكون طبيعيًا من حيث حالته العقلية والنف�شية.

4- ال�سحة اجليدة كذلك �سرط حتمي لأداء فري�سة احلج 
ليمكن اجتياز امل�شاعب املتوقعة جميعها اأثناء رحلة احلج. واإذا 
كان متقدمًا يف ال�شن و�شعيف البدن ميكن اأن يقوم بذلك نيابة 

عنه اأحد اأقربائه. 
5- يجب اأن يكون حرًا ل عبدًا يف احلقيقة واملجاز، اأي لي�شت 

اأمامه عقبات وظروف مانعة له من اأداء احلج. 
6- اأثناء الرحلة اإلى مكة املكرمة ل ينبغي اأن يهدد اأي �شيء 
اإدانــة  يجوز  ول  وروحــه.  حياته  �شيما  ول  واأمنه  احلــاج  �شالمة 
ال�شخ�ض الذي مل ي�شتطع الذهاب اإلى الديار املقد�شة واحلجاز 
اإذا كان ل ياأمن اخلطر. وخري له يف هذه احلالة اأن ينتظر �شنوح 
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فر�شة اأخرى مقبلة. 
اأن يكون قادرًا ماليًا  اأن احلاج ينبغي  7- والأمر الآخر وهو 
يرتك  اأن  دون  وتوفيق  ب�شالمة  املكرمة  مكة  اإلــى  ي�شل  بحيث 

اأ�شرته يف حالة عوز وفقر وحاجة. 
ما املرا�شيم الأ�شا�شية للحج التي ثبتها النبي حممد � اأثناء 

حجة الوداع التي اأداها يف �شنة 632 ميالدية؟ 
اأوًل وقبل كل �شيء يجب على احلاج اأن تكون يف نف�شه رغبة 
والوعي  احلــج  فري�شة  اأداء  يف  العارمة  الرغبة  وهــي  تغلب  ل 
الذاتي  العطاء  نحو  وال�شعي  احلــدث  لهذا  العظمى  بالأهمية 

التام. 
النظيفة  املالب�ض  احلــالــة  هــذه  يف  الــدخــول  على  وت�شاعد 
اخلا�شة التي تلب�ض على اجل�شم النظيف فقط. وتلك هي مالب�ض 
الإحرام املكّونة من قطعتي من القما�ض الأبي�ض بدون خياطة 
اإحداهما حول الردفي والأخرى تلقى على الكتفي )هذا  ُتلف 
للميت. بالكفن  الرداء يذّكر  الرجال(. ومثل هذا  اإلى  بالن�شبة 
وهذا لي�ض بال�شدفة، اإذ اإن الإن�شان يخرج من البيت ومن حياته 
العادية تاركًا كل �شيء خلفه وي�شعى بكل اأفكاره متوجها اإلى اهلل 
عز وجل. وبو�شع الن�شاء اأن يرتدين مالب�شهن العادية �شاترات 



298

المملكة العربية السعودية
بعيون زوجة دبلوما�سي

اأجزاء اجل�شم جميعها، وعلى الراأ�ض غطاء بالتاأكيد، اأما الوجوه 
فيمكن الك�شف عنها. 

وها هو احلاج يف الرداء النظيف وبقلب نظيف خال�ض هلل 
يدخل اإلى اأقد�ض بقاع امل�شلمي وهو امل�شجد احلرام يف مكة، 
وهو منقطع عن كل ما هو اأر�شي، ويف الوقت عينه منغلق على 
رغبة وحيدة، هي ت�شبيح العلي القدير ورجاء احل�شول على 

مباركته يف الطريق امل�شتقيم القومي. 
لها  نهاية  ل  �شجاجيد  على  �ــشــوت  بــال  احلـــاج  وي�شري 
مفرو�شة على الأر�شية الرخامية للم�شجد الكبري �شاكرًا اهلل 
تعالى على حتقيق رغبته يف اأداء احلج. وهو كاأمنا ي�شبح دون 
اأن ي�شعر بج�شده بي احل�شد الذي ي�شم الألوف املوؤلفة من 

اأمثاله غارقًا يف جو املحبة ال�شاملة اإزاء اخلالق. 
�شخم  مكعب  املربعة  ال�شاحة  و�شط  يف  اأمــامــه  هو  وهــا 
مك�سو بغطاء اأ�سود فاخر مو�سى بخيوط الذهب. اإنها الكعبة، 
الأ�شود  احلجر  ف�شي  اإطــار  يف  مركب  ال�شرقي  ركنها  ويف 

املقد�ض. 
والعيون  ال�شاحة.  نحو  املتدفق من احلجاج  ال�شيل  يندفع 
م�شرئبة نحو الكعبة ل مزاحمة ول �شجيج. كل �شيء يجري 
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الــذي ي�شم  ال�شيل  اأي �شخ�ض بحد ذاتــه.  اإلــى  تبعية  بــدون 
الألوف املوؤلفة بو�شفه �شيئًا موحدًا يطوف حول الكعبة بعك�ض 
اإلى قلبه. والكل  ال�شاعة لكي يح�ض بها قريبة  حركة عقرب 
مرتفع  ب�شوت  واإما  ب�شوت خافت  اإما  يردد  فرد  اآخر  حتى 

التلبية والدعاء وهو ينجز طوافه املقد�ض �شبع مرات.
»ل اله اإل اهلل حممد ر�شول اهلل«. وهذه ال�شهادة املخت�شرة 
كان  اأيًا  م�شلم  كل  يعرفها  عربية  عبارة  يف  الإ�شالم  بعقيدة 

البلد الذي يعي�ض فيه. 
الكعبة  ويتدفق طائفًا حول  ينتهي  الذي ل  ال�شيل  ويتدفق 
املقد�شة متباطئًا و�شاجًا عند ركنها ال�شرقي بقرب احلجر 
الأ�شود نف�شه الذي يت�شلمه احلجاج ويطبعون عليه قبالتهم. 
واأنت تدرك اأن هذا ال�شلوك ل يجري باإرادة الإن�شان، واإمنا 

وفق اإرادة عليا ل ميكن اأن تكون اإل للخالق الباري. 
املبجلة  الأمكنة  من  كثري  املقد�ض  احلــرام  امل�شجد  ويف 
خ�شو�شًا، يقوم امل�شلمون حولها بالطواف التقليدي. ومقابل 
باب الكعبة حتت الناقو�ض الزجاجي ويف اإطار رخامي و�شع 
عليه  اإبراهيم  النبي  اأقــدام  اآثار  عليه  حفظت  الذي  احلجر 
ال�شالم عندما قام اإطاعة لأمر اهلل عز وجل مع ولده ببناء 
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الكعبة وتنظيفها. ومقابل احلجر الأ�شود تقريبًا وعلى بعد 18 
مرتًا عنه تقع بئر زمزم املقد�شة. 

اإن هاجر وابنها اإ�شماعيل اللذين تركهما النبي اإبراهيم عليه 
ال�شالم يف و�شط ال�شحراء بواد غري ذي زرع وقد اأخذ منهما 
بالتناوب  ترتقي  املراأة  كانت  املاء  عن  وبحثًا  ماأخذه،  العط�ض 
مرة على تل ال�شفا واأخرى على تل املروة راك�شة �شبع مرات 
بينهما، ويف كل مرة كان املاء يبدو لعينيها من اأثر العط�ض يف 
قد  وها  و�شدى.  عبثًا  �شاع  كله  جهدها  ولكن  خــادع،  �شراب 
حتققت املعجزة: باإرادة اهلل العلي القدير انبثقت حتت قدمي 
الوليد ال�شغيـر عي ثرة من املاء. وكذكرى لهذا مير احلجاج 
بخطى �شريعة �شبع مرات بي ذلكما التلي اللذين مد بينهما 

الآن ممر م�شقوف. 
ب�شكل  حممي  واحلــاج  ي�شري.  �شهل  اليوم  الطريق  وهــذا 
اأر�شية  اأ�شعة ال�شم�ض امللتهبة احلارقة وتطاأ قدماه  اأمي من 
هذا  اجتياز  ميكنهما  واملعوق  املقعد  وحتى  �شقيلة.  رخامية 
الدرب يف ممر معزول م�شيد خ�شي�شًا لهذا، وباجلوار متامًا 
كمية ل ين�شب معينها من ماء زمزم العذب وال�شايف كالبلور 
واإمنا الغــرتاف منه ما �شئت  الذي ميكن ل �شربه فح�شب، 
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لنف�شك ولذويك. 
وعلى اأية حال لي�شت هذه بنزهة ب�شيطة بي التلي. احلاج 
يدعو حامدًا اهلل و�شاكرًا اإياه ومعربًا له عن حمبته التي ل حتدها 
كما  والغوث  والعون  امل�شاعدة  يطلب  نف�شه  الوقت  ويف  حدود، 
ما  كل  يعرف  القدير  العلي  اأن  يدرك  اإنه  اإ�شماعيل.  اأم  فعلت 
يعلنه اأو يخفيه من الرغبات ول ميكن اأن يخفى اأي �شيء اأو ي�شرت 
عن عينه التي ترى كل �شيء، ولهذا فاإنه يجب اأن يقدم ب�شكل 
�سحيح نف�سه واأعماله واأن يعرتف مبا جناه اأمام النا�ض واأمام 
اهلل خالقهم، وهذا يتطلب الرجولة والب�شالة والعمل الكبري يف 

تروي�ض النف�ض. 
يتوجه  املــاء  من  بالحتياطي  التزود  بعد  التايل  اليوم  ويف 
احلجاج اأجمعون من مكة املكرمة اإلى منى التي ينبغي عليهم 
الو�شول اإليها عند الظهر. وبعد اإقامتهم هنا ال�شلوات اخلم�ض 
التايل  اليوم  غ�شون  ويف  ال�شم�ض.  �شروق  عقب  منى  يغادرون 
من  التا�شع  اليوم  ظهرية  وعند  عرفات.  جبل  نحو  يتحركون 
ال�شماء  حتت  الطلق  الهواء  يف  املبيت  عقب  احلجة  ذي  �شهر 
�شعيد  على  الوقوف  وهو  للحج  الأ�شا�شي  الن�شك  يف  ي�شرعون 
الوقت  هــذا  ويف  ال�شم�ض.  غــروب  حتى  ي�شتمر  الــذي  عرفات 
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ويف  ال�شلوات.  ويوؤدون  اإلى اخلطب  ي�شتمع احلجاج من�شتي 
احلجاج  يتحرك  ال�شبح  �شالة  عقب  احلجة  ذي  من  العا�شر 
جمددًا نحو جهة منى مع التوقف عند املزدلفة، حيث يجمعون 
اإلى  عودتهم  بعد  التايل  اليوم  ويف  للمبيت.  ويبقون  اجلمرات 
وادي منى يرمون اجلمرات.  وبعد هذا ينبغي الت�شحية بالأنعام 
اإبراهيم  النبي  كان  عندما  التاريخية.  ق�شته  اأي�شًا  له  ما  وهو 
متهيئًا وجاهزًا لذبح ولده قربانًا هلل اخلالق الباري الذي كافاأ 
اإبراهيم على طاعة اأمر ربه واإخال�شه بالإبقاء على حياة ولده 
ذلك احلي  ومنذ  الفداء.  كب�ض  منه  بدًل  اإبراهيم  اإلى  فاأر�شل 
عا�شوا  وحيثما  الأر�ــض  من  كانوا  حيثما  اأجمع  العامل  وم�شلمو 
مكة،  نحو  الأ�شحية  راأ�ــض  يوجهون  الأ�شاحي  يذبحون  عندما 
ومن ثم يعود اجلميع اإلى مكة املكرمة حيث يقومون من جديد 
بالطواف حول الكعبة. واليوم العا�شر من �شهر ذي احلجة يعد 
بداية عيد الأ�شحى الذي يحتفل به يف العامل الإ�شالمي باأ�شره. 
واحلج بح�شبانه واحدًا من اأركان الإ�شالم الأ�شا�ض هو اأهم 

�شكل لتوحيد امل�شلمي جميعهم.
القادمي  ماليي  �شنويًا  ال�شعودية  العربية  اململكة  ت�شتقبل 
لأداء احلج والعمرة وتقّدم لهم اخلدمات وتنظم اإجناز �شعائر 
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العبادات، كما ت�شهر على تنقالتهم واإقامتهم. ولي�ض من قبيل 
ال�شدفة اأن اهلل قد اأتاح لهذه الدولة الإمكانات الالزمة لإجناز 
العامل  ولي�ض يف  للغاية  ملهمة �شعبة  واإنها  العظمى.  املهمة  هذه 
هذا  ملثل  وتقدميها  وتنظيمها  اخلدمات  اإدارة  وهي  لها،  نظري 
العدد الهائل من الب�شر. كيف يتم بدقة وح�شن ترتيب اأن يوؤمن 
كل حاج بال�شكنى يف اخليام واحلر�ض على اأمنه و�شالمته و�شحته 
املواعيد  ويف  املعّينة  الأمكنة  يف  العبادة  ل�شعائر  اأدائة  وت�شهيل 
املحددة. وياأتي اإلى هنا غري قليل من امل�شني واملعمرين الذين 
ا�شتطاعوا ولو يف اآخر عمرهم حتقيق حلمهم املن�شود وهو اأداء 
احلج والعمرة . وهوؤلء الذين يحملون يف �شميم قلوبهم واأعماق 

اأنف�شهم مثل هذا احللم ي�شبحون يف العامل اأكرث فاأكرث. 
�شعود على عاتقها  اآل  اأ�شرة  تولت  الأعوام  العديد من  ومنذ 

امل�شوؤولية والعناية بالأماكن املقد�شة وحجاج اليوم وامل�شتقبل. 
احلياة.  الأولى يف  الرئي�شة  مهمتها  ترى يف هذا  اأنها  ويبدو 
اإذ لي�ض من ال�شدفة اأن العاهل الراحل امللك فهد بن عبد العزيز 
اللقب  مكانه  لنف�شه  واتخذ  اجلاللة«  »�شاحب  لقب  عن  تخلى 
وكذلك  امل�شجدان  وهذان  ال�شريفي«.  احلرمي  »خادم  املبجل 
الأماكن املقد�شة جميعها يتوا�شل با�شتمرار تنظيمها وتو�شيعها 
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وحت�شينها. وجمموع النفقات على اإعادة ت�شميم امل�شجدين يف 
املاليي  احت�شاب  دون  دولر  11مليار  زهاء  يبلغ  واملدينة  مكة 
املنفقة على اإجناز امل�شروعات ال�شخمة لت�شييد الأمكنة املقد�شة 
الأخرية  الأعــوام  خالل  كثريًا  و�شعت  وقد  وحت�شينها.  الأخــرى 
فيه  ال�شالة  اإقامة  يتيح  الذي  الأمر  احلــرام،  امل�شجد  م�شاحة 
اآن واحد ملليون �شخ�ض بينما كان ل يت�شع يف ال�شابق لأكرث  يف 
من 340 األفًا من امل�شلي. وم�شجد الر�شول � يف املدينة عقب 
التي كانت  القدمية كلها  املدينة  ي�شغل م�شاحة  اإعادة ت�شميمه 

على عهد النبي حممد �. 
وي�شعب الت�شور ب�شاأن الكيفية التي ميكن بها اإرواء املاليي 
من الب�شر املرتكزين يف مثل هذا احليز ال�شغري ببالد ل يكاد 
اإليها ب�شبب  اأما احلاجة  يوجد فيها م�شادر طبيعية للمياه، 
املاء هنا حتى يف  اأن  بيد  فاإنها عالية جدًا.  القائظ  الطق�ض 
عز املو�شم متوافر وبغزارة. وبئر زمزم التي انبثق منها املاء 
النبي  بن  اإ�شماعيل  �شكل معجزة حتت قدمي  يف حينه على 
اإبراهيم عليهما ال�شالم اأخذت مع مرور الأعوام تن�شب، ثم 
ا�شمحلت متامًا و�شارت ن�شيًا من�شيًا. ولكن عندما راأى عبد 
العثور  مت  البئر  تلك  املنام  يف   � حممد  النبي  جد  املطلب 
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عليها ونظفت و�شيدت من جديد. وقد حدث هذا قبل ولدة 
النبي حممد �. 

ومرت القرون و�شار احلجاج يتكاثرون ويتكاثرون، وعندئذ 
بهذه  العناية  عاتقها  على  ال�شعودية  العربية  اململكة  تولت 
اخلا�شة  نفقته  وعلى  فهد  امللك  اأ�شدره  لأمر  وطبقًا  العي. 
�شيد م�شنع ماء زمزم وقد �شّغل عام 1984م ومنذ ذلك احلي 
يزود احلجاج من اأرجاء العامل جميعها جمانًا باملاء املبارك 
اإنه  ال�شايف �شفاء البلور. وقدرة هذا امل�شنع عالية، بحيث 
ينتج يف ال�شاعة الواحدة 14 طنًا من القناين اللدائنية. اأما 
جمموع ما يوزع طيلة مو�شم احلج فهو 12 مليون اآنية حتتوي 

على ماء زمزم املرّبد.
األف زير  اأكرث من  نف�شه  امل�شجد احلرام   وقد ن�شبت يف 
الكعبة  حــول  املك�شوفة  ال�شاحة  ويف  زمــزم.  مــاء  فيها  كبري 
ويعجز  العقل  يدركه  ل  ب�شكل   الــهــواء  ويرتطب  اجلــو  يــربد 
له  الإن�شان وبخا�شة من قي�ض  عن ت�شوره. وبوجه عام فاإن 
ي�شبه  يواجه عند كل خطوة ما  الأولى  للمرة  الوجود يف مكة 
املعجزة. وامل�شجد احلرام نف�شه هو طبعًا بحد ذاته معجزة. 
عندما يقف احلاج اأمام بوابة امل�شجد الرئي�شة يتملكه اإح�شا�ض 
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ل عهد له به من قبل. من جهة ي�شعر باأنه يكاد يكون اأ�شبه بنملة 
ال�شماوي  واجلمال  الب�شرية  غري  العظمة  هذه  حيال  �شئيلة 
الغامر  الفرح  �شعور  نف�شه  الأخرى ميالأ  الإلهي، ومن اجلهة 
والإح�شا�ض الطفويل املن�شي منذ اأمد بعيد بالأمن والطماأنينة 
بي  م�شراعيه  على  مفتوح  بقلب  وي�شري  الوالدين.  بيت  يف 
مئات الأعمدة اخلفيفة، ويف و�شط ال�شاحة الداخلية للم�شجد 
تنف�شح اأمام عينيه معجزة اأخرى هي الكعبة املغّطاة بالك�شوة 
ال�سخمة  والك�سوة  الذهبية،  باخليوط  امل��ط��رزة  ال�����س��وداء 
واأركان  احلريرية.  واخليوط  ال�سوفية  الغزول  من  من�سوجة 
اأربعة  طوله  البالغ  بالقما�ض  ملفوفة  جميعها  الأربعة  الكعبة 
الذهبية  باخليوط  تطريزات  الك�سوة  هذه  وعلى  مرتًا  ع�سر 
جميلة  وزخــارف  احلكيم،  الذكر  من  بينات  لآيــات  والف�شية 
متقنة. اأما فوق املدخل اإلى الكعبة نف�شها فقد نق�شت باخلط 
ال�شتارة يف مكة املكرمة وقدمت  املخرم عبارة »ن�شجت هذه 
ويبلغ جمموع  امللك فهد جزاه اهلل خري اجلــزاء«.  هدية من 
افتتح  1975م  �شنة  ويف  دولر.  ماليي  خم�شة  الك�شوة  قيمة 
معمل خا�ض ل�شنعها اأر�شى خادم احلرمي ال�شريفي احلجر 

الأول لت�شييد مبناه بيده. 
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عام  �شتمائة  غ�شون  يف  مبناها  يجدد  مل  نف�شها  والكعبة 
الحتفالية  املرا�شيم  جرت  حي  1957م  �شنة  حتى  �شبقت 
مبنا�سبة البدء برتميمها مب�ساركة الخت�سا�سيني من بلدان 
اإ�شالمية عديدة. ويف ظرف �شهرين اأجنز العمل. وكان هذا 
الكعبة  ملبنى  الرتتيب  حيث  من  ع�شر  الثالث  التجديد  هو 
الباب  ن�شب  فقد  عام 1977م  اأما يف  الأول.  ت�شييدها  منذ 
اجلديد للكعبة وقد ا�شتخدم فيه 20 كغم من الذهب اخلال�ض 
املليون  ون�شف  ماليي  ثالثة  على  قيمتها  زادت   .999 عيار 
من الدولرات. ويف كل �شنة قبل حلول �شهر رم�شان ومو�شم 
العظيم  العمل  وهذا  الكعبة«.  »غ�شل  مرا�شيم  جترى  احلج 
حممد  النبي  عاد  عندما  ال�سدفة.  مبح�ض  ين�ساأ  مل  كذلك 
�مع اأتباعه اإلى مكة كان اأول ما فعله لتطهري هذا املو�شع 
كانت من�شوبة  التي  الأوثان  الدن�ض هو حتطيم  املقد�ض من 

داخل الكعبة. 
ومنذئذ ي�شمح لأكرث الأ�شخا�ض �شرفًا وتكرميًا يف هذه البالد 
لكن�شها  الكعبة  داخــل  يف  البقاع  اأقد�ض  اإلــى  بالدخول  والعامل 
هذا  حل�شور  الدعوة  وتوجه  فيها.  ال�شالة  واإقامة  وتنظيفها 
الإ�شالمية  البلدان  �شفراء  اإلى  كذلك  �شنويًا  امل�شهود  احلدث 
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)يوليو(  متــوز  �شهر  وخــالل  اململكة.  لــدى  املعتمدين  جميعها 
العربية  اململكة  اإلــى  الر�شمية  الزيارة  اأثناء  1994م  �شنة  من 
الأذربيجانية  اجلمهورية  رئي�ض  احلج  فري�شة  اأدى  ال�شعودية 
اأعمال الت�شليح يف  حيدر علييف ويف ذلك الوقت كانت جترى 
اأتيحت  وزعيمها  لبالدنا  احرتامًا  ولكن  اأغلقت.  التي  الكعبة 
العامل  يف  مكان  اأقد�ض  اإلى  الدخول  فر�شة  الأذربيجاين  للوفد 

لدى امل�شلم املوؤمن واأداء ال�شالة يف داخلها. 
واأثناء مدة اإقامتنا يف البالد قّدم امللك فهد بن عبدالعزيز 
اإلى دولتنا هدية فخمة، وهي ال�شماح خلم�شمائة من  اآل �شعود 
املواطني هم يف الأ�شا�ض لجئون ونازحون ا�شطرارًا واأفراد اأ�شر 
ال�شهداء )الذين لقوا م�شرعهم يف احلرب القراباخية( باأداء 
احلج على نفقة العاهل ال�شعودي. وهذه الهدية امللكية ال�شامية 
اإنها  اإذ  فيها من كالم،  قيل  تقديرها مهما  املبالغة يف  ي�شعب 
موجهة اإلى الأ�شخا�ض الذين هم اأحوج النا�ض اإلى الدعم و�شد 

الأزر. 
يــوؤدوا  املــعــمــورة لكي  اأرجـــاء  ويـــوؤم مكة احلــجــاج مــن �شتى 
الواجبة عليهم وعددهم باملاليي وبينهم عدة مئات  الفري�شة 
اأن  يف  وناأمل  نتع�شم  اأننا  اإل  قليل،  وهــذا  بالدنا.  مواطني  من 
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بو�شع  و�شيكون  تتح�شن عامًا فعامًا  اأذربيجان �شوف  احلياة يف 
اأي مواطن يف بالدنا اأن يحقق رغبته احلميمية وحلمه املن�شود 

يف اأداء فري�شة احلج.





 قصة عائلتين
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من  ال�شعودي  املجتمع  حتــول  مت  ــه  اأن عديدة  مــرات  ذكــرت 
وذلــك  راأ�ــشــمــايل،  جمتمع  ــى  اإل اإقطاعي  �شبه  متاأخر  جمتمع 
حتت تاأثري التغريات الجتماعية والقت�شادية يف ظروف حياة 
ال�شكان خالل ب�شعة عقود من ال�شني بف�شل ال�شيا�شة احلكيمة 
املتوازنة لقيادة الدولة والعامل النفطي اجلبار. وقد تغرّي منط 
حياة ال�شكان وم�شتوى معي�شتهم، ومتت حركة ت�شنيع وحت�شر 
التحتية،  البنية  وتطورت  التكنولوجيا  اأحدث  واأدخلت  وا�شعة، 
واأ�شتحدثت موؤ�ش�شات جديدة للدولة، واأن�شئت من نقطة ال�شفر 
حدث  ذلــك  وبنتيجة  والتعليم،  لل�شحة  متينة  �شبكة  تقريبًا 
اأف�شل  وهذا  املواطني  عمر  معدل  وتغرّي  لالأمية.  حاد  تقلي�ض 
موؤ�شر مو�شوعي للتطور الإيجابي للبلد. وطبقًا ملعطيات منظمة 
لكال اجلن�شي يف  �شنة   50 الأعمار  تتجاوز  العاملية مل  ال�شحة 
ال�شتينيات من القرن املا�شي، بينما بلغت يف نهاية الت�شعينيات 
68 �شنة للرجال و 71 �شنة للن�شاء، خملفًا وراءه بعيدًا البلدان 



313

المملكة العربية السعودية
بعيون زوجة دبلوما�سي

النامية ومقرتبًا من م�شتوى البلدان املتطورة.
تدريجية  عملية  جتــري  املهمة  التغريات  هــذه  خلفية  اإلــى 
اأو�شح  اأن  واأود  اململكة وتفكريهم.  لتغرّي منط �شكان  وم�شتمرة 
معروفة  عائلة  فرع  من  اأجيال  لعدة  مثال  بعر�ض  التطور  هذا 
الآن ب�شكل وا�شع كانت تقف عند من�شاأ تكوين القوات امل�شلحة 

للمملكة.
منذ زمن بعيد يف القرن التا�شع ع�شر كان والد جد �شديقتي 
�شعيدة يقود القوافل التجارية املحّملة باحلبوب والتمور والبخور 
والب�شائع الرائجة الأخرى. كان هذا الرجل، وا�شمه علي، دلياًل 
جيدًا للقوافل ماهرًا يف الهتداء بالنجوم. وكان التجار ي�شعون 
ثقتهم فيه، لذا كان له عمل دائم ومل يعرف الفقر، بالإ�شافة اإلى 
ذلك كان عارفًا باخليول وحمبًا لها وكانت هي تبادله احلب. كان 
اأن  اأمنيته  وكانت  بنات،  وخم�ض  اأبناء  �شبعة  كبرية:  عائلة  لعلي 

يتلقى اأولده العلم، رغم اأنه هو مل يكن يعرف القراءة والكتابة.
جيدًا  وفار�شًا  ماهرًا  مرو�شًا  علي  اأ�شبح  الزمن  مرور  ومع 
بحيث انت�شرت �شهرة مهارته واأمانته يف اأرجاء احلجاز. فعر�ض 
عليه �شريف مكة اآنذاك، وهو من ذرية النبي حممد �، رئا�شة 

اخليالة الع�شكرية جميعها املوجودة يف املنطقة.
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اأمام  حماربيه  مهارة  عر�ض  ال�شريف  قرر  الأيــام  اأحد  ويف 
امل�شاهدين الأجانب يف ا�شتعرا�ض ع�شكري. فاأمر برمي لريات 
م�شافة  على  الطريق  يف  اآنـــذاك  ت�شتعمل  كانت  تركية  ذهبية 
خطوتي بي الواحدة والأخرى. ثم اأمر عليًا بجمع هذه النقود 
الأر�ض. فقفز  اإلى  النزول  بدون  �شرعته  وباأق�شى  راكبًا فر�شه 
البي�شاء  الغرة  الأ�شود ذي  والد جد �شعيدة على ظهر ح�شانه 
على جبينه وانطلق اإلى الأمام. واأ�شبح الفار�ض واحل�شان كما 
لو كانا ج�شمًا واحدًا متكاماًل. وكانت اأمنية علي الوحيدة اإظهار 
بينما  الطريق  على  انطلق احل�شان  �شيده.  يخذل  لئال  مهارته 
واأ�شبح  واحدة  برجل  مذهلة  بطريقة  بال�شرج  الفار�ض  مت�شك 
واحــدة!  يــرتك  ومل  فجمعها  الأر�ـــض،  من  النقود  قطع  يلتقط 
اإلى  هدية  الذهب  هذا  كل  ال�شريف  وقّدم  امل�شاهدون،  فتعجب 

الفار�ض املاهر كتعبري عن ال�شكر له.
اأولده  تلقى  اأمنيته:  لتحقيق  علي  فر�شة  �شنحت  واأخـــريًا 
التعليم. فاأ�شبح اأربعة من اأولده ع�شكريي وعززوا بذلك التقاليد 
العائلية. وكان علي نف�شه ول�شني عديدة يقّدم معلوماته وخربته 
بالن�شبة  جدًا  طوياًل  عمرًا  وعا�ض  اجلديد.  اجليل  اإلى  الغنية 
يف  فخري  مكان  يف  معلقة  و�شورته  �شنة.   95 بلغ  الزمن  لذلك 
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بيت �شعيدة. تعابري وجه اإرادية وعينان ذكيتان و�شاربان طويالن 
مفتولن اإلى اأعلى من النوع الذي يقف عليه الن�شر! وكان يفتخر 

بهما كثريًا كما حتكي الأ�شطورة العائلية.
فقد  فار�شًا.  لعلي،  الرابع  البن  وهو  �شديقتي،  جد  يكن  مل 
ال�سفر  من  مكنه  املال  من  مببلغ  العزيز  عبد  امللك  عليه  تّكرم 
اإلى م�شر و�شوريا والقد�ض لدرا�شة اجلديد يف التكنولوجيا يف 
ل التكنولوجيا  ذلك الزمن. وتعلم التلغراف والت�شوير ولكنه ف�شّ
على  الأربعة  اأبــنــاوؤه  وحافظ  بالق�شف.  وتخ�ش�ض  الع�شكرية 
والد  وهو  خالد،  اأحدهم  ع�شكريي.  فاأ�شبحوا  العائلي  التقليد 
اخت�شا�شيًا  اأ�شبح  املعا�ض،  وعلى  يرزق  حي  الآن  وهو  �شعيدة، 

رفيع امل�شتوى يف جمال تخ�ش�شه.
تزامن �شباب خالد مع احلرب العاملية الثانية. وبالرغم من 
اأن اململكة العربية ال�شعودية مل ت�شرتك يف العمليات احلربية، اإل 
اأنها حتملت اأعباءها وعواقبها ال�شلبية - القت�شادية وال�شيا�شية 

والع�شكرية. فات�شح اأن العامل جد �شغري.
اأوروبا  ففي  احلرب.  وكذلك  ب�شرعة،  تتغرّي  احلياة  واأخذت 
مل  التي  املــّدرعــة،  ال�شيارات  كانت  اجلــارة  واإفريقيا  البعيدة 
ال�شماء  وجتــوب  النا�ض.  وتقتل  بوح�شية  تــزاأر  ــدًا،  اأب ي�شاهدها 
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ومل  والقرى.  املدن  على  املهلكة  حمولتها  تقذف  حديدية  طيور 
هذا  وكان  غــدًا.  �شيحدث  ماذا  قطعية  ب�شورة  يعلم  اأحد  يكن 
لتقدمي كل ما لديه من  بلده وم�شتعدًا  ال�شاب قلقًا على  الرجل 
يعرف  يكن  ومل  �شبابه  ربيع  كان يف  ولكنه  عليها.  للحفاظ  قوة 
الدرا�شة،  يفعله هو  اأن  با�شتطاعته  واأف�شل ما كان  الي�شري.  اإل 
فاجته باأنظاره اإلى ال�سماء، فا�ستمالته، رمبا مثلما كانت ت�ستميل 
جده عليًا، فدر�ض واأ�شبح مظليًا ماهرًا، وكان الأول بي الأولي. 
احلرب،  يف  ا�شتخدامه  اإلــى  احلاجة  تظهر  مل  احلظ  وحل�شن 
ينمي  ول�شني عديدة  بعد ذلك  وا�شتمر  انتهت.  قد  كانت  لأنها 
معلوماته وخربته بدرا�شة جيو�ض عربية وغربية اأخرى. وكان له 
ال�شرف مع اأخيه الطيار باأنهما اأول من نقل امللك عبدالعزيز من 
جدة اإلى الريا�ض على منت اأول طائرة اأهداها رئي�ض الوليات 
اإلى امللك. وا�شتغل ل�شني عديدة يف  املتحدة فرانكلي روزفلت 
الطائف، العا�شمة الع�شكرية للمملكة العربية ال�شعودية اآنذاك، 
واأ�ش�ض اأكرث من مدر�شة ع�شكرية وعّلم جياًل كاماًل من ال�شباب 

مهنة ال�شجاعة.
فاإن �شل�شلة  القارئ،  اأيها  اإلى �شديقتي. ل تقلق  الآن  و�شلنا 
ع�شكريي.  اأ�شبحوا  اإخوتها  لكون  تنقطع  مل  العائلية  ال�شاللة 
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�شحيح اأن اأحدهم مل يّتبع التقليد العائلي فاأ�شبح �شفريًا. لكن 
الدبلوما�شية هي اأي�شًا نوع من اأنواع املعارك للدفاع عن م�شالح 
وبح�شبانها  اأخرى؛  وبو�شائل  ال�شالم  جبهة  على  ولكن  الوطن، 
امراأة، مل ت�شتطع �شعيدة بالطبع اأن ت�شبح ع�شكرية، لكنها مل 
طيار  جرنال  هو  اليوم  وزوجها  ع�شكريًا.  تتزوج  اأن  اإل  ت�شتطع 

معروف وابنهما اأي�شًا ينوي اأن ي�شبح كوالده على ما يبدو.
اليوبيل  يف  الأن�شطة  من  جملة  اأجريت  ذكرت  اأن  �شبق  كما 
املئوي للمملكة. ومن �شمن ذلك ا�شتعرا�ض جوي. وكانت لدينا 
اأرا�شلي كان يف هذا الوقت يف بعثة  اإيلمان  دعوة ر�شمية، ولكن 
اأي�شًا  �شعيدة  زوج  وكان  املتحدة.  العربية  الإمارات  اإلى  ر�شمية 
الذهاب  قررنا  لــذا  ال�شتعرا�ض،  منظمي  اأحــد  لأنــه  م�شغوًل 
�شفافًا،  باكرًا  �شباحًا  وكان  ال�شائق.  مع  ال�شتعرا�ض  مل�شاهدة 
وكانت �شوارع الريا�ض يف هدوء النوم. واندفعت �شيارتنا وحيدة 
باأننا  لل�شك  دعاين  مما  املدينة،  خارج  الطريق  جتوب  تقريبًا 
رمبا نكون قد اأخطانا تاريخ ال�ستعرا�ض. ولكن �سرعان ما تبّدل 
كل �شيء. فظهرت من مكان ما جمهرة من النا�ض على جانبي 
وامتالأت  عددهم.  ازداد  الهدف  من  اقرتبنا  وكلما  الطريق. 
تزاحمت  التي  والكبرية  ال�شغرية  جميعها  املرتفعات  بالنا�ض 
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اإلى  و�شلوا  النا�ض  اأن  املرجح  من  الواقفة.  ال�شيارات  بينها 
هنا مع الفجر ل�شغل املكان املنا�شب. وكان يتجول بينهم بائعو 
واملثلجات  واملرطبات  واحللويات  ال�شغرية  والألعاب  البالونات 
وهم يروجون لب�شاعتهم. وكان الأطفال يلعبون ب�شخب ومرح، 
والكبار منفعلون وتتعال اأ�شوات بع�شهم على بع�شهم الآخر وهم 

مبتهجون يف انتظار �شيء ما فوق العادة.
املن�شات،  اإلــى  ال�شعود  عن  المتناع  و�شعيدة  اأنــا  وقررنا 
بل البقاء يف مكان قريب: كان بودي اأن اأكون بي هوؤلء النا�ض 

لأ�شاهد ردة فعلهم على ما يجري واألحظ انفعالتهم.
مر الزمن ببطء، وبداأت ال�شم�ض تغدو حارقة، ومل يكن هناك 
ما جنل�ض عليه. وبداأت اأندم على رف�شنا احل�شول على الراحة 
يف املن�شات. وفجاأة اجتهت كل الأنظار اإلى ناحية واحدة وراأينا 
يف الأفق �شحابة كبرية حمراء - زرقاء - بنف�شجية اللون ظهر 
وازداد  الطائرات  من  من�شق  �شرب  ثوان  ب�شع  بعد  داخلها  من 
بلونها  ال�شماء  قبة  يف  مروحة  �شكل  على  وانت�شرت  هديرها 

الباهت. وكان هذا بداية الحتفال ال�شخم.
مل تتوقف الفعاليات بعد ذلك حلظة واحدة ملدة ثالث �شاعات. 
وكانت الطائرات حتّلق يف �شفوف فولذية وتعيد تنظيم نف�شها 
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فوق روؤو�شنا مبا�شرة. وكانت تهبط من ارتفاعات �شاهقة وت�شل 
اإلى م�شتويات منخف�شة بدرجة اأنه يظهر وكاأنها فقدت اأي اأمل 
بالوقود  تزود  وكانت  جمــددًا.  اأعلى  اإلى  والتحليق  ال�شعود  يف 
تيار هوائي  دوامة حتت  وكاأنها  وتلتف حول حمورها  الهواء  يف 
اأعلى درجات املهارة للطيارين. وكانت ترمي  م�شتمر، وتعر�ض 
من اأفواهها مظالت هبوط زاهية، فتثري الإعجاب ال�سامل. ومل 
و�شيحات  بل  فح�شب،  القوية  املحركات  كله هدير  ذلك  يرافق 
البتهاج التي ل ن�سمعها يف جمتمعنا املقيد مبختلف القيود. وكنت 
اأراقب لي�ض فقط ما يجري يف ال�شماء، بل وهوؤلء النا�ض اأي�شًا. 
على  فانعك�شت  حياته.  يف  مرة  لأول  هذا  مثل  �شاهد  فاأغلبهم 
هذه الوجوه كل التعابري املمكنة لالنفعالت الإن�شانية: اخلوف، 
والذهول، والرعب، والبتهاج، وعدم الت�شديق، والفخر. وكانوا 
تارة يجل�شون ويغطون روؤو�شهم باأيديهم عند اقرتاب املقاتالت، 
وتارة يرفعون اأيديهم اإلى ال�شماء وي�شرخون باأعلى اأ�شواتهم، 
رمبا كما كان ي�سيح يف قدمي الزمان جدهم الأكرب عندما يبلغ 

به الفرح اأو احلزن. وراأيت دموعًا على وجوههم.
كانت اآثار الدموع على وجنتي �شديقتي اأي�شًا. �شمت يديها 
»لقد  ا�شطرابها:  ب�شبب  متقطع  ب�شوت  وقالت  �شدرها  اإلــى 
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يكن  وقت قريب جدًا مل  اإلى  تعلمي،  �شيء! هل  كل  جنحوا يف 
جدًا  �شعيدة  اإين  القبيل!  هذا  من  �شيء  ت�شور  حتى  بالإمكان 
لبلدي واأفتخر باأن عائلتي جزء من كل هذا. ولو مل اأكن امراأة 

لوهبت كل قواي ل�شالح طريان وطني«.
بهذا  واأعجبت  بل  احلما�شة،  لهذه  اأبــدًا  اآنــذاك  اأنده�ض  مل 
احلب ال�شادق للوطن وامل�شاعر الرقيقة التي انخف�شت قيمتها 

وفقدت دللتها منذ زمن بعيد يف عاملنا املادي.
العربية  اململكة  يف  ع�شتها  الــتــي  ال�شنوات  اأثــنــاء  تعرفت 
الأعمار  مبختلف  املهّمات  الن�ساء  من  الكثري  على  ال�سعودية 
فكل  عنهن.  التكلم  اأ�شتطيع  الالتي  الثقايف  وامل�شتوى  واملكانة 
حياة حتى ولو بدت وكاأنها لي�شت غنية بالأحداث هي فريدة يف 
نوعها اإذا ما نظرنا اإليها بتمعن. ولكن هذا املو�شوع ل يدخل يف 
هديف من هذا الكتاب. ورغم ذلك ل اأ�شتطيع المتناع عن ذكر 
ق�سة واحدة اأخرى انطبعت يف ذهني، رمبا لأن الق�سة متعلقة 

بالفن الأدبي املحبب يل.
وكان عدد  اإحدى �شديقاتي.  بيت  اإلى  الأيام  اأحد  دعيت يف 
منهن  اثنتان  اململكة.  �شكان  من  وجميعهن  �شغريًا  املدعوات 
اأمريتان  فاإنهما  بعد  فيما  ات�شح  وكما  منوذجيتان،  �شعوديتان 
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بالدم ولي�ستا من املرتبة الأولى. اأما الأربع الأخريات مبن فيهن 
�شاحبة البيت فمن الوا�شح اأنهن من اأ�شل لبناين. وبعد املكوث 
كل هذا العدد من ال�شني يف البالد العربية تعلمت ب�شهولة فائقة 
حتديد جن�شية ال�شخ�ض. الأربع كن ب�شعر فاحت اللون، �شقراوات 
تقريبًا، وعلى الأرجح م�شبوغات ال�شعر. واحدة منهن عرفتها 
مبا�شرة من بي املجموعة. هي امراأة بعيدة عن �شن ال�شباب، 
ترتدي  اأنيقًا،  مظهرها  كــان  �شنة.   52  -  50 عمرهابـ  قــدرت 
بدلة ثمينة رائعة اخلياطة، واأقراطها املا�شية الكبرية بالفريوز 
الفريوزي  ال�شجف  مع  رائعًا  تنا�شقًا  تنا�شقت  املماثل  وخامتها 

ل�شرتتها. 
ويف التقويرة املربعة بدقة تاألقت ما�شة منفردة بحجم ظفر 
طبيعي  باحمرار  م�شربة  البيا�ض  نادرة  ب�شرتها  كانت  الإبهام. 
عظم  من  نظارتها  وكانت  ما.  حلد  ق�شرية  �شعرها  وت�شريحة 
القرون ن�شف ال�شفاف ومر�شعة �شل�شلة من املا�شات ال�شغرية 

على حافتها العليا لئقة لها ب�شكل عجيب.
كان احلديث باللغة الإنكليزية ونادرًا ما يتحول اإلى العربية. 
كانت ال�شقراء اللغز - �شوف ندعوها بهذا ال�شم - متيل دومًا 
تقريبًا اإلى ال�شمت، واأحيانًا تنطق بكلمة اأو كلمتي بلغتها الأم، 
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مما دعاين اإلى ال�شتنتاج باأن معرفتها بالإنكليزية اإما �شعيفة 
اأنها ل تعرفها على الإطالق.

خالل ال�شني التي ع�شتها يف اململكة نزلت مرارًا يف �شيافة 
ال�شكان املحليي، وجتري حفالت الغداء وال�شاي والع�شاء جميعها 
على نظام واحد يف جميع البيوت، �شواء اأكان ذلك يف فيال �شعودي 
اإلى ماأدبة ع�شاء فهذا  اإذا دعيت  اأمرية.  اأم يف ق�شر  متو�شطة 
عادة لي�ض قبل ال�شاعة الثامنة اأو التا�شعة م�شاء. تقوم اخلادمات 
اإلى داخل  الرئي�ض ويرافقنهن  ال�شيوف عند املدخل  با�شتقبال 
اإل من حيث ثمنه.  البيت. ويت�شابه الأثاث الداخلي ول يختلف 
ي�سف العديد من الأرائك واملقاعد مبحاذاة اجلدران، وتو�سع 
اأمامها طاولت واطئة مليئة بحلويات اأ�شيلة وعلب من ال�شيني 
وف�شتق.  وجوز  �شرقية  وحلويات  ال�شكولته  قطع  فيها  مر�شعة 
وخزائن خمتلفة الأطرزة مليئة بعلب م�شنوعة من اأنواع ثمينة 
من اخل�شب وال�شيني الرقيق جدًا والف�شة اخلال�شة. وبالطبع 
فاإنه يف الق�شور يكون ثمن هذه الأ�شياء عاليًا وغالبًا ما تكون 
فريدة يف نوعها. واجلدران مغّطاة باللوحات واملرايا واجلبلي 
اأر�شية  مزهريات  الثقيلة  ال�شتائر  بي  الف�شح  وتعتلي  القدمي. 
تو�شع  قدمية،  اأعمدة  �شورة  يف  ال�شيني  من  ودعائم  �شخمة 
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والزهور.  والغ�شان  اجلافة  بالأثمار  املليئة  الزينة  اأواين  عليها 
الغبار  مي�شح  كيف  اأت�شاءل:  نف�شي  يف  كنت  اإليها  نظرت  وكلما 
مبثل  مليئة  الزهور  حمال  الك�سر؟  �سهلة  التحف  هذه  مثل  عن 
اأر�شلت يل  الأيام  اأحد  الثمن. يف  وبع�شها عايل  الب�شاعة  هذه 
�سديقتي الأمرية مبنا�سبة اأحد الأعياد باقة من هذا النوع داخل 
اإناء خزيف غري عميق. بي الزهور املجففة املده�شة يربز اإبريق 
غريبة  اأثمار  وب�شعة  معقوف،  طويل  �شنبور  له  قدمي  نحا�شي 
وكبرية بحجم كرة امل�شرب جمففة وملاعة بطريقة خا�شة. اإين 

متاأكدة اأن هذه التحفة كلفت ماًل كثريًا.
الطاولت ال�شغرية هي اأحد اأجزاء الأثاث الداخلي املحلي. 
وتغطى باأغطية من قما�ض مطرز ومزرك�ض بالدنتيل مطرز بوفرة 
من اخليوط الذهبية والف�سية، وتنثني ثنيات ناعمة تكون نوعًا 
من املوجات الف�شية والذهبية، وتو�شع بينها �شور فوتوغرافية 
يف اإطارات ف�شية ومزهريات ومتاثيل �شغرية. يف حمالنا تزين 

واجهات العر�ض بطريقة مماثلة تقريبًا.
وهكذا تدخلي �شالة ال�شتقبال وت�شلمي على �شاحبة البيت 
بالو�شول  �شبقنك  الالتي  املدعوات  جميع  على  بالدور  ومترين 
كل  فتنه�ض  الن�شائية(.  اجلل�شات  عن  الكالم  يــدور  )بالطبع 
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ويتوقف  بامل�شافحة  اأو  ثالثية  بقبلة  التحية  عليك  لرتد  منهن 
ذلك على مدى التعارف بينكن. واإن مل تكن متعارفات من قبل 
اأ�شاًل تتبادلن ذكر ال�شم والبلد الأ�شلي. ول تقت�شر ال�شديقات 
روؤية  اعتيادي  و�شيء  للخدود.  ثالثية  مالم�شة  على  احلميمات 
يف  بع�شًا  بع�شهما  مع  تتكلمان  مبت�شمتي  لطيفتي  امــراأتــي 
وكاأنهما  ثوان  ب�شع  كل  خالل  اخلــدود  مل�ض  وتتبادلن  واحد  اآن 
من�شوبتان. واإذا اأخذنا يف احل�شبان اأن ال�شيفات ل ياأتي اأبدًا 
يف الوقت املحدد فاإن مرا�شيم التحية املتبادلة ميكن اأن ت�شتمر 
ال�شيء،  بع�ض  متعبة  وكاأنها  البداية ظهرت يل  ملدة طويلة. يف 
اأعدها نوعًا من الريا�شة. تنه�ض وتقبل  ولكن فيما بعد �شرت 

وجتل�ض وتنه�ض وتقبل وجتل�ض، وهكذا.
قطع  بــتــقــدمي  اخلـــادمـــات  تــقــوم  ال�شيفات  تــتــوافــد  وفــيــمــا 
ال�شكولتة وال�شاي بالنعناع اأو باحلبهان اأو بالزعفران يف اأكواب 
�شغرية والع�شري والقهوة العربية واحللويات. ويف نحو ال�شاعة 
10 - 11 ويف املنا�شبات املهيبة اخلا�شة جتلب حامالت البخور 
لكي  �شيفة  كل  من  وتقرب  العطري  الدخان  منها  ينبعث  التي 
اإلى نف�شها برفرفة من  ت�شتطيع - اإن رغبت - بتوجيه الدخان 
التقليد هو مبثابة  ثقيل. وهذا  بعطر حلو  الهواء  فيمتلئ  يدها. 
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ال�شالة  اإلى  البيت  �شاحبة  مع  اجلميع  فينتقل  للماأدبة.  دعوة 
املجاورة، حيث طاولت طويلة و�شعت عليها جمموعة من الأواين 
مليئة  �شخانات  على  بّراق  معدن  من  ال�شكل  م�شتطيلة  الكبرية 
البلدان  اأكــالت  فقط  لي�ض  اإيجاد  هنا  وميكن  الأطعمة.  باأنواع 
والكثري  والإندوني�شية  والكورية  ال�شينية  والأكــالت  بل  العربية 
�شواها. وال�شعوديون م�شيافون ويحبون �شيوفهم، وهم اأنف�شهم 
ل ميتنعون عن ملء �شحونهم الكبرية بكل ما لذ وطاب. وتنتهي 
املاأدبة يف وقت متاأخر نوعًا ما فيغادر ال�شيوف مبا�شرة تقريبًا 

ويبقى عادة اأقرب املقربي. 
لكن يجدر بنا الآن العودة اإلى ال�شقراء اللغز. وهنا تبداأ اأكرث 

احلكايات ال�شرقية اأ�شالة بنهايتها ال�شعيدة.
يف اأحد الأيام قدم اأمري �شاب عمره ثمانية وع�شرون عامًا من 
احلجاز اإلى الريا�ض لتقدمي التهاين بعيد الفطر لبن عمه الأمري 
خالد  اقرتح  لذا  الطفولة،  منذ  ال�شابان  هذان  ت�شادق  خالد. 
على من�شور - وهذا هو ا�شم بطلنا - اأن يقيم مدة من الزمن 
يف ق�شره. وكان الوقت ربيعًا، وكانت اأ�شجار الليمون والربتقال 
واحلم�شيات الأخرى املثقلة بالأثمار اليانعة التي مل تقطف قد 
ومتعددة  الرباقة  النيلوفر  واأزهــار  املح�شول.  بزهور  امتالأت 
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الألوان واليا�شمي الر�شيق والدقيق قد التفت باأغ�شانها الكثيفة 
الغزيرة  الأمــطــار  اأعقاب  ويف  الق�شر.  جــدران  على  املت�شلقة 
الأخرية ازدهرت ال�شحراء بغطاء ملّون، داعية اإلى ال�شرتاحة 

قبل قدوم الأيام احلارة.
كان ال�شابان يق�شيان جميع الأوقات معًا، ي�شاهدان املباراة 
باأكملها  اأيامًا  فيها.ويق�شيان  وي�شاركان  واخليول  اجلمال  على 
يف ال�شيد وقيادة ال�شيارات على كثبان الرمل )وهي ت�شلية فيها 
�شباب  جيل  لدى  حمببة  موؤخرًا  اأ�شبحت  اخلطورة  من  ق�شط 
العائلة املالكة(. وكان يبدو اأن احلياة بديعة واأن امل�شتقبل اأف�شل 

من احلا�شر.
�شقراء  فتاة  احللم  يف  من�شور  راأى  الأيــام  اأحد  فجر  وعند 
غزلن  ثالثة  وحولها  الب�شتان  يف  الطريق  على  مت�شي  فاتنة 
ابت�شمت له ومدت  وهي تكلمهم ب�شيء ما. وعندما راأت الأمري 
له يدها. وكان احللم وا�شحًا جدًا، بحيث اإنه بعد اأن ا�شتيقظ 
مبا�شرة  عينيه  يفتح  ومل  الدافئة  اأ�شابعها  بلم�شات  �شعر  فجاأة 

لكي يبقى احللم مدة اأطول.
   ينبغي القول: اإن والدي من�شور وعمته منذ اأكرث من �شنة 
ولكن  بالزواج ويقرتحون عليه حالت خمتلفة  اإقناعه  يحاولون 
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بدون جدوى. وكان خالد يعلم بهذه املحاولت ولكنه مل ي�شارك 
يف الإقناع. ويف ذلك ال�شباح عندما دخل من�شور وهو م�شطرب 
على ابن عمه وحكى له حلمه العجيب مل يرتدد خالد يف القرتاح 
عليه الذهاب اإلى لبنان للبحث عن احل�شناء ال�شقراء لأنه من 
املعروف اأن اللبنانيات بالذات ي�شتهرن يف العامل العربي باللون 

الفاحت ل�شعرهن.
لإ�شافة  متنكرين  بـــريوت  اإلـــى  الــ�ــشــابــان  الــرجــالن  و�ــشــل 
يف  ونــزل  الأع�شاب،  ودغدغة  رحلتهما  على  اأكــرب  رومان�شية 
فندق �شغري، ثم وجدا اأحد الأقرباء البعيدين من عمرهما عا�ض 
وا�شتغل يف لبنان منذ ب�شع �شني. وكان قريبهما هذا مقبوًل يف 
تنبت احل�شناوات. يف  منها  اأي  ويعرف يف  البيوت،  العديد من 
تلك ال�شني مل يكن من ال�شهل، حتى يف لبنان، التعرف على بنت 
حالة  كل  يف  التعرف  طريقة  يبتكرون  فكانوا  جيدة.  عائلة  من 
العائلة  ف ابني عمه على رب  معينة. عادة ما كان قريبهم يعرنِّ
من  اأن  معروف  هو  وكما  اأعــمــال.  رجــال  بو�شفهما  ويقدمهما 
ال�سعب العثور على لبناين ل ميار�ض هذا النوع من الن�ساط اأو 
ل يرغب مبمار�سته. ومل يبق اإل اإظهار فن التعرف. نتيجة لذلك 
ا�شتطاعوا خالل اأ�شبوعي روؤية عدد كبري من البنات اجلميالت 
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الفاتنات. ولكن مل حترك اأية واحدة  منهن قلب من�شور، وكانت 
تلك البنت من احللم العجيب �شاخ�شة اأمام عينيه دائمًا. بعد 
مرور بع�ض الوقت قرر ال�شابان العودة اإلى اململكة بح�شبان هذه 
اإلى  دعيا  املغادرة  قبل  يوم  اآخر  ويف  الت�شلية.  نوعًا من  الرحلة 
يحبان  العم  ابنا  وكان  الأغنياء.  اللبنانيي  لأحد  مزرعة خيول 

اخليول وعارفي بها، لهذا تقّبال الدعوة بارتياح.
كان ال�شباح مائاًل اإلى الربودة، واأمطرت قلياًل قبيل ذلك. 
لله�شاب  امل�شتديرة  القمم  فوق  ال�شم�ض  قر�ض  حافة  وظهرت 
باأ�شعتها  ــالألأت  ت الأرز  لأ�شجار  اجلديدة  والأوراق  املتجعدة، 
خ�شي�شًا.  لهما  فر�شت  ح�شرية  على  ال�شابان  جل�ض  املرحة. 
فيها  ف�شية  اأطباق  الثلج  ببيا�ض  غطاء  على  اأمامهما  و�شعت 
حلويات �شرقية، واآنية فيها فواكه ومتر وجنب واأرغفة �شاخنة يف 
رة لتوها.  �شينية مدورة واإبريق القهوة العربية الفّواحة املح�شَّ
حيث  خا�شة  بجرافات  احللبة  �شاحة  ي�شوون  �شود  خدم  وكان 
يجب اأن تظهر اخليول بي اآونة واأخرى. واأراد �شاحب البيت اأن 
ينال ر�شا �شيفيه ال�شابي اللذين �شعر باحلد�ض الداخلي اأنهما 

مل يكونا مواطني عاديي يف اململكة العربية ال�شعودية.
اإلى  منها  وانطلقت  الوا�شعة  الإ�شطبل  بوابة  فتحت  اأخــريًا 
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احللبة الرحبة خم�شة خيول فاخرة من ال�شاللة العربية، لونها 
اأدهم، ما عدا الأول الأبلق متامًا، وعليه تخطرت... بنت ر�شيقة 
الرجالن  اإليها  ينتبه  مل  وجمعد،  اأ�شقر  البديع  �شعرها  �شبية 
ال�شابان يف البداية. �شغط من�شور على يد ابن عمه وفهم خالد 

الأمر مبا�شرة.
كان بعد ذلك زفاف. و�شل ليلتها اإلى بريوت عدد غفري من 
عامًا  ع�شر  اأربعة  وعمرها  الفتية،  العرو�ض  اأخــذت  الأقــربــاء. 
فقط،  الهدايا جميعها املقدمة لها بلهفة الطفل املدلل. فاأعجبت 
الذي  وبعري�شها  الثمينة  البديعة  وباملالب�ض  املتالألئة  باجلواهر 
ليلى  كانت  اأملانيا.  يف  الع�شل  �شهر  وق�شيا  رغباتها.  كل  حقق 
وهذا هو ا�شم بطلتنا التي مل ت�شافر قط اإلى خارج لبنان، تقفز 
كالعنزة ال�شغرية يف الطرقات القدمية للمدن الأملانية وتت�شلق 
وت�شحك  ال�شغرية  النافورات  تزين  التي  ال�شخرية  التماثيل 
ب�شوت مرتفع. وكان الزوج حديث العهد ينظر بلطف اإلى هذا 

املخلوق الرائع وميتلئ قلبه باحلنان.
احلياة  و�شارت  الريا�ض.  اإلــى  العرو�شان  وعــاد  ال�شهر  مر 
روؤية  اأرادت  باحلني.  ال�شبية  وبــداأت  العتيادي  جمراها  يف 
عن  توقفت  اإخوتها.  مع  واللعب  اأخواتها  واحت�شان  واأبيها  اأمها 
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ال�شحك ومل تعد الأ�شياء اجلميلة وحتى اللعب تلفت اهتمامها. 
انقب�ض قلب من�شور من  بكاء مرًا بحيث  الأيام بكت  اأحد  ويف 
ال�شفقة عليها. عندئذ �شافر اإلى بريوت وجلب معه اإلى اململكة 
اأجدادها. فعاد ي�شمع من  اأخوات واإخوة  اأقاربها جميعهم حتى 
جديد ال�شحكة الرنانة لزوجته احلبيبة. بعد ذلك كانت هناك 
حياة �شعيدة. ولدت ليلى �شتة اأطفال اأ�شحاء، ثالث بنات وثالثة 

بني، اأ�شبحوا عند تعارفنا كبارًا.
وهكذا فاإنكم بالطبع فهمتم اأن ال�شقراء اللغز هي ليلى التي 
يف يوم ما غزت قلب الأمري ال�شاب من�شور. لقد اأذهلتني هذه 
اأحكيها  اأن  اأردت  اأ�سيلة  ت�سابه حكاية  الق�سة، رمبا لأنها فعاًل 
لكم. مع ذلك فاإين متاأكدة اأن حياة اأي اإن�شان مهما كان ب�شيطًا 

هي حياة فريدة ميكن اأن تثري اهتمامًا حقيقيًا.
واأقول  زيارتها.  اإلى  ليلى  دعتني  تعارفنا  من  اأ�شبوعي  بعد 
�شيء  بانتظار  اخلــوف  من  ب�شيء  اإليها  ذهبت  اإين  ب�شراحة: 
اأنها فقدت زوجها منذ �شبع  ما غري اعتيادي. علمت قبل ذلك 
القواني  )ح�شب  اأبنائها  اأحــد  عائلة  مع  تعي�ض  واأنها  �شنوات 
ال�شعودية ل ي�شمح للمراأة اأن تعي�ض لوحدها حتى لو كانت متلك 
عدة بيوت(. تعرفت على بناتها احل�شناوات، ظهرت يل اأكربهن 



331

المملكة العربية السعودية
بعيون زوجة دبلوما�سي

وكاأنها يف عمرها نف�شه، تعرفت على اأحفادها الت�شعة ع�شر وعلى 
الأ�شدقاء املقربي لهذا البيت الدافئ. ولكن اأهم ما راأيت حال 
دخويل �شالة ال�شتقبال الكبرية �شورة �شخمة لالأمري من�شور 
ال�شالة.  كاماًل. وهي تطغى على كل ما يف هذه  تغطي جــدارًا 
وكاأن  جانبية.  بنظرة  حتى  ال�شورة  ترى  فاإنك  جل�شت  فاأينما 

هذا الإن�شان حا�شر بي الأحياء ب�شورة خفية.
�شورة  ر�شمت  بال�شورة.  للتمعن  الكايف  الوقت  لــدي  كــان 
الأمري يف عمر متو�شط. وجهه كبري ذو اإرادة قوية وعيناه ذكيتان 
ال�شورة  اإلى  النظر  وعند  �شاخرة.  خفيفة  ابت�شامة  وطيبتان. 
تذكرت �شراحة ليلى باأنها كانت �شعيدة �شعادة حقيقية يف حياتها 
الزوجية، واأنها ل ت�شتطيع اأن تتذكر اأية حالة من �شوء التفاهم 
اأو الإ�شاءة. عندئذ اأيقنت اأن هذا الإن�شان ي�شتحق الذكر الذي 
اأن  ا�شتطاع  الذي  والتعاطف  والحــرتام  احلب  اإح�شا�ض  ميتلك 

يوّفر ال�شعادة ولو لمراأة واحدة يف هذا العامل الغريب.





 منطقة الحجاز
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يف بداية الع�شرينيات من القرن امليالدي املا�شي كانت هناك 
دولتان على الأرا�شي التي ت�شغلها اململكة العربية ال�شعودية يف 
ومملكة  امللحقة،  الأرا�ــشــي  مع  جند  �شلطنة  احلا�شر:  الوقت 
احلجاز )اجلزء الغربي اجلبلي و�شاحل البحر الأحمر من �شبه 
اجلزيرة العربية مبا يف ذلك املدينتان املقد�ستان مكة واملدينة(، 
وكانت العالقات بينهما متوترة دائمًا. يكفينا القول: اإنه كان مينع 
اأخرى  واأ�شباب  ال�شبب  املجاورة من احلج. هذا  الدولة  م�شلمو 
بال�شلطان  حدت  املفقودة  الأرا�شي  ا�شتعادة  يف  الرغبة  اأولها 
قام  1924م  �شنة  ففي  احلجاز.  على  الهجوم  اإلى  العزيز  عبد 
بغزو مدينتي الطائف ومكة، حيث اأجنز �شعائر احلج يف الكعبة. 
ويف ال�شنة التالية غزا املدينة وجدة يف 8 كانون الثاين )يناير( 
من �شنة 1926م. ويف امل�شجد الرئي�ض يف مكة اأعلن عبدالعزيز 
نف�شه ملكًا على احلجاز. ويف �شنة 1932م اأ�شدر امللك اجلديد 
مر�شومًا »بتوحيد اأجزاء اململكة العربية« وح�شلت البالد ح�شب 
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هذا املر�شوم على ا�شمها احلايل، واأ�شبح يحتفل بيوم 23 اأيلول 
)�شبتمرب( بو�شفه  يوم وطني. 

وبالطبع ميتد تاريخ جدة التي تدعى »بوابة البحر الأحمر« 
اإلى مئات عديدة من ال�شني. وقد كانت يف زمن ما يف م�شتهل 
الأ�شماك،  ل�شيادي  �شغرية  قرية  التاريخ  من  الأول  الألــف 
ا�شتطاعت العي�ض يف املناخ القا�شي على ال�شاحل ال�شحراوي 
من  تبنى  امل�شاكن  كانت  فقط.  البحر  كرم  بف�شل  ال�شخري 
�شور  بعد  فيما  اأي�شًا  منها  و�شيد  املرجانية،  ال�شال�شل  �شظايا 
حول امل�شتوطنة كلها حلمايتها من الأعداء. املوقع املالئم على 
خليج منا�شب �شاعد جدة القدمية يف اأن ت�شبح ميناء جتاريًا، 
فكانت   . 1869م  �شنة  ال�شوي�ض  قناة  افتتاح  بعد  وبخا�شة 
باليمن  واإفريقيا مرورًا  واأوروبا  اأمريكا  ال�شفن من  اإليها  تاأتي 
لل�شراء والبيع والتزود  والهند وال�شي. وكانت تتوقف عندها 
النظر  بعيدو  التجار  و�شاعد  ال�شرب.  ومياه  الغذائية  باملواد 
على ازدهار جدة واغتنى الكثريون منهم باغتنائها. وبالطبع 
اأ�شبحت املدينتان املقد�شتان مكة واملدينة احلافز املطلق لنمو 

اأهميتهم.
حتى الأربعينيات من القرن الع�شرين كانت جدة عبارة عن 
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كيلومرت  وم�شاحتها  قالعية  باأ�شوار  حماطة  �شغرية  م�شتوطنة 
مربع واحد فقط، مع كونها مدينة مزدهرة. لكن بعد اكت�شاف 
النفط يف �شبه اجلزيرة اأزيلت هذه الأ�شوار ومنت املدينة ب�شرعة 
احلركة  يعك�ض  حــال،  اأيــة  على  وهــذا  الع�شرية،  الأبــعــاد  اإلــى 
النتقالية العامة يف اململكة. فبلغت م�شاحتها يف الت�شعينيات550 

كيلومرتًا مربعًا  و�شكانها 1.5 مليون ن�شمة.
كانت للحجاز يف ذلك الوقت تقاليد �شيا�شية واإدارية معينة 
تكيفت  لذا  ال�شعوديي.  دولة  من  الأخرى  الأرا�شي  على  قيا�شًا 
مدنه ب�شرعة، وبخا�شة جدة، مع التغريات اجلذرية اجلارية يف 
اململكة يف جمالت احلياة جميعها. كانت جدة حتى �شنة 1985م 
مبثابة املركز املايل للبالد، حيث انت�سرت املوؤ�س�سات امل�سرفية. 
اأر�ــض  يف  الفطر  ينمو  كما  وامل�شالح،  الـــوزارات  هنا  فظهرت 
خ�شبة عقب املطر، واأن�شئ نظام التعليم. وتعد جدة حتى يومنا 
هذا العا�شمة الثانية للدولة، حيث ينتقل تقليديًا امللك احلاكم 
يف ن�شف ال�شنة ال�شيفي، وحيث يجتمع جمل�ض الوزراء كل يوم 
اإثني يف هذه املدة، وياأتي اإليها بالطائرة كل يوم تقريبًا الوزراء 
ال�سعودية  الطريان  خطوط  )طائرات  امل�ستويات  خمتلف  من 

تقطع هذه امل�شافة يف ظرف �شاعة واحدة و15 دقيقة(.
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اأنا اأحب القدوم اإلى هنا حبًا جمًا، اإذ اإن جدة هي مدينة اأكرث 
حيوية ون�شاطًا باملقارنة مع الريا�ض املدينة الر�شمية ال�شارمة. 
ف�شوارع جدة غا�شة بالنا�ض دائمًا، وقوارب ال�شيد تتحرك يف 
خمتلف الجتاهات على ال�شطح الفريوزي الأمل�ض ملاء البحر، 
وتدور الأراجيح الدّوارة على ال�شاطئ، وت�شمع اأ�شوات الأطفال 
الرنانة. ويف امل�شاء عندما ت�شعل اأنوار الإعالنات يطيب اجللو�ض 
املاء مبا�شرة على طول  املبنية على  العديدة  املطاعم  اأحد  يف 
�شاحل ال�شاطئ املريح للتلذذ بهدايا البحر املطبوخة بطريقة 
بالعوامات  بديعة، والتن�شت ل�شوت ارتطام الأمواج اخلفيفة 

اخل�شبية.
توجد هنا جامعة امللك عبد العزيز، ومركز علمي - فني، 
ب�شورة  التحدث  اأود  رائعًا.  جتهيزًا  جمهزة  متاحف  وب�شعة 
خا�شة عن اأحدها وهو متحف عبدالروؤوف خليل الذي احرتق 

العام املا�شي.  
اأقول ب�شراحة: اإنه يعطي انطباعًا مذهاًل متامًا، ومل اأ�شاهد 
قط �شيئًا مماثاًل ول اأظن اأنه يوجد ما ي�شبه ذلك يف اأي بلد. 
معقد  مرق�ض  �شخم  بيت  ي�شمخ  م�شبك  حديدي  �شور  وراء 
م�شتويات  على  �شقفه  وتعلو  كامل.  حي  م�شاحة  على  ال�شكل 
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خمتلفة اأكرث من ع�شرين منارة متنوعة الهيئة واللون وال�شكل 
والت�شذيب باأهلة مذهبة على قممها. اجلدران مزينة باأفاريز 
الألوان، وطنوف ن�شف دائرية، وب�شرفات من خ�شب  متعددة 
واأحجار كرمية، وزجاج ملون عبارة عن قطع فنية.  مزخرف 

وهو بكامله يظهر وكاأنه لعبة اأ�شطورية ويذكرنا بربج خرايف.
عندما اأ�شبحنا اأنا وزوجي داخله كانت ده�شتنا باملحتويات 
العجيب.  املتحف  لهذا  اخلــارجــي  باملظهر  منها  اأقــل  لي�شت 
واحد  زائر  هناك  يكن  مل  النا�ض:  من  متامًا  خاليًا  كان  اأوًل، 
اأنه كان مفعمًا، واأ�شتطيع اأن اأقول: اإنه  اأو موظف واحد، رغم 
كان مكتظًا بكمية غري قابلة للعد من معرو�شات تفوق الت�شور، 
حياتية  اأ�شياء  بجانب  و�شعت  فريدة  اأ�شياء  اأن  اإلى  بالإ�شافة 
عادية ل متثل اأي اهتمام علمي، مثال ذلك: مزهرية زجاجية 
باأزهار ا�شطناعية ون�شخ اعتيادية اأو زينة رخي�شة يف �شالت 
ا�شتحمام  �شالت  املتحف  هــذا  يف  تعر�ض  نعم  ال�شتحمام. 
باإنارة �شاطعة مفتوحة الأبواب على م�شاريعها ل�شتعرا�شها، 

ورمبا ت�ستعمل!
الأ�شلحة  من  فريدة  جمموعات  تعر�ض  نف�شه  الوقت  ويف 
النارية والباردة املزينة مبعادن ثمينة واأحجار كرمية، وجماميع 
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الثمينة،  وامل�شوغات  القدمية  النقود  وقطع  الكتب  من  قيمة 
من  الوطنية  والأزيـــاء  الألب�شة  من  جيدة  حالة  يف  وجمموعة 
خمتلف اأنحاء العامل، واملوبيليات، والأواين، واأ�شياء عرث عليها 
لفناني  ولوحات  قدمية،  وخمطوطات  الأثرية،  التنقيبات  يف 
عندنا  تكّون  اأخرى.  كثرية  واأ�شياء  ومتاثيل  وقدامى،  حديثي 
اأنه يف هذا املتحف مت �شراء وجتميع كل ما هو نفي�ض  انطباع 
اأهداف. وات�شح  اأو  اأي نظام  اأقل ثمنًا، بدون  اأو  وغايل الثمن 
تاريخ هذا  اأن  ال�شر يف  بالفعل. وانح�شر  الأمر كان هكذا  اأن 
حكايات  يف  كما  متامًا  رومانتيكي  تاريخ  الأعجوبة   - املتحف 

األف ليلة وليلة تقريبًا.
كان رجل �شاب غني يعي�ض  يف مدينة جدة التجارية. وقرر 
بيت  لأحد  يكن  بحيث مل  لزوجته احل�شناء،  تكرميًا  بيت  بناء 

�شبيه به.
له  وبنوا  بلدان خمتلفة  من  البناء  اأ�شاتذة  اأف�شل  دعا  وقد 
وفرح  ب�شعادة  الزوجان  هــذان  وعا�ض  عجيبًا.  بديعًا  ق�شرًا 
الأقرباء واملعارف. ويف �شباح كل يوم كان الزوج ال�شاب يقّدم 

اإلى زوجته هدية جميلة ليفرح قلبها من ال�شباح الباكر.
ا�شتمرت  والأ�شياء  باأطفال،  الزوجان  ورزق  ال�شنون،  مرت 
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لعر�شها.  مرايا  ذوات  خا�شة  خزانات  لها  فعمال  بالرتاكم. 
من  واأ�شبح  التعجب،  من  اأفواههم  يفغرون  ال�شيوف  وكــان 
بالن�شبة  الأ�شياء  جتميع  عملية  واأ�شبحت  التوقف  ال�شعب 
التي  العائلة  قررت  عندئذ  هواية.  الطريفي  الزوجي  لهذين 
ازداد عدد اأفرادها النتقال اإلى بيت جديد وحتويل القدمي اإلى 

متحف واحلفاظ عليه بو�شفه رمزًا لل�شعادة الزوجية.
لنا حاجب  اأنها منّمقة كثريًا، حكاها  الق�شة، يحتمل  هذه 
ملاذا  �شوؤالنا:  عن  وجوابًا  عليه.  امل�شرف  اأي�شًا  وهو  املتحف 
ل حتر�ض هذه الكنوز حرا�شة جيدة؟ قال: اأوًل: لن يجروؤ اأحد 
على �سرقتها لأن هذا حرام. وثانيًا: و�سعت لالحتياط عد�سات 

مراقبة يف ال�شالت جميعها.
اأي�شًا  واإمنــا هي  وثــقــايف،  مــايل  لي�شت جمــرد مركز  جــدة 
مركز �شناعي. فقد متركزت هنا املعامل الدوائية والإلكرتونية 
ل�شناعة  احلرفية  الــور�ــض  مــن  وا�شعة  و�شبكة  الأ�شا�شية، 
املوبيليات والأدوات احلياتية، وخ�شو�شًا املجوهرات امل�شهورة، 
ي�شتخدم  اأي�شًا.  حــدوده  وخــارج  بل  البلد،  داخــل  فقط  لي�ض 
الذهب من عيار 18 قرياطًا فاأعلى، وهذا حمدد بالقانون. ويعد 
اإنتاج املواد الغذائية واخلدمات من الفروع املهمة لالقت�شاد. 
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و�شاعدت غرفة التجارة وال�شناعة التي اأن�شئت منذ اأكرث من 
اأربعي عامًا على تقدم اأ�شكال العمل احلر جميعها وحت�شينه، 
الأ�شواق  مع  التعامل  ويجري  اإيجابية،  مبادرة  كل  و�شجعت 
اخلارجية، وهذا انعك�ض على تطور املدينة وازدهارها. وبالطبع 
على �شكانها اأي�شًا، الذين يظهرون يف كل جمال ممكن وبثبات 
من  هذا  لي�ض  اعتقادي  ويف  واحلفاوة.  ال�شيافة  كرم  منتهى 

التقاليد فح�شب، بل هو عالمة حقيقية على احلياة املرفهة.
ميّثل عمران جدة اليوم خليطًا متنا�شقًا بي الطابع التقليدي 
والطابع احلديث، مما يك�شب هذه املدينة الفريدة خ�شو�شيتها 
البلدية مثاًل  يكون مبنى متحف  اأن  املميزة. وميكن  و�شبغتها 
�شاطعًا على هذا التكافل. تتمّيز على خلفية جدرانه املرمرية 
قامت  خ�سب  من  مب�سبكات  املغطاة  املقنطرة  النوافذ  البي�ساء 
اللون منقو�شة باليد، وال�شرفات املخّرمة امل�شتورة بنقو�ض دقيقة 
جدًا. هذه ال�شرفات منوذجية لأبنية عديدة يف احلجاز. ولي�شت 
هي زينة عمرانية وح�شب، بل وحتل م�شكالت عملية: حتجب 
بدون  املدينة  حياة  وت�سمح مب�ساهدة  احلارقة،  ال�سم�ض  اأ�سعة 
الإخالل بقواعد ال�شلوك املتعارف عليها. تلفت النظر ب�شورة 
خا�شة املنطقة املركزية للمدينة، حيث متت �شيانة العديد من 
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البيوت القدمية واإعادة بنائها. وترتك انطباعًا قويًا العمارات 
البديعة لل�شركات الكبرية واملراكز التجارية بخطوطها املن�شقة 

وموادها احلديثة واأروقتها املقنطرة الهائلة.
اأحدث  با�شتخدام  امل�شّيد  ال�شخم  العزيز  امللك عبد  مطار 
التكنولوجيات ميكن عده مثاًل لتتابع التقاليد العمرانية. فهو 
ي�شغل م�شاحة 150 كيلومرتًا مربعًا ويتكون من ثالث حمطات - 
الدولية واملحلية واخلا�شة با�شتقبال احلجاج. وقد بني على �شكل 
اإلى قلب كل �شعودي. خمروطات  خيمات، وهو ال�شكل املقّرب 
�شيكلوبية  �شقيفة  لتكون  تتقارب  زجاجية  األياف  من  �شخمة 
حتمي ال�شياح من ال�شم�ض ال�شاخنة. وي�شتمل ت�شميمه الفريد 
يف نوعه على نظام فّعال للتهوية والتكييف يوفر ظروفًا مريحة 
يف املناخ احلار والرطب. ح�شل هذا املطار  �شنة 1983م على 

جائزة العمران الإ�شالمي.
وبعد �شت �شنوات منحت هذه اجلائزة اإلى امل�شجد الأبي�ض 
ببيا�ض الثلج على ال�شاطئ. هذا امل�شجد جميل حقًا، خ�شو�شًا 
عند النظر اإليه من جهة البحر، حيث تنعك�ض اخلطوط املن�ّسقة 

للجدران والقبب واملنارة الرحمية يف املياه امل�شتوية لل�شاطئ.
لي�ض بال�شدفة اأن ت�شمى جدة العا�شمة التجارية للمملكة. 
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بل  وت�شديرها،  الب�شائع  اأنــواع  ا�شترياد  على  تقت�شر  ل  فهي 
تعد مركزًا جتاريًا كبريًا. فاأ�شواق اجلمجوم ذات اأهمية كبرية! 
وهي يف احلقيقة مدينة داخل مدينة. يوم واحد ل يكفي للزائر 
واملطاعم  ال�شركات  وممثليات  جميعها،  املحال  على  للمرور 
واخلياطة  احلالقة  وحمال  الأطفال  ت�شلية  ومراكز  واملعار�ض 
وحديثًا  الأخــرى.  واملوؤ�ش�شات  جدًا  اخلا�شة  الب�شائع  واأق�شام 
افتتح مركز جتاري �شخم اآخر وهو مركز حممود �شعيد الذي 
من  ال�شابق  املركز  يفوق  زوجي  قول  ح�شب  ولكنه  اأ�شاهده  مل 
يقول  موجوداته.  وثــراء  التجارية  املحال  وعدد  احلجم  حيث 
اإيلمان اأرا�شلي: اإنه �شيء خيايل. وبخ�شو�ض �شفوف الأ�شواق 
وتفوح  املتنّوعة  بب�شاعتها  تبهج  فاإنها  تنتهي  ل  التي  جدة  يف 
بعطورها ال�شرقية، وجتار حمال البقالة ينادون ب�شوت مرتفع 

لتذوق ب�شاعتهم احللوة.
ي�شغل ال�شاطئ البالغ طوله كيلومرتات عديدة مكانًا خا�شًا 
العالية  ال�شنط  باأ�شجار  ر  م�شجَّ وهو  املدينة،  �شكان  حياة  يف 
من  جدًا،  الع�شرية  املنحوتة  التحف  من  كامل  برواق  ومزيَّن 
من  تنطلق  وكاأنها  قوية  لنافورة  خالب  منظر  يتجلى  عندها 
اأعماق البحر، م�شخاتها اإلى درجة عالية من القوة تدفع املاء 
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وغيمة  املاء  عمود  م�شاهدة  ميكن  لذا  مرتًا،   150 ارتفاع  اإلى 
وحتى  كيلومرتات.  ب�شعة  م�شافة  من  حوله  ال�شاقط  الــرذاذ 
امل�شاء  قدوم  مع  القوية  ــوار  الأن عليها  ت�شّلط  عندما  الليل  يف 
والربودة ميتلئ ال�شاطئ بالنا�ض، يت�شلى الأطفال يف ال�شاحات 
الأراجيح  ركــوب  فيمكنهم  جيدًا،  جتهيزًا  املجهزة  العديدة 
الدّوارة وال�شيارات واخليول ال�شغرية والكبرية وحتى اجلمال. 
وعوائل كاملة متالأ مئات املطاعم الكبرية وال�شغرية على املاء 
التي تقدم اأنواع الأطباق الوطنية وفقًا جلميع الأذواق. اأولئك 
الذين يهتمون كثريًا بتح�شي �شحتهم واحلفاظ عليها يتجولون 
الغر�ض  لهذا  خا�شة  ب�شورة  اأن�شئت  طرقات  على  ويهرولون 
ل اجللو�ض فقط على  على مقربة من البحر. بع�ض النا�ض يف�شّ
ال�شاحل ومراقبة النزول البطيء لقر�ض ال�شم�ض الكبري الفاتر 

اإلى داخل املياه الهادئة للبحر الأحمر.
فاإنك  الباكر  ال�شباح  يف  ال�شاحل  ــى  اإل خرجت  اإذا  اأمــا 
القوارب  يجهزون  وهــم  الأ�شماك  �شيادي  �شرتى  بالتاأكيد 
بعدها  ال�شني.  مئات  منذ  الأمر  كان  كما  ب�شنعتهم  اخلا�شة 
�شيعودون مع �شيدهم الوفري ومتتلئ �شوق ال�شمك بال�شو�شاء 
والروائح احلادة، فينجذب اإليه حمبو ال�شمك الطازج. وقبل اأن 
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تبداأ املحركات ال�شاخبة لزوارق التجوال البخارية والدراجات 
البخارية وال�شجايا الرائجة الأخرى لريا�شة املاء احلديثة تزعج 
مياه البحر ال�شاكنة؛ ميكن الركوب يف قارب �شفاف القعر اأو 
ا�ستئجار معدات خا�سة ومب�ساعدة مدرب )للمبتدئني( الغو�ض 

يف العامل ال�شحري حتت املاء. 
اأن  رغــم   ، الطبيعة  معامل  اأجمل  من  الأحمر  البحر  ويعد 
�شواحله �شحراوية ورتيبة. راأيته لأول مرة يف زمن ال�شبا البعيد 
يف ال�شواحل الإفريقية يف اأول بعثة لنا اإلى م�شر. واأتذكر كيف 
وقفنا مبهورين  مائه.  �شطح  التظاليل احلمراء على  اأده�شتنا 
ونحن نراقب هذه التقلبات بالألوان. علمت فيما بعد اأن �شبب 
لكن  املرجانية،  الأدغال  ال�شم�ض على  اأ�شعة  انعكا�ض  هو  ذلك 
بقي يف الذاكرة ال�شعور باملعجزة. بعد عقد من ال�شني �شبحنا 
الأحمر،  للبحر  العقبة  خليج  بنظر  وا�شتمتعنا  عديدة  مرات 
على �شاحله ال�شمايل ال�شرقي من جهة الأردن. واأخريًا حالفنا 
احلظ بالقدوم اإلى �شاحله ال�شرقي املقابل، يف اململكة العربية 

ال�شعودية.
والبحر الأحمر بدون �شك حو�ض بحري فريد تتوافر فيه اأكرث 
مناذج العامل احليواين تنوعًا وغرابة. ل اأ�شمن تعداد جميعها، 
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لكن ميكنني القول بدرجة عالية من الثقة اأن احليوانات البحرية 
هنا اأكرث الأنواع زهاء وبريقًا وغرابة، ولالأ�شف بع�شها خطر.

من  جماميع  مترق  والرباقة  الربداء  املرجانية  الفروع  بي 
الببغاء  ال�شمكة  ومتــر  خمتلفة.  بــاألــوان  ال�شغرية  الأ�شماك 
ملّوحة بذيلها ببطء وتتالألأ حرا�شفها ب�شذرات ملونة يف اأ�شعة 
حتى  ينتظر  اأن  ال�شبور  للمراقب  بد  ول  املتك�شرة.  ال�شم�ض 
وللمراقب  جــدًا.  ال�شخم  باحلجم  البحرية  ال�شلحفاة  ظهور 
التي  القامت،  الأخ�شر  بلونها  اللعوب  الفقمة  يرى  اأن  املتمعن 
ي�شعب م�شاهدتها على خلفية الأع�شاب املتماوجة. كان هذان 
ال�شنفان لوقت قريب على و�شك النقرا�ض ولكنهما الآن حتت 

حماية الدولة.
 اإن العامل احليواين للبحر الأحمر وبخا�شة الأ�شماك منها 
تراكيب  من  املتكّونة  اأ�شماءها  اإن  بحيث  درجــة،  اإلــى  غريبة 
كلمات متنافرة توؤكد غرابتها. احكم بنف�شك: ال�شمكة اجلراحة 
امللونة؛  بالبقع  القطة  ال�شمكة  ال�شاطعة،  الربتغالية  بزعانفها 
ال�شمكة  الإمــرباطــوري،  املــالك  املخططة،  الفرا�شة  ال�شمكة 
ال�شخرية ذات ال�شبه الكبري بال�شخرة حقيقة، ال�شمكة القنفذ 
اأو ال�شمكة الكرة الأر�شية. وهذه ال�شمكة خملوق فريد يف نوعه 
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متامًا. لها وجه اأ�شفر فاقع وج�شم م�شطح بدرجة ما ومغطى 
باأ�شواك. وما يربر ا�شمها هو اأنه يف حالة اخلطر ترت�شف املاء 
عديدة  ل�شني  مزين  )وبيتنا  كــرة،  اإلــى  وتتحول  داخلها  اإلــى 

ب�شمكة من هذا النوع حم�شوة. وهي ت�شبه ال�شبري يف راأيي(.
اإذا نزلت اإلى القعر متامًا ترى اأنه مزدحم بالأحياء البحرية. 
ال�شمك الفهود امل�شطح بعيونها على اجلانب الأي�شر من البدن، 
تدفن  الأميــن،  اجلانب  على  بعيونها  املرمرية  النعول  ال�شمك 
نف�شها يف الرمل وت�شبح غري مرئية متامًا ل�شحيتها املحتملة. 
وال�شمكة املعزة القو�ض قزحية ت�شتخرج طعامها بوا�شطة قرون 
حاّدة تتدلى يف اجلزء ال�شفلي من الراأ�ض. كتاكيت متنوعة داخل 
اأ�شداف اأو بدونها، واجلمربي، واللب�شرت وال�شرطان البحري، 
وغريها من اأنواع ال�شرطان تقطن يف هذا احلو�ض املائي الغني 
جدًا. وطبعًا هناك وحو�ض خطرة مثل ال�شمكة املطرقة، ب�شعة 
اأنواع من القر�ض، و�شمك ال�شكات، واملورين العمالق الذي يبلغ 
التقدير  اإعطاء �شلطات املدينة حق  اأمتار. ويجب  طوله ثالثة 
لإقامتها حواجز وقائية خمتلفة �شد املخاطر، بحيث ي�شتطيع 
و�شيد  املاء  حتت  ال�شباحة  ممار�شة  املدينة  و�شيوف  ال�شكان 

ال�شمك وخمتلف اأنواع الريا�شة املائية باطمئنان واأمان.
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تنت�شر يف البحر الأحمر جمموعة من اجلزر املرجانية، لكنها 
غري ماأهولة با�شتثناء اثنتي اأو ثالث؛ ب�شبب عدم وجود م�شادر 
للمياه العذبة فيها. وتنّظم وكالت ال�شياحة رحالت اإليها ملحبي 
ممار�شة �شيد ال�شمك. ي�شيدون كال�شابق بوا�شطة ع�شا من 
كل  ي�شطادونه  ما  يفوق  الأحيان  من  كثري  يف  لكن  الق�شب، 
التوقعات. هذا يعد جنة للذين يقّدرون هذا النوع من ال�شيد. 
تقع اجلزر املرجانية بال�شبط على طريق الطيور املهاجرة التي 
املحليون  ال�شمك  �شيادو  وكان  والتفريخ.  للراحة  فيها  تتوقف 
يف القدمي ي�شيدون املري�شات املطمئنة بوا�شطة اأفخاخ بدائية 
اأما  الأر�ــض.  على  املن�شوجة  الأع�شا�ض  من  البي�ض  ويجمعون 
ذلك،  من  واأكــرث  العمل.  هذا  ممار�شة  مينع  فالقانون  اليوم 
فقد اأُعلنت بع�ض الأمكنة وحتى جزر بكاملها على اأنها مناطق 

حمرمة.
كان البحر الأحمر منذ قدمي الزمان امل�شدر الأ�شا�ض حلياة 
ال�شكان املحليي. ومع ظهور املالحة بداأ عن طريقه اختالطهم 
بالعامل اخلارجي. وميناء جدة حاليًا لي�ض جمرد حمط لفخر 
اأهايل املدينة، بل هو ال�شلطة الرئي�شة مطلقة ال�شالحية للموانئ 
املن�شاأة �شنة 1976م التي اهتمت بتطويره. واأ�شبح امليناء جزءًا 
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ل يتجزاأ عن املنظر الطبيعي اجلبلي املحيط. تقوم الرافعات 
ال�شخمة 24 �شاعة يف اليوم بال كلٍل بتفريغ الطابور غري املنتهي 
من ال�شفن على 45 ر�شيفًا حديثًا وحتميلها. احلجم ال�شنوي 
العام للحمولت يربو على 15 مليون طن. وهناك ر�شيف اأعدَّ 
ب�شكل خا�ض ل�شتقبال احلجاج القادمي لتاأدية فري�شة احلج، 

وهو ي�شتطيع ا�شتيعاب 40 األف م�شافر يف اآن واحد.
املعمورة  اأنحاء  �شائر  اإلى جدة من  ال�شنة  يقدم على مدار 
هنا  وينتظرهم  الــبــواخــر.  اأو  بــالــطــائــرات  احلــجــاج  مــاليــي 
اأما  املدينة،  �شكان  قبل  من  الوّد  درجات  اأعلى  على  ا�شتقبال 
يتمتعون  ل  اأنهم  اأظــن  مريحة،  ظروفًا  لهم  فتوفر  ال�شلطات 
بها يف بالدهم. وتذهل الطريقة الدقيقة واملن�ّشقة التي تعمل 
الذين  النا�ض  من  الهائل  التجمع  هذا  يف  التنظيمية  الآلة  بها 
اأغلبيتهم لي�شوا يف �شن ال�شباب. يتوجه احلجاج بال�شبط اإلى 
املكان الذي تنتظرهم فيه الراحة والطعام بعد ال�شفر املتعب. 
وتقف  الفنادق،  يف  خالية  غــرف  وتوجد  الب�شائع،  ت�شيع  ل 

احلافالت للتوجه اإلى مكة يف اأماكن حمددة.
وهكذا نحن ن�شافر اإلى مكة العا�شمة الدينية للمملكة، اأو كما 
ي�شمونها »اأم املدن« ولقبها اأم القرى التي تف�شلنا عنها م�شافة 
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80 كيلومرتًا. الطريق العام رائع ومتعدد اخلطوط �سبيه مبدرج 
مبقاعد  م��زّودة  ووا�سعة  مريحة  واحلافلة  الطائرات.  اإق��الع 
وثرية داعية للنوم وهواء تكييف ودورة مياه، وهي تندفع برفق 
بي  ما  يجمع  �شخم  قو�ض  يظهر  فجاأة  املقد�شة.  املدينة  نحو 
جانبي الطريق العام. ويف اجلزء الأعلى منه كتاب كبري مفتوح 
على �شكل امل�شحف ال�شريف. وهذا الن�شب العظيم هدية من 
امللك فهد ملاليي املوؤمني. ل ي�شتطيع املرور حتته اإل امل�شلمون. 
وب�شورة غري ملحوظة نتجاوز مكانًا �شحراويًا وجباًل �شخرية 
املدينة  املكرمة  كاملهد مدينة مكة  داخلها  ترقد  وتالًل مدّورة 
اآخر ر�شالة  النبي حممد � �شاحب  الأولى، وطن  الإ�شالمية 

دينية عاملية.
ل يعرف زمن ظهور م�شتوطنة مكورابا )مكة احلالية( قرب 
اإلى بطون الع�شور. كانت قبل  منبع زمزم ملياه ال�شرب ويعود 
ن�شوء الإ�شالم مكانًا لتعّبد القبائل الرحل، وكانت اأي�شًا توؤدي 
دورًا مهمًا يف التجارة بي اآ�شيا وبالد حو�ض البحر املتو�شط. 
امل�شتوطنة  حتويل  على  فقط  لي�ض  القوافل  طــرق  و�شاعدت 
واأنا�ض  حمرتفي  جتار  بــروز  وعلى  بل  مدينة،  اإلــى  ال�شغرية 
متخ�ش�شي بقيادة القوافل. والعامل  الكبري الآخر لتطورها 
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اأخرى من احلجاز. فكان  تاأثريه مناطق  هو احلج الذي �شمل 
اأغلب احلجاج يتاجرون بامل�شنوعات التي يجلبونها معهم من 
للتعوي�ض ولو جزئيًا عن  باأولدهم،  واأحيانًا  البلدان املجاورة، 
القهوة  ي�شرتون  كانوا  العودة  طريق  ويف  الطريق.  م�شاريف 
جتتذب  مكة  �شوق  كانت  اأخـــرى.  حملية  وب�شائع  والــتــوابــل 
اجلزيرة  �شبه  مقاطعات  من  والزراعية  احلرفية  املنتجات 
العربية جميعها، وبذلك �شاعدت على تطور التجارة الداخلية 
والعالقات التجارية  - املالية. لكن عند ولدة النبي حممد � 
)�شنة 570م( مل تكن مكة متّثل مدينة بقدر ما هي م�شتوطنة 
فيها  الوحيد  املهم  الأثر  وكان  واطئة.  وبيوت  �شيقة  بطرقات 
بالطبع امل�شجد والكعبة املقد�شة ال�شغرية بارتفاع قامة اإن�شان 
واحلجر الأ�شود يف زاويتها ال�شرقية، وكانت قد اأقيمت يف زمن 

ما من قبل اإبراهيم وابنه اإ�شماعيل.
ترّبى حممد � يف بيت عمه اأبي طالب، الذي ا�شتطاع اأن 
يغر�ض يف ال�شاب الُمُثل الأخالقية العالية. وعندما نزل جربيل 
على النبي � وهو يف �شن الأربعي واأبلغه بوحي اهلل، ن�شر يف 
مكة تعاليم الدين اجلديد واأبلغ النا�ض اأنه ر�شول اهلل تعالى. 
ودعا النبي اأبناء بلدته وقومه والب�شر اأجمعي اإلى التخلي عن 
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املعتقدات الوثنية القدمية وعبادة ربهم الواحد الأحد.
النبي  بالطبع  ي�شاندوا  مل  املدينة  �شكان  من  والعديد 
اإلى  لالنتقال  واأتباعه  هو  فا�شطر  البداية،  يف   � حممد 
يرثب )املدينة املنورة حاليًا(. وي�شمى هذا اليوم )22 اأيلول 
التقومي  تاأريخ  يبداأ  بالهجرة ومنه  تقريبًا(  �شنة 622م  من 
و�شموليتها  الإ�شالمية  التعاليم  جاذبية  لكن  الإ�شالمي. 
التي تدعو قبل كل �شيء اإلى امل�شاواة بي املوؤمني جميعهم 
احلياة،  منط  يف  والتقوى  الوطنية  للرثوة  العادل  والتوزيع 
بال�شافة اإلى املواهب ال�شيا�شية والتنظيمية الفائقة للنبي 
� �شاعدت على زيادة كبرية يف عدد اأتباعه. ويف �شنة 630 
ال�شالة  عليه   - النبي  بقيادة  امل�شلمون  ا�شتطاع  631م   -
�شبه  من  الأكــرب  اجلــزء  ثم  ومن  مكة،  اإخ�شاع   - وال�شالم 
ا�شتحوذ  معروف،  هو  كما  ذلــك،  وبعد  العربية.  اجلزيرة 
واأفئدتهم  النا�ض  من  الألوف  مئات  األباب  على  الدين  هذا 
و�شمل يف انت�شاره العديد من البلدان من اإ�شبانيا غربًا اإلى 
العربية  اأن�شاأوا اخلالفة  الذين  وقام معتنقوه  �شرقًا.  الهند 
غزوها  التي  بال�شعوب  واختلطوا  الوا�شعة  الإ�شالمية   -
من  وغريهما  والر�شم  العمران  بتكوين  ثقافتها؛  وه�شموا 
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القيم الروحية اخلا�شة بهم، هذه القيم احلية التي اأعجبت 
الأجيال الالحقة.

نزل جربيل  �شنة 610م  من  رم�شان  �شهر  ليايل  اإحدى  يف 
على حممد �، الذي كان يختلي بنف�شه للتعبد والتاأمل وغالبًا 
ما كان يق�شي �شاعات طويلة يف التن�ّشك على جبل حراء )قرب 
مكة(، ونقل اإليه الوحي الإلهي وعهد اإليه مب�سوؤولية اإعالن اأمر 

اهلل تعالى لقومه.
الغزاة  القرون عر�شة  ملطامع خمتلف  كانت مكة على مر 
الإمــرباطــوريــات  وحتى  ال�شغرية  العربية  بالقبائل  ابــتــداًء 
اإلى  احلكام  اأحــد  اأيــدي  من  النتقال  ومع  املتتابعة.  العظيمة 
اآخر ظلت دائمًا مكانًا للتعّبد. ويف ال�شني الثالثمائة الأخرية 
ال�شعودي،  بالبيت  باإخرى  اأو  بطريقة  مرتبطًا  مكة  تاريخ  كان 
ويف �شنة 1932م اأ�شبحت اإلى الأبد جزءًا ل يتجزاأ من اململكة 

العربية ال�شعودية.
يف الع�شرينيات من القرن املا�شي كانت مكة لتزال مدينة 
�شغرية �شكانها ملونون عددهم نحو 50 األف ن�شمة. ا�شتقر فيها 
اأنا�ض من جن�شيات خمتلفة )اأندوني�شيون واأزبكيون وم�شريون 
تتغري  وغريهم( قدموا لغر�ض احلج وبقوا ب�شورة دائمة. مل 
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حياة  زمــن  منذ  �شنة،   1300 مــن  اأكــرث  خــالل  كــثــريًا  املدينة 
النبي حممد �. وهكذا ي�شف مكة اأحد املعا�شرين يف بداية 

الع�شرينيات:
حياة  وتتمركز  وقلعتان.  حرا�شة  اأبــراج  ب�شعة  مكة  »حتمي 
اهلل  بيت  الرئي�ض  امل�شجد  يف  الإ�شالمي  العامل  وكــل  املدينة 
اأو  امل�شجد احلرام، وهو بناء قدمي ل يتمّيز بجماله ول بحجمه، 
اأوقات  الكعبة فيه رائعة. ول تفتح يف  له 19 بوابة و 7 منائر، 
ال�شالة الدكاكي ول املقاهي. ال�شوارع عري�شة لكنها متعرجة. 
املاء يف الآبار مييل طعمه اإلى امللوحة.. فيها العديد من املدار�ض 
واملوؤ�ش�شات اخلريية؛ وتقت�شر ال�شناعة على عمل كمية كبرية 

من امل�شابح. التجارة �شعيفة...«
القرن  مــن  الثالثينيات  نهاية  يف  النفط  على  العثور  اإن 
لنمو مكة  وا�شتثمار احتياطيه كان بدون �شك دافعًا  الع�شرين 
ملك  لأول  املن�شودة  الأمنية  واأن  خ�شو�شًا  وتطورها،  املكرمة 
جذب  مركز  املقد�شة  الأمــاكــن  جعل  كانت  عبدالعزيز  وهــو 
العاملية  احلــرب  لكن  جميعهم.  العامل  مل�شلمي  اآمــال  وحمــط 
احلياة  املنخف�ض جمالت  امل�شتوى  وكان  ذلك  عرقلت  الثانية 
لذلك  �شخمة.  مالية  ا�شتثمارات  يتطلب  اململكة  يف  جميعها 
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تاأجلت م�شروعات حت�شري املدن اإلى اآفاق اأبعد.
اأخريًا حان وقتها. �شنة 1960م بداأ العمل بتنظيف الف�شاء 
حول امل�سجد احلرام الذي كان بكل معنى الكلمة مليئًا مبجموعة 
من البيوتات وحيدة الطابق وخمازن ودكاكي �شغرية للتجار.

حتت قيادة امللك في�شل بن عبدالعزيز و�شعت اآنذاك خطط 
خالل  للتنفيذ  املقد�شة  والأماكن  الرئي�ض  امل�شجد  بناء  اإعادة 
20 �شنة. وكنتيجة لأعمال امتدت �شنوات عديدة تغرّي امل�شجد 
وال�شابع ع�شر  ال�شاد�ض ع�شر  القرني  اإلى  يعود  الذي  احلرام 
والف�شاء املحيط به تغريًا جذريًا، واأ�شبح مكانًا فريدًا ُي�شتاق 

اإليه ول ُين�شى، ويناظر الغر�ض املخ�ش�ض له.
اأنقذ   املياه  ال�شني نظام معّقد لت�شريف  اأن�شئ خالل هذه 
اأخريًا امل�شجد وال�شاحة الرئي�شة من ال�شيول العارمة املنحدرة 
من اجلبال املحيطة اأثناء مو�شم الأمطار، وبخا�شة اأن م�شتوى 
اأي�شًا مت  اأر�شية امل�شجد كان اأوطاأ من م�شتوى ال�شاحة، وهذا 
تعديله. �شيدت منارتان جديدتان، ومت �شق ممر عري�ض يف كال 
الجتاهي ي�شل بي تلي ال�شفا واملروة اللذين كانت هاجر مع 
ابنها اإ�شماعيل تبحث فيهما عن ماء يف ال�شحراء، وك�شي هذا 
م�شتويات   ثالثة  وبنيت  �شقيفة.  فوقه  ون�شبت  باملرمر  املمر 
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ومت  الكعبة.  روؤيــة  جميعهم  امل�شلون  ي�شتطيع  لكي  لالأر�شية 
تنظيم منبع زمزم.

يف �شنة 1986م اأعلن امللك فهد يف املدينة املنورة اأنه قرر تغيري 
لقبه من »�شاحب اجلاللة« اإلى »خادم احلرمي ال�شريفي« اأي 
امل�شجد احلرام يف مكة وم�شجد النبي � يف املدينة. لي�ض هذا 
عجيبًا اإذا ما اأخذنا يف احل�شبان اأهميتهما التي لجدال فيها 
للحياة الروحية وال�شيا�شية والقت�شادية للمملكة. هذه اخلطوة 
النبيلة تعني اأن امللك يرّكز اهتمامه على املدينتي املقد�شتي. 
نف�شها  واحلياة  اأخيه.  من  التتابع  ع�شا  تلقى  وكاأنه  ويبدو 
تطلبت ذلك. ازداد عدد احلجاج الذين ي�شعون لزيارة الديار 
املقد�شة واأداء احلج اأو العمرة. ومل يكن با�شتطاعة الطرقات 
وامل�شاجد ال�شيقة يف كلتا املدينتي ا�شتيعاب الراغبي باحلج 
جميعهم. والتجارة والظروف ال�شحية عند جتمع هذه الأعداد 
الغفرية من النا�ض مل تكن بامل�شتوى املطلوب. وانهارت البيوت 

القدمية.
عندئذ، وبامل�شاركة املبا�شرة للملك فهد واأخويه ويل العهد 
الأمري عبد اهلل والأمري �شلطان و�شعت خطط �شخمة لتحديث 
مكة املكرمة واملدينة النبوية واإعادة بناء م�شاجدهما الرئي�شة 
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على  بالفعل  وكانت هذه اخلطط  الأخــرى.  املقد�شة  والأماكن 
درجة عالية من الإبداع، بحيث اإن الكثريين مل ي�شدقوا باإمكانية 
حتقيقها. ا�شتمرت الأعمال لل�شني الع�شر التالية. ومل يقت�شر 
كان  بل  التقارير،  ومراجعة  الأ�شا�ض  احلجر  و�شع  على  امللك 
بانتظام.  العمل  مناطق  ويزور  مبا�شرة  ب�شورة  العمل  يراقب 
عملية  يوقفا  اخلليج مل  وحرب  النفط  اأ�شعار  انخفا�ض  وحتى 
اأهداف �شامية كل  اأنه يف �شبيل حتقيق  البناء. واأظهر الزمن 
وال�شعور  الأكيدة  الرغبة  توافرت  ما  اإذا  ممكنًا  ي�شبح  �شيء 

بالواجب والإرادة ال�شلبة واملال الكثري.
 70 عــن  تزيد  م�شاحتها  مدينة  هــي  الــيــوم  املكرمة  ومكة 
كيلومرتًا مربعًا وعدد �شكانها يزيد عن ن�شف املليون، جميلة 
وحديثة وفريدة طبعًا. وهي فريدة لي�ض فقط بالأهداف املقد�شة 
املناطة بها، بل ويزورها كل �شنة ب�شعة ماليي من النا�ض من 
اأرجاء الأر�ض جميعها، وال�شلطات اأخذت على عاتقها م�شوؤولية 
تنظيم الرثوة العاملية وحمايتها، وامل�شكلة ال�شعبة جدًا لتوفري 
اأف�شل الظروف املالئمة لتاأدية اأركان الإ�شالم الرئي�شة مل�شلمي 
ع اأي بلد اآخر يف  الأر�ض قاطبة. اإين متاأكدة تقريبًا اأنه لو ُو�شِ
والروتينية  ال�شخمة  امل�شكالت  حل  ا�شتطاع  ملا  مماثل  و�شع 
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املاليي   �شنة  كل  تنفق  النجاح.  بهذا  احلج  منا�شك  لت�شهيل 
للمدينتي  التحتية  البنية  ال�شعودية على حت�شي  الريالت  من 

املقد�شتي وعلى املطالب املتزايدة ل�شتقبال امل�شافرين.
ا�شتطاع �شكان مكة التكّيف مع القدوم امل�شتمر لأعداد غفرية 
من النا�ض وا�شتقبال �شيوف الرحمن ا�شتقباًل ح�شنًا. العديد 
كذلك  للحجاج،  امل�شيافة  اأبوابها  تفتح  احلديثة  الفنادق  من 
�شكان املدينة الذين يوؤجرون �شكنهم ب�شورة تقليدية يف مو�شم 
احلج وكذلك العمرة. لهذه الأغرا�ض اأي�شًا تنّظم على اأطراف 
مكة األوف املخيمات املهّياأة لالإقامة املريحة للحجاج ملدة ب�شعة 
اأيام. وهناك يف خدمة امل�شافرين حافالت �شغرية وليموزينات 
)هكذا ت�شمى �شيارات الأجرة يف اململكة( وحافالت. وحفر نفق 
عري�ض داخل اجلبل ينتهي بال�شاحة الرئي�شة مبا�شرة. ولغر�ض 
التفاعل ال�شريع ويف الوقت املنا�شب مع امل�شكالت التي تظهر 
عند احلجاج، تعمل وزارة الداخلية واحلج والأمن واجلوازات 

واملرور واخلدمات.
وت�شقيف  تو�شيع  للم�شجد احلرام مت  لآخر حتديث  كنتيجة 
جديد،  مدخل  وبني  مربع،  مرت  األــف   60 اإلــى  ال�شالة  حــرم 
اأجهزة  اأقــوى  اأحــد  تركيب  ومت  القدمية،  املــداخــل  واأ�شلحت 
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بل  الداخلي،  للف�شاء  فقط  لي�ض  العامل.  والتهوية يف  التكييف 
وللمو�شع املفتوح حول الكعبة، وركبت امل�شاعد لتوفري الراحة 
من  مليوني  من  اأكــرث  الآن  وي�شتطيع  التنقل.  عند  للحجاج 

احلجاج اإقامة ال�شالة يف وقت واحد.
بالن�شبة  لكن  مــوؤّثــرة.  جميعها  الأرقـــام  هــذه  �شك  وبــدون 
لالإن�شان العادي، وبخا�شة ملن و�شل اإلى هنا لأول مرة ولي�ض له 
معرفة بهذه الإح�شاءات، فاإن كل ما ي�شاهد يخلف يف نف�شه 
اإح�شا�شًا  كذلك  نف�شه  يف  يثري  وبالتاأكيد  �شاعقًا،  انطباعًا 
خا�شًا. واأنا اأتذكر هذا ال�شعور العجيب بال�شكينة وكاأن الوقت 
توقف هموم الأم�ض جميعها وم�شكالته ظهرت تافهة و�شغرية.

 ومكة لي�شت مدينة كبرية باملقايي�ض احلديثة، لكنها بهية. 
الطرقات النظيفة امل�شّجرة وكاأنها نهريات جتري من اجلبال 
ال�سوارع  لت�سب يف  مرورًا مبيادين مريحة  املركز  نحو  وتتجه 
العري�شة. ال�شاحات الرئي�شة الأربع لي�شت فقط زينة للمنظر 
العام للمدينة، بل هي مناطق مناخية خا�شة، مت فيها تركيب 
اأجهزة خا�شة تر�ض قطرات ناعمة من املاء البارد. وهي املكان 
القدمية  املباين  واحلجاج.  املدينة  �شكان  ل�شرتاحة  املحبب 
املعاد ت�شييدها والعمارات املفرطة يف احلداثة على م�شتويات 
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ب�شل�شلة  باملدينة  املحيطة  التالل  على  تتدحرج  كاأنها  خمتلفة 
اأية  من  الإ�شالمي،  العامل  قلب  احلــرام  امل�شجد  يرى  مغلقة، 

نقطة منها.
مربعًا  مرتًا   13.250 م�شاحتها  تبلغ  التي  الكبرية  ال�شاحة 
ُي�سنع  م�سقول  مرمري  ببالط  مر�سوفة  بامل�سجد  واملحيطة 
كاأ�ض  وكاأنها قعر  �شاهق  ارتفاع  باأ�شكال هند�شية. وتظهر من 
�شيكلوبي ترتفع عند حافاتها على ال�شفوح ال�شخرية عمارات 
اأدوارهــا 10 - 13 دورًا. ورغم ذلك فاإن  مكاتب وفنادق عدد 
اهلل  بيت  مبنى  به.  املحيط  العام  املنظر  على  ي�شيطر  احلرم 
ذي  مبرمر  وملّب�سة  م�سّلعة  عمالقة  مكعبة  عن  عبارة  نف�سه 
لوني، لها مدخل رئي�ض و 18 من املداخل العتيادية مقنطرة 
اأبوابها ومزينة بنقو�ض من نحا�ض اأ�شفر. ويف زوايا هذا امل�شّلع 
ب�شع  ارتفاعها  جليلة  مــنــارات  الوا�شعة  ال�شماء  اإلــى  ترتفع 
املزخرفة  القناطر  وتدعو  ذهبية.  باأهلة  الأمتار  من  ع�شرات 
ملداخله اإلى الدخول نحو الظل البارد. ويخلع احلجاج اأحذيتهم 
هنا ويدخلون اإلى غابة ت�شم اأكرث من 500 عمود اأنيق تيجانها 
زخرفية  ور�ــشــوم  مرمرية  بف�شيف�شاء  مزّينة  وهــي  م�شجرة، 
دائرية �شخمة.  م�شتوية  و�شقيفة  النحت  دقيقة  فنية  وكتابات 
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عربية  وزخ���ارف  ب��اأن��واط  مزّينة  الفاحتة  ال��وردي��ة  ال�سقوف 
الأر�شيات  الأ�شكال.  من  وغريها  ومثّمنات  وحلزونات  مذّهبة 
مفرو�شة ب�شجاجيد ل تعد ول حت�شى. ت�شعر بالربودة رغم اأن 
القناطر املدرجة تطّل على ال�شاحة املركزية املفتوحة التي يعلو  
و�شفوف  بالذهب.  املنقو�ض  الأ�شود  الكعبة  مكعب  و�شطها  يف 
امل�شلي التي ل حت�شى توجه اأنظارها نحوه. احلرم هو امل�شجد 
الوحيد يف العامل الذي لي�ض فيه حمراب للقبلة كما هو ال�شاأن 
يف جميع امل�شاجد واجلوامع الأخرى وهو الفجوة املتّجهة نحو 

البيت احلرام.
ترقد الكعبة احلديثة على بناء يعود اإلى زمن النبي اإبراهيم 
بناوؤها  اأعيد  الطويل  تاريخها  مر  وعلى   .- ال�شالم  عليه   -
مرات عديدة وتغري حجمها وعدد اأبوابها، حتى اإنها تعر�شت 
حلريق. احلجر الأ�شود املثّبت يف زاويتها ال�شرقية على ارتفاع 
اإلى ثالثة  انك�شر  قد  اأي�شًا  كان  الأر�ض  املرت من  ون�شف  مرت 
اأجــزاء، ثم جمعت هذه الأجــزاء وربطت ب�شريط عري�ض من 
الف�شة اخلال�شة وثبت يف املكان الذي كان النبي اإبراهيم قد 
اأحمر  بي  لونه  بي�شاوي  �شكل  له  الأ�شود  احلجر  فيه.  و�شعه 
وبني واأ�شود باأجزاء �شفراء، حجمه نحو 17 �شنتمرتًا بالقطر 
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اللمعان  حلد  م�شقول  الأمامي  جزءه  لكن  متعّرج.  �شطح  وله 
بالباليي من مل�شات وقبالت احلجاج.

الإ�شالم  قبل  ما  عهد  منذ  كانت  الكعبة  اأن  املعروف  من 
ذوق  على  يعتمدان  ونوعيتها  لونها  كان  لكن  بالك�شوة.  تغطى 
اأولئك الذين كانت مكة حتت عهدتهم من حكام م�شر اأو تركيا 
واأحمر  اأبي�ض  بلون  الإ�شالم املبكر  اليمن. كانت يف مرحلة  اأو 
وكانت تخاط من القما�ض املق�سب، وخالل حكم الإمرباطورية 
العثمانية كانت تخاط من القما�ض القطني واحلريري. لكنها 
ظهور  ومنذ  متفنن  بتطريز  تزّين  جميعها  الأزمــان  يف  كانت 
منقو�شة  احلكيم  الذكر  من  واآيــات  عربية  بزخارف  الإ�شالم 
بخيوط ذهبية وف�سية. �سنعت الك�سوة احلالية يف معمل خا�ض 
امللك  من  املكرمة  ملكة  هدية  1975م  �شنة  افتتح  حلياكتها، 
من  باليد  فقط  )تطرز  دولر.  ماليي   5 ثمنها  فهد،  احلاكم 

الرجال(.
نفقة  على  واأن�شئ  اأي�شًا.  زمــزم  منبع  الرتميمات  تناولت 
زمزم  ملاء  البال�شتيكية  القناين  ل�شنع  معمل  اخلا�شة  امللك 
الذي اأ�شبح يوزع على احلجاج جمانًا. واأقيمت مئات امل�شابل 
ا�شم  اأن  املعروف  العط�ض. من  والأجهزة لرتوي من  واملغا�شل 
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املنبع مرتبط مبقولة قدمية هي: اأن جربيل عليه ال�سالم الذي 
�شرب  العط�ض  من  املحت�شرين  وابنها  هاجر  اإلى  اهلل  اأر�شله 
وعندما  الطفل.  قدم  عند  العذب  للماء  منبعًا  فحفر  بجناحه 
ينفد  الأعجوبة هتفت »زمي زمي«، وهكذا ل  راأت هاجر هذه 
ماء هذا املنبع املقد�ض منذ ما يزيد على 4 اآلف �شنة! وتقليديًا 
يقوم احلجاج ب�شرب املاء النفي�ض و�شّبه على الراأ�ض والبطن 
بالدعاء  ويلهجون  اأخرى  جرعات  ب�شع  ياأخذون  ثم  والظهر. 

مبتهلي اإلى اهلل العزيز القدير .
بعد اأعمال التقوى يعود ال�شكان اإلى بيوتهم فت�شبح ال�شوارع 
امل�شجد  حــول  الرئي�شة  ال�شاحة  يف  فقط  خالية.  والطرقات 
النور  املبتهجون �شابحي يف بحر من  املوؤمنون  احلرام مي�شي 
اإن  بحيث  الكرثة،  من  هنا  وهو  الرئي�ض.  امل�شجد  يغمر  الذي 
مئات النوافذ امل�شيئة على التالل املحيطة باملكان تظهر وكاأنها 
ولكن  الليل،  يف  مكة  فوق  بالطائرة  اأحّلق  مل  اأنا  باهتة.  نقط 
اإذا  اأمام امل�شافر يف اجلو  اأت�شور اجلمال املتفتح  اأن  اأ�شتطيع 
اأت�شور ذلك  اإلى الأنوار.  متكن من النظر يف الوقت املنا�شب 
الناعمة على  الأنوار  وكاأنه م�شبك وحوله حقل من  من هناك 

�شدر الأر�ض.
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واحة  يف  مكة  من  ال�شمال  اإلــى  كيلومرت   400 م�شافة  على 
وا�شعة تقع املدينة النبوية، مدينة ر�شول اهلل �، ومهد الدين 
الإ�شالمي ومنبع النور، ثاين مدينة مقّد�شة يف اململكة العربية 
ال�شعودية. �شكانها متنوعون وي�شكلون نحو 1.5 مليون ن�شمة. ل 
يعرف زمن تاأ�شي�ض املدينة ولكن يهمنا اأكرث من ذلك الناحية 
زمن  وهو  622م  �شنة  )�شبتمرب(  اأيلول  من  ابتداًء  التاريخية 

هجرة النبي حممد �  اإلى يرثب.
يف ذلك الوقت ا�شطر الر�شول حممد � واأتباعه الذين 
عرب  كيلومرتًا   363 م�شافته  طريق  قطع  اإلــى  مكة  غــادروا 
بالقادمي  اأهاليها  رّحــب  املدينة  بوابة  عند  ال�شحراء. 
بالتهليل. ويف املكان الذي توقفت فيه ناقته � لأول مرة اأمر 
م�شجد  اأول  وهو  قباء،  امل�شمى  اهلل  بيت  بت�شييد   � النبي 
اإ�شالمي يف تاريخ الب�شرية.)وكان هذا يف ذلك الوقت بناًء 

�شغريًا من مزيج الطي والتنب(.
كان كل واحد من �شكان املدينة يتمنى اأن يكون عنده �شيف 
بهذه الأهمية يف بيته، لكن النبي مل يرغب اأن مييز اأحدًا لئال 
بالنزول يف  له  ال�شماح  ال�شكان  يجرح الآخرين. لذا طلب من 

املكان الذي تختاره ناقته، فوجدت هذه ف�شاًء خاليًا.
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التي  ال�شني  وخالل  م�شكنه.  بعد  فيما  بنى  املكان  هذا  يف 
املدينة،  ويف  مكة  يف  اهلل  وحــي  يتلقى  النبي  كــان  ذلــك  تبعت 
اخلم�سة  الأرك��ان  ذلك  يف  مبا  ال�سالم،  عليه  جربيل  بوا�سطة 
لالإ�شالم، وب�ّشر النا�ض بالدين احلق »الإ�شالم« و�شمي الذين 

يتبعونه »بامل�شلمي«.
باأن  النبوءة  اإليه  اأبلغت  اأن  وبعد  الهجرة  اأ�شهر من   8 بعد   
من  بيت اهلل  ما  يومًا  �شيطهر  اإبراهيم  النبي  اآل  من  �شخ�شًا 
نعلم -  كما  اإلى مكة وهناك -  الأوثــان، عاد حممد منت�شرًا 
حقق ما كان يجب اأن يتحقق. لكنه عاد اأكرث من مرة اإلى بلدته 
املحبوبة املدينة، حيث ُفهم دينه وُقبل ب�شرور. يف �شنة 632م 
بعد مر�ض ق�شري الأمد تويف النبي � يف م�شكنه يف املدينة. 
اأكرث  اإحدى  وبعد م�شي بع�ض الوقت مت يف هذا املكان ت�شييد 
 � حممد  النبي  م�شجد   - م�شلم  كل  عند  املقد�شة  املن�شاآت 

الذي ي�شم منزله وقربه.
املدينتي  لتحديث  ال�شخمة  اخلطط  تنفيذ  بــدايــة  منذ 
املقد�شتي وحتت املراقبة اليقظة من خادم احلرمي  ال�شريفي 
واأخويه ويل العهد الأمري عبداهلل والأمري �شلطان نالت املدينة 
تو�شعًا  اأكرث  اإ�شالحات  الرئي�ض  م�شجدها  وبخا�شة  املنورة، 
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ولدت  املدينة  وكــاأن  نف�شها،  املكرمة  مكة  من  حتى  واأ�شالة 
ا�شتقبال   با�شتطاعته  �شخم  مطار  لها  فاأ�شبح  جديد.  من 
جتهيزًا  جمهز  �شحي  ومــركــز  جميعها،  الــطــائــرات  ـــواع  اأن
عالية،  وعمارات  باحلداثة،  مفرط  ريا�سي  وجممع  رائعًا، 
وحدائق جميلة، و�شوارع عري�شة، و�شبكة من طرق ال�شيارات 
املياه عرب  اأنابيب نقل  العاملية. ومت مد  للموا�شفات  املناظرة 
طولها  الأحمر  البحر  �شاحل  من  اجلبال  وخالل  ال�شحراء 
دفعة  اأعطى  ما  وهو  املياه،  حتلية  معامل  من  كيلومرتًا   220
ال�شاحة  اإخالء  ومت  ال�شناعة،  جمالت  خمتلف  لتطور  قوية 
وهدم جميع املباين القدمية جميعها ور�شف ثالث حلقات من 
طرق ال�شيارات حول امل�شجد النبوي، كذلك اأن�شئت اجل�شور 
والأنفاق والتقاطعات التي بوا�شطتها ي�شهل الآن الو�شول اإليه 
اإلى  بل  امل�شجد،  اإلى  فقط  لي�ض  املدينة.  اإلى  مدخل  اأي  من 
ما  كل  جتديد  فــاإن  عامة  وب�شورة  للمدينة.  الأخــرى  املعامل 
لذا  فائقة.  وبعناية  م�شتمرة  وحمايته  النبي �  بحياة  يتعلق 
دائمًا  ي�شعر  مرة  لأول  املدينة  اإلى  ياأتي  الذي  ال�شخ�ض  فاإن 

باحل�شور اخلفي للنبي �.
تكّلمت �شابقًا عن قباء امل�شجد الإ�شالمي الأول الذي اأقيم 
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باأكملها  املدينة  )كانت  القدمية  املنورة  املدينة  مدخل  عند 
ت�شغل اآنذاك م�شاحة �شغرية حماطة ب�شور قلعة باأربع بوابات 
وب�شارعي متقاطعي بزاوية قائمة منتهيي بها(. ي�شمخ الآن 
يف هذا املكان م�شجد اأنيق من احلجر الأبي�ض ُبني على الطراز 
الإ�شالمي تغطيه 62 قبة ومكّلل باأربع منائر مزخرفة طول كل 
واحدة منها 42 مرتًا. وحُتجب اأ�شعة ال�شم�ض احلارقة عن الفناء 
ال�شرورة.  عند  فتحه  ميكن  خا�ض  �شقف  بوا�شطة  الداخلي 
ي�شغل م�شجد قباء اأكرث من اأربعة اآلف وخم�شمائة مرت مربع، 
امل�شجد حدائق  وزرعت حول  األف حاج.   20 ا�شتيعاب  وميكنه 

جميلة وب�شاتي نخيل كثيفة.
احلج.  �شعائر  يف  داخلة  غري  املقد�شة  املدينة  وهــذه 
لكن النبي � رّغب يف زيارة م�شجده وال�شالة فيه. لذا 
ت احلجاج القدوم اإلى مدينة الر�شول �. فتمتلئ  ل يفونِّ
بزيارة  الراغبي  باملوؤمني  ال�شنة  مــدار  على  �شوارعها 
جميع الأماكن املرتبطة با�شم النبي � وبتاريخ الإ�شالم 

وال�شالة فيها.
وم�شجد القبلتي فريد يف نوعه: فهو بيت اهلل الوحيد الذي 
الأول  العهد  خالل  القبلة  كانت  معروف  هو  فكما  قبلتان.  له 
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اأنزلت على  اأحد الأيام  من الإ�شالم متّجهة نحو القد�ض. ويف 
النبي حممد � اأثناء �شالته يف هذا امل�شجد اآية تاأمره وتاأمر 
امل�شلمي بالتوجه �شوب مكة. ومن ذلك احلي وحتى يومنا هذا 
واإلى اأن تقوم ال�شاعة يتجه م�شلمو العامل جميعهم بوجوههم 5 
مرات يف اليوم والليلة نحو الكعبة املقد�شة. اأما القبلة الثانية 
لهذا امل�شجد فقد اأُبقيت لتذكر باملا�شي. اأما يف بيوت العبادة 

الأخرى فقد ردمت فيما بعد املحاريب الأخرى.
يف م�شجد الغمامة كان النبي � ي�شلي كثريًا ويقيم �شالة 
ال�شت�شقاء اأي طلب نزول املطر من اهلل عز وجل. ويف م�شجد 
اأما  ال�شالة اجلامعة.  لإقامة  مرة  لأول  املوؤمني  دعا  اجلمعة 
اإحــدى  توقف يف  املــبــارك، حيث  ــوادي  ال بني يف  فقد  امليقات 
بالإحرام  العتيادية  املالب�ض  ليغرّي  احلج  اإجناز  عند  املرات 
اإ�شالحه  بعد  وحتــّول  الأبي�ض(.  القما�ض  من  قطعتان  )وهــو 
ا�شتقبال  وي�شتطيع  مربع،  مرت  األف   88 ي�شغل  جتمعًا  واأ�شبح 
حاله  نوعه،  فريد يف  امل�شجد  هذا  املوؤمني.  من  اآلف  خم�شة 

حال امل�شاجد الأخرى يف املدينة.
اأما م�شجد النبي � فقد مّتت فيه اإ�شالحات عديدة، بي 
تو�شيع وجتهيز باأ�شباب الراحة التي لي�ض لها مثيل يف العامل، 
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من  امل�شهورة  البناء  �شركات  مــن  العديد  قبل  مــن  اأجنـــزت 
خمتلف البلدان. علمًا باأن املهند�شي الغربيي كانوا ي�شرفون 
على  املحّرمة  املقد�شة  املدن  خارج  م�شافة  من  الأعمال  على 
التلغرافية.  الت�شالت  و�شائل  اأحدث  بوا�شطة  امل�شلمي  غري 
الفريد  العمل  هذا  مراحل  ي�شجل  تلفزيوين  �شريط  اإنتاج  ومت 

جميعها.
ي�شغل جممع امل�شجد النبوي الآن م�شاحة 170 هكتارًا، وهي 
ما ت�شاوي م�شاحة املدينة كلها يف زمن النبي � وبا�شتطاعته 
ا�شتقبال مليون من املوؤمني يف اآن واحد. وت�شتطيع هذه الأعداد 
بدون  العري�شة  اأبــوابــه  خــالل  من  املــرور  النا�ض  من  الغفرية 
على  ال�شعود  من  الــزوار  متّكن  م�شعدًا   18 وفيه  م�شكالت. 
ال�شقف والنزول اإلى مكان ال�شالة. ومّت ت�شييد طرق موا�شالت 
من جتهيزات خا�شة خالل نفق طوله �شبعة كيلومرتات ل�شمان 
احلريق  واإطــفــاء  ال�شوت  وتــوزيــع  الــطــوارئ  منظومات  عمل 
والتهوية وتكييف الهواء و82 األف مرت مربع من الطابق الأر�شي 
مملوءة متامًا باأحدث الأجهزة التقنية مبا يف ذلك احلا�سبات 
الإلكرتونية. وتنجح املنظومة ال�شمعية الفريدة يف تهيئة نظام 
�شمعي متوازن بدون �شدى وبدون اختالف يف الزمن يف اأرجاء 
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لي�شت  احلريق  اإطفاء  منظومة  جميعها.  الأر�شي  البناء  هذا 
اأقل كماًل.

لأربعة  ي�شع  الرئي�شة  ال�شاحة  �شيارات حتت  ويوجد مواقف 
 5600 بـ  مــزودة  بامل�شجد  املرتبطة  احلمامات  �شيارة.  اآلف 
مغ�شلة و 18.900 مرحا�ض و 690 حنفية ملاء ال�شرب. جملة 
التنقل  على  ت�شاعد  م�شعدًا   134 امل�شجد  يف  امل�شاعد  عدد 
الزيارة  اأوقــات  اأكرث  يف  خ�شو�شًا  للموؤمني،  وال�شريع  ال�شهل 
ازدحامًا. ل ميكنني املرور بدون الكالم عن املظالت ال�شخمة 
والغر�ض  ال�شقف،  على  املو�شوعة  ميكانيكيًا  للتوجيه  القابلة 
منها حماية امل�شلي من اأ�شعة ال�شم�ض احلارة. وكذلك عن 27 
�شاحة جديدة لل�شالة مزّودة بقباب متحركة انزلقيًا! واأظن 
اأن  هذا كلمة جديدة متامًا يف الفن املعماري. ت�شور اأنه ميكن 
قبة  لتحريك  زر  على  ال�شغط  املناخية  الظروف  ح�شب  الآن 
�شقف مزّين بالل�شق بفن رفيع كما لو اأنك حترك غطاء علبة.

الغر�ض منه  لي�ض  الأرقــام جميعها  باإعطاء هذه  اإن قراري 
عر�ض معلوماتي املتخ�ش�شة، بل لكي ي�شتطيع القارئ بوا�شطتها 
ت�شوّر عظمة الإن�شاءات و�شخامة التحولت والأموال املنفقة. 
يف ال�شني الع�شر الأخرية مت اإنفاق اأكرث من 70 بليون ريال )اأي 
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18.7 بليون دولر!( بالتمام والكمال.
عمره  مرة خالل  من  اأكرث   � النبي  م�شجد  بناء  اأعيد 
واخلام�ض  ع�شر  الثالث  القرني  يف  احــرتق  وقد  الطويل، 
اأما  بعمل كدود.  اإن�شاوؤه  يعاد  كان  ولكن يف كل مرة  ع�شر. 
اليوم فهو بناء جليل ملّب�ض بحجر اجلرانيت بني فاحت اللون 
باأهلة مذهبة.  متّوجة  الأبي�ض  املرمر  ر�سيقة من  مبنارات 
النبي  وتق�شف  ب�شاطة  تعك�ض  لواجهته  ال�شارمة  الأ�شكال 
�، وهي لي�شت مت�شمة بالأّبهة كامل�شجد احلرام. ال�شاحة 
كانت  لو  كما  هي  كاملراآة  فيها  ينعك�ض  التي  امل�شجد  حول 
ا�شتمرارًا طبيعيًا له. وهي يف الواقع �شجادة حجرية �شخمة 
وم�شقولة  الأ�شداف  واأ�شلب  اأجمل  من  »من�شوجة«  بديعة 
ينعك�ض  الطبيعي.  بلونها  التفا�شيل  اأدق  تعك�ض  اإنها  بحيث 
امل�شابيح  من  الالنهائي  ال�شف  كذلك  ال�شاحة  مــراآة  يف 
الكهربائية  املن�شوبة على كل �شاحاتها. ب�شراحة لي�ض من 
املالئم ت�سميتها مب�سابيح كهربائية، الأحرى اأنها اأن�ساب 
مزينة  فنية  حتف  مــرتًا،   12-  10 طولها  اجلرانيت  من 
بلوري  وبزجاج  دقيقة  برنزية  وم�شبكات  حجرية  بزخرفة 

)كري�شتايل( �شماوي اللون.
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الإمكانات  النبي � وقربه  الداخلي مل�شجد  املظهر  يعر�ض 
الفنية ورهافة الذوق. ولن اأ�شف ال�شقوف املزخرفة والأقوا�ض 
الأنيقة والرثيات الفريدة والرتابيع املطلية وم�شبكات النوافذ 
اإلى  يحتاج  وهو  الغر�ض،  لهذا  تكفي  النعوت ل  املبتكرة. رمبا 

معلومات متخ�ش�شة. 
�شّيدت يف  اأخرى  من�شاأة  ب�شع عبارات عن  قول  اأود  اأخــريًا 
لطباعة  فهد  امللك  جممع  وهي:  1985م،  �شنة  املنورة  املدينة 
امل�شحف ال�شريف الذي و�شع امللك فهد حجر اأ�شا�شه الأول. تتم 
هنا درا�شة القراآن الكرمي وتف�شريه وترجمته اإلى لغات عديدة، 
واإ�شدار طبعات كثرية الن�شخ من امل�شحف ال�شريف واحلديث 
اآيات  ت�شجل عليها تالوة  اأ�شرطة كا�شيت  ن�شر  النبوي، كذلك 
واأ�شهرهم.  واملقرئي  املرتلي  خري  باأ�شوات  احلكيم  الذكر 
وهو من�شاأة وحيدة من نوعها يف العامل متتد على م�شاحة 250 
األف  مرت مربع يعمل فيها 1700 اخت�شا�شي رفيع امل�شتوى من 
واأ�شتوديو  مطبعة  و�شطها  يف  تعمل  املعرفية.  الفروع  خمتلف 
للت�شجيل ال�شوتي، جمهزان باأحدث التقنيات، وجمل�ض للبحث 
العلمي، وجمل�ض ا�شت�شاري، وجمل�ض لغوي، وجلان متخ�ش�شة 
ر هذا املركز يف ال�شنة 7  بالدرا�شات الإ�شالمية وغريها. ي�شدنِّ
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ماليي ن�شخة من امل�شحف و 30 األف كا�شيت، وير�شلها جمانًا 
م  اإلى جميع امل�شلمي يف العامل. هذه طبعًا هدية للموؤمني ل تقوَّ

ن. ول تثمَّ
يف يوم افتتاح املركز كتب امللك فهد يف �شجل زوار ال�شرف: 
»كنت هنا قبل �شنتي لو�شع حجر الأ�شا�ض لهذا امل�شروع العظيم 
يف هذه املدينة العظيمة... واأرجو من اهلل العلي القدير اأن يكلَّل 

عملي بالنجاح يف خدمة ديني وبالدي و�شائر امل�شلمي«. 





 المنطقة الشرقية
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اإلى  الفار�شي(  )العربي  اخلليج  من  مقرتبي  الآن  ننتقل 
 - احل�شا   - اأو  ال�شعودية  العربية  للمملكة  ال�شرقية  املنطقة 
الأح�شاء. وهي تقع بي الكويت )اإلى ال�شمال( وقطر والبحرين 
)اإلى ال�شرق( والإمارات العربية املتحدة وعمان )اإلى اجلنوب(. 
ولها �شريط �شاحلي طوله 700 كيلومرت. وتوجد هنا اأكرب املكامن 
النفطية يف العامل، ما يقرب من ربع جمموع الحتياطي العاملي. 
كانت النخيل والبحر يف زمن ما الرثوة الرئي�شة لهذه املنطقة. 
باملقارنة  اأكرب  بحبوحة  يف  يعي�شون  كانوا  هنا  النا�ض  اأن  برغم 
بو�شط �شبه اجلزيرة العربية. تنت�شر بي ال�شال�شل الالمتناهية 
من الكثبان الرملية املتنقلة والأرا�شي املاحلة اجلافة جمموعة 

كبرية من الواحات اجلميلة وب�شاتي النخيل الكثيفة. 
وباملنا�شبة ت�شغل هذه املنطقة اإحدى املراتب املتقّدمة يف اإنتاج 
التمور، وبالإ�شافة اإلى هذا الثمر املفيد الغني بالكلوريات كان 
ي�شنع  وكان  واخل�شراوات.  والقمح  وال�شعري  الدخن  هنا  يزرع 
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اجلنب والروب من حليب املاعز. وكان �شكان ال�شواحل ي�شتغلون 
ب�شيد الأ�شماك وا�شتخراج اللوؤلوؤ. كانت القوافل الطويلة ت�شري 
على الطرق املاألوفة من �شوريا وما بي النهرين ) العراق حاليًا( 
البعيدة  والهند  واليمن  عمان  اإلى  البخور«  درب   « ي�شمى  فيما 
متجّنبة  ال�ساحلي  ال�سريط  مبحاذاة  ت�سري  وكانت  وال�سني. 
ــي املــاحلــة عــدميــة احلــيــاة ومتــوجــات الــتــالل الرملية  الأرا�ــش
وزيــادة  الواحات  يف  ال�شلعي  للتبادل  الرب  يف  وتتعمق  ال�شاكنة 
احتياطيات الطعام واملاء. ومل يكن اأي من التجار املتمايلي فوق 
املطيع  حيوانه  اأقدام  حتت  اأن  يت�شور  الكادحة  جمالهم  ظهور 
ويف عمق الأر�ض ثروة ل ين�شب معينها. مر الزمن بهدوء وبدون 
ا�شتعجال، وكان يبدو وكاأن احلياة هنا لن تتغرّي اأبدًا ولن ت�شتبدل 

نظامها العتيادي.
الأ�شود  الذهب  من  الهائلة  الحتياطيات  وقع،  ما  وقع  لكن   
املا�شي  امليالدي  القرن  من  الثالثينيات  اأواخــر  اكت�شفت  التي 
ع�شر  فبداأ  اجلــذر.  من  الكبري  البلد  هذا  �شكان  حياة  غــرّيت 
جديد يف تاريخه خّلف تاأثريًا كبريًا على املجتمع ال�سعودي رمبا 

ميكن مقارنة عمقه بتاأثري الإ�شالم.
اململكة  كانت  فقد  النفطية  املرحلة  قبل  ما  مدة  خالل  اأمــا 
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اأن ذكرت - بلدًا �شديد التخلف  العربية ال�شعودية - كما �شبق 
اإقطاعية مهيمنة.  جدًا مهتمًا بالزراعة ورعي املوا�شي برتكيبة 
الغالبية  وكانت  الن�شيج.  معامل  م�شتوى  على  ال�شناعة  وكانت 
الرحل.  و�شبه  الرحل  حياة  منط  متار�ض  ال�شكان  من  العظمى 
ال�شكان.  ا�شتهالك  من  الأكــرب  الق�شم  يوفر  ال�شترياد  وكــان 
احلــديــد.  ال�شكك  طــرق  اأو  حديثة  �ــشــيــارات  هــنــاك  يكن  ومل 
هناك  يكن  مل  للتنقل.  الأ�شا�شية  الو�شيلة  هي  اجلمال  وكانت 
كانت  فح�شب  املدن  ب�شع  ويف  متطورة،  ات�شال  و�شائل  مطلقًا 
تعمل حمطات كهربائية �شعيفة، كانت ت�شكل امل�شدر الأ�شا�ض 
لواردات اخلزانة تلك الر�شوم اجلمركية القليلة والواردات من 
اأتاوة احلجاج الذين تقّل�ض عددهم ب�شورة حادة ب�شبب الأزمة 

القت�شادية العاملية يف ال�شنوات من 1929 - 1933م.
امللك  اتــخــذ  الــبــالد  على  جـــدًا  ال�شعبة  الــظــروف  هــذه  يف 
النفطية  لل�شركات  امتيازات  منح  ب�شرورة  قــراره  عبدالعزيز 
و�شعوبات  طويلة  حمادثات  وبعد  الأمريكية.  وغري  الأمريكية 
�شوكال  الأمريكية  ال�شركة  مع  اتفاق  على  التوقيع  مّت  مفاجئة 
عن  بالتنقيب  ال�شتثنائي  احلق  مينحها  بعد(  فيما  )اأرامــكــو 
اأرا�شي  يف  م�شتقباًل  وت�شديره  وا�شتثماره  ال�شعودي  النفط 
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�شنوات  با�شتثناء  اللحظة  هذه  ومن  جميعها.  ال�شرقية  املنطقة 
احلرب العاملية الثانية بداأ تطورها القت�شادي ال�شريع.

عرث على اأولى الحتياطيات النفطية ال�شناعية �شنة 1938م. 
وبعد اأقل من �شنة اأبحرت من ميناء راأ�ض  تنورة اأول ناقلة للوقود 
واحلفرية  التنقيبية  اجليولوجية  الأعــمــال  اأن  ورغــم  ال�شائل. 
العثور  مّت  اأنه  اآنذاك  وا�شحًا  اأنه كان  اإل  ب�شب احلرب،  توقفت 
نهاية  ومنذ  خيالية.  نفطية  احتياطيات  على  املنطقة  هذه  يف 
الأربعينيات منت على هذه الحتياطيات وب�شرعة مدن �شناعية 

حديثة: الدمام، الظهران، اجلبيل، واخُلرب.
الدمام هي املركز الإداري للمنطقة ال�شرقية، وهي اأكرب واأهم 
احلديدية  ال�شكك  خلط  النهائية  املحطة  وهي  بحري،  ميناء 
الوحيدة يف اململكة العربية ال�شعودية. وهي مدينة فتية ُبنيت يف 
�شكنية  اأحياء  موحدة؛  بخطة  الع�شرين  القرن  من  ال�شبعينيات 
مغمورة بخ�شرة كثيفة تقع على م�شافة كافية من احلي ال�شناعي 
حيث تتمركز املعامل ال�شناعية العديدة، وكذلك ميناء جتاري 
ومعمل لتحلية مياه البحر ُينقل عرب اأنابيبه التي متتد كيلومرتات 
عديدة املاء ال�شايف اإلى الريا�ض والأماكن املاأهولة الأخرى من 
البالد. ويوجد فيها متحف اآثار واأثنوغرافيا، حيث تعر�ض اأدوات 
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احلياتية.  والأ�شياء  للبدو  التقليدية  واملالب�ض  القدمية  العمل 
ومتتد مبحاذاة ال�ساطئ مل�سافة ب�سعة كيلومرتات طرقات مظّللة 
تابعة للطريق البحري، حيث يتنزه ال�شكان املحليون يف ال�شباح 

الباكر اأو �شاعات امل�شاء.
الدمام  تقع مدينة الظهران على بعد ب�شعة كيلومرتات من 
وتتمركز قربها 40 بئرًا من اآبار النفط الأ�شا�شية. ومتتد من هنا 
اآلف الكيلومرتات من الأنابيب نحو واحد من اأكرب اأربعة معامل 
الذي  امليناء  هذا  من  تنورة.  راأ�ض  يف  العامل  يف  النفط  لتكرير 
النفطي  الع�شر  فجر  يف  العزيز  عبد  امللك  ما  وقت  يف  اختاره 
واأوروبا  اأمريكا  اإلى  ال�شعودي  الناقالت ال�شخمة بالنفط  تبحر 
املركز  ويوجد  النفطية.  ال�شناعة  قلب  الظهران هي  واليابان. 
للبرتول  فهد  امللك  فيها جامعة  وتعمل  اأرامكو.  ل�شركة  الإداري 
احلديثة  الأبنية  من  كامل  جممع  عن  عبارة  وهــي  واملــعــادن، 
يعّد  املاء  ل�شخ  وبرج  و�شاللت  نافورات  فيها  بحدائق  املحاطة 
من املعامل العمرانية. ويف داخل احلرم اجلامعي م�شجده اخلا�ض 
يعك�ض  دائم  ومعر�ض  غنية  ومكتبة  لالجتماعات  كبرية  وقاعة 

مراحل تطور ال�شناعة النفطية والغازية يف البالد جميعها.
على بعد 90 كيلومرتًا اإلى ال�شمال من الدمام منت من ال�شفر 
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مدينة اجلبيل يف مكان قرية �شغرية ل�شيادي ال�شمك. اجلبيل 
يف  الرئي�ض  ال�شناعي  واملــركــز  كبري  ــاري  وجت �شناعي  ميناء 
اململكة العربية ال�شعودية، حيث متركزت املعامل التقنية النفطية 
ومعامل ت�شفية النفط وغريها مما له عالقة بدرجة اأو اأخرى 
بالذهب الأ�شود. وكان قد اأعطي للم�شتوطنة هذا ال�شم ب�شبب 
اجلبل ال�شغري الواقع قربها. ورغم اأنها منذ بداية البناء �شويت 
القرية بالأر�ض، فاإن ال�شم مل يفقد معناه ومبناه. تقف مدينة 
اجلبيل اليوم على ه�شبة ترابية ارتفاعها ثالثة اأمتار اأقيمت من 
الغر�ض.  لهذا  خ�شي�شًا  ُجلبت  التي  الرتبة  من  الأطنان  األوف 
القدم  لكرة  ملعب  األف   67 اأر�شية  لتغطية  الكمية  هذه  وتكفي 
على ارتفاع مرت واحد. اأغرقت هذه املدينة املرفوعة فوق ال�شطح 
بخ�شرة اأكرث من مليون �شجرة وفر�شت حيث اأمكن ذلك ب�شجاد 
املنطقة  اإلى  البحر  من  متتد  قنوات  ثالث  املرتب.  الع�شب  من 
اإل  ال�شناعية  العملية  ت�شارك يف  اأن مياهها  ال�شناعية، ورغم 

اأنها تعود اأكرث نقاوة من الناحية البيئية مما كانت عليه.
هكذا فاإنه بالإ�شافة اإلى الوظيفة العملية تقوم هذه الإن�شاءات 
بتاأدية مهمة جمالية كونها زينة ومكان ا�شرتاحة للمدينة. ويتعرج 
ال�سريط  مبحاذاة  كيلومرتات  عدة  طوله  البالغ  العام  الطريق 
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ال�شاحلي، حيث يجتمع يف الأم�شيات كل �شكان اجلبيل تقريبًا. 
يلطف العي�ض والعمل يف هذه املدينة ول تزعج تلك الغابة البعيدة 
من الأعمدة ال�شاطعة يف املنطقة ال�شناعية. وباملنا�شبة، يعمل 
هنا ويف الريا�ض اأي�شًا وبنجاح ب�شعة خمت�شي من اأذربيجان. 
الكيماويني  اأ�ساتذتنا  ن�ساط  واجلامعات  اأرامكو  اإدارة  قومت 
ا�شتعدادها  عن  وعــرّبت  التقومي  عــايل  الفائقة  ومعلوماتهم 

للتعاون مع علمائنا ل�شني طويلة.
يوجد يف اجلبيل، كما يف املدن الفتية الأخرى للبالد، متحف 
يف  توا�سعًا  املتاحف  باأكرث  طبعًا  تقارن  ل  قليلة،  مبعرو�سات 

الدول املتطورة.
ومع ذلك فاإنه عند زيارة هذه املوؤ�ش�شات تذهلني دائمًا عناية 
املدة  هذه  بت�شجيل  الأكيدة  ورغبتها  يحدث،  ما  بكل  ال�شلطات 
والغنية  وال�شريعة جدًا  الق�شرية  املنطقة،  حياة  من  التاريخية 

بالأحداث لالأحياء يف يومنا ولأجيالهم املقبلة.
تبقى اإ�شافة اأخرى وهي اأن اجلبيل م�شجلة يف �شجل غيني�ض 
لالأرقام القيا�شية بو�شفه اأكرب م�شروع بناء منجز يف العامل. ومت 

لإجنازه جتميع اخت�شا�شيي من �شتي جن�شية خمتلفة.
بحقولها  واإمنــا  وحــده،  بالنفط  ال�شرقية  املنطقة  ت�شتهر  ول 
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والواحات.  وباملدن  ال�شعودية(  )باملقايي�ض  الوا�شعة  الزراعية 
العديد  الرياح وعلى  اأبــراج  الأخــرية على  ومت احلفاظ يف هذه 
باأ�شباغ  امل�شبوغة  الأبــواب  ذات  القدمية  ال�شكنية  البيوت  من 
املزخرف.  باخل�شب  املغّلفة  وال�شرفات  زاهية  وباألوان  طبيعية 
بو�شفها مكانًا  ت�شتخدم  البيوت  الأولى من هذه  الطوابق  كانت 
لتخزين التمور وهي عملة �شكان املنطقة يف ذلك الوقت. واأكرث 
وجه  على  واحــة  اأكــرب  وهــي  الهفوف  واحــة  هي  جماًل  املناطق 
الطرفاء.  واأ�شجار  النخيل  ب�شاتي  خ�شرة  يف  ومغمورة  الأر�ض 
املهاجرة  للطيور  والطعام  املاء  العديد من م�شادر  ويوجد هنا 
باأ�شوات  املظّللة  الأدغال  لذا متتلئ  �شبه اجلزيرة.  اإلى جنوب 
ال�شم�ض  طلوع  منذ  الرنان  وتغريدها  املري�شة  الطيور  �شق�شقة 
يختبئ  الهائجة  اخل�شرة  وبي  الواحة  و�شط  يف  مغيبها.  حتى 
جبل كرة ب�سفوحه العمودية املنخورة بالرياح ومبغاراته الباردة 
املظلمة واملتعرجة. تقول الأ�شطورة: اإنها كانت دائمًا ملجاأ اأمينًا 
املا�شية.  القرون  امل�شتمرة يف  القبلية  الأعــداء يف احلروب  من 
بالقرب من جبل كرة توجد قرية ي�شنع فيها الفخار حتى الآن 
بالطريقة القدمية للتجفيف يف اأ�شعة ال�شم�ض. وتنق�ض بزخارف 
اأي�شًا  الهفوف  ت�شتهر  ال�شياح.  ِقَبل  كثريًا من  ومطلوبة  �شاطعة 
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بقلعة باقية من القرن الثالث ع�سر ومب�سجدين قدميني وق�سر 
الأمري و�شوق تقليدية كبرية للجمال. هذا املكان غريب وجذاب. 
لزيارته فال ترف�ض ذلك.  القراء  الفر�شة لأي من  اإذا �شنحت 
اخلليج  دول  ويف  نف�شها  املنطقة  معروفة يف  �شوق اجلمال هذه 
اأو  ال�شقر  اأو  احل�شان  اأو  اجلمل  �شراء  هنا  وميكن  املجاورة. 
ال�شرقية  املنطقة  به  ت�شتهر  الــذي  الأبي�ض  احلمار  اأو  الببغاء 
خا�شة واأية م�شنوعات يدوية من ال�شوف اأو ال�شعف اأو النحا�ض 
القدمية  اليدوية  وكذلك احللي  اأو اخل�شب،  الفخار  اأو  الأ�شفر 

واحلديثة.
وبالقرب من واحة القطيف، ويعني ذلك »املاء العذب«، ويف 
توجد  العربي  )الفار�شي(  للخليج  امل�شطحة  الفريوزية  املياه 
كانت  الآثار  علماء  راأي  وح�شب  تاروت.  ا�شمها  �شغرية  جزيرة 
هنا اأقدم م�شتوطنة وجدت يف اململكة العربية ال�شعودية. وكانت 
التي  ال�شومرية  اأحد املراكز الرئي�شة للح�شارة  هذه امل�شتوطنة 
كانت مزدهرة يف جنوب بالد ما بي النهرين قبل خم�شة اآلف 
بف�شل  الأولـــى  بالدرجة  م�شهورة  املدينة  كانت  م�شت.  �شنة 
الو�شل  حلقة  تعد  وكانت  الكرمية،  والأحجار  اللوؤلوؤ  بيع  �شوق 
بي �شبه اجلزيرة العربية واأقدم املراكز يف الأرا�شي التي هي 
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الآن باك�شتان واإيران وم�شر. يف القرن ال�شاد�ض ع�شر قام اآخر 
غزاة �شبه اجلزيرة العربية باإعادة تعمري بناء القلعة واإكمالها 
اأهمية  ما  وقــت  يف  لها  وكــان   - تــاروت  جزيرة  يف  احل�شن   -
مت�شارب  موقف  هنا  ن�شاأ  فقد  اليوم  اأمــا  كــربى.  اإ�شرتاتيجية 
طريف. فبينما كان وجود املراأة يف القلعة وكذلك على ال�شفينة 
�شيئًا غري طبيعي، فاإن دخول ممثلي اجلن�ض اخل�شن اإليها اليوم 
مرتعًا  لتكون  اجلليلة  الآثــار  هذه  هيئت  فقد  باتًا،  منعًا  ممنوع 

لراحة الن�شاء وا�شتجمامهن.
ال�سعودية  العربية  للمملكة  ال�سرقي  ال�ساحل  مبحاذاة  يوجد 
اآثــار  على  منها  بع�ض  يف  العثور  ميكن  اجلــزر  مــن  كبري  عــدد 
عهد  يف  العثمانية  الإمرباطورية  كانت  قدمية.  تركية  ح�شون 
جتذب  مناطق  اليوم  وهي  اأطرافها،  بحماية  تهتم  ازدهــارهــا 

حمبي النزهة.
واخُلرب هي اأكرث مدن املنطقة ال�شرقية فتّوة. كان �شكانها قبل 

الع�شر النفطي ي�شتغلون بالدرجة الأ�شا�شية با�شتخراج اللوؤلوؤ.
مبركز  اجلن�سيات  متعددة  ع�سرية  مدينة  فهي  اليوم  اأم��ا 
اأعمال �شاهق الرتفاع ومطار دويل يخدم املنطقة كلها ور�شيف 
�شخم جمهز لر�شو ناقالت النفط التي تنقل الوقود اإلى البحرين 
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لإمتام ت�شفيته والعديد من الفنادق واملحال البديعة التي ُفتحت 
واملطاعم  واحلدائق  �شهرة،  العاملية  ال�شركات  اأكــرث  ِقَبل  من 

ومراكز الألعاب.
البحرين.  اإلى  طريقنا  يف  مرة  من  اأكرث  زوجي  مع  هنا  وكنت 
تركت هذه املدينة الفتية فينا اأطيب النطباعات ب�شوارعها العري�شة 
امل�شّجرة وواجهات حمالها املتالألئة و�شواطئها البديعة. لكن ما بقي 
يف ذاكرتنا ب�سورة خا�سة هو مركز جتاري مبئات املحال واملطاعم 
و�شاحات الأطفال ونافورة مده�شة، �شيولها الرفيعة - التي ينظمها 
احلا�شب الآيل - �شبيهة باأنابيب زجاجية تتعرج وتتلوى وتت�شادم 

فتجمع حولها با�شتمرار امل�شاهدين الف�شوليي.
بقي يف الذاكرة اأي�شًا النطباع الذي ل ين�شى عن زيارة املطعم 
الداخلي  اأثاثه  ر  يذكنِّ الذي  البحرية  الغذائية  للمواد  الدائري 
اللون  غامقة  خ�شبية  بــاألــواح  مبّطنة  وجــدرانــه  قدمية.  بحانة 
حيوانات  فيها  مائية  اأحوا�ض  داخلها  ن�شبت  حمروقة  وكاأنها 
واأجــزاء  )اأمــرا�ــض(  حبال  مكان  كل  يف  وعلقت  غريبة،  بحرية 
اأ�شرعة ملراكب قدمية م�شممة على النمط القدمي. اأما اجلدار 
الزجاجي اخلارجي فهو على �شكل قو�ض يطل على البحر املمتد 

خلف الأفق، وبذلك ت�شعر وكاأنك على ظهر مركب.
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لــقــارب �شيد  وعند املــدخــل ُو�ــشــع منــوذج طوله مــرت واحــد 
م�سنوع مبهارة مع املعدات ال�سرورية جميعها على قطعة خ�سبية 
اأقل من مئة �شنة. يف  قدمية كاأنها كانت داخل ماء البحر لي�ض 
الأ�شناف  جميع  ترقد  الثالجة  زجاج  وخلف  الرئي�شة  ال�شالة 
و�شرطانات بحرية  �شلطعونات  البحرية:  املمكنة من احليوانات 
وكركندات )لوب�شرتات( واجلمربي واأ�شكال خمتلفة من ال�شمك 
وكلها باأحجام كبرية غري اعتيادية. اقرتحوا علينا هنا اختيار ما 
نرغب اأن نتذوقه من هذا كله، وجل�شنا حول مائدة خ�شبية �شخمة 
باأرغفة  مليئة  �شلة  عليها  كان  الِقّنب  قما�ض  من  بغطاء  مغطاة 
طازجة م�شوية باجلنب تفوح منها رائحة ل مثيل لها، بحيث اإننا 
�شبعنا تقريبًا قبل اأن يقدموا لنا الوجبة الأ�شا�شية التي طلبناها. 
لن  لكني  البحرية،  الأطعمة  حمبي  من  ل�شت  عامة  ب�شورة  اأنا 
اأخطئ اإن قلت اإين مل اأتذوق يف حياتي مثل هذه الوجبات اللذيذة! 
وقد عر�شنا مع اأ�شدقائنا خربة حقيقية يف التذوق بتذوقنا اأنواع 

الأكالت اللذيذة جميعها لتلك املنطقة تقريبًا.
اأحد  وهو  فريد،  م�شروع هند�شي  اإجناز  �شنة 1986م مت  يف 
اأطول اجل�شور يف العامل كقنطرة طولها 25 كيلومرتًا من �شواطئ 
مدينة اخلرب اإلى البحرين )مملكة البحرين حاليًا(. وهو يحمل 
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وباأموال  للملك  املبا�شرة  بامل�شاركة  بني  لأنه  فهد؛  امللك  ا�شم 
فائدة  م  ــدَّ وق دولر(.  مليون   870 اإنــفــاق  )مت  �شعودية  عربية 
عظيمة لتطور العالقات القت�شادية الثنائية بي الدولتي. تعرب 
اآلف ال�شيارات يوميًا احلدود ال�شعودية - البحرينية، نظرًا لأن 
امل�شافة منها اإلى الريا�ض نحو 400 كيلومرت ل اأكرث. ويتم تنظيم 
قرب  ا�شطناعية  جزيرة  على  واحلــدوديــة  اجلمركية  الرقابة 
برجا  فوقها  يرتفع  باخل�شرة  مغمورة  وهي  ال�شعودي.  ال�شاحل 
رقابة مت�شابهان يف جانبي احلدود. تطل �شرفتاهما الزجاجيتان 

على منظر خالل رحاب اخلليج الفار�شي )العربي(.
اجل�شر نف�شه له �شكل متعرج ويتكّون من �شل�شلة دعامات ينفتح 
منها عاليًا فوق �شطح املاء ملرور ال�شفن. ال�شفر على هذه املرتفعات 
الفريدة يف نوعها، وبخا�سة عند الهبوط يحب�ض الأنفا�ض. واأتذكر 
اأ�شرابًا �شغرية من  ن�شاهد  كنا  اأحيانًا  اأحفادنا.  ابتهاج  اأثار  اأنه 
الدلفينات املرحة يف املياه ال�شفافة. عندئذ كنا نتوقف ون�شورها 

على ال�شريط ونتمتع با�شتن�شاق هواء البحر النقي.
ولن يكون و�شف املنطقة ال�شرقية كاماًل اإن مل نتكلم عن اللوؤلوؤ 
املرغوب فيه لكل امراأة بو�شفه زينة طبيعية. يعود ا�شتخراجه 
اإلى  اأنه  التاريخ  الع�شور. يحكي  اإلى غابر  الفار�شي  يف اخلليج 



389

المملكة العربية السعودية
بعيون زوجة دبلوما�سي

وقت قريب - قبل انت�شار اللوؤلوؤ ال�شطناعي الياباين - كان هذا 
العمل - باللغة احلديثة - من الأعمال املربحة املنّظمة تنظيمًا 
العربي يزود  الأوقات كان اخلليج )الفار�شي(  جيدًا. يف بع�ض 
بـ 80% من الإنتاج العاملي لهذه الزينة الطبيعية البديعة. فقط 
يعطي  الوافر  الإنتاج  �شنوات  يف  �شيده  كان  اجلبيل  منطقة  يف 
حتى 200 قارب )كان العد يف ذلك الوقت بالقوارب(. وكانت 
موانئ اخلليج تعج بال�شفن من لندن وباري�ض ونيويورك وبومبي. 
�شفقات  لعقد  ال�شاحل  على  ينزلون  الأجــانــب  التجار  ــان  وك
بدورهم  الذين  ال�شاحل،  طول  على  بوكالئهم  ويبعثون  جتارية 
كانوا يت�شيدون الأخبار يف الأ�شواق عن لوؤلوؤة �شخمة �شوداء اأو 
وردية اللون وجدها �شخ�ض ما ثم يت�شابقون للبحث عن ال�شياد 

ال�شعيد والعثور عليه قبل املناف�شي املحتملي.
على  �شبتمرب  وحتى  مايو  من  ي�شتمر  اللوؤلوؤ  ا�شتخراج  كــان 
قرب  يغط�شون  ال�شيادون  وكان  ال�شغرية.  واملراكب  القوارب 
الهندي.  املحيط  اإلى  وي�شلون  املرجانية  اجلزر  حول  ال�شواحل 
كان الفريق النموذجي يتكّون من قائد الفريق، وهو عادة مالك 
القارب، و�سياد مربوط بثقل يف حزامه، وم�ساعد ي�سحب الغطا�ض 
من املاء يف اللحظة الالزمة. وكان رجال الأعمال ، يف قواربهم 
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ال�شيد  قــوارب  حــول  يحومون  مــوؤجــرة،  قــوارب  يف  اأو  اخلا�شة 
قادة  اأيــدي  من  مبا�شرة  ا�شتخراجه  مت  الــذي  اللوؤلوؤ  وي�شرتون 
للرثوة  اجلدد  املالكون  لوكالئهم.  اأو  للتجار  يبيعونه  ثم  الفرق. 
و�شكلها  ولونها  حجمها  ح�شب  احلبات  ي�شنفون  كانوا  اللوؤلوؤية 
وم�سحتها وبريقها، ثم يح�سنونها وينظمونها يف خيوط ويبيعونها 
الغّطا�شون  اأما  الأ�شلية.  الأ�شعار  باأ�شعاف  البعيدة  البالد  يف 
يف  ي�شتمرون  فكانوا  احتياجاتهم  ي�شدون  بالكاد  كانوا  الذين 
عملهم ال�شاق واخلطر جدًا. وكانت اأعمارهم ق�شرية جدًا ب�شبب 
القر�ض.  ل�شمك  املتكرر  والهجوم  لالأوك�شجي  الدائم  النق�شان 
وكان اإذا تويف رب العائلة غالبًا ما ي�شغل مكانه اأولده الكبار اأو 
الأزمــان  يف  مرغوبة  الرباقة  الب�شاعة  هذه  لأن  ال�شغار،  حتى 
اخلطرة  املهنة  هذه  فاإن  م�شتمرًا  عليها  الإقبال  وكان  جميعها، 

انتقلت من جيل اإلى لآخر، من الأب اإلى البن واإلى احلفيد.
يف الثالثينيات من القرن املا�شي متّكن اليابانيون من اإنبات 
تركيبه  اأبــدًا من حيث  اللوؤلوؤ يف حدائق خا�شة. وهو ل يختلف 
بوا�شطة  اأي�شًا  املحار  في�شنعه  الطبيعي،  اللوؤلوؤ  عن  الكيميائي 
تلبيد ج�شم غريب بعرق اللوؤلوؤ يف �شورة حبة اأو قطعة �شدفية، 
يدخلها اليابانيون الأذكياء يف قوقعة. وينح�شر الأمر يف حجم 
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تو�شع  لذا  طوياًل؛  زمنًا  ت�شتغرق  العملية  وهذه  املهيج.  اجل�شم 
الرخامية  املحارة  على  �شدفة  ال�شاقطة  الرملة  من  اأكرب  حبة 
بع�شرة اأ�شعاف وذلك لتعجيل العملية. ومن هنا ينتج اأن اللوؤلوؤ 
الطبيعي يعي�ض مدة اأطول بكثري. ول ميكن بالنظر حتديد من�شاأ 
اللوؤلوؤة اإل اإذا ك�شر. واأ�شعة اإك�ض فقط ت�شاعد يف ذلك. مع ذلك 
اأبدًا،  تخفت  ول  اأكرب  بربيق  ت�شطع  الطبيعية  احلبات  اأن  اأظن 

ولكن هذا هو انطباعي اخلا�ض.
ولكني  اللوؤلوؤ،  ا�شتخراج  تقريبًا  توقف  الأخــرية  العقود  يف 
�شمعت اأنه ينتع�ض من جديد لب�شعة اأ�شباب: ظهور الطلب على 
وكذلك  الهواة،  الريا�شيي  من  وجيل  خا�شة،  الطبيعي  اللوؤلوؤ 
و�شائل  )با�شتخدام  البحرية  الوحو�ض  مــن  احلماية  �شمان 

تكنيكية خا�شة(.
الأخـــرية.  الألــفــي �شنة  تــغــرّيت خــالل  الــقــوارب فبالكاد  اأمــا 
وُت�شنع اأي�شًا بالطريقة التقليدية القدمية بدون م�شامري اأو اأدوات 
ميكانيكية )نادرًا ما ي�شتخدم املثقب(؛ اخل�شب ال�شنط، و�شجرة 
املاجن، وال�شاج يجلب من الهند. عمرهذه القوارب طويل، وح�شبما 
يقال: اإنها اأكرث اأمانًا من القوارب امل�شنوعة بالطريقة احلديثة. 

يحتمل اأن هذا �شحيح لأن تاريخها ي�شتغرق اآلف ال�شني.





 الحياة الدبلوماسية
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رمبا يهم القارئ معرفة ما وظيفة زوجة ال�سفري ومباذا متالأ 
حياتها؟ بالطبع اإن مهمتها الأ�شا�شية هي توفري الظروف الهانئة 
ال�شاق  عمله  يف  للزوج  املعنوية  وامل�شاندة  البيت  يف  واحلميمة 
واملتنوع واملهم اإلى اأبعد احلدود. ول يتحمل ال�شفري عند متثيل 
دولته امل�شوؤولية وحده فقط بل حتى لي�ض فقط اأع�شاء ال�شفارة 
وعوائلهم، واأي�شًا نيابة عن بقية رعايا �شعبه الذين يعملون يف 
موؤ�ش�شات اأخرى. وهو ي�شمن ال�شلة بي حكومته وقيادة البالد 
املعتمد فيها، يتلقى با�شتمرار �شيل املعلومات ويبوبها ويحللها 
ويعطي الإر�شادات ويجري لقاءات وموؤمترات �شحفية والكثري 
غري ذلك. ول ميكنه النوم خايل البال اأو ال�شرتخاء؛ لأن عبء 
كونها  يف  ال�شفري  زوجة  دور  وينح�شر  ثقيل.  عليه  امل�شوؤولية 
واحدة،  وبكلمة  معنويًا،  وت�سانده  مبزاجه  ت�سعر  دومًا  بجانبه 
يجب  وبالطبع  ناقدًا.  وحتى  ونا�شحًا  حقيقيًا  �شديقًا  كونها 
اأن تكون هي على امل�شتوى الرفيع املطلوب، لأنه ُينظر اإليها ل 
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بو�شفها امراأة فقط، بل بو�شفها ممثلة ل�شعبها.
م�شتمرة.  متعة  الدبلوما�شيي  حياة  اأن  الكثريون  يت�شور 
وهذا لي�ض �شحيحًا. فهي لي�شت مطلقًا بدون غيوم. وتنح�شر 
ال�شعوبة الأ�شا�شية يف �شرورة العي�ض بعيدًا عن البيت والأقرباء 
والأ�شياء  الكتب  غياب  يف  والأحفاد،  الأولد  وعن  والأ�شدقاء 
لة يف مناخ وجمتمع خمتلفي. واإذا كان ال�شفري م�شغوًل  املف�شّ
ل، فاإن زوجته غالبًا ما ت�شحي بعملها. ولكنها اإذا  بعمله املف�شّ
كانت اإن�شانة معتمدة على نف�شها فاإن هذه الت�شحية لن تكون 
مواهبها  ت�شخري  وجمال  نف�شها  به  ت�شغل  ما  ف�شتجد  كبرية. 

وت�شعى اإلى تو�شيع مدار معلوماتها.
يجب على زوجة ال�شفري اأن تكون اجتماعية، ولهذا الغر�ض 
يجب اأن تعرف على الأقل اللغة الإجنليزية. وُيف�شل اأن تعرف 
لغة بلد الإقامة. وهي ملزمة مبعرفة تاريخ دولتها وخ�سائ�سها 
يكون  اأن  ويجب  عنها،  اأخــرى  ومعلومات  وعاداتها  الطبيعية 
تتعلم  اأن  لها  املفيد  ومــن  بها.  خا�ض  وزي  جيد  ذوق  لديها 
بالطبع  جيدًا.  حت�شريها  وتعرف  لبلدها  الوطنية  الأكــالت 
يجب اأن يكون لديها معارف وا�شعة لت�شتطيع جتاذب اأطراف 
احلديث مع جريانها حول املائدة اأثناء احلفالت وماآدب الع�شاء 
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الدبلوما�شية )هناك نظام خا�ض للجلو�ض حول املائدة ح�شب 
يجل�شا  اأن  اأبــدًا  والزوجة  للزوج  يجوز  ل  الت�شريفات:  قواعد 
نف�شه.  اجلن�ض  من  لل�شيوف  بالن�شبة  الأمر  كذلك  متجاورين 
ويت�شدر اأ�شحاب البيت املائدة يف نهايتي متقابلتي(. واأخريًا 
يجب على زوجة ال�شفري اأن تكون لها عالقات طيبة مع زوجات 
مع  م�شالح  لها  التي  الــدول  من  وبخا�شة  الآخرين،  ال�شفراء 
دولتها. �شدقوين اإن ال�شالت احلميمة بي الن�شاء بهذا امل�شتوى 
الرفيع لها تاأثري كبري على العالقات بي اأزواجهن وهذا يعود 

بالفائدة عليهم.
زوجات ال�شفراء يف اململكة العربية ال�شعودية، كما يف بع�ض 
  ) AWA( ال�شفراء  ن�شاء  جمعية  جتمعهن  الأخـــرى  ــدول  ال
واآ�شيوية  اأوروبية  اجلغرايف:  املوقع  بح�شب  جمموعات  وُتكوَّن 
العربية.  البلدان  وجمموعات  واإقيانو�شية  لتينية  واأمريكية 
ي�شعن  الالتي  فيها  واملن�شقات  رئي�شتها  جمموعة  كل  وتختار 
بالتعاون مع الأع�شاء جميعهم برنامج فعاليات اجلمعية الذي 
وماآدب  والأ�شواق  اخلريية  العلنية  املــزادات  خمتلف  يت�شمن 
الأطفال  مدار�ض  وزيــارة  البالد  اأنحاء  يف  وال�شفرات  الغداء 
املعوقي منذ الطفولة واجلرحى يف امل�شت�شفيات الذين يتلقون 
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املنا�شبات  يف  وامل�شاركة  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  العالج 
الر�شمية وغريها من الزيارات.

يعد  اأقدمهم  ولكن  اأي�شًا متحدون يف جمموعات،  ال�شفراء 
الدبلوما�شية  البعثة  رئي�ض  وهــو  الدبلوما�شي  ال�شلك  عميد 
الذي م�شى على عمله يف بلد الإقامة اأطول مدة. اليوم زوجي 
الآ�شيوية.  املجموعة  �شفراء  وعميد  الرئي�ض  العميد  نائب 
الأرا�شي  من  جزء  )يقع  الأوروبية  املجموعة  فرئي�شة  اأنا  اأما 
الأذربيجانية يف اأوروبا(. يحظى العميد عادة باحرتام خا�ض 
ا�شتثناء.  بدون  جميعها  الدبلوما�شية  املنا�شبات  اإلى  ويدعى 
بتو�شيل  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  اخلارجية  وزارة  وتقوم 
العديد من قراراتها وتو�شياتها اإلى �شفراء الدول الأخرى عن 

طريقه.
ال�شتقبال  حــفــالت  الدبلوما�شية  احلــيــاة  عنا�شر  ومــن 
املكّر�شة للمنا�شبات الرئي�شة لكل دولة: كاليوم الوطني وتاريخ 
تاأ�شي�ض اجلي�ض واملنا�شبات الوطنية والأحداث املهمة الأخرى. 
فيها  ال�شعودية  العربية  اململكة  اأن  احل�شبان  يف  اأخذنا  واإذا 
اأجنبي، وكذلك منّظمات مالية وممثليات وبعثات  100 �شفري 
ملنظمات دولية خمتلفة لها منا�شبات احتفال �شنوية فيمكنكم 
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اأن تت�شوروا باأية كرثة جترى مثل هذه احلفالت. ي�شاف اإلى 
املالكة  الأ�ــشــرة  لآخــر  وقــت  من  تنظمها  التي  احلفالت  ذلــك 
اخلا�شة.  والــدعــوات  اخلــرييــة  ــواق  ــش والأ� املعار�ض  وافتتاح 
ي�شادف اأن يكون يف يوم واحد منا�شبتان اأو ثالث منا�شبات. 
ومبا اأن احل�سور اإلى هذه املنا�سبات يعد جزءًا مهمًا من عمل 
جدًا  ا�شطرارية  لأ�شباب  اإل  بتجاهلها  ُي�شمح  ل  لذا  ال�شفري 
)يف هذه احلالة ينوب عن رئي�ض البعثة الدبلوما�شية ال�شخ�ض 

الثاين يف ال�شفارة(.
واحد  ب�شيناريو  الدبلوما�شية  ال�شتقبال  حفالت  جتــرى 
على  املفتوح  الباب  عند  يقف  البداية  ب�شيط. يف  اختالف  مع 
الأزواج  مــن  �شف  الحــتــفــالت  ـــاء  اأزي اأجـــود  ويف  م�شراعيه 
وزوجته.  ال�شفري  راأ�شها  وعلى  امل�شتقبلة  للجهة  الدبلوما�شية 
الت�شوير  عد�شات  ملعان  وحتــت  بالرتتيب  ال�شيوف  ويتقدم 
ي�شافحونهم ويقدمون لهم التهاين باملنا�شبة املهّمة ويدخلون 
يف عمق ال�شالة اأو الرو�شة اخل�شراء للحديقة )يتوقف ذلك 
على الوقت من ف�شول ال�شنة(. وغالبًا ما ُيعر�ض على �شا�شة 
كبرية �شريط عن البلد امل�شيف وُي�شمع �شوت خافت ل�شعارات 
وطنية. وتنتظرهم هنا ماأكولت ممتازة، والأهم من ذلك، لقاء 
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اللقاءات  هذه  مثل  يف  اأحيانًا  معهم  حُتل  الذين  زمالئهم  مع 
موا�شيع مهمة ويجري بينهم حديث منفرد. لذا غالبًا ما ين�شى 
ياأتي زوجي دائمًا من حفالت  الأكل. فمثاًل  ال�شيوف مو�شوع 
يطلب مني  اللذيذة  املحلية  املاأكولت  وبعد  ال�شتقبال جوعانًا 
اأي�شًا يتحادثن  رته بنف�شي. الن�شاء  ت�شخي الع�شاء الذي ح�شّ
اجلــدد،  بالقادمي  ويتعارفن  الهتمامات  ح�شب  ويتجمعن 
ويتلذذن  اأزيــاءهــن  ويعر�شن  عناوينهن  بطاقات  ويتبادلن 
بالطعام ال�شهي. لكن هذه لي�شت طريقة مريحة لتناول الطعام. 
فيجب اأن يكون لديِك درجة من اللباقة واخلربة لكي مت�شكي 
بيديك يف اآن واحد قدحًا فيه م�شروب وطبقًا ومندياًل واأدوات 
اإخراج  يراد  التي  الكتف  ت�شقط احلقيبة من على  ول  الطعام 
كارت العنوان اأو املروحة اأو النظارات منها والتحدث ب�شهولة 

بلغة اأجنبية بدون فقدان مو�شوع احلديث.
واحدة  �شاعة  مدة  املدعوين  قدوم  وي�شتمر  احلفل  ي�شتمر 
لديهم  كان  اأنــه  يحتمل  ذلك  قبل  ال�شاعة.  ون�شف  �شاعة  اأو 
تدابري اأخرى. عند هذا الوقت، وحتى قبل هذا، يبداأ باملغادرة 
بالرتتيب  امل�شيفي  عون  وُيَودنِّ البداية  يف  قدموا  الذين  اأولئك 
والدبلوما�شيون  وزوجــتــه  ال�شفري  يــرتك  ل  وبذلك  املعاك�ض. 



400

المملكة العربية السعودية
بعيون زوجة دبلوما�سي

الآخرون للجانب امل�شيف مكانهم عند الباب خالل احلفل كله 
نحو 5.2-3 �شاعات. وهذا لي�ض بال�شهل كما يظهر، وبخا�شة 
على كعوب عالية. يف نحو منت�شف الأم�شية يبداأ نوع من احلركة 
ويظهر ع�شكريون من مراتب عليا وعد�شات التلفزيون، ويظهر 
الأمــراء.  اأحــد  عــادة  وهو  وحوله حا�شيته،  �شرف  �شيف  اأهــم 
وبرفقة ال�شفري �شاحب املنا�شبة ميران بي املدعوين ويجل�شان 
ر م�شبقًا. ويتبادلن هناك  على اأرائك م�شفوفة يف مكان حم�شّ
كعكة  بق�ض  باإجالل  الأمــري  يقوم  ثم  الوقت،  بع�ض  احلديث 
كبرية ُر�شم عليها العلم الوطني للدولة امل�شيفة. ويذوق قطعة 

�شغرية ثم يغادر.
العاملون  اإل  يبقى  ول  تدريجيًا  املــكــان  ال�شيوف  يــرتك 
بال�شفارة وممثلو اجلالية. فيمالأ اأهل البيت امل�شرورون اأطباقهم 
ويجل�شون على املقاعد الوثرية لرييحوا اأرجلهم املتعبة. اجلميع 
اأن  يعني  وهــذا  ال�شيوف  من  كبري  عدد  هناك  كان  را�شون؛ 

املنا�شبة الرئي�شة العامة لهذه ال�شنة مرت بنجاح.
للدول  املهّمة  املنا�شبات  يف  ال�شتقبال  حفالت  عن  وف�شاًل 
ت�شارك زوجات ال�شفراء يف اململكة العربية ال�شعودية يف اأ�شواق 
خريية خمتلفة تقام باإ�شراف اإحدى الأمريات، يف اأغلب الأحيان 
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اأرباحها لإعانة املحتاجي  العهد. ُتخ�ش�ض  الأمري ويل  زوجة 
طويلة  طاولة  �شفارة  لكل  عادة  وُتخ�ش�ض  خمتلفة.  بلدان  يف 
اأو جناح مفتوح )يعتمد ذلك على حجم الإجراء(، حيث ُيعّلق 
اأو ُيعر�ض كل ما جهزته هذه ال�شفارة للبيع لكي ُت�شلم الإيرادات 
التي حت�شل عليها اإلى منظمي هذا الإجراء اخلريي. كل �شيء 
تزيي  اإلى  دولة  كل  ت�شعى  والبهجة.  الهيبة  من  يجري يف جو 
جناحها باألوان زاهية وتعليق العلم الوطني وتتلفت اإلى تاأثيث 
جارتها بعي فاح�شة. وعند البدء بعملية البيع تظهر امل�شابقة 
وال�شفراء  املالكة  العائلة  اأع�شاء  زوجــات  تقف  احلقيقية. 
مواهبهن  ليعر�شن  الطاولت  خلف  الآخرين  والدبلوما�شيي 
التجارية، ويطوف النا�ض املتاأنقون بي ال�شفوف النا�شطة وهم 
راغبون بتخفيف حمافظ نقودهم البدينة باأ�شرع ما ميكن. فقد 
قِدموا اإلى هنا لهذا الغر�ض، خا�شة وهم يعرفون اأين �شتذهب 

نقودهم التي ينفقونها.
املاأكولت  وتبيع  املنا�شط  هذه  يف  دائمًا  �شفارتنا  ت�شارك 
الأذربــيــجــانــيــة اجلــاهــزة. اأجــمــع عــادة زوجـــات العاملي يف 
ال�شيء  بتح�شري  واحــدة  كل  واأُكّلف  ذلك  قبل  يومي  ال�شفارة 
تفا�شيل  نناق�ض  ثم  غريها.  من  اأف�شل  حت�شريه  جتيد  الذي 
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حتفنا  برتتيب  نقوم  ال�شوق  افتتاح  وقبيل  خمتلفة.  ومواعيد 
بطريقة ت�شيل لعاب امل�شرتين.

اأعرف من خربتي اأنه لي�ض من ال�سهولة مبكان بيع ماأكولت 
�شراء  ل  يف�شّ فهو  اأذواقــــه.  يف  حمــافــظ  املــ�ــشــرتي  جــاهــزة. 
�شاندوت�شات عادية اأو �شاورما على �شراء اأكلة غري معروفة لديه 
حتى ولو كان جائعًا جدًا. اأتذكر ال�شوق التي �شاركت فيها لأول 
املحتملون  الزبائن  كان  عندما  باأ�شف  اأ�شعر  كنت  وكيف  مرة 
يتوقفون عند طاولتنا وينظرون اإلى م�شنوعاتنا وعليها اأعالم 
�شغرية ثم يغادرون. فاأخذت ال�شحيفة بتاأثر ولففتها ويف هذا 
البوق من نوع خا�ض بداأت اأعلن ب�شوت مرتفع: »من ف�شلكم 
ل تذهبوا. ظهرت لديكم فر�شة تذّوق املاأكولت الأذربيجانية 
لأول مرة. اإذا ذقتم اأطباقنا مرة واحدة على الأقل لن تطلبوا 
بدلها �شيئًا اآخر...« وغري ذلك. كان لهذا الإعالن تاأثري عجيب. 
مل  لأنه  رمبا  باإيعاز،  كان  لو  كما  علينا  يتهافتون  ال��زوار  فبداأ 

ي�شادفهم مثل هذا العمل اأبدًا.
وعادوا  مبا�شرة  وتذوّقوها  الأذربيجانية  احللويات  ا�شرتوا 
ل�شراء املزيد للعائلة. بعد ن�شف �شاعة كانت طاولتنا فارغة 
اأعــوام،  ب�شعة  م�شي  وبعد  اليوم  ــوارد.  ال ي�شّلم  من  اأول  وكنا 
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وكنتيجة ل�شرتاكنا يف مثل هذه الأ�شواق وحفالت ال�شتقبال يف 
مقر اإقامتنا وعر�ض اأفالم عن اأذربيجان اأ�شتطيع القول بيقي: 
ال�شعوديي  من  العديد  لــدى  معروفة  اأ�شبحت  ماأكولتنا  اإن 

وت�شاهي ب�شعبيتها املاأكولت اللبنانية.
ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  ع�شناها  التي  ال�شني  خالل 
�شادفنا العديد من النا�ض املهّمي والأحداث واللقاءات. وكل 
�شنة تقوم الأ�شرة املالكة بتنظيم اإجراء خا�ض لروؤ�شاء البعثات 
الديوان  الأيام ر�شالة من  اأحد  الأجنبية وعوائلهم. و�شلت يف 
امللكي اإلى ال�شفارة الأذربيجانية باأن امللك فهد يدعو ال�شفراء 
الأحمر.  البحر  �شاحل  على  املدن  بع�ض  زيارة  اإلى  وزوجاتهم 
ووقت  حمدد  يوم  يف  خا�شة  طائرة  الغر�ض  لهذا  وُخ�ش�شت 
بديعًا  تنظيمًا  املنظمة  املمتعة  ال�شفرة  بهذه  وقمنا  حمــدد. 
برفقة جمموعة طيبة من النا�ض. زرنا عدة مدن فتية مبا فيها 
البحر«،  »النبع عند  بالعربية  ينبع ومعناها  املدينة ال�شناعية 
النفط  تكرير  معمل  تت�شمن  التي  ال�شناعية  املنطقة  حيث 
ال�شعودية منف�شلة عن  العربية  اململكة  واأكرب معمل حتلية يف 
نزلنا  وكاأننا  لنا  ظهر  بحيث  جيدًا  وم�شتورة  ال�شكنية  الأحياء 
اإلى  اأو�شلونا  ال�شحراء!(.  )يف  مريحة  ا�شطياف  منطقة  يف 
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الرائعة ببحرياتها ومبنى لال�شرتاحة، حيث  املحلية  احلديقة 
منوذج  الإدارة  يف  لنا  ُعر�ض  ثم  البالبل.  تغريد  اإلى  اأ�شغينا 
امل�شتقبلي  ال�شطناعي  وتطورها  للمدينة  الــالحــق  للتطور 
بالنافورات وطريقها امل�سّجر مبحاذاة البحر. بعد ذلك اأخذونا 
يف  هذا  كل  ينجز  اأن  يفرت�ض  حيث  ال�شحراوي  ال�شاحل  اإلى 
امل�شتقبل القريب. مل اأ�شدق اآنذاك باملواعيد املحددة الق�شرية 
اإلى هذا احلد. مل اأزر املكان بعد ذلك ولكني �شمعت اأن العمل 

يقرتب من نهايته.
التي  ع�شري  منطقة  اإلى  نزهة  يف  ذهبنا  اأخرى  منا�شبة  يف 
اأكرث  بالتف�شيل بعد قليل، وكما ذكرت �شابقًا  �شاأحتدث عنها 
من مرة، ح�شرنا بو�شفه �شيوف حفالت زفاف اأع�شاء العائلة 
املالكة. اإنها احتفالت بهيجة تبقى يف الذاكرة طول احلياة، لي�ض 
فقط عند العرو�شي واأقربائهما، بل وعند ال�شيوف العديدين. 
2001م.  �شنة  ح�شرتها  ذاكرتي  يف  بقيت  زفاف  حفلة  واآخــر 
جرت الحتفالت مبنا�سبة زواج ابن ويل العهد الأمري عبد اهلل 
على حفيدة ابن امللك عبدالعزيز يف ق�شر بديع، حيث ح�شر 
عر�شًا  فكان  اللطيف.  اجلن�ض  من  ال�شيوف  من  اآلف  ب�شعة 
هائاًل لالأزياء ال�شتثنائية الفاخرة والت�شريحات املعّقدة جدًا 
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واملجوهرات الفريدة. تباهت املغاليات يف حب املو�شة بالبدلت 
املزّينة والف�شاتي ذات الذيول الطويلة.

العرو�شة عمرها 21 �شنة بف�شتان نا�شع البيا�ض وعليها زينة 
اأمام  مرت  ال�شفاف،  الغاز  قما�ض  من  بغطاء  ومغطاة  فريدة 
ر�شيق.  خملوق  وكاأنها  واملبتهجة  الف�شولية  الأعــي  من  �شف 
والأطفال الأنيقون يحملون ذيلها الطويل وتفوح العطور وتطري 
الألعاب النارية من وقت اإلى اآخر. وعندما جل�شت الفتاة اأخريًا 
يف اأريكتها ت�شاقطت من ال�شقف وريقات ف�شية ناعمة وبداأت 
فقرات احلفل على �شرف العرو�شة فوق الأر�شية املرتفعة. بعد 
التمتع بهذا امل�شهد قررت التفرج على الق�شر. املمرات الوا�شعة 
وال�شالت الف�شيحة مغّطاة ب�شجاد وفري وموؤّثثة باأرائك وكنبات 
الزجاج  خلف  احلــريــري.  بالدمق�ض  مغّلفة  وو�شائد  مذهبة 
ُترى  مزخرف،  خ�شب  من  امل�شنوعة  للخزائن،  الكري�شتايل 
وعلب  للزينة  زينة فريدة وحاجات ف�شية قدمية  متاثيل قطع 
مزرك�شة بالتخرمي. تتدلى فوق الأبواب جميعها �شتائر زخرفية 
من القطيفة القامتة ب�شراريب مذهبة ثقيلة. اجلدران مزينة 
مبناظر طبيعية ولوحات طبيعة �سامتة ور�سومات خيول حمببة 
اإلى قلب كل �سعودي، وكذلك مبرايا يف اإطارات ثمينة. املغا�سل 
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يف احلمامات هي اأي�شًا مزّينة بذوق رفيع. اللّمبات املعتمة لي�ض 
فقط ت�شيء زجاجات الروائح والعطور املو�شوعة على املرمر 
واأكوام اأقرا�ض النعناع والعلك وحبات الهيل والقرنفل املنثورة 
يف املزهريات وال�شالل، بل وتكّون انعكا�شات جميلة للزائرات 

يف املرايا لأنها تخفي التجاعيد التي على وجوههن.
اإلى ال�شالة حيث كانت جتري املرا�شيم راأيت  عند عودتي 
اأنها مزينة بذوق كبري )قبل ذلك كان انتباهي كله م�شّلطًا على 
درا�شة اأزياء ال�شيوف(. تتدلى من ال�شقف وعلى حبال رفيعة 
نخالت بي�ض ناعمة ُت�شاء على اأوقات باأنوار ملونة. الأر�شيتان 
املرتفعتان اجلانبيتان حيث مكان احلفل مزينتان ب�شفائر زهور 
رائعة، وحول ال�شالة كلها باقات ل حتت�شن لزهور طبيعية يف 
هولندا.  من  باخل�شو�ض  اليوم  هذا  جلبت  مزهريات �شخمة 
مرتديًا  وكان  العرو�ض.  بجانب  واقفًا  كان  اأنيق  �شاب  العري�ض 
�شّفافة  عباءة  كتفيه  وعلى  البيا�ض  نا�شعة  منوذجية  جالبية 
بحا�شية مذهبة. كان العرو�شان فتيي وجميلي وكانت الأنظار 

جميعها يف ال�شالة م�شّلطة عليهما.
تعرفُت فيما بعد على اأختي للعرو�ض، جميلتي اأي�شًا و�شدفة 
لحظت اأنهما �شبيهتان كثريًا جدًا بفتياتنا الأذربيجانيات. يف 



407

المملكة العربية السعودية
بعيون زوجة دبلوما�سي

اأنيقة وهي زوجة الأمري خالد بن  مُت لمراأة  ُقدنِّ هذه الأم�شية 
حرب  يف  الن�شر  بلوغ  يف  جــدًا  مهمًا  دورًا  لعب  الــذي  �شلطان 
لبالده  اجلــادة  التجربة  هذه  عن  كتابًا  بعدها  ــف  واأّل اخلليج 

ُترجم فيما بعد اإلى اللغة الرو�شية.
الق�شر  وتركت  الزفاف  حفلة  نهاية  اإلى  البقاء  اأ�شتطع  مل 
ال�شاعة الثالثة بعد منت�شف الليل. لكن �شديقاتي الأكرث عزمًا 
تذوقن بعد ذلك الأطعمة الفاخرة جميعها وتفّرقن مع اجلميع 

عند ال�شباح.
عبد  بــن  فهد  املــلــك  حلكم  الع�شريني  اليوبيل  اإطـــار  يف 
العزيز اأقيم العديد من الحتفالت التي �شاركت فيها زوجات 
ال�شفراء اأي�شًا. موؤمترات حتت اإ�شراف زوجة امللك، وم�شاهدة 
ال�سعوديات  الن�ساء  قامت  املنا�سبة  مبو�سوع  ومعار�ض  اأفالم، 
ملجل�ض  زيارتنا  جرت  اأي�شًا  املــدة  هذه  يف  �شخم.  بعمل  فيها 
مكانًا  ت�شغل  بالربملان  �شبيهة  ا�شت�شارية  هيئة  وهو  ال�شورى، 
راقبنا  ال�شعودية.  العربية  اململكة  يف  الدولة  تركيبة  يف  مهمًا 
وعند  للجمهور،  خا�شة  �شرفات  من  املجل�ض  اجتماعات  اأحد 
ال�شالة  يف  اأع�شائه  وبع�ض  املجل�ض  رئي�ض  بنا  اجتمع  انتهائه 
الدائرية لالجتماعات وحدثونا عن وظيفة هذه الهيئة واأجابوا 
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عن اأ�شئلتنا. ثم اأخذونا اإلى احلديقة البديعة )قطعة خ�شراء 
و�شقوفها  بجدرانها  العديدة  واملكاتب  وال�شالت  اأوروبا(  من 
املنقو�شة واملزّينة بالربونز واملرمر واأحجار زينة اأخرى، وحتى 
اإعطاء  اأ�ستطيع  ل  رمبا  باليد.  املطرزة  والأقم�سة  بالدنتيالت 
اخلارجي.  ومنظره  املده�ض  املجمع  هذا  لتاأثيث  لئق  و�شف 
لكني اأ�شتطيع القول بكل ثقة: اإن مبنى جمل�ض ال�شورى ي�شغل 
مكانًا خا�شًا بي التحف املعمارية جميعها التي تكلمت عنها يف 

هذا الكتاب.
تركت زيارتنا ملزرعة ابن امللك الأمري عبد العزيز بن فهد 
تن�سى.  ل  انطباعات  اليوبيل  مبنا�سبة  احتفالت  نظمت  حيث 
هذا اجلزء من م�شتوطنة قدمية يف ال�شحراء على م�شافة 40 
العا�شمة، حيث  اأحد معامل  يعد  الريا�ض  بال�شيارة من  دقيقة 
وال�شخ�شيات  الأجنبية  الدول  وروؤ�شاء  الر�شمية  الوفود  ُتدعى 
من  ب�شور  املحاطة  الوا�شعة  الأرا�شي  داخل  الأخــرى.  البارزة 
الطي اأعيد بناء الق�شر امللكي التقليدي بربج مراقبة مرتفع، 
الطبيعي، ومع�شكر  امل�شمك بحجمه  ون�شخة مطابقة حل�شن 
املر�شوفة  وال�شاحة  والبئر  واملدر�شة  القدمية،  وال�شوق  للبدو، 
باحلجارة. املن�شاآت جميعها بنيت من املواد التقليدية، اأي من 
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خليط الطي والتنب، وبالطريقة التقليدية. اجلدران الداخلية 
للق�شر مطلية بطبقة �شميكة من اجلب�ض حفرت عليها ر�شوم 
هند�سية. الفناء الداخلي حماط ب�سف من الأعمدة ويف و�سطه 
بئر �شغرية. يف الف�شح بي الأبواب ُعلنِّقت بنادق و�شيوف ورماح 
وترو�ض قدمية وُطبعت على احلجارة �شور امللك عبد العزيز مع 

اأفراد العائلة والأتباع.
وجدنا يف ح�سن امل�سمك مب�ساعدة اأ�سحاب البيت ممرات 
خفية يف جدرانه اخلارجية التي يبلغ �شمكها ثالثة اأمتار، وعند 
بردنا  العديدة  النوم  حجرات  اإحدى  يف  و�شائد  على  اجللو�ض 
قلياًل رغم اأن درجة احلرارة يف اخلارج كانت لي�شت اأقل من 
يتجّنبون احلر  القدمي  العهد  النا�ض يف  30 درجة مئوية. كان 
بوا�شطة قواعد بناء ل�شكنهم و�شعوها على مدى مئات ال�شني 
)جدران طينية �شميكة، وغياب النوافذ، وترتيب احلجرات يف 

�شف، وفتحات مثلثية �شغرية توّلد تهوية فّعالة(.
احلليب  وتذوقنا  ال�شغرية  واجلمال  النياق  حظائر  دخلنا 
جماًل  وركبنا  املزرعة  اإلــى  وعدنا  الزبدي،  الطازج،  الدافئ 
مت  �شعبيًا،  طعامًا  لنا  قدموا  ذلك  بعد  ملكية.  وخيوًل  بي�شاء 
حت�شريه اأمام اأعيننا، ثم قادونا اإلى زقاق ال�شوق ال�شيق حي 
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املا�شي  يف  ي�شتغلون  كانوا  كما  ور�شهم  يف  احلرفيون  ا�شتغل 
اأغماد  ويزينون  ال�شالل  ين�شجون  كيف  �شاهدنا  القريب. 
العباءات  ويطرزون  املناجل  ويطرقون  ف�شي  ب�شلك  اخلناجر 
الن�سائية بخيوط ذهبية ويغزلون �سوف اجلمال ويحيكون منه 
قما�شًا رقيقًا على اآلت بدائية ويتاجرون باأ�شياء قدمية وحبوب 
وتوابل، مثلوا لنا م�شهد نزاع بي البائع وامل�شرتي. ويف اخلتام 
اأهدوا الراغبي اأ�شياء من عمل اأيديهم. ثم مررنا باأزقة �شيقة 
وو�شلنا اإلى بئر، حيث كان حماران يرفعان املاء منه بوا�شطة 
دواليب خ�شبية وحبال. واأخريًا يف الف�شل الوحيد يف املدر�شة 
عر�سوا علينا مب�ساعدة ممثلني �سغار كيف كانوا �سابقًا يعلِّمون 

التالميذ يف املدار�ض ويعاقبونهم.
ال�شيوف  اأجل�شوا  الرئي�شة.  الفعالية  وبــداأت  امل�شاء  ــُرَب  َق
على مقاعد حتت مظلة �شراعية وُفر�شت ع�شرات ال�شجاجيد 
على حجارة ال�شاحة اأمام الق�شر. وفجاأة ظهرت جمموعة من 
الفر�شان  املنعطف:  الطبول من خلف  اأ�شوات  الفر�شان حتت 
على  وال�شيوف  اأحزمتهم  يف  واخلناجر  بي�شاء  جمال  على 
قاموا  خ�شراء،  ــة  راي يحمل  املقدمة  يف  وقائدهم  اأكتافهم 
بب�شعة دورات مع اإعادة ت�شكيلتهم، ثم غادروا. َتِبَع ذلك رق�ض 
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اأ�شوات الطبول  واأي�شًا حتت  بالغناء  املناطق اجلنوبية املرفق 
بال�شيوف  الراق�شون  ذلك  وتبع  الإفريقي.  بالرق�ض  وُيذّكر 
وكان  ال�شعودية.  العربية  اململكة  و�شط  ملناطق  زاهية  ببدلت 
الرق�ض حما�شيًا اإلى درجة اأن بع�ض ال�شفراء رغبوا بامل�شاركة 

فيها، فاأُح�شرت �شيوف اإ�شافية لهذا الغر�ض.
غمرنا الليل بغتة وب�شرعة، وهو ما يحدث عادة يف ال�شحراء. 
وهبت ريح خفيفة باردة. واأ�شيء الق�شر امللكي الطيني باأنوار. 
على خلفية ال�شماء ال�شوداء تدلى البدر الكبري فوق اأ�شنان برج 
الطبول  اأ�شوات  بداأت  النخيل.  اأ�شجار  قمم  لي�شيء  املراقبة 
وكاأين طليقة  النعيم  بحالة من  �شعرت  وفجاأة  وتبتعد،  تخفت 
يف  �شيبقى  ولكنه  هذا،  كان  ما  اأعلم  ل  والزمن.  اجل�شم  من 

الذاكرة اإلى الأبد.
طبعًا كان هناك غداء وع�ساء مبوائد مليئة باأنواع املاأكولت. 
وكان كل �شيء لذيذًا جدًا وجمياًل. جل�شنا يف احلافلة متعبي 

قلياًل ولكن ممتني لهذا اليوم الرائع.
�شناعة ال�شياحة الدولية يف اململكة العربية ال�شعودية ل تزال 
البلدان  مع  ال�شياحية  ال�شالت  )با�شتثناء  الن�شوء  مرحلة  يف 
العربية(. لكن احلكومة و�شعت ن�شب عينيها مهمة تطوير هذا 
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املجال من الن�ساط الإن�ساين يف ال�سنني القريبة املقبلة. مع ذلك 
فقد وجدت هنا اأف�شل الظروف املنا�شبة للدبلوما�شيي حمبي 
و�شاهدنا  البالد  داخل  كثريًا  �شافرنا  وزوجي  اأنا  ال�شتطالع. 
يف  بقيت  بع�شها(.  عن  حتدثت  )قد  تقريبًا  مناطقها  جميع 
يف  وا�شعة  منطقة  وهــي  ع�شري  منطقة  باخل�شو�ض  الــذاكــرة 
اجلنوب الغربي من البالد، حيث ميكن روؤية ال�شل�شلة املمتّدة 
للجبال العظيمة )حتى ارتفاع 5.3 األف مرت( املختفية يف طبقة 
ال�شحاب، والغابات التي ل ميكن اجتيازها، والوديان اخل�شبة، 
ال�شّيقة،  ال�شخرية  اجلبلية  واملــمــرات  املــزهــرة،  واحلــقــول 
والبحريات ال�سطناعية. مكان �ساحر مبناخ معتدل وباأمطار 
نادرة ولكن غزيرة متالأ الوديان العميقة ب�شيول منّدفعة. اأعلنت 
اأرا�شي هذه املنطقة التي تبلغ م�شاحتها 450 األف هكتار ابتداء 
من البحر الأحمر حديقة عامة وطنية حممّية من قبل الدولة. 
لنباتات على و�شك  الفريدة  الأ�شناف  تنمو هنا جمموعة من 

النقرا�ض وت�شعر احليوانات والطيور براحة تامة.
عندما تكون يف ع�شري ي�شعب عليك اأن تت�شور اأنه يف منطقة 
�شرفات  واحلياة.  املاء  من  خالية  �شحراء  متتد  ن�شبيًا  قريبة 
نحو  تت�سلق  نا�سرة  �سفوح اجلبال، خ�سرة  ا�سطناعية حتوط 
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ال�شخور،  بي  �شغرية  م�شاحة  اأيــة  يف  جذورها  ومتــّد  القمم 
حيث جتد ولو قطعة �شغرية فيها تربة. جوافة مزهرة و�شبار 
بق�شرة �شميكة  اأ�شجار عجيبة مغّطاة  ال�شائكة.  اللبية  باأثماره 
ت�شبه جلد فر�ض النهر. اأ�شجار ال�شنط كثيفة الأوراق باأ�شواك 
طويلة تت�شابك فتكون مناطق ل ميكن اجتيازها. على ال�شفوح 
املدرجة وعلى النحدارات اخلفيفة عند �شفوح اجلبال تتبعرث 
الزراعة  وحقول  واخل�شراوات  والفواكه  النخيل  ب�شاتي  بي 
قرى �شغرية يختلف منظرها عن املناطق ال�شكنية الأخرى يف 
اململكة العربية ال�شعودية. وهي اأكرث �شبهًا بالقرى اليمنية. وهذا 
لي�ض غريبًا؛ فتمتد هذه ال�شل�شلة من اجلبال العظيمة بعيدًا اإلى 
اجلنوب لتعرب اإلى الدولة املجاورة، كما اأن النا�ض قبل ن�شف 
قرن كانوا يرحلون من مكان اإلى اآخر بحثًا عن الرتبة ال�شاحلة 
بغ�ّض النظر عن احلدود. يبني اأهايل ع�شري احلاليون بيوتهم 
بالطريقة نف�شها التي كان  اأ�شالفهم يفعلون، اأو ي�شكنون املباين 
من  مئات  ب�شع  عمرها  والبالغ  جيدة  بحالة  الباقية  القدمية 
ال�شني. بع�ض القرى ل ميكن اأن تالحظها مبا�شرة لأن بيوتها 
غالبًا  امل�شتوية  و�شقوفها  احلجارة  ك�شارات  من  مبنية  واطئة 
باأع�سا�ض  الأعلى منها و�سبيهة  ما تكون مبثابة فناء جلريانها 
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الطيور التي تتبدد على خلفية ال�شفح ال�شخري؟!
ممّيزة  املراقبة  واأبراج  وامل�شاجد  القدمية  الطينية  البيوت 
الب�شيط.  بالأمر  لي�ض  ذلك  اأن  رغم  و�شفها،  �شاأحاول  جــدًا. 
�شكلها ميّثل اأبراجًا م�شتطيلة بثالثة اإلى خم�شة طوابق بجدران 
�شيقة.  م�شتطيلة  ونوافذ  الطبيعي  باللون  مركزها  نحو  مائلة 
النطباع الوحيد الذي برز عندي عندما �شاهدتها من ارتفاع 
التحديد.  وجه  على  منها  والقالع  ال�شطرجن  قطع  هو  �شاهق 
ِنعت جدران هذه املباين من طبقات من خليط الطي والتنب  �شُ
بالألواح،  اأفقية م�شتوية من حجارة م�شطحة �شبيهة  و�شفوف 
بتفاوت وبارزة من اجلدار مل�شافة ن�شف مرت. هذه  مو�شوعة 
املباين الهرمة لها جمال من نوع خا�ض بها. ومع ذلك مل يتح 
يل التو�شل اإلى تف�شري معقول لهذا الإ�شراف املعماري الأ�شيل. 
لكني متاأكدة اأنه اإلى جانب الناحية اجلمالية ل بد اأن يكون له 
وظيفة عملية، وعلى الأغلب تقوم هذه النتوءات املحيطة باملبنى 

بحماية جدرانه الطينية غري املتينة من الأمطار الغزيرة.
بغت بيوتها باأغرب  توجد على ال�شفوح اجلبلية لع�شري قرية �شُ
الألوان. تتاألق بقع برتقالية وخ�شراء وزرقاء �شاطعة على خلفية 
جدران بي�شاء وذهبية اللون. يقوم ال�شكان املحليون، وكاأنهم 



415

المملكة العربية السعودية
بعيون زوجة دبلوما�سي

اأطفال �شغار اأهديت لهم األوان لأول مرة، بتلوين كل ما ميكن 
وال�شالمل  م�شاكنهم  واأ�شا�شات  اجلــدران  من  اأجــزاء  تلوينه، 
النوافذ  اإطارات  الفناء. وي�شبغون  املل�شاء يف  وحتى ال�شخور 
والأبواب باأ�شرطة خمتلفة الألوان لي�شت دائمًا م�شتقيمة. يغطون 
بالر�شوم يف الداخل كل ما هو ملي�ض ابتداء بالعتبات وال�شقف 
وانتهاء باجلدران والأر�شية. وت�شادف هنا حتفًا حقيقية، اأما 
اللوحات اجل�شية فهي من بعيد اأ�شبه ما تكون ب�شجاد حقيقي. 
راأينا يف اأحد البيوت من هذا النوع اأر�شية طينية تذكر باأر�شية 
خ�شبية حمدبة بعروق وكاأنها �شطح قوقعة بحرية. ل اأعلم اإن 

كان مريحًا امل�شي عليها للحايف، ولكنه بالتاأكيد مفيد.
لون  من الغريب اأن �شكان هذه الأماكن حتى يومنا هذا يف�شّ
عدم و�شع الزجاج على النوافذ. في�شعون عليها م�شبكات ويف 
الطق�ض املمطر يغلقونها باأبواب ملّونة باألوان �شاطعة وم�شنوعة 
يعّدها  الــتــي  ــــواب  الأب كــذلــك  الــزيــتــون.  اأ�ــشــجــار  مــن خ�شب 
ال�شعوديون دائمًا اأحد عنا�شر الإدراك الفني. فال يقت�شرون 
على تغطيتها بالر�شوم بل يزينونها بزخارف حمفورة ويغّلفونها 
غري  واأقفاًل  مزاليج  لها  وي�سنعون  نحا�سية  وباأنواط  باجللود 

عادية.
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الأعــوام  خالل  حتولت  ع�شري،  منطقة  عا�شمة  وهي  اأبها، 
طرق  تقاطع  على  واقعة  منعزلة  قرية  من  الأخـــرية  الع�شرة 
القوافل وتعاين دائمًا من �شح املاء اإلى مدينة حديثة ببحريات 
كيلومرتًا   215 طوله  مياه  وباأنبوب  ــافــورات،  ون ا�شطناعية 
ممتد من البحر الأحمر، وبعمارات عالية للفنادق وامل�شارف 
وال�شركات والبيوت ال�شكنية. واأ�شبح لها جامعة ومتحف وجممع 
بانطالق  �شاحة خا�شة  وفيها  ومدينة طبّية،  للموؤمترات  بديع 
مهرجانات  تقام  حيث  ريا�سي،  وجممع  املروحيات،  وهبوط 
ال�شباب. اأما املباين ال�شكنية وامل�شاجد القدمية الفريدة التي 
وهي  ال�شلطات  اأ�شلحتها  فقد  اخلا�ض  طابعها  املدينة  تعطي 
حتافظ عليها. ت�شتهر اأبها اأي�شًا بحرفييها املاهرين وباأ�شواقها 
املاء  كثرية  كمرثى  �شراء  ميكن  حيث  املعروفة،  الأ�شبوعية 
من  وغريها  وماجنو  اأحمر  وبطيخ  املالكمي،  كمرثى  بحجم 
الفواكه الغريبة علينا، واخل�شار من احلقول الزراعية املحلية. 
اأ�شاتذة الأعمال اخل�شبية ي�شنعون اأمام اأعينكم اأدوات املطبخ. 
لال�شتعمال  زراعية  اآلت  ي�شنعون  املعادن  ونقا�شو  احلدادون 
املحلي واأ�شلحة نارية وبي�شاء وخناجر بديعة ودقيقة العمل. اأما 
اغة  في�سنعون ما ي�سبه القالئد الف�سية القدمية واأقراط  ال�سّ
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واأ�شاور للمعا�شم والكواحل وغريها من اأدوات الزينة ل ميكن 
اخلرزات  بع�ض  م�شتخدمي  القدمية،  النماذج  عن  متييزها 

واأ�شطوانات التخرمي القدمية.
لكن الأكرث طرافة هم ال�شكان املحليون البائعون وامل�شرتون، 
اجلبال  يف  القا�شية  الظروف  مع  التاأقلم  ا�شتطاعوا  الذين 
املاء  الكبرية يف درجات احلرارة وجمع قطرات  التغريات  مع 
م�سّيدة  )فناطي�ض(  اأح��وا���ض  يف  املطر  �سقوط  من  الثمينة 
ب�شهولة  والتنقل  فّعال،  ري  بنظام  �شرفات  وبناء  قبلهم  من 
وهم  احلبال.  بوا�شطة  تقريبًا  العمودية  اجلبال  �شفوح  على 
خمل�شون للمكان الذي يعي�شون فيه، ول يحبون كثريًا الإجابة 
عن اأ�شئلة الف�شوليي، رغم اأنهم مبت�شمون وذوو اأخالق عالية. 
�شكان اجلبال يحزمون اجلالبيات قامتة اللون باأحزمة مزّينة 

بالف�شة واخلناجر )اجلنبيات( طبعًا. 
ي�شاهد يف الأ�شواق »بدو الأزهار« الذين ي�شكنون يف ع�شري. 
النباتي  العامل  اإلى  ال�شديد  اجنذابهم  الباقي  عن  وميّيزهم 
لون  ويف�شّ �شوداء  ب�شبغة  عيونهم  يكّحلون  الرجال  ملوطنهم. 
باخلناجر  ثقيلة  باأحزمة  ويتحزمون  الألــوان  متعددة  املالب�ض 

من نوع اجلنبية ويحملون لفاعات رقيقة على الكتف.
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اأما على روؤو�شهم فبدًل من الكوفيات التقليدية يلب�شون اأكاليل 
اأو بب�شاطة يد�شون حزمة من الأزهار اأو الأع�شاب الفواحة حتت 
ربطة الراأ�ض. يكّلل البدويون ال�شباب روؤو�شهم بباقات فخمة، 
اأما الكهول في�شتخدمون اأكاليل متوا�شعة من الريحان والنعناع 
واأع�شاب برية اأخرى تنمو على �شفوح اجلبال. حتى يف جيوب 
اأول  اإلى  هدية  يقّدموها  لكي  �شغرية  باقات  ي�شعون  ال�شدر 
من يالقونه اإذا كانت اأزهاره قد ذبلت. هم اأ�شاتذة يف ت�شكيل 
الباقات، واأظن اأنهم يهتّمون اأي�شًا بت�شكيلة الروائح. وي�شتغلون 
برعي املاعز وزراعة الأزهار واخل�شار. �شمعت اأن بدو الأزهار 
يحبون الرق�شات احلما�شية حتت قرع الطبول ويرق�شونها يف 
قراهم حتت �شوء القمر. الن�شاء كذلك يزين اأنف�شهن باأزهار 
فواحة، وقبل الزواج يغطي �شعرهن بال�شال الربتقايل ويثبنت 
املقّو�شة.  النظارات  اأطــراف  وكاأنها  اآذانهن  خلف  النباتات 
الأع�شاب  اإل  الأمرا�ض  من  للعالج  ي�شتعملون  ل  الأزهــار  بدو 
لون الأكل النباتي. اأعتقد اأن هوؤلء النا�ض  املعروفة لديهم، ويف�شّ
ي�شعروا  اأن  بد  ل  الطبيعة  مع  الن�شجام  بهذا  يعي�شون  الذين 

بال�شعادة.
الطريق اإلى ع�شري بديع رغم اأن ت�شاري�ض املكان يف الق�شم 
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النحدار وممرات  �شديدة  �شفوح  وعرة،  املنطقة  من  الأعظم 
�شيقة. لكن املهند�شي وجدوا حلوًل غري اعتيادية. فحفروا 172 
نفقًا داخل الأرا�شي ال�شخرية و�شيدوا 580 ج�شرًا على اأعمدة 
املتعرج  الطريق  بوا�شطتها  ينتقل  الرتفاعات  �شتى  من  متينة 
الهاويات  فوق  تطري  وكاأنك  اآخر  اإلى  جبل   من  ال�شفوح  على 
بي املنحدرات ال�شاهقة. اأقول ب�شراحة: اإن هذا ال�شعور لي�ض 

ل�شعيفي الأع�شاب.
وداعة  اأكــرث  اجلبال  ت�شاري�ض  فيها  تبدو  التي  املناطق  يف 
حتيط  املتعرجة  ال�شطحيات  اأ�شرطة  حيث  ــحــدارًا  ان واأقـــل 
بال�شفوح؛ ُت�شاهد فوق القمم غري العالية وقرب م�شاكن النا�ض 
حتى  ت�شتخدم  للحبوب  وخمــازن  قدمية  حجرية  رقابة  اأبــراج 
يومنا هذا. ُبنيت هذه املخازن قبل ب�سعة قرون مبعرفة جيدة 
اأية  بدون  طويلة  ملدة  فيها  حتفظ  احلبوب  اإن  بحيث  لالأمور، 
و�شائل تكنيكية. لقد اعتدنا على كون اململكة العربية ال�شعودية 
�شحراء حارة بدون مياه، لكن هذه البالد ل توفر فقط احلبوب 

لنف�شها، بل وت�شدرها اأي�شًا، وملزارعي ع�شري دور يف ذلك.
املنطقة  املهم يف هذه  الكثري  اأ�سعدنا احلظ مب�ساهدة  لقد 
اجلنوبية الغربية من اململكة العربية ال�شعودية، لكن حجم هذا 
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الكتاب ل ي�شمح باحلديث عن كل �شيء. رغم ذلك ل ميكنني 
تفويت فر�شة احلديث عن اأحد املعامل املهمة لها. 

كما هو معروف كانت الطرق التجارية على طول ال�شواحل 
الألف  يف  ماألوفة  العربية  اجلزيرة  ل�شبه  وال�شرقية  الغربية 
الثاين للميالد. ويعرف اأحد هذه الطرق يف الغرب با�شم »درب 
اإلى �شوريا  البخور« ميتد من اليمن خالل ال�شحراء واجلبال 
وم�شر والق�شطنطينية. وكانت ع�شري جزءًا من هذا الطريق، 
هذا  ويرتبط  الفيل«.  »درب  با�شم  العربي  العامل  يف  املعروف 
اأبرهة يف �شنة  الأثيوبي  الع�شكري  القائد  ال�شم بذكرى حملة 
570م لغزو مكة. كان هذا الطريق ُي�شتخدم فيما بعد من ِقَبل 
اأي�شًا. العديد من كيلومرتات هذا الطريق م�شفوفة  احلجاج 
باأحجار منحوتة م�شتطيلة ال�شكل )هنا تخطر بالبال املقارنة 
ِقلت هذه الأحجار  بال�شور ال�شيني، الأهرامات امل�شرية(. �شُ
واأرجــل  بالب�شائع  املحّملة  احليوانات  باأرجل  ال�شني  لآلف 
ُحفظ  خانات  يف  لال�شرتاحة  تتوقف  القوافل  وكانت  النا�ض. 
اأرجلهم  ميــددون  امل�شافرون  كــان  هــذا.  يومنا  حتى  بع�شها 
املخّدرة وُينزلون الأحمال من ظهور احليوانات املتعبة ويرتوون 
وي�شبعون وي�شتلقون للراحة. وقليلون اآخرون اأكرث ن�شاطًا وموهبة 
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ر�سوم احليوانات  امل�سطحة  الأحجار  يحفرون على  كانوا  رمبا 
الطويل،  �شاهدوها يف طريقهم  التي  والأ�شود  والنمور  الأليفة 
وكذلك املاعز اجلبلي، وم�شاهد �شيد اأو معارك حديثة العهد، 

وعالمات معّقدة ترمز اإلى كلمات اأو حروف.
على  القدمي  للفن  البديعة  الآثـــار  هــذه  من  الكثري  هناك 
اإلى  اأغلبها متت درا�شته وتعود  القوافل يف ع�شري.  طول طرق 
»درب  اأما  الإ�شالم.  قبل  ما  ع�شر  وكذلك  الإ�شالمي  الع�شر 
الزمن  ُدفنت مع مرور  النادرة على طوله فقد  والآبــار  الفيل« 
حتت اأنقا�ض احلجارة والرمال. لكن اأجزاًء منها بقيت لإ�شعاد 

العلماء وال�شياح من حمبي املعرفة.





 الخاتمــة
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ال�شعودية  العربية  اململكة  كانت  الع�شرين  القرن  اأوائــل  حتى 
بطق�شها ال�شارم و�شكانها الفقراء جدًا ونظمها الجتماعية الأبوية 
التقليدية والإمكانات ال�شحيحة لتطور القت�شاد؛ تعد طرفًا مهماًل 
ل حاجة لأحد فيه من العامل املتمّدن. ولهذا كانت قفزة البالد يف 
اليوم،  اإلى منجزات  الو�شطى  اإلى هذا احلد من القرون  ق�شري 
وح�شب العديد من املوؤ�شرات �شبقت الدول الأكرث تطورًا تبدو ل 
�شيء �شوى معجزة. وبالطبع فمن املعروف اأن ال�شبب الرئي�ض كان 
اكت�شاف عروق الذهب الأ�شود وبف�شل ذلك اأ�شبح جليًا اأن البالد 
اأننا ل نعرف الكيفية التي  اإل  كاأنها تطفو على بحر من النفط. 
كان ميكن اأن يغدو عليها تطورها الالحق لو مل يكن على راأ�شها 
ال�شخ�شية اجلبارة وذات الإرادة القوية امللك عبدالعزيز بن عبد 
الرحمن اآل �شعود »اأبو الأمة«. فهو قد عكف على بناء الدولة التي 
اأن�شاأها وتعزيزها واتخذ اخلطط وامل�شروعات التي بدت يف ذلك 

الأوان وكاأنها حلم غري قابل للتحقيق. 
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ولكن بغ�ّض النظر عن كون �شيل البرتودولرات وبخا�شة يف 
الثانية قد تزايد تدفقًا عامًا بعد عام،  العاملية  اأعقاب احلرب 
فقد تطلب الأمر جهودًا خا�شة من �شاأنها اإخراج البالد من هوة 
التخلف العميق. ومل يطل انتظارها. واأود الإ�شارة اإلى اأن �شعب 
ملوكهم  عد  الأولى  منذ خطواته  اإذ  �شاعفه احلظ،  قد  اململكة 
مواطن  اجلارية  للتحويالت  النهائي  والهدف  املطلقة  الأولية 
اأجرى  ال�شني  ب�شعة عقود من  ال�شعودي. ويف ظرف   - البالد 
اأبناء امللك عبدالعزيز اإ�شالحات اجتماعية - اقت�شادية جذرية 
قّدمت البالد اإلى م�شتوى رفيع من التطور وكفلت ل�شكانها نوعية 

من احلياة مل ي�شبق لها مثيل. 
واململكة اإذ متلك ربع احتياطيات الأر�ض من الوقود ال�شائل 
ا�شتخراجه  حيث  مــن  الــعــامل  يف  الأولـــى  املرتبة  الــيــوم  ت�شغل 
اأ�شا�ض  متّثل  الت�شدير  هذا  من  املداخيل  ولتــزال  وت�شديره، 
تنمية البالد الجتماعية - القت�شادية. ولهذا فاإنه لعظيم ف�شل 
قادتها الذين ا�شتطاعوا التو�شل اإلى حتقيق الرقابة التامة على 
املجال البرتويل من القت�شاد، الأمر الذي جعل اململكة م�شتقلة 
مبا فيه الكفاية عن الحتكارات البرتولية العاملية. بيد اأنه وعلى 
الرغم من الوتائر احلالية ل�شتخراج الذهب الأ�شود يف اململكة، 
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- ح�شب الخت�شا�شيون - تكفي احتياطياتها ملدة مائة عام، اإل 
اأن احلكومة وعلى راأ�شها امللك تفكر اأي�شًا يف الأفق امل�شتقبلي. 
ناحية  من  لها  اإ�شرتاتيجي  كهدف  عينيها  ن�شب  و�شعت  وقد 
الناحية  ومن  ال�شائل،  الوقود  ل�شتخراج  التدريجي  التقلي�ض 
الفروع  الغاز الطبيعي وتطوير  الأخرى تعجيل عملية ا�شتخراج 
ال�شناعية لتكرير البرتول والبرتوكيماويات. ومنذ اليوم يوؤّمن 
منتوجات  من  الداخلية  البالد  حاجات  �شد  الوطني  القت�شاد 
ال�شلع  اأنواع كثرية من  الإن�شائية ومن  واملواد  النفطية  الكيمياء 
ال�شعودية  العربية  اململكة  فاإن  هذا  عن  وف�شاًل  ال�شتهالكية. 
منها  كبري  وق�شم  كربى  مالية  اأر�شدة  ت�شرفها  وحتت  لديها 
امل�شريف  وقطاعها  اخلارجية.  البلدان  اقت�شاد  يف  م�شتثمر 
املتطور ب�شكل عا�شف قد اأ�شبح منذ اأمد بعيد جزءًا من املنظومة 

املالية العاملية. 
حكومة  لــدى  املتوازنة  القت�شادية  لالإ�شرتاتيجية  ونتيجة 
املالية  الهزات  باأثر  البالد  حت�ض  مل  ال�شعودية  العربية  اململكة 
القوية ارتباطًا بهبوط »ال�سجة البرتولية«، وبخا�سة اأثناء الأزمة 
يف اخلليج العربي وبذلك نف�شه عر�شت احتياطيًا غري �شغري من 
املتانة اأي القدرة لدى البالد على التطور ب�شورة منخف�شة يف 
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اأية ظروف مبا فيها حتى غري املوائمة منها ول املالئمة ودورها 
املهم يف حماية املنطقة الإقليمية والدفاع عنها. زد على ذلك اأن 
امللك فهد قرر اإجراء التخفي�ض اإلى حد الن�شف لالأ�شعار غري 
العالية اأ�شاًل وحتى بدون ذلك على بع�ض اخلدمات العامة، بيد 
اأنه يف حالة ظهور اأية م�شاعب تعانيها البالد �شيكون رعاياها 

على الدوام حمط عناية العاهل ورعايته. 
لقد ولى منذ زمان طويل ذلك الوقت الذي كانت فيه ال�شركات 
الأجنبية متتلك كليًا اأو جزئيًا ثروات البالد الوطنية. والآن فاإن 
مواطني اململكة اإذ ي�شهمون بامل�شاركة املبا�شرة يف تطوير دولتهم 
ويزاولون هم اأنف�شهم توزيع املداخيل من عوائد النفط. ولهذا 
لديهم واحد من اأرفع م�شتويات املعي�شة لل�شكان يف العامل. اإنهم 
لف بدون الفائدة لغر�ض بناء  ل يدفعون ال�شرائب ويتلقون ال�شُّ
للرعاية  ونظامهم  الطبية.  واخلدمة  التعليم  وجمانية  امل�شاكن 
ال�شحية مزّود باآخر منجزات الفكر التقني. علمًا باأن الرعاية 
اأ�شبحت  قد  التعليمي  التح�شيل  �شاأن  الطبقة  رفيعة  ال�شحية 
�شاملة لكل ال�شكان من اأهايل املدن الكبرية اإلى �شاكني املخيمات 

البدوية ال�شائعة والتائهة يف البادية. 
ويحق لل�شعوديي الفخر بن�شاطهم الزراعي. وقبل ثالثة عقود 
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اإطعام  حالة  يف  تكون  اأن  عن  عاجزة  البالد  كانت  ال�شني  من 
املّطرد يف  الزديــاد  اأن  قامت احلكومة مدركة  نف�شها. وحينئذ 
ا�شترياد املواد الغذائية بالغ اخلطر على الدولة بالإكثار ب�شكل 

حاد من النفقات على الزراعة. 
وت�شييدها  الإرتـــوازيـــة  ـــار  الآب حفر  �شتى  مناطق  يف  وبـــداأ 
و�شراء اأجهزة ال�شخ الغالية وا�شتعمال الأ�شمدة الالزمة واأكرث 
التكنولوجيا تقدمًا. وبالنتيجة حتى اأوا�شط الت�شعينيات من القرن 
املا�شي انتقلت اململكة اإلى حالة الكتفاء الذاتي من حيث ال�شلع 
رًا للدواجن  الغذائية الأ�شا�شية. وعالوة على ذلك اأ�شبحت م�شدنِّ
والأ�شماك والفواكه واخل�شار وحتى القمح )وهذا يف ال�شحراء 
وعلى قواطع زراعية جبلية وا�شطناعية �شيقة الت�شاع!( تناف�ض 

امل�شتورد منها وت�شّيق عليه لتزيحه من ال�شوق. 
الطائف  ال�شناعية يف  التجارية -  الغرفة  رئي�ض  اأن  واأتذكر 
معمل  اإلــى  جولة  يف  اأرا�شلي  اإيلمان  وزوجــي  اأنــا  فخورًا  رافقنا 
العمليات جميعها  و�شارحًا  لتوه عار�شًا  م�شّيد  الألبان  ل�شناعة 
عارفًا  يكون  اأن  ملزمًا  لي�ض  الوظيفي  لو�شعه  وفقًا  كونه  رغم 
علينا  يلح  �شار  ثم  والدقيقة.  ال�شغرية  التفا�شيل  هذه  باأمثال 
املنتوجات  الأم احلنون لكي نتذوق من كل  العادة  كما تفعل يف 
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اخلارجة من الب�ساط الناقل يف املعمل على الرغم من اأن اأنواع 
هذه املنتوجات مل تكن لتقل عن الع�شرين.

اأثناء اأعوام اإقامتي يف  ولن اأكون مداهنة حينما اأقول: اإنني 
اململكة بعد اأن جربت وتذوقت جميع الأ�شكال املمكنة للمنتوجات 
الألبانية من بلدان كثرية، تو�شلت اإلى ال�شتنتاج باأن اململكة من 
اأطيبها طعمًا. وهذا حق ل مراء فيه ول رياء )نظرًا لأن العلف 
الريفيون  وال�شكان  اململكة  يف  له  وجــود  ل  يكون  يكاد  امل�شنع 
يزرعون يف ظل النخيل بالأرا�شي اخل�شبة اللوت�شرين »الرب�شيم« 
حيث ينمو كثيفًا وطريًا. اأما البقرات ال�شكورات فاإن درهن من 

احلليب يكون على هذه الدرجة من طيب املذاق(. 
 29 بت�شييدها  اآخر  عامليًا  قيا�شيًا  رقمًا  اململكة  كّر�شت  وقد 
وحتويله  حتليته  )اأي  املــاء  اإعــذاب  فيها  يجري  كبريًا  م�شنعًا 
�شبكات  من  مــرتات  الكيلو  ومئات  لل�شرب(  و�شالح  عذب  اإلــى 
اأنابيب نقل املاء )اإ�شالة املاء( م�شفية بذلك العجز الدائم يف 
نق�ض املاء. واأن�شئت طرق وو�شائط موا�شالت ونقليات ع�شرية 
جدًا ربطت ال�شلة بي الأماكن جميعها يف البالد بطرق رئي�شة 
�شريعة لل�شيارات. و�شيد الطريق النادر املثال بطول 25 كيلومرتًا 
وذو الت�شميم الرفيع فوق مياه اخلليج العربي الذي امتد لي�شل 
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حتى دولة البحرين )�شابقًا وحاليًا مملكة البحرين(. 
وال�شعوديون اإذ اأحرزوا جناحات كبرية النطباع يف جمالت 
الغرب  تقليد  درب  على  ذلك  رغم  ينطلقوا  مل  جميعها  احلياة 
املنجزات  تلك  بقبول  اكتفوا  بل  �شيء،  كل  ويف  تامة  ب�شورة 
القائمة  القواعد الأخالقية  تتناق�ض مع  التي ل  الغربي  للتمدن 
وبالدرجة  للقيم.  القومية  واملنظومة  القومية  اخللقية  والأ�ش�ض 
اأبدوا  اململكة  حكموا  الذين  عبدالعزيز  امللك  اأبناء  فاإن  الأولى 
على الدوام الحرتام املوؤكد حيال التقاليد العريقة يف اجلزيرة 
الغيورين  املدافعي  دور  واأدوا  املّتبعة  العادات  وكذلك  العربية، 

عن الإ�شالم. 
اأحد  ال�شعودية  العربية  اململكة  متّثل  الدولية  العالقات  ويف 
احل�شبان  يف  تاأخذ  التي  الإ�شالمي  العامل  يف  املتزعمة  البلدان 
العاملي  وم�شالح  بل  فح�شب،  وحدها  م�شاحلها  ل  �شيا�شتها 
عالقات  اململكة  تقيم  عينه  الوقت  ويف  والإ�ــشــالمــي.  العربي 
الغربية  الــدول  مع  اقت�شادية   - وجتارية  �شيا�شية   - ع�شكرية 
جمابهة  �شد  وتقف  الأمريكية  املتحدة  الوليات  مع  وبخا�شة 
ظهور  اإلى  احلازمة  الإدانــة  توجه  وهي  �شاملة.  ب�شورة  الغرب 
نزعة التطرف وجميع اأ�شكال الإرهاب الدويل. وميكن عدُّ اململكة 
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واحدة من اأكرث العوامل ذات التاأثري الكبري على العمليات الآنية 
يف ال�شيا�شة العاملية والقوة الواقعية الفعلية والفّعالة يف التاأثري 
ومنطقة  اخلليجية  املنطقة  وال�شتقرار يف  التوازن  �شمان  على 

ال�شرق الأو�شط. 
واململكة العربية ال�شعودية يعدُّ �شمانها ملواطني بالدها واحدًا 
الت�شامن  تكتيك  مّتبعة  العامل  يف  املعي�شة  م�شتويات  اأرفــع  من 
الإ�شالمي؛ تت�شدى لأية اأزمات، وت�شتجيب لأية دعوات لالإنقاذ 
املحتاجة  الـــدول  اإلــى  �شخية  م�شاعدة  وتــبــدي  النكبات،  مــن 
اإليها. ولي�ض عبثًا اأن هذه البالد تو�شف باأنها »القلب يف ج�شد 
الإ�شالم« ومن حيث �شعة النطاق للم�شاعدة التي جتاوزت خالل 
تقدمت  دولر  مليار  �شبعي  الأخــرية  عامًا  والع�شرين  اخلم�شة 
اململكة خمّلفة وراءها الدول الأخرى على م�شافة بعيدة. ويتلقى 
والنازحون  الالجئون  منها  الكبري  اجلوهري  الإن�شاين  الدعم 
امل�شطرون يف اأذربيجان يف �شكل اأغذية واأدوية ولوازم مدر�شية 
وحلوم الأ�شاحي )�شنويا 2.5 اإلى 5 اآلف من ال�شاأن املذبوح(. 
و�شّيد بو�شفه هدية خمبز كبري وا�شرتيت مزرعة لتاأمي العمل 
احلرب  يف  امل�شاركي  اأحــوال  اأي�شًا  العناية  تفت  ومل  لالجئي. 
يف  املجانية  املعاجلة  مدة  اجتاز  1998م  �شنة  يف  القراباخية. 
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ال�شرو�ض.  احلرب  هذه  نتيجة  املعوقون  الريا�ض  م�شت�شفيات 
واأجريت لبع�شهم عمليات جراحية معّقدة. 

التي  الـــدول  ـــل  اأوائ مــن  ال�شعودية  العربية  اململكة  وكــانــت 
واأقامت  الأذربيجانية  للجمهورية  الوطني  بال�شتقالل  اعرتفت 
معها العالقات الدبلوما�شية، ويرتبط التج�شيد الفعلي ل�شتعداد 
حيدر  اجلمهورية  رئي�ض  با�شم  وثقى  ب�شورة  للتعاون  البلدين 
اململكة  يف  لبالدنا  �شفارة  افتتاح  ب�شدد  املر�شوم  اإن  علييف. 
يف  ذلك  تلت  التي  اجلمهورية  رئي�ض  وزيــارة  ال�شعودية  العربية 
فهد  امللك  مع  ومباحثاته  1994م  �شنة  من  )يوليو(  متوز  �شهر 
بي  ال�شعودية   - الأذربيجانية  التفاقية  وعقد  عبدالعزيز  بن 
حكومتي البلدين حول التعاون يف �شتى جمالت الأن�شطة؛ اأر�شت 

الأ�شا�ض املتي الوطيد لتطور العالقات بي كلتا الدولتي. 
ال�شيا�شية  املـــجـــالت  يف  بــنــجــاح  ــوم  ــي ال بــلــدانــا  ــعــاون  ــت وي
والقت�شادية والإن�شانية. وتدعم اململكة العربية ال�شعودية وتوؤيد 
 - الأرمني  النزاع  ت�شوية  ب�شدد  الأذربيجانية  القيادة  جهود 
التي  اأرمينيا املتكررة  الأذربيجاين. وعلى الرغم من حماولت 
حتتل ن�شبة 20 % من الأر�ض الأذربيجانية مل تقدم هذه اململكة 
على اإقامة العالقات الدبلوما�شية مع تلك الدولة، وقد ا�شتثمر 
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تطوير  يف  اأمــوال  روؤو�ــض  الكربى  ال�شعودية  ال�شركات  من  عدد 
اقت�شاد بالدنا، و�شّكلت موؤ�ش�شات م�شرتكة. ومنح بنك التنمية 
وجــادات  جتميعية  قنوات  لإن�شاء  ت�شهيلية  قرو�شًا  الإ�شالمي 
الكهرباء  لتوليد  حمطة  ت�شميم  واإعـــادة  لل�شيارات  خارجية 
الزلزال  عواقب  وت�شفية  املحّررة  الأرا�شي  ا�شتغالل  واإعــادة 

الذي �شرب منطقة مدينة باكو العا�شمة. 
اإعادة  يف  املاّدية  امل�شاعدة  كذلك  ال�شعودي  اجلانب  واأبــدى 
املجموعة الرثية من املخطوطات العربية القدمية املحفوظة يف 
هذا  موؤ�ش�شي  اأحد  كان  )وقد  عا�شمتنا  يف  املخطوطات  معهد 
حماي،  وهو  بعيد،  اأمــد  منذ  املتوفى  املعروف  العامل  الر�شيد 
على  ويتطور  اأرا�شلي(.  غ.  الأذربيجانية  اجلمهورية  واأكادميي 
نحو فعال التعاون يف جمال الهجرة العمالية )اأي هجرة الأيدي 
العاملة(. ويعمل حاليًا بنجاح اأطباء اأذربيجانيون يف املوؤ�ش�شات 
�شعودية  ــدن  وم واجلبيل  واملدينة  ومكة  الريا�ض  يف  الطبية 
وامل�شت�شفيات  العمومية  ال�شحة  وزارة  قيادات  ن  وتثمنِّ اأخــرى. 
فلي�ض  املر�شى  اأما  اأطبائنا.  عمل  التثمي  عايل  وامل�شتو�شفات 
من النادر اأن يف�شلوهم على �شواهم وينتظمون يف طوابري الدور 
عند اأبواب عياداتهم. وجتتاز دفعة جديدة من الخت�شا�شيي 
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مدة ت�شجيل الوثائق للقدوم اإلى اململكة بهدف العمل فيها. ولي�ض 
الكيماويي  بالعلماء  اأخــرى  مرة  التذكري  عن  المتناع  بو�شعي 
اإبداعية مثمرة يف  العمل ب�شورة  الذين مار�شوا  اأذربيجان  من 
اململكة العربية ال�شعودية وا�شتطاعوا حيازة الحرتام والتقدير 
والعالقات  فيها.  ا�شتغلوا  التي  والدوائر  املوؤ�ش�شات  قيادات  من 
الأذربيجانية - ال�شعودية ت�شكل دومنا ريب اإجنازًا ل�شعبي كال 
البلدين اللذين بينهما الكثري امل�شرتك من الأمور ولديهما اآفاق 

ح�شنة. 
واليوم يف اآواخر �شهر ني�شان )اأبريل( من �شنة 2002م حيث 
يو�شك كتابي هذا على الو�شول اإلى النتهاء تكون قد مرت مدة 
ثمانية اأعوام كاملة على تلك املدة حي وطاأت اأقدامنا لأول مرة 
من  طويلة  حقبة  عربت  ولقد  ال�شعودية.  العربية  اململكة  اأر�ض 
ن�شيطة وطريفة، وعلى  املت�شارعة وهي حقبة  الزمن يف حياتنا 
ذكرت  حديثي  بداية  ويف  م�شيعة.  ول  عقيمة  تكن  مل  الأرجــح 
ما لقيت من م�شاعب نف�شية وكاآبة ح�شية خالل الأ�شهر الأولى 
من اإقامتي هنا. بدا يل الو�شط املحيط اآنذاك والبيئة املكتنفة 
مما ميكن و�شفه بكونه غري مفهوم وغريب وغري �شائق واأثارت 
امل�شايقة وعدم الرتياح املالب�ض غري املعتادة. وتولد يف نف�شي 
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العتقاد باأن احلياة احلقيقية قد ُخلقت هناك يف بلدي. وكان 
ثقياًل على النف�ض واحل�ض واجل�شم ب�شورة خا�شة احلر القائظ. 
اأية رغبة يف اخلروج من املكان الذي ي�شتغل فيه  ومل تكن لدي 
جهاز تكييف الهواء. ولكن حدث ذات مرة يف ال�شباح، وكان ذلك 
اأيلول )�شبتمرب( عندما خرجت  �شهر  اأواخر  الظن  اأرجح  على 
الفّواحة  الطراوة  من  موجة  بهبوب  فجاأة  �شعرت  اإلى احلديقة 
بالفرحة  الإح�شا�ض  هذا  اأن  جيدًا  واأتذكر  الزكية.  بالرائحة 
رائعة  اأن احلياة  ب�شكل جديد يف  املكت�شب  املفهوم  املباغتة من 
وبديعة وحلوة واأنها مالأى باملغزى والفحوى واأنه يف اأي جزء من 

الأر�ض يوجد ما هو �شيق اإلى حد عجيب. 
وطيلة هذه الأعوام مع بع�ض النقطاع دون العتماد خ�شو�شًا 
ومــذكــراتــي  يومياتي  دفــرت  يف  �شجلت  وحــدهــا  ذاكــرتــي  على 
لها  كــان  التي  والطريفة  املهّمة  والأحـــداث  والوقائع  احلقائق 
مكان يف حياتنا يف اململكة. واأنا مقيمة يف مدينة الريا�ض اأثناء 
رحالت التجوال يف اأنحاء البالد �شعيت اإلى عدم القت�شار على 
الب�شرية  اأرى بعي  اأن  واإمنا  بالنظر،  بالعي وامل�شاهدة  الروؤية 
العامل املكت�شف وتذكر الروائح والأحا�شي�ض والنفعالت النا�شئة 
والناجمة عن الت�شال باحل�ض واللم�ض مع هذا العامل املحيط 
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العاديات حاولت  الأ�شرة والن�شوة  باأمريات  واأثناء لقاءاتي  بنا. 
دومًا فهم حياتهن غري ال�شبيهة باحلياة عندنا واإدراكها. ولهذا 
ك�شبت فيهن ومن بينهن �شديقات حقيقيات. وكان �شّيقًا وطريفًا 
بالن�شبة يل كل ما �شاهدت وعاي�شت و�شعرت به يف هذه البالد. 
القدرات  يكفي من  ما  توفر عندي  قد  اأنه  اآمل  اأن  وبــوّدي جدًا 
لو�شف كل هذا على نحو يكون بالن�شبة اإلى القارئ كذلك �شيقًا 
وطريفًا ول يجعل امللل يت�شرب اإليه وهو يطالع �شفحات موؤلفي 
هذا. واأنتهز املنا�شبة واأقتن�ض الفر�شة لكي اأزجي اآيات ال�شكر 
والمتنان اإلى زوجي الذي اأيّد طوال هذا الوقت �شعيي ودعمه األ 
اأترك العمل عند منت�شف الطريق واأن اأجنز هذا اجلهد الذي 

بداأته و�شرعت فيه. 
ومن  يائه  اإلــى  األفه  من  الكتاب  خمطوطة  مراجعتي  وعند 
من  مكتوب  اأنه  ا�شتغرابي  بالغ  مع  اكت�شفت  نهايته  اإلى  بدايته 
اأغرّي  لن  اأين  غري   . �شافر  ب�شكل  اللون  وردي  زجاج  له  منظار 
فيه �شيئًا ول حرفًا؛ وذلك لأن الكثري جدًا يف هذه البالد يثري 
و�شدقًا  حقًا  نف�شي  يف  الإيجابي  الندها�ض  وي�شتدعي  اإعجابي 
ويف واقع الأمر. يف البداية عند قدومي اإلى العا�شمة ال�شعودية 
تقّبلت مدينة الريا�ض اآنذاك كون ذلك واجبًا ل بد منه. ولكن 
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والع�شرية  ال�شامقة  املباين  ت�شهق  اأنه هنا حيث  عندما عرفت 
اأما  ال�شيارات.  من  الألــوف  مئات  م�شرعة  نحوها  وتندفع  جدًا 
الليل  لياًل حمّولة  ال�شماء  الإعالنات امل�شيئة فت�شع�شع يف  اأنوار 
اح كانت قبل 25 عامًا ل غري بيداء جرداء  احلالك اإلى نهار و�شّ
كثرية التالل تعوي فيها الكالب امل�شردة امل�شعورة مالئة بنباحها 
نف�شي:  فكرت عندها يف  النا�ض.  الرحاب اخلالية من  املبحوح 

األي�ض هذا كله معجزة �شحرية؟ 
اأ�شتطيع القول بيقي الواثق: اإن ذلك املزاج يف عدم  واليوم 
تقّبل احلياة املحلية هنا الذي تكّون يف نف�شي بادئ ذي بدء يف 
بداية قدومنا، ذهب منذ مدة بعيدة اإلى اأغوار املا�شي واأ�شبح يف 
خرب كان. ولي�ض عبثًا القول املاأثور: »اإنه ينبغي اأن تعي�ض طوياًل 
اأحببت هذه  ولقد  كــان«.  وما  كائن  هو  ما  تفهم  لكي  املكان  يف 
والقريب  ال�شحيق  وتاريخها  ال�شارمة  ونا�شها وطبيعتها  البالد 
اأنظارنا  اأمام  ن  وتكوَّ الذي جرى  والأقرب  منه  الأحدث  وما هو 

وكاأننا ننظر اإلى خ�شبة امل�شرح اأو �شا�شة ال�شينما والتلفاز. 




