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القدوم إلى البالد..
واألعوام األولى فيها
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عي
ربيع عام 1994م اجتمعنا يف �شبه اجلزيرة العربية ،وقد نِّ
زوجي �إيلمان �أرا�سلي �سفري ًا فوق العادة ومطلق ال�صالحية عن
اجلمهورية الأذربيجانية لدى اململكة العربية ال�سعودية ،وكان
متعين ًا علينا ت�أ�سي�س �أول �سفارة لدولتنا امل�ستقلة حديث ًا يف هذه
البالد.
و�أقول احلق� :إنني مل �أكن راغبة البتة يف املغادرة جو ًا �إلى �أي
مكان كان فذلك معناه الفراق من جديد مع الأطفال وهجرة
الدار .ولقد ع�شنا طوي ًال يف ديار الغربة و�آثرت النف�س اال�ستقرار
�أخري ًا يف الوطن.
وحتى ذلك الوقت كان زوجي قد �أم�ضى يف العمل الدبلوما�سي
يف البلدان العربية قرابة ع�شرين عاماً� .إال �أنني �أع��رف حق
املعرفة �أن الرحيل متوجب للعديد من الأ�سباب �أو على الأقل
تقدير ًا ل�سببني رئي�سني؛ فمن ناحية �إرادة زوجي الذي مل يكن
لي�ستطيع قط �أن يت�صور نف�سه خارج نطاق العمل الن�شيط يف
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احلرية املبهمة لتلك احلقبة من الزمن وكان على �أهبة اال�ستعداد
خلدمة الدولة التي كانت تولد �أمام الأنظار .ومن ناحية �أخرى:
 و�أقولها دومنا توا�ضع م�صطنع � -إن الدولة كانت حمتاجة �إلىمتخ�ص�صني على هذا امل�ستوى الرفيع.
كان �شهر ني�سان (�أبريل) يف باكو هذا العام بالغ الروعة .وقد
همْتُ على وجهي متجولة بني الأزقة ال�ضيقة للمدينة القدمية.
وا�ستن�شقت ال��روائ��ح الربيعية املطوية يف زواي��ا الن�سيان،
وا�ستمتعت بلذة الدفء يف �أ�شعة ال�شم�س التي مل تزدد حرارتها
بعد ،حماولة ت�سجيل هذا االنطباع على �صفحة ذاكرتي .وتراءى
ناظري خيال املرحلة اجلديدة غري املرئية بعد من حياتنا
�أمام
َّ
امل�شرتكة .ومل �أحر�ص على ا�ست�شفاف امل�ستقبل والتنب�ؤ ب�أحداثه؛
لعلمي �أن ممار�سة مثل ه��ذا الأم���ر يف �أيامنا ق�ضية لي�ست
باملوفَّقة.
يف ح�شدٍ وداعي من ِقبَل جمع من الأ�صدقاء والأقرباء الذين
يتمنون لنا ال�سعادة و�سالمة الهبوط ،ارتقينا �سلم الطائرة
واتخذنا مقاعدنا يف �صالون �إح��دى طائرات ال�شركة اجلوية
الرتكية.
وكان لدويِّ املحرك وا�ضطراب النف�س الذي ي�صاحب بداية
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ال�سفر �أثرهما يف حفز الأفكار ،ومل �أ�ستطع �صرف ذهني عن
التفكري ب�أن هذه الرحلة اجلديدة �إلى خارج احلدود تتميز على
نحو حاد ومده�ش عن جميع �سوابقها ،ال من حيث بالد التوجه
فح�سب و�إمنا �أي�ض ًا لكون �أن�شطة زوجي هذه املرة �سوف تت�سم
مبغزاها املغاير ،و�إنها �ستكون ذات ارتباط على نحو مبا�شر
بتاريخ دولتنا .و�سواء �شئنا ذلك �أم مل ن�ش�أ �ستغدو مرحلة ولو
�أنها غري كبرية من هذا التاريخ .وبزغت حينئذ فكرة العزم
على لزوم اتخاذ دفرت يوميات لي�ؤلَّف م�ستقب ًال منه كتاب� ،إذ مَ نْ
الذي �سيمكنه فعل هذا الأمر �إن مل �أفعله �أنا التي �أمثل �شاهد ًا
حي ًا على تلكم الأحداث؟
مل تكن منطقة ال�شرق الأو�سط بالن�سبة �إلينا �شيئ ًا قا�صي ًا
وغام�ضاً .زد على ذلك  -كما �سبق يل �أن ذكرت  -كنا قد �أقمنا
يف البلدان العربية ق�سم ًا كبري ًا من حياتنا الواعية وا�ستطعنا
 وبخا�صة زوج��ي  -متحي�ص م�شكالته على نحو جيد ،فقدق�ضى �إيلمان �أرا�سلي يف م�صر عامني وهو �إذَّ ذاك م�ستعرب
مبتدئ كان يعمل فيها مرتجماً ،ثم بعدئذ اقت�صادي ًا �أقدم يف
املمثلية التجارية لالحتاد ال�سوفيتي بالقاهرة عمل ملدة �سبعة
�أعوام حافلة يف العراق خالل �أزهر الأيام يف ر�أيي من حياة هذه
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البالد ،بل ويف حياتنا اخلا�صة كذلك ،كان عمله يف العراق املدير
العام للمركز الثقايف ال�سوفيتي وامل�ست�شار لدى �سفارة االحتاد
ال�سوفيتي ،وعمل �أي�ض ًا ملدة خم�سة �أع��وام بالرتبة نف�سها يف
الأردن البلد الرائع الذي ال ين�سى ،وعمل �أي�ض ًا ملدة �أربعة �أعوام
يف اليمن ال�صعب .ولكن على �أية حال الباقي يف الذاكرة قد
جعل منا ال �أ�شخا�ص ًا ذوي معرفة بخا�صية هذا اجلزء من العامل
فح�سب؛ بل �أنا�س ًا عارفني ومهتمني مب�صالح هذه ال�شعوب.
�أم��ا اململكة العربية ال�سعودية فهي ق�ضية �أخ���رى .ونحن
بالطبع قد تعرفنا على تلك الكمية غري الكبرية من الكتب التي
ن�شرت عندنا عن هذه البالد .وت�سنى لنا فيها ا�ستمداد معلومات
�شحيحة ج��د ًا ومتقادمة العهد جزئياً ،ويف الكثري من الأم��ور
متحيزة .ومن الطبيعي �أن اململكة العربية ال�سعودية مرتبطة
يف �أذهان معظم النا�س بالرثوة املرتاكمة ،ومل �أكن �أنا �أ�شكِّل
ا�ستثناء يف هذا الباب .كنت �أعرف �أنها ت�شغل املرتبة الأولى يف
العامل من حيث احتياطي النفط وا�ستخراجه وت�صديره .وميتلك
مواطنوها واحد ًا من �أرفع املقايي�س من حيث امل�ستوى املعي�شي،
و�أنها لكونها مهد الإ�سالم ومهبط الوحي ت�ؤدي دور ًا بارز ًا يف
احلياة الروحية للم�سلمني �أجمعني يف العامل ب�أ�سره.
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و�أخرياً :ف�إن املوقع اجلغرايف نادر النظري عند ملتقى �آ�سيا
و�إفريقيا و�أوروب��ا� ،أتاح لها ال�سيطرة على �أهم قطاع من ممر
االت�صاالت العاملي بني ال�شرق والغرب .وكان جلي ًا �أن ذلك مل
يكن بالكايف وال�شايف ،ناهيك عن كون املعارف النظرية ال تعو�ض
�أبد ًا بو�صفه بدي ًال عن االنطباعات احلية ،التي مل تكن متوافرة
لدى �أي واحد من �أفراد البطانة املحيطة بنا� ،إذ �إنه حتى وقت
�إرادة التغيري  -التي �أطلقت عليها ت�سمية �إعادة البناء مل تكن
للمملكة العربية ال�سعودية عالقات دبلوما�سية مع االحت��اد
ال�سوفيتي ،ومل تكن لدى �أي فرد �سوفيتي �أية فر�ص للو�صول �إلى
هناك .على الرغم من �أنه قبل هذا ب�أعوام عديدة قيِّ�ض ل�شخ�ص
حكيم  -هو ال�صديق القدمي لعائلتنا الأكادميي غفوروف � -أن
يَحُ لَّ ب�شكل ما غري مفهوم وال مدرك على �أر�ض �شبه اجلزيرة
العربية ،حتى �إنه التقى امللك في�صل بن عبد العزيز �آل �سعود
وحدثنا عندئذ بالكثري من الطريف وامل�ستطرف.
وبعد حتليق دام �أربع �ساعات عال �أثناءه �صوت الدوي الرتيب
من حمرك الطائرة على وترية واحدة دائبة؛ �أخذنا ن�شعر بالنعا�س
ال �سيما و�أن الوقت قد جتاوز منت�صف الليل .وكنت �أتطلع على
ندرة من كوة النافذة .ومل �أكن �أحدق �إال يف ظالم دام�س .وكان
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ثالثة �أو �أربعة من الراكبني يف �صالون الدرجة الأول��ى يغطون
يف النوم .ودنا �أحد الركاب من زوجي ودارت بينهما حمادثة
منع�شة .وظهر �أن رفيق ال�سفر هذا هو رجل �أعمال تركي يقوم
ب�إحدى �سفراته �إلى اململكة العربية ال�سعودية .وقد �أب��دى لنا
هذا ال�شاب الحق ًا دعم ًا غري قليل وكان �ضروري ًا لنا جد ًا خالل
املراحل الأولى من ت�أ�سي�س ال�سفارة.
�أُعلن عن قرب موعد الهبوط ،ورنوت من جديد عرب الكوة
وي��ا لها من معجزة! كانت الأر����ض كلها يف الأ�سفل خمططة
بالكثري من اخلطوط امل�ضيئة املت�شابكة واملتقاطعة التي ت�شكل
ال�شوارع واجل��ادات والأزق��ة وامليادين .وك��ان ذلك على جانب
من الروعة املفاجئة عقب الظالم املطبق لعدة �ساعات ،القاب�ض
للنف�س واملحيط بالطائرة ،ويف الوقت نف�سه بعث على التفكري
ب�أن مدينة الريا�ض مدينة ع�صرية ال تقت�صد يف �صرف الطاقة
الكهربائية.
وا�ستقبلنا املطار الرحيب بنفحة هواء باردة ومنع�شة وطيبة
الوقع على النف�س وكذلك ب�ترف غري متوقع .و�سقفه املقبب
متعدد الطبقات كان ي�شهق �إلى فوق .واملمرات واملعابر املقطورة
واملزججة معلقة فوق جتمعات مائية ف�سيف�سائية من ال�شالالت.
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وامل��اء ذو اخلرير ي�سيل رقراق ًا على الدرجات التي زرعت
�أو �شتلت فيها الأ�شجار احلية دائمة اخل�ضرة ،وي�ستدل من
الوريقات الطرية على كونها على �أح�سن ما يرام داخل احليز
املغلق وامل�سقوف .واجل���دران مزدانة بزينات هائلة وحمالة
بالرموز الإ�سالمية .ويف الأمكنة املفردة خ�صي�ص ًا لأداء فري�ضة
ال�صالة فُرِ �شَ تْ �سجاجيد و�أب�سطة.
وعلى الرغم من �أن الوقت كان مت�أخر ًا من الليل؛ كان يف
اال�ستقبال ممثلو وزارة خارجية اململكة العربية ال�سعودية،
ورافقونا �إلى �صالة اال�ستقبال وهي خم�ص�صة ل�ضيوف ال�شرف.
وعقب ت�ب��ادل ع�ب��ارات التحية التقليدية ان�خ��رط ال��رج��ال يف
حمادثة حارة و�ساخنة .وان�صرفت �أنا �إلى معاينة املكان الذي
حللناه .وكان املدخل ل�صالة غري كبرية �أ�شبه ما يكون ببهو يف
�أحد الق�صور ،والأر�ضية مك�سوة ب�سجادة عريقة ،وقد �صفّت
على حواف املبنى الكرا�سي الوثرية املذهبة ،والأرائك امل�صفوفة
على اجلانبني .وعلى املنا�ضد الرخامية ذوات القوائم امل�ضفورة
و�ضعت م�صابيح على �شكل مزهريات براقة تعلوها مظالت
م�سجفة بالقما�ش ينبعث منها �ضوء خافت .وعلى احلائط
مقابل الباب مبا�شرة علقت يف �صف واحد �أربع �صور مر�سومة
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بالألوان املائية� ،أوالها :متثل م�ؤ�س�س الدولة امللك عبد العزيز
ابن عبدالرحمن �آل �سعود ،وثانيها :للعاهل الراحل امللك فهد
ابن عبدالعزيز ،والأخرتان لأخويه ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
الوزراء رئي�س احلر�س الوطني الأمري عبداهلل ،والأمري �سلطان
النائب الثاين لرئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر الدفاع والطريان
واملفت�ش العام للمملكة العربية ال�سعودية .وكما ظهر لنا فيما
بعد ف�إن هذه ال�صور خا�صة هي اللوازم الأكيدة لتزيني واجهة
الدوائر الر�سمية و�صاالت الت�صوير الفوتوغرايف وحتى �صالونات
احلالقة .وال�سعوديون يحبون زعماءهم.
وانت�شرت يف اجلو نكهة مثملة قلي ًال لرائحة البخور والروائح
ال�شرقية .مل تكن ثمة نوافذ و�شبابيك �إال �أنه �سُ مقت يف زوايا
القاعة داخل براميل معدنية مر�صعة �شجريات دائمة اخل�ضرة،
وا�ستغربت �آنئذ من كونها ت�ستطيع النمو بهذا الن�شاط بدون
�ضوء النهار ،ومع مرور الوقت مل �أعد �أ�ستغرب ر�ؤية النباتات
الكثيفة والأ���ش��ج��ار الديكورية .كما يبهرك م��داخ��ل املكاتب
الر�سمية الكربى واملراكز التجارية وخمازن املبيعات والدارات
اخل�صو�صية وتكاد ت�شعر بالراحة التامة يف �أية �إن��ارة .ناهيك
عن حمالّ بيع الزهور وهي يف الريا�ض كثرية الوجود.
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ثم اقرتب منا بدوي �أ�سمر ال�سحنة يرتدي د�شدا�شة بي�ضاء،
وه��ي ث��وب طويل الذيل ،وق��دَّم لنا القهوة العربية التي ظهر
�أنها تتميز كثري ًا عن القهوة التقليدية ،وهي م�شروب �ساخن
لزج و�شبه �شفاف ذو لون �أ�صفر غامق تفوح منه رائحة الهيل.
وارت�شاف القهوة له تقليد خا�ص ،فهي ت�صب يف فناجني �صغرية
من دل��ة خا�صة م�صنوعة من النحا�س �أو الف�ضة ولها بلبلة
وحت�ضر القهوة على الفحم والرماد ال�ساخن ،و�صبَّاب
َّ
طويلة.
القهوة مي�سك يف كف يده اليمنى ثمانية فناجني متالب�سة تقريب ًا
الواحد فوق الآخر ،وميلأ كل واحد منها �إلى الن�صف ويقدمها
�إلى ال�ضيوف مبتدئ ًا ب�أعالهم مكانة و�أكرثهم توقرياً .ويعد
االمتناع عن تناول القهوة خمالف ًا للآداب وقواعد ال�سلوك� ،إذ
�إن تقدمي هذا امل�شروب الفائح بالنكهة العذبة يعني بالدرجة
الأولى الرتحيب .و�إذا كنت غري راغب يف املزيد منها ينبغي و�ضع
ال�سبابة فوق فوهة الفنجان وهزُّه من جانب لآخر ثم �إرجاعه
�إلى �صبَّاب القهوة .ولي�س باملنظر املريح و�ضع الفنجان الفارغ
فوق املن�ضدة.
و�أخري ًا بلغت املحادثة نهايتها ،ومت ت�سلم احلقائب والأمتعة،
و�أ�صبحنا للمرة الأول��ى يف الهواء الليلي الطري الطلق ،ولكن
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و�صفه بالطراوة ممكن مع ال��ف��ارق ،ففي �أوائ��ل �شهر ني�سان
(�أب��ري��ل) حتى يف �ساعة مت�أخرة م��ن الليل ك��ان الطق�س يف
�ضواحي الريا�ض قائظ ًا ح�سب مفاهيمنا ،وكما ات�ضح فيما بعد
كانت درجة احلرارة زهاء  34-32فوق ال�صفر املئوي ،ولكني
�أح�س�ست �آن��ذاك ب�سبب عدم االعتياد عليها وك�أنها �أعلى من
ذلك بكثري.
حترك املوكب الذي ي�ضم ثالث �سيارات �صوب مدينة الريا�ض.
�إنها جلِ ُّد رائعة تعك�س ال�ضوء الربتقايل امل�شع لقناديل الطريق
املرتفعة ،وكان ميرق �أمام النظر �صفّان من الأ�شجار الكثيفة
املقلَّمة بعناية .ومن االنطباعات الأولى القوية التي �أده�شتني يف
الريا�ض وجود هذه اخل�ضرة الكثيفة يف قلب البيداء! وبعدئذ
اعتدنا بالطبع على �أن املدن كافة  -حتى ما كان منها يف �أكرث
مناطق البالد جفاف ًا ويبو�سة  -خ�ضراء مبا فيه الكفاية ،وتنفق
احلكومة على هذا الأمر مبالغ طائلة� ،إذ �إنه ُم َّد �إلى كل �شجرة
من هذه الأ�شجار جهاز خا�ص للري املقطر .وحدِّ ث بال حرج
عن غابات النخيل الكثيفة واملتنزهات العديدة ذوات النوافري
وم�ساقط املياه.
وعقب �أربعني دقيقة �أو�صلونا �إلى البناية ال�شاهقة وهي عبارة
17

المملكة العربية السعودية

بعيون زوجة دبلوما�سي

عن فندق فاخر مريح ا�سمه «ق�صر الريا�ض» وكان م�ستقرنا
الأول يف هذه البالد.
وهكذا وجدنا �أنف�سنا يف �أرا�ضي اململكة العربية ال�سعودية،
وكان ينتظرنا فيها عمل �ضخم و�شاق وجمهول ولكنه طريف يف
بالد نادرة املثال ومنقطعة النظري .من �أي �شيء نبد�أ؟ وكيف؟
بالطبع خربة الع�شرين عام ًا يف العمل الدبلوما�سي باخلارج
متاع ثمني ونفي�س وحقيبة ملأى .وما �إن ا�ستقررنا حتى و�ضع
�أيلمان �أرا�سلي �أمامه على املن�ضدة ورقة بي�ضاء .ولكن كان الليل
متقدم ًا وكنا ن�شعر بالتعب والإرهاق ب�صورة �شديدة ب�سبب النهار
الطويل لهذا اليوم .ويبدو �أنه كانت ت�ضغط علي كتلة �ضخمة
من االنطباعات بحيث �إين غفوت على الفور ومل �أ�شاهد كيف
�سجل زوجي بخط دقيق على الورقة اخلطوات الأولى الالزمة
ل�سفارتنا التي مل تكن قد �أ�س�ست بعد .وعند ا�ستيقاظي �صباح ًا
مل �أفهم يف احلال �أين �أكون .كان زوجي غائباً .رنوت �إلى زجاج
ال�شباك ف�شاهدت جزء ًا غري كبري من �ساحة بي�ضاء  -ب�سبب
�سطوع �أ�شعة ال�شم�س  -وجرداء ب�شكل مطلق .وبعد ذلك اعتدنا
ومل نعد ن�ستغرب �أو نتعجب عندما نقطع بال�سيارة ملدة 20-15
دقيقة �أحد �شوارع املدينة فال ن�شاهد �أحيان ًا ولو �شخ�ص ًا واحد ًا
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ي�سري يف الطريق .وال ميكن مالحظة جتمع النا�س �إال يف الأ�سواق
وقرب خمازن املبيعات واملراكز التجارية.
و�أعتقد �أن الريا�ض �إحدى املدن القليلة يف العامل حيث ال �أثر
تقريب ًا ملعابر امل�شاة يف �شوارعها .وما من حاجة �إليها ،وذلك لأن
النا�س جميعهم يتنقلون راكبني .على الرغم من �أن نقليات املدن
فيها معدومة با�ستثناء �سيارات الأجرة .وعلى ندرة يلوح ال�سيل
املتدفق من احلافالت ال�صغرية ،ولكن مل تقع عيني قط على �أي
موقف للحافالت .وي�ستخدم مواطنو اململكة العربية ال�سعودية
يف �أغلبيتهم ال�ساحقة �سياراتهم اخل�صو�صية.
�أم��ا الأجانب فيكفل لهم هذا النوع من و�سائط النقل ربُّ
العمل وللعلم ف�إن هذا الأمر بند �إلزامي يف �أي عقد� .أظن �أن
ظروف ًا كهذه ميليها بالدرجة الأول��ى � -أكرث من غياب نقليات
املدينة وات�ساع املدينة الكبري  -الطق�س ال�صارم يف اململكة .ويف
ال�صيف عند بلوغ احل��رارة  55درجة مئوية يف الظل لي�س من
ال�سهل الي�سري االنتظار يف موقف للحافالت .وجميع ال�سيارات
مبا فيها الأجرة مزودة مبكيفات الهواء .والريا�ض يف الأرجح
املدينة ال��وح��ي��دة ال��ت��ي ال تقع ال��ع�ين فيها حتى على �شرطي
واحد واقف يف �شوارعها ومفارق طرقها ،با�ستثناء املنظمني
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حلركة ال�سري .وهم كذلك جال�سون يف �سيارات ولكن وجودهم
وح�ضورهم ملحوظ وحم�سو�س يف كل مكان .ويف حالة وقوع
ح��ادث م��رور ي�صل رج��ال ال�شرطة �إل��ى املوقع يف ظ��رف مدة
ال تتجاوز خم�س دقائق .ويذهب التالمذة �إلى مدار�سهم راكبني
�سياراتهم اخل�صو�صية بقيادة �سائقني ،ولهذا خالل املدة من
الثانية ع�شرة ظهر ًا �إلى الثالثة بعد الظهر ت�شاهد قرب املدار�س
اختناقات مرورية .ويحر�ص ال�سائقون اخلبريون على القيام
يف هذه املدة بااللتفاف حول هذه املواقع .وفيما يخ�ص �أطفال
الأجانب ف�إنهم ينقلون عادة بو�ساطة احلافالت املدر�سية .ويف
بع�ض الأحايني ميكن ر�ؤية �صبي يف �سن احلادية ع�شرة �أو الثانية
ع�شرة جال�س ًا خلف مقود �سيارة جيب كبرية وهو يقود ال�سيارة
مبهارة وحذق .و�أظن �أن هذا ما ال ي�شجعه كثري ًا رجال �شرطة
املرور �إال �أنهم ال مينعونه وال يحولون دونه.
وتن�ص املمار�سة املعتادة لفتح ال�سفارات على �أن ي�صل
يف البداية �إلى بالد االعتماد فريق ي�ضم واح��د ًا �أو اثنني من
الدبلوما�سيني مع خمت�ص ب�إدارة االقت�صاد وهم يبحثون عن مبنى
مالئم لل�سفارة ومكان منا�سب لل�سكنى في�ست�أجرونهما ويعمدون
�إلى تهيئتهما على النحو املنا�سب� .أما يف حالتنا  -بحكم �أ�سباب
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معينة  -فكان كل �شيء باملقلوب وظهر �أن املجموعة الطليعية
لل�سفارة مكونة من زوجي ومني �شخ�صياً.
وعقب م��رور ب�ضعة �أي��ام انتقلنا �إل��ى فندق غري كبري على
نظام ال�شقق العائلية بغية االنهماك يف البحث عن البنايتني
املنا�سبتني ال�ستئجارهما .وهنا وقع يل ما مل يكن متوقعاً .طيلة
عمري عانيت من نق�ص �أوقات الفراغ وحلمت مبزاولة الأعمال
املحببة �إلى نف�سي؛ كت�أليف كتاب ور�سم �صورة �أو لوحة واحلياكة
وتطريز التو�شيه� .أو على الأقل ممار�سة هواية اجلمع� .أما الآن
فقد توافر يل من الوقت وما من �أثر لأية م�شكالت تدبريية.
ولكن؛ وياللغرابة تعزف نف�سي عن القيام ب�أي عمل ما! و�أمام
عيني مفتوحة ال�صفحات البي�ض لدفرت املذكرات .ولكن عن �أي
�شيء ميكن وينبغي �أن �أكتب؟! مل يكن مني عن كثب ال �أطفال
وال �أ�صدقاء وال �أقرباء� .أما �إيلمان �أرا�سلي ف�سرعان ما ا�ستغرق
يف العمل وكان على الدوام غائب ًا عن عيني ولي�س لديّ كتب وال
جرائد .وب�سبب النوافذ حمكمة الإغالق مل تكن تبلغنا وال ت�صل
�إلى �أ�سماعنا �أو تداعبها ال الأ�صوات الطفولية وال عجيج الريح وال
نباح الكالب وال هبوب الن�سائم ،و�إمنا يف الليل فقط كان ي�سمع
الزعقة احلادة لفرامل �سائقي ال�سيارات العجولني وال�شطار.
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�أح�س�ست بنف�سي وك�أين �أ�سرية �أو �سجينة .وعقب مغيب ال�شم�س
كنا نحاول ،القيام بنزهات ولكن �سرعان ما تخلينا عن هذه
الفكرة .وحتى يف الأم�سيات كان يخيم القيظ اخلانق للأنفا�س،
وعقب دقيقتني �إل��ى ثالث دقائق ي�سيل على الظهر من حتت
الثياب خيط من العرق الذائب .وهكذا؛ كان �أف�ضل ما تبقى لنا
هو الفرار وااللتجاء �إلى املربدة واملكيفة.
وحل�سن احل��ظ وج���دت �أخ��ي�ر ًا ق�ضية �شاغلة يل .خالل
الن�صف الأول من النهار كان زوجي يقوم بالزيارات� ،أما يف
ن�صفه الثاين فكنا نتجول يف املدينة بال�سيارة بحث ًا عن بناءين
لل�سفارة وامل�سكن .وبالطبع كان ذلك عم ًال غري ي�سري �إذا �أخذنا
يف احل�سبان القيظ املرهق و�إمكاناتنا املالية .وقد كنا نتفقد
يومي ًا مب�ساعدة الو�سطاء  4-3مبانٍ  ،ويف املجموع �شاهدنا �أكرث
من �ستني مبنى .وعليه؛ در�سنا بن�شاط يف غ�ضون �شهر الر�صيد
ال�سكني للعا�صمة ال�سعودية.
و�أخ�ير ًا توقفنا عند بنايتني :مبنى ال�سفارة وهو ڤيال ذات
طابقني فيها  11غرفة ولها باحة ف�سيحة مبلطة بلوحات رخامية
مرمرية وفيها بيت �صغري �صالح لإقامة ال�سائق وعري�ش لل�سيارة
وحو�ض �سباحة من املقا�سات املتو�سطة ،وال��ث��اين ك��ان املقر
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ال�سكني وكان �أكرث توا�ضع ًا فهو دار م�ؤثثة يف طابق واحد ثم يف
غ�ضون ب�ضعة �أيام �أجري الت�صليح لغرف ال�سفارة وا�شرتيت
قطع الأث��اث وعلقت اللوحات الفنية .ثم  -وهو ما لي�س بقليل
الأهمية  -اقتنيت دائرة املعارف (االن�سكلوبيديا) الربيطانية
مبجلداتها العديدة التي غدت �أ�سا�س مكتبة ال�سفارة املنتظرة.
وعلى هذا النحو �أو ذاك غدا كل �شيء مهي�أ لالفتتاح الر�سمي،
و�أخذ ال�ضيوف يتوافدون ،وثبتت الراية على �ساريتها ،و�شحنت
�آلة الت�صوير ال�سينمائية ب�شريط الت�صوير .وماذا ميكن �أن يقال
�سوى �إن اللحظة كانت متوترة ومهيجة للم�شاعر� .إنه افتتاح
�أول �سفارة لدولة �أذربيجان يف اململكة العربية ال�سعودية! رُفعت
الراية عالي ًا و�أخذت ترفرف يف الريح! لقد كان ذلك يف اليوم
الرابع من �شهر �أيار (مايو) �سنة 1994م.
بدا يل مقرُّنا ال�سكني بادئ ذي بدء كئيب ًا جداً .وات�ضح يل
عند �إجراء التنظيف �أن النوافذ كانت م�سدودة �إلى زهاء ثلثيها
ب�صفيحة خ�شبية وهو �إج��راء ا�ضطراري �ضد ال�شظايا �أثناء
غ��ارات الق�صف املحتملة للحرب التي كانت رحاها دائ��رة يف
املنطقة اخلليجية .وعندما انتقلنا �أخري ًا من الفندق �شعرت بغتة
ب�إح�سا�س �أنني �أ�سكن يف بيت .كانت النوافذ الوا�سعة امل�ضيئة
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تطل على حديقة �صغرية مريحة يكتنفها �سور حجري مرتفع.
وكانت تنمو نخيالت و�أ�شجار ال�سدر و�شجرة رمان واحدة
بثَّت يف نف�سي دفء احلنان بتذكريها يل الوطن ال�سحيق .ومن
البواية �إلى الباب اخلارجي �ساباط خ�شبي تتعر�شه �شجريات
الكرم وتتدلى منه عناقيد العنب جاعلة ظ ًال ظليالً .وهناك
�شجرة يا�سمني ذات الرائحة الطيبة مغرو�سة �أزهرت ورداً.
وه ّي�أت احلائط الزجاجي يف غرفة اال�ستقبال كتلة من ال�ضوء.
و�أزهار احلجرة التي زرعتها يف وقت مت�أخر �أخذت تنمو ب�سرعة
وانت�شت القلوب بطراوتها .وك�ش�أن �أية امر�أة وددت لو �أح�سن
تنظيم م�سكني وعكفت على هذا العمل وان�شغلت به بكل ارتياح
وحبور .وعلقت على �أغ�صان الأ�شجار ال�سالل املحتوية على احلب
والطعام للطيور .ودربت تدريجي ًا هرة �أهملها �أحدهم واقتنيت
�سلحفاة بحرية .وكان املقيا�س الزئبقي يف ذلك الوقت ي�شري �إلى
ارتفاع درجة احلرارة باطراد �أعلى ف�أعلى دوماً .وتعذر اخلروج
�إلى احلديقة نهار ًا بل وحتى يف امل�ساء �أي�ض ًا �إذ كان القيظ ال
يكاد يهبط ،وكل ما يف الأم��ر هو �أنه كان ينزل مبقدار 4 - 3
درجات ال غري .وبد�أ ال�صيف الطويل املرهق املنهك.
ومنذ حلظة الو�صول �إلى اململكة انقطعت تقريب ًا عن االت�صال
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ب�أي �أحد حتى الأقرباء ،وذلك لأن االت�صاالت بني املدن حينها
مل تكن قد ا�ستحدثت بعد .وت�سنى فقط �إجراء املكاملات الهاتفية
مع الأطفال يف دائرة املدينة لالت�صاالت الهاتفية اخلارجية.
حيث �شاهدت طابور ًا طوي ًال من املنتظرين دورهم .ولكوين
م�شغولة دوم ًا مل �أت�صور �سابق ًا قط �أنني �س�أكون حمتاجة بهذه
ال�شدة �إلى امل�ؤان�سة� .أما �أيلمان �أرا�سلي ف�إن الأمر عليه كان من
هذه الناحية �أهون و�أي�سر .ويف اليوم الأول من �إقامتنا هنا هاتف
�سفري تركيا �آنئذ يف اململكة العربية ال�سعودية (علي طويقان)
وقال له� :إنه يود لو زارن��ا وتعارفنا .وجرى اللقاء ذلك اليوم
نف�سه يف بهو الفندق وكان بداية �صداقة وطيدة وحميمة ومتينة
بينهما.
و�أ�ستبق القول زمني ًا ف�أذكر �أن علي طويقان ظهر �أنه �إن�سان
لطيف املع�شر ودبلوما�سي �ضليع .ومل يبخل ب�إ�سداء الن�صائح
القيمة و�أبدى م�ساعدة فعلية واقعية �إلى �أيلمان �أرا�سلي كانت
�ضرورية جد ًا وبخا�صة �أثناء املرحلة الأولى من تنظيم �سفارتنا.
وعقيلة ال�سفري ال�ترك��ي  -وه��ي كندية  -ام����ر�أة جذابة
وذكية وقد �أ�صبحت �صديقتي الأولى يف اململكة ال�سعودية .وقد
قدمتني �إلى �صديقاتها الكثريين و�أم�ضينا �سويعات كثرية مع ًا
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وفهمنا بع�ضنا بع�ض ًا على نحو رائع على الرغم من �ضعف لغتي
الإجنليزية �آنذاك .ويف �أحد الأيام هاتفتني وجاءتني يف زيارة
عقيلة ال�سفري الرو�سي ترا�سوف من بلدان رابطة الدول امل�ستقلة
«الكمنويلث اجلديد» مل يكن معتمد ًا بعد �سوى �سفري رو�سيا ،وكان
الثاين من املنطقة املذكورة هو �سفري �أذربيجان  -وقد حدثتني
ب�أنها هي وزوجها تعرفا غيابي ًا على �أيلمان �أرا�سلي وكانا �ضمن
الطلبة الدار�سني يف معهد مو�سكو الر�سمي للعالقات الدولية
التابع �إل��ى وزارة اخلارجية يف رو�سيا لإع��داد الدبلوما�سيني
وانتفعا مب�ؤلفاته .زد على ذلك �أننا اكت�شفنا �أن لدينا العديد من
الأ�صدقاء امل�شرتكني بني امل�ستعربني .وزارتني كذلك عقيالت
�سفراء بلدان عديدة كما هو امل�ألوف َوفْق الآداب الدبلوما�سية.
وفيما بعد قمت �أنا نف�سي غري مرة بزيارات �إلى القادمني
حديث ًا لدعمهم الأويل هنا رغم �إدراك��ي �أنهم �سين�ضمون �إلى
جماعات مت�آلفة و�سيكون الأم��ر عليهم �أي�سر و�أ�سهل .ولكن
على �أي��ة ح��ال كانوا جميعهم �شاكرين وممتنني على العناية
واالهتمام .ومبرور الزمن لدى ح�ضوري االجتماعات الن�سوية
العديدة و�أما�سيِّ الأعمال اخلريية واملعار�ض الفنية تعرفت
على الكثريات من ال�سعوديات .و�أقول ب�صراحة� :إنني مل �أتوقع
26

المملكة العربية السعودية

بعيون زوجة دبلوما�سي

�أن �ألتقي مبثل ه ��ؤالء الن�سوة اجلميالت الرائعات املتعلمات
وال�صدوقات املثقفات .ومع واحدة منهن �أ�صبحنا وك�أننا �أختان
�شقيقتان تقريباً .وهي ال تزال يف مقتبل ال�شباب .ولديها �أ�سرة
رائعة معروفة و�سوف �أحتدت عنها الحق ًا بالت�أكيد.
وهكذا �أخ��ذت تدريجي ًا �أكت�سب الأ�صدقاء واملعارف .وبعد
م�ضي ع��ام واح���د �أو �أك�ث�ر م��ن ذل��ك بقليل افتتحت �سفارة
�أوزبك�ستان ثم قزاخ�ستان و�أوكرانيا .علم ًا ب�أن زوجي كان قد
التقى يف العمل بهذا ال�شكل �أو ذاك مع �سفراء هذه البلدان يف
ال�سنوات ال�سابقة .و�أ�صبحت احلياة �أ�سهل و�أطرف .ويف يوم 18
ني�سان (�أبريل) �سنة 1994م عقب مرور �أ�سبوعني على قدومنا
قام �أيلمان �أرا�سلي بزيارة �إلى وزير خارجية البالد الأمري �سعود
الفي�صل لت�سليم ن�سخة طبق الأ�صل عن �أوراق اعتماده.
ويجب ت�سليم الأ�صل �إل��ى رئي�س الدولة وهو امللك فهد بن
عبد العزيز �آل �سعود ولكن ذلك كان يتطلَّب مرور زمن .وخالل
الأع��وام الأخ�يرة اعتاد امللك ت�سلُّم �أوراق االعتماد مرتني يف
ال�سنة :الأولى قبل �شهر رم�ضان املبارك والثانية يف بداية مو�سم
احلج .ومن املعروف �أن ال�سفري قبل ت�سليم �أوراق اعتماده يعد
وك�أنه ال يزال بعد لي�س املمثل الر�سمي عن بالده وهو ال ي�شارك
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دوم ًا يف التدابري الدبلوما�سية وا�سمه غري مذكور يف �سجالت
اال�ستعالمات اخلا�صة .وحتى حلظة قدومنا جتمع طابور طويل
يتكون من � 15سفري ًا و�صلوا �إلى البالد �سابق ًا وهم ينتظرون
دورهم لتقدمي �أوراق اعتمادهم .ولكن �ساعف احلظ �أن مو�سم
احلج كان على الأبواب.
ع�ِّينِ ي��وم تقدمي �أوراق االعتماد .وب���ودِّي التحدث
و�أخ�ي�ر ًا نِّ
ب�إيجاز واقت�ضاب عن هذه املرا�سيم االحتفالية .اجتمع جميع
ر�ؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية يف ق�صر ال�ضيافة واال�ستقبال
بالريا�ض .ثم ا�ستقل كل واحد منهم يف �سيارة م�ستقلة وب�صحبة
كوكبة من راكبي الدراجات النارية نقلوا �إل��ى الق�صر امللكي
العامر .وعر�ضت العملية املبا�شرة لتقدمي �أوراق االعتماد على
�شا�شة التلفاز املحلي .وقد ترجل كل �سفري من ال�سيارة وتوجه
نحو �أب��واب الق�صر بني �صفني من حر�س ال�شرف املت�ألف من
 40-35ع�سكري ًا يرتدون بزة خا�صة .ويف نهاية ال�صف يقف يف
انتظاره رئي�س هذا الرهط من احلر�س .وتقدم لت�أدية التحية
الع�سكرية له بال�سيف امل�سلول واملرفوع �إلى الأعلى يرافقه �إلى
حجرة انتظار ال�ضيوف .وعندما يكتمل اجتماع الكل توجه �إليهم
الدعوة لالنتقال �إلى �صالة االحتفاالت املجاورة حيث يح�ضر
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امللك وحا�شيته .وكل �سفري بعد �إعالن ا�سمه وت�سمية بالده يتقدم
ب�أدب نحو رئي�س الدولة ويقدم �إليه �أوراق اعتماده وبعد اختتام
املرا�سيم يجال�سهم العاهل ويرحب بهم يف غ�ضون �أربعني دقيقة
يف قاعات �أخرى �أبهى و�أزهى.
وه��ك��ذا ح�صل �أيلمان �أرا���س��ل��ي على الو�ضع الدبلوما�سي
الر�سمي �سفري ًا فوق العادة ومطلق ال�صالحية عن اجلمهورية
الأذربيجانية لدى اململكة العربية ال�سعودية .وكانت تنتظره
الحق ًا �أعوام عمل �شاق ولكنه يف منتهى الأهمية والطرافة.
ويف غ�ضون الأعوام العديدة من حياتنا يف اخلارج حر�صت
دوم ًا على م�ساعدة زوجي يف عمله .ولكن هنا يف اململكة �أدرك
�أن وظائفي يجب �أن تكون مغايرة و�أكرث �أهمية .وزوجة ال�سفري
متثل �أي�ض ًا بالدها ويتوقف الكثري كذلك على ن�شاطها.
وكما �سبق �أن ذكرت كانت لغتي الإجنليزية حتى ذلك احلني
�ضعيفة جد ًا وقد فهمت �أنه ال بد من فعل �شيء بهذا ال�ش�أن .ويف
�أحد الأيام هاتفتني عقيلة ال�سفري الربيطاين الذكية اجلذابة
(ماري هوربدت) التي تكونت يل معها �صداقة وطيدة وحميمة
ورجوتها �أن ت�ساعدين يف العثور على معلمة .وبعد �أقل من �أ�سبوع
ذكرت يل �أنها عرثت عليها و�أن بو�سعي ت�شكيل جمموعة .و�أخذت
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�أنتقي ال�سيدات ال�ضعيفات يف اللغة الإجنليزية وقد ا�ستجابت
زوج���ات بع�ض ال�����س��ف��راء وامللحقني الع�سكريني بكل �سرور
القرتاحي .وكانت معلمتنا الأولى عقيلة جرنال ميجر �إجنليزي
ونحن نوا�صل �إلى الآن �صداقتنا .واملكاتبات بيننا م�ستمرة.
و�أنا �أكتب عن ذلك مبثل هذا التف�صيل لأن جمموعتنا التي
�أطلقت عليها فيما بعد ت�سمية (الأذربيجانية) �أ�صبحت الحق ًا
وحتى وقتنا الراهن ظاهرة ملحوظة يف احلياة الدبلوما�سية
للبالد و�أتع�شم �أنها لعبت دور ًا �صغري ًا �إال �أنه �إيجابي يف عالقات
�أذربيجان مع الدول الأخرى.
مرت �شهور وهذه املجموعة قد تزايدت وتكاثرت ،وظهرت
فيها ع�ضوات جديدات وبع�ضهن غادر البالد .وقد كنا جنتمع
وندر�س ب�سرور �ساعتني كل يوم ثالثاء .و�إلى هذا اليوم ال نعدل
نحن عن هذا التقليد رغم �أنه مل يبق من التلميذات الأوليات
�سواي وحدي .و�أنا �أي�ض ًا املن�سقة الدائمة للمجموعة .مع �أنني يف
احلقيقة تعبت من ممار�سة العمل التنظيمي الروتيني اليومي.
ولكن هذه املجموعة هي وليدتي املحبوبة و�أنا لن �أتخلى عنها
حتى رحيلي النهائي .وعندها رمبا �ستزول من الوجود بحدِّ
ذاتها .وتت�ألف املجموعة حالي ًا من زهاء خم�س ع�شرة امر�أة،
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علم ًا ب�أنهن ل�سن الأجنبيات فح�سب بل واملحليات .وبالطبع مل
يعد عمل املجموعة منذ �أمد بعيد مق�صور ًا على خدمة هدفها
الأول وهو تعلم اللغة� ،إذ �إن معظم ع�ضواتها من امللمات باللغة
الإجنليزية �إال �أننا نتبادل الأح��ادي��ث ب�سرور وارت��ي��اح وندعو
االخت�صا�صيني من �شتى جم��االت املعرفة ونحتفل بالأعياد
و�أحيان ًا نقدم احلفالت والتمثيليات ونعر�ض الأزي��اء القومية
واملو�ضات الع�صرية وننظم اجلوالت والرحالت ون�شد �أزر بع�ضنا
بع�ض ًا يف الأوقات الع�صيبة ،وبالطبع نتحدث عن بلداننا.
وهنا خا�صة وددت ،وبعد �أن �أ�صبحت ع�ضو ًا يف جمعية
التعرف على العديد من ال�سيدات يف ال�سلك
َ
زوجات ال�سفراء
الدبلوما�سي باململكة العربية ال�سعودية .وقد اكت�شفت فج�أة �أن
الكثريات منهن ال يعرفن عن بالدنا �أي �شيء �أو قلي ًال جداً .وحتتم
علي �إلقاء املحا�ضرات والتحدث والقيام بال�شرح والتف�سري .ويف
�أعوام مكوثنا و�إقامتنا يف اململكة العربية ال�سعودية عُ ر�ضت على
ال�شا�شة التلفزيونية و�أذيعت من الراديو ون�شرت يف اجلرائد
ع�شرات املقاالت واملقابالت ال�صحفية لزوجي مع ال�صور امللونة،
و�شيء قليل يل .و�ض َّمتنا �صفحة كاملة عن �أذربيجان وعن �أ�سرتنا
مع �صور فوتوغرافية بديعة حتى مع �أوالدنا و�أحفادنا.
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و�صورت مرار ًا يف برامج التلفزيون �أفالم ًا حتدثت فيها عن
ُ
بالدنا ومطبخها القومي وعن االحتفال ب�شهر رم�ضان وعيد
الفطر وعن الكتب التي �ألفتها واللوحات التي ر�سمتها وعن
جمموعتي ال�شهرية من املراوح الن�سائية والكثري مما �سوى ذلك،
ولهذا رمبا يكون الآن لي�س من باب التوا�ضع باملرة التحدث عن
هذا و�أنا مفعمة ب�شعور االرتياح لكوين ا�ستطعت بامليل ال�شخ�صي
 وتناول عمل �إيلمان �أرا�سلي املهم والطريف للغاية وغري الي�سريدومنا �شك �أو ريب يف حديث خا�ص ،وكثري ًا ما يكون غري م�شكور -
�أن �أجمع ما هو مبثابة ثروة قليلة يف حم�صلة النقود للمعلومات
عن بالدنا و�أن �أزرع الرباعم الرقيقة لالهتمام والتلطف �إزاءها،
ولكن الوقت يطري ب�سرعة وك�أمنا حل ب�شكل غري ملحوظ العام
اخلام�س من مدة �إقامتنا يف اململكة ال�سعودية .وتبعت احلياة
الهادئة امل�ستقرة مع ال�سفارات خالل مدة ال�صيف هجرتي �إلى
الوطن الذي �أحترق توق ًا �إليه بالدرجة الأولى للعي�ش مع �أوالدنا
و�أحفادنا ومالقاة الأقرباء والأ�صدقاء وا�ستن�شاق هواء الوطن
ون�سماته الرقيقة .والعامل يتغري ب�شكل حثيث ومع الأ�سف لي�س
نحو الأف�ضل .والنزاعات الإقليمية ت�ستدعي عدم الثقة والقلق
الدائم .ويف كل مرة عند انتهاء مدة الإجازة ال�سنوية تت�صارع
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يف داخلي رغبتان متعار�ضتان هما البقاء يف الوطن للحفاظ
على ذوي قرباي من اخلطر غري املرئي� ،أو ال�سفر على وجه
ال�سرعة وعودتي �إلى اململكة العربية ال�سعودية كي ن�صل �إلى
�أكرث املوا�ضع �أمن ًا على وجه الأر�ض على �أن �أخطف معي �إلى هنا
النا�س الأعزة �إلى نف�سي والأحبة �إلى قلبي.
�أج��ل؛ كان لنا هنا يف اململكة بيتنا اخلا�ص ولدينا العديد
من الأ�صدقاء وعمل حمبب (و�إل��ى هذا الوقت قد ب��د�أت يف
ر�سم لوحات) واحلياة فيها �شيقة وطريفة .لقد جتولنا � -أنا
وزوجي  -يف جميع �أرجاء البالد تقريب ًا والتقينا بالعديد من
الأ�شخا�ص احلكماء وعرفنا من امل�صادر الأولى ق�ص�ص ًا تكاد
تكون من بنات اخليال ولكنها مل تخرتع اخرتاعاً .وقد امتدت
يداي �إلى الأوراق البي�ضاء .وكنت �أفهم �أنني قد ن�ضجت لدي
الفكرة لكي �أحت��دث بالكثري مما جتمع واحت�شد واكتنز يف
نف�سي .وال ي�سعني منع نف�سي من التعبري �إلى �أبناء وطني عما
�شعرت به و�شاهدته وعرفته عن تلك البالد النادرة الفريدة.
وها قد بد�أت �أكتب .وكان احلافز والدافع �إلى ذلك هو منا�سبة
حلول الذكرى اليوبيلية.
33

ذكرى تأسيس الدولة

المملكة العربية السعودية

بعيون زوجة دبلوما�سي

خالل �شهر كانون الثاين (يناير) من عام 1999م احتفلت
اململكة العربية ال�سعودية مبنا�سبة مرور املائة عام الأولى على
ت�أ�سي�س دولتها وفق ًا للتقومي الهجري .فهل هذا قليل �أم كثري؟
�إنه على نطاق تاريخ تطور املجتمع الب�شري مرحلة �ضئيلة
جد ًا من الزمان .ولكن يف حالة مدها على العديد من عقود
ال�سنني �أو حتى ال��ق��رون كما ك��ان ينبغي �أن يجري ف���إن تلك
التغريات العمالقة التي وقعت يف البالد يف ظرف مدة ق�صرية
كهذه كثرية جداً.
وبالطبع ف�إن الرثوات النفطية املكت�شفة وهي الأ�ضخم يف العامل
�أدت دور ًا حا�سم ًا يف هذه العملية املعجلة ،ولكن ال ريب �أي�ض ًا يف �أن
القيادة احلكيمة مللكها الأول عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود
وبنيه حددت يف الكثري من الأمور امل�ص َري ال�سعيد لهذه الدولة �إذ
ي�شخ�ص �أمام �أعيننا غري قليل من الأمثلة على بلدان ثرية مل
ت�ستطع القيام بح�سن الت�صرف �إزاء الإمكانات املتوافرة.
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واجلد الأول املعروف لأ�سرة �آل �سعود وهو الذي �أطلق ا�سمه
على البالد ت�سمي ًة لها ،كان الإمام حممد بن �سعود الذي حكم
�أثناء ع�شرينيات القرن الثامن ع�شر وا�ستطاع �أن يجمع يف يده
ال�سلطتني الدنيوية والدينية وهو ما ال يزال محُ افظ ًا عليه حتى
الوقت الراهن .وفيما بعد  -نتيجة احلروب الع�شائرية العديدة
التي �أ�شعلتها ال�سلطات املتناف�سة للإمرباطوريتني العثمانية
والربيطانية  -امتلك هذه الأرا�ضي ممثلون �إما عن هذه الأ�سر
احلاكمة �أو تلك .والغ�صن احلاكم حالي ًا من �شجرة الن�سب
لل�سعوديني ي�ستمد بدايته من امللك عبد العزيز الذي ا�ستطاع
يف عام 1902م بادئ ًا حكمه وفق ًا لقوانني الإ�سالم من جمع �شمل
الأرا�ضي امل�شتتة واملقطونة بقبائل خمتلفة تعي�ش عملي ًا بروح
القرون الو�سطى خالل ب�ضعة عقود من ال�سنني ،وحياكة �سجادة
رائعة لدولة جممعة وحتى نهاية عمره فر�شها حتت �أقدام �أبناء
�شعبه ب�ساط ًا �سحري الألوان وال�صنعة.
وحينئذ يف �صباح م�شرق من �أيام �سنة 1902م زحف رعيل
غري كبري ي�ضم �أربعني �شخ�ص ًا من الكويت عرب رمال ال�صحراء
العربية املركزية نحو الهدف املق�صود واملن�شود .مواجهني
ال�صحراء التي ال ترحم بال نهايتها ووتريتها الرتيبة .وبدت
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ك�أمنا هي �شيء ال ينتهي �إل��ى �أب��د الآبدين .والرمل واحل�صى
وامللح املتطاير من الأرا�ضي ال�سبخاء وكريات النباتات التي
تعتلفها وجترتها الإبل ،وهي حتاكي ب�شبه بعيد النباتات احلية
وقد �أجهدها اجلفاف ال�شديد ،تقيحت �شفاه امل�سافرين امليب�سة
بت�أثري ريح ال�شمال الرتابية التي واجهت عيون ًا ن�صف مغم�ضة
وحمتقنة الأجفان ترنو ب�إعياء �إلى الأفق البعيد الذي ال حتدُّه
ح��دود .وعلى ندرة كان يقطع املنظر الرتيب وامل�ضني لكثبان
الرمل وال�سبائخ �أرنبٌ مذعور يقفز عابر ًا الطريق يف فزع ممعن ًا
ب�أذيال الهرب م�ضطرب ًا �أو تطل ال�سحنة املتطفلة لثعلب �أو يحلِّق
ن�سر منفرد يف طريان ان�سيابي وك�أنه ي�سبح يف الهواء بد ًال من
لينق�ض يف الوقت املنا�سب على
َّ
امل��اء ف��ارد ًا جناحيه ويتدنى
فري�سته ب�شكل ي�ستع�صي على الفهم وهو حمدق بعينيه الثاقبتني
يف الفري�سة ب�صورة خا�صة �آناء الليل .والنا�س �إنقاذ ًا لأنف�سهم
وهرب ًا من برد الليل القار�س ال�شديد الذي ينفذ �إلى العظام بل
�إلى خمها يجل�سون بجوار الإبل ملت�صقني بها التما�س ًا لدفء
وبرها ودمها ،وهم جنب ًا �إلى جنب منطلقني بقلق وفاحتني �أعينهم
على و�سعها نحو قبة ال�سماء التي تناثرت فيها النجوم كاللآلئ
تر�صع �صفحة الليل ،ويت�سمعون من�صتني �إلى ال�صوت اخلفي
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املنطلق من قريب وهو عواء ال�ضباع القلقة �أو املتحفزة� .سارت
القافلة يوم ًا بعد يوم متجنبة م�سالك البدو التقليدية والواحات
النادرة و�آبار ماء ال�شرب العذب عرب الأرا�ضي الوعرة املعادية
امل�ل�أى بال�سبخات امللحية يف موا�ضع جمهولة لدى الكثريين،
وكانت اجلمال التي نحلت حتمل على ظهورها الأخرجة الثقيلة
واالحتياطات الالزمة من املاء والطعام وال�سالح.
ومنذ بداية الطريق حترك بحما�س وهمة الأ�شخا�ص الواثقون
ب�صواب ق�ضيتهم و�أحقيتها ،وامل�ؤمنون بالن�صر العاجل متجهني
�إلى هدفهم البعيد .ولكنهم تدريجي ًا بعد �أن �أرهقتهم امل�صاعب
ويف التوتر الدائم من ترقب هجمات العدو �أخذوا �أو ًال يفقدون
احلما�س ال�سابق واليقظة املرهفة على الرغم من كون الأغلبية
منهم كانوا من ذوي الأ�صول املحلية .و�إنها لق�ضية �أخرى مو�ضوع
قائدهم ال�شاب الن�شيط عبد العزيز بن عبد الرحمن �آل �سعود
حفيد الإمام في�صل الذي �أم�ضى �أعوام فتوته يف ق�صور الكويت
يف كنف الرعاية الودية الدائبة من �صاحب �أبيه ال�شيخ مبارك
ال�صباح .وهنا يف الألعاب والوالئم والأحاديث مع الرفاق احلكماء
من كبار ال�سن تدرب وا�ستكمل اخلربة وا�ستطاع امتالك طبائع
الزعامة� ،إنه ملك امل�ستقبل للمملكة العربية ال�سعودية.
39

المملكة العربية السعودية

بعيون زوجة دبلوما�سي

ومل تكن البيداء بالن�سبة �إلى عبدالعزيز هي الطبيعة القريبة
�إلى النف�س� .إنها قد �أثارت فيه روح االحرتا�س والقلق ،ويف الوقت
نف�سه �أنع�شت فيه الآم��ال ومنَّته بالوعد املوعود .وكان الأمري
ال�شاب كذلك عر�ضة للإيذاء جراء امل�سري الع�سري �إال �أن الإرادة
ال�صلبة وال�شكيمة ال�صلدة و�إدراك��ه للمهمة امللقاة على عاتقه
كلها كانت دواف��ع �أمدته بالقوة العجيبة غري امل�سبوقة مبثيل
�أو نظري� .أح�س عبدالعزيز جيد ًا ب�أمزجة �أ�صحابه .وكان واثق ًا
وم�ؤمن ًا على نحو مطلق برفاقه املخل�صني ولكنه يف الوقت عينه
ر�أى كيف �أنهم مرهقون وحمتاجون �إلى الراحة واال�ستجمام.
كان يفهم �أنه من ال�ضروري  -يف هذا الوقت  -دعم روحهم
املعنوية وتوجيههم ب�أنهم وحدهم الذين بو�سعهم �إجناز املهمة
اخلا�صة بتحرير الوطن.
�أخذت ال�شم�س متيل �إلى الغروب جانحة نحو الأفق الغربي.
و�أ�صدر عبدالعزيز �أم��ره بالتوقف واتخاذ �أ�سباب الراحة يف
مو�ضع اال�سرتاحة ال �سيما �أنه قد ظهرت يف الأفق �أوائل الزوابع
الرملية .ويف الأمام تراءى البحر اجلامد من الكثبان الرملية.
وهذه الرمال معروفة مند القدمي بتاريخها ال�شرير ف�آثار
النا�س واحليوانات تختفي وتزول هنا يف حلظة �إذ متحوها الرياح
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والزوابع الرملية وتعود الطريق التي قطعتها القافلة لت ِّوها من
جديد وك�أنها مل مت�س ومل تلم�س .ويعرف البدو القدامى املوا�ضع
حيث ت�ستطيع الرمال املنهارة ابتالع ال الإن�سان غري احلذر وغري
املحرت�س وحده و�إمنا �أي�ض ًا القافلة ب�أ�سرها.
وعلى ح�ين غ��رة ارتفعت ف��وق �أق���رب كثيب زوب��ع��ة رملية.
وبالن�سبة �إلى �سكان ال�صحراء تبدو لوحة عادية عندما تقتلع
الريح الوجه العلوي للطبقة العليا من الرمل وترفعها يف الهواء
وتلفها على �شكل قمع حلزوين �صاعد ،بحيث يبدو املو�ضع من
بعيد وك�أنه فوهة بركان ثائر تقذف احلمم .ولكن كل �شيء كان
يف هذه املرة �أكرث جدية وخطورة و�أ�شد وقع ًا و�إرهاباً ،وذلك لأن
ال�سماء املتجهمة املدلهمة �سرعان ما �أخذت بعد دقائق معدودة
تنهال على ر�ؤو�س ه�ؤالء العابرين لل�صحراء مبا حملته الريح
من الرمل املذرور فغمرتهم بكمية من �سحائب الأغربة من هذا
امل�سحوق الأحمر للذرات الرملية الناعمة داخلة بقوة �إلى العني
والأن��ف والفم ،مانعة من التقاط الأنفا�س ومعرقلة ا�ستن�شاق
الهواء فال �شهيق وال زفري .وعلى م�سافة ثالث �إلى �أربع خطوات
مل يكن يرى �أي �شيء فقد تعذرت الر�ؤية وق�صر مدى النظر
حتى ا�ستحال النا�س �إلى �أن�صاف عميان .وها قد بد�أت رياح
41

المملكة العربية السعودية

بعيون زوجة دبلوما�سي

اخلما�سني  -هكذا ت�سمى  -وه��ي زواب���ع رملية تثريها ريح
ال�شمال وميكن �أن تظل م�ستمرة طيلة اليوم وطوال اليوم التايل
بل وي�ستغرق جمموع مدة هبوبها مدة قد ت�صل �إلى اخلم�سني
يوم ًا بالتمام والكمال.
و�سمعت ال�صرخات العالية من دليل الركب .وهو دليل �إبل
خبري .وكان يعرف �أنه يف حالة ف�شل منذ الدقائق الأولى عقب بدء
الزوبعة حيث يتعذر عليه جمع الرجال واجلمال ف�إنهم بعد ذلك
�سي�صبحون �شذر مذر يف هذه الفالة التي هي كالبحر الزاخر
من الرمال و�سيغرق اجلميع يف جلة الرمل الهائجة بالإع�صار
العجاج كما تغرق ال�سفينة ال�شراعية يف البحر املتالطم الثجاج،
�إذ �إنك ال ترى وال ت�سمع حتى من هو منك على مقربة خطوتني.
ولكن احلمد هلل وحل�سن احل��ظ مل يفقد �أح��د ،فلقد وفق
الدليل �إلى جمع الإبل املذعورة التي ت�سعى هي نف�سها يف �أمثال
هذه الأوقات �إلى التجمع مع بع�ضها لتكون كقب�ضة اليد الواحدة
يف مقابلة هذا اخل�صم العنيد واخلطب ال�شديد .وا�سترت الرجال
حتت البطانيات ال�صوفية الكبرية اتِّقا َء حبات الرمل النفاذة
�إلى كل ما يعرت�ضها ،وطرد ًا لل�شعور بالي�أ�س والقنوط والأذى
واحلبوط فال �سقف هنا ي�أوي �إليه املنكوبون ،وال موقد نار مثل
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الذي يتحلق حوله امل�صطلون يف الغابات والأحرا�ش عند ما يخيم
الليل البهيم .قرب مطلع الفجر وب��زوغ ال�شم�س ه��د�أت الريح
وا�ستقرت بعد �شق�شقتها وق��رَّت ،وكان الهواء ي�صفر كزقزقة
القُبرُّ ة و�سق�سقات الزرازير والع�صافري وي�صم الآذان كالطرق
على قدور النحا�س يف �سوق ال�صفافري� .إال �أن البطانية املثقلة
بطبقة �سميكة من الرمل ثم وجوه الرجال املنتع�شة بعد ذبول
كانت التذكار على زوبعة الأم�س التي مرت ب�سالم وك�أن �شيئ ًا مل
يكن ،وحتركت القافلة من مو�ضعها .و�أمامها � -إن مل يحدث ما
هو غري متوقع  -يف املنتظر العديد من الأيام الرتيبة امل�شابهة
لهذا اليوم يف الدرب ال�صحراوي الطويل .ولكن عبدالعزيز كان
م�ستعداً ،بغية الو�صول �إلى الهدف املن�شود وبلوغ الغاية املبتغاة،
لقطع ما هو �ضعف هذا بل و�أ�ضعاف م�ضاعفة .قبل �سنة من هذا
التاريخ قام والده عبد الرحمن مع ال�شيخ مبارك بجمع قوات
كبرية وجَّ هاها �ضد عدوهما اللدود والأول وهو �أ�سرة �آل الر�شيد
التي احتل �أف��راده��ا من قبل �أرا�ضيهما .كانت املعركة التي
دارت رحاها �ضارية جد ًا ولكن على الرغم من �شجاعة رجال
تعي على هذه الكتائب االن�سحاب.
عبدالرحمن وب�سالتهم نَّ
وعندها �أق�سم ال�شاب عبد العزيز اليمني باهلل العظيم �أن
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ي�ستعيد دومنا ريب �أرا�ضي �أجداده ويجعل �أبناء �شعبه �سعداء.
ومرت �أمام عني اخليَّال امل�صاعب الكثرية يف الطريق الذي
تعني عليهم �أن يتحملوا �أثناءه غري قليل من الأخطار واملجازفات
ويعانوا احلرمان .وكانت القافلة ت�شق طريقها عرب املجاري
اجلافة ل�سيول الأمطار بحوافها املت�صلبة وانحداراتها احلادة
وعرب بحر من الرمال حيث تنت�صب كاحلار�س الديدبان �صخور
حادة ناتئة ،حيث ال ميكن �أن يالقي املرء حتى وال َنفْ�س ًا حية
واحدة .وهاهم �أخري ًا قد و�صل ه�ؤالء الرجال  -متعبني مرهقني
�إال �أنهم �شاكرون هلل وحامدون له وهم فخورون ب�أنف�سهم معتدون
بها كل االعتداد ،وعلى �أمت ما يكون الفخر � -إلى واحة �صغرية
قرب مدينة الريا�ض .وهنا ق�سَّ م عبدالعزيز �أفراد كتيبته �إلى
ثالثة رهط .و�أبقى ع�شرة �أ�شخا�ص حلرا�سة القافلة والأمتعة
ويف حالة الف�شل يف هجوم الغد كان الأمر بالرجوع على عجل يف
طريق العودة �إلى الكويت لإخبار ذويهم بالهزمية �أما الباقون
في�سريون على �إثره معقبني.
كانت الليلة حالكة هادئة .والقمر ك�أمنا خ�صي�ص ًا توارى خلف
ال�سحاب غري املنظور .ومل يلحظ �أح��د �أولئك املقاتلني الذين
زحفوا على الركب بال �صوت نحو �سور املدينة وت�سلقوه قرب
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�إحدى بواباته امل�سماة بال�شمي�سي ،ثم �ساروا ملت�صقني باجلدار
البارد للمباين الطينية حتى بلغوا برك�ضات ق�صرية املدى نباتات
ال�صبري وال�صبار خلف ح�صن امل�صمك الذي كان يبيت فيه يف
الليل  -كما �أفادت ا�ستخباراتهم حتت جنح الظالم ،ويف خفارة
كوكبة من احلر�س  -حاكم الر�شيديني عجالن .وهنا �أبقى
عبدالعزيز �أخاه حممد على ر�أ�س ثلة �أخرى من املحاربني� .أما
هو نف�سه مع الباقني وهم �أخل�ص الأوفياء و�أ�شجع الأن�صار فقد
توجهوا من خالل الأزقة ال�ضيقة من�صتني بتوتر يف هد�أة الليل
حتى بلغوا بيت حليفه القدمي الذي ظل ينتظر ذلك على مدى �أيام
عديدة .وت�سلل اجلميع خفية حتى و�صلوا ق�صر احلاكم الواقع
غري بعيد وا�ستولوا عليه .وح�سب قول الو�صيفات اعتاد احلاكم
�أن يقوم كل �صباح تقريب ًا بزيارة �إلى خمدع زوجته اجلديدة
ال�شابة .ولهذا بعث عبد العزيز بر�سول �إلى �أخيه والآخرين الذين
معه لي�أتوا �إليه ،وقرروا الرتقب حتى ال�صباح .كان الأمري ال�شاب
�شجاع القلب با�سل الف�ؤاد ولكنه يف الوقت عينه كان �شديد احلذر
كثري االحرتا�س وقد �أدرك �أن مهاجمة احل�صن مع عدم التكاف�ؤ
يف القوى لن يجلب له الن�صر ولن يكفل الفوز.
وها قد طلع ال�صباح .و�أخذت ال�شم�س احلارقة ترتفع رويد ًا
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روي��د ًا و�أ�شعتها تتزاحف على النتوءات العلوية ملبنى احل�صن
عابرة �أ�سنان �سور القلعة .وتعالى �صوت امل�ؤذن بالأذان الرخيم
من فوق املئذنة ال�شاخمة .وتدريجي ًا ترددت تارة هنا وتارة هناك
الأ�صوات املعتادة للمدينة امل�ستيقظة بعد هجوع الليل من نباح
الكالب �إلى ن��داءات ال�سقائني �إلى كركرات الأطفال وزعقات
الإبل املتجاوبة .وعلى حني غرة انفتحت على م�صراعيها البوابة
ال�ضيقة من باب احل�صن ال�ضخم وغري الوا�سعة واجتاز عربها
عبدان زجنيان �ضخمان و�أجاال �أب�صارهما متفح�صني يف �أرجاء
الباحة القريبة .وبدت لهما فارغة هادئة .وعلى �إثرهما ظهر
احلاكم متفح�ص ًا بنظره يف احرتا�س وقام بب�ضع خطوات .ويف
هذه اللحظة اخلاطفة اندفع عبد العزيز و�أن�صاره �إل��ى تلك
الباحة .ويف غ�ضون ب�ضع دقائق مت القب�ض على عجالن مع بع�ض
احلرا�س الذين هبّوا لنجدته ا�ستجابة ل�صرخات اال�ستغاثة منه
وكان ن�صيبهم جميع ًا القتل.
وا�ستقبل معظم الأهايل الأمري ال�شاب بالتحية والرتحاب .ويف
ذلك احلني كان عبدالعزيز قد ناهز �سن اخلام�سة والع�شرين.
كانت هذه عملية جريئة من رعيل غري كبري يف عمق م�ؤخرة
العدو لال�ستيالء على ح�صن منيع ال يكاد يعتقد ب�أنه ميكن �أن
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يحتل وي�ؤخذ .ولكن هذا قد وقع بالفعل ،وقد ا�ستطاع �أن يفعل
هذا ويحققه ال�شخ�ص الوحيد الذي �آمن بق�ضيته احلقة وكان
واثق ًا بانت�صاره ،والذي ا�ستطاع �أن يرى ما ال يُرى ويفعل ما ال
ميكن فعله .وقد حدث هذا بتاريخ  12كانون الثاين (يناير)
من �سنة 1902م يف فجر القرن الع�شرين .وبهذا الن�صر امل�ؤزر
الرائع �أ�صبح عبدالعزيز �آل �سعود على ر�أ�س بيت ال�سعوديني
والأر���ض وال�شعب والوطن وعاه ًال للمملكة .ولكن بغية تعزيز
البالد واحلفاظ عليها و�ضم اجلديد فاجلديد من الأرا�ضي
�إليها كان ي�تراءى يف امل�ستقبل غري قليل من املعارك الأخرى
الطاحنة وال��ه��ج��م��ات وال��ت��ن��ازالت وال�تراج��ع��ات واملباحثات
الدبلوما�سية واملفاو�ضات ال�سيا�سية واملطامع والتطلعات .ويف
غ�ضون عقود ال�سنني التي تلت ذلك كان متحتم ًا عليه حيازة
ثقة ال�شيوخ امل�ستقلني العديدين ،وقهر التمردات داخل �أ�سرته
نف�سها ،و�ضم �أرا�ضي احلجاز بكعبتها امل�شرفة والتناور بحكمة
بني الإمرباطوريتني العثمانية والربيطانية ،و�أخري ًا القيام بدون
خ�سائر تقريب ًا بتمرير �سفينة مملكته من خالل عوا�صف حربني
عامليتني.
وق��د ا�ستمرت االح�ت�ف��االت مبنا�سبة م��رور مائة ع��ام على
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�إقامة هذه البالد مدة عام كامل� ،إذ نظمت �أثناء هذه املدة
�شتى التدابري وحفالت اال�ستقبال حتت �شعار ه��ذه الذكرى
التاريخية فعلي ًا وعملياً .و�شع�شعت يف ال�سماء الأنوار ال�ساطعة
الباهرة والإ�ضاءات التي تع�شي الأع�ين .ويف املعار�ض والكتب
والكتالوجات والألبومات اخلا�صة بهذه املنا�سبة ن�شرت ال�صور
الفوتوغرافية القليلة امللتقطة للملك وحا�شيته على مدى ما بني
عامي1920م و1953م وا�ستن�سخت ب�أعداد كبرية ،و�أي�ض ًا يف
�صورة لقطات جممعة ح�سب املو�ضوعات وقطاعات ومقاطع
جزئية خا�صة منتزعة منها وك��ان حم�سو�س ًا موقف االهتمام
احلري�ص �إزاء هذه القطع ال�صغرية من ذاكرة التاريخ .و�إنها
لقليلة جد ًا ونادرة .تتطلع �إلينا من اللقطات غري امللونة وجوه
غادرت عاملنا منذ �أمد بعيد ومنها املجهولة متام ًا وعلى العك�س
املعروفة تاريخي ًا وامل�شهورة عاملياً .وهذه ال�صور الفوتوغرافية
�أ�شبه ما تكون بالعالمات التي ت�سجل حركة مراويح اجلهاز
امل�شغل بقوة الذي ميثل مراحل التطور التي اجتازتها على مدى
الأعوام املا�ضية وال�سالفة والتي تقدر على الأقل باخلم�سمائة
عام من تاريخ هذه البالد.
ولعلكم ت�شاهدون بني دفتي هذا الكتاب �إحدى اللقطات الأولى
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يف عمر امللك املقبل وحا�شيته وبطانته من الذكور  -وبالطبع ما
من �أثر �أ�ص ًال ل�صورة فوتوغرافية ن�سوية  ،-والوجوه املتجهمة
املحرت�سة ن�صف املغطاة بالكوفية التقليدية كغطاء للر�أ�س مع
العقال للرجال ال��ذي��ن يلتقون م��ع �شيء جديد عليهم وغري
مفهوم� .سنة 1911م ولي�س للبالد �آنذاك حدودها احلالية التي
ال ت�ضم �سوى اجلزء املركزي الأو�سط من �شبه اجلزيرة العربية
وحمافظة جدة.ويزدهر نظام احلياة الع�شائري ويبقى غالب ًا
منط االقت�صاد الرعوي .وت�سيطر القبائل البدوية الرحالة على
الق�سم الأكرب من الأرا�ضي وم�صادر املياه ومتلك عدد ًا كبري ًا
من ر�ؤو���س الإب��ل والغنم .وامل�ستوى املعا�شي للجزء الأك�بر من
الأهايل يف منتهى االنخفا�ض .وت�شيع �أمرا�ض املالريا وال�سفل�س
والتدرن واجلذام .وكان متو�سط العمر  33عاماً .ونظام الرقيق
مل يلغ ر�سمي ًا بعد وال�صلة مع العامل اخلارجي تتم مرة واحدة
فح�سب يف العام �أثناء احلج �إلى بيت اهلل احلرام .مدن منفردة
وال �أثر مطلق ًا للطرق املعبدة كما �أن وا�سطة النقل التقليدية
هي اجلمال وهي �أي�ض ًا م�صدر الطعام والغذاء وكذلك الك�ساء
و�ضمانة �إدامة احلياة يف املناخ ال�صارم.
ومن ال�صور الرتاثية �أي�ض ًا �صورة فوتوغرافية �أخرى متثل
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لقاء عبدالعزيز مع ملك العراق في�صل الأول على منت الطراد
الربيطاين لوبني .وهذا لي�س بامل�صادفة العر�ضية وال العابرة.
عقب انحالل �إمرباطورية الأتراك العثمانية ونتيجة احلرب
العاملية الأولى �أخذت بريطانيا تلعب يف هذه املنطقة الإقليمية
الدور املف�صلي .وهي جتل�س على عر�شي �شرق الأردن والعراق
خا�صة حاكمني مريحني لها.
�سنة 1930م وقد مرت على حلظة احتالل مدينة الريا�ض
مدة ثالثني عام ًا �إال قليالً .و�أثناء هذه الأعوام وبنتيجة الن�ضال
ال�شاق ت�سنى لعبدالعزيز ك�سر مقاومة �شيوخ الإمارات املجاورة
وكذلك نتيجة �صراعه �ضد الرتك تعاون مع الإجنليز الذين كانوا
بالطبع يتوخون غاياتهم اخلا�صة .وهو ينقل �إلى احلياة احل�ضرية
عدد ًا من الع�شائر البدوية من�شئ ًا لها م�ستوطنات خا�صة بها،
يجرى فيها تدريب جماعة الإخوان على العمل الزراعي اجلديد
عليهم .وبعد فقدان الإخوان �صلتهم بنمطهم ال�سابق ي�صبحون
ال مزارعني ح�ضريني فح�سب بل حماربني من ال�صنف الأول
وخمل�صني �أوفياء �إلى حد ال يت�صور �إال يف اخليال لدى دولة
ال�سعوديني ،ومب�ساعدتهم وبنتيجة �أعمال عبدالعزيز ال�سيا�سية
الناجحة تتوحد �ضمن �أطر الدولة م�ساحات �شا�سعة مرتامية
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الأط���راف من �أرا���ض��ي �شبه اجلزيرة العربية ومنها احلجاز
الذي ي�ضم �أعظم املقد�سات الإ�سالمية املركزية املتمثلة يف مكة
املكرمة واملدينة املنورة .وخالل �شهر �أيلول (�سبتمرب) من �سنة
1933م �أ�صدر عبدالعزيز مر�سوم ًا بتوحيد �أق�سام اململكة و�ضم
�أجزائها �إلى بع�ضها بع�ضاً ،وبحكم هذا املر�سوم حت�صل البالد
على ت�سميتها الراهنة وهي اململكة العربية ال�سعودية.
ومنذ هذه اللحظة يغدو عاه ًال لدولة �ضخمة هي الثانية ع�شرة
من حيث االت�ساع بني دول العامل ،الأمر الذي يعلي كثري ًا من
مكانته .وتت�سم �سيا�سة امللك اخلارجية بالطابع ال�سلمي نظر ًا
لإدراكه �أنه يف ظروف ال�سلم فح�سب ميكن حل �أعقد امل�شكالت
ال�سيا�سية الداخلية والدينية .وهكذا ذ َّي��ل ب�إم�ضائه يف عام
1936م معاهدة ال�صداقة مع م�صر والعراق ويف العام التايل له
مع اليمن .وو�ضحت ال�صور الفوتوغرافية القدمية اللقاءات مع
زعماء هذه البلدان و�سواها.
والعامل الأ�سا�س حلتمية تطوير اململكة العربية ال�سعودية
خالل املدة الزمنية ما بني احلربني العامليتني الأولى والثانية
كان هو النق�ص احلاد املتكرر يف الو�سائل املادية .وطبق ًا لأقوال
�شهود العيان كانت خزانة الدولة ب�أ�سرها حم�شورة يف هميان
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جلدي معلق بحزام امللك .وكان لأعوام القحط يف ظروف الطق�س
القائظ اجلاف �أثرها يف عتمة افق امل�ستقبل� .أما املداخيل من
ر�سوم احلجاج فلم تكن ثابتة بل م�ضطربة ب�شكل ح��اد تبع ًا
ل�شتى العوامل .وكانت ال�صناعة يف حالتها البدائية اجلنينية
ويف مراحل احلرفية .وكانت م��واد الت�صدير الأ�سا�سية هي
الإب��ل وال�صوف وف��راء الأغنام والتمور وبع�ض الفواكه ،بينما
يتعني ا�سترياد كل �شيء تقريب ًا من الأرز والقمح وال�سكر والغاز
والبنزين وال�صابون وعلب الكربيت وال�سلع ال�ضرورية الأخرى.
وقل�صت بريطانيا العظمى معوناتها ب�شكل حاد .و�أخذ الدَّين
املرتتب على ذمة الدولة يكرب ويت�صاعد ويت�ضاعف .ويف هذه
احلالة بالغة التعقيد يقدم امللك عبدالعزيز على منح االمتيازات
�إلى �شركات البرتول الأمريكية وغريها ،رائي ًا يف هذا الطريقة
الوحيدة لتطوير وتعزيز دولته.
ظهرت ال�شركات الأجنبية يف اململكة العربية ال�سعودية منذ
�أوائل الع�شرينيات امليالدية من القرن الع�شرين وهي يف غ�ضون
�أكرث من ع�شرة �أعوام تتولى التنقيب عن الذهب الأ�سود ولكن
دومنا نتيجة تقريباً .وعقب التوقيع يف عام1933م على االتفاقية
مع ال�شركة الأمريكية ملدة  126عام ًا ظهرت النتائج الإيجابية
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الأولى التي عدت بداية ال�ضجة البرتولية يف البالد.
يف عام 1937م اكت�شفت احتياطيات هائلة من البرتول يف
�شمال �شرقي البالد .وعر�ضت �سل�سلة من ال�صور الفوتوغرافية
العاهل الكهل وعلى ثغره ابت�سامة الر�ضى الثابتة وهو يتفقد
امل���ش��روع��ات امل�ت��زاي��دة بن�شاط ال�ستخراج وتكرير «ال��ذه��ب
الأ�سود».
ولي�س ذلك بامل�ستغرب �إذ �إن البالد تتقدم بخطوات حثيثة
نحو االزده���ار .و�شُ وهد امللك يف تلك ال�صور �أثناء االحتفال
باكت�شاف احتياطيات النفط ال�صناعية الرثية يف الظهران
يتلقى التحية على منت �أول ناقلة نفط� .شوهد يف �صورة �أخرى
يقيم وليمة يف خيمته ال�صيفية تكرمي ًا لوفد �شركة �أرامكو �إحدى
�أ�ضخم ال�شركات التي منت على ح�ساب النفط ال�سعودي ،وهو
حماط بالأمريكيني املتنكرين يف الأزياء ال�شعبية العربية.
تو�شك على االنتهاء احلرب العاملية الثانية .واململكة العربية
ال�سعودية يف انتقال وارت��ف��اع .والرئي�س الأمريكي فرانكلني
روزفلت وهو عائد من م�ؤمتر يالطة يقوم بقطع م�سافة كبرية
لكي يزور �شريكه اال�سرتاتيجي .وقد �سجلت �آالت الت�صوير دون
انقطاع وبال كلل وال ملل اللقاء املهم الذي عقد بني الزعيمني
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على منت باخرة يف قناة ال�سوي�س ي��وم � 15شباط (فرباير)
من �سنة 1945م و�سعى �أثناءه امللك عبدالعزيز للح�صول على
تعهدات من الواليات املتحدة الأمريكية ب�أن �أية تغريات يف املوقف
ب�صدد الق�ضية الفل�سطينية لن تنفذ �إال بعد �إجراء م�شاورات
مف�صلة مع العرب ومع اليهود .وهذا الن�صر الدبلوما�سي املهم
ي�ساعد دومنا ريب يف منو مكانة امللك ال�شخ�صية وتعزيز مواقع
اململكة العربية ال�سعودية يف العامل .وبعد عامني فقط يف 17
�شباط (فرباير) يعقد كذلك بنا ًء على الإحل��اح من الإجنليز
لقاء للملك مع رئي�س الوزراء الربيطاين ون�سنت ت�شر�شل .ويبدو
�أن الدول العظمى تتناف�س يف �إب��داء عنايتها واهتمامها حيال
العمالق النفطي الرثي .وال يقت�صر ذلك عليها ،ففي ال�صور
القدمية ن�شاهد �سل�سلة من وج��وه ملوك العديد من البلدان
وزعمائها الذين ي�سارعون �إلى زيارة هذا الزعيم ذي املكانة
الرفيعة واملعرتف به لدى اجلميع للبالد العظيمة التي �أن�ش�أها
بيديه االثنتني� ،أو ا�ستقباله لديهم يف بالدهم.
و�أن���ا �إذ �أ���س��طِّ��ر تلك الكلمات تقع �أم���ام ن��اظ��ري �صورة
فوتوغرافية للملك ال�شاب .وهذه ال�صورة ميكن ر�ؤيتها لي�س يف
الكتب واملجالت وحدها� .إنها تزين جدران مكاتب ال�شخ�صيات
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الر�سمية ومكاتب رجال املال والأعمال وواجهات حمالت الت�صوير
الفوتوغرايف العديدة ،وال�سعوديون يحبون ويجلون مليكهم الأول.
ويثري هذا الرجل يف النف�س اهتمام ًا حقيقياً .هو فارع القوام
 وقد كان �أعلى قامة من جميع ذوي قرباه العديدين ورجالحا�شيته وبطانته با�ستثناء جنله البكر  -و�سيم املالمح معتدل
الق�سمات ذو نظرة ذكية متفح�صة .وتالزم ال�سبحة دوم ًا �أ�صابعه
الطويلة .وقد بقيت �أتطلع �إلى هذه ال�صورة الفوتوغرافية طوي ًال
بحيث خيِّل �إيل وك�أنني قد ر�أيت وجهه على احلقيقة والعيان
قبل حقبة من الزمان .ويهمني �أن �أع��رف مِ َب كان يحلم؟ وما
الذي يعرفه عن العامل املكتنف وما الذي يريده ويتوخَّ اه ويبتغيه
ويهدف وي�سعى �إليه .لقد ولد يف بالد ذات منط ع�شائري للحياة
وكان على مدى زهاء ثالثني عام ًا مع العائلة يف املنفى لوالد
يتخفى عن �أنظار الأع��داء بادئ ذي بدء يف ال�صحراء ثم يف
الكويت فما الذي كان ميكن �أن يعرفه عن العامل اخلارجي �سوى
عامله اخلا�ص؟ ولكنه كان م�سلَّح ًا بدينه ومالك ًا لإرادة ال تقهر
وال تتزعزع وقوة حتمُّل بدنية ،وكان يعرف حق املعرفة ما يريده
ويهواه .لقد �أق�سم اليمني على انتزاع �أرا�ضي عائلته وحترير
�أبناء �شعبه وهو ما �أجنزه بالفعل وحققه على نحو رائع.
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يف ت�شرين الثاين (نوفمرب) �سنة 1953م عن �سن  77عام ًا
�أعطى منها �أكرث من ثالثني عام ًا لق�ضية توحيد اململكة العربية
ال�سعودية و�ضمان الأمن وال�سلم واال�ستقرار فيها مر�سي ًا �أ�سا�س ًا
وطيد ًا الزدهار الدولة؛ انتقل �إلى ربه ،وبذهابه اختتمت البالد
مرحلة مديدة ومهمة من تاريخها.
وح�سب م�صادر خمتلفة خلَّف امللك بعده من الأوالد الذكور
من يرتاوح عددهم بني  34و 36ولد ًا من  14والدة� .أما جمموع
زوج��ات��ه طيلة ع��م��ره كما ه��و امل��ع��روف فقد جت���اوز عددهن
الثالثمائة .بيد �أنه كان ملتزم ًا حرفي ًا مبراعاة حكم القر�آن
الكرمي فلم تكن لديه يف وقت واحد �أكرث من �أربع زوجات طلّق
بع�ضهن وتويف الأخريات .ومثل هذا العدد الكبري من الن�ساء
ال يف�سَّ ر بولع امللك بالن�ساء و�إمنا الرغبة يف عقد عدد كبري من
�صالت القربى بهدف �إيقاف النزاعات القبلية وترا�ص الع�شائر
يف التفافهم حوله وبالنتيجة �إن�شاء دولة موحدة الأرجاء ال�شا�سعة
من �أرا�ضي اجلزيرة العربية.
وقبل وفاته مبدة ق�صرية �أو�صى عبد العزيز بو�ضع قيادة
البالد يف �أيدي �أوالده .وح�سب بع�ض �إفادات ال�شهود ،خ�شية وقوع
التناف�س فيما بينهم ،طلب من االثنني الأكرب �سن ًا فيهم وهما
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�سعود وفي�صل حلف الأميان املغلظة على امل�صحف ال�شريف على
كونهما �سينفذان بطاعة وامتثال �إرادته الأخرية وهي �أن يعي�شا
يف ظل ال�سالم والوفاق علم ًا ب�أن ي�صبح �أولهما امللك وثانيهما
ويل العهد ،و�أوالده يوا�صلون قيادة البالد وما دام ملكهم على
قيد احلياة فال تنتقل ال�سلطة �إلى اجليل الآخر.
و�أث��ن��اء ه��ذه امل��دة حكم ال��ب�لاد على ال��ت��وايل امل��ل��وك �سعود
(1964 - 1953م) وفي�صل (1975 - 1964م) وخالد (1975
 1982م) ،واملعروف �أن �أبرزهم هو امللك في�صل �أو كما يو�صف�أي�ض ًا امللك الإ�صالحي الذي ا�ستطاع يف البداية مع والده العظيم
ومن ثم ب�صورة م�ستقلة انتزاع البالد من مظاهر التخلف ودفعها
�إلى الع�صر احلديث.
وفي�صل هو الأول من �أبناء عبد العزيز الذي ولد يف عا�صمة
البالد وبقي حتى �آخر عمره حمب ًا وخمل�ص ًا لوطنه الأ�صغر.
و�أم��ام ناظريه وعن طريق �إ�سهامه منت  -بد ًال من الأزقة
ال�ضيقة املتعرجة ذات النخيالت منخورة اجل��ذع واملتفرقة
والبيوت الطينية املبنية من اللبنات يف طابق واحد �أو طابقني
وك�أنها م�صبوغة بلون ال�صحراء املعتم الرتيب والكئيب  -ن�ش�أت
مدينة الزوردية املباين ذات �شوارع عري�ضة وع�صرية ومتنزهات
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خ�ضراء ت�سر الناظرين .ومل يكن للأمري ثم امللك في�صل �إخوة
�أ�شقاء من والدة واحدة (�إذ �إن والدته توفيت مبكراً) وكان رفيقه
الأقرب �إلى نف�سه عبد رقيق �أهداه له والده وا�سمه مرزوق وهو
الذي �أ�صبح له كظله الذي ال يفارقه والذي عقب مرور �أعوام
عديدة �أثناء زيارة �إلى الواليات املتحدة الأمريكية �أثار ده�شة
رجال اجلمارك «الدمقراطيني» مبا فعله حني حجز مع �سيده
مائدة عامرة ومكاتب فاخرة .ن�ش�أ الأمري الفتى وتربَّى يف بيت
�أ�سرة جده ،والد �أمه ،الذي ا�ستطاع �أن يزرع يف نف�س ال�صبي
الروح الدينية العميقة .وقد تلقى التعليم املنزيل احل�سن و�أكرث
املطالعة وع��رف جيد ًا عدة لغات �أجنبية وامتلك �صفة بالغة
الأهمية موروثة من والده هي القدرة على التعلم الدائم .ولقد
حزر عبد العزيز منذ وقت مبكر جد ًا يف جنله الثاين ذهن ًا ثاقب ًا
وقاد ًا وقدرة على �ضبط النف�س وال�شعور بالكرامة ال�شخ�صية.
ولي�س عبث ًا �أن امللك عبدالعزيز يف �أخريات عمره وهو يفكر يف
م�ستقبل البالد قال للمقربني �إليه�« :آ ٍه كم �أمتنى لو كان يل عدة
�أوالد مثل في�صل .». . .ومن املعروف �أنه يف ال�شرق يبلغ النا�س
ر�شدهم �أعجل و�أبكر بع�ض ال�شيء ولهذا ف�إن امللك عهد �إلى
ابنه وهو يف �سن الرابعة ع�شرة برئا�سة وفد �سعودي ر�سمي �إلى
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اجلزر الربيطانية .خَّ لفت لندن املتمدنة بتناق�ضاتها وعجائبها
واخل�ضرة الزمردية للأع�شاب يف حدائقها ،انطباعَ ها امل�ؤثر يف
نف�س ال�سعودي اليافع املنده�ش مبا ر�أى و�شاهد ،لقد ر�أى �أول
مرة يف حياته ر�أي العني املباين الفخمة والواجهات اللماعة
ملخازن املبيعات والنهر الفيا�ض بج�سوره املخرمة .وعرف لأول
مرة الهاتف والآلة الكاتبة والطائرات� .أما يف منطقة غرينت�ش
ال�شهرية فقد تطلع من خالل عد�سة تل�سكوب �ضخم �إلى جنوم
ال�سماء و�أجرامها وذلك يف و�ضح النهار! وكان ذلك كله بالن�سبة
�إليه كاملعجزة� ،إال �أن في�صل بذل جهده ليكتم م�شاعره متذكر ًا
�أوامر والده وتعليماته.
عي في�صل وزير ًا للخارجية .ومنذئذ
وبعد جولة يف �أوروبا نِّ
عدَّه والده نا�ضج ًا متام ًا لتعيني كهذا نظر ًا لكون الأمري ال�شاب
�أ�سهم واقعي ًا يف �إعداد ال�سيا�سة اخلارجية للدولة ور�سمها من
حيث املمار�سات والنظرية� ،أي :تكتيكي ًا وا�سرتاتيجياً .وم�ضى
الوقت وتبدل العامل ب�سرعة عاجلة .وعم ًال على تعزيز كيان
الدولة تكوَّن ت�صور في�صل ال�سيا�سي نف�سه �أي�ض ًا و�صيغ مذهبه يف
تعزيز العالقات التحالفية مع البلدان العربية الأخرى واالبتعاد
عن جمابهة الدول العظمى .ومن اجلهة الأخرى �أدرك الأمري
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ويل العهد �أنه �سيكون الزم ًا على الدولة النامية البقاء حية بدون
الدعم من �إحداها.
وخ�لال م��دة م��ا بعد احل��رب اكتملت ال�سيا�سة الداخلية
اخل��ارج��ي��ة للمملكة العربية ال�سعودية حت��ت ت���أث�ير العامل
البرتويل اجلديد .يف �أوائ��ل اخلم�سينيات امليالدية من القرن
الع�شرين كانت العالقات مع بريطانيا العظمى لأ�سباب �شتى
بعيدة عن كونها �صافية� ..أما مع الواليات املتحدة الأمريكية
فعلى العك�س تعززت وجتلت يف املجاالت املختلفة .وبالفعل كانت
للواليات املتحدة اهتمامات �شديدة وم�صلحة �أكيدة يف �إقامة
عالقات طيبة مع الدولة «امل�ستودع ال��ب�ترويل» .ومنذ �أواخ��ر
الأربعينيات امليالدية من القرن ا لع�شرين منحتها عدة قرو�ض
تقدر باملاليني ومدت فيها �شبكة من خطوط ال�سكة احلديدية
ويف اجلزء ال�شمايل ال�شرقي من البالد ب��د�أت تعمل القاعدة
الع�سكرية الأمريكية التي تعهد الأمريكيون مقابلها بتقدمي
�أ�سلحة ع�صرية �إلى اململكة العربية ال�سعودية وتهيئة الطيارين
ال�سعوديني وتدريبهم .و�أب���دت ال��والي��ات املتحدة م�ساعدتها
يف البحث والتنقيب عن امل��وارد الطبيعية ويف تطوير و�سائط
النقليات واملوا�صالت والزراعة و�إن�شاء طرق ال�سيارات ،وبالطبع
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يف �إعداد مكامن البرتول وا�ستخراجه .و�أ�صبحت نتيجة لأن�شطة
�شركات البرتول الأمريكية يف اململكة العربية ال�سعودية ال�ضجة
الإن�شائية الت�شييدية و�أعمال البناء التي كانت �سبب ًا الجتذاب
الفقراء من ال�صحراء و�إن�شاء مدن جديدة وم�ؤ�س�سات �صناعية
ع�صرية .و�سواء على هذا النحو �أو �سواه كان لهذا التحالف
م�صاحله املتبادلة للطرفني على الرغم من �أنه قد يكون من
منطق اللحظة الزمنية الراهنة ت�أكيد �أن هذا التحالف كان فيه
بع�ض امل�ؤاخذات �إال �أن اململكة العربية ال�سعودية ا�ستطاعت جعل
�أولى بالد العامل قدرة وجربوت ًا تعمل ل�صاحلها الأمر الذي يعود
الف�ضل الكبري فيه دومنا ريب �إلى الأمري في�صل.
وعندما �أ�صبح الأمري في�صل بن عبدالعزيز �آل �سعود رئي�س ًا
للوزراء يف عام 1962م �أعلن �ضمن خطابه املنهجي يف جل�سة
جمل�س الوزراء يوم  6ت�شرين الثاين (نوفمرب) خطة حمددة
للتحوالت اجلذرية حتت عنوان البنود الع�شرة ،وكانت فحواها
تن�ص على �ضرورة حتديث جميع املجاالت من �أن�شطة الدولة
واملجتمع .وتولت الدولة على عاتقها م�س�ؤولية �إعداد قانون
البالد الأ�سا�س املعتمد على القر�آن الكرمي وال�سنة ال�شريفة
وال�شريعة ال�سمحة وتطوير امل��ج��ال االجتماعي والثقافة
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والتح�صيل التعليمي .وكان مطلوب ًا ا�ستحداث وزارة للعدل
وجمل�س حقوقي من املثقفني املرموقني والعلماء ،وحت�سني
الظروف لأن�شطة جمعية احلفاظ على العقيدة والأخ�لاق.
و�إذ و�ضعت هذه الوثيقة يف ر�أ�س احلربة حت�سني ظروف �أبناء
ال�شعب املعا�شية ،كفلت جلميع املواطنني امل�ساعدة الطبية
املجانية والتعليم املجاين وتقدمي معونات الدولة خلف�ض
الأ�سعار على املواد الغذائية .وطبق نظام ال�ضمان االجتماعي
للمعمِّ رين والعجزة وو�ضع ت�شريع خا�ص يحمي الكادحني من
البطالة .و�سيغدو املذهب املبدئي لدى احلكومة هو اال�ستقرار
املايل والنمو االقت�صادي ودرا�سة املوارد املائية وت�شييد البنى
التحتية و�إع�لاء م�ستوى املواطنني املعا�شي و�إن�شاء م�ؤ�س�سة
عامة للموارد النفطية واملعدنية وي�ؤ�س�س م�صرفان �أحدهما
زراع��ي والآخ��ر �صناعي .وف�ض ًال عن خم�ص�صات امليزانية
تنفق املبالغ املتلقاة من ال�شركات البرتولية امل�شرتكة �أي�ض ًا
على م�شروعات واع��دة خمتلفة ،و�أخ�ي�ر ًا يُلغَى نظام الرق
والعبودية وجلب الرقيق العبيد وبيعهم مع تقدمي التعوي�ض
النقدي �إلى مالكيهم.
ووعد امللك في�صل يف خطابه قائالً�« :سنبلغ امل�ستوى املعا�شي
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ال��ذي يبقى حلم ًا يف العديد من بلدان العامل وحتقيق العدل
االجتماعي بدون حرمان النا�س من احلرية واحلقوق وامللكية».
وينبغي الإ�شارة �إلى �أن امللك الإ�صالحي ا�ستطاع على �أية حال
حتقيق ق�سم كبري من خطته الرائعة ولوال �أنه لقي حتفه فج�أة
على نحو درامي لكان قد �أجنز الكثري �أي�ض ًا من الأمور النافعة
خلري �أبناء �شعبه.
وامللك احلايل  -وهو اخلام�س من ملوك الأ�سرة ال�سعودية -
هو امللك فهد الذي يحكم البالد منذ عام 1982م ،وهو ال�سيا�سي
املحنك والإن�سان احلكيم ،ويتولى يف الوقت نف�سه مهام من�صب
رئي�س الوزراء والقائد الأعلى للقوات امل�سلحة كافة.
وكان امللك فهد قد تلقى التعليم الأ�سا�س الدنيوي والديني.
وقبل اعتالئه العر�ش �شغل على مدى ب�ضعة عقود من ال�سنني
منا�صب ر�سمية مف�صلية يف �شتى جماالت الن�شاط الب�شري
حيث عر�ض الذهن الرائع وال�صفات الروحية الرفيعة والإرادة
احلديدية وبرودة الأع�صاب املح�سودة �سواء يف االقت�صاد �أو
ال�سيا�سة الداخلية واخلارجية .وعلى الرغم من العالقات
الوثيقة على م��دى الأع���وام العديدة م��ع ال��والي��ات املتحدة
وجد امللك يف نف�سه القوة متخذ ًا املوقف املبدئي الرا�سخ يف
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ق�ضية حل النزاع ال�شرق �أو�سطي .ويف غ�ضون �أعوام عديدة
وحتى قبل اعتالئه العر�ش وحتى الوقت الراهن ي�سهم امللك
فهد �أن�شط الإ�سهام يف ق�ضية الت�سوية العادلة لهذه امل�شكلة
امل�ستدامة ناهيك عن الدعم املعنوي وال�سخاء ال��دائ��م يف
امل�ساعدة املادية �إل��ى �شعب فل�سطني .وميكن �إط�لاق و�صف
�إحدى املراحل االنعطافية لهذه العملية على «خطة فهد» التي
اقرتحها ب�صدد �سبل حل امل�شكلة الفل�سطينية وهي التي ت�شكل
لب النزاع العربي  -الإ�سرائيلي.
وغري قليل من جهود امللك ال�سلمية موجه �أي�ض ًا �إلى �إقامة
عالقات �أوثق مع جميع البلدان الإ�سالمية وتعزيز تالحم العرب
َص ُموا ْ
�أنف�سهم اتباع ًا لقول اهلل تعالى يف الذكر احلكيم{ :وَا ْعت ِ
هّ
الل َج ِمي ًعا وَال َ تَ َفرَّ ُقوا ْ} .وقد �أ�سدى م�ساهمة مبا�شرة يف
ب ِ َح ْب ِل ِ
عملية �إع���ادة م�صر �إل���ى ح��ظ�يرة ال��ع��امل العربي عقب عقد
اتفاقية كمب ديفيد االنفرادية االن�شقاقية ،و�سعى �إلى م�صاحلة
الأطراف املتجابهة املت�صارعة يف احلرب الأهلية بلبنان ،وكان
املبادر �إلى ت�شكيل جمل�س التعاون اخلليجي ورمبا لوال جهوده
الكربى ملا انعقد امل�ؤمتر ال�سلمي يف مدريد .وقد طرح امللك فهد
مبادرة �إبداء امل�ساعدة ومد يد العون �إلى ال�سكان امل�سلمني يف
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البو�سنة والهر�سك ،ونا�شد املجتمع الدويل بذل ق�صارى اجلهود
املمكنة للحيلولة دون تعاظم ذلك النزاع خم�صِّ �ص ًا يف الوقت
عينه مبالغ مالية طائلة تقدم �إل��ى الإخ��وة يف الدين .و�أتذكر
كيف �أقيمت خالل تلك امل��دة يف جوامع الريا�ض وم�ساجدها
ال�صلوات �إلى اهلل العزيز القدير ،وانطلق امل�صلون بالدعاء �إلى
املولى  -عز وجل  -متو�سلني �ضارعني من �أجل البو�سنة ،وقد
و�ضعت عند مداخل معظم املحال العامة �صناديق �ضخمة كان
املتطوعون املتربعون ال�سعوديون يلقون النقود عرب فتحات لدعم
امل�سلمني املتعر�ضني هناك �إلى الأذى وال�ضيم .ولي�س بو�سعي
االمتناع عن التفكري باخلطر الناجم بغتة مهدد ًا �أمن اململكة
العربية ال�سعودية و�سيادتها ارتباط ًا بالغزو الغادر لأرا�ضي دولة
الكويت من قبل القوات العراقية �أي احلرب اخلليجية الثانية.
وكانت ه��ذه ال��دول��ة ال�صغرية تقليدي ًا ال�شريك الأق���رب �إلى
اململكة ،ثم ف�ض ًال عن ذلك كان �ضم الكويت ميكن �أن يتحول
يف م�ستقبل قريب �إلى خطر واقعي داهم على ا�ستقالل اململكة
العربية ال�سعودية وعلى البلدان اخلليجية عامة.
ولهذا ف�إن ق�ضية �إغاثة اجلارة املنكوبة مل تطرح حتى على
ب�ساط البحث واملناق�شة �أ�ص ًال بل كان ذلك �ضرورة ما�سة
65

المملكة العربية السعودية

بعيون زوجة دبلوما�سي

و�شيئ ًا ال بد منه مهما كان من �أم��ر .ولكن على الرغم من
�أن �أغلبية البلدان العربية والإ�سالمية وجهت الإدان��ة دون
قيد �أو �شرط �إلى احتالل بغداد للكويت ف�إن توازن القوات
امل�سلحة مل يكن ل�صاحلها .وعندئذ اتخذ امللك فهد قراره
التاريخي الذي ميكن عده واحد ًا من �أعلى �إجنازات حكمه
وه��و التوجه �صوب العرب كلي ًا للم�ساعدة يف �صد ع��دوان
العراق .وت�صف ال�شخ�صيات البارزة يف البلدان املتقدمة
امللك فهد بكونه «مهند�س اململكة الع�صرية» ،وهذا حق لأن
النجاحات الفريدة املنجزة يف البالد يف ظرف عقود ال�سنني
الأخرية مرتبطة جميعها على هذا النحو �أو �سواه بالن�شاط
الفعال للعاهل احل��ايل .على م��دى عقد كامل من ال�سنني
خالل �أعوام اخلم�سينيات تر�أ�س الأمري فهد وزارة املعارف
بو�صفه �أول وزير لها يف تاريخ البالد .وخالل تلك احلقبة زاد
عدد املدار�س �إلى ع�شرة �أمثاله ،و�أ�س�ست �أول جامعة ال يف
هذه البالد فح�سب و�إمنا يف املنطقة ب�أ�سرها .ثم �شغل لعدة
�أعوام من�صب وزير الداخلية ،وتر�أ�س كذلك املجل�س الأعلى
للبرتول واملعادن واللجنة العليا ل�ش�ؤون احلج وغريها .ويف
كل هذه االجتاهات تو�صل امللك  -كما �سبق �أن ذكرت � -إلى
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ا�ستحداث حتوالت مده�شة حقاً.
وثمة عمل �آخ��ر على جانب كبري من الأهمية ميكن و�صفه
بكونه �أحد الأعمال الرئي�سة يف حياة امللك فهد �أال وهو �إعادة
البناء اجلذرية وتو�سيع و�إعادة تنظيم املدينتني املقد�ستني مكة
املكرمة واملدينة املنورة وم�سجديهما الرئي�سن والأماكن املقد�سة
الأخ���رى .ويجب على ماليني امل�سلمني يف الأر����ض �أن يكونوا
�شاكرين وممتنني لعاهل اململكة العربية ال�سعودية على حت�سني
بناء ذلك الذي مل يكن له يف العامل كله مثيل وال نظري.
تولى امللك فهد قيادة اململكة خالل مدة طيبة من تطور
بالده حني كانت �أ�سعار مواد الطاقة ال تزال بعدُ عند امل�ستوى
املرتفع ومن ثم كانت عوائد العملة ال�صعبة (النقد الأجنبي)
مرتفعة جد ًا يف خزانة الدولة .وهنا خالوا �أنه ميكن النوم
رغ��داً .ولكن العاهل �أدرك �أن اال�ستغالل الن�شط للموارد
الطبيعية النفطية و�سواها �سوف يف�ضي عاج ًال �أم �آج ًال �إلى
ن�ضوبها ،و�أنه لأجل تطور البالد احلثيث ال بد من �إن�شاء فروع
�أ�سا�سية لالقت�صاد .ومن املعروف �أن تطور اململكة االجتماعي
 االقت�صادي يجري على �أ�سا�س اخلطط اخلم�سية طويلةالأم��د التي تعني تنفيذها وحتقيقها خ�صو�ص ًا �إب��ان �أع��وام
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حكم امللك فهد .وبالنتيجة ظهرت يف البالد وتعمل بنجاح
ال�صناعات الكيماوية والتعدينية واخلفيفة والغذائية وتطورت
بوترية حثيثة الزراعة والبناء الأ�سا�س وال�سكني .ومنا �إنتاج
الطاقة الكهربائية واملاء العذب  29 -م�صنع �إعذاب وذلك
ميثل املرتبة الأولى يف العامل  .-و�أما قدرات جممعات تكرير
النفط والبرتوكيماويات فهي ت�شغل حالي ًا املرتبة الأولى يف
منطقة ال�شرق الأو�سط.
ولقد �أق�سم امللك فهد اليمني يوم توليه العر�ش خماطب ًا رعيته
على �أنه لن يدخر و�سع ًا ولن يبخل ال بالقوى والطاقة وال بالوقت
يف �سبيل خدمة ق�ضية ازدهار بالده و�أمنها وا�ستقرارها .وقد
وفَّى بوعده اتباع ًا لو�صايا �أبيه� ،إذ قاد اململكة و�أخذ بيدها �إلى
م�ستوى من احلياة �أرفع و�أعلى .ويتمتع �أفراد الأ�سرة احلاكمة
بامتيازات كبرية واحرتام عظيم يف املجتمع ال�سعودي .ومعظم
املنا�صب املف�صلية م�شغولة ب�أفراد الأ�سرة ،الأمر الذي يتيح
�إمكانية وا�سعة لقيادة البالد الفعالة .وتعطي الأ�سرة االنطباع
عنها ب�أنها كتلة متالحمة مت�سك يف يدها بقوة وثقة مقود
�إدارة الدولة و�أنها لي�ست عر�ضة لأية تقلبات و�أزمات ما� ،سواء
�أكانت داخلية �أم خارجية .ولكن على الرغم من اختالفات
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وجهات النظر املتوقعة واملحتملة بني �أفراد الأ�سرة احلاكمة
ف�إن احلكمة توحي �إلى امللك فهد ب�ضرورة �إيجاد حلول و�سط
وتنازالت متبادلة بغية احلفاظ على ا�ستقرار النظام القائم بل
وعلى الدور القيادي للأ�سرة نف�سها.
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متثل �شبه اجلزيرة العربية وحدة جغرافية حمددة بدقة على
اخلارطة ،وتبلغ م�ساحتها ثالثة ماليني كيلومرت مربع .ولكونها
ج��زء ًا من قارة �آ�سيا فهي ك�أنها حم�صورة ما بني هذه القارة
وقارة �إفريقيا .وت�شغل اململكة العربية ال�سعودية ق�سم ًا كبري ًا من
م�ساحة �شبه اجلزيرة العربية ( 2.24مليون كيلومرت مربع)
وهي تطل على اخلليج الفار�سي يف ال�شرق  -وهو الذي ي�سمى
يف امل�صادر العربية باخلليج العربي  ،-وعلى البحر الأحمر يف
الغرب ،وكل من اليمن وعمان والإمارات املتحدة من اجلنوب.
ويف حالة ا�ستخدام الت�شبيهات الالحقة ف�إن دولة قطر التي هي
�شبه جزيرة ومملكة البحرين وهي جزيرة ميكن عدهما زيادتني
يف هذه البقعة� .أما عند النهاية العليا يف احل��دود ال�شمالية -
ال�شرقية من اململكة ال�سعودية فتقع الأردن والعراق والكويت.
وح��ت��ى وق��ت غ�ير بعيد مل تكن احل���دود م��ع بع�ض ه��ذه ال��دول
مر�سومة وحم��ددة بدقة .ولهذا ال�سبب جنمت غري مرة نزاعات
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ب�ش�أن الأرا�ضي وما ذلك بامل�ستغرب �إذ �إن الق�سم الأغلب من �أهايل
اململكة ميثلون ع�شائر رحالة يف حالة تنقل م�ستمرة وبحكم طبيعتها
مل يكن �أفرادها ليعرتفوا ب�أية حدود �أو يتقيدوا بها �شكلي ًا �أو واقعياً.
وحتى اللحظة الراهنة حلت معظم اخلالفات على الأرا�ضي
وبو�سعي القول� :إن العالقات ما بني الإم���ارات البرتولية يف
اخلليج تكاد تكون مثالية .وقد �ساعد على ذلك �إلى حد غري
قليل واقع �أن الأ�سر احلاكمة يف هذه البلدان التي متتد جذورها
�إلى الو�سط العائلي خرجت يف الأ�سا�س من احتاد قبلي ع�شائري
واحد.
وكما �سبق �أن ذكرت �آنف ًا ف�إننا � -أنا وزوجي � ،-أم�ضينا غري
قليل من الأعوام يف العديد من بلدان املنطقة ولكنني مل ي�سبق
يل قط زيارة بع�ضها� .أما فيما يخ�ص �أيلمان �أرا�سلي ف�إنه لكونه
 بالإ�ضافة �إلى وظيفته �سفري ًا لدى اململكة العربية ال�سعودية -معتمد ًا يف الوقت نف�سه ممث ًال دائم ًا عن �أذربيجان لدى منظمة
امل�ؤمتر الإ�سالمي  -كثري ًا ما مثَّل جمهوريتنا �أثناء التدابري
العديدة التي تعقدها هذه املنظمة يف �شتى البلدان الإ�سالمية.
وف�ض ًال عن ذلك فهو كثري ًا ما كانت له َ -وفْق ًا لتكليف من حكومة
بالده  -لقاءات مع زعماء الدول املجاورة وال�شخ�صيات املرموقة
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من ال�سيا�سيني واالقت�صاديني ورجال املال والأعمال �أو تر�أ�س وفود ًا
يف امل�ؤمترات الدولية .ويف بع�ض احلاالت حني جرت الرحالت
�إلى �أقرب اجل��ارات بال�سيارة حر�صت على انتهاز فر�صة كهذه
بغية التعرف على بلدان جديدة وموا�ضع من اململكة غري معروفة
لديَّ بعد .وعلى هذا ال�شكل ت�سنَّى يل زيارة املناطق الأ�سا�س يف
اململكة العربية ال�سعودية .وبو�سعي اليوم �أن �أقول مع ن�صيب كبري
من الثقة واليقني� :إنني �أعرف جيد ًا جزء ًا كبري ًا من �سطح الكرة
الأر�ضية ي�ساوي من حيث امل�ساحة ك ًال من �أملانيا وفرن�سا و�إ�سبانيا
جمتمعة هو الذي نطلق عليه ت�سمية (اجلزيرة العربية) .يعرف
كثري من النا�س عن �شبه اجلزيرة العربية كونها �صحراء حجرية
عمالقة ال ماء فيها وال زرع ،عدمية احلياة ومنب�سطة و�شا�سعة
الأرجاء ومرتامية الأطراف .وينبغي عليَّ �أن �أ�ؤكد �أن ذلك بعيد
عن الواقع ال�صحيح� .أما يف واقع الأمر ف�إن الأقاليم اجلغرافية
للجزيرة العربية تتميز بالتنوع الكايف .ومن الناحية اجليولوجية
متثل �شبه اجلزيرة العربية ه�ضبة يبلغ متو�سط ارتفاعها عن
م�ستوى �سطح البحر (الإقيانو�س العاملي) زهاء  200مرت ،وهي
متيل قلي ًال من الغرب �إل��ى ال�شرق .ولهذا ف���إن �ساحل اخلليج
الفار�سي (العربي) �أخف�ض من �ساحل البحر الأحمر حيث تقع
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�أعلى اجلبال يف اململكة العربية ال�سعودية وهي :جبال ال�سروات
و�سل�سلة جبال احلجاز ،وهي متتد على طول اجلزء الغربي ل�شبه
اجلزيرة من ال�شمال �إلى اجلنوب واالنحدارات االنك�سارية احلادة
تقرتب من جهة البحر وتبتعد عنه �إلى عمق القارة ،وبذلك ت�شكل
وادي�� ًا رملي ًا قرب ال�ساحل البحري .ويف بع�ضها تقطع اجلبال
بفجاج عميقة وف�ضاءات حممية وا�سعة تطلق على الواحدة منها
لفظة «احلرة».
وهذه رحاب �شا�سعة من الأرا�ضي غري ال�صاحلة للزراعة بل
وحلياة الب�شر ومغطاة ب�أحجار �سوداء حمروقة مبختلف الأحجام
تلمع على ال�صخور حتت �أ�شعة ال�شم�س ال�ساطعة احلارقة .ومثل
هذا املنظر الطبيعي ال�شبيه ب�سطح القمر ميكن �أن ميتد مل�سافة
كيلومرتات عديدة مثري ًا يف نفو�س امل�سافرين العابرين قلق ًا
ال يعرف م�صدره وال كنهه .وخ�لال ب�ضعة القرون الأخ�يرة مل
تلحظ ومل ت�سجل يف �شبه اجلزيرة العربية براكني ن�شطة ولكن
وج��ود الفوهات الربكانية املنطفئة وال�ساحات احلممية على
طول �ساحل البحر الأحمر يدل على الن�شاط الربكاين ال�شديد
يف املا�ضي ال�سحيق .وقد زحفت احلمم ال�ساقطة من املنحدرات
جارفة كل ما ت�صادفه يف طريقها متحركة من الغرب �إلى ال�شرق
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متبعة ان��ح��دار �أرا���ض��ي اجل��زي��رة العربية مفعمة املنخف�ضات
والفجاج .وتفيد امل�صادر العربية من القرون الو�سطى �أن �آخر
ثورة بركانية وقعت �أوا�سط القرن الثالث ع�شر خارج يرثب -
مدينة الر�سول   -حني كادت ال�سيول املن�صهرة وامل�شع�شعة
تبتلع املدينة ابتالع احلوت �أو التم�ساح لفري�سته.
و�إلى جدة البوابة البحرية الرئي�سة على ال�ساحل الغربي تتحول
اجلبال �إلى �سفوح جبلية �أما احلقول احلممية فتنقطع مكونة
وادي ًا كانت متر عربه يف الزمان الغابر دروب القوافل �إلى اجلزء
الأو�سط من �شبه اجلزيرة ونحو �ساحل اخلليج املقابل� .أما يف
الوقت احلا�ضر فقد �شيدت طرق �سيارات رائعة ذات اجتاهني
وبعدة �صفوف ت�ؤدي �إلى عا�صمة البالد مدينة الريا�ض.
و�إلى اجلنوب ترتفع ال�سال�سل اجلبلية �أعلى ف�أعلى منتقلة
�إلى منظومة احلجاز اجلبلية .ويبلغ معدل ارتفاعها عن �سطح
الإقيانو�س العاملي � 2.5ألف مرت ف�أكرث .وهنا تقع �إحدى �أجمل
الواحات و�أكرثها مالءمة ومواءمة من حيث الظروف الطق�سية
و�أ�شهر موقع للراحة واال�ستجمام لدى �سكان البالد وهي التي
حتيط مبدينة الطائف .وه��ذا الركن من اجلنان الواقع على
ارتفاع  1500مرت عن �سطح البحر يده�ش ال�سائح املنهك بت�أثري
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الطريق اململ الرتيب بالدروب املغطاة باخل�ضرة الزمردية
واملحمية مبنحدرات اجلبال والنباتات الكثيفة الأ�شجار والفواكه
والزيتون والهواء النقي العجيب بطراوته.
ومنطقة الطائف هي �أح��د �أب��رد الأمكنة يف اململكة ويف ف�صل
ال�شتاء تكت�سي اجلبال بطبقة رقيقة من الثلج� ،أما احلفر غري العميقة
فاملاء فيها يتجمد �إلى القعر .وذات مرة نزلنا �أنا وزوجي �ضيفني
على رئي�س الغرفة التجارية ال�صناعية ال��ذي حتدث �إلينا بلهجة
الفخور عن منجزات مدينته الرائعة و�أران��ا متنزه املدينة اجلديد
الرائع املنظم واملفتتح لتوِّه .وقد �أم�ضينا ثالثة �أيام يف فندق فاخر
مريح به غرفات تطل على منظر ال ين�سى لل�سل�سلة املمتدة بال نهاية
نحو الأفق من اجلبال اخل�ضر املرتابطة فيما بينها بطرق ال�سيارات
العري�ضة ومتعددة احللقات والق�صرية جداً .وقمنا بزيارات �إلى عدد
من البيوت امل�ضيافة وعرفنا متعجبني �أن الكثريين من �أهايل املدينة
يحتفظون يف ب�ساتينهم الواقعة خارج املدينة بالأفاعي ال�سامة داخل
�أقفا�ص ملجرد جتميل املناظر كما قد نفعل مثل ذلك بالن�سبة للأرانب
�أو الببغاء .وقد عر�ضوا علينا واحدة من هذه احليات وكانت من نوع
الكوبرا .وكان قف�صها م�أمون ًا �أما احلية فم�ساملة جداً ،ومل تظهر
منها �أية عالمات للقلق والتوتر على الأطفال ال�صغار يف العائلة.
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وعلى قدر التحرك نحو ال�شرق تتحول �سل�سلة جبال احلجاز
�إلى �سفوح جبلية� ،أما بعدئذ ف�إلى ه�ضبة املنطقة الو�سطى من
اجلزيرة العربية التي تظهر منها يف بع�ض املوا�ضع جبال غري
كبرية االرتفاع وتنتقل ان�سيابي ًا �إلى �سهل منب�سط و�أحيان ًا �إلى
ال�ساحل ذي امل�ستنقعات للخليج العربي (الفار�سي) .وهنا ت�شغل
الكثبان املتحركة من الرمل املذرور رحاب ًا �شا�سعة .ويف الوديان
الواقعة بينها تختفي �أحرا�ش غري كبرية من نخيالت ق�صرية
و�شجريات �شائكة من النباتات ال�صحراوية ،و�أثناء موا�سم
الأم��ط��ار تنمو عليها زه�ي�رات ف��واح��ة تُلحظ ب�صعوبة .وهنا
وهناك ترتفع كاحلرَّا�س ال�صامتني ب�صورة �شاهقة �صخرات
عارية نحتتها الرياح .وعلى قدر الدنو من اخلليج يتغري املنظر
الطبيعي وتكت�سي ال�صحراء ب�شجريات غري عالية وجزر من
اخل�ضرة الكثيفة .ويف الق�سم ال�شرقي خا�صة من اململكة ترتكز
�أكرب الواحات حيث متثل زراعة النخيل وقطف التمور املجال
الأ�سا�س لأن�شطة ال�سكان املحليني .ويف املنطقة الداخلية من
اململكة العربية ال�سعودية ت�شغل اله�ضبة اجلبلية املرتفعة (جند)
املو�ضع املركزي والتي متثل �سه ًال منب�سط ًا يحده جبل �شمر من
ال�شمال وجبل طويق من املنطقة اجلنوبية ال�شرقية .ويف اجلنوب
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امتدت �أكرب بيداء �صحراوية يف �شبه اجلزيرة هي الربع اخلايل
كما ي�سمى وهو عبارة عن رحاب فارغة تبلغ م�ساحتها مليون
كيلومرت مربع ق�سمها الأكرب مك�سو بالرمال املتحركة .وهي متتد
�إلى حدود الدولة نف�سها �شاملة يف ال�شرق ج��زء ًا من �أرا�ضي
�سلطنة عمان ويف اجلنوب جزء ًا من �أرا�ضي اليمن .وهذا اجلزء
الغام�ض من اجلزيرة العربية له منذ الزمن القدمي �صيت �سيّئ.
�صفوف ال تنتهي من الكثبان املتحركة ب�صفري من دوي الريح
وهي تتنقل من مكان لآخر فيتالب�س بع�ضها ببع�ض وتلتهم كل
ماعداها باالنهيال واالنثيال عليه وكذلك ن�صيب كل من دفعه
امل�صري �إلى هنا �سواء �أكان غ�صن ًا �أم حيوان ًا �أم �إن�سان ًا �ضا ًال عن
الطريق ،وال �أثر �أ�ص ًال هنا لأي م�صدر للماء وال يحلق طري يف
هواء املنطقة ولو من بعيد �إال على نحو �أندر من النادر.
يتميز الطق�س يف الق�سم الأكرب من �أرا�ضي اململكة العربية
ال�سعودية بالكمية النزرة للغاية من ماء املطر واجلفاف �إلى
حد نادر النظري با�ستثناء املناطق اجلبلية يف احلجاز واملناطق
القريبة من البحر حيث جتتمع الرطوبة الن�سبية ال�شديدة مع
احلرارة العالية لتجعل الطق�س ال يطاق وال يحتمل .ويف مدينة
الريا�ض كما هو ال�ش�أن يف كل الق�سم املركزي من �شبه اجلزيرة
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يكون ال�صيف طوي ًال (زهاء خم�سة �أ�شهر) وتبلغ احلرارة �أحيان ًا
 55درجة مئوية يف الظل� ،أما يف ال�سماء فال تقع العني �صيف ًا
حتى على �سحابة واحدة منفردة .والفرق بني درجات احلرارة
النهارية والليلية ال يتجاوز ب�ضع درجات فح�سب .عندما تخرج
من بيت ي�شتغل فيه جهاز تكييف للهواء �إلى ال�شارع يخاجلك
ال�شعور ب�أنك قد دخلت �إل��ى حمام بخار مغلق ب�شكل حمكم.
وال ي�ستمر ال�شتاء لأكرث من �أربعة �أ�شهر ،وخالل املدة من كانون
الأول (دي�سمرب) �إلى �آذار (مار�س) ترتاوح درجات حرارة اجلو
بني  25 - 15نهار ًا و 18-5ليالً .و�أنا �أحب هذه املدة الزمنية من
�صاف و�صحو والهواء طري .ومن
ال�سنة يف الريا�ض .واجلو عادة ٍ
املريح �أن تتدف�أ على �أ�شعة ال�شم�س و�أنت جتوب احلديقة حيث
تزدهر بلون و�ضاء �أنواع متجعدة ب�شكل خا�ص من الأزهار ذوات
القبعات بالألوان الرماين وال��وردي والأبي�ض منها الأقحوان
والبنف�سج والرنج�س واخلزامى والقرنفل واليا�سمني وزهرة عباد
ال�شم�س وت�صل نباتاتها �أحيان ًا �إلى طول قامة الإن�سان .ويراودك
ال�شعور ب�أن الأزهار تتعجل لكي ت�ستغل �أ�شهر ال�شتاء الق�صرية
فتبدي الطبيعة اجلمال والبهاء خالل هذه الآونة الق�صرية من
عمر الزمان والربهة املنتزعة من الدهر.
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والأ�شهر الأخرى انتقالية حارة قائظة يف النهار ورمبا تغدو عليلة
بليلة يف الليايل والأم�سيات .والأمطار ال تهطل �إال خالل ف�صلي
ال�شتاء والربيع وهي ع�سرية على التنب�ؤ ب�شكل مطلق ال من عام
�إلى �آخر فح�سب بل يف غ�ضون املدة التي تعد فيها �أكرث توقعاً .وقد
يح�صل �أحيان ًا �أن �سحائب ثقيلة وواعدة ت�سد قبة ال�سماء وتغطيها.
وينتظر النا�س واثقني وعلى يقني ماء احلياة املرتقب وامل�أمول
ولكنه يف مو�ضع ما يقطر رذاذ ًا ويكف ،وتتولى الريح تنظيف ال�سماء
دافعة ال�سحب �إل��ى جوانب الآف��اق ،وتتولى ال�شم�س �إجن��از عملها
املعتاد .بي َد �أنه حتدث �أحيان ًا زوابع �شديدة جتلبها ريح ال�شمال.
وتنهمر غيوث ثقيلة الوقع تتلقفها الرياح وتع�صف بها فتقتلع النخيل
من عروقها و�أ�شجار ال�سلم الرقيقة وتك�سر ب�سهولة وي�سر الأغ�صان
الأ�سا�سية للأ�شجار ال�سامقة من ال�سدر ومتلأ �أحوا�ض املدينة �إلى
حد الفي�ض ،ولي�س نادر ًا �أن تنزل ال�ضرر املح�سو�س باملباين ال�سكنية.
وذات مرة انخلعت من �سقف منزلنا وتطايرت قطعة كبرية من
القرميد .وحطمت قطعة برد بحجم قب�ضة اليد م�صباح النيون يف
ال�شارع .وتكون الرياح القارية �شبه اال�ستوائية م�صحوبة عادة بزوابع.
وحتمل الرياح ال�صحراوية ال�ساخنة �سحائب من الغبار والرمل
وتنفذ عرب �شقوق النوافذ املغلقة وتغطي كل �شيء يف اجلو برغوات
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ترابية .وعلى م�سافة قريبة فقط حتى �ضوء م�صابيح ال�سيارة ال يكاد
مييز من اجلهة املقابلة .ويف طق�س كهذا �أف�ضل ما ميكن هو االمتناع
عن اخلروج بل وحتى الإطالل عليه من ال�شبابيك.
ولي�ست باالعتيادية هنا �أي�ض ًا عوا�صف الربق والرعد .فالربق
هنا ك�أنه ي�شقق قبة ال�سماء كلها متنامي ًا من خط الأفق على �شكل
�أغ�صان الأ�شجار .ويا له من م�شهد غريب ونادر املثال والنظري!
و�أتذكر حني كان �أحفادنا يف زيارتنا خالل العطلة ال�شتوية طلبوا
منا �إيقاظهم لي ًال يف حالة حدوث الربوق لئال تفوتهم م�شاهدة
منظر جميل كهذا.
ومع الأ�سف؛ ف�إن الأمطار يف الق�سم املركزي ل�شبه جزيرة
العرب ن��ادرة و�شحيحة .وعندما ال تكون �أم��ط��ار فلي�س ثمة
�أنهار .ولكن ثمة ناحية واحدة �أخرى منفردة يف نوعها لت�ضاري�س
اجلزيرة العربية ،وهي ما ت�سمى بالوادي .والوديان هي املجاري
الياب�سة للأنهار وال�سيول ولي�س نادر ًا ما تكون عميقة مبا فيه
الكفاية وب�شواطئ حجرية حادة القطع .ويف املا�ضي ال�سحيق كان
املناخ يف اجلزيرة العربية �أقرب �إلى اللطافة والرواء ،كانت هذه
ال�شقوق ت�ؤدي وظائفها املبا�شرة بح�سبانها �سواقي� ،إال �أنها حالي ًا
تبدو وهي جافة كالأخاديد ال�ضخمة و�أ�شبه ما تكون بالتجاعيد
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يف الأوجه على الأ�سطح ال�صحراوية .وهي يف الغالب متقاطعة
على �أرا�ضي �شبه اجلزيرة العربية وهو �أمر ي�ستدعي م�شاعر
احلرية وعدم االرتياح .و�أثناء �أعوام منفرجة بعينها فح�سب يف
�أوقات الأمطار الغزيرة ميتلئ بع�ضها بال�سيول املوحلة و�أحيان ًا
املوّاجة مبا فيه الكفاية �أو التيارات الطينية الكثيفة ولي�س من
النادر جرفها كل �شيء يعرت�ض طريقها.
وعلى الرغم من �أن هذه الوديان تبقى جافة يف غ�ضون مدة
طويلة من الزمن ،تكت�شف يف بع�ضها على عمق غري كبري من
قعرها مياه جوفية ي�ستخدمها ال�سكان املحليون ل�سقيا احلقول
الزراعية والب�ساتني ومزارع النخيل ،وبخا�صة يف مناطق ال�ساحل
اخلليجي حيث ترتاكم كمية كبرية من املياه من الغرب �إلى
ال�شرق على انحدار الطبقات احلافظة للماء من ه�ضبة اجلزيرة
العربية .ويحفر ال�سكان الريفيون هنا يف طبقات ال�صخور الآبار
ويح�صلون منها على ماء ال�شرب النقي .وتكت�شف نافورات املاء
العذب حتى يف الأمكنة ال�ضحلة من اخلليج حيث كان �صيادو
الأ�سماك والبحارة منذ الزمن القدمي ميل�ؤون منها ال ُقرَب
اجللدية باملاء العذب ال�صالح لل�شرب.
واملاء بالن�سبة �إلى �سكان اململكة العربية ال�سعودية يعد تقليدي ًا
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وقلما يوجد ما ي�صلح للمقارنة بها يف هذا ال�ش�أن وحتى حالي ًا يوجد
تقريب ًا يف كل ڤيال مبدينة الريا�ض حو�ض �أو حو�ضان �أو حتى ثالثة
�أحوا�ض خا�صة .والذاكرة املوروثة لل�سعودي ال ت�سمح له بالتبذير
على غري ح�ساب يف �صرف هذه املادة النفي�سة .ويف حالة الت�صديق
بال�شائعات ف�إنه حتى املا�ضي القريب كان ي�شعر بالنق�ص الدائم يف
املاء من م�صادره النا�ضبة وغياب الأمطار بعد طول انتظار ،و�أثناء
رحالت البدو الطويلة حدث اال�ضطرار حتى �إلى �شرب بول الإبل
وللأغرا�ض العالجية غ�سلوا به الأطفال املولودين حديثاً.
وت�شغل اململكة العربية ال�سعودية املرتبة الأولى يف العامل من
حيث كمية م�صانع التحلية (�إعذاب املاء) وقد بلغ عددها  -كما
ذكرنا  29 -م�صنعاً ،و�أخ��ذ ًا بهذه احلقيقة يف احل�سبان ووجود
عدة م�صادر طبيعية للماء يف مناطق �شتى ف�إن املاء يف البالد
متوافر بكمية كافية .بيد �أن �سعر قنينة ماء واحدة حتتوي على
لرت واحد منه ي�ساوي �ضعف �سعر اللرت الواحد من البنزين ولكنها
متاحة لكل فرد ويف متناول يده؛ نظر ًا لأن �سعر اللرت من البنزين
يزيد قلي ًال على ربع الدوالر .ويتخذ �سكان املدن �إزاء املاء موقفهم
حيال لعبة حمببة ويف الوقت نف�سه بالغة القيمة .وهم ين�شئون
يف حدائقهم الأحوا�ض والربك و�شتى الأن��واع من م�ساقط املياه
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وال�شالالت ال�صناعية ال�صغرية والربك امل�شيدة التي ت�سبح فيها
الأ�سماك الديكورية و�أ�سماك الزينة املجلوبة من البحر الأحمر.
وهم ينظمون حدائق �صغرية ومتنزهات رائعة تتطلب ال�سقي
اليومي يف ظروف اجلفاف هذه .ويف الوقت عينه عند مالحظة
كمية من املاء �أكرث من الالزم واملعتاد عند بوابة حديقتك �أو باب
دارك رمبا ن�ش�أت عقب غ�سل ال�سيارة يهاتفك �أحدهم بالت�أكيد
وي�ستف�سر عما �إذا كان قد وقع حادث ما �أو لعلك ن�سيت �إغالق
ال�صنبور يف احلو�ض وما �إذا كانت تلزم لك م�ساعدة .وللمعلومية
�إذا كنت تر�ش ال�شارع بانتظام فقد تكون عر�ضة لفر�ض الغرامة
عليك بغ�ض النظر عن كونك تدفع ثمن ما ي�سجله العداد من مقدار
املاء امل�صروف .ومواطنو البالد على يقني ب�أن ا�ستخدام املاء على
غري الوجه املطلوب مبثابة العمل غري الأخالقي ويعدون التنبيه �إلى
ذلك تدبري ًا تربوي ًا �صاحل ًا وي�ؤيدونه .وثمة تف�صيل �آخر طريف هو
�أن �أ�صحاب الكثري من املمتلكات اخل�صو�صية ميدون �إلى اجلهة
اخلارجية من جدران بناياتهم منظومة �أنابيب �إ�سالة املاء تنتهي
ب�صنبور لكي ي�ستطيع �أي عابر �سبيل عند مروره بالقرب �أن يطفئ
غلة عط�شه �أو ي�ستعمل املاء يف الو�ضوء لت�أدية ال�صالة.
وبالن�سبة �إل��ى �ساكن الريف يف اململكة كان امل��اء دوم�� ًا وما
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يزال �ضرورة ما�سة .ولهذا خالل املدة ال�شتائية  -الربيعية حني
ال حتمل الرياح من املحيط الهندي الغيث املرجو ،ي�ضرع امل�صلون
يف جميع م�ساجد البالد وجوامعها يف �صالة اال�ست�سقاء املعروفة
مبرا�سيمها اخلا�صة بها .والنباتات يف اململكة العربية ال�سعودية
بالغة ال�شح ،الأمر الذي ي�سهل تف�سريه ب�إرجاعه بالدرجة الأولى
�إلى غياب الكمية الالزمة من م�صادر املاء العذب وندرة الأمطار
�أو عدم انتظامها و�أنواع الرتبة الرملية واحلجرية غري ال�صاحلة
للزراعة والفالحة ودرجات احلرارة املرتفعة فوق احلد املحتمل
على الأقل يف غ�ضون خم�سة �أ�شهر �سنوياً .وعلى �سبيل اال�ستثناء
تبدو البقع القليلة من الواحات والقطاعات اخل�ضراء يف �سفوح
اجلبال ومنحدرات املرتفعات.
و�أكرث ما ي�صادف من الأ�شجار املزروعة يف �شبه اجلزيرة التي
تعود بدايتها �إلى �أعماق التاريخ ال�سحيق هي غابات النخيل.
ومن هنا فهي منت�شرة يف بالد ما بني النهرين وم�صر و�سواهما
من البلدان ،وقد �أ�صبحت �أكرث النباتات جدارة باالحرتام يف
منطقة ال�شرق الأو�سط وكما قال ال�شاعر« :وزرنا �أ�شرف ال�شجر
النخيال» ،وال وجه لال�ستغراب بهذا ال�ش�أن ف�إن النخلة يف عهد
ما قبل ظهور النفط وا�ستخراجه وت�صديره �ش�أنها �ش�أن اجلمل
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�أي�ض ًا كانت الطعام الرئي�س تقريب ًا لل�سكان املحليني .وثمارها
التي هي التمور غنية بالغذاء وخمتلف الفيتامينات والعنا�صر
امل�ستخدمة على نطاق وا�سع يف ال�صناعات الغذائية ،وي�ستفاد
من النوى يف ال�صناعة ال�صيدالنية  -العقاقريية ويف حت�ضري
خمتلف �ألوان الطعام والأكالت وحتى م�شروب النب (القهوة).
ويعرف النا�س امل�سنون الكثري من الو�صفات املعتمدة على
التمر لعالج الأعني واملعدة والكلى و�سواها من �أع�ضاء اجل�سم.
وي��ق��ال� :إن���ه بف�ضل ه��ذه الأث��م��ار احل��ل��وة ب��ال��ذات ميتلك
ال�سعوديون ذاكرة قوية �إلى حد عجيب.
ومنذ القدمي كان ال�سكان املحليون معتادين على تغطية �سقوف
البيوت والبنايات ال�صيفية والريفية ب�سعف النخيل.
وهي ت�ستعمل كذلك يف �صناعة احل�صر التقليدية وال�سالل
واحلقائب اخلا�صة باحلمل والنقل التي على جانبي حيوانات
الركوب وعلى ظهورها .ومن جذوعها يقطع مهرة احلرفيني
الكرب وينجرون خمتلف الأدوات ولوازم املطبخ ويركبون قطع
الأثاث .وكونها واحد ًا من رموز البالد الأ�سا�س ف�إنه عقب �صدور
املر�سوم عن ت�شكيل اململكة العربية ال�سعودية املوحدة يوم 18
�أيلول (�سبتمرب) من �سنة 1932م اتخذت النخلة جزء ًا ال يتجز�أ
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وال ي�ستغنى عنه من �شعار الدولة .و�أثناء االحتفاالت التي جرت
م�ؤخر ًا مل تُهمل هذه ال�شجرة احلبيبة ومل تحُ رم من االهتمام
والعناية والرعاية .وقد زينت النخالت احلية ال�شاخ�صة ب�شموخ
يف ال�شوارع ب�أ�سالك امل�صابيح امللونة وم�صابيح النيون وقد �أنريت
بالك�شافات الكهربائية من جدران البيوت املجاورة� .أما رمز هذه
املنا�سبة فقد �أ�صبح ح�صن امل�صمك ال�شهري الذي ا�ستولى عليه
يف حينه امللك عبد العزيز حتت ظل النخلة املر�سومة فنياً .وهذه
ال�شجرة بالغة اجلمال وهي ر�شيقة فارعة يبلغ ارتفاعها غالب ًا علو
بيت من ثالثة طوابق ذات تاج هند�سي ال�شكل ومتنا�سب ولي�ست
كثرية الطلب فهي ال حتتاج �إلى ال�سقي املنتظم والعناية الزائدة
بها .وال�شتالت املجاورة جلذرها ينبغي رفعها لكي جتود النخلة
مبح�صول كبري ،و�سعفاتها ال�سفلى يجب قطعها على الدوام.
وبنتيجة ذلك ي�صبح جذعها م�ضلع ًا ي�شبه ق�شرة ثمرة كبرية من
�شجر الأنانا�س .وذات مرة عرثنا يف مدينة الطائف باحلديقة املقابلة
للفندق الذي نزلناه على نخلة ذات جذع منتفخ ب�شكل بي�ضوي وكانت
يف واقع الأمر ت�شبه بالفعل �أنانا�سة �ضخمة .و�أنا �أحتفظ يف �ألبومي
لل�صور الفوتوغرافية بلقطة لهذه احل�سناء غري العادية.
وتزدهر النخلة يف الربيع �أواخر �شهر �آذار (مار�س) وتنمو
88

المملكة العربية السعودية

بعيون زوجة دبلوما�سي

عندنا يف حديقتنا ح�سناء كهذه .ويف كل مرة ت�صبح كمعجزة غري
منتظرة عندما تظهر على كربها حتت التاج الأ�سا�س احلبيبات
التمرية ال�صفراء الفاحتة (الرطب) متدلية على �شماريخ العذق
العرجوين ،وهذه هي البداية لتكوين التمور.
وهذه احلبة ال�صلبة وك�أنها معدنية حديدية ك�أمنا ت�صعد من
اجلذع .وتتباعد ال�شماريخ يف العذق لتف�سح املجال للتمرات كي
ال تتزاحم �أو يعرقل بع�ضها بع�ضاً .وبعد مرور مدة معينة يحني
موعد التلقيح .وهذه عملية تتطلب اجلهد الكبري وحتتاج �إلى
الوقت وال�صرب .و�إذا �أُخذ يف احل�سبان �أن م�ساحة بع�ض غابات
النخيل اخلا�صة يف اململكة تبلغ ع�شرات من الكيلومرتات املربعة
ي�أخذك العجب كيف ميكن معاجلة مثل هذا العدد من �أ�شجار
النخل يدوي ًا يف ظرف وقت ق�صري كهذا (زهاء ع�شرة �أيام).
وهو ما يحدث ويتم .ويت�ضح �أن زهاء  %90من �أ�شجار النخيل
من اجلن�س الأنثوي و  %10فقط من اجلن�س الآخر .ويف البداية
يعني املتخ�ص�صون بالنظر اجلن�س الذكوري ويت�سلق العمال عليها
 وهم الذين تطلق عليهم يف املدينة باحلجاز ت�سمية النخاولةن�سبة �إلى النخل  -وي�أخذون الطلع الالزم بعد �شق علبه التي
يجففونها بعدئذ ويذرون حمتواها �إلى م�سحوق وهذا هو اللقاح،
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ثم يت�سلقون النخلة الأنثى ومب�ساعدة �أداة خا�صة ي�شقون غالف
متر امل�ستقبل .وفيما بعد تفوح ال�شجرة الكرمية ب�صب الع�صائر
فتظهر الثمرات املذهبة وتعطي املح�صول يف  15 -10كيلوغرام ًا
و�أحيان ًا �أكرث من كل نخلة! ولي�س من النادر �أن �أ�صحاب النخيل
يرتكون ق�سم ًا من املح�صول باقي ًا يف مكانه على الأ�شجار حتى
حلول عيد الفطر ،و�أق�سم لكم �أن التمور تظل حمافظة على
مذاقها اللذيذ ونكهتها العطرة على مدى �أ�شهر .ومعروف �أي�ض ًا
منذ �أعماق الزمان �أن هذا الثمر ميتلك �صفات كبرية القيمة.
وتعلن الأ�سطورة �أن جنود الإ�سكندر املقدوين كانوا ي�أكلون
كل يوم ب�ضع مترات وكان ذلك كافي ًا ال�ستعادة القوى واحتفاظ
املقاتلني بالروح الكفاحية.
واليوم �أي�ض ًا ت�شكل التمور جزء ًا �أكيد ًا من لوازم حياة املواطن
ال�سعودي ،ففي ال�صبح على الريق من املعتاد �شرب ك�أ�س من
امل��اء وتناول  3مت��رات .وه��ذا مبثابة �شحنة من الطاقة طيلة
اليوم .وقبل وجبة الغداء وكذلك يف ال�ساعة ال�سابعة تكرر هذه
العملية التقليدية .ويف ف�صل ال�شتاء يتناول الكثريون هذه الثمار
النافعة يف غ�ضون اليوم لغر�ض «تدفئة اجل�سم» .ويف الزيارات
�أول ما يقدم لك يف �صينية جميلة �أو �صحن هو التمر نف�سه� .أما
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يف �شهر رم�ضان فهو �إجراء يومي ال بد منه .وعند غروب ال�شم�س
ي�أكل ال�صائم ثالث مت��رات �أو �أك�ثر وبعد هذا فقط ي�شرع يف
�أداء فري�ضة ال�صالة .ومن التمور ت�صنع �أنواع الدب�س والع�صري
والب�سكويت وغريها من ال�سكاكر وحتى �أنواع الع�صري التي  -كما
يقال  -تنظم عملية التبادل والتمثيل الغذائي .وب�إيجاز ينتفع
من ال�صفات واملزايا النادرة لهذه الثمرة على النحو الكامل.
والتمور املجففة ،واملعلبة حتافظ على �صفاتها املذاقية
على مدى عام كامل .وامل�ألوف حفظ الطري والطازج منها يف
الثالجة �أو املجمدة ،وعندما ال تكون هذه الأجهزة موجودة بعد
كان ال�سكان املحليون يعلقون العذوق املحملة بهذه الثمرة يف
�أمكنة جيدة التهوية وبهذا ال�شكل يحافظون عليها ملدة طويلة.
والتمور هي �أي�ض ًا هدية رمزية وك�أنها متثل �أكرب قيمة دلي ًال
على كرم البالد و�سخائها.
وذات م��رة تلقت عقيالت ال�سفراء الأج��ان��ب املعتمدين لدى
اململكة الدعوة للقيام بزيارة �إلى املدينة املنورة .وكانت هذه الدعوة
موجهة من الأمرية عقيلة �أمري املدينة وغادرنا �إلى هناك على منت
الطائرة اخلا�صة للأمرية و�أم�ضينا يومني �ساحرين يف تلك املدينة
املقد�سة لدى كل م�سلم .ويف اخلتام قدمت لنا هدايا �صناديق رائعة
مر�صعة بال�صدف وملأى ب�أنواع فاخرة من التمور الطازجة.
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على مدى قرون عديدة قام يف �شبه اجلزيرة العربية نظامان
اجتماعيان هما :ال�سكان احل�ضر املتمركزون حول الواحات
وم�صادر املياه ،والقبائل البدوية التي تنقلت على الدوام بحث ًا
عن املراعي ملوا�شيها .وال�صفة التي تطلق على ه�ؤالء الأخريين
هي كلمة «البدو» جاءت من مفردها البدوي �أي� :ساكن البادية.
وال��ب��دو املنعزلون عن العامل اخل��ارج��ي باجلبال واحلقول
احلممية العقيمة من النباتات والرمال العذراء �أي :التي مل
تط�أها �أق��دام الب�شر والأرا�ضي ال�سبخاء التي متنعها الأمالح
من �أن تكون خ�صبة ممرعة؛ عا�شوا جي ًال بعد جيل َوفْق �أعراف
�أخالقية غري متغرية مل تطر�أ عليها �أية ت�أثريات خارجية .ومن
اجلهة الأخرى كان لهم هم �أنف�سهم ت�أثري على اجلريان وهم
ال�سكان الواقعون يف التبعية �إليهم نظر ًا لأن جميع االت�صاالت
بني الأخ�يري��ن حتققت مب�ساعدة ال��رحّ ��ل .ز ْد على ذل��ك �أنهم
فر�ضوا الإت����اوة على ال��ق��واف��ل التجارية امل���ارة ع�بر ال��دروب
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اخلا�ضعة ل�سيطرتهم �أما عند احلاجة فقد جابوا م�شتتني يف
الرحاب ال�صحراوية التي ال حتدها حدود معينة وك�أنها بحار
بال �سواحل حيث �شعروا حتم ًا بالطم�أنينة و�أح�سوا حق ًا ب�أنهم
�سادة املوقف و�أ�صحاب الديار و�أنهم كاملو ال�سلطان .واملنعة على
االقتنا�ص كانت دوم ًا ح�صنهم احل�صني ودرع حمايتهم فتمتعوا
بال�صون من كتائب ال��روم��ان واجليو�ش الفار�سية وامل�صرية
ومن �أي �أغراب فاحتني �آخرين تقاطروا على املنطقة خملفني
احلاميات الع�سكرية يف املدن ال�ساحلية ،ولكن مل يتغلغلوا قط
مل�سافة عميقة يف كل �شبه اجلزيرة العربية .وهذا كله حافظ
على رابطتهم االجتماعية كاملة و�سليمة وكان له �أثره يف تكوين
�أفرادها النادر و�صياغتهم.
وهو بالدرجة الأول��ى الغريزة الدينية العميقة املتمثلة يف
الإ�سالم وال�شعور بالأخوة والكرامة والروح اال�ستقاللية والفخر
بالن�سب وال�شجاعة والب�سالة والزهد وروح املرح ورباطة اجل�أ�ش
وال�سكينة الوقورة ،ويف الوقت عينه ال�شغف املتناهي بال�شِّ عر.
وبالن�سبة �إلى البدوي اكت�سبت احلرية دوم ًا الأهمية الأولية من
ف�ضل احلياة املفعمة باحلرمان والأخطار
الدرجة الأولى ولهذا َّ
على ال��راح��ة املوهومة .وك��ان الأ���ص��ل العريق وال��دم ال�صايف
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كذلك من �أكرب القيم وم�صدر الفخر واالعتداد بالنف�س لدى
�أبناء ال�صحراء الذين يعد معظمهم الذرية املبا�شرة خلليل اهلل
النبي �إبراهيم عليه ال�سالم ،وبالطبع كذلك ال�سمعة النقية التي
ال غبار عليها وال ت�شوبها �شائبة وهي التي كانت دوم ًا امل�صدر
الأ�سا�س للت�أثري .والر�سول الكرمي حممد  تلقّى الرتبية على
مدى عامني من حياته يف �صباه لدى البادية .فكانت والدته
الأرملة � -ش�أن الأمهات الالتي  -يع�شن يف بيئات ملكية  -تعتقد
وت�ؤمن ب�أن حياة التق�شف يف ال�صحراء نافعة وهي تقوي �صحة
ابنها وت�صلب عوده.
ومرت القرون وانهارت الإمرباطوريات وزالت ولكن مل يتغري
�أي �شيء يف �أعماق بيداء اجلزيرة العربية عدا كون القبائل قد
انتقلت �إلى �أ�شكال الرتحل اجلديدة َوفْق ًا لدورات الطبيعة.
ومن النادر توغل الأوربيني �إلى هنا ،وبدت لهم حياة �سكان
البوادي والرحاب الرملية خفية وغري مفهومة� .إال �أنها ا�ستمرت
ت�سري على قوانني الآب��اء وتقاليد الأج��داد حيث كان كل �شيء
حمدد ًا جلي ًا بكل و�ضوح.
وقبائل البدو الرحالة الذين يعدون �أنف�سهم �أر�ستقراطيي
ال�صحراء تت�ألف من بطون و�أف��خ��اذ وه��ذه بدورها من �أ�سر
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وع��وائ��ل .والبطن �أو الفخذ هو عبارة عن وح��دة جممعة من
الأقرباء الذين تربطهم �صلة الدم ،ولكن الأمر ال يقت�صر على
هذا .وقد دخل فيها �أبناء القبائل الأخ��رى عن طريق الت�آخي
والتحالف وكان �أفراده ينادون بع�ضهم بع�ض ًا بالأخوة وي�شعرون
ب�أنهم �إخوان وك�أنهم �أبناء �أب واحد و�أم واحدة وكانت حمظورة
بينهم املنازعات والعداوة والبغ�ضاء التي كان من املمكن �أن
تف�ضي �إلى �إراقة الدماء و�إزهاق الأنف�س والأرواح ،الأمر الذي
كان �سي�ؤدي ال حمالة �إلى �أخذ الث�أر واالنتقام من القاتل بالقتل
يف �شكل مت�سل�سل .وكان الفخذ ي�ضم عدة خيم وت�سكن يف كل
خيمة منها �أ�سرة واحدة .واخليمة مق�سومة �إلى �شطرين :الن�سوي
منها �أو�سع وفيه تخزن الأفر�شة وال�سجاجيد والب�سط والأغذية
و�سواها من اللوازم البيتية .ويتجمع هنا الأوالد ال�صغار يف
الأوقات الباردة ويطهى الطعام للأ�سرة كلها .والآخر وهو الق�سم
الأ�صغر خم�ص�ص ال�سرتاحة الرجال وا�ستقبال ال�ضيوف .ومل
يكن ي�سمح للإناث بالظهور فيه �إال للخادمات غري مك�شوفات
الوجوه.
وكان الأطفال ي�شغلون مو�ضع ًا خا�ص ًا يف الأ�سرة .والرتبية
البدوية للجيل النا�شئ ت�ستحق �أن يتحدث عنها .وكان ممكن ًا
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 يف ر�أي��ي  -اتخاذها قدوة �إيجابية للق�سم الآخ��ر من العاملولكن على �شرط توافر و�سط �صحراوي مماثل معزول ومفرغ
لأطفالنا.
ويف ال��ع��ادة كانت تتولى الرتبية خ�صي�ص ًا ال��وال��دة نظر ًا
لأن الوالد م�ضطر �إلى �إم�ضاء ق�سم كبري من وقته بعيد ًا عن
البنني .وكان الولد يعرف من �أمه الت�صرف الذي ي�ستحق احلمد
والإ�شادة وما لي�س كذلك فهو مذموم ومطروح ،وذلك عن طريق
املثال والأ�سوة ولي�س بالعنف والإك���راه .وب�شكل ما منذ العام
الواحد حني يبد�أ الولد بامل�شي يرتك لوحده �إلى درجة كبرية:
ي�أكل من ال�صحن الكبري الطعام امل�شرتك و�إذا �سقط على
الأر�ض و�أخذ يبكي مل يجد التعاطف من والدته التي �أوحت له
ب�أن بكاء الرجال عيب وعار وخمزاة لهم .وبالنتيجة ف�إن الطفل
عند مناهزته �سن الرابعة من عمره كان يكف عن ذرف الدموع
مبنا�سبة وبدونها ول�سبب موجب �أو بدونه .مل يكن يعاقب بدني ًا
ولكن يف حالة اقرتافه دناءة بريئة كان يعزَّر عليها يف �شفقة.
ومنذ الطفولة الباكرة (ويف �سن العامني �إلى الثالثة �أعوام)
حني كان الغالم قادر ًا على الذهاب مبفرده �إلى الق�سم الرجايل
ف�إن ت�صرفه يقع حتت �أنظار الغرباء وتت�شكل �سمعته يف امل�ستقبل
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عن طريق �أفعاله و�سلوكه .فكان البالغون يراقبون ت�صرفاته
ويتذكرونها والذاكرة لديهم قوية .ويف �سن ال�سابعة يعهد �إلى
ال�صبايا تويل طهي الطعام وتقدمي القهوة �إلى ال�ضيوف (وهذا
�إجراء م�س�ؤول وله �أهميته).
�أما ال�صبيان فكان موكو ًال �إليهم عند ال�ضرورة حماية �شرف
الأ�سرة والدفاع عن كرامتها .ومن هذا العمر نف�سه كان الولد
يقرر بنف�سه ما الذي يجب �أن ي�شتغل به� .أما عند ظهور املدار�س
ف�إن القرار راجع �إليه فيما �إذا كان �سيتعلم فيها �أو ال .وكان
تدخل الوالدين يعد جمانب ًا لل�صواب وغري منا�سب .وقد منح
هذا املجتمع من البالغني املحبة واحلماية �إلى اجليل الطالع
وكذلك ال�ش�أن �إلى جميع �أف��راده الآخرين ،ولكن لي�س ب�سبب
�صغر ال�سن و�إمنا لعالقة الن�سب .وهكذا كان الذي ي�صوغ نف�س
ال�صبي وخلقه هو الو�سط الذي يعي�شه.
ولي�س من قبيل امل�صادفة العر�ضية �أن �سكان البادية يعدون
تربية خم�سة �أطفال يف الأ�سرة �أ�سهل من تربية طفل وحيد.
ومهما بدا م�ستغرب ًا كانت املماحكات والتحر�شات والتندرات
يف العملية الرتبوية للولد ال�صغري هي الو�سيلة الأك�ثر فعالية
والطريقة العامة ال�شاملة ،الأمر الذي ال يتمازج ب�أية حال من
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الأحوال مع املذهب الأوروبي يف هذا ال�ش�أن .والبدوي يويل �أهمية
بالغة بروح الدعابة واملرح عموماً .والأعراب ال يرتددون يف وقت
الفراغ عن االنخراط يف املعارك الكالمية الهازلة وقول النكتة
ولو على النف�س م�ستخدمني �شتى التعابري البالغية واحلكم
والأمثال والتلميحات ال�ساخرة .وقامو�س لغتهم وا�سع جد ًا وهم
يعرفون الكثري من الأ�ساطري واحلكايات وامل�أثورات التي كثري ًا
ما تعد جزء ًا من تاريخهم .وحل�سن احلظ مت جمع الكثري من
م�ؤلفات هذا الرتاث ال�شفهي ون�شره ،و�إلى اليوم �أي�ض ًا يعي�ش
يف الو�سط البدوي املو�شك على الزوال غري قليل من ال�شعراء
املوهوبني على الفطرة.
واملر�أة  -بالن�سبة �إلى �سكان ال�صحراء  -ال ت�ستطيع العي�ش
بدون رجل ،كما �أن الرجل ال ي�ستطيع �أن يعي�ش بدون امر�أة ولهذا
يف حالة وفاة الأخ يكون البدوي ملزم ًا بالتزوج من �أرملته حتى لو
كانت لديه زوجته .وقد حدث هذا يف الزمن القدمي كثري ًا ب�سبب
احلروب القبلية الدائمة .وكان ذلك منطقي ًا فاملر�أة يف الظروف
ال�صارمة للحياة �آنذاك كان مق�ضي ًا عليها بالفناء لعجزها عن
�إعا�شة نف�سها و�إعالة �أطفالها .ثم �إن الرجل �أي�ض ًا كان حمتاج ًا
�إليها لكونها املحافظة على امل�أوى وربة البيت .وهذا التقليد يف
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تعدد الزوجات ظل باقي ًا حتى �أيامنا احلا�ضرة وبالأ�سا�س يف
الو�سط االجتماعي للمدن.
كانت حياة املر�أة البدوية ثقيلة الوط�أة و�شديدة ال�صرامة.
فكانت �أعمال التدبري املنزيل تتطلب جهود ًا بدنية خارقة.
كانت تتولى ت�صليح ما يف اخليمة من الأ�شياء امل�ست�صعبة على
احلمل.
وه��ي ت�ستجمع الرمل وتطحن احلبوب يف جمار�ش بدائية
وتغ�سل املالب�س املت�سخة وتطهو الطعام وتنظف ال�صحون والأواين
مع العجز الدائم يف توفري املاء ،وتن�سج املفار�ش ووجوه الو�سائد
وكذلك الأب�سطة واملحافظ وال�سالل و �سواها من اللوازم املنزلية.
وكانت دوم ًا م�ستعدة لقبول ال�ضيف غري املتوقع وعلى غري انتظار.
وكانت ال�سمعة بالن�سبة �إلى البدوية �أي�ض ًا كبرية الأهمية كما هو
ال�ش�أن بالن�سبة �إلى جميع �أفراد املجتمع البدوي .وعلى الرغم
من كونها كانت تخرج �إلى اجلمع حمجوبة الوجه بالنقاب �شاعت
دوم�� ًا يف املجتمع البدوي الفكرة ب���أن اح�ترام الأ���س��رة مكفول
بف�ضل ن�سوتها .وكان هذا يتِّطلب قدرتها على تربية الأطفال
على خري التقاليد البدوية و�أن تكون طيعة وطيبة وتنظم التدبري
االقت�صادي وباعتدال ،ولي�س هذا يف ال�صرف وحده ،متوخية
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وجوه املنفعة واجل��دوى وحت�ضر الوجبات ،كما عليها �أن تكون
قادرة على �أداء املهمة العوي�صة واحلرجة يف ح�سن اال�ستقبال
كما ينبغي لل�ضيوف النازلني دومنا �سابق �إنذار.
وكان البدو دوم�� ًا كرماء لل�ضيوف �أ�سخياء باملال �إلى �أبعد
احلدود .وهذا املفهوم ينطوي على منظومة متكاملة من القيم
الع�شائرية املت�آلفة من التوليف املعقد بني الت�صرفات الرموزية
والتقاليد املرعية .كان الطعام واملبيت باملعنى احلريف رمزين
للحياة والأمن ،و�أي �إن�سان يف ال�صحراء له احلق يف ا�ستقباله
برتحاب وب�شا�شة و�إكرامه و�إطعامه على �أح�سن وجه .وعالوة
على ذلك تبقى نار املوقد م�شتعلة ب�شكل دائم عند املدخل �إلى
خيمة �أكرث �أفراد القبيلة الرحالة توقري ًا ومنزلة؛ حت�سب ًا وترقب ًا
لظهور عابر ال�سبيل املتوقع الذي قد ي�ضل �أو يحل �أو ينزل.
ولأجل ح�سن ا�ستقباله تفر�ش على الأر�ضية ال�سجاجيد وجترى
املرا�سيم التقليدية ل�سقي القهوة وتقدمي �أد�سم الطعام و�أغزره،
وعر�ض املبيت يف �أح�سن الظروف املمكنة وال ي�س�أل القادم قط
عن خططه و�ش�ؤونه ومن �أين جاء و�إلى �أين يتوجه .ويعد الرجل
امل�ضياف حمرتم ًا ولهذا ف���إن البدوي ال��ذي ال ي�ستطيع ت�أمني
الطعام �أو احلماية لل�ضيوف حم��روم دوم�� ًا من اح�ترام �أبناء
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ع�شريته ولطف معا�شرتهم .ومن ناحية �أخرى �إذا امتنع القادم
عن قبول �ضيافة البدوي حق للأخري عدُّه خ�صمه وعدوه.
ولديهم �أهمية خا�صة با�ستقبال ال�ضيوف املفاجئني و�إذا ما
لوحظ اقرتابهم من بعيد ف�سرعان ما يبد�أ جميع �أفراد الأ�سرة
وحتى �صغارها يتهي�ؤون ال�ستقبالهم والرتحيب بهم ويذبح لهم
عنز �أو حمل .ويغلى لهم املاء .وحتجب الن�سوة وجوههن بالنقاب.
ويحدث �أحيان ًا �أن الريح الهابة بقوة تدفع وتقذف �سحب الرمل
بحيث تتعذر ر�ؤية �أي �شيء �أو �أي �أحد على مقربة خطوات .و�إذا
بفر�سان يظهرون بغتة من بني هذه العا�صفة الرملية ويبدون
عند الباب مبا�شرة �أو بقربها على قاب قو�سني �أو �أدنى ،وعندئذ
يهب �صاحب الدار للقائهم بالرتحاب وعبارات التهليل والت�سهيل
ويوجه �إليهم الدعوة امللحة ال�صادقة وال�صادرة من �أعماق النف�س
للتف�ضل بالدخول �إلى اخليمة معززين مكرمني .ويجل�س ال�ضيوف
على ال�سجادة مبا�شرة بعد خلعهم الأحذية متكئني على الو�سائد
الوثرية امل�صفوفة عند الأط��راف� ،أما �صاحب الدار فقد �أ�شعل
احلطب يف املوقد وبد�أ يطهو حبوب النب يف �أنبوبتها النحا�سية
اخلا�صة .وهو مل يرهق القادمني ب�أ�سئلته اال�ستفهامية �أو �أحاديثة
امللحة �إذ �إنهم وال بد قد عانوا م�شاق الطريق ويبقى ينتظر متى
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يبد�ؤون هم بتجاذب �أط��راف احلديث .ويوا�صل البدوي �إحماء
حبوب النب مت�أني ًا ومع االحرتا�س على النار املعتدلة لئال يحرقها
حتى يغدو لونها البني م�شرب ًا بلون الذهب .ويجب �أن تكون ل�ساعة
على النار ثم تنحى جانب ًا وتو�ضع يف �آنية لأجل التربيد .وهو يوكل
الأعمال الأخ��رى �إلى الن�ساء �أو �أكرب البنات رغم �أنه ي�ستطيع
القيام بذلك يكله �إليهن بو�صف ذلك دلي ًال على توقريه لل�ضيوف
واحرتامهم و�إكرامهم .وبعد تخلي�ص حبوب النب من ق�شورها
ت�صب يف جنر حجري �أو معدين وتدق وت�سحق .وعادة يقوم بذلك
�صاحب الدار بنف�سه .ثم جتهز .ومن ثم ي�صب م�سحوق القهوة
يف دلتها اخلا�صة ذات املقب�ض الطويل وي�سكب عليها املاء وتو�ضع
على الفحم امللتهب .وبعد ب�ضع دقائق من غليها تو�ضع على جانب
مبقربة لهنيهة ثم ي�صب ال�سائل يف �آنية �أخرى ويذر عليها من
مذرور الزعفران وبع�ض القرنفل الياب�س امل�سحوق وحبيبات الهيل
املنظفة من ق�شرتها بغية �إعطاء النكهة الطيبة.
وكل مرحلة من هذا الرتتيب التقليدي �أجن��زت يف احتفال
وتوقري كبريين وبهذا �أراد �صاحب الدار جعل ال�ضيوف ي�شعرون
باالرتياح واالن�سجام لديه يف اخليمة ،ومن اجلهة الأخرى يعر�ض
امتنانه وفرحته لكونهم �شرفوه بالعناية و�أبدوا له بوجودهم يف
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�ضيافته كل التوقري والتبجيل واالحرتام� .أما بخ�صو�ص مرا�سيم
�شرب القهوة وارت�شافها ف�إن ذلك كان ميثل جزء ًا ال يقل �أهمية
يف �إجن��از التقليد ومراعاة الأ�صول من حت�ضري هذا ال�شراب
الذهبي وقد حتدثت عن ذلك يف بداية كالمي ولي�س بو�سعي
�سوى �أن �أ�ضيف �أن الدلة ترفع �إلى م�ستوى الر�أ�س �أو �أعلى من
ذلك قلي ًال و�أن ال�صبة ذات النكهة من النب املطبوخ ينبغي �أال
تزيد على احلد ال�لازم .وبغية حتقيق ذلك ال بد بالطبع من
توافر خربة معينة وم��ران م�سبق .ت�صب القهوة على قلة لكي
تخفى قعر الفنجان اجلميل مبقدار جرعة واحدة لالرت�شاف،
ولأج��ل ذلك حر�ص القدامى على �أن يح�شروا يف فم البلبولة
للدلة حزمة من ليف النخيل .وميكن ارت�شاف كل ما تطيب له
النف�س من هذه اجلرعات ال�ضئيلة� ،إال �أنه مل يكن من امل�ست�ساغ
ملء الفنجان حتى حوافه .بل �إن ذلك لو حدث لكان قد عُ َّد
مبثابة الإهانة عن ق�صد .ومرا�سيم تقدمي وارت�شاف القهوة �ش�أن
العديد �سواها من مظاهر حياة الرحل و�أمناطهم قد �أ�شري �إليها
يف ق�صائدهم ب�أوزانها املبتكرة والبديعة .ولقد الحظت غري مرة
�شعراء ال�صحراء ه�ؤالء وهم جال�سون بت�أمّلُ و�إمعان فكر حول
مواقدهم على خلفية خيمهم املخططة باللونني الأ�سود والأبي�ض
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�أو يرعون قطعان املا�شية مر�سلني ب�صرهم على مدى الأفق
املنب�سط وك�أمنا �إلى ما ال نهاية �أو نحو ال�سماء ذات الربوج.
ور�أي��ت يف ذلك رغباتهم وطموحهم وقدرتهم على جتميل
حياتهم وجعلها �أحلى و�أغلى بالقليل من الو�سائل والأ�سباب
املتاحة للهناء والراحة .وت�صيدت وقن�صت على مالح وجوههم
و�صفحة حمياهم ت��ارة االبت�سامة الكاحلة ال�صفراء وط��ور ًا
املعربة عن الفرح الغامر واحلبور الطاغي ،وملحت يف نظراتهم
الوادعة من الأع�ين التي ي�شع بيا�ضها اللماع ال�صايف حكمة
القرون وقرة الأعني ،ويحق لهم كونهم الورثة البائرين للثقافة
العربية والإ�سالمية؛ لأنهم قد ا�ستطاعوا حملها ونقلها و�إبالغها
واحلفاظ عليها يف هيئتها الأولى تقريب ًا وحالتها االبتدائية التي
كانت عليها يف القرون الغابرة حتى يومنا احلا�ضر هذا.
وبالطبع مل يكن �سه ًال �أن يت�سم املجتمع ال�سعودي ب�أحادية
النوع .ففي الرحاب الوا�سعة املمتدة على القطاعات الف�سيحة
والأرجاء ال�شا�سعة عدا الرحل �أقام �سكان يطبقون يف حياتهم
ومعي�شتهم نظام العي�ش احل�ضري ون�صف احل�ضري بيد �أن
الق�سم الأكرب منهم متتد جذور حياتهم يف �أعماقها �إلى �أ�صول
القبائل والع�شائر الرحل منط ًا واجتاهاً .ويجدر �أن ي�ضاف �إلى
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ذلك �أن العامل الزمني املتغلغل يف كل الرتكيب االجتماعي -
ال�سيا�سي للمجتمع وكيانه البنيوي كان هو الغالب املوحد على
�أقل تقدير خالل مدة املائتي عام والنيف الأخرية وانت�شر و�شاع
حتى �شمل فئات ال�سكان كافة.
وقد كان العامل امل�ساعد الكبري يف عملية �إعادة البناء لكل
تراكيب املجتمع ال�سعودي هو دخول اململكة العربية ال�سعودية
�إل��ى �صميم العهد البرتويل .وعلى الرغم من �أن عملية هدم
التنظيم القبلي والإخالل بالنظام الع�شائري كانت قد بد�أت منذ
حقبة �أقدم بكثري ف�إن التغري �إمنا ارتبط بهذا احلدث على وجه
التحديد وكذلك خالل الع�صور التالية والالحقة من ال�سنني
باالنتقال �إل��ى النمط احل�ضري ال��ذي �سار بخطى مت�سارعة
وغري راجعة بل ما�ضية على اخلط ال�صاعد واحلثيث واملولدة
للتطورات االجتماعية االقت�صادية ال�سريعة والناجزة واملنطلقة
نحو ك�سر �أطواق الأمناط التقليدية .ومنذ ما يربو على ع�شرين
عام ًا كان الرحَّ ل ميثلون ن�سبة الربع من �سكان البالد.
�أما اليوم ف�أظن �أنهم ال ميثلون حتى وال ن�سبة الواحد باملائة.
وحتى �أولئك الذين يف�ضلون العي�ش يف ال�صحراء من �أبناء
البيداء الذين ي�ؤثرون حياة البداوة على معي�شة احل�ضر لهم
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عمل ناجح وموفَّق يف املدن مع �أهلها و�سكانها وميتلكون ڤيالت
�أو لديهم �أحياء بكاملها فيها .ويف حالة ال�ضرورة واحلاجة �إلى
الو�صول �إلى الأ�سواق الكربى املنظمة ب�أ�سلوب (ال�سوبرماركت)
ف�إنهم ال يعتلون �سنام الإبل بل يجل�سون وراء املقود ل�سيارات من
�أنواع خمتلفة ،بحيث ميكن �أن تنقل عليها ر�ؤو�س الغنم لبيعها يف
ال�سوق �أو لإي�صال �أطفالهم �إلى مدار�سهم �أو �صغارهم �إلى �أقرب
مدينة �ألعاب للأطفال كي يجربوا �أجهزة الكمبيوتر �أو ي�ستمتعوا
ب�آالت الت�سابق امليكانيكية الأتوماتيكية .وبالطبع عقب بدء العمل
بنظام التمدن ال�شامل و�إجراء عمليات الإ�سكان يف املدن بو�صفه
بدي ًال عن البيداء بزغ غري قليل من امل�شكالت املرتبطة بتعويد
�سكان ال�صحراء على الظروف اجلديدة عليهم وال�شروط غري
امل�ألوفة لديهم من قبل.
ولكن احلكومة بغية التو�صل �إلى ت�أمني ال�سالم االجتماعي
تولَّت على عاتقها مهمة احلر�ص على هذا الق�سم من ال�سكان
بت�أمني ما يحتاجون �إليه من العناية والرعاية عن طريق تهيئة
فر�ص العمل ،ومنح املعونات والقرو�ض طويلة الأم��د ،و�إجناز
�أع��م��ال اخل�ير والإح�����س��ان ،و�أخ�ي�ر ًا ولي�س �آخ���ر ًا احلفاظ على
منظومة الأيديولوجيا ال�سابقة والقواعد الأخالقية وال�سلوكية
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والتقاليد املرعية واملكفولة .وال ت��زال جزر من خاليا النمط
البدوي والطراز الع�شائري والعي�ش القبلي يف املناطق اجلنوبية
وال�شرقية من رب��وع اململكة العربية ال�سعودية قائمة وعاملة
ون�شطة� ،إال �أن الدولة قد عملت على ت�أمني الت�سهيل وحت�سني
حياتهم وحياة ذويهم �أينما كانوا وحلُّوا من الأرجاء والأنحاء.
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�إن ن�شوء �أية م�ستوطنة منذ القدم ال�سحيق مرتبط ال حمالة
باحلكمة الر�شيدة االقت�صادية  -اجلغرافية و�أخذ ًا يف احل�سبان
مناخ �أرا�ضي هذه اململكة ال�صارم و�أي�ض ًا املثال غري البعيد زمني ًا
لوجود الكتلة الأ�سا�سية ملواطنيها ،فلم تكن كثرية جد ًا �أمثال هذه
امل�ستوطنات يف البالد .ولأجل ح�ساب عدد املدن وامل�ستوطنات
الكربى اليوم �أي�ض ًا تكفى متام ًا �أ�صابع كلتا اليدين .واملوا�ضع
ال�سكنية الأ�سا�سية  -وهذا الأثر طبيعي متام ًا  -تركزت عند
�شواطئ البحر الأحمر واخلليج العربي املعروف عاملي ًا با�سم
الفار�سي  -وثمة حديث خا�ص عن املدينتني املقد�ستني اللتني
ي�ؤمهما احلجاج من كل �أنحاء العامل .وفيما يخ�ص الت�شكيالت
ال�صناعية الفتية فهي بالطبع قد ن�ش�أت خالل ال�ضجة البرتولية
يف موا�ضع تركز احتياطيات الذهب الأ�سود.
وها هي العا�صمة احلالية للمملكة العربية ال�سعودية الريا�ض
املدينة الكربى الوحيدة يف قلب �شبه اجلزيرة العربية قد ن�ش�أت
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ونه�ضت ومن��ت يف مو�ضع م�ستوطنة قدمية غري كبرية كانت
ثروتها الطبيعية �أنواع الرتبة اخل�صبة ال�صاحلة للزراعة التي
�أغنتها و�أثرتها ال�سيول الطينية الطموية (من الطمى) ثم املياه
اجلوفية الكامنة يف باطن الأر�ض على عمق غري كبري ،وهي التي
منحت احلياة �إلى النباتات يف هذا املو�ضع .ومن هنا جاءت
ت�سمية الريا�ض التي تعني الب�ساتني ومفردها الرو�ضة والرو�ض.
وف�ض ًال عن هذا �شكلت موقع ًا ا�سرتاتيجي ًا على الطريق ما بني
كال ال�ساحلني البحريني ل�شبه اجلزيرة .وهكذا جرى �أن من
ي�سيطر على الريا�ض يتملك ال�سلطان على جند ب�أ�سرها .ولهذا
دار ال�صراع على هذه املدينة يف غ�ضون قرون �سالفة.
وقد غدت الريا�ض مرتني يف مدتني خمتلفتني من تاريخها
عا�صمة ال�سعوديني وللمرة الثالثة عام 1932م حني �ضم امللك
عبد العزيز جند واململكة احلجازية يف دولة موحدة هي اململكة
العربية ال�سعودية .وحينئذ كانت م�ساحة املدينة  -وهذا حتى
ي�صعب على املرء ت�صوره  -تبلغ �أربعة كيلومرتات مربعة ال غري،
�أما تعداد �سكانها فكان ثالثة �آالف ن�سمة .و�أثناء مدة العقدين
ونيف من ال�سنني تطورت ب�سرعة ال�سلحفاة ،ومنذ بدء اال�ستخراج
من املكامن البرتولية حتولت هذه امل�ستوطنة الأ�سا�سية املحاطة
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ب�سور طيني له �أبراج حرا�سة وبوابات كانت تفتح �صباح ًا وتغلق
يف امل�ساء ،حتولت �إلى �إحدى مدن العامل الع�صرية جد ًا مب�ساحة
 1600كيلومرت مربع و�سكان يتجاوز تعدادهم  4ماليني ن�سمة.
وحالي ًا ه��ي مدينة خمططة ب�شبكة �صحيحة م��ن الطرق
العري�ضة الع�صرية وحماطة بحلقة عديدة ال�صفوف لطريق
ال�سيارات الرئي�س املزود عند التقاطع مع اجلادات ال�شعاعية
بالروابط متعددة امل�ستويات على اخلارطة التي ت�شبه الت�شبيك
املتقاطع للحياكة املخرمة .ويجرى تطوير املدينة بوتائر خيالية
الت�صور بحيث ينطبق عليها التعبري ال�سائر« :تنمو منو العجني
مع اخلمائر».
و�آخر �سائق عندنا وهو الذي قدم �إلى اململكة اكت�ساب ًا للرزق
�أوائل الثمانينيات من القرن امليالدي ال�سابق يتذكر �أن الأحياء
ال�سكنية يف الريا�ض كانت جمموعة �ضمن حدود احلي احلايل
للمدينة.
�أما باقي الإن�شاءات يف العا�صمة الع�صرية في�صعب ت�صور
�أنها كانت �صحراء قاحلة حمرومة من �أي لون �أخ�ضر ،حيث كانت
تتعاوى �أ�سراب الكالب امل�شردة .ومل تكن �آنذاك �شوارع وطرق
معبدة بالأ�سفلت وال منظومة ملجاري املياه وال �إ�سالة ماء.
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ولهذا كان ممكن ًا امتالك الأر�ض يف هذه املنطقة بثمن بخ�س
�إلى حد ال ي�صدق والآن كما �أعتقد زاد هذا الرقم مبقدار خم�سة
�أمثاله ثم �إن هذا بالن�سبة �إلى مواطني البالد فح�سب.
وك��ان �سائقنا قد �سكن يف البناية الوحيدة �آن��ذاك العالية
املكونة من �أربعة طوابق والعائدة �إل��ى �إح��دى �أوائ��ل �شركات
البرتول الأمريكية ،وكانت حماطة بب�ضع �إن�شاءات طينية غري
بعيد عن مكان غري كبري وهو الذي بلط بعدئذ بلوحات خر�سانية
وهو حالي ًا حم�صور بني املباين الع�صرية جد ًا عند �أحد ال�شوارع
الرئي�سة بديعة اجلمال يف املدينة با�سم (العليا) والذي يت�شع�شع
حتت �أ�شعة ال�شم�س باملرمر اللماع والزجاجات امللونة بالألوان
الزاهية للمباين ال�شاهقة للمراكز التجارية وال�شركات� ،أما يف
الليل فيعك�س بريق الإعالنات ال�ضوئية املتحركة.
�أما فيما يخ�ص البنايات الطينية ف�إنها زالت واختفت يف كل
مكان تقريب ًا من املدينة احلا�ضرة ك�أنها تبتلع هذه البنايات بيت ًا
بيت ًا م�شيدة مكانها املباين الفاخرة من الزجاج واحلجر .ومع
الأ�سف؛ كان بع�ضها ميثل كنوز ًا حقيقية لفن العمارة الأ�صيل
يف اجل��زي��رة العربية .ولكن حل�سن احل��ظ حفظت ج��ي��د ًا يف
الق�سم القدمي من املدينة الأزقة ال�ضيقة واملتاهة املحرية لل�سوق
115

المملكة العربية السعودية

بعيون زوجة دبلوما�سي

القدمية وبيوت ال�سكنى وحيدة الطابق املبنية من الألواح الطينية
التقليدية .وقد �أعيد بناء �أجزاء من �سور احل�صن القدمي مع
البوابات وق�صر العدل ،و�أعيد بناء م�سجد الإم��ام تركي بن
عبد اهلل ور�صعت واجهته الرحبة باحلجر املحلي الطبيعي.
وبالطبع مت ترميم ح�صن امل�صمك الذي بني عام 1865م واملهم
�إذا كنتم تتذكرون التاريخ الأحدث للمملكة العربية ال�سعودية.
وقد حول ق�سم منه الآن �إلى متحف حتفظ وتعر�ض فيه الأ�شياء
ال�شخ�صية للملك عبد العزيز �آل �سعود والهدايا املقدمة �إليه
يف غ�ضون عمره الطويل والوثائق العامة وال�صور الفوتوغرافية
واخلرائط اجلغرافية و�سواها من املعرو�ضات ذات العالقة
وال�صلة بهذا احل�صن .واملباين الأخ��رى والق�صر ت�ستخدم
ب�صفة هيئات ق�ضائية .وتنفذ هنا يف �أي��ام اجلُمع عمليات
الق�صا�ص العلنية التي �أ�صبحت نادرة جد ًا والتي ي�سمح باحل�ضور
مل�شاهدتها للرجال فقط .وهي نادرة الوقوع لأن اجلرمية لي�ست
م�ألوفة على الإط�لاق يف املجتمع ال�سعودي .وال�سبب يف ذلك
يل  -هو مت�سك ال�سكان التقليدي بالأخالقيات
 كما يخيل �إ َّالدينية وعدالة العقوبة.
وينبغي االعرتاف بف�ضل ال�سلطات لت�أمينها كل ما من �ش�أنه �أن
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يحفظ لون هذا اجلزء من املدينة .والبناة  -م�ستخدمني املواد
الع�صرية الأكرث متانة  -يجعلونها �شبيهة يف الظاهر باللبنات
الطينية وك�أمنا هذه البنايات اجلديدة ممثلة تلك الباقية على
الزمان وعلى �أ�سلوبها ،و�أمثال هذه املباين النمطية بجدران
مائلة �إلى الداخل ونوافذ �صغرية جد ًا و�ستائر ال�سطح امل�سنَّنة
ت�شيد يف موا�ضع �أخرى من مدينة الريا�ض م�ضيفة �إلى املدينة
تعبري ًا مبتكراً .ويف العادة تنظم فيها �صاالت عر�ض ع�صرية
متام ًا ومريحة و�صفوف جتارية للبيع وال�شراء ومراكز احتفال
بالأعرا�س وتطلق عليها �أ�سماء الق�صور.
و�إلى جانب مكة واملدينة يحق للريا�ض �أن تو�صف ب�أنها مدينة
مهمة يف الدولة .وفيها مقر وزارة احلج ووزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية
والأوق��اف و�أك�ثر من  800م�سجد يتزايد عددها باطِّ راد على
قدر تو�سع املدينة .وهي م�شيدة بح�سبان �أن كل م�سلم يجب �أن
تتاح له الفر�صة ل�سماع نداء الأذان والدعوة �إلى �إقامة ال�صالة
ويف غ�ضون ثالث دقائق بعد الآذان ميكنه الو�صول م�شي ًا على
الأقدام �إلى �أقرب م�سجد حيثما كان مكانه وموقعه.
وم�ساجد الريا�ض ال تقت�صر على كونها مكان ت�أدية ال�صلوات
اخلم�س بل هي �أي�ض ًا زينة جتمل املدينة .وبع�ضها تتزين بقببها
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الكبرية وفخامتها وابتكاراتها املعمارية وزخرفة التزيني الداخلي
ومنها مث ًال م�سجد الأمري في�صل بن تركي الذي يت�سع لـ � 17ألف
�شخ�ص من امل�سلمني �أو م�سجد جامعة الإمام حممد بن �سعود
يف ح��رم املدينة اجلامعية وامل�سجد ال��ذي يف �ساحة املطار
الدويل وي�ستوعب كل منهما خم�سة �آالف �شخ�ص .وثمة م�ساجد
متوا�ضعة احلجم من حيث الفخامة واالت�ساع مقلدة من حيث
ال�شكل الأ�سلوب التقليدي العريق ،ومثل هذه املباين ال�صغرية
ت�شاهد على طول طرق ال�سيارات بجوار حمطات بيع البنزين.
ويومي ًا ت�تردد خم�س م��رات �صادحة �أ�صوات الأذان الرخيم،
�سابحة فوق املدينة بان�سياب فيتوقف عندها �إيقاع احلياة املعتاد
وين�صرف النا�س �إلى مناجاة ربهم يف خ�شوع وابتهال .ويكف
عن العمل يف امل�ؤ�س�سات والدوائر الر�سمية وتغلق مداخل حمال
املبيعات و�صالونات احلالقة واملطاعم �سواء الفاخرة منها �أو
ال�شعبية .ويتوجه النا�س �إلى بيوت اهلل املخ�ص�صة للعبادة التي
تفتح �أبوابها على م�صارعها ب�شكل دائم وال ينقطع تدفق ال�سيل
الب�شري عليها وال ين�ضب له معني.
و�أثناء العقود الأخرية من ال�سنني اكت�سبت مدينة الريا�ض
ال�شهرة كونها مركز ًا علمي ًا وثقافياً .وتعمل فيها حالي ًا جامعتان
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 وجمموع اجلامعات يف اململكة العربية ال�سعودية ثمان  -حيثيتلقى التح�صيل العايل ممثلو اجليل الفتِّي من ال�سعوديني.
وجامعتا الريا�ض هما :جامعة امللك �سعود واجلامعة الإ�سالمية
با�سم الإم���ام حممد ب��ن �سعود .وهما ع��ب��ارة ع��ن م�ؤ�س�ستني
تعليميتني م�ستقلتني ت�شغالن م�ساحة ع�شرات الكيلومرتات
املربعة ولهما ما يخ�صهما من منظومة توزيع الطاقة الكهربائية
وامل��اء والبنى التحتية واملتاحف واملكتبات العامة واملن�ش�آت
الريا�ضية واملباين ال�سكنية املريحة ل�سلك الأ�ساتذة املدر�سني
واملمرات املظلَّلة ملمار�سة لعبة التن�س وغابات النخيل الكثيفة
والب�سط الع�شبية املنتظمة والنافورات وال�ساحات اخلا�صة بلعبة
(اجلولف) والراحة واال�ستجمام وهي تهيئ مناخ ًا طيب ًا موائم ًا
للدرا�سة و�إجراء البحوث العلمية.
وع�ل�او ًة على ذل��ك تعمل يف الريا�ض بنجاح مدينة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية املزودة باملختربات الع�صرية احلديثة
وعدد من املكتبات العامة الكربى املجهزة َوفْق ال�صيحة الأخرية
يف التكنيك ،ومكتبة امللك �سعود ت�ضم ما يزيد على املليوين كتاب
وجملة ،ومكتبة امللك فهد الوطنية ،ومكتبة امللك عبد العزيز
ال��ع��ام��ة ،ومكتبة م��رك��ز امل��ل��ك في�صل للبحوث وال��درا���س��ات
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الإ�سالمية ،وغريها من املكتبات .ولقد �أ�سعدين احلظ بزيارة
مركز امللك في�صل للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية ،حيث اطَّ لعنا
على عمل مكتبته العامة .ومل ي�سبق يل من قبل م�شاهدة �أي �شيء
مماثل .قاعات �ضخمة ورحبة ونظافة مطلقة وحركة ال تكاد
تلحظ لل�سالمل املعلقة على طول الرفوف املركبة وتلمع م�صابيح
�صغرية خ�ضراء ويف غ�ضون ما ال يزيد على اخلم�س دقائق تو�ضع
بني يديك الكتب التي حجزتها للمطالعة والدر�س .يا لها من
معجزة ال تخطر ببال وال يف الأحالم!
وتتخذ حكومة اململكة العربية ال�سعودية موقف العناية
امل�شددة حيال تاريخ بالدها ولهذا تخ�ص�ص يف امليزانية مبالغ
طائلة للإنفاق على �إع��ادة ت�صميم الآث��ار التاريخية و�إقامة
املتاحف وتنظيم البعثات العلمية للأبحاث التي تعرِّف �أجيال
ال�سعوديني النا�شئة تاريخ البالد وتفخر بهذا البلد الأمني ،ويف
الريا�ض حالي ًا عدا عن ح�صن امل�صمك يعمل املتحف املعماري
واملتحف الوطني وال��دي��رة وه��ي املدينة القدمية حتت الهواء
الطلق واملربع من�ش�أة متكاملة من املباين الر�سمية التي ت�ضم
ق�صر امللك عبد العزيز.
ويف �أع��ق��اب اكت�شاف االحتياطيات الأول���ى م��ن النفط يف
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الثالثينيات من القرن امليالدي املا�ضي وجّ ��ه العاهل وملك
الدولة الكربى �صاحب املكانة الرفيعة والأ�سرة املت�شعبة ب�ضرورة
�إن�شاء جممع خا�ص من املباين حيث ميكن �أن حتل الهيئات
الر�سمية و�أماكن �أفراد �أ�سرته .وخالل عام 1936م وقع االختيار
على العر�صة املنا�سبة �شمايل املدينة �آنذاك خارج نطاق �سور
احل�صن .ويف غ�ضون عامني �أجنز البناء وقد �شيدت املباين َوفْق
�أ�سلوب الطراز التقليدي من احلجر املحلي وج�ص�صت اجلدران
بالطني و�أقيمت ال�سقوف من ع�صيِّ اخليزران و�سعف النخيل.
�أما ح�صن امل�صمك حيث عا�شت الأ�سرة احلاكمة منذ عام
1902م ومن حيث حققت �إدارة الدولة فقد فرغ وفيما بعد حول
�إلى متحف.
وعا�ش امللك يف املربع حتى �آخر �أيامه .وكان يقع هنا البالط
امللكي ورابط احلر�س الر�سمي .وكانت تدار يف ق�صر الديوان
املرا�سيم الر�سمية حيث ا�ستقبال �ضيوف امللك من قادة الدول
وزعمائها و�شخ�صيات الع�صر البارزة واملرموقة .وهنا �أرهف
موهبته الدبلوما�سية واتخذ �أهم القرارات التي �أحدثت الحق ًا
ذلك التطور احلثيث واالزده��ار املطرد للمملكة والآن �أ�صبح
املربع وقلب املدينة ال�ضخمة تكتنفه املباين الع�صرية وقد حتول
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�إلى متحف حتفظ فيه بحر�ص وعناية كل ما كان موجود ًا يف
حياة العاهل .وال�سعوديون �شغوفون حب ًا مبلكهم امل�ؤ�س�س الأول
ويثمنون جهوده املوفقة و�أف�ضاله العظيمة على البالد.
وقطع الأرا�ضي يف العا�صمة �أمريية (بلدية) وخ�صو�صية
ولهذا لي�س ن��ادر ًا �أن تقطع ما بني الأحياء امل�شيدة م�ساحات
فارغة من العر�صات اململوكة لبع�ض الأ�شخا�ص التي تنتظر
�ساعتها لتبنى بدورها .ولكن على الرغم من ذلك يجري بناء
املدينة حتت الرقابة ال�صارمة من الدوائر امل�س�ؤولة املعنية .و�إذا
نظر املرء �إلى خمطط الريا�ض وجدها �أ�شبه ما تكون ب�صفحة
ورق من دفرت مدر�سي خا�ص بدر�س الريا�ضيات.
وال�شوارع املتقاطعة يف �أغلبيتها عري�ضة وم�ستقيمة ت�شكل
�أح��ي��اء �سكنية متماثلة وم��ف��ارق ال��ط��رق رح��ب��ة وف�سيحة مع
تخطيطات وا�ضحة ومريحة ونظام مثايل حلركة املرور .وتلطفوا
يف الريا�ض ب�إطالق ا�سم �أذربيجان على �أحد �شوارع العا�صمة
تكرمي ًا لبالدنا .وباملنا�سبة ظل هذا وحده بالن�سبة �إلى بلدان
منظومة الدول امل�ستقلة «الكمنويلث اجلديد» .و�شارع �أذربيجان
هذا يبلغ طوله  0.5كيلومرت وعر�ضه  20م�تر ًا بحركة مرور
ثنائية �أي :ذهاب ًا وعودة .وهو واقع يف منطقة جديدة فاخرة.
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والفيالت امل�شيدة حديث ًا ذوات ال�شكل الع�صري واملنظر
البديع والأ�شجار دائمة اخل�ضرة املزروعة وامل�شتولة على طول
الطريق جعلت من �شارعنا هذا زينة لهذا اجلزء من املدينة.
ويف الريا�ض كما هو ال�ش�أن يف املدن الأخرى باململكة العربية
ال�سعودية ي�سود نظام التق�سيم �إل��ى قطاعات .وه��ذا يف ر�أيي
�شكل مريح جد ًا ومالئم لإقامة الأجانب القادمني �إلى هنا طلب ًا
لالرتزاق َوفْق ًا لعقود مربمة مع بالد ذات ثقافة وعادات مغايرة.
وهذه القطاعات متثل ت�شكيالت م�ستقلة حماطة بحوائط على
هيئة �أ�سيجة وهي تق�سم �إلى م�ساحات ترتاوح من هكتار واحد
�إلى ب�ضع مئات من الهكتارات حيث يوفر كل ما هو مطلوب من
�أجل احلياة الطبيعية ،وبو�سعي حتى القول� :إنها املريحة وهذا
من حيث اجلوهر مدينة داخل املدينة .ويعي�ش هنا القادمون
اجلدد تبع ًا لإمكانية ا�ستطاعتهم ا�ستئجار �شقة �أو فيال م�ؤثثة
بالتجهيز التقني ال��ت��ام .ويعد الزم��ة �أك��ي��دة �شتى البنايات
املخ�ص�صة لالحتفاالت وحمال بيع احلاجيات ومراكز ومرافق
اخلدمات العامة.
�أما يف املجمعات الكربى فتوجد عدة م�سابح عميقة وغري
عميقة للمياه املتموجة ولها مقافز بعلو ب�ضعة �أم��ت��ار و�شتى
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الو�سائل امل�ساعدة وبخا�صة املخ�ص�صة للأطفال ال�صغار
الأح��ب��اء .وق��د نظمت فيها حمامات بخار مكتومة ومالعب
تن�س و�ساحات للعب الغولف وممرات م�شجرة مظللة واملطاعم
واملقاهي وقاعات االجتماعات واملكتبات العامة وغرف املعاجلة
بالتدليك والأ�سواق الكبرية وريا�ض الأطفال وحتى املدار�س.
وتنظم خمتلف احللقات الدرا�سية والتدريبية والهوايات الفنية
و�سواها حيث ي�ستطيع البالغون وال�صغار حتت �أنظار مدربني
متخ�ص�صني �أن ي��زاول��وا الر�سم والنحت والتطريز ودرا�سة
اللغات وجميع �أنواع امل�صارعة الريا�ضية وغري ذلك من الأمور
الطريفة وامل�شوقة.
وذات مرة دعتني �أمريكية �صديقة �إلى م�ستوطنة التجمع
التي تعي�ش فيها .وامتلكتني الده�شة مما ر�أيت و�شاهدت .وبدا
يل وك�أمنا �أنا ل�ست يف اململكة العربية ال�سعودية و�إمنا يف مكان
ما من �إ�سبانيا ،فعلى �ضفاف البحرية الزمردية الالزوردية
اال�صطناعية واجلزيرة ال�صغرية يف و�سطها واملحوطة بالع�شب
املخملي وبني نباتات جمة وكثيفة؛ توزعت فيالت م�شيدة على
الطراز الإ�سباين .وتوزعت امل�ساحات ال�شا�سعة من �أرا�ضي
امل�ستوطنة بني الت�ضاري�س الأوروبية �أو ال�شبيهة بها (يف و�سط
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ال�صحراء!) .واكت�شفت �ساحة رائعة التجهيز مل��زاول��ة لعبة
الغولف وقاعة م�سرح وطوق ًا دائري ًا على �شكل حلقة للتزحلق
والتزلج على احلذاء ذي العجالت ولها تك�سية خا�صة ومن�ش�أة
ريا�ضية للقيام باحلركات البهلوانية على عجالت الدراجة
والعار�ضتني والعقلتني واحل�صان اخل�شبي و�ساحة للعبة الهوكي
على العجالت و�ساحة لكرة ال�سلة وللكرة الطائرة و�ساحة لكرة
القدم وممر للعبة البولينغ وم�ضمار ل�سباق ال�سيارات وا�صطبل
خليول عربية مطهمة وحديقة حيوان �صغرية .ومل يكفني الوقت
مل�شاهدة ال�ساحات كلها  -وميكن التنقل بينها على �سيارات
�صغرية خا�صة مك�شوفة  -ولرمبا كنت قد �شاهدت حينئذ �أ�شياء
�أخرى طريفة.
ومدينة الريا�ض اليوم ميكن ت�شبيهها دومنا مبالغة ب�ساحة
بناء عمالقة علم ًا ب���أن عملية البناء م�ستمرة ب��دون انقطاع
لي�س فقط دومنا هبوط يف وترية العمل فح�سب و�إمنا �أي�ض ًا مع
زيادات دورية يف ال�شدة واحلدة .ويجري بناء كل �شيء :الفيالت
اخل�صو�صية وامل�����ص��ارف ومكاتب العمل وال��ف��ن��ادق وامل��راك��ز
التجارية والأ�سواق وحمال املبيعات .هذا مع �أن النقاط التجارية
املفتوحة حالي ًا خالية تنتظر امل�شرتين .وهذا الظرف يثري يف
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نف�سي على الدوام التعجب واال�ستغراب ومقابل هذا يطرح زوجي
حجة كبرية الوزن متام ًا وراجحة هي :ما داموا يوا�صلون بناءها
فهذا معناه �أن هناك طلب ًا عليها وحاجة �إليها.
وما بودِّي الإ�شارة �إليه خ�صو�ص ًا هو �أنهم ينجزون عمليات
البناء ب�شكلٍ جيدِ التنظيم جد ًا �إذ حتاط عر�صة البناء ب�سياج
جميل تعر�ض عليه ب�شتى الأ�ساليب املبتكرة ر�سوم تعرب عن مبنى
امل�ستقبل .ومن العجيب �أنهم ي�شتلون نخالت بالغة بارتفاع يبلغ
� 8إلى � 10أمتار .وعندما يرفع ال�سياج بعد االنتهاء من �أعمال
البناء تنف�سح �أمام �أعني الإن�سان العادي املفتوحة على و�سعها
تعجب ًا وا�ستغراب ًا �ساحة هي عبارة عن حديقة مزدهرة ومن�سقة.
وزجاج ال�شبابيك يف النوافذ ال�سفلية منظف بكل عناية .وهو
على كامل �أهبة اال�ستعداد ال�ستقبال �أوائ��ل ال�سكان يف حني
ت�ستمر داخل بواطن الأق�سام الأخرى الباقية من البناء اجلديد
الأعمال لتكميل الرتو�ش الأخرية من التزيني الداخلي.
ولأجل ت�شييد الفيالت �أو الق�صور  -كما هو ال�ش�أن بالن�سبة �إلى
مباين الدوائر الر�سمية  -يدعى املعماريون واملهند�سون والعمال
الأجانب الذين تخ�ص�ص لهم َوفْق رغبة �أ�صحاب طلبية احلجز
من �أرب��اب العمل ال املنازل لل�سكنى وحدها بل ومعها م�ساجد
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�صغرية يف جمموعة �إن�شائية متكاملة .وجتري �أعمال البناء على
النطاق الوا�سع مع ا�ستخدام املرمر التقليدي ذي الربيق اللماع
باللون ال�سماوي املتموج والرخام و�سواه من امل��واد الإن�شائية
لل�صخور التبليطية� .أما الأ�ساليب فهي دائمة التنوع وما من
فيال واحدة ت�شابه الأخرى يف طراز بنائها .وحتاط الإن�شاءات
املنفردة بدورات �سياجية عالية  -يرتاوح ارتفاعها بني الأربعة
وال�ستة �أمتار  -وهي �أي�ض ًا مك�سوة ببالطات من �أحجار التك�سية
النفي�سة مع بوابات بديعة من املخرمات احلديدية والزجاجات
امللونة واملزرك�شة بالنقو�ش .وعلى طول ال�سياج احلائطي من
الباب اخلارجي ت��زرع بجواره �أ�شجار يجري الحق ًا ت�شذيبها
بعناية فائقة.
واملتنزهات واحل��دائ��ق اخل�صو�صية م��زج��اة بالنافورات
والأحوا�ض وم�ساقط املياه وال�شالالت والت�شبيكات الأوروبية
وحتى ال�ساحات للعبة الغولف .وت�ضيء املمرات املظللة امل�شجرة
ذوات الفيء الد�سم م�صابيح طريق م�صنوعة من احلديد
الزهر .وتقع العني على �أجهزة مبتكرة خا�صة خلدمة هذه
احلدائق وهي تطلق نوافري قوية من املاء ويتلطف اجلو بالن�سائم
الباردة وذلك نف�سه ي�شكل منطقة حمدودة لها مناخها اخلا�ص
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بها داخل حممية مملوكة بحد ذاتها .وبع�ض �أ�صحاب الأمالك
ين�صبون يف زوايا منعزلة من املتنزهات واحلدائق امللحقة بها
اخليم البدوية املخططة وذلك لكي ير�ضوا �إلى درجة ما التَّوق
الذي يعتمل يف نفو�سهم �شوق ًا �إلى الطبيعة التي عرفوها و�أحبوها
ويلبوا امليل اخلفي يف جوانح الأنف�س �إل��ى ا�ستعادة املا�ضي
وا�سرتجاع الذكريات.
ويحدث �أحيان ًا �أن يعي�ش يف هذه اخليام �أقرباء من اجليل
الأقدم لأنهم مل ي�ستطيعوا على �أية حال التعود على العي�ش داخل
جدران تربِّد الهواء يف حيزها �أجهزة التكييف احلديث الغالية
بو�صفها �إحدى عالمات الرتقي .وهم ي�شعرون بالربد املعنوي
والبدين حني تلم�س جلودهم ب��رودة �أهوية الآالت الكهربائية
والإلكرتونية.
ولي�س من الندرة مبكان �أن ت�شاهد ف��وق ال�سطح امل�ستوي
للعمارة ال�شاهقة ذات ال�شقق العديدة مثل تلك اخليمة التي يعي�ش
فيها اجلدود واجلدات.
وملا كانت قطع الأرا�ضي يف الريا�ض غالية الثمن مبا فيه
الكفاية ف�إن كل ما وُ�صف �آنف ًا يعود بدرجة كبرية �إلى املواطنني
ذوي ال��دخ��ل ال��ع��ايل وال�ث�روة الكبرية مم��ن ميتلكون البيتني
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والثالثة ف�أكرث .وقطعة الأر�ض الراجعة �إلى من ميثل الطبقة
املتو�سطة لي�ست يف العادة �أكرب من البيت املبني نف�سه و�أمام
واجهته عادة ف�سحة غري كبرية مبلطة بالبالطات الرخامية
وعلى �أحد اجلانبني بالت�أكيد حو�ض �صغري ويف اخللف �أو فوق
ال�سقف توجد حجر للخدم وعند البوابة بناية يف طابق واحد
للحار�س �أو ال�سائق .وت�شاهد يف بع�ض ال�ساحات قطعة من الأر�ض
زرعت فيها نخالت و�أ�شجار برتقال وليمون و�سواها من الأ�شجار
املثمرة بالفواكه وفيها كذلك �شجريات مزهرة تنمو عليها زهور
مو�سمية فواحة بالرائحة الذكية ذات النكهة الطيبة.
وال�سعوديون يبنون املنازل عادة تقليدي ًا من َبهْوين لل�ضيافة
�أحدهما للن�ساء والآخر للرجال على حدة .وفيها حمامات بخارية
مكتومة و�أحوا�ض �سباحة تغلى لها املياه و�أر�ضية ف�سيف�سائية وعدة
خمادع �أي غرف نوم تبع ًا لعدد الأطفال والأقرباء والإمكانات
املادية واملالية .ويتميز التق�سيم الداخلي بالرتف من زينات
مبتكرة لل�سقوف وجماميع الرثيات البلورية .ناهيك عن ق�صور
الأمراء والأمريات حيث اجلدران ملب�سة بال�ستائر املل�صقة من
احلرير بالألوان كالإ�ستربق تزينه التو�شيات املطرزة يدوياً.
ويف مرة من املرات كنا �أنا وزوجي �ضيوف ًا على �أحد رجال
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املال والأعمال ال�سعوديني وقد دعانا رجل الأعمال هذا مل�شاهدة
بيته امل�شيد وامل�ؤثث لتوِّه.
وجتمَّع املدعوون متحلقني حول نافورة غري مرتفعة و�سط
بركة �صغرية بقلب بهو ال�ضيافة ولكن �أ�صحاب الدار وبخا�صة
�صغارهم كانوا كبريي الرغبة يف عر�ض م�سكنهم اجلديد على
�ضيوفهم بالتجول يف �أنحائه للفرجة واال�ستعرا�ض والتعرف.
وقد تبعنا �أثرهم بكل �سرور وارتياح .كان البيت مرتَّب ًا بذوق
رهيف� .أب��واب الغرف على كال اجلانبني من بهو اجللو�س ذي
الطابقني مو�صولة ب�سالمل يتلوها ممر مزجج خلفه �أ�صي�ص
زرعت فيه نباتات نادرة (ويا للعجب؛ متى مت لها الوقت لكي تنمو
�إلى هذا احلجم يف البيت اجلديد؟!) وتخيم فوقها قبة زجاجية
داخل الباحة ،ويف و�سطها �شاهدنا حو�ض ًا بي�ضوي ال�شكل ينتهي
من �أح��د جوانبه مب�سقط مائي على درجتني .ويف قعره لوحة
ف�سيف�سائية على �شكل �سجادة �شرقية تقليدية .ورد ًا على نظراتنا
املت�سائلة �أجاب �صاحب الدار املنت�شي بت�أثري رد الفعل هذا لدينا
ب�أن هذا كله لي�س �سوى قطع ف�سيف�ساء .و�أ�ؤكد لكم �أن ذلك كان
من الرباعة يف ال�صنعة ومن ال�شبه بالعمل ال�صياغي تابعت لبع�ض
الوقت النظر فيه ب�إمعان غري ق��ادرة على الت�صديق ب���أن هذه
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ال�سجادة لي�ست �سجادة حقيقية من�سوجة من اخليوط ال�صوفية.
ويف الريا�ض غري قليل من املباين الر�سمية غري العادية
من حيث عمارتها .ويتولد االنطباع ب�أن حكومة اململكة العربية
ال�سعودية راغبة وق��ادرة لكي تعر�ض للعامل �أن اململكة نادرة
وتتميز يف الكثري من النواحي عن البلدان الأخرى على �سطح
الكرة الأر�ضية وعلى �سبيل املثال مبنى وزارة الداخلية� .إنه ُم َع ٌّد
على هيئة �صفيحة معدنية متعددة الدرجات ومن حيث ال�شكل
ت�شبه جناحي ج�سم طائر كبري من ال�صحون الطائرة اخليالية
املذكورة يف ق�ص�ص و�أفالم اخليال العلمي وهو يبدو من اخلارج
ق�ص
مثا ًال على ما فوق الع�صرنة� .أما الأَبْهاء الداخلية على ما َّ
يل زوجي �أيلمان �أرا�سلي ف�إنها تبدو وك�أنها ق�صور قدمية من
تلك املذكورة يف احلكايات ال�شرقية .وثمة بناية ت�شبه بحجمها
العمالق مقب�ض ًا زجاجي ًا ينتهي بكرة بلورية يف ع�شرات من
الأمتار حجماً! ويف املداخن ال�سامقة على علو عدة طوابق للبيوت
فوهات و�أعناق بتناغم يف ت�شكيلها ،وبان�سجام الزجاج واملعدن
واملواد املركبة الع�صرية والأنواع النفي�سة من احلجر.
وقبل هنيهة ق�صرية من الزمن ،يف بداية الأل��ف اجلديدة
�شهق مرتفع ًا ب�سرعة مده�شة ك�أمنا ان�شق من الأر���ض بقدرة
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قادر املركز امللكي وهو جممع وا�سع يف و�سطه مبنى �شاهق بعلو
ثالثمائة مرت وهو ي�ستحق متام ًا �أن يو�صف بكونه �أحد العجائب
اجلديدة من عجائب الدنيا ال�سبعة .وعلى الأرجح �سوف يغدو
هذا املبنى رم��ز ًا ملدينة الريا�ض وذلك لأن مناذجه امل�صغرة
منت�شرة الآن على الواجهات الزجاجية للمخازن ويف حمال بيع
الهدايا التذكارية ،ور�سومه مطبوعة على الفانيالت الريا�ضية.
وميكن �إطالق و�صف منجزة الفن املعماري �أي�ض ًا على املجمع
الريا�ضي ب�إ�ستاده املريح وهو امللعب الريا�ضي الوا�سع و�أكرب
م�ضمار للألعاب يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
ويف الق�سم ال�شمايل الغربي والأك�ثر ارتفاع ًا من الريا�ض
امتدت على م�ساحة ثمانية كيلومرتات مربعة املنطقة امل�سماة
باحلي الدبلوما�سي والتي ب��د�أ ت�شييدها يف ال�سبعينيات من
القرن امليالدي املا�ضي حني �صدر القرار احلكومي بنقل وزارة
اخلارجية وجميع البعثات الدبلوما�سية من جدة �إلى الريا�ض.
وت�شرف بنايتها بقامتها على خلفية املنطقة (وهي ربوة منتظمة
ال�شكل هند�سي ًَا بقمة دائرية .وتتماثل هيئة هذه الربوة ب�شكلها
مع طريق ال�سيارات ال��دائ��رى ملدينة الريا�ض� ،أم��ا �أ�سا�سها
فمنحدر �إلى ناحية الغرب) .وهذا هو �أ�ضخم الوديان يف هذا
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الق�سم من �شبه اجلزيرة وحوافه منحدرة ب�شكل حاد .وهذه
اخلوا�ص بالذات كانت �أ�سا�س ًا لإن�شاء ت�ضري�س ا�صطناعي
نادر املثال .وقد بني املتنزه على طول عدة كيلومرتات وهو ذو
تعرجات متكررة .وقد جُ لبت لت�شييده وتنظيمه كتلة �ضخمة من
الرمل وال�صدفيات.
وبوا�سطتها �صنعت على حواف الوادي املقطوعة بناية مبهمة
وغام�ضة ال�شكل مع م�صطبات ومقاعد حجرية حيث ميكن
ق�ضاء �أيام العطل والراحة ب�شكل رائع مع الأ�سرة والأ�صدقاء.
و�شق �ستاد مفتوح و�أعليت ذروات التالل وحولت �إلى مدخل
للمدينة( ،وميكن الت�سا�ؤل� :أية تقنية ع�صرية جبارة ا�ستخدمت
هنا) .ونظمت ترع مائية غري كبرية مب�صاطب على ال�ضفاف
واحلافات .وهي جتتذبك للجلو�س عليها فوق حجر دافئ و�سماع
ه�سه�سة احل�شرات ونقيق ال�ضفادع املتكاثرة هنا .ويف هذا الهدوء
ت�سرح يف الأفكار واال�ست�سالم ل�شريط الذكريات .والهدوء هنا
�صاف و�شفاف واحلرارة �أخف�ض بدرجتني
عجيب والهواء كذلك ٍ
�إلى ثالث درج��ات منها يف �أط��راف املدينة .وهذا يف�سر برده
بارتفاع بناء وزارة اخلارجية وكذلك النباتات وترع املياه .وجميع
مباين ال�سفارات واملمثليات غارقة يف اخل�ضرة� .أما العديد من
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الأح��وا���ض وال�برك وم�ساقط املياه ف�إنها ترطب اجل��و وت�برده
(علم ًا ب�أن الطق�س يف الريا�ض �شديد اجلفاف).
وعلى الأر���ص��ف��ة ويف اخل��ط امل��رك��زي م��ن ال��ط��رق يف احلي
�شكلت �صفوف مرتا�صة من النخل معطية الظل املنقذ من لهيب
ال�شم�س .وقد نظمت مفارقها على هيئة �ساحة حلقية بال�شكل
«الدوار» مع �ساحات خ�ضراء دائرية يف و�سطها �شتلت الأ�شجار
وزرعت الأزه��ار .واحلي الدبلوما�سي حموط ب�سياج مانع عدا
املو�ضع الذي ت�شكل فيه التالل عار�ض ًا طبيعياً.
وال ميكننا الدخول �إلى هذا احلي �إال عرب اجلادة الرئي�سية
التي تقطعه من ال�شمال �إلى اجلنوب .وعند املدخل الأ�سا�س �إلى
احلي موقع احلر�س الكبري والدوار الرئي�س .وتعرت�ضه ال�صواري
التي ترتفع عليها يف �أيام الأعياد رايات الدول املعتمدة ممثلياتها
وبعثاتها لدى اململكة العربية ال�سعودية.
��ض�لا ع��ن ال�����س��ف��ارات وم��ق��ار املمثليات تقع يف احلي
وف��� ً
الدبلوما�سي ف��روع امل�صارف ال��ك�برى وامل��دار���س وال��ن��وادي
الريا�ضية واملركز الن�سوي الفاخر ال��ذي تطلق عليه ت�سمية
مناهل .وهنا ي�ستطيع الكبار وال�صغار �أن ميار�سوا �أحب
الأع��م��ال املتنوعة اب��ت��داء من درا���س��ة ال��ق��ر�آن وحفظه وتعلم
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اللغات وا�ستعمال �أج��ه��زة الكمبيوتر وممار�سة فن الر�سم
وال�سرياميك (الفخاريات) والنق�ش على احلرير ،وانتهاء بلعب
التن�س وال�سباحة وامل�صارعات ال�شرقية والكثري �سواها.
وثمة املجمع من �صالونات احلالقة واملطاعم واملقاهي وكذلك
قاعات ف�سيحة لإقامة وتنظيم املعار�ض والأ���س��واق اخلريية.
وعقيالت الدبلوما�سيني �ضيفات دائمات على هذه امل�ؤ�س�سة
امل�ضياف� .أما الن�سوة املحليات فيف�ضلن �أن مي�ضني هنا ق�سم ًا
كبري ًا من �أوق��ات فراغهن .و�أغلبيتهن ي�صحنب �أطفالهن مع
�أع�ضاء يف املركز .يتلقى �أطفالهن التح�صيل التعليمي والتدريبي
يف �شتى الفروع الدرا�سية وتتاح لهن الفر�صة للعناية مبظهرهن
اخلارجي وتعهد جمالهن و�شكلهن ويقمن بامل�شرتيات �أو يتبادلن
�أطراف احلديث يف ف�ضف�ضة مع ال�صديقات عند تناول فناجني
القهوة وارت�شافها .وبالطبع ف�إن الع�ضوية وال�صفوف الدرا�سية
تتطلب دفع �أجور ولكن هذا  -كما �أعتقد  -لي�س عبئ ًا ثقي ًال على
�أنا�س مثل مواطني ومواطنات اململكة العربية ال�سعودية.
ويقيم مركز مناهل �سنوي ًا امل���آدب والوالئم لأج��ل عقيالت
ال�سفراء وجتري �أثناءها �ألعاب على هيئة �أ�سئلة و�أجوبة على
�أ�سلوب «حزّر فزّر» .وذات مرة حالفني احلظ فربحت اجلائزة
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الأولى وهي دعوة ع�شاء يف مطعم ل�شخ�صني (و�أقول ب�صراحة
�إن الأ�سئلة كانت �سهلة للغاية) .وعلى طول اجلادة الرئي�سة يف
احلي �أن�شئ جممع �ضخم يبلغ زهاء الثالثمائة مرت طو ًال وهو
�شبيه من حيث الأ�سلوب بالبنايات القدمية وبلون داك��ن ،مع
كراجات لل�سيارات يف نفق �أر�ضي حتت البناية كلها .و�أقيمت يف
املجمع مكاتب �إدارية و�صالة رائعة حلفالت اال�ستقبال الر�سمية
و�سوق كبرية «�سوبر ماركت» وخم��ازن لبيع التحف التذكارية
وف��ن��دق .وعلى م�ستوى الطابق الثالث من بناية املجمع كان
ينق�سم مبمر �إلى ق�سمني ويف هذا املمر النظيف من �ستة �إلى
ثمانية �أمتار نظمت حديقة حقيقية من نوع «اجلنائن املعلقة».
و�أن��ا �أحب التنزه هنا .نخالت �سامقة و�أ�شجار الأكا�سيا ذات
التيجان الكثيفة على �شكل امل�صباح وال�شجريات الديكورية
للزينة والظل البارد الظليل وال�سماء العالية املنظورة من خالل
مربعات الفراغ املغطاة وغياب النا�س التام .وهذه كلها ت�شكل
جو ًا غام�ض ًا لل�شرق العريق الذي احتل ال�شغف به قلوبنا وا�ستقر
يف �أعماق نفو�سنا منذ مطالعتنا القدمية للحكايات ال�سحرية يف
طفولتنا البعيدة.
وغري بعيد عن �صالة اال�ستقباالت فيما بني خم��ازن البيع
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ال�صغرية واملقاهي و�سواها من املحال املختلفة الأغرا�ض نظمت
م�ساحة ف�سيحة ال�سرتاحة املواطنني الذين ي��روق لهم ق�ضاء
�أيام العطل هنا والأما�سي يف �أيام الدوام العادية .وي�أتي �سكان
الريا�ض �إلى هنا ب�صحبة عوائلهم الكاملة مع عربات الأطفال
ال�صغار و�أحذية العجالت املتزحلقة والدراجات الهوائية و�سالل
للأطعمة ،وي�شغلون امل��وائ��د واملنا�ضد امل�صفوفة يف الباحة
ويفر�شون ال�سجاجيد والأب�سطة وتطول جل�ساتهم �إلى �ساعات
مت�أخرة من الليل.
�أنا وزوجي �أي�ض ًا مع �أ�صدقائنا كذلك لي�س نادر ًا ما ن�أتي �إلى
هنا لغر�ض اال�سرتاحة واال�ستجمام يف �أعقاب م�سرية مل�سافة
كيلومرتات عديدة من ال�سابلة ال�سالكة على طول الطريق .وقد
كررنا ب�شكل خا�ص زياراتنا �إلى هذا املو�ضع عندما نزل �أحفادنا
�ضيوف ًا علينا .وميكن هنا ارت�شاف كوب �شاي �أو فنجان قهوة
وطلب الدندرمة (الآي�س كرمي ) وقطعة من خبز اللحم الإيطايل
احلقيقي .وميكن ال��ت��درب على �أج��ه��زة اللعب الأتوماتيكية
�أو جمرد اجللو�س والتطلع �إلى م�شاهد �صغرية من حياة الأ�سرة
ال�سعودية .ومهما ك��ان غريب ًا ف�إنه ال يثري الأع�صاب مطلق ًا
�ضجيج الأطفال الذين يتقاذفون الكرة �أو يركلونها �أو يتزحلقون
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على �أحذية العجالت والذين رمبا ي�صطدمون غري قا�صدين
مبائدتك �أو من�ضدتك .وميكنك التطلع �إلى التك�سية احلجرية
ال�صقيلة كاملر�آة وبدون �أية �شروخ �أو نتوء كذلك الباحة والربوات
الوا�سعة والآمنة للمتزحلقني واملتزجلني والزوايا املخ�ص�صة
لأحوا�ض الزهور والكنَّا�سني واملنظفني املعتنني وال�سقاة ورجال
الأمن امل�ستعدين دوم ًا لتقدمي امل�ساعدة.
وال �أتعب من التعجب ب�صدد الكيفية التي حتر�ص بها ال�سلطات
على مواطني بالدها وعدم الر�سمية وال�شكلية والإمعان يف التفكري
ب�ش�أن تنظيم راحتهم وا�سرتاحتهم و�أوق��ات فراغهم و�أ�شكال
حياتهم .وتنفق على هذه الأهداف مبالغ طائلة من النقود ،ولي�س
لأن الأموال لديها كثرية فح�سب و�إمنا لأن الأمر ينبغي �أن يكون
على هذا الوجه خا�صة .وقرب �أي حمل جتاري ومتنزه يف البالد
نظِّ مت �ساحات وجممعات لت�سلية الأطفال علم ًا ب�أن ذلك يجري
حتت رقابة املوظفني ومالحظتهم لكي تتاح الفر�صة للأمهات
للقيام يف طم�أنينة بالعمليات وال�صفقات ال�شرائية� ،أما الآباء
فلكي يتوجهوا �إلى �أداء فري�ضة ال�صالة يف �أقرب م�سجد .والأطفال
املف�ضل يف �سيا�سة اململكة .ولأجلهم �أعُ َّد
عموم ًا يحتلُّون املوقع َّ
العديد من مدن الأطفال خارج املدينة ح�سنة التجهيز وال�ضمان
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املدر�سي االبتدائي التام والتعليم الثانوي والعايل املجاين مع
خم�ص�صات درا�سية حمرتمة وكافية وخدمة طبية كاملة بدون
مقابل كما هو ال�ش�أن �أي�ض ًا بالن�سبة �إلى البالغني.
ويف �أعلى مو�ضع من احلي الدبلوما�سي �أقيم ق�صر حفالت
اال�ستقبال الر�سمية وعقد الندوات واحللقات الدرا�سية وتنظيم
املعار�ض امل�سمى بـ (ق�صر طويق) وهو ب�شكله وخلوه من النوافذ
وبدوراناته امللتوية الدائرية ي�شبه فع ًال الطوق ،وقد �سمي بذلك
ن�سبة �إل��ى جبل طويق املعروف .و�شكله اخلارجي مبتكر جد ًا
ومل ي�سبق يل قط ر�ؤية ما هو �شبيه به .ولعلي �أ�ستطيع ت�شبيه
الق�صر ب�إوزة كبرية مقلوبة .علم ًا ب�أن ق�سمه الأو�سط ي�صل �إلى
ارتفاع عمارة �سكنية يف ثالثة �أو �أربعة طوابق� .أما كلتا نهايتيه
املدورتني فتبد�آن من �أر�ضية املتنزه الداخلي من مو�ضع قدميك
مع ارتفاع حتليقي و�سلَّم حلزوين .ومن هنا ميكنك االرتقاء
بيُ�سْ ر �إلى �سطح ال�سقف العلوي والو�صول عرب ظهر الإوزة �إلى
�أعاله و�إغالق الدائرة ثم النزول على ال�سلم واملنحدر من نهايته
املقابلة .ومن هنا ينف�سح منظر رائع وعلى قدر حركتك ت�شهد
حواليك ويف باحات الق�صر الداخلية ت�ضاري�س ا�صطناعية مع
نباتات نادرة وغريبة وبرك عميقة مغطاة ب�أ�سقف زجاجية.
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ويف امل�ساء ت��رى ق�صور الأم����راء خ���ارج املدينة وال�سماء
الالزوردية امل�ضاءة بحزمة الأنوار فوق مدينة الريا�ض .وت�شغل
ثلث احلي الدبلوما�سي املتنزهات و�أحرا�ش النخيل (وجمموع
عددها يف مدينة الريا�ض ثالثمائة) .وهذه جمموعة حقيقية
من اخل�ضرة كاحلزمة اخل�ضراء .وبالطبع يتطلب �إن�شاء مثل
هذا جهود ًا ب�شرية هائلة ونفقات طائلة ونقل الأتربة من �شتى
�أنحاء اململكة وحتى من خارج احلدود .وقد �سبق يل التحدث
عن م�شكالت توفري املياه .ويف الوقت احلا�ضر امل�صادر الطبيعية
للماء وم�صانع حتلية املياه ت�سد الطلب ولكن احلكومة قد كلفت
العلماء باملهام اخلا�صة مبو�ضوع دع��م تزويد البالد باملياه
م�ستقبالً .وحتى الآن ت�سقى الأ�شجار ومتتلئ الأحوا�ض.
�أم��ا النافورات وم�ساقط املياه وال�شالالت فتوا�صل عملها
ليل نهار على مدى � 24ساعة .وينفق ب�سخاء �أي�ض ًا على �إ�ضاءة
املتنزهات.
ويف الق�سم اجلنوبي الغربي من احلي الدبلوما�سي يف جزئه
املنخف�ض امتدت غابة نخيل جميلة ي�ستطيع �أي مواطن القيام
بزيارة �إليها .وف�ض ًال عن ذلك نُ�صبت فيها خيام خا�صة ورفوف
حتتوي على مناقل و�سواها من اللوازم املريحة للمتنزهني وهواة
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�إعداد الطعام وتناوله يف الهواء الطلق �أثناء النزهات يف �أيام
العطل .و�أ�شجار ال�سدر الفخمة وتيجان النخيل املثقلة بحملها
يف الربيع من الأعذاق احلاملة للعديد من الكيلوغرامات بالتمور
املذهبة رطب ًا والزهور الفواحة بالرائحة الذكية �أو �أ�شجار املوالح
الثقيلة ب�أثمارها وامل�ساقط املائية غري الكبرية مع ال�ضفادع
و�أ�سراب البط الوح�شي التي تنزل هنا للراحة وال�شرب .كل
هذا يجتذب �إلى هنا ع�شاق الطبيعة يف �أي مو�سم كان وحتى
�أثناء ال�صيف .وهنا حتت الظل الظليل على �ضفاف غدير غري
كبري احتفلنا غري مرة بالأعياد و�أيام امليالد من قبل العاملني يف
�سفارتنا جمتمعني ويف كل مرة و�أنا �أنظر �إلى االنعكا�س الدقيق
الوا�ضح للنخيل يف امل��اء ال�ساكن و�أن�صت �إل��ى تغريد الطيور
و�أ���ص��وات ال��ه��وام واحل�شرات غري املرئية �شعرت با�ستغراب
الإعجاب بالإمكانات غري املحدودة لدى الطبيعة احلية يف حالة
اتخاذ موقف العناية والرعاية �إزاءه��ا �إذ هي ترد على ذلك
بالعرفان وال�شكران حتى يف و�سط البيداء.
ويف�ضل ال�سعوديون اال�ستجمام يف ا�سرتخاء م�ستلقني على
م�صاطب خ�ضراء جال�سني على ال�سجاجيد حماطني بال�سالل
املحتوية على �أطعمتهم وحاجاتهم �أو عند مالعب الأطفال
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و���س��اح��ات لعبهم ال��ت��ي ميكن ال��ق��ول جم����ازاً� :إن��ه��ا منظومة
كالقالئد يف خيط ال�سابلة ال�سالكة .وهذه ال�ساحات جمهزة
بذوق مرهف .وكذلك عرائ�ش املناظر املخرمة من الأخ�شاب
املنجورة واملحزوزة بالنق�ش اليدوي والأكواخ امل�صنوعة �أ�سلوبي ًا
على غرار اخليام والبيوت القدمية ،والأحوا�ض غري العميقة
والأراجيح والربوات والأدوات الريا�ضية ال�صاحلة لال�ستعمال
واجلاهزة خلدمة �أ�صحابها ال�صغار .وبالطبع ف�إن الأطفال يف
جميع البلدان متماثلون ويحدث �أن بع�ضهم يحطم الألعاب،
ولكن يراقب ويالحظ كل هذه الأ�شياء جي�ش كثري التعداد و�إن
كان غري ملحوظ من امل�ستخدمني.
والعوار�ض الديكورية م�شذبة والرتع املائية منظفة والدروب
منثورة بالرتبة الناعمة� .أم��ا النباتات ال�سامقة يف املمرات
امل�شجرة املخ�ص�صة للنزهة حتت �أ�شعة ال�شم�س امللتهبة فهي
نظيفة وبانتظار زوارها .ولكنهم ويا للغرابة قليلو العدد! ويحدث
�أنه يف غ�ضون نزهة ملدة �ساعتني ال ت�صادف حتى �شخ�ص ًا واحد ًا
وبخا�صة يف الأي��ام االعتيادية .ومعظم ال�سعوديني العاديني
يف�ضلون �إم�ضاء �أوق��ات الفراغ يف متنزهات املدينة واملراكز
التجارية �إذ يتنقلون راكبني �إلى �ضواحي الريا�ض فيجل�سون
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بجوار �سياراتهم عند حواف اجلادة متطلعني بت�أمل نحو الأفق
�أو �إلى جنوم ال�سماء الليلية وبهذا ال�شكل رمبا يتم لهم �إطفاء
غليل ال�شوق �إلى �أمهم ال�صحراء.
ونحن � -أن��ا وزوج��ي  -ن�أتي راكبني �إل��ى ال��درب قبل وقت
قليل من غروب ال�شم�س .وبعد قطع م�سافة ب�ضعة كيلومرتات
ب�سرعة نتوقف عند �أحد املرتفعات يف حافة لن�شاهد كيف يهبط
قر�ص ال�شم�س الكبري ذو اللون الربتقايل الباهت �أمام �أعيننا
وراء خط الأفق الدقيق .كنت قد ذكرت يف بداية حديثي هذا
كيف �أده�شتني الأنوار ال�ساطعة امل�شع�شعة ملدينة الريا�ض حني
وقعت عليها عيناي لأول م��رة من حتت جناح الطائرة التي
و�ضاءة دوم ًا كنور
�أقلتنا� .أجل؛ �إن ال�شوارع الليلية لهذه املدينة َّ
النهار وبخا�صة يف �أيام الأعياد واالحتفاالت .وت�أخذ امل�ؤ�س�سات
اخل�صو�صية ح�صة الأ�سد من الإ�ضاءة .وعملي ًا ت�شغل جميع
الطوابق الأول��ى من العمارات ال�سكنية حمال البيع واملطاعم
وال�صيدليات و�صالونات احلالقة وم�شاغل �أ�صحاب احلِ رَف
والفروع اخلدماتية الأخرى وهي حِ رَفي ًا مفعمة تبع ًا لقوة اخليال
لدى �أ�صحابها بكل �أنواع الإعالنات الكهربائية امل�ضيئة ،وبف�ضل
و�ضاء موحد
هذا تبدو ال�شوارع وك�أنها �شا�شة معر�ض زجاجي َّ
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مفتوح الباب على م�صراعيه �أمام امل�شرتي.
ولي�س بو�سعي حتى �إي��راد الرقم التقريبي لعدد املخازن يف
مدينة الريا�ض ،وعلى الأرجح يوجد مثل هذا الإح�صاء �إال �أن
عددها من الكرثة بحيث ميكنني �أن �أ�ستخدم يف و�صفها التعبري
القدمي «ب�لا ع��دد» .وه��ي ت�تراوح ما بني املتوا�ضعة يف حجرة
واحدة غري كبرية وال�ضخمة التي ت�شمل طابقني وثالثة طوابق
يف ب�ضع مئات من الأمتار املربعة ،ناهيك عن املراكز التجارية
عديدة الطوابق التي ت�ضم عمارة �سكنية بكاملها .وج��دران
واجهاتها متثل حائط ًا �ضخم ًا من الزجاج عار�ضة حمتوياتها
على كل الطوابق ب�شكل ديكوري ف�سيح بحيث �إن امل�شرتي يبد�أ
 وهو ينظر �إليها من وراء زجاجات �سيارته اخل�صو�صية -بالتفكري يف نوعية �صفقته ال�شرائية .وثمة كرثة هائلة يف خمازن
بيع الأثاث التي رتبت فيها بكل ما يلزم من قطع الأثاث املنزلية
الأمامية وامل�صاحبة مغرية حاجياتها الرائعة مبا هو الأحدث
منها والأكرث ع�صرنة منها مناوبة كل ن�صف عام من الزمان.
ويتولد لديك انطباع وك�أن الأثاث من �أدوات الطلب اليومي
يف ال�شراء .وجتلب االهتمام وت�ستجلب الأنظار خمازن �أجهزة
الإ�ضاءة ب�ل�ألأة الأ�صابع البلورية املا�سية امل�شع�شعة لل�شركات
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ال�ضخمة يف الأ�شكال والأحجام كافة .وتعود ال�شهرة خا�صة �إلى
حمال احللويات وال�سكاكر حيث ال�شكوالتة والتمور واحللوى
ال�شرقية تباع يف �صناديق مبلورة �أو مر�صعة ويف مزهريات
بلورية و�إذا رغب يف الأقل ثمن ًا ففي �أوعية لدائنية ملونة ومزوقة
ب�شكل مبتكر وجذاب� .أما خمازن بيع الأدوات املنزلية ولوازم
التدبري املنزيل ف�إنها غا�صة متام ًا بتلك الكرثة من الأ�شياء
اجلميلة والبديعة �إلى حد �أن �أية امر�أة ترى مثل هذه البدائع
لن تذهب من هنا فارغة اليدين بل ت�شرتي منها املزيد فاملزيد
بدافع الإغراء والإغواء يف الدعاية والإعالن.
وبالطبع كان ميكن ت�أليف كتاب منفرد عن خمازن املبيعات
يف الريا�ض بل ويف �سواها من املدن باململكة العربية ال�سعودية
وبالأخ�ص كربيات مدنها .ولكن اال�ستنتاج العام هو التايل:
�أنها تعر�ض الغزارة والرتف وبالطبع املعرفة الدقيقة بنف�سية
امل�شرتين .ويعمل على هذا اخت�صا�صيون مهرة .وكل متخ�ص�ص
يف جتميل الواجهات يرتب ال املحل التجاري وح��ده بل وكل
املجال الرحيب الواقع �أمامه مبا يف ذلك املقطع القريب من
ر�صيف ال�شارع .واملحال ال�صغرية �أي�ض ًا ت�ستخدم جلذب انتباه
امل�شرتين خمتلف امل�ؤثرات ال�ضوئية واملعلقات امللونة والآليات
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ال�صغرية �أو تعر�ض التحف التذكارية ،وعلى �سبيل املثال دلة
قهوة بحجم �أربعة �أمتار .و�إذا كانت مزروعة �أمام املحل التجاري
نخلة �أو نخالت فهي �أي�ض ًا ميكن تزيينها ولف جذعها على طوله
بزينات ومزوقات .وخالل الآونة الأخرية �أ�صبح مبثابة املو�ضة
ن�صب ك�شافات كهربائية دوارة �ضخمة وقوية جد ًا تر�سل �أ�شعتها
النافذة والثاقبة تارة نحو الأر���ض وما فيها وت��ارة �أخ��رى نحو
ال�سماء فتحول الليل �إلى نهار� .أما بخ�صو�ص الأر�صفة ف�إن كل
�صاحب حمل جتاري يزين حمله والر�صيف املقابل على ذوقه
وهواه .ف�إذا �شاء فر�ش عليه ب�ساط ًا وثري ًا و�إذا �أراد بلَّطه باملرمر
�أو ك�ساه بالبالطات الرخامية الديكورية .و�أحيان ًا ثمة من يبد�أ
من ق�سم ر�صيف املارة .وهكذا ف�إن امل�شاة العابرين قليلي العدد
يعانون �أحيان ًا �صعوبة يف امل��رور بني كل هذه املعوقات .ولكن
االهتمام من�صبٌّ هنا على �أولئك الذين يركبون �سياراتهم
اخل�صو�صية.
وتزين ب�شكل جميل وبديع للغاية املزارع ال�شارعية ال�صغرية
العائدة �إلى خمازن بيع الزهور والباقات ويف م�ساحة غري كبرية
(� 4 * 2.5أم��ت��ار) .ينظمون حديقة حقيقية فيها ونافورات
وم�ساقط مياه وطواحني م�صغرة تعمل مراوحها بقوة حركة
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املاء .وامل�شرتي املنتظر وهو يخطو على ال�سجادة الناعمة من
الع�شب النامي بني النباتات الفواحة بالنكهة العطرة يجد نف�سه
حممو ًال على ال�شراء من هذه الأزهار املغرية.
وق�سم كبري من ال�سعوديني يف�ضلون �شراء ال�سلع ال�صناعية
من الأ�سواق .وخالف ًا لأ�سواقنا متثل �أ�سواقهم �صفوف ًا طويلة من
املخازن املريحة غري الكبرية على هيئة حوانيت ودكاكني جممعة
يف حيز واحد .وعلى �سبيل املثال :يت�ألف �سوق الديرة يف الق�سم
القدمي للمدينة من  400نقطة مبيعات ،ولكن ثمة جممعات
�أكرب حجم ًا وحمتوى .ومن املمكن فيها �شراء كل �شيء من �إبر
اخلياطة �إلى قطع الأثاث الكبرية وال�سجاجيد على اختالفها.
وهي م�شهورة خ�صو�ص ًا بالروائح والعطور والزيوت العطرة
الطبيعية واحلناء .وهنا ترى امل�ساومة عند ال�شراء و�إذا كنت
ت�ستطيع �إظهار براعتك ك�أجنبي يف الإملام باللغة العربية واللهجة
املحلية الدارجة بحيث تنال الإعجاب وتثري العجب فلي�س من
الغريب �أن ت�سامح يف ال�سعر وحت�صل على تنزيالت يف الأثمان.
وبودِّي �إيراد ب�ضع عبارات عن املطاعم واملقا�صف .والأخرية
تقع عادة بجوار املحال التي تبيع ال�سلع الالزمة يومي ًا كحوانيت
املخابز واللحوم واخل�ضار و«ال�سوبرماركت» و�صالونات احلالقة
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واخلياطة .وه��ذه املقا�صف مع َّدة للرجال فقط ويف بع�ضها
�أماكن خا�صة بالعوائل� .أما املطاعم ف�إنها يف الريا�ض بكرثة
كاثرة ب�شتى النوعيات والأل���وان القومية كالرتكية والهندية
واملغربية واليابانية والكورية والإيطالية والعديد �سواها .وهي
يف العادة �صاالت ف�سيحة مق�سمة �إلى �أركان بعوار�ض خ�شبية
بديعة النقو�ش والزخارف �أو احلواجز العازلة وال�ستائر بحيث
ينعزل اجلل�ساء وال�ضيوف عن بع�ضهم بع�ض ًا يف حلقات ت�ضم
املتعارفني والأ�صدقاء .واملدخل �إليها مق�سوم عادة �إلى بابني
للرجال وللعوائل بحيث �إنهم عند الولوج �إل��ى الداخل ال تقع
�أنظارهم على بع�ضهم بع�ضاً ،وذائعة ال�صيت على نحو خا�ص
املطاعم ال�صينية املتميزة بزيناتها اخلا�صة وجدرانها مزوقة
«ديكورياً» بالأقم�شة الأطل�سية ذوات الأل��وان الزاهية ومتدلية
من ال�سقف �شتى �أن��واع القناديل امللونة والأجرا�س ال�صغرية
واجل�لاج��ل الرنانة .وال�برك اال�صطناعية ذوات النافورات
والأحوا�ض الزجاجية ال�ضخمة وهي �أعلى من قامة الإن�سان
وتعوم فيها �أنواع عجيبة وطريفة من الأ�سماك والأحياء البحرية
لت�سلية الرواد ،وهنا بو�سعك طلب اجللو�س يف قاعة مغلقة غري
كبرية وق�ضاء الوقت مع �أ�صدقائك ومعارفك.
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والعاملون فيها �أنيقون ي�ستقبلون ال�ضيوف ويودعونهم
بابت�سامة عري�ضة وبوجه ب�شو�ش ويحملون �إليك بالت�أكيد يف
ختام املائدة داخل علب خا�صة كل ما حجزته من طلبيات ولكن
مل تت�سع املعدة ال�ستيعابه من �ألوان الطعام .وبالطبع يقدمون لك
�آيات ال�شكر على الزيارة داعني �إياك �إلى تكرارها ومرحبني بك
�سلف ًا وم�سبقاً .وجدران الواجهات يف جميع املطاعم ال�صينية
كذلك م��زوق��ة ب�صورة مبتكرة ج��د ًا ول��ه��ذا ح�ين التجوال يف
ال�شوارع ت�ستطيع بكل �سهولة وي�سر العثور على مثل هذا النوع من
املطاعم الفاخرة .و«الكنتاكيات» (املطاعم الكورية) وكذلك
«البي�سرييات» وفروع «ماكدونالدز» مزينة ومزوقة ب�شكل �ساطع
وتقليدي �أي�ضاً .وثمة نوع �آخ��ر من املطاعم ملحقة بالفنادق
الكربى والفاخرة ،وهذه �أي�ض ًا قاعات �صغرية و�أخ��رى كبرية
ت�شغل عدة طوابق.
ويف مثل ه��ذه الأم��اك��ن تنظم يف ال��ع��ادة خمتلف حفالت
اال�ستقبال و�ضمنها الدبلوما�سية وكذلك االحتفاالت والوالئم
والأع��را���س وم��ا �إليها .ونحن ننظم االحتفال ال�سنوي باليوم
الوطني جلمهوريتنا يف قاعة االحتفاالت بفندق «ق�صر الريا�ض»
وهو نف�سه الذي نزلنا فيه يف اليوم الأول من و�صولنا �إلى هذه
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البالد .وهذا لي�س مبح�ض امل�صادفة �إذ �إن زوجي منذ ذلك اليوم
عقد �أوا�صر ال�صداقة مع املدير الرئي�س لهذا الفندق .وظهر لنا
�أنه وزوجته على جانب كبري من اللطف والرقة وهما منحدران
يف الأ�صل من الأردن .وعلى الأرجح �أنه على �أ�سا�س من املحبة
امل�شرتكة لهذا البلد الرائع قد ت�صادقنا ومنذ ذلك احلني �أخذ
يبدي ل�سفارتنا  -لبالدنا �أي�ض ًا  -كل تبجيل مقدم ًا تنزيالت
كبرية يف الأ�سعار لتنظيم االحتفاالت ب�أعيادنا و�إقامة حفالت
ا�ستقبالنا .وخالل �شهر ني�سان (�أبريل) من عام 2002م نظم
يف هذا الفندق نف�سه بفخامة كبرية و�أبهة معر�ض ال�سجاجيد
الأذربيجانية حتت رعاية �أمري الريا�ض �سلمان بن عبد العزيز.
وبوجه عام �إبَّان �أعوام طوال من العمل الدبلوما�سي لزوجي
ا�ستطعت االقتناع مبدى الأهمية بالن�سبة �إل��ى هذا العمل يف
العالقات وال�صالت ال�شخ�صية مع النا�س.
ويف ختام حديثي عن املطاعم هنا �أود االكتفاء ب�إ�ضافة �أن
هذه املطاعم متميزة على نحو مده�ش عن املطاعم التقليدية
بالغياب التام للم�شروبات الكحولية واملو�سيقى .ولكن الأطعمة
فيها ممتازة �سواء الفاخرة منها والأكرث توا�ضع ًا الأمر الذي يتيح
ملعظم الأجانب القادمني �إلى هنا لغر�ض العمل واكت�ساب الرزق
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ويف �أغلب الأح��وال بدون عوائل �أن يتناولوا وجبات الطعام يف
�أمثال هذه املحال .وجتتذب الكثري من املقا�صف ال�صغرية جد ًا
التي تقدم ال�شاورمة الرتكية والأكالت ال�سريعة برائحة اللحم
امل�شوي واملقلي من مير بجوارها .ومثل هذا الرغيف املطوي على
احل�شوة ال�شهية الفاحتة لل�شهية ي�ساوي ثالثة رياالت �سعودية
�أي� :أقل من دوالر ،وهذا يف متناول �أيدي �أي فرد و�ضمن قدرة
جيبه.
ولأجل متعة املواطنني وت�سليتهم عدا �سباق الإبل الذي �سوف
�أتناوله باحلديث الحق ًا يف �أدناه يعمل بن�شاط م�ضمار لألعاب
القوى .وم�سابقات اخليل ،كذلك مباريات كرة القدم ت�ستثري
�ضجة كربى بني ال�شبان وهو ما ي�شعر به �أحيان ًا حتى يف ال�شوارع
(وخ�صو�ص ًا عقب انت�صار الفريق املحلي) فال�شبان ي�سوقون
�سياراتهم اخل�صو�صية ب�أق�صى �سرعتها يف رح��اب ال�شوارع
وبع�ضهم جال�سون على �أ�سقف ال�سيارات وهم يهللون ويلوحون
بكوفياتهم يف مرح وحبور .وتنظم �سباقات اخليل ح�سب جميع
القواعد الدولية ولكن  -بالطبع  -بدون ال�سما�سرة واملراهنات
وعلى الرغم من ذلك ت�سرتعي االهتمام احلي.
ومن جمموع ثالثمائة حديقة ومتنزه يف العا�صمة ال�سعودية
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يحظى �أحد املتنزهات ب�شهرة خا�صة ال لدى الأطفال وحدهم
و�إمن��ا �أي�ض ًا لدى البالغني .وهو حديقة احليوان املمتدة على
م�ساحة �شا�سعة حيث الأقفا�ص واحلظائر التي تعر�ض على
زوارها �أنواع احليوانات .وثمة جزائر وت�ضاري�س رائعة وترع ماء
ا�صطناعية ونافورات و�ساحات ع�شبية ح�سنة الت�شذيب وحماطة
ب�سياج من النباتات املزهرة .وتده�شك العناية الفائقة �إلى
حد عجيب بتنظيم وترتيب حديقة احليوان ونظافة احلظائر
والأقفا�ص والغياب التام لأية رائحة كريهة ومقززة فيها .والأنواع
املختلفة من هذه احليوانات تعي�ش يف ظروف مقاربة للظروف
الطبيعية ملعي�شتها .ولهذا ف�إنها تتنا�سل وتتكاثر ب�شكل طبيعي
وتبعث ال�سرور والفرحة مبنظرها وعالئم �صحتها التامة.
ومعرو�ض منها على نحو وا�سع ب�شكل خا�ص ال��ق��رود ابتداء
بالن�ساني�س ال�صغرية التي ميكن �أن جتل�س على راح��ة الكف
وانتهاء بالغوريالت ال�ضخمة والأرانغوتان وبالطبع الريتيالت.
والأخ�يرة جملوبة من �شتى �أنحاء احللقة احل��ارة من �أحزمة
الكرة الأر�ضية ،واحليوانات املحلية �أي�ض ًا لي�ست قليلة فيها،
ومن بينها كان �أكرث اهتمامي بالأفعى ذات القرون املنت�شرة يف
�أرا�ضي اململكة .ولديها على الر�أ�س قرون �صغرية تتمايل على
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�سطح ر�أ�سها عندما تند�س يف الرمال .وهي �إذ تتجان�س من
حيث اللون مع الو�سط املحيط واملنظر الطبيعي العام تكون غري
ملحوظة مطلق ًا حتى عن قرب وكثب ،ولهذا ف�إنها على جانب
كبري من اخلطورة وذلك لأن لدغتها مميتة .غري �أنه ذكر يل �أن
البدو لديهم و�سائل ناجعة وفعالة �ضد �سم هذه الأفعى وكذلك
�ضد الرتيالء والعقارب التي تكون يف �أوقات بعينها من ال�سنة
بالغة اخلطر.
وكما هو ال�ش�أن يف الأماكن العامة الأخرى ف�إن زيارة حديقة
احليوان حمددة بدقة :يوم للرجال و�آخر للعائالت .وعلى الرغم
من وجود مقهى يف احلديقة ف�إن روادها يف�ضلون اجللو�س على
الع�شب يف املروج اخل�ضر لال�سرتاحة و�إدارة احلديقة ت�سمح لهم
بذلك .وهم يفر�شون هناك ال�سجاجيد �أو الب�سط �أو البطانيات
ويتناولون الطعام والفواكه .ويق�ضون اليوم يف الهواء الطلق.
ويف غ�ضون ب�ضعة �أع��وام ق��دم مدير حديقة احليوان للق�سم
العلمي �سيبريي  -وهو اخت�صا�صي رائع و�إن�سان طيب النف�س -
الكثري لتطويرها .وقد نظمت يف كل �سنة زيارات �إلى هنا لبع�ض
�أ�صدقائي وكذلك ملوظفي �سفارتنا و�سفارات �أخ��رى فلماذا
نظمتها؟ ذلك لأن املدير �سمح لنا ا�ستجابة لطلب مني بالقدوم
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يف �ساعات ال�صباح من �أيام العطل حني تكون احلديقة خالية من
الرواد .كانت حديقة احليوان غارقة يف هذا الوقت يف بحر من
الهدوء التام بعيد ًا عن �ضجيج املدينة وم�شكالت االزدحام وكرثة
النا�س .ومل تكن ت�سمع �سوى تغاريد الطيور والزعقات املنفردة
للوحو�ش املفرت�سة من زجمرة وزئري وعواء وهرير وال�ضحكات
والكركرات من �أطفالنا املتقلبني على الع�شب .وذات مرة جلبت
معي �إل��ى هنا جمموعة من املعوقني ج��راء العمليات احلربية
والقتالية يف منطقة قرة باخ اجلبلية الذين كانوا يق�ضون مدة
عالج جماين يف م�ست�شفيات الريا�ض .وقد �أركبوا يف حجب مع
عربات املقعدين وعكازاتهم يف عربة ترامواي خا�صة ،ونظمت
لهم جولة يف جميع �أنحاء احلديقة مع التوقف عند كل قف�ص.
وقد غمر الفرح نفو�س ه�ؤالء ال�شبان املعوقني وعمَّهم الإعجاب
وابتهجوا كالأطفال املرحني نا�سني ملدة من الزمن م�أ�ساتهم
وم�صائبهم.
وبني كل التنوع يف احليوانات كانت لدينا بالطبع احليوانات
املحببة .وهي جمموعة قرود االرانغوتان وهي خم�سة �أفراد منها
ونحن هنا عادة كنا نتوقف ملدة ال تقل عن ن�صف �ساعة مالحظني
حركاتها ،وهي �أي�ض ًا كانت تراقبنا وك�أنها تتفرج علينا بدورها.
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وبعد �سماح املوظف املخت�ص قمنا ب�إطعامها قلي ًال من فاكهة
املوز وقدمنا لها بع�ض التمور .وكانت هذه القرود وهي تتلقف
اللقم اللذيذة تبدي ال احلذق واخلفة فح�سب و�إمنا �أي�ض ًا معهما
اخلوا�ص الفردية من الطبائع� ،إذ مل ت�ش�أ قردة �أن تكلف نف�سها
ب�أخذ ما يقدم �إليها ولعل قردة �أخرى عدت �أن من غري الالئق
بكرامتها وعزتها �أن تتلقف متلهفة العطايا� .أما القرد ف�إنه على
العك�س عر�ض الرغبة الإيجابية النمطية املعهودة يف ملء معدته
وح�شوها باملزيد فاملزيد .و�أخ��ذت القرود تظهر التذلل ومتد
�أكفها طالبة امللبَّ�س واحللوى وثنَّت �أ�صابعها عند ال�صدغ.
وعموم ًا ت�صرفت على نحو مغاير لت�صرف الب�شر الأمر الذي
�أثار بالطبع عا�صفة من ال�سرور واملرح لدى �أطفالنا بل وحتى
لدى البالغني كذلك.
ومن دواعي ال�سرور �أن �أماكن معي�شة احليوانات يف حديقة
احليوان  -وال �أريد �أن �أ�صفها باحلظائر احرتام ًا ل�ساكنيها!-
م�شيدة بحيث تكون احلواجز والعوار�ض بينها وبني رواد احلديقة
منخف�ضة ومريحة للنظر الفاح�ص �سواء للبالغني �أو ال�صغار.
ولكن لغر�ض الأمن واحلر�ص على ال�سالمة ثمة يف الداخل
على طول الزريبة خندق مملوء باملاء ولي�س بو�سع احليوانات
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�أبد ًا تخطيه.
و�أذكر هنا حادثة وقعت يف حديقة احليوان قبل ب�ضعة �أعوام.
وبالطبع كان ذلك حدث ًا من الطوارئ غري املتوقعة .يف العادة
جتري جميع الأعمال امل�ساعدة يف غياب ال��زوار .وكان الأمر
على هذا النحو �أي�ض ًا يف ذلك اليوم ومل نكن نحن بالطبع يف
احل�سبان .تهي�أ العاملون يف احلديقة لنقل مت�ساح فتي ولكنه قوي
من ترعة ماء �صغرية و�ضيقة �إلى ترعة �أو�سع .وكانت جمموعتنا
يف هذا الوقت خا�صة يف موقع غري بعيد ،وقد طلبت من العاملني
ال�سماح لنا مب�شاهدة العملية وت�صويرها على �شريط �سينمائي.
وك��ان العمل يقت�صر على الإم�ساك بالتم�ساح ب�شكل معني
وجره مل�سافة ثالثة �إلى �أربعة �أمتار و�إنزاله �إلى فوهة تف�ضي �إلى
احلو�ض املجاور .و�صعد اثنان من العاملني �إلى حافة احلو�ض
و�أخذا يرميان �شبكتهما على احليوان وت�سنى لهما �إجناز املطلوب
ولكن حني �أح�س التم�ساح ال�ضخم بالأن�شوطة التي ت�شده �إلى حد
االختناق �صار يتلوى حماو ًال التخل�ص منها وب�شكل ما ا�ستطاع
حترير �إح��دى قائمتيه الأماميتني بيد �أن احلبل كان ال يزال
حمكم ًا ب�شدة يف الإطباق على عنقه .وظن العامالن �أن ذلك
كان كافي ًا لل�سيطرة عليه وراحا يجران التم�ساح من ذنبه ور�أ�سه
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وبعد الإم�ساك به جيد ًا بد�آ يرفعانه .وال �أدري كيف ح�صل هذا
ولكن التم�ساح وهو مرفوع يف الهواء انفلت فج�أة وعلى حني غرة
�أطبق بفكيه الرهيبني وع�ض ب�أنيابه املهولة العامل يف احلديقة.
وتدفق الدم و�سقط التم�ساح يف احلو�ض واندفع �أحدهم �إلى
الهاتف طالب ًا النجدة والإغاثة بامل�ساعدة الطبية الإ�سعافية.
وينبغي �إبداء ما يجب من التقدير الالزم ف�إن فريق الإ�سعاف
�سرعان ما و�صل �إلى املو�ضع بعد خم�س دقائق فح�سب .ونقل
امل�صاب وهو يف حالة ذهول �إلى امل�ست�شفى .بقينا ونحن مدة
طويلة ال ن�ستطيع متالك ج�أ�شنا وا�ستعادة هدوء نفو�سنا .ثم
ا�ستو�ضحت فيما بعد فعرفت �أن ذل��ك العامل بقي على قيد
احلياة وخرج من احلادث �سامل ًا ومل تنفذ �أنياب التم�ساح احلادة
�إلى العروق ومل تقطع الأوردة وال�شرايني وبقيت الأوعية الدموية
على حالها.
وبب�ساطة ميكن القول� :إنه قد ولد يف قمي�ص ال�سعادة وهو ذو
حظ �سعيد .وظلت ذاكرتي حتتفظ بلوحة �ساطعة للواقعة التي
هزت امل�شاعر ،وم�شاعري �ضمناً ،وما زلت �أحتفظ بال�شريط
ال�سينمائي الذي �سجل وثائقي ًا هذا احلادث الفظيع.
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لو نظرت �إل��ى �أرا���ض��ي اململكة من ك��وة الطائرة لر�أيت �أن
الق�سم الأك�بر منها ميثل �صحراء قاحلة ،ورغ��م ذلك  -عدا
غابات النخيل املزروعة بيد الإن�سان وهي التي حتدثت عنها �آنف ًا
واخلطوط اخل�ضر ل�سفوح �ساحل البحر الأحمر وكذلك الواحات
الكربى يف الق�سم ال�شرقي من �شبه اجلزيرة  -ميكنك �أن ت�شاهد
هنا نباتات كثيفة مثل� :شجرة الأ�سمل .وهذه الأ�شجار ت�ستطيع
العي�ش جيد ًا يف �أن��واع الرتبة الرملية ال�ساخنة ولي�س ن��ادر ًا ما
تزرع خ�صي�ص ًا عند حدود هذه الأنواع من الرتبة لتثبيت الكثبان
املتحركة .وت�شاهد كذلك خمتلف �أنواع �أ�شجار الأكا�سيا التي
تزهر بن�شاط عا�صف يف الربيع بكل تدرجات اللون الأحمر
و�أ�شجار امليموزا التي تنبت عليها كريات �صفراء منتفخة يف
حجم الثمار الكثيفة من الربقوق وال�شبيهة مبظلة م�سطحة
لل�شجرة ال�شوكاء ،وبعد املطر تزدهر ال�صحراء بباقات من
�أزهار الرنج�س ال�صغرية وزهرة الأري�س الوح�شية باللون الأزرق
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الغامق وتنب�سط كال�سجادة الأع�شاب بعمر عام واحد التي متثل
�إ�ضافة غذائية فيتامينية ممتازة �إل��ى الغذاء ال�شحيح جد ًا
كطعام للإبل والأغنام .و�أما يف املناطق اجلبلية فيمكن م�شاهدة
�أنواع من نباتات الكاكتو�س ال�شوكاء وبع�ض النماذج من الأ�شجار
ال�سامقة .وثمار الكاكتو�س لذيذة جد ًا من حيث الطعم �إال �أنها
تتطلب معاجلة دقيقة جداً .وال�سكان املحليون ي�ستطيعون ذلك
بكل ي�سر منظفني بال�سكني الق�شرة ال�شائكة ر�أ�س ًا ثم ي�ستمتعون
بتناول الثمرة ال�شهية.
ومدن اململكة العربية ال�سعودية احلالية متثل واحات باملعنى
احلريف وجميع ال�شوارع م�شجرة وفيها الكثري من احلدائق العامة
واملتنزهات الأمر الذي يتطلب من احلكومة نفقات �ضخمة نظر ًا
�إلى مناخ البالد ال�صارم .وقد مد �إلى كل �شجرة �أنبوب فردي
خا�ص لل�سقي التقطريي (�أي :بالقطرات) .والنباتات ت�شذَّ ب
على الدوام وبانتظام ويعتنى بها ويناف�س املالكون اخل�صو�صيون
بع�ضهم بع�ض ًا يف حت�سني تنظيم حدائقهم وال�ساحات اخلا�صة
بلعبة الغولف وال�ساحات اخل�ضراء .والنباتات يف الرتبة املجلوبة
وب�سبب غزارة املاء و�سطوع ال�شم�س ت�شهق �إلى الأعلى م�سرعة
يف منوها ب�شكل عجيب ،مثل� :شجرية اليا�سمني املتعر�ش وهي
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تزهر كثري ًا جد ًا بغري ا�ستعجال وعلى مدار ال�سنة وتت�شابك مع
الأ�شجار املجاورة وب�سبب زيادة الطاقة احليوية تتموج وك�أنها
ناقمة ب�سبب كرثة االزدهار والت�شعب الكثيف ،مما يحملها على
ت�سلق اجلدار والنزول عربه �إلى اجلهة الثانية حمولة ال�شوارع
والأزق��ة �إل��ى مم��رات �شديدة اخل�ضرة .وبني هذه الكرثة من
الأزه���ار وبخا�صة يف الربيع تبني الطيور الكثرية �أع�شا�شها
وتتجاوب �أ�صواتها املتناغمة بني الزقزقة وال�سق�سقة على عادة
ذوات الأجنحة ،مثل :احلمام الربي والببغاوات املرق�شة وطائر
الهدهد والزرازير والع�صافري .وتخطط ال�سماء ال�شفافة ب�شكل
حثيث اخلطاطيف الر�شيقة من طيور ال�سنونو (ال�سند والهند)
�إذا �أ�سعف احلظ ميكن �سماع التغريد ال�ساحر للهزار من نوع
البلبل العندليبي� .أما يف ال�صباح وامل�ساء فيمتلئ اجلو بالغناء
احلاد من ال�شحارير.
وعموم ًا ف�إن عامل الطيور يف �شبه اجلزيرة العربية يتميز
بالرثاء والتنوع وبخا�صة يف املنطقتني ال�ساحليتني .وحتلق �أ�سراب
الطيور املهاجرة مرتني من �أوروبا �إلى �إفريقيا قاطعة الأجواء
فوق �شبه اجلزيرة العربية و�أحيان ًا تنزل هنا للتع�شي�ش .و�أولى
الهجرتني عرب البحر الأبي�ض املتو�سط والبحر الأحمر ،والهجرة
162

المملكة العربية السعودية

بعيون زوجة دبلوما�سي

الثانية عرب وادي الرافدين (دجلة والفرات يف �أر�ض العراق)
واخلليج العربي (الفار�سي) ثم الحق ًا �إلى �أثيوبيا و�أريرتيا .وهي
تطري �إلى اململكة العربية ال�سعودية �أواخر �شهر ت�شرين الأول
(�أكتوبر) وتغادرها يف ني�سان (�أبريل) .وهنا تت�صيد الأ�سماك
الطيور الوح�شية وتت�سكع يف املياه ال�ضحلة الكراكي البي�ض
واللقالق وطيور البليكان .وتعر�ض الأوز الوح�شية والطواوي�س
الأنيقة ال�شيقة ري�شها.
وثمة جتمعات من طيور الفلمنغو الأوروبية حافرة ب�أرجلها
القوية الطني الغريني م�ستخرجة منه �صغار الأ�سماك والديدان
التي تقع يف احلال يف حيازة مناقريها املعقوفة ولعلي مل �أ�شهد
مثل هذا التح�شد لطيور الفلمنغو �إال يف خليج عدن باليمن.
و�آن��ذاك كان �أول موقف عجيب يل معها حني ارتفعت يف اجلو
�أ�سرابها �إلى درجة عالية فوق املنطقة البحرية من بني ال�شقوق
املرجانية البي�ضاء الوردية وحتولت �إلى �سحبة رمادية فاحتة
تفرقت ببطء يف قبة ال�سماء الزرقاء (ومل تكن تلك �سوى �سرب
كبري من هذه الطيور) .ومن الطيور الكوا�سر ت�صادف ال�شواهني
والن�سور وال�صقور .والأخرية ت�صاد وتدرّب على �صيد الأرانب
وال�سحايل والطيور �صغرية الأح��ج��ام وكذلك طيور ال�سهوب
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الكبرية من ذوات العنق الطويلة وال�سيقان القوية .وهي الهواية
املحببة لدى ال�سعوديني التي تعود �إلى �أعماق التاريخ على مدى
عدة مئات من ال�سنني� .أما قبل ظهور الأ�سلحة النارية �أواخر
القرن التا�سع ع�شر فقد كانت هذه الهواية الفر�صة والإمكانية
الوحيدة حل�صول �سكان اجلزيرة العربية على اللحوم.
وي�شكل ال�صقر جزء ًا اليتجز�أ من الفولكلور ال�سعودي وقد
نُظمت فيه الق�صائد واخترُ عت الأ�ساطري� .أما ا�ستخدامه يف
ال�صيد في�شكل نوع ًا من الريا�ضة البدنية ،وهو طري ذكي وجميل
وقابل للتدريب .و�إذا جرى احلديث حول �صقور اململكة العربية
ال�سعودية ف�إن الطول الأمثل لل�صقر اجليد من الر�أ�س و�إلى الذيل
ينبغي �أن يكون بطول ذراع الرجل من �أظفار �أ�صابعه �إلى املرفق.
وتعودال�صفاتاحل�سنةالأخرىلطيورال�صيد �إلىال�صدرالعري�ض
والري�ش الناعم والب�صر احلاد الثاقب والأجنحة الطويلة القوية
التي متنحه القدرة على ال�سرعة النادرة يف التحليق وبخا�صة
�ضد الريح .وثمن طري كهذا يرتاوح بني ع�شرة �آالف وع�شرين
�ألف دوالر.
وال�صقر فوق متناول الأي��دي �إال �أنه يف الوقت نف�سه �سريع
الت�أهيل والتعود على خمتلف التغريات ولهذا ف�إنه �صالح متام ًا
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للرتوي�ض والتدريب مما يحتاج بال�ضرورة تبع ًا لكل منوذج من
ع�شرة �أيام �إلى ب�ضعة �أ�سابيع .و�صيده وتدريبه يتطلبان غري
قليل من الوقت وال�صرب الكبري واخلربة واالبتكارات ومعرفة
�أهواء هذا الطري .وال�صقارة ال ي�أخذون هذه الطيور من الأع�شا�ش
والأوكار وهو ميكن �أن يكون �أب�سط كثري ًا بل يف�ضلون �صيد الطيور
الفتية منها التي تكونت �شخ�صياتها الفردية والتي افرتقت عن
ال�سرب .ومهما بدا ذلك غريب ًا ف�إن الطري املطلوب يجب �أن
يكون بالت�أكيد طري ًا من اجلن�س الأنثوي .وقد ظهر �أن الإناث
منها خا�صة متتلك ال�صفات الالزمة لل�صيد وهي وحدها ،تعد
�صقور ًا كاملة� .أما ذكورها ف�إن حجمها يكون مبقدار الثلث من
حجم �إناثها .وخالل الأزمان ال�سالفة مل يكن البدو معنيني بجن�س
ه��ذه الطيور وكانوا ينتقونها ح�سب �إمكاناتها ومهاراتها يف
ال�صيد ،وهكذا كان .وحتى يف الوقت الراهن عندما يكون البدو
واثقني ومت�أكدين �أن الطري الذي لديهم �أنثى ف�إنهم ي�سمونه
با�سم ال�صقر الذكر .وهكذا ف�إن �إناث ال�صقور حالي ًا ا�ستحقت
�أ�سماء ال�صقور الذكور ب�سبب �صفاتها الذكورية.
وثمة عدة �أ�ساليب وطرائق تقليدية ل�صيد ال�صقور؛ فمثالً :كان
ي�صنع يف الزمن القدمي قف�ص غري كبري من �أعواد دقيقة جداً،
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�أما حالي ًا فمن �أ�سالك معدنية كال�شعريات .وتربط بها كمية من
الأن�شوطات وتو�ضع داخل القف�ص حمامة مبثابة الطعم .وينق�ض
ال�صياد املجنح على فري�سته وين�شب فيها خمالبه املعقوفة،
وعندئذ ال يحتاج اقتنا�صه �إلى جهد كبري .وي�ستخدم احلمام
كذلك بربطه �إلى �شباك ال تكاد ترى طولها ب�ضع ع�شرات من
الأمتار م�شدودة ومثبتة �إلى الأر�ض .وتخفق ال�ضحايا امل�سكينة
ب�أجنحتها حماولة التخل�ص والتمل�ص من الكبود وهذا بالطبع
ي�سرتعي انتباه الطري ال�صياد الذي ي�سقط �أي�ض ًا يف امل�صيدة
املن�صوبة ويقع دومنا ريب يف �أيدي قان�صيه.
وبعد �أن ي�صاد هذا الطري �أو يقتن�ص ويعد يف ر�أي املتخ�ص�ص
�صاحل ًا للتدريب يركب على ر�أ�سه حجاب جلدي خا�ص يغطي
عينيه .و�أحيان ًا لهذا الغر�ض يخاط جفناه بحذر بخيط رفيع
ويحتفظ به على هذه احلال داخل مبنى ملدة ثالثة �إلى �أربعة
�أيام .وهذا ال ي�ؤثر ب�أية حال على قوة الب�صر لدى ال�صقر .ولكن
ما هو جدير باملالحظة �أنه يجعله �أكرث هدوءاً .ويف غ�ضون مدة
التدريب كلها ال ي�سمح للطري بالنوم ليالً ،وبني الفينة والأخرى
تقدَّم له قطع من اللحم .ولأج��ل الرتوي�ض والإع��داد لل�صيد،
ف�ض ًال عن احلجاب اجللدي ،يحتاج ال�صقار �إلى عدة �أ�شياء
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�أخرى �ضرورية منها فردة قفاز من اجللد �أو الكودري تلب�س على
كف اليد الي�سرى حلماية �صاحبها من خمالب الطري احلادة.
وبع�ضهم يف�ضلون حمفظة طويلة من اجللد الكودري حم�شوة
ب�ألياف ،لهذا الغر�ض وقفة خا�صة �شبيهة بقبعة على �شكل كتاب
مفتوح ال�سرتاحة ال�صقر خالل املدد ما بني حتليقات ال�صيد،
ويحتاج �أي�ض ًا �إلى حزام ق�صري تربط به �ساقا ال�صقر �إلى القفة
وحقيبة جلدية وا�سعة تو�ضع فيها فرائ�س الطيور التي تعد منها
وجبات طعام للبدوي .وف�ض ًال عن هذا ال بد من �شيء �آخر ذي
�أهمية الزمة لرتبية هذا الطري ال�صياد هو ع�صابة ل�شد �أجنحة
الطيور التي �ست�ستخدم طعماً.
و�أخ�ير ًا حتل اللحظة التي طال انتظارها� .أ�صبح ال�صقر
متدرب ًا وجاهز ًا خلدمة �صاحبه .وهو الآن على علم ب�أنه يف
�أعقاب �أية حتليقة �صيد �سواء �أكانت موفَّقة �أم خائبة �سوف
يح�صل على قطعة حلم .وهذا معناه �أنه بالتحالف مع الإن�سان
�سوف ي�ؤمن له الطعام الالزم وهو ما مينحه الطم�أنينة والثقة.
وها قد حل ال�صباح الباكر وال�صقار يعتلي �صهوة اجلواد
وعلى يده الي�سرى امللفوفة باحلقيبة اليدوية يجل�س ال�صقر
ور�أ�سه مغطى بالكي�س اجللدي .وتنف�سح �أمامهما ن�صف دائرة
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ال تنتهي من البيداء احلجرية تخيم فوقها قبة ال�سماء النفاذة
ذات اللون الأزرق الفاحت واملنارة ب�أ�شعة ال�شم�س اجلانبية .وتهب
ن�سمة ه��واء خفيفة فتتالعب ب�شعر العرف على رقبة اجلواد
العربي وحترك �أي�ض ًا ري�ش ذلك الطري ال�صياد .ويرنو البدوي
من موقعه املرتفع بنظراته الثاقبة عرب الهواء ال�شفاف واملنظر
الطبيعي غري املزدحم يف مكان ما من ال�سماء ال�صافية يرتدد
تغريد قُبرَّ ة غري مرئية .وينفد �صرب الرجل �إذ �إن الوقت هنا
يجرى ببطء ،وبغتة يلحظ حركة ال تكاد تبني بني �أحجار فيتوتر
ج�سمه وتنتقل حالة �صاحب ال�صقر �إليه كذلك يف حلظتها.
ويخل�ص ال�صقار �ساقَيْ ال�صقر من الأغالل وي�سحب احلجاب
اجللدي عن ر�أ�سه وتنطلق من حنجرته �صرخة مزجمرة .وهذه
عالمة خا�صة الداللة فيحرك ال�صقر رقبته ويهز ر�أ�سه ويوزع
نظراته الثاقبة على اجلهات كافة .ولكن ها هو يتجمع للحظة
واحدة فقط ثم ينكل يف نرتة ويحلق قرب �سطح الأر�ض ب�سرعة
متزايدة .ولكن ال�صقر ي�سبق مب�سافة طويلة �صاحبه .وها هو
يرتقي يف اجلو على خط �صاعد ي�سهل عليه االنق�ضا�ض على
فري�سته املرتقبة ومن ثم يخر كاحلجر ال�ساقط على ال�ضحية.
وتنغرز املخالب احل��ادة يف ظهر الأرن��ب ال�صحراوي وي�ضربه
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ال�صقر بقوة مبنقاره املعقوف كاملحجن .ولكن الفري�سة ال تزال
تقاوم .ويف ذعر جنوين وعينني جاحظتني يحاول الأرنب بقفزات
قوية يف نطات التملّ�ص من قب�ضة يد القاتل الذي ال يرحم ولكن
ال�صقر يوا�صل الرك�ضة املتقافزة وك�أنه فار�س على �صهوة جواده
اجلامح يتناه�ض وينتف�ض ويفقد توازنه التحليقي �إال �أنه يظل
قاب�ض ًا على فري�سته بيدين من حديد.
و�أخ�يراً :حتل حلظة ال��ذروة وينزل ال�صقر �ضربته املميتة
اجلبارة على عنق ال�ضحية ال�شقية .ويتوقف النزاع فج�أة وك�أمنا
قد حدث اال�صطدام بجدار غري منظور وتهبط موجة العجاج
ولكن ج�سد القتيل ال يزال يرتع�ش مرجتف ًا لبع�ض الوقت قبل �أن
يهمد مفارق ًا رمقه الأخري وي�ستقر ال�صقر على �ضحيته ب�شرا�سة
ج�شعة .وي�صل الفار�س ال�صياد �إلى مو�ضع الفاجعة يف الوقت
الالزم املنا�سب و�سرعان ما ي�ضع احلجاب اجللدي على ر�أ�س
ال�صقر ويخطف ج�سد الأرنب الذي ال يزال دافئ ًا بعد مفارقة
الروح لتوها خمل�ص ًا �إياه من املخالب النا�شبة فيه ويقطع مبديته
احلادة فلذة من حلم الأرنب ليد�سها يف منقار ال�صقر ال�صياد
على �سبيل املكاف�أة .وي�ضع الفري�سة �سريع ًا يف احلقيبة اجلانبية
لئال يرتك الفر�صة للطري اجلارح ليمزقها ثم مي�سد برقّة وحنان
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ري�ش ال�صقر ليهدئ �أع�صابه ويربد حما�سته وحماوته ويخاطبه
برقَّة باال�سم الذي لقبه به م�ؤخر ًا ويل�صق �أذنه باحلجاب اجللدي
الذي يغطى ر�أ�س ال�صقر متن�صت ًا ومنتظر ًا اجلواب �أو رد الفعل
منه يرفع ال�صقار اليد عن �صقره غري مرة ورمبا مرار ًا ليفرد
جناحيه يف الهواء ولكن هذه الهنيهة هي مدة الراحة للطري
ال�صياد.
ولي�س ثمة ما ي�ستغرب من كون البدو يتخذون من طيورهم
هذه التي هي �أهم و�أحذق ال�صيادين موقفهم وك�أنها من �أفراد
�أ�سرتهم ،فهم يعتنون بها يف حدب ولطف ويعاجلونها مبا يعرفونه
من و�سائل و�سبل ويحافظون عليها ك�أعز ما لديهم و�أغلى مك�سب
ذي قيمة .وعلى �أية حال؛ يف ختام مو�سم ال�صيد يطلقونها �إلى
عامل احلرية والإرادة لكي يت�سع لها الوقت لتكوين الأ�سرة وو�ضع
البي�ض وتفقي�س الأفراخ .ومع الأ�سف تختفي تدريجي ًا ممار�سات
كهذه؛ لأن �أ�صحاب ال�صقور اليوم ال يريدون التخلي عن طيورهم
هذه الغالية حلفظ النوع والأن�سال .مع �أنهم  -واحلق يقال -
يحاولون ما �أمكنهم ذلك توفري الظروف املوائمة لهذا الأمر
ولكن بدون احلرية.
وعلى العموم فال�صيد بوا�سطة ال�صقور قد حتول �أثناء عقود
170

المملكة العربية السعودية

بعيون زوجة دبلوما�سي

ال�سنني الأخرية من �ضرورة �شاقة لدى البدو �إلى ما هو مبثابة
�صنعة للت�سلية وحرفة �إمتاع للأمراء والأثرياء.
والإن�سان ال�صياد لي�س نادر ًا ما يتدرب ال على �سرج ح�صان
ب��ل يف �سيارة جيب قوية ومك�شوفة جمهزة خ�صي�ص ًا لهذا
الغر�ض .وال ت�صاد ال�صقور حالي ًا يف �شبه اجلزيرة العربية
وحدها و�إمنا جتلب �أي�ض ًا من البلدان اخلارجية عرب البحار.
وهذه العملية �شاقة وغالية الكلفة ،ولهذا ف�إن ال�صقور عندما
ت�صبح �أخري ًا يف ملكية االر�ستقراطيني ترتفع �أثمانها �إلى �أكرث
من � 250إلى � 300ألف دوالر عن ال�صقر الواحد .وتثمن بقيمة
نفي�سة خ�صو�ص ًا الطيور املقتن�صة يف الرحاب الوا�سعة ل�سهول
�سيبرييا وقزاخ�ستان ال�شهرية بوجود ال�صقور البي�ض.
وقبل ب�ضع ع�شرات من ال�سنني ك��ان ميكن �أن ت�شاهد يف
�أرا�ضي اجلزيرة العربية الطيور ال�ضخمة التي ال تطري وهي
النعام .وكانت تعي�ش يف اجلزء ال�شمايل من اجلزيرة وترعى
يف جماميع غري كبرية كالإبل .ولكن الطلب على حلومها الطرية
اللذيذة وري�شها الناعم ال�شهري وبيو�ضها عالية الفيتامينية
و�شحمها ال��ذي ي�ستعمله ال�سعوديون يف دعك اجللد وتدليكه
�إنقاذ ًا من حرارة ال�شم�س �أو موجات الربد ورجفات اال�سترباد؛
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قد �أف�ضى �إلى جعل هذه الأنواع الرائعة من ممثلي عامل احليوان
تختفي وتزول .والآن ال ميكن م�شاهدتها �إال يف حديقة احليوان
مبدينة الريا�ض وهو ما �س�أحتدث عنه بعد قليل.
ومبا �أن الق�سم الأكرب من �أرا�ضي اململكة العربية ال�سعودية
ت�شغله البوادي ف�إنه لي�س من امل�ستغرب �أن عامل احليوان فيها
لي�س ثرياً .وترعى يف الرحاب غري املتناهية ال�شحيحة �شتى �أنواع
الغزالن التي يتعر�ض عدد كبري منها مع الأ�سف �إلى الذبح والقتل
ب�شكل كارثي .ومو�ضع ال�شهية هو اللحم اللذيذ والرقيق �إلى
درجة غري عادية لهذا احليوان البديع الوديع .والعرب املقتدرون
مالي ًا ي�صيدونه وهم على �سيارات اجليب ال�سريعة وكذلك املها
بقرونها امل�ستقيمة .ويف املناطق اجلبلية ت�سرح القطط الربية
وال�ضباع وبنات �آوى والوعول اجلبلية� .أما بخ�صو�ص احليوانات
ال�صغرية مثل� :أب��ي بري�ص واحل���رذون والعظاية واجل��رذان
والأفعى وال�ضب والقنفذ ف�إنها موجودة يف جميع املوا�ضع .وبو�سع
الثعالب والأرانب عبور الطريق دومنا خ�شية �أمام �سيارتك ،ولكن
بالطبع ال على اجلادات ال�سريعة و�إمنا يف الدروب ال�صحراوية
البعيدة عن العمران� .أما يف جبال اجلزء اجلنوبي الغربي من
البالد فت�سكن قطعان الن�ساني�س وهي قرود �شبيهة بالكالب.
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وذات مرة كنا م�سافرين �أنا وزوجي �إيلمان �أرا�سلي قا�صدين
مكة لأداء العمرة حني كانت تقف عند معرب جبلي ح�شود من هذه
القرود .ويف البداية خيِّل لنا من بعيد �أن �أنا�س ًا يقفون على الدرب
وكان ذلك بادي الغرابة وبعث التعجب بالن�سبة �إلى جادة �سريعة
ومتعددة خطوط املرور .وبد�أ زوجي ي�ستخدم الكوابح وي�ضغط
على املنبه يف الوقت نف�سه� ،إال �أن هذا مل يخلف �أي انطباع لدى
القرود اجلال�سة �أمامنا� ،أما عند اقرتابنا منها فقد �أ�صبحنا
يف احلال حماطني بالقرود .وحل�سن احلظ كانت نوافذ ال�سيارة
مغلقة .و�سرعان ما قفزت بع�ض ه��ذه احليوانات �إل��ى �سطح
ال�سيارة وخمزن احلقائب وحتى على ال�سقف .وتلك التي جل�ست
على التخت تقوم ب�إ�شارات و�إمياءات مفهومة متام ًا وهي ت�ضرب
نف�سها على بطنها وتدخل �أ�صابعها يف �أفواهها الفاغرة ومتد
راحاتها �إلى الأمام مبينة �أنها حتتاج �إلى الطعام .وكان مفهوم ًا
من جميع الدالئل �أنها تعودت على تلقي العطايا من �أ�صحاب
ال�سيارات امل��ارة .ولكن مع الأ�سف كانت جميع احتياطياتنا
الغذائية موجودة يف �صندوق احلقائب اخللفي ،ومل يكن بو�سعنا
لأ�سباب مفهومة �أن نخرجها منه يف ذل��ك احل�ين .وال �أدري
كم كنا �سنبقى واقفني ا�ضطرار ًا لو مل ت�أت من ورائنا �سيارة
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ا�ستلفتت �أنظار القردة .وقذف ركابها الأكرث خربة وا�ستعداد ًا
�إلى قارعة الطريق كي�س ًا يحتوي على الفواكه و�سرعان ما حتول
جميع القرود ليتقا�سموا الق�سمة والن�صيب ،وهكذا ا�ستطعنا
موا�صلة الطريق ب�سالم .ويف حالة الغ�ضب �أو عدم الر�ضى لي�س
من امل�ستغرب لو عمدت القردة �إلى قذف احلجارة ،ولكننا قد
حالفنا احلظ ال�سعيد .وطوال ما بقي من الطريق ظللنا نتذكر
الهيئات التي �أظهرتها لنا قردة من هذه القرود وهي التي كانت
جال�سة فوق ال�سيارة وكيف كانت حتك ج�سمها املرتهل ب�شكل
مييت من ال�ضحك.
ويف الر�سوم النادرة على ال�صخور يف الق�سم اجلبلي من
�ساحل البالد الغربي الذي يحمل ا�سم ع�سري ،وهو الواقع على
طريق القوافل التاريخي من اليمن �إلى مكة؛ ر�أينا العديد من
التعابري بالر�سوم عن فر�سان ميتطون �صهوات اخليول ،و�آخرين
يقتعدون �أ�سنمة النياق واجلمال وال�صيادين بالأقوا�س وال�سهام
وب��ال��رم��اح الطويلة وال��ق�����ص�يرة ،وك��ذل��ك احل��ي��وان��ات الأليفة
والوح�شية حتى الأ�سود والنمور التي ال ميكن اليوم مع الأ�سف
م�شاهدتها �سوى يف حديقة احليوان .وبني املجموعة غري الكبرية
من احليوانات الأليفة يف هذه الر�سوم تقع احل�صة الكربى من
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ن�صيب الإبل.
ولي�س هذا بامل�صادفة املح�ضة �إذ خالل عهد ما قبل النفط
كان هذا احليوان النادر املثال بالإ�ضافة �إلى الأغنام وال�شياه
واملاعز امل�صد َر الأ�سا�س حلياة �سكان اجلزيرة العربية .وبالطبع
كانت لدى �صيادي الأ�سماك و�صيادي الل�ؤل�ؤ يف املناطق ال�ساحلية
م�صادر �أخرى عدا الإب��ل ،ولكنهم كانوا ميثلون جزء ًا �صغري ًا
من �سكان البالد الأ�صليني .وهكذا ف�إن اجلمل كان بالدرجة
الأولى دليل الكفاية يف احلالة املادية واملالية .وكان ينبغي على
البدوي �أن تكون لديه الع�شرات من اجلمال والنياق و 50ر�أ�س ًا
من الغنم واملاعز وكلب �صيد من نوع ال�سلوقي وفر�س .وعندما
ظهر ال�سالح الناري كانت البندقية �سالحه .وكان مهر العرو�س
ي�ضم ف�ض ًال عن املالب�س واللوازم البيتية �أي�ض ًا النقود التي كان
ي�شرتى بها عادة بعد ذلك الإبل والغنم ،ومع مرور الزمن كانت
تتكاثر وميكن �أن ت�صبح دعم ًا مادي ًا معتمد ًا للن�سوة والزوجات
ال�سابقات يف حالة الطالق �أو الرتمُّل.
وكانت قائمة �أغذية و�أطعمة �سكان اجلزيرة العربية �شحيحة
جد ًا تنح�صر يف الألبان وم�شتقاتها والتمور واللحم على ندرة.
وك��ان �أكرثها انت�شار ًا بل ويف الوقت احلا�ضر �أي�ض ًا حلم
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ال�ض�أن .وهو يختلف عن حلم الإبل �أ�صلب و�أد�سم ،بل وكانوا
يذبحون الأغنام بكرثة وذلك لأن مدة احلمل لدى ال�شياه �أقل
بكثري منها لدى النياق (لدى الأخرية � 14-13شهراً) .وباملنا�سبة
ف�إن حليب ال�شاة �أد�سم بكثري من لنب املاعز ناهيك عن حليب
الناقة ،ولهذا ف�إن اجلنب والزبدة واللنب املحم�ض كانت ت�صنع
من حليب ال�شاة .ولغر�ض تزويد �أف��راد �أ�سرة البدوي باملادة
الغذائية الأ�سا�سية وت�أمني ر�ضاعة ال�صغار كان من امل�ألوف
و�ضع �أثداء املطفالت من ال�شياه يف �أكيا�س خا�صة من الأقم�شة
�أو اجللود.
والآن �أي�ض ًا لي�س من النادر �أن ت�شاهد يف القرى والأري��اف
�أكيا�س املخايل الأنيقة الذهبية الألوان بخيوط مذهبة تت�أرجح
وتتالمع بني �سيقان الإناث الولود من املوا�شي .ويف وقت ما كانت
حياة البدوي متوقفة متام ًا على احليوانات الأليفة ولهذا كانت
احلاجات �إليها غذائية ،وعلى مدى ال�سنة الكاملة تنقل النا�س
وموا�شيهم على الدوام من مو�ضع ملو�ضع بحث ًا عن الكلأ .وخالل
الأمطار ال�شتوية  -الربيعية كان من الأب�سط والأ�سهل بكثري
�إيجاد الغذاء يف الوديان املاطرة وقرب الغدران امل�ؤقتة ال�ضحلة
بني الكثبان الرملية .بيد �أنه خالل �أ�شهر ال�صيف اجلافة من
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�شهر �آيار (مايو) حتى �أوا�سط ت�شرين الأول (�أكتوبر) كانت
الع�شرية تنتقل نحو ح��دود الواحات وغابات النخيل الظليلة
ونحو امل�صادر املعروفة للمياه والآبار وبالقرب من امل�ستوطنات
الريفية حيث كان �أبناء القبيلة ي�ستطيعون بيع ال�صوف والب�سط
واملنتوجات اجللدية وامل�صنوعات املحلية �أو �إجراء تبادل �سلعهم
باملواد الغذائية.
و�إذا كانت الإب��ل واملوا�شي متثل �ضرورات حياتية بالن�سبة
�إلى البدوي  -لأنها كانت تعطيه كل ما يلزمه ملوا�صلة العي�ش،
وي�ستخدم ال�صوف يف حياكة ال�سجاجيد والب�سط واملالب�س
واخليم واخل��رج واحلقائب و�أ�شياء �أخ��رى ،ومن اجللود كانت
ت�صنع ال�سطول والأوع �ي��ة وامل�ه��ود للمواليد وتخاط الأحذية
والربد  -ف�إن اخليول مثلت بالدرجة الأولى م�صدر الفخر ورمز
النجاح لدى مالكيها.
وثمة ب�ضع روايات عن �أ�صل النوع العربي ال�شهري الذي ظهر
يف �شبه اجلزيرة العربية قبل � 4إلى � 5آالف عام وفيما بعد حولت
�إلى �أليفة .وبع�ضهم يعتقد �أن اخليول جاءت من وادي الرافدين
بخرياته الغزيرة .ويرى �آخرون �أنها جاءت من م�صر� ،أو رمبا
ا�ستحوذ عليها �إبان الغزوات العديدة .غري �أن �سكان ال�صحراء
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يتناقلون �أ�ساطريهم م�شافهة.
وكما ذكر �سابق ًا ف�إن ه�ضبة جند مكتنفة باجلبال العالية
وال�صحاري اجلرداء .ويف ظروف كهذه مل تكن لت�ستطيع �أن تعي�ش
�سوى �أكرث احليوانات حتم ًال وقدرة .وقد �ساعد املناخ اجلاف
على �إنتاج جياد جيدة ال�صحة خفيفة احلركة� .أم��ا احلياة
ال�صارمة وال�شحيحة فقد �ساعدت على ت�شكيل هذه ال�صفات
والإمكانات البدنية واملعنوية الرقيقة والت�صرفات الأر�ستقراطية
لهذا املخلوق الر�شيق وال�صبور (وب��ودِّي احرتام ًا و�إعجاب ًا �أال
�أقول عنه� :إنه حيوان).
والأفرا�س العربية حموطة بهالة رومانتيكية ،وهو ما �ساعد
عليه كثري ًا الأدب العربي الإ�سالمي حيث يو�صف ما تت�سم به من
عقل ومودة وجمال وبهاء ورهافة ح�س .ولي�س عبث ًا �أو بال�صدفة
�أن ويل العهد ال�سعودي الأمري عبد اهلل املحب الولوع باخليول
واخلبري ال�ضليع بها يعري عناية كربى لتطوير ريا�ضة اخليول
وازدهارها يف البالد.
وتعرف �أ�ساطري كثرية عن الب�سالة وقدرة التحمل العجيبة
والنف�س القوي والقدرات الكربى على ال�سرعة يف اجلري لدى
احل�صان العربي .و�سيقانه املعروقة مهي�أة ب�شكل رائع للعدو على
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دروب الرمال واحلجارة احلادة يف ال�ساحات احلممية.
�إال �أن اجلواد يف الوقت نف�سه يتطلب االهتمام الكبري والتعهد
الزائد .ويقول �ساكنو ال�صحراء� :إن تربية خم�سة �أطفال �أ�سهل
من العناية مبهرة فتية .والأطفال حمتاجون �إلى االهتمام اخلا�ص
على مدى عامني �أما الفر�س واجلواد فعلى مدى العمر كله.
وعلى الرغم من الغياب التام تقريب ًا للعلف املعهود واملطلوب
ح�سب مفاهيمنا يهتم املالك احلري�ص على �أن يكفل جلواده كل
ما هو �ضروري والزم ولي�س نادر ًا على ح�ساب �أ�سرته نف�سها.
وحتى يف �أ�صعب وق��ت ي�ضيف �إل��ى طعام ح�صانه التمور
املجففة واللحم املقدد واجلراد املجفف  -الأكلة املف�ضلة لدى
�ساكني ال�صحراء � .-أما يف حالة غياب الأطعمة الالزمة في�سقيه
حليب النوق .ويرى بع�ض العلماء �أن مثل هذا الطعام ال�شحيح
قد �ساعد على تكوين هذه اجلياد غري ال�ضخمة جد ًا والرقيقة
العظام ،ولكن هذه النماذج ال�صمودة بوجه احلياة من �أ�سرة
اجلياد هي حتى الآن ت�صلح �أ�سا�س ًا ال حميد عنه لال�صطفاء
النوعي يف العامل ب�أ�سره.
وم��ن �سالف ال��زم��ان ك��ان ال��ب��دو ��� -ش���أن االخت�صا�صيني
الع�صريني بتكثري اجلياد املجودة  -دقيقني جد ًا ومت�شددين
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يف احلفاظ على الدم الأ�صيل والعريق للنوع العربي من اجلياد
الذي ال ت�شوبه حتى وال قطرة واحدة من الدم الغريب .ولدى
ال�سكان املحليني ينت�شر تقليد دعوة ال�شهود �أثناء نزوات الأن�سال
حتى ال يطر�أ م�ستقب ًال ظل من ال�شك ب�ش�أن �أ�صل املهر القادم
وف�صله �أي :ح�سبه ون�سبه.
وهكذا نرى �أن اجل��واد يتطلب من مالكه االهتمام الدائم
واحلر�ص اخلا�ص الأم��ر ال��ذي ال ميكن قوله عن اجلمل وهو
احليوان الذي ال ميكن بدونه ت�صور حياة الرحل.
والبعري يكاد يكون الأعم والأهم من جميع احليوانات الأليفة
القادرة على التكيف للحياة يف الظروف ال�صارمة والعمل على
نحو واحد يف احلاالت العر�ضية الطارئة .وي�ستعمل يف الطعام
حلمه و�شحمه وحليبه ،وت�صنع من وبره �أن�سجة و�أغطية وخيام
وحبال و�أفر�شة ،ومن جلده حت�ضر القرب والأحذية واحلقائب
والأح��زم��ة و�سواها من امل�صنوعات واملنتوجات ،وت�ستخدم
عظامه يف احلرق والأ�سمدة وبرازه (البعر) يف الوقود .وعالوة
على ذلك؛ قبل ظهور ال�سيارة كان اجلمل عملي ًا وا�سطة النقل
الوحيدة وكذلك قوة النقل وال�سحب يف �شبه اجلزيرة.
و�إبل اجلزيرة العربية  -خالف ًا عن املعهودة لدينا يف �آ�سيا
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الو�سطى  -وحيدة ال�سنام  -بينما هي عندنا ذوات �سنامني -
وارتفاعها مرتان ف�أكرث ويبلغ وزن الواحد منها �أحيان ًا  500كغم.
وعيناه الذكيتان النافذتان ن�صف مغم�ضتني ب�سبب �أ�شعة ال�شم�س
ال�ساطعة بقوة والرمل النفاذ ،ورمو�ش الأع�ين وطفاء وكثيفة
وعلى طبقتني لأجل احلماية .وله منخران �ضيقان طويالن �إلى
حدٍّ ما وينغلقان ب�شدة يف حالة الرياح الرملية القوية .والفكان
قويان جد ًا قادران على ك�سر عظام اليد لرجل بالغ �إذا �أطبقا
عليها .وج�سمه رهيب �إل��ى حد ما ويثري الرعب .ول��ه �ساقان
دقيقتان ور�شيقتان بقدمني غري كبريتني .والأ���ض�لاع وا�سعة
وال�صدر رحيب وال�سنام على الظهر يقابل من الأعلى متام ًا
البطن من �أ�سفل .ورقبته طويلة ومقو�سة وله �أذنان �صغريتان
ن�سبي ًا ونهايتهما حادة ومدببة على ر�أ�س مرتفع بفخر .وهذا كله
يولد االنطباع بالعظمة واالزدراء التام لكل ما هو حواليه.
وميكن القول عن اجلمل� :إنه الأول يف كل م�ؤ�شراته احلياتية.
ولو كان للحيوانات �سجلها اخلا�ص بالأرقام القيا�سية على غرار
�سجل غيني�س امل�شهور لكان البعري على الأرجح قد تفوق على كل
خملوقات الأر�ض و«ب�صق» عليها كما يقال يف التعبري املجازي
من حيث القدرة على التكيف للظروف الطبيعية .وذل��ك لأن
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جميع منظوماته الع�ضوية احليوية نادرة املثال.
�أما �سنام اجلمل فهو مبثابة امل�ستودع الذي يحفظ فيه كمية
كبرية � -إلى حد  150كغم  -من الطعام واملاء .ف�إذا ما تناول
من الطعام ما هو فوق املقدار الالزم ف�إن الزيادة تتحول �إلى
�شحم خا�ص يحتوي على املاء ويحفظ يف هذا امل�ستودع� .أما عند
حاجة اجل�سم ف�إنه ي�أخذ منه الطاقة وال�سائل املطلوبني .ولهذا
بو�سع اجلمل اال�ستغناء عن ال�شرب مدة �أ�سبوعني� .أم��ا عند
توافر النباتات احلاوية على املاء فيمكنه اال�ستغناء عن املاء عدة
�أ�سابيع� .إال �أن هذا ال يعني �أنه ي�ستغني عن ماء ال�شرب عندما
يكون متوافراً .بل على العك�س فهو ال يرتك �أية فر�صة ت�سنح لكي
ي�شرب .ويف العادة  -خ�صو�ص ًا حينما يكون املاء م�ست�ساغ ًا -
ي�شرب اجلمل  20 - 10من الليرتات يف الدقيقة الواحدة� ،أما
يف املجموع فهو ي�شرب  150-100لرتاً .وعندما تهطل الأمطار
يف�ضل البدو �سوق �إبلهم لي ًال وتركها بقرب الغدران والوديان
حيث بو�سعها �إطفاء غلة عط�شها على مهل يف الرباد .وعموم ًا
لدى هذه احليوانات �إح�سا�س مرهف ب�شكل فريد يف نوعه حيال
امل��اء� .إنها حت�س ب��وج��وده حتى وه��و حتت طبقات من الرمل
وعلى مبعدة م�سافات �سحيقة .وقد حدثت حاالت قادت فيها
182

المملكة العربية السعودية

بعيون زوجة دبلوما�سي

هذه احليوانات مالكيها ال�ضالني البائ�سني �إلى الآبار املدفونة
والواحات .وحتكى ق�ص�ص عديدة عن كيفية عثور الرحل يف
الأزم��ان ال�سابقة على املنقذ من الهالك املحتوم ب�سبب قدرة
اجلمال على حفظ املاء يف �أكيا�س معدتيها.
ويف مثل هذه احلالة العار�ضة كان الإن�سان يذبح احليوان
وي�شرب ذل��ك امل��اء امل�شوب باالخ�ضرار وغ�ير امل�ست�ساغ عند
ال�شرب لكي يبقى يف الأقل على قيد احلياة.
و�سنام البعري مبثابة عالمة قيا�س حلالته البدنية وال�صحية.
ف�إذا كان معلو ًال �أو جائع ًا ملدة طويلة تظهر على ال�سنام اليبو�سة
ويتغ�ضن وي�ستلقي على الظهر مرته ًال �أو يكاد ي�ضمحل �إلى
حد ال��زوال .وعند اجلمل املعافى وال�شبعان يكون هذا اجلزء
من ج�سده �صلباً .باملنا�سبة؛ ف�إن الرحل  -وهو مبثابة ال�سرج -
امل�صنوع على هيئة تربيعة خ�شبية يو�ضع ويثبت على ال�سنام.
وقد قمت عدة مرات بنزهات على ظهر اجلمل .و�أق��ول احلق
وب�صراحة� :إن ذلك كان على �شيء من الفظاعة والذعر رغم
�أننا �أركبنا على جمال هادئة متام ًا و�أليفة ومدربة جيد ًا يف
�أمثال هذا .و�أثناء �سباقات الإبل ي�ؤثر راكبوها اجللو�س خلف
ال�سنام على و�سادة عادية رغم �أنه يبدو من اخللف غري ممكن
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تقريب ًا �أن يت�سنى لهم ال�سيطرة على احليوان بوا�سطة الزمام
لل�شد والإرخاء.
ويف �شتاء �سنة 1999م وجهت الدعوة �إلى ر�ؤ�ساء البعثات
الدبلوما�سية املعتمدين لدى اململكة العربية ال�سعودية حل�ضور
االحتفاالت التي �أجريت �ضمن فعاليات الذكرى االحتفالية
مب��رور مائة �سنة على ت�أ�سي�س اململكة حتت رعاية ويل العهد
الأمري عبد اهلل .وقد و�صلنا �إلى من�ش�أة ريا�ضية معر�ضية ممتازة
يف ال�ضواحي على بعد �أربعني كيلومرت ًا عن مركز مدينة الريا�ض
يطلق عليها اجل��ن��ادري��ة كانت م��زدان��ة ب��ال��راي��ات والالفتات
وعالمات الرتحيب و�شعارات العيد .وكانت من�صات ال��زوار
غا�صة بامل�شاهدين واملتفرجني املحاطني ب�صفوف من احلرا�س
الكثريين .وهبت الريح ال�شمالية غري الرفيقة وال ال�شفيقة �إال
�أن املزاج كان رائق ًا وعالياً .وعقب مرور ب�ضع دقائق طر�أت على
من�صات اجلال�سني انتعا�شة وغمغمة وظهر الأمري عبداهلل مبعية
حا�شيته .و�صدحت �أ�صوات الأبواق ونزلت �إلى ال�ساحة طائرة
�صغرية من ط��راز ق��دمي .وحت��ت عا�صفة الت�صفيق ال�شديدة
والطويلة قامت بعدة جوالت �أمام املن�صات يف ا�ستعرا�ض عام.
وظهر �أن هذه الطائرة من ماركة «داكوتا بومينغ» هي �أحدث
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جهاز طائر يف زمانه .وقد �أهداها �إلى امللك عبدالعزيز يف عام
1950م الرئي�س الأمريكي روزفلت .و�شع�شعت الطائرة بالربيق
حتت �أ�شعة ال�شم�س ال�ساطعة وبدت وك�أنها جديدة متام ًا �إذ �أنفق
على ترميمها خم�سة ماليني دوالر بالتمام والكمال ،كما ذكر يف
الألبومات اليوبيلية اجلميلة املطبوعة مبنا�سبة هذه الذكرى.
والأم��ر �أ�شبه ما يكون ب�أن ال�سعوديني مل يبخلوا يف الإنفاق
حفاظ ًا على هذه التحفة التاريخية .وبعدئذ جرى ا�ستعرا�ض غري
كبري للع�سكريني ثم �سباق �إبل ،وقد بد�أ على نحو غري ملحوظ.
كانت منب�سطة �أمام املن�صات رحاب �صحراوية غري خمفية ب�أي
�شيء عن الأنظار وبدون �أية عالمات �أو �إ�شارات .ويف انتظار
امل�سابقات املوعودة يف الربنامج كان املتفرجون يتبادلون �أطراف
الأح��ادي��ث فيما بينهم .والن�سوة ملتفات بعباءاتهن .وا�شتد
عزف الريح الباردة .وعلى حني غرة ظهرت على بعد ب�ضعة
كيلومرتات داخل عمود من الغبار بقعة داكنة متحركة .وتركزت
جميع الأنظار عليها .وعقب مرور بع�ض الوقت �صار مفهوم ًا �أن
جمموعة كبرية من اجلمال تزحف يف طوق دائري عمالق.
وعندما اقرتبت الكوكبة على امل�سافة املنظورة بدا يل وك�أن
بع�ض الدمى مربوطة �إلى اجلمال فكانت هذه الدمى ترتجرج
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ب�شكل غري طبيعي وتت�أرجح ،وراحت ال�سيوف امل�سلولة امل�شرعة
تتالوح على وترية احلركة .ولكن عندما دنت الكتلة املتدافعة �إلى
م�سافة تقارب الكيلومرت وظهرت �أمام املن�صات مبا�شرة اكت�شفت
با�ستغراب �أنها كانت �أطفا ًال �صغار ًا �شبه عراة وال �أعرف كيف
ا�ستطاعوا الثبات على مثل هذا الو�ضع املت�أرجح القلق وانطلقوا
مبثل هذه ال�سرعة الكبرية وهم مرتدون قم�صان ًا خفيفة وحفاة
الأقدام مقاومني الريح الباردة الهابة يف وجوههم .ولكن عندما
و�صلوا بعد قطعهم زهاء الع�شرين كيلومرت ًا �إلى خط النهاية
كانت وجوههم ت�شع باالبت�سامات والفخر .وراح �صوت املعلق
الريا�ضي يلعلع من املذياع طافح ًا بالفرح والن�شوة متموج ًا فوق
املن�صات .وقام البالغون الذين رفعوا الفائز يف ال�سباق من فوق
ظهر اجلمل املبي�ض ب�سبب امللح املفروز مع العرق الذي غطى
ج�سمه ووبره .وظهر �صبي �صغري ال تتجاوز قامته ارتفاع ركبة
البعري وال يتعدى عمره الرابعة فح�سب� .إنه لأمر غريب.
وجرت مرا�سيم تقدمي اجلوائز بروح احتفالية تتجلى فيها
الفخامة .تقدم الفائز �إلى مق�صورة الأمري عبداهلل وكانت ظاهرة
على اجلوكي ال�صغري �أمارات اجلدية واالعتداد بالنف�س.
ور َّد بابت�سامة م�ؤدبة على م�صافحة الأمري عبداهلل ويل العهد
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الذي �سلمه �شهادة الفائز و�صك ًا مببلغ مليون ريال �سعودي (زهاء
ثالثمائة �ألف دوالر �أمريكي) ودفعه �إليه وقبَّله يف حنان.
وكان الفائز باجلائزة الثانية �صبي ًا يف الثامنة من عمره.
وعدا �شهادة الفوز تلقى �أي�ض ًا �صك ًا نقدي ًا مببلغ ن�صف مليون
ريال �سعودي � -شارك يف هذه املباريات  2500من الإبل على
�أ�سا�س  250يف كل مرة .-
ولكن لنعد كرة �أخرى �إلى �إبلنا ولنتحدث �أي�ض ًا عن �إمكانات
التكيف الرائعة لديها وعن طرائق معي�شتها وحتملها يف الظروف
ال�صحراوية املتطرفة .يتنف�س اجلمل وي�ستن�شق �أبط�أ من اللبائن
الأخرى وحرارة ج�سمه �أعلى ويعرق مت�أخر ًا عنها ،ولكن عندما
يحدث ذلك يغدو وبره مبثابة العازل الذي ال يتيح للج�سم �أن
تزداد حرارته عن احلد املقبول� .أما �أثناء اجلو البارد ف�إنه على
العك�س يحافظ على احل��رارة البدنية .وخالل ال�شتاء يتنامى
الوبر على ال�سنام والغارب (الرقبة) والكتفني والهامة (الر�أ�س)
ويبلغ طوله �أحيان ًا طول نهاية ذنبه (ذيله) .ومع اقرتاب ف�صل
ال�صيف يت�ساقط الوبر .وميكن احل�صول من وبره على متموجات
ميكن مقارنتها من حيث النعومة بال�صوف.
وج�سم اجلمل ينتح القليل جد ًا من املاء ،وتفرز كليتاه بو ًال
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عايل الرتكيز ،وله رائحة لي�ست بالزنخة وذلك ب�سبب النباتات
التي يتناولها عادة .ويف القدمي ورمبا حالي ًا كذلك كان البدو
ي�ستعملونه يف غ�سل ال�شعر .ورمبا لهذا ال�سبب وبف�ضل ا�ستعمال
احلناء ال�سوداء (اخل�ضاب) وت�سمى �أي�ض ًا بالب�صمة واحلمراء
(وهي العادية) يحق للح�سناوات من البدويات الفخر بتجعدات
�شعرهن ال��ك��ث وال��رائ��ع وال��ل��م��اع على �سواهن م��ن املحليات
والغرميات.
والإبل لي�ست �شديدة التكليف من حيث نوعية الطعام .وهي
ت�أكل وريقات �أ�شجار الأكا�سيا علم ًا ب�أنها تفعل ذل��ك ب�شكل
منتظم ويف جرعات لي�ست بالكبرية غري منتقلة من �شجرة �إلى
�أخرى قبل ق�ضم �أوراقها وتعريتها على نحو كامل �إذا وجدته وال
تتقزز من �أكل ال�شجريات ال�صحراوية ذوات الطعم املالح .ولكن
مهما كانت عليه النبتة من ح�سن املنظر ف�إن اجلمل لن يتناولها
طعام ًا �إن كان فيها �شيء من املحاليل الكيماوية .وخالل الأوقات
ال�صعبة من غياب العلف املطلوب تكتفي الإبل بكمية غري كبرية
من التمور وال�شعري وال�سمك املجفف وق�شرة ال�شجر (اللحاء)
املعدة لها �سلف ًا على �سبيل االحتياطي.
وحليب الناقة غنيٌّ بالفيتامينات حتى ول��و ك��ان طعامها
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�شحيحاً .وهو �أ�شبه ما يكون من حيث التكثف والطعم بالألبان
املع�سلة غري �أن القبائل القاطنة بعيد ًا عن الآبار كانت ت�ستخدمه
يف �أوق��ات اجلفاف لإطفاء غلة العط�ش .وطعم حليبها يتوقف
على الطعام الذي تتناوله الإبل ولهذا ف�إنه يكون �أحيان ًا �أميل �إلى
امللوحة �أو احلالوة ويف بع�ض الأحيان حاداً .ويتخرث على جانب
من ال�صعوبة على الرغم من حرارة اجلو .وال ميكن احل�صول
منه على الزبدة ب�سبب انخفا�ض ن�سبة د�سامته ،ولكن ت�صنع
منه �أحيان ًا �أنواع ياب�سة خا�صة من اجلنب على هيئة كريات غري
كبرية من املمكن حفظها ب�شكل جيد ملدة طويلة من الزمن بدون
ثالجات ،وميكن تناولها طعام ًا بعد بلِّها باملاء.
وتعطي الناقة الواحدة من � 6إل��ى  7ل�ترات من احلليب يف
اليوم .ومن الطريف �أنها ال ت�سمح بحلبها �إال بح�ضور راعيها
وعند �صعوبة ذلك ففي وجود دمية متثله .ويجرى احللب مرتني
يف اليوم وبالت�أكيد بالأيدي النظيفة ،التي بدونها كما ي�ؤكد البدو
الرحل ف�إن الناقة تفقد قدرتها على الدر.
وحلم الإب��ل �شائع اال�ستعمال يف اململكة العربية ال�سعودية
بالرغم من �شدة ق�ساوته .وكانوا يف ال�سابق ال يذبحونها �إال تكرمي ًا
لل�ضيوف� .أما الآن فاحلالة تغريت بالطبع ويف �أي �سوبرماركت
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ويف املدينة والريف ميكنك �شراء حلم الإب��ل .ولكنك لن جتد
على الأغلب حلم الناقة يف �أي مكان كان .ولي�س هذا بامل�ستغرب
�إذ يحتفظ بها بالدرجة الأولى ملوا�صلة الن�سل .والناقة �أم رفيقة
وحنون و�شديدة العناية ب�صغارها .ويف غ�ضون �أ�شهر عدة عقب
والدة ف�صيلها ال ت�سمح بالو�صول �إليه ال للحيوانات الأخ��رى
وال للنا�س .ويف ه��ذه احل��االت ميكن �أن تبدي العنف وب��روح
عدوانية.
و�إذا حلت م�صيبة ولقي م�صرعه ف�إن �أمه تقف بال حراك
عند جثمانه وتبكي بدموع حقيقية .وال تغادر مكانه �إال ب�صحبة
الف�صيل ال��ذي نفق .وف�صائلها الأخ��رى تقلد �سلوك والدتها
وتقتدي بها يف هذا .وعندما يفطم ر�ضيعها عن الثدي ت�شد على
�أنفه قطعة من ال�شجر ت�ؤذي الناقة يف حالة حماولته الر�ضاعة.
وعندها ترف�ض �إر�ضاعه ومتتنع عن ذلك فينتقل تدريجي ًا �إلى
تناول العلف من ع�شب املراعي .وبالطبع يف حالة حدوث ذلك
�أثناء ف�صل ال�شتاء عندما تزهر البيداء ف�إن الف�صيل �سرعان
ما ينمو ويقوى ويقف على �سيقانه الدقاق.
نحن و�إياكم اعتدنا ع َّد الإبل حيوانات هادئة متام ًا وطيعة
وال تبدي م�شاك�ستها �إال على ندرة تب�صق على من يل ُّح �إلى حد
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الإم�لال على الدنو منها من رواد حديقة احليوان .ولكن كما
ات�ضح ف���إن الأم��ر لي�س يف الواقع على هذا النحو� .أج��ل؛ �إنها
تتحمل الأمل ب�صرب ،ت�صرب على غياب الطعام واملاء وعلى التنقل
على مدى �أيام عديدة وعلى ظهورها حمل يبلغ �أو يتجاوز ثقله
املائتي كيلوغرام عرب ال�صحراء الرم�ضاء .بيد �أن الرحل كانوا
دوم ًا يف�ضلون لأمثال هذه الأعمال ا�ستخدام النوق وذلك لأن
الذكور من الإبل تكون �أحيان ًا ع�صية و�شديدة العدوانية .وينبغي
�أن يكون املرء حذر ًا ويقظ ًا على نحو خا�ص خالل ال�شجار حني
يهاجم بع�ضها بع�ضاً ،و�أحيان ًا حتى تهجم على الإن�سان .وميكن
�أن تكون بالغة اخلطورة الإ�صابة بع�ضاتها �أو رف�سها .ولهذا
تو�ضع الكمامات على �أفواه من يبدو منها كثري اخلطر .وحني
يكون اجلمل منفع ًال �أو حانق ًا ينفخ فمه كالكرة ب�سبب رخاوة
لهاته ،وميكنه قذف ال�سائل املخ�ضر املقزز من معدته الأولى.
وبالطبع لي�س هذا بالب�صقة العادية باملرة ،وميكن بلوغ كميتها
الليرت� .أما بخ�صو�ص الناقة ف�إنها �أهد�أ كثري ًا و�أكرث حتمالً.
والنوق تنوء حتت عبء احلمل الثقيل معانية حالة من الإعياء
والإنهاك وعار�ضة ت�أثري عذابها يف �صورة �أن�ين وبكاء بدموع
حقيقية .وثمة خا�صية �أخرى غري مريحة متام ًا من الطبيعة التي
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تتميز بها الإبل الذكور وهي كونها انتقامية ث�أرية جد ًا وحقودة.
وترتبط بخُ لقها هذا غري قليل من الق�ص�ص احلقيقية املروية
التي ق�صتها عليّ �صديقاتي ال�سعوديات.
ذات مرة قرر راعي قطيع غري كبري من الإبل �سقي جماله
من غدير �ضح�ضاح تكون نتيجة مطر غري غزير .تقدم نحو
�أحد اجلمال وكان من املتزعمني بني الآخرين ،و�أخذ يحثه على
النهو�ض .ولكن اجلمل عاند ومل يكن راغب ًا يف التحرك .وحاول
الرجل بالزعقات وحتى ال�ضربات بالع�صا حمله على االن�صياع
ولكن هيهات .ومن املعروف �أنه �إن مل يتقدم الزعيم ف�إن اجلمال
الأخرى �أي�ض ًا لن تتحرك من مكانها .وظل البدوي �ساعة كاملة
يعالج اجلمل العنيد و�أخري ًا تركه و�ش�أنه حني الحظ يف تعابري
عينه من ال�شرر ما ال يبعث على الطم�أنينة.
وح��ل امل�ساء وحت��رك��ت الإب��ل مبح�ض �إرادت �ه��ا نحو الغدير
وعادت مليئة املعدة باملاء منتفخة اجلوانب قوية ال�سنام .ولكن
هذا الرجل العارف بطبيعة خلق اجلمال كان يف منتهى احلذر.
يف الليلة الدهماء فر�ش لنف�سه الب�ساط على منحدر قريب من
اخليمة وو�ضع يف مكانه املعتاد للمبيت كي�س ًا طوي ًال مملوء ًا
وغطاه بالبطانية .وظل بعيد ًا وهو ينتظر ب�صرب .كانت الليلة
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مقمرة وكان البدوي يرى ب�شكل جيد قطيعه الغارق يف النوم.
مر بع�ض الوقت و�ساد ال��ه��دوء املطبق ال��ت��ام .وك��اد يقرر �أن
احرتا�سه الزائد مل يكن يف حمله ،وفج�أة طرق �سمعه �صوت تك�سر
غ�صني .وذل��ك البعري نف�سه مدد �ساقيه الأماميتني ثم ا�ستقام
ناه�ضاً .وحب�س البدوي �أنفا�سه .حترك البعري ببطء نحو جهة
اخليمة .وعندما بلغها توقف وك�أمنا يت�أمل ثم اندفع �إلى الداخل.
�ألقى بكل ثقله على فرا�ش راعيه وراح ك�أمنا يفر�ش ما عليه فر�ش ًا
مبرافقه و�صدره .وينبغي القول� :إنه يف هذه املوا�ضع تتكون لدى
اجلمل على مدى احلياة م�سامري قوية �صلبة كاحلجر ال�صلد يف
الركب والكلكل (البطن) .و�شاهد البدوي هذا املنظر وكله وجل
لإدراكه �أنه لوال فطانته وح�صافته و�سعة حيلته ملا بقي �سامل ًا من هذا
االنتقام الفظيع .ونه�ض على قدميه منفع ًال وخطف ع�صاه وبقفزتني
�أ�صبح من اخليمة على قاب قو�سني �أو �أدنى .و�إذ �سمع البعري ال�ضجة
نه�ض على �أرجله وواجه خ�صمه .وبعد عدة حلظات انهار مفارق ًا
الروح .ويظهر �أن قلبه مل يتحمل هذه اخليبة العميقة.
و�إليكم ق�صة �أخرى وقعت يف مو�ضع جبلي بالطائف .ذات
مرة �أ�صبح �أحد الرحل �شاهد ًا بال�صدفة حني وقعت عيناه على
بعري وناقة يتزاوجان وحملهما ذلك على الكف عن هذا الفعل.
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وينبغي ذك��ر �أن ه��ذه احليوانات خالف ًا ملعظم احليوانات
الأخ��رى �شديدة احلياء واخلفر .وذل��ك الرجل العارف بهذه
اخلليقة توارى ب�سرعة وحاول يف ذلك اليوم والأيام التالية عدم
االق�تراب من ذلك البعري .وفيما بعد باعه حت�سب ًا من حدوث
ما ال حتمد عقباه .
ومرت ع�شرة �أعوام .وذات مرة من املرات قاد ذلك الرجل
نف�سه �إل��ى �إح��دى الأ���س��واق .وبغتة ر�أى يف �صفه بعريه القدمي
�إي��اه .وعرفه من �سمته املكوية كعالمة على امللكية والعائدية.
ولكن �أع��ج��ب م��ا يف الأم���ر ه��و �أن البعري �أي�ض ًا ع��رف مالكه
ال�سابق .و�أدرك الرجل يف اللحظة والتو ذلك من نظرة بعريه
احلانقة وهرب ب�سرعة راك�ض ًا على طول ال�صفوف قافز ًا عرب
الأكيا�س وال�سالل احلاوية على ال�سلع وهو يدو�س على ال�شياه
الغافية وحمالنها املتكومة .واندفع البعري وراءه على الأثر معقب ًا
و�سرعان ما حلق به وبلغه .وب�سهولة �ألقاه �أر�ض ًا ودا�س عليه.
وعندما و�صل رجال ال�شرطة �إلى مو�ضع احلادث ب�سالحهم كان
الرجل قد فارق احلياة و�أ�صبح يف عداد الأموات.
وبالطبع ف�إن �أمثال هذه احلوادث نادرة الوقوع .ولهذا لي�س
عبث ًا �أنها تظل يف ذاك��رة النا�س و�أحاديثهم مدة طويلة وتظل
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تنتقل من فم �إلى فم كالروايات امل�أثورة والأمثال املذكورة .ولكنها
حتتوي على الدر�س والعربة وتعلم �أن «�سفينة ال�صحراء» �أي:
اجلمل على الرغم من كونه قد غدا �أليف ًا ومرو�ض ًا من زمن بعيد
ولكنه على �أية حال يتطلب �أن يتخذ �إزاءه موقف احلذر واالحرتا�س
وكامل التلطف والتوقري .وملا كان اجلمل للرحل على مر القرون
امل�صدر الوحيد للرخاء بل ورمبا كان بالطبع ميثل اجلزء الأ�سا�س
من حياتهم كلها ف�إنه لي�س من امل�ستغرب توافر عدد كبري �إلى
حد ال يكاد ي�صدق من الأ�سماء وال�صفات لهذا احليوان (يذكر
علماء اللغة العربية الرقم  5744بو�صفه عدد ًا لهذه الت�سميات).
واال�سم ال�شائع هو «اجلمل» �أما الأ�سماء الأخرى فهي مرتبطة
باملراحل واحلاالت واخلوا�ص املعينة لهذا احليوان .وثمة ت�سميات
لكل �سنة من عمره ولكل واحد من جن�سه ومراحل عمره الأولى
ثم العقيم منها وامل�ستخدم يف النقل والركوب وال�سليم واملري�ض
وعيوبه اجل�سدية وعاداته املالزمة وتبع ًا للون جلده ووبره والعدد
العديد �سوى ذل��ك .ولقب «�سفينة ال�صحراء» �أي�ض ًا ذو داللة
على �صاحبه .ومعظم �إبل اململكة العربية ال�سعودية ذوات لون
�أ�صفر فاحت وبع�ضها بني غامق وبي�ضاء وداكنة .ويف جند توجد
الأنواع الأف�ضل والأكرث حتم ًال هي تقليدي ًا القامتة والداكنة �إلى
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حد ال�سواد ،غري �أن الإبل ذوات اللون الأبي�ض تعد بدرجة كبرية
جزء ًا من الفولكلور (الفن ال�شعبي والأدب ال�شعبي) يف اجلزيرة
العربية .والبدويات يف�ضلن دوم ًا املالب�س املن�سوجة من غزول
وبر الإبل البي�ض� .أما ال�صبايا فهن يحلمن دائم ًا بال�سفر داخل
الهودج املو�ضوع على �سنام جمل �أبي�ض.
وكثري ًا ما كانت الإبل يف الزمن القدمي فري�سة للعدو الغازي
نظر ًا لكونها القيمة الرئي�سة لدى القبائل .ومبا �أن احلروب
القبلية دارت رحاها بكرثة كاثرة ف�إن هذه احليوانات قد انتقلت
غري مرة من يد �إلى يد .وبعبارة �أخرى :كانت تعود عاج ًال �أو
�آج ًال �إلى مالكيها الأوائل .والرجل الذي فقد يف املعركة �صديقه
الذي ال يقدر بثمن وهو جمله الذي كان على مدى العديد من
الأعوام لي�س جمرد املطعم بل الع�ضو الكامل من �أفراد الأ�سرة
مل يكن لي�ستطيع ب�أية حال من الأحوال �أن ي�سلم بهذه اخل�سارة
وهذا الفقدان .ويف �أمثال هذه احلاالت كانوا ي�ست�أجرون العني
�أي :اجلا�سو�س الذي مهمته بعد الو�صف الدقيق من �صاحب
اجلمل املفقود البحث عن �أثر ذلك اجلمل يف بالد العدو و�إفادة
�صاحبه الأول مبكان وج��وده و�صاحبه اجلديد وبذلك يح�صل
على املكاف�أة املوعودة .ومن ثم كانت جتري العملية ال�سرتداد
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اجلمل و�إطالق �سراحه من ربقة الأ�سر.
وكان هدف الغزوات للرحل لي�س خطف الأ�شخا�ص واحليوانات
فح�سب و�إمنا �أي�ض ًا �إمكان ت�أكيد الذات وعر�ض القدرة والب�سالة.
ولي�س نادر ًا يف املعارك ا�ستخدام تكتيك خا�ص .الإبل الأكرث قدرة
يف معارك القتال وهي ال�سوداء ،مقبلة على املعركة ،ترتبت يف
�صف موحد كالبناء املر�صو�ص كان ي�سري خلفه الفر�سان حاملي
الرماح .ويتحدثون ب�أن هذا اجلدار الأ�سود الذي ي�شكل عقبة َك�أْداء
كالعمارة البحرية كان يخلف ذلك االنطباع املرعب يف فلول الأعداء
ونفو�سهم ،بحيث �إنهم كانوا يولون الأدبار ويلوذون ب�أذيال الفرار.
وعلى وج��ه العموم؛ ف�إنه عن ب�سالة ه��ذه احليوانات ومهاراتها
و�إخال�صها تُروى �إلى الآن �شتى الأ�ساطري الطريفة واملمتعة.
وبعد انتهاء املعركة كانوا يجلبون املاء يف القرب لي�شرب النا�س
واحليوانات وتغ�سل جراحهم بو�صفه عالجاً .وكان البدو يعرفون
غري القليل من الو�سائل وال�سبل الفعالة لهذا الأمر .وتعد �أب�سط
طريقة قدمية و�ضع مادة �ساخنة على اجلرح �أو املو�ضع املت�أمل
و�أكرث ما يكون ذلك حجر ًا وهذه هي �إحدى طرائق الكي الذي
هو �آخر الدواء ،مثل العملية اجلراحية يف الطب احلديث وهذا
مهما كان فيه من مفارقة كان ينفع على الرغم من بقاء الأثر.
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وقبل ب�ضعة عقود من ال�سنني كانت القوافل الطويلة جتوب
رمال اجلزيرة العربية املتموجة كبحر بال �ساحل .كانت ت�سري
يف دروب �سالكة على �آثار من �سبقها ابتداء من الأجداد القدامى
قبل � 3.500إلى� 4.000سنة .وعندئذ بد�أ درب احلرير ال�شهري
من ال�صني وطريق الروائح من مملكة القي�صرة بلقي�س (�سب�أ)
وهي اليمن حالي ًا �إل��ى بالد ال�شام ووادي الرافدين والبحر
الأبي�ض املتو�سط .وكان التجار بعد قطعهم م�سافات �شا�سعة
ال حياة فيها من حيوان �أو نبات يو�صلون ال�سلع وامل�أكوالت واملاء
العادي للبيع �أو التبادل التجاري ولكنه الغايل والعزيز بهذه
الدرجة يف هذا اجل��زء من املعمورة .والأ�سر البدوية كذلك
كانت تتنقل دوم�� ًا بحث ًا عن املراعي .وكانت قوافل احلجاج
من �سائر �أنحاء الأر�ض تتقاطع عابرة بوادي اجلزيرة العربية
وت�صل �إلى مكة واملدينة املقد�ستني .واملئات و�أحيان ًا الألوف
من اجلمال املحلية ت�سري ب�سرعة �إلى  5كيلومرتات يف ال�ساعة
الواحدة يف �سل�سلة موحدة متحركة ب�صورة رتيبة و�سط الرمال
املتنقلة �أو احلقول احلممية ال�سود مع وقفات ق�صرية ونقالت
طويلة يف �أ�شد �أوقات النهار حر ًا وقيظاً ،و�أحيان ًا يف �آناء الليل
على مدى �أ�سابيع و�أ�شهر.
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وعلى �أنغام احلداء التي �إما �أن تعد اجلمال بقرب الو�صول
�إلى املاء والع�شب يف املرعى و�إما تطلب باملقابل منها احلفاظ
على قواها وعدم ال�ضالل عن الدرب .وعلى وقع هذه الأحلان
�سريعة �أو بطيئة يكون �سري القافلة.
والن�ساء  -مع الأطفال واملجوهرات والأمتعة غالية الأثمان -
جال�سات داخل هوادج خا�صة حممولة على الإبل وقد �أ�سدلت
عليها ال�ستائر القامتة التي حتمي من �أ�شعة ال�شم�س وزوبعة
الرمال ونظرات عيون الأغ��راب .وهذه الهوادج لها �أ�سما�ؤها
تبع ًا للغر�ض منها ،وبع�ضها ك��ان ميثل منتوجات من �أعمال
الفن .وهي م�صنوعة من قما�ش خا�ص وبع�ضها م�شدود بجلود
الغزالن ومزين بالنقو�ش والر�سوم والب�سط املرق�شة واملربق�شة
وال�شعارات والرموز والأ�شرطة والفتائل امل�ضفورة .وهذا البيت
امل�صغر غري امل�ستقر مثل اخليمة البدوية كان امل�سكن لهن �إذ
�إنهن مي�ضني فيه ق�سم ًا غري قليل من �أيامهن.
ولي�س نادر ًا ما يو�صف اجلمل ب�أنه «�سفينة ال�صحراء» .وهذا
اللقب ال�شائع ين�سجم يف واقع الأمر مع طبائع هذا احليوان الولوع
بالعمل .ومن ركب على ظهره ميكنه الت�أكيد على �أن اجللو�س على
ال�سنام �أو بحذائه يجعلك ت�شعر وك�أنك راكب منت �سفينة خفيفة.
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وهذه احلركات القلقة املتذبذبة جتعل امل�ستجد يتعذب كما لو كان
يعاين دوار البحر بيد �أن ال�شخ�ص يعتاد ذلك تدريجي ًا وي�صري
مثل البحار اخلبري ال ي�شعر وال يح�س ب�أية �أمارات للمعاناة .ناهيك
عن الرحل الذين ي�شعرون وهم يركبون اجلمال �أنهم �أكرث اعتياد ًا
من �شعورهم وهم جال�سون �أو �سائرون على الأر�ض نف�سها .يف
حني �أن خف اجلمل املحاط باجللد ال�سميك مكيف ومهي�أ على
نحو رائع �أي�ض ًا لرتبة الأر�ض الرملية واحل�صوية واحلجرية وحتى
ال�صخرية .واالنثناءات اجللدية املت�صلبة (امل�سامري) يف الركب
وال�صدر والبطن (الكلكل) حيث يلتقي اجل�سم مع الأر�ض حتمي
هذا احليوان من اجلراح والر�ضو�ض امل�ؤملة.
ها هي القافلة ت�سري على حافة الأر�ض ال�صحراوية ممتدة
على �شكل �سل�سلة طويلة حتت �أ�شعة ال�شم�س غري ال�شفيقة وغري
الرفيقة وعلى الرنني الرتيب من اجلالجل الأجرا�سية املعلقة
على الأعناق الطوال لهذه احليوانات املعذبة التي تنوء حتت
عبء الأحمال الثقيلة فوق طاقتها .ولقد قطعت �إلى الآن �أيام ًا
عديدة من الدرب ويف الأمام �أ�سابيع .والراكبون الذين تغطي
وجوههم طبقة من الرمال وك�أنهم لي�سوا ب�أحياء وقد امتزجوا
بحيواناتهم ويبدون وك�أنهم �أ�صبحوا جزء ًا من الأحمال ال ب�شر ًا
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يعي�شون وي�شعرون .وبع�ض اجلمال على العك�س ت�صدر الأنَّات
اخلفيفة وتنق�شع جلودها وترتع�ش وتبكي من ج��راء التعب
والإرهاق والإنهاك .وعلى حني غرة ترفع الريح �إلى الهواء عند
الأفق البعيد �سحابة ال تكاد تلحظ من الغبار .وعقب مرور دقيقة
واحدة تلتف حول كل �شيء يف احلوايل زوبعة رملية عا�صفة.
وت��ن��زع ال��ري��ح النفاذة طبقة ال��رم��ل اخلفيفة م��ن �أع��ايل
الكثبان وتدفعها بقوة �صوب القوافل ال�سائرة .وي�ستدير اجلمل
الأمامي القائد بظهره يف ا�ستدارة حادة نحو التيار القوي
الثقاب ويثني �ساقيه حتت بطنه ويهبط �إلى الأر���ض باركاً.
ويغلق رمو�شه الوطفاء ذات ال�صفني ويغم�ض جفونه ال�ضيقة
كال�صدف على الل�ؤل�ؤ .وتقتدي به اجلمال الأخرى ...وها هي
الراحة املنتظرة طويالً! ينتع�ش الأ�شخا�ص ويقفزون �إلى الأر�ض
مرتجلني ويلتفون متلفعني بالعباءات الرجالية وي�صطفون
ملت�صقني باجلمال فهنا الأمان التام كما �أن ال�شعور بالعط�ش
ال ي�ؤمل كثري ًا وميكن االنتظار �ساعات بطولها.
والبدوي �سعيد �إذ يجد ملج�أ كهذا حممي ًا وهو يعرف �أن هذا
الدفاع عنه هو �أكرب هدية ير�سلها اهلل العلي القدير �إليه ولهذا
ينبغي تقوميها حق قيمتها واحلر�ص عليها كل احلر�ص.
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يعرف اجلميع حق املعرفة �أن اململكة العربية ال�سعودية بالد
ثرية ب�شكل �أ�سطوري وحتتفظ بجدارة باملرتبة الأولى يف العامل
من حيث ا�ستخراج النفط .وبعبارة �أخرى ميكن و�صفها ب�أنها
متلك �أكرب احتياطي للذهب الأ�سود يف العامل .ولكن لي�س هذا
وحده .توجد يف �أرا�ضي اململكة احتياطيات كبرية ويجري احتواء
و�إعداد مكامن النحا�س والزنك والر�صا�ص والنيكل واخلامات
احل��دي��دي��ة وال��ي��وران��ي��وم وامل��ل��ح وال��غ��از الطبيعي وامل��ط��م��ورات
النافعة الأخرى� .أما بخ�صو�ص الكوامن امل�شار �إليها �آنف ًا ف�إين
�أترك و�صفها لالخت�صا�صيني  .ولكن بودِّي التحدث مبزيد من
التف�صيل عن الذهب والف�ضة اللذين لهما احتياطيات كبرية مبا
فيه الكفاية .وبالأحرى عن املنتوجات التي ت�صنع منهما ب�أيدي
�أمهر ال�صاغة الذين ي�شتهر بهم ال�شرق ويفخر .ال �أحب ذكر
الأمور ال�ساذجة ولكن على �أية حال �س�أطرح فكرة معروفة هي
�أن امل�صوغات واحللي يف جميع الأزم��ان حمطُّ اهتمام معظم
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الن�ساء وبخا�صة ال�شرقيات .ولهذا ا�شتهرت البلدان العربية
دوم ًا ب�أ�سواقها وحمالها التي تبيع امل�صوغات الذهبية.
و�سوق الذهب تُدْه�ش بل وتُذْ هل القادمني� .إنها عبارة عن
�صفوف طويلة من احلوانيت وخم��ازن البيع ال�صغرية امل�ضاءة
والواجهات الزجاجية التي متتلئ رف��وف عر�ضها وهي غا�صة
حرفي ًا ب�شتى امل�صوغات املتنوعة .ويف العادة تقع الأ�سواق يف
الق�سم القدمي من املدينة وت�شغل م�ساحة ت�صل تبع ًا للإمكانات
املتوافرة �إلى حد ب�ضعة كيلومرتات مربعة .و�أثناء �أعوام عديدة
ر�أيت غري قليل من �أمثال هذه املحال ،وغري مرة زرت �إحدى �أقدم
الأ�سواق يف ال�شرق الأو�سط وهي �سوق احلميدية بدم�شق الواقعة
على م�سافة �ستني �سنتمرت ًا �أخف�ض من م�ستوى �شوارع املدينة التي
احتفظت بروح القرون ال�سالفة .وهناك غري بعيد �سوق �صغرية
للف�ضة م�شيدة على هيئة ق�صر مرمري يف طابق واحد بنافورات
جميلة تتو�سط الباحة املركزية حيث ميكن اقتناء ال امل�صوغات
واحللي وحدها بل �أدق امل�صوغات ال�صدفية البلورية والتحف
القدمية .وانطبعت يف الذاكرة كذلك ال�سوق الذهبية البغدادية
ال�شهرية .وبالطبع ال�سوق املختفية وراء الأ���س��وار القدمية يف
عا�صمة اليمن �صنعاء حيث كانت الأقم�شة والأن�سجة تباع بالوزن
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والل�ؤل�ؤ يقا�س �سعر ًا ب���أن��واع امل�سك ويجري التعامل بالعمالت
الف�ضية ثقيلة الوزن ومنها رياالت الإمرباطورة ترييزا النم�ساوية.
�أما يف ال�ساحة وامليادين يف �أيام اجلمعة فقد كانت تقطع ر�ؤو�س
املجرمني واملحكوم عليهم ب��الإع��دام �ضرب ًا بال�سيف� .أم��ا �إذا
جتر�أت باملرور عرب الأزقة واملمرات الغا�صة بجميع �أنواع ال�سلع يف
هذه املتاهة العجيبة والتعمق يف قلب ال�سوق القدمية ف�إنه �سوف
تنف�سح �أمام ناظريك �صفوف طويلة من حوانيت بيع الذهب حيث
ميكن �شراء قالدات رائعة من املعادن الكرمية (الذهب والف�ضة
والبالتني �...إلخ) و�أي�ض ًا امل�صنوعات املقلدة واملغ�شو�شة.
ومهما كان من �أمر ف�إن �سوق الذهب هي الالزمة الأكيدة يف
�أية مدينة �شرقية تعد يف تاريخها عدد ًا من القرون �أو العديد من
الأعوام .ويف الريا�ض �أمثال هذه الأ�سواق عدة ولكن الأ�سا�سية منها
اثنتان واقعتان قرب ذلك احل�صن نف�سه امل�سمى بامل�صمك الذي
الال بالبنايات
ا�ستولى عليه امللك عبدالعزيز �سنة 1902م .وا�ستد ً
القدمية الباقية حتى الآن ف�إين على ثقة ويقني ب�أنه يف ذلك الزمن
البعيد وال�سحيق وحتى �أقدم من ذلك بكثري �أي�ض ًا جرت املتاجرة
الن�شيطة باحللي وامل�صوغات الذهبية والف�ضية والأحجار الكرمية
وال�سالح الأبي�ض (ال�سيوف واخلناجر) وال�سجاجيد و�سواها من
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امل�صنوعات اليدوية النفي�سة .وقد عرثنا يف �أعماق هذه املتاهة
على حمل �صغري تباع فيه ال�سجاجيد الأذربيجانية القدمية .غري
�أننا مل ن�ستطع احل�صول على اجلواب ال�شايف املعقول عن ال�س�ؤال
عن كيفية و�صولها �إلى هنا .وبجوار ال�سوق القدمية يقوم جممع
ق�صري �ضخم ال�سرتاحة ال�سكان ي�ضم بنايات مف�صولة بع�ضها
عن بع�ض ب�ساحات ف�سيحة مك�سوة �أر�ضيتها ببالطات رخامية
ومزروعة على قطرها بالنخالت امللكية .وهنا بو�سع الأطفال اللعب
واجلري والتزلج على الأحذية ذوات العجالت والدراجات الهوائية
يف الوقت الذي ي�سرتيح فيه الوالدان  -ويف الأغلب الآباء  -على
امل�صاطب اخلالية املثبتة على الأر�ض.
وندخل �إلى �إحدى بنايات املركز التجاري ونتجاوز العديد من
حمال املبيعات مبا فيها من �شتى الب�ضائع وال�سلع حيث يرحب
بامل�شرتين ك�أحب ال�ضيوف ال ب�سبب روح ال�ضيافة ال�شرقية
التقليدية فح�سب و�إمنا �أي�ضا لكونهم كما بدا يل �أقل عدد ًا من
خمازن البيع نف�سها .ثم نرتقي بامل�صعد الكهربائي �إلى الطابق
الثاين وهنا ينف�سح �أمامك منظر خيايل �أ�سطوري متاماً .يف
اللحظه الأولى ال ت�ستطيع �أن تفهم �أين �أنت ويع�شي عينيك الربيق
الذهبي للعديد من امل�صوغات والقالئد التي تغطي اجلدران
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من الأعلى �إلى الأ�سفل .وكل خمزن بيع ك�أنه بحق خ�شبة م�سرح
تعر�ض ديكوراتها الرائعة� .أما بدل اجلدران الأمامية املرفوعة
فتتدلى من ال�سقف نف�سه بارتفاع مرت ون�صف املرت �ستائر ذهبية
م�صنوعة من ال�سال�سل الذهبية العديدة مع الكريات واللريات
بحيث �إن امل�شرتي لكي يلج �إلى الداخل يتعني عليه �إما �أن يحني
ر�أ�سه و�إما �أن يزيح ال�ستار بيديه عن وجهه.
ولعلي رمبا مل �أ�شاهد يف �أي بلد من البلدان مثل هذا الأمر.
والإح�سا�س الأول يقلب الفكر .ولكن تدريجي ًا تن�ش�أ بع�ض الأ�سئلة
ومنها مثالً :كيف يغلق �أ�صحاب املخازن حمالهم يف الليل حفاظ ًا
على ال�ثروة التي فيها؟ وه��و �سرعان ما وج��دت جوابه عندما
�شاهدت يف اجلدارين اجلانبيني �شبكتني حديديتني خمفيتني
قابلتني للتحريك� .أما بخ�صو�ص ال�س�ؤال التايل وهو :من �أين
ميكن �إيجاد ذلك العدد من الن�سوة يف هذه البالد لكي يرتدين كل
هذه الكمية من امل�صوغات؟ ف�إين �أتركه مفتوح ًا دومنا جواب.
ومي��ك��ن هنا العثور على احل��ل��ي وال��زي��ن��ات ح�سب ك��ل ذوق.
و�أغلبيتها م�صنوعة من الذهب ال�سعودي وهو عايل القرياطية
( 22ق�يراط��اً) م��ن امل��ع��دن ال��ك��رمي ذي ال��ل��ون الأ�صفر القامت.
وحتظى ب��ال��رواج الوا�سع ما ت�سمى بالكفيات وه��ي م�صوغات
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ت�شبه القفازات املخرمة غري الكاملة  -عبارة عن �سوار مربوط
مبختلف ال�سال�سل املنتهية بخوامت على هيئة حلقات ثالث �أو خم�س
تلب�س يف الأ�صابع  .-وتده�ش الت�صور الأحزمة الذهبية ال�ضخمة
لتزيني خ�صور احل�����س��ن��اوات املحليات ال�لات��ي َل��� ْ��س��نَ يف �أغلب
احلاالت �شبيهات بقدود �أغ�صان البان  -وباملنا�سبة ف�إن الن�سوة
ال�سعوديات �ش�أنهن �ش�أن ممثلي اجلن�س الآخر ،يتميزن يف العادة
بالوزن الكبري � .-أم��ا يف حالة �إدارة احلديث عن امل�صنوعات
ال�صياغية الأخرى ف�إنها من الكرثة بحيث �إن الأعني تزيغ عند
ر�ؤيتها وتظل تتنقل مذهولة .ويف �أعماق ال�سوق القدمية ميكن
العثور على احللي القدمية املحفوظة ب�شكل جيد وامل�صنوعة من
الف�ضة مع الفريوز (ال�شذر) والعقيق اليماين والل�ؤل�ؤ و�سواها من
املجوهرات والأحجار الكرمية .ويف الواجهات الزجاجية امل�ضاءة
بالنور القوي تلمع بربيق �أقوى من بريق املا�س ما ت�سمى بـ(�أحجار
الربلنتي ال�سعودية) وهي نوع من �أحجار الكوارتز التي ي�ستطيع
العثور على قطع منثورة منها �أي راغب ب�شرط �أن يعرف مو�ضع
وجودها ويجد لديه مت�سع ًا من الوقت ومزيد ًا من ال�صرب للبحث
عنها بجِ ٍّد ومثابرة.
وهكذا بعد �سماعي طيلة الأع��وام ال�ستة التي �أم�ضيتها يف
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اململكة عن هذه الأحجار ال�سعودية الربلنتية �أذهب على �أية حال
�إلى اال�ستنتاج ب�أنه يجب القيام برحلة �إلى ال�صحراء يف �سبيل
البحث عنها ،وخ�صو�ص ًا عقب انت�شار ال�شائعات ب���أن الدولة
تزمع ابتداء من العام القادم �أن ت�أخذ يف يديها زمام املراقبة
والإ���ش��راف على �أمثال ه��ذه البحوث .و�أرج��و من ال�سكرترية
اال�ستي�ضاح ب�ش�أن من يزاول نقل ال�سياح للبحث عن الأحجار
الكرمية ويف الوقت نف�سه �أتلقى موافقة الإعجاب من فرقتي.
ويف �صباح باكر من �أيام �شهر �آيار (مار�س) ت�صل جمموعة
ت�ضم ع�شرين �سيدة يعتمرن قبعات عري�ضة احلواف برفقة رجلني
حمبني لال�ستطالع هما ال�سفري النم�ساوي وامللحق الع�سكري
الربيطاين يف ال�سيارات اخل�صو�صية �إلى «فندق �صحارى» ومن
هناك يجب �أن تبد�أ الرحلة.
وهنا كان يف انتظارنا با�ص مريح  -فيه جهاز تكييف الهواء
وبيت الراحة  .-ونتلقى التعليمات اخلا�صة من الدليل وهو فتى
�أ�سمر ال�سحنة ونبد�أ التحرك .طريق �سيارات رائع بحركة مرور
وحيدةاالجتاهتقطعكماال�سهمال�صحراءاملخ�ضرة�إذهطلبالأم�س
مطر من �سحابة عار�ضة و�أجابت الأر�ض بال�شكر واحلمد وعلى
الفور ازدانت الأر�ض وتغريت هيئتها �إلى ب�ساط �أخ�ضر بالأزهار.
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وعلى كال اجلانبني من الطريق نالحظ جماميع غري كبرية من
الإبل ال�سود وبينهن على قلة نياق وجمال باللون الأبي�ض .ويف و�سط
الإبل البالغة تتالعب الف�صائل التي يبلغ ارتفاعها ارتفاع بطون
والديها عن �سطح الأر���ض .وهذه الإب��ل ت�أكل بتكا�سل النباتات
الياب�سة وقبل عامني من هذه الأح��داث التي �أ�صفها قدم ابنان
را�شدان ل�سفري �أحد البلدان الأوروبية خالل العطلة الدرا�سية يف
�ضيافة والديهما .و�سافرا مع ًا �إلى ال�ساحل الغربي ل�شبه اجلزيرة
العربية ملزاولة هواية �صيد الأ�سماك ويف طريق العودة وقع لهما
حادث فاجع .ر�أى الذي كان جال�س ًا وراء مقود ال�سيارة املجموعة
غري الكبرية من الإبل على الطريق ،ومل تكن ثمة �أية عالمة تنذر
باخلطر الداهم ولذلك مل يخفف من �سرعة ال�سيارة وبغتة قفز
�أحد اجلمال �إلى الطريق وحاول �سائق ال�سيارة املناورة ولكن مل
ي�ستطع التحكم يف القيادة ،ومن ثم لقي �أحد ال�شابني م�صرعه،
�أما الثاين فقد نقل �إلى امل�ست�شفى وهو يف حالة خطرة.
تعرف ال�سلطات املخولة مبراقبة ط��رق امل��رور وحرا�ستها
الطبائع اخلا�صة لـ(�سفينة ال�صحراء) .ولهذا ن�صبت على كال
جانبي الطرق بني املدن واجل��ادات اخلارجية عوار�ض خا�صة
وبعد كل فا�صلة �أو مرحلة من الطريق حفرت حتتها ممرات
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حتت الأر�ض للإبل واملوا�شي كبرية القرون� .أما الطرق الأقل
ات�ساع ًا فهي مملوءة بالعالمات التحذيرية التي ر�سمت عليها
اجلمال .ولكن مع مزيد الأ�سف مل تكن ل�سبب ما حواجز وعوار�ض
والفتات يف ذلك املو�ضع الذي وقعت فيه الفاجعة.
�إذن فنحن �سائرون عرب طريق على النطاق املحلي .ال�صحراء
هنا لي�ست وحيدة النوع كما هي العادة وكما يفكر الكثريون ويظنون.
وه��ي ت��ارة ترتفع يف ت�لال غري عالية متكونة من �أن���واع الرمال
املرت�سبة املتما�سكة وتارة �أخرى تتحول �إلى حقول حممية �سوداء
منب�سطة وممتدة �إلى ما وراء الأفق �أو �إلى �سهل رملي غري متغري
مك�سو ب�شجريات �شوكية ق�صرية .وعلى ندرة ميكن ر�ؤية جمموعة
غري كبرية من الأ�شجار ،عادة قرب الوديان  -وهي املجرى اجلاف
لل�سيول الناجمة عن هطول الأمطار  -وبجانبها خيمة �سوداء �أو
خمططة للبدو ومعهم بالت�أكيد �سيارة �شحن من ماركة ني�سان �أو
تويوتا ينقلون عادة يف ملحقها ر�ؤو�س �أغنام ومعز �أو �أطفالهم.
ي�سود يف حافلتنا املزاج الرائق ،بع�ض الراكبات يحاولن الغناء
ولكن ما من �أغنية م�شرتكة جتمع بينهن �سوى �أغنية �إجنليزية
واحدة مطلعها «�أرجو لك ال�صحة والعافية» �إذ �إن الفرقة ت�ضم
ن�سوة من قوميات متعددة ج��داً .وننق�سم �إلى جماميع ح�سب
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االهتمامات وامل��ي��ول .وال�صحراء خلف زج��اج النوافذ تبد�أ
باال�ضطراب منتقلة �إل��ى بحر متالطم الأم���واج من الرمال،
والكثبان ك�أنها مركبة مبهارة من الطبقات الرقيقة مثل �صحن
من هري�س البطاط�س يقدم يف مطعم فاخر .ولها لون خا�ص هو
الزعفراين  -الربتقايل امل�شرَّب باحلمرة .وملاذا يبدو عليها هذا
اللون خا�صة ؟ �أحاول ب�شكل متعب ا�ستذكار املعلومات اجلغرافية
التي تعلمتها يف عهد ال�شباب ،ولكن عبث ًا وبدون جدوى .والدليل
الذي يعرف �أو ينبغي �أن يعرف كل �شيء يجهل ذلك بدوره ،ولكن
املنظر بديع جداً .قر�ص ال�شم�س مل يرتفع بعد كثري ًا نحو كبد
ال�سماء والتعار�ض اللوين ما بني جوانب الكثبان املتعر�ضة لأ�شعة
ال�شم�س وظل املنخف�ضات كبري الفروق يقرب من اللون الرمادي
الغامق .وح�سب ر�أي املولد �شديد ال�سمرة حتى منت�صف النهار
و�ساعة الظهرية �ست�صل �إلى هنا ع�شرون �سيارة من نوع جيب
يقودها �شبان لكي ي�ستمروا يف غ�ضون اليوم متناف�سني بع�ضهم
بع�ض يف مباريات بالعجالت الوح�شية ل�سياراتهم فيقلبون هذا
اجلمال �إلى �ضجيج وعجيج ،وبجلبة دوي حمركاتها �سيوقظون
ال�صحراء من نومها ويزعجون منامها الهادئ الطبيعي الأ�صيل.
و�أخ�ي�ر ًا ن�صل �إل��ى املطلوب .ثمة مطعم من مطاعم الطرق
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والعاملون فيه ينتظروننا بناء على نداء م�سبق .فر�شت الب�سط
وال�سجاجيد ون�صبت املوائد ووجبة الإفطار جاهزة .ولكن لي�ست
لدى �أي��ة واح��دة منا ال�شهية الالزمة لتناول الطعام بل نحن
متحفزات ممتلئات ب�شعور لهفة ال�صياد.
وتدريجي ًا تتوزع جميع الرفيقات على البيداء املنب�سطة وك�أنها
�صينية (ق�صعة) هائلة احلجم نرثت عليها احل�صى من خمتلف
الأح��ج��ام .وبينهن تتوارى تلك الأحجار نف�سها امل�سماة بقطع
الربلنتي ال�سعودية التي عر�ض علينا بع�ض مناذجها دليلنا عندما
كنا ال نزال يف احلافلة .بادئ ذي بدء �أخذنا جنمع كل ما نعرث عليه
منها مما ي�شبهها كثري ًا �أو قليالً ،ولكن بالتدريج نبد�أ بالتمييز،
و�سرعان ما �أخ��ذت ت�سمع �إم��ا هنا �أو هناك هتافات الإعجاب
والر�ضى .والأحجار ال�صغرية املعثور عليها قلي ًال ما تختلف عن
الأخ��ري��ات ،فهي مثلها غري �شفافة ويعلوها الغبار .ولكن حني
مترر خالل الأ�شعة املائلة لل�شم�س ال�صباحية ف�إن الفرق �سرعان
ما يظهر للعيان .وكلما كان النموذج �أكرث �شفافية و�إ�شعاع ًا كان
معنى ذلك �أنه �أكرب قيمة و�أغلى .والأحجام غري كبرية ،فالقطر
يرتاوح من ن�صف ال�سنتمرت �إلى ال�سنتمرت ون�صف ال�سنتمرت و�إن
كان ي�صادف منها ما هو �أكرب حجماً .وقد حالف احلظ ال�سعيد
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�إحدى �سيداتنا �إذ عرثت على حجارة منها بحجم ن�صف الإ�صبع.
ومن �أمثال هذه النماذج � -إن مل يكن فيها �شروخ داخلية  -ميكن
�صقل نطفة رائعة بحجم القطرة مثل دالية تعلق كالنوط.
من �أين ظهرت مثل هذه الرتاكمات من احل�صوات الكوارتزية؟
ي�صعب عليَّ التنب�ؤ باجلواب ،ولكن الأم��ر اجللي الوا�ضح هو �أن
عروق ًا كوارتزية �ضخمة يف وقت ما ومو�ضع ما حفرت وتبعرثت
فانت�شرت يف هذه البقاع .مل يالحظ ما هو �شبيه بهذا على قدر
علمي يف �أمكنة �أخرى من ال�صحراء ال�شا�سعة ومرتامية الأطراف.
والأجانب من �أرب��اب الأعمال يف غ�ضون �أكرث من ع�شرين عام ًا
ينقلون مرتني يف الأ�سبوع �إلى هذه البقعة ال�صغرية ن�سبي ًا ال�سياح
املتعط�شني ف�ضوالً ،وحتى الآن ال يزمعون الكف عن ممار�سة عملهم
هذا ،ومثل هذه الرحلة مع وجبة �إفطار وغداء خفيف تكلف ثمن ًا
غري بخ�س .وبهذه النقود ميكن �شراء � 5إلى � 7أحجار بديعة وجاهزة
وم�صقولة .ولكن ال �أحد يف ر�أيي ي�أ�سف على النفقات التي حتملها
لأن �أية نقود مهما كانت ال ميكن بها �شراء الإح�سا�س الذي ال يتكرر
واالنطباع الذي تخلفه ال�صحراء ال�صباحية غري املتناهية مبواقع
�سرابها اخلفيفة ولهفة ال�صياد التي متتلك النف�س بالكامل وروح
املناف�سة وفرحة العثور على اللقيا املنتظرة يف مفاج�أة �سارة.
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على الرغم من ك��ون املجتمع ال�سعودي وج��د نف�سه بقدرة
قادر يف عهد التمدن الع�صري ف�إنه يبقى ،و�أظن �أنه لن يفلت
قريب ًا من �أ�سر تقاليده العائدة �إلى عهد �سعيد ،وذلك لأن �سجية
�أبناء هذا ال�شعب لي�ست من املرونة ،مثل :االقت�صاد �أو الإنتاج
مثالً .والتقاليد هي ال�سائدة والآم��رة ،وهي قائمة وال ت�ستطيع
التحول ،ناهيك عن االختفاء والزوال يف ظرف حقبة ق�صرية
كهذه احلقبة.
و�إلى مثل هذا تعود �أي�ض ًا مرا�سيم عقد القران و�إقامة حفلة
العر�س وكل ما ي�سبق ذلك ويلحقه والدخول يف مرحلة احلياة
اجلديدة بالن�سبة �إلى املتزوجني اجلدد يف �أية بقعة من بقاع
الكرة الأر�ضية� .إن ذلك حلدث بالغ الأهمية ولكن يف اململكة
العربية ال�سعودية يعار هذا الأمر �أهمية خا�صة ،ولهذا ي�سهم
يف هذه العملية منذ �أول بدايتها  -عادة  -كل الأقرباء من كال
الطرفني.
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وال�سعوديون يف جملتهم �شعب مرموق� ،إنهم �أ�شخا�ص فارعو
القوام ور�شيقون بق�سمات ومالمح ملحوظة و�شعرهم كثيف،
وابت�سامتهم املعتادة واملعهودة تك�شف  -يف العادة  -عن �صف
منتظم من الأ�سنان النا�صعة كبيا�ض الثلج ،الأمر الذي يبدو
يل �أن��ه نتيجة النوعية اجليدة من الطبيعة والعناية احل�سنة
ال�صحيحة والطبيعية ،وي�ستخدمون يف ذلك ال�سواك وهو �أعواد
من �أغ�صان �شجرة الأراك التي تنبت يف منطقة مدينة الطائف،
وميكن �شراء احلزمة منها لدى الباعة الريفيني قرب املخازن
الكربى للمبيعات واملراكز التجارية .وينبغي ق�ضم نهاية العود
بالأ�سنان لتليينها ثم تدلك بهذه الأعواد اخلا�صة اللثات وتنظف
الأ�سنان .وطعم هذه النبتة طيب ومنع�ش للغاية .وبالن�سبة �إلى
الكثريين من الرجال ي�صبح هذا عادة معتادة ومبثابة اللعبة
امل�سلية� ،سيما و�أن ال�سعوديني قلي ًال ما يدخنون .ورمبا يف�سر
هذا �أن الإ�سالم يحرم التدخني كونه خمدر ًا للعقل� ،إ�ضافة �إلى
ذلك ف�إن ال�صوم ال�سنوي يف �شهر رم�ضان ب�أكمله ال ي�ساعد على
انت�شار وا�ستحكام هذه العادة ال�ضارة والبغي�ضة.
وثمة خا�صية �أخ���رى للمظهر اخل��ارج��ي ل��دى ال�سعوديني
ت�ستدعي االلتفات واالنتباه �إليها ،هي العني .فالأعني عندهم
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كبرية ووا�سعة تظللها رمو�ش وطفاء كثيفة وطويلة ،ولها حدقات
�سوداء وا�سعة على بيا�ض نا�صع كبري امل�ساحة يلمع بال�شعاع
ويخالط بيا�ضه اللون ال�ضارب �إلى الزرقة ،وكل هذا هو ما ي�سمى
يف الأدب العربي �شعر ًا ونرث ًا باحلور الذي تغنّى به ال�شعراء يف
�أعني احل�سناوات .ومثل هذه الأعني ال تكون على الأرجح �إال لدى
�سكان ال�صحراء ذوي الإرادة احلرة والت�صرف املطلق ،الذين
تعودوا على مدى القرون والع�صور �أن يتجهوا ب�أب�صارهم يف
تركيز نحو قبة ال�سماء الزرقاء ال�صافية الالمتناهية.
وال�����س��ع��ودي��ات جميالت ب�شكل خ��ا���ص و�إن كنت  -واحل��ق
يقال  -قد قي�ض يل االلتقاء يف الأ�سا�س مع ممثالت ال�شريحة
املتنعمة من املجتمع ،حيث ميكن �أن يتم اال�صطفاء واالنتقاء
ب�شكل ا�صطناعي .والوجوه الن�سائية يف ال�شوارع مربقعة بقناع
احلجاب ،ولهذا ال تقع �أعني الرجال يف اململكة على الن�ساء.
واختيار العرو�س بو�صفها زوجة امل�ستقبل مرتوك لذوق ذوات
القربى القريبات والبعيدات .فالأمهات والعمّات والأخوات هن
الالتي يبحثن يف �شتى اللقاءات واحلفالت والأعرا�س وخمتلف
اجلل�سات والتجمعات ويدر�سن املر�شحات ال�شابات .ولكن
�أولئك احل�سان ،وهن �أي�ض ًا يفهمن دومنا ريب خطورة اللحظة
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و�أهميتها ،ي�ستعر�ضن ويعر�ضن �أنف�سهن و�أزياءهن ومالب�سهن
بكل روعتها وجمالها .و�إذا كانت ال�صبية �أو الفتاة من �أ�سرة
ثرية وخالية من العيوب والنواق�ص وبريئة من العالت ،ف�إن
املتقدمني خلطبتها �سوف يتعاقبون يف �سل�سلة ال تنقطع .و�إذا
كانت �إحداهن بديعة اجلمال باهرة الكمال ف�إن الكثريين من
ال�شبان �سيكونون م�ستعدين لطلب يدها.
وبعد انتقاء املر�شحة للخطبة فالزواج ووقوع االختيار على
�إحداهن عقب املالحظة والإمعان يف النظر؛ تتولى اخلاطبات
فيه الدر�س الأك�ثر دقة خلوا�ص اخلليقة وال�سجية والعادات
و�إمكانات �أ�سرة املر�شحة ،ويتم تبادل ال�صور الفوتوغرافية
للعرو�سني ال�لاح��ق�ين .ف����إذا ك��ان��ت امل��وا���ص��ف��ات واملعلومات
واملعطيات جميعها منا�سبة لكال الطرفني يتوجه املمثل الأكرث
وجاهة وتبجي ًال عن �أ�سرة اخلاطب �إلى بيت العرو�س املختارة
ويطلب يدها .ثم ي�سمح لعرو�سي امل�ستقبل بااللتقاء يف دار
اخلطيبة بح�ضور الأقرباء .ويف الوقت نف�سه ينظّ م عقد القران
وتو�ضع �شروطه ،بحيث ت�ستطيع اخلطيبة  -عرو�س امل�ستقبل -
طرح �شروطها وطلب كل ما تراه الزم ًا كمقدار النقود للمهر،
وال�صداق ،والأحجار الكرمية ،واملجوهرات ،واحتفاظها بعد
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ال��زواج بلقب �أ�سرتها مثالً ،وت�أمني البيت امل�ستقل وال�سيارة،
والكثري �سوى ذلك .ويطرح اخلطيب �أي�ض ًا �شروطه وطلباته.
و�إذا ما وافق الطرفان على هذه العرو�ض واالقرتاحات ميكن
التح�ضري لعقد القران ثم حفلة العر�س .و�أود الإ�شارة �إلى �أن
اخلاطب ملزم من الناحية املالية ب�أن ي�ضمن لأ�سرة امل�ستقبل كل
�شيء ويتكفل به ،فهو الذي يدفع نفقات العر�س ويقدم الهدايا
�إلى خطيبته و�أقربائها ،ويدفع املبلغ املن�صو�ص عليه يف عقد
القران بو�صفه مهر ًا و�صداقاً ،ويجهز الفيال �أو ال�شقة وكذلك
الأث��اث والأواين واللوازم الأخ��رى ال�ضرورية للحياة العائلية.
وكثري من الآباء املعا�صرين يقدمون �أي�ض ًا �إلى بناتهم املحبوبات
العزيزات النقود على الرغم من كون اخلطيبة غري ملزمة من
جانبها وفق ًا للعادات اجلارية والتقاليد املرعية بتقدمي �أية بائنة
نقدية� ،إال �أنه �إذا وقع م�ستقب ًال والحق ًا الطالق ف�إنها حت�صل
على مبلغ حمرتم بو�صفه تعوي�ضاً.
وينبغي القول� :إنني ع�شت �أعوام ًا عديدة يف اململكة وراقبت
حياة املر�أة ال�سعودية وتو�صلت �إلى ا�ستنتاج مغاير باملقارنة مع
ا�ستنتاجاتي ال�سابقة االبتدائية وهو قد يكون ر�أي ًا غري منطي
ب���أن و�ضع ال�سعوديات له غري قليل من املزايا والأف�ضليات.
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وبعد االحتفال الفخم بالعر�س حت�صل الزوجة اجلديدة على
بيت جديد �أو �شقة� ،أي �أن ك�أ�سها �ستكون م�ل�أى �إل��ى حافتها
وقطبها� .أما حماتها (�أي �أم زوجها) فلن تدخل عليها م�سكنها
�إال بو�صفها زائرة يف ال�ضيافة ال غري .وعند والدة الأطفال لن
تعاين جراء ال�سهر وقلة النوم ونق�ص الراحة يف �ساعات الليل
جال�سة بقرب املهد ،وذلك لأن خادمتها �ستتولى م�ساعدتها.
و�ستكون يف منتهى الطم�أنينة ب�صورة مطلقة حني تر�سل ولدها
احلبيب وفلذة كبدها �إلى مدر�سة جمانية جمهزة وفق �أحدث
و�أعلى طراز للرتبية والتعليم مع �سائق �سيارة خمل�ص فتكون
خالية البال من الهم والغم والقلق واثقة ب�أنه لن يخطف ولن
ي�سرق ولن يتعر�ض حلادث انفجار ولن يعلمه جاره يف الرحلة
املدر�سية وال زمالء �صفه و�سواهم من التالمذة التدخني �أو �شم
�أبخرة ال�صمغ بو�صفه نوع ًا من املخدرات من حيث الت�أثري .ولن
ت�ضطر �إلى حمل احلقائب الثقيلة املحتوية على الأطعمة لولدها
بل تنقله �سيارتهم اخل�صو�صية مع �سائقها �أو يف �سيارة تاك�سي
�أو على الأرجح والأغلب توكل هذا العمل �إلى امل�ساعدة املنزلية
�أو املدبرة االقت�صادية �أو اخلادمة ال�شخ�صية ،وذلك لأن الن�سوة
ي�شكلن ن�صف الأ�سرة .و�سيكون بو�سعها مزاولة العمل� ،إذا كانت
223

المملكة العربية السعودية

بعيون زوجة دبلوما�سي

راغبة يف ذلك� ،أما يف حالة انعدام رغبتها ففي و�سعها ق�ضاء
الوقت يف تعهد الأ�سرة وا�ستقبال الزائرات والذهاب يف �ضيافة
�إلى ال�صديقات واالنتماء �إلى ع�ضوية النوادي الن�سوية والذهاب
�إلى املعار�ض الفنية �أو التجارية وال�صناعية �أو مزاولة �أعمال
اخلري والإح�سان وغري ذلك من الأعمال االجتماعية وال�ش�ؤون
العامة� .أما يف مو�سم ال�صيف القائظ فلها �أن تتوجه بق�صد
اال�سرتاحة واال�ستجمام يف خري امل�صائف و�أح�سنها يف �أوروبا
و�آ�سيا و�أمريكا.
وهكذا لن تكون �شاكية من و�ضع الن�ساء املتباين يف املجتمع
ال�سعودي ،ال �سيما و�أن��ه قد ط��ر�أت عليه خالل الآون��ة الأخ�يرة
تغريات اجتماعية � -سيا�سية جوهرية .وخالل حقبة الأربعني
عام ًا ونيف ًا ال�سابقة منذ عام 1960م عندما بد�أ تطبيق النظام
التعليمي املدر�سي للإناث؛ تزايد عدد التلميذات باطراد وهو
يتجاوز حالي ًا عدد التالميذ الذكور .ويعود الف�ضل الكبري يف ذلك
دومنا �شك و�أدنى ريب �إلى الأمرية عفت عقيلة امللك في�صل التي
يلقبها �أبناء ال�شعب بلقب «امللكة الأم» .ومن حيث التعليم العايل
ف�إنه يحافظ على الن�سبة نف�سها �إن مل يح�سب عدد الطلبة الذين
تلقوا التح�صيل خارج احلدود ،فهناك الطالب �أكرث عدد ًا من
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الطالبات .ومن املتوقع �أن هذا الفرق �سائر تدريجي ًا �إلى الزوال.
والأق��وال التي �أدل��ى بها م�ؤخر ًا ويل العهد الأم�ير عبد اهلل
بخ�صو�ص التنب�ؤات والتطلعات امل�ستقبلية تدل على توقع التغريات
الإيجابية يف و�ضع املر�أة يف البالد .وكان قد قال ما معناه« :علينا
�أن نفتح جميع الأبواب على م�صاريعها �أمام الإناث ما دام ذلك
ال يتناق�ض مع التعاليم الإ�سالمية والأخالق القومية».
و�أث��ن��اء �أع��وام مكوثي مع زوج��ي يف اململكة ح�ضرت م��رار ًا
حفالت الأعرا�س ال�سعودية ،وكنت �شاهدة عيان على االحتفاالت
الدالة على ال�ترف مبنا�سبة عقد ق��ران الأم�يرات من العائلة
املالكة ويف �أعرا�س الوجهاء و�أبنائهم وبناتهم يف الأ�سر املتمكّنة
الرثية وحتى يف الأعرا�س الريفية .ولأجل �إجراء هذه املرا�سيم
االبتهاجية تنفق الدولة خم�ص�صات طائلة موجهة الدعوات
�إلى املهند�سني املعماريني الأجانب من الطبقة الأولى لت�شييد
الق�صور الرائعة ،ولي�س نادر ًا وجود املجمعّات ذوات ال�صاالت
العديدة ومم��رات العر�ض ،حيث ميكن �أن يجل�س فيها ب�ضعة
�آالف من الأ�شخا�ص جمتمعني يف �آن واحد معاً.
والأع��را���س تكون ن�سائية ورجالية .والأخ�يرة منها تقام يف
الأوق��ات نف�سها مع الن�سائية ولكن يف �أمكنة �أخرى .وعلى حد
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علمي ف�إن الرجال يف الأعياد واالحتفاالت يجتمعون بع�ضهم
مع بع�ض خلف املوائد احلافلة بكل ما لذ وطاب وي�شاركون يف
الأهزوجات اجلماعية وي�ستمعون �إلى الأن�شودات القومية� .أما
بخ�صو�ص الن�سوة ف�أ�ستطيع التحدث عنهن مبزيد من التف�صيل
عن علم ويقني .جميع �أمثال هذه االحتفاالت بغ�ض النظر عن
الأو�ضاع املالية لربات الدار الالتي يقمن هذه احلفالت على
ال�سلم االجتماعي جت��ري تقريب ًا ب�شكل مماثل ففي غ�ضون
�ساعة ون�صف ال�ساعة �إلى �ساعتني قبل الوقت املحدد جتتمع
ال�ضيفات ويتم �إجال�سهن حول املوائد �أو على �صفوف الكرا�سي
املرتبة بنظام ،ويتبادلن �أطراف الأحاديث ويتطلعن �إلى مالب�س
وزينات بع�ضهن بع�ض ًا متفح�صات ومقوِّمات ويتناولن �ألوان
احللويات املتنوعة وال�شكوالتة ويرت�شفن املرطبات وي�شممن
البخور والروائح الطيبة النكهة ويالحظن ال�شابات امل�شاركات
يف االحتفال .وكل هذا ي�شغل �ساعتني �أخريتني ،ثم تعلو �أ�صوات
الدفوف ،وتفتح ببطء الأبواب املزدوجة املنقو�شة بحزوز احلفر
والنتوءات املنمنمة يف �آخ��ر ال�صالة ،وعلى �ضوء الك�شّ افات
الكهربائية ال�ساطعة تظهر العرو�س وحيدة �أو مع خطيبها تبع ًا
لعادات الأ�سرة (يف بع�ض املناطق من اململكة العربية ال�سعودية
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تتعالى يف ه��ذا املوقف الزغاريد) .ويتقدم ال�شابات بخطى
بطيئة ومنتظمة على الب�ساط ال�سجادي الذي يقطع ال�صالة من
و�سطها بالعر�ض .ويف اجلهة املقابلة حيث ن�صب فوق دكة وا�سعة
وم�شعة بالأنوار والأ�ضواء كر�سيان مزدانان بالزهور والأكاليل
(يف حالة ظهور العرو�س لوحدها دون اخلطيب يكون من�صوب ًا
كر�سي واحد لها) .و�أمام الزوجني املحتفى بهما ي�سري �أطفال
�صغار يف ثياب جميلة حاملني املباخر املجمّرة وتغ�ص ال�صالة
بنكهة الروائح الطيبة غالية الثمن .ويختم املوكب كذلك �أطفال
ب�أيديهم باقات الزهور ومي�سكون ب�أذيال حلة العرو�س (�أي بدلة
العرو�س) .ومت�شي املجموعة كلها ببطء �شديد متوقفة لب�ضع
ث��وان عقب كل خطوة ،بحيث �إن قطع امل�سافة من الباب �إلى
الكرا�سي تبع ًا لطول ال�صالة ي�ستغرق قريب ًا من ن�صف ال�ساعة.
وبو�سع ال�ضيفات �أثناء هذه املدة اال�ستمتاع باملنظر الرائع ،غري
�أنه لي�س من الع�سري ت�صور ما ي�شعر به العرو�سان طيلة هذا
الوقت العرو�سان حتت كل هذه النظرات الثاقبة واالهتمام العام
الو�ضاءة ال�ساطعة .وبالأخ�ص العرو�س املزينة
البالغ والرثيات ّ
باحللي الثقيلة وهي يف ت�صفيفة �شعر بديعة ومبتكرة وترتدي
ف�ستان ًا مثق ًال مزين ًا بالقالئد ومطرز ًا باخلرز امللون و�أحيان ًا يزن
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عدة كيلوات .غري �أن ذلك  -كما �أعتقد  -لي�س �أ�صعب اللحظات
واملواقف وال �أثقلها وط�أة يف احلياة العائلية املقبلة.
و�أخ�ير ًا ي�صعد املوكب على الدكة وي�شغل حمله املخ�صو�ص
له .ويف احل��ال تقف ثلة من ال�صبايا ال�شابات من ال�ضيفات
عند قدمي العرو�سني مبا�شرة وعلى ال��درج��ات امل���ؤدي��ة �إلى
الدكة ،وهن �أي�ض ًا يتعر�ضن �ضوء الك�شافات وي�صبحن حتت
�أنظار املدعوات ،ولهذا فهن مرتبكات ومنفعالت وخدودهن
حممرة وفيهن حماوة احلرارة .وحتل �أن�سب اللحظات للأمهات
والعمّات واخلاالت لعر�سان امل�ستقبل لأخذ اخلطيبات .ولكن يف
هذه اللحظة يتكوّن عند الدرجات املف�ضية �إلى الدكة طابور حي
من قريبات العرو�سني ومعارفهن املقربات وهن يتقدمن �إليهما
للتهنئة .ويحدث �أنه خالل مدة طويلة من الوقت تظهر من باب
االحتفاالت جمموعة من الرجال هم �أق��ارب العرو�سني ،وهم
�أي�ض ًا يتقدمون �إليهما ويقدمون لهما التهاين .ويف هذه احلالة،
رغ��م �أن ق�سم ًا ك��ب�ير ًا م��ن ال�صالة تلفه ن�صف العتمة تديل
�أغلبية الن�سوة القريبات من املكان عليهن العباءات التي �أخذت
من مكان ما وكذلك نقاب احلجاب .وبعد ان�سحاب الرجال
وخروجهم ت�سفر الن�سوة جميعهن وجتري احتفاالت العر�س على
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ر�سلها .ويف وقت ما قرب منت�صف الليل �أو بعده ب�ساعة زمنية
واحدة توجه الدعوة لتناول طعام الوليمة الد�سمة ،وبعد ذلك
ت�ستكمل فقرات احلفل املتنوعة.
ومن الطريف �أن الكثريات من ال�ضيفات ل�سن من معارف
�أي من العرو�سني وال من ذوي قرباهما .وال�سعوديون �شغوفون
بحفالت الزواج الفخمة املزدحمة بالنا�س ،ولهذا فمن امل�ألوف
توجيه الدعوة ال �إلى الأقرباء والأ�صدقاء وحدهم ،و�إمنا معهم
�أي�ض ًا �إلى معارفهم وكذلك �أقرباء ه�ؤالء املعارف و�أ�صدقائهم.
ويقدم بع�ض ال�ضيوف وال�ضيفات الزهور� ،سواهم ولي�س معهم
�أية هدايا مهما كانت ،وعلى هذا جرت العادات .ولكن خالل
اليوم التايل �أو الذي يليه جتتمع حلقة الأقرباء والقريبني من
املعارف والأ�صدقاء من جديد وه��ذه امل��رة مع الهدايا ويالها
من هدايا! وهذه الهدايا املقدمة من املتعارف عليه �أن ت�سجل
بالأ�سماء والتوقيع .ثم يف و�ضع ه��ادئ بالطبع حت ّل ربطاتها
وت�شاهد ويفرح بها وحت�صى يف قائمة ي�سجل فيها ا�سم املهدي
ونوع الهدية ،لأنه يف امل�ستقبل على الأرجح وبالت�أكيد �سوف ت�أتي
منا�سبة لتقدمي الهدايا �أو فر�صة �سانحة لذلك �أو عر�س وعندئذ
يتوجب تقدمي هدية مماثلة �إلى هذا املهدي �أو قريبه �أو رمبا
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�أغلى منها بقليل.
وذات مرة �سعدت بح�ضور عر�س �أمرية هي �إحدى حفيدات
امللك عبد العزيز ،وكنت واح��دة من جمموعة م��دع��وات هن
عقيالت �سفراء الدول الأجنبية املعتمدين لدى اململكة .ومنذ
املدخل �إلى �أفخر فندق يف املدينة «�إنرتكونتننتال» ،حيث كان
ينبغي االحتفال بالعر�س� ،أدركت �أنني �س�أغدو �شاهدة عيان على
�شيء ما فوق العادة  .وعلى م�سافة ب�ضعة كيلومرتات عن الفندق
كان متعذر ًا �أن تقف حتى �أ�صغر ال�سيارات حجماً ،و�صلت �إلى
املدخل الرئي�س واحدة تلو الأخرى �سيارات فخمة وخرج منها
و�سط موجة فائحة من �أغلى العطور ال�ضيوف يف عباءات رجالية
�سوداء مطرزة احلوا�شي بالإبري�سم الذهبي .وفح�ص بطاقات
الدعوة امل�ؤ�شرة بعالمات «�سريون» عديدون مزودون ب�أجهزة
فح�ص وا�ستماع خا�صة.
ويف الردهات الف�سيحة يوجد عدد غري قليل من ال�ضيوف
الذين قد و�صلوا وهم يف �أبهى احللل و�أح��دث الأزي��اء ،والقول
ب�أنهم يرتدون البدالت الأنيقة هو �أقل ما يقال .الن�ساء يزدهني
يف �أزياء ع�صرية فائقة اجلمال والبهاء ،ومتجمالت ب�أغلى و�أنف�س
احللى ،وعليهن �أب��دع ت�صفيفات ال�شعر ،والوجوه المعة تربق
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كالنجوم يف ال�سماء والكواكب يف الأف�لاك� ،إنهن كن �أنف�سهن
جنوم ًا وكواكب!.
كانت من�صوبة يف ال�صاالت �أجهزة التلفاز التي تنقل وقائع
االحتفال لي�شاهدها الذين مل يكن بو�سعهم م�شاهدته عن قرب
ل�سبب من الأ�سباب وهو عدم العثور على مكان لهم يف ال�صالة
املركزية ،حيث ينبغي �أن جتري مرا�سيم عقد القران و�أفراح
العر�س .والق�ضية هي �أن ال�سعوديات ي�ؤثرن يف العادة الذهاب
�إلى احلفالت والأعرا�س ومعهن �أطفالهن ،ويف بع�ض الأحيان
حتى الر�ضع منهم ،وذلك واحد من التقاليد ،وهذا مبثابة عر�ض
لت�ضامن الأقرباء و�أقرب الأ�صدقاء �سواء يف ال�سراء �أو ال�ضراء.
ثم لكي ت�ستطيع الأمهات اال�ستمتاع بحرية مبباهج االحتفال
تتعهد اخل��ادم��ات رعاية الأط��ف��ال ومالحظتهم .ن�صبت لهن
�شا�شات تلفزيونية كبرية احلجم .والأطفال يرتاك�ضون �أحرار ًا
وهم يف �أزيائهم املتميزة اخلا�صة باحلفالت وميار�سون اللعب
حتى يدركهم الإنهاك ويفعل فيهم الوقت فعله فيهد�ؤون وت�سكن
�ش�أفتهم .وحينئذ يخلدون �إلى النوم م�ست�سلمني لأ�سر النعا�س،
والنوم كما يقولون �سلطان ،فريقدون على الكرا�سي والأرائك �أو
على �أيدي مربياتهم �أو يف �أح�ضانهن �إن كانوا من �صغار ال�سن.
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كانت ال�صالة الرئي�سة متثّل يف تنظيمها وتزيينها ما هو
مبثابة امليدان الدائري التاريخي املعروف لدى الرومان ولكن يف
�شكل مربع :ال�صفوف الطويلة من الكرا�سي املخملية للمق�صورة
الكبرية تنتهي نزو ًال نحو املم�شى الرئي�س املفرو�ش بال�سجادة.
و�أجل�سونا يف �أكرث الأماكن امتياز ًا غري بعيد عن املن�صة التي
فوق الدكة املرتفعة .ووجدت نف�سي جال�سة و�سط قريبات الأ�سرة
املالكة ،وهن ن�ساء يف �شتى الأعمار املختلفة ولكنهن جميعهن
معتنيات ب�أنف�سهن �إلى �أق�صى حد ومعطرات ومتب�سمات .ور�أيت
عليهن م�صوغات نادرة وميكن حتى القول� :إنها �أ�شبه ما تكون
مبعرو�ضات املتاحف الكربى حتلي ال�صدور وقالئد على النحور
بحيث بدت يل احللي التي �أ�ضعها على نف�سي حقرية فقرية.
والحظت على �أ�صبع �إح��دى ال�سيدات املعمّرات خامت ًا رائع ًا
�سماوي اللون كتلته بحجم  17قرياط ًا تقريب ًا وهو �ضخم �إلى
درجة ال ت�صدق ،بحيث لو ر�ؤي يف مكان �آخر لكان الأقرب �إلى
الذهن �أنه �صناعي زائف.
كان الوقت �أكرث من الكثري و�سرعان ما تعارفت مع جاراتي.
وينبغي ق��ول ما يجب و�إع��ط��اء كل ذي حق حقه ،فال�سيدات
لطيفات جد ًا وب�شو�شات ،وال�سبب يف ذلك روح ال�ضيافة والإكرام
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التقليدية ،ورمبا على الأرجح احلياة الهادئة املطمئنة واخلالية
تقريب ًا من �أية م�شكالت .و�سواء كان الأمر هذا �أم ذلك مهما كان
التدبري اجلماهريي واالحتفايل الذي جتد نف�سك فيه ت�ستقبل
خري ا�ستقبال وجتل�س يف املكان املالئم املنا�سب ويتم التعارف
معك .وت�س�أل من �أين �أنت وكم من الوقت تقيم يف البالد وهل
يعجبك املقام هنا و�إلى �أي مدى وكم لك من الأطفال..؟ وهكذا
دواليك ،وبن�سبة  ٪ 80يحتمل توجيه الدعوة �إليك للنزول �ضيف ًا
يف حفلة ل�شرب ال�شاي �أو تناول وجبة من الطعام �أو �أكلة خفيفة.
ومبا �أن معظم ال�سعوديات ال ي�شتغلن بعمل وغري م�شغوالت جد ًا
ب�أعمال التدبري املنزيل واالهتمامات البيتية ف�إنهن يق�صدن كل
يوم تقريب ًا �شتى اللقاءات واملعار�ض والأ�سواق .و�أتذكر �أنه خالل
الأعوام الأولى من �إقامتي تقابلت كثري ًا مع العديد من الن�ساء
وذهبت �إلى بيوتهن زائرة ومدعوة يف �ضيافة مل �أ�ستطع دوم ًا �أن
�أحفظ يف ذاكرتي �أ�سماءهن .وجتمّع لدي عدد كبري من بطاقات
الزيارة التي �أ�سجل عليها حتى اليوم بخط دقيق هذا �أو ذلك
من التفا�صيل اجلديرة بالتذكر من وقائع اللقاء ،لكي �أتذكر يف
امل�ستقبل �صاحبة البطاقة ولئال �أن�سى طلعتها و�شخ�صيتها.
ويف هذه الأثناء ظلت وقائع االحتفال بذلك العر�س م�ستمرة
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ومتوا�صلة ،وطافت ب�ضع ع�شرات من اخلادمات ال�شابات بني
�صفوف اجلال�سات وهن حامالت جمامر البخور ويقفن هنيهة
عند كل مدعوة لتبخريها وتعطريها� .إنهن كن قامتات
الب�شرة ج��د ًا ويرتدين جميع ًا ال��زي نف�سه وعلى �أعناقهن
كانت تتدلى �ضفائر ذهبية �ضخمة  -وال ميكن ت�سميتها �إال
بهذا  -ت�صل �إل��ى ح��زام اخل�صر .والطريف يف الأم��ر هو
�أن ت�صفيفة ال�شعر لديهن جميع ًا كانت هي نف�سها ،كانت
عقد ال�شعر م�سرحة ب�شكل منب�سط وم�شدودة �إلى اخللف
وك�أنها مربوطة بنهايات احلواجب والأ�صداغ .وكانت ر�ؤو�س
اخلادمات مغطاة بع�صابات �سود �شفافة م�شدودة ب�شدة
من حتت احلنك ك�أمنا ت�ضغط على اخل��دود .وكن جميع ًا
�شبيهات بع�ضهن بع�ض ًا كما لو كن توائم .وذك��رت جارتي
التي كان �صدرها يزدان بقطعة كبرية من الربلينتي املا�سي
رد ًا عن �س�ؤايل �أنه عقب �إلغاء نظام الرق يف �سنة 1962م
اقرتح على املح َّررِين �إما العودة �إلى بلدانهم و�إما البقاء يف
اململكة ،والكثريون منهم لي�س لهم يف الوطن ال �أقرباء وال
م�سكن «كانت ثمة عادة يف املمار�سة هي �أن يبيع احلجاج من
�أثيوبيا (احلب�شة) وال�سودان وبلدان �أخرى بنيهم وبناتهم
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لدفع تكاليف طريق العودة» فلم يريدوا ترك �أ�سيادهم وظلوا
لديهم ،وكان م�صريهم ب�شكل خمتلف ومتباين ،ولكن منهم
من بقي ليخدم يف الق�صور وك��ان له احلظ الأوف��ر .والآن
لأوالده��م و�أحفادهم ،نظر ًا لإخال�صهم على مر ال�سنني،
الال بالزينات الذهبية ال�ضخمة)
عمل ح�سن الأجر (ا�ستد ً
وتغذية جيدة وخدمة طبية .وقد �شكلوا لهم عوائل ويعي�شون
حياة الئقة يف وطنهم الثاين.
�أما بخ�صو�ص الت�سريحة غري العادية ف�إنها كانت قبل �أربعني
عام ًا مو�ضة �شائعة لدى ال�سعوديات الرثيات و«العبدات» قد
قلدن �سيداتهن .وهي الآن تعد عنوان الأناقة بني من يتولني
اخلدمة .وعادة �شد الع�صابة من حتت احلنك مل تكن دون
�سبب ،كما هو ال�ش�أن بالن�سبة �إلى كل ما يتعلق باجلمال الأنثوي،
�سواء �أكان ذلك يف الطبقة العليا لبلد �أوروبي ما� ،أم يف خيمة
للرحل تتكوم فوقها الرمال ال�صحراوية وتدل الدالئل جميعها
على �أنه يف ذلك الوقت  -عندما ظهرت هذه املو�ضة  -مل تكن
البدويات ال�شابات قد تعودن بعد على الطعام املتنوع الغني
بال�شحوم ،بل الأح��رى مل يكن لديهن ما يكفي من الطعام
الب�سيط وكن يرعني القطعان حتت �أ�شعة ال�شم�س احلارقة
235

المملكة العربية السعودية

بعيون زوجة دبلوما�سي

وينجزن العمل املنزيل ال�شاق ،وكن نحيالت� .أما املو�ضة ف�إنها
 وهي متقلبة الأطوار  -مدللة تختار دوم ًا �شيئ ًا ما غري عاديوال منطي .ولهذا عد مقيا�س ًا للجمال الوجه املكور املدور بخدود
ممتلئة .ومن هنا جاءت  -وال تزال حتى الآن  -هذه العادة
يف �شد الع�صابة من حتت احلنك .بينما لي�ست بني �صديقاتي
ال�سعوديات ال�شابات حتى وال واحدة تعرف هذا ،وقد ا�ستغربن
كثري ًا عندما �سمعن مني احلديث عنه.
بلغ الوقت هزيع ًا عميق ًا من الليل ،ولكن نهاية حفلة العر�س
ال تزال بعيدة ومل يبد منها بعد �أية عالمة على قرب االنتهاء.
وبع�ض املدعوين  -ومنهن �أن��ا  -ا�ضطررن �إل��ى مغادرة هذا
العيد� ،أو املهرجان .وكانت ال�شوارع جميعها املف�ضية �إلى مو�ضع
االحتفال غا�صة ب�أنواع ال�سيارات .وذكر رجل البولي�س مب�ساعدة
مكرب ال�صوت ا�سم بالدي .وكانت ال�سيارات تقرتب واحدة تلو
الأخرى لتنقل �صاحباتها �إلى مقارهن .وحالف احلظ بع�ضهن
�إذ ا�ستطاع ال�سائق الوقوف بال�سيارة قرب املدخل� .أما �أنا فقد
نقلتني ال�سيارة عقب مرور ن�صف �ساعة على مناداة �سائقها عرب
�شوارع الريا�ض اخلاوية على عرو�شها .وحتدّث ال�سائق بلهجة
الإعجاب عن �ألوان الطعام التي قدمت �إليه بو�صفه �سائق ًا من
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ال�سائقني (ويف العادة يف التدابري التي ي�شارك فيها عدة �ألوف من
ال�ضيوف واملدعوين كالأعرا�س وحفالت اال�ستقبال يف الق�صور
و�أمثالها يدعى ال�سائق �إلى خيم من�صوبة وجمهزة خ�صي�صاً،
حيث ي�ستطيعون اال�سرتاحة والتمتع ب�أطعمة االحتفال).
ها قد م��رت م��دة خم�سة �أع��وام على ذل��ك العر�س ولكنني
�أتذكره ب�أدق تفا�صيله.
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�إلى ال�شمال الغربي من الريا�ض على طول وادي حنيفة امللتوي
وهو نف�سه ال��ذي يحد احلي الدبلوما�سي من الغرب ،امتدت
منطقة �شا�سعة ت�سمى الدرعية .وقد غدت يف غ�ضون ب�ضعة
عقود من ال�سنني فح�سب عا�صمة الدولة ال�سعودية الأولى ،وهي
الدولة الوا�سعة املزدهرة التي بلغت �ش�أو ًا مل ي�سبق له مثيل� ،إال
�أنها انهارت حتت زخم �ضغط الأعداء لكي ال تقوم لها قائمة.
وه��ي جمموعة من امل�ستوطنات ت�شكلت على م��دى يربو على
اخلم�سمائة عام ،على الرغم من �أن واح��ات منفردات قامت
يف هذا اجلزء من ه�ضبة اجلزيرة العربية خالل الألف الثالثة
من ال�سنني قبل امليالد ،وال�سبب يف ذلك وجود م�صادر املاء
وقطع من الأرا�ضي اخل�صبة .وقد �أ�صبحت الدرعية عا�صمة
عندما ن�ش�أ �أوا�سط القرن الثامن ع�شر حتالف بني حممد بن
�سعود احلاكم �آنذاك وال�شيخ حممد بن عبدالوهاب الداعية �إلى
اتباع الإ�سالم الأول الذي ارتبطت با�سمه والدة احلركة الدينية
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املعروفة يف الغرب با�سم «الوهابية».
وال�سعوديون احلاليون ال ي�ستخدمون هذا امل�صطلح؛ لأنهم
ال يرون �أن دعوة ال�شيخ حممد بن عبد الوهاب تيار ًا م�ستق ًال
يف الإ�سالم ،بل هي دعوة �إلى تطهري تعاليم النبي حممد بن
عبد اهلل  من الرتاكمات والرت�سبات املتكوّنة يف وقت مت�أخر
والتفا�سري املنحرفة ،و�إلى العودة �إليه يف �شكله الأول القائم
على �أ�سا�س من القر�آن الكرمي وال�سنة ال�شريفة .وكانت �أوا�سط
القرن الثامن ع�شر الرواية الوحيدة املمكنة للرتكيز و�إدراك
العرب �أ�صالتهم القومية على خلفية العنعنات واحل��زازات
واحل���روب القبلية ال��دائ��م��ة و�شتى �أن���واع ال��ت��ي��ارات الدينية
والعبادات مبا فيها �شبه الوثنية .ويوجه املحللون الغربيون
�إلى ال�شيخ حممد بن عبدالوهاب وتالمذته تهمة عدم القبول
وال�شرا�سة جتاه �أتباع االجتاهات الأخرى يف الإ�سالم� ،إال �أن
هذا ي�شكل موقف ًا �أحادي اجلانب �إلى حد ما ،بيد �أنه بقيت خارج
نطاق عناية املحللني العلماء الدار�سني نداءات ال�شيخ حممد
بن عبد الوهاب الداعية �إلى الأخوة الإ�سالمية ال�شاملة ،و�إلى
املراعاة وااللتزام بقواعد �أخالقية ،مثل :العدل ،والإخال�ص،
والطيبة ،وال�شرف ،والتعاون ،وامل�ساعدة املتبادلة التي اجتذبت
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امليول واكت�سبت قلوب الكثريين من النا�س .وعقب مرور قرنني
على ظهور نظرية ال�شيخ �أكد امللك عبد العزيز رد ًا على التهمة
امل�شار �إليها واملوجهة �إلى اململكة العربية ال�سعودية بكونها قد
اختارت اجتاه ًا جديد ًا يف الإ�سالم قائالً�« :إنهم يقولون �إننا
وهابيون� ،إال �أننا يف واقع الأمر م�سلمون ال غري ،نتبع تعليمات
ال��ق��ر�آن الكرمي و�سنة النبي حممد  كما فهمها وف�سّ رها
�أ�سالفنا الكرام العظام».
و�سواء �أك��ان الأم��ر على هذا النحو �أم �سواه ف���إن التحالف
الديني  -ال�سيا�سي ما بني حاكم �إمارة غري كبرية هي الدرعية
وهو حممد بن �سعود وال�شيخ حممد بن عبد الوهاب قد لعب
الدور الأ�سا�س يف ت�شكيل الدولة ال�سعودية الأولى عندما �أ�صبح
نقطة انعطاف يف تاريخ اجلزيرة العربية و�أف�ضت يف خامتة
املطاف �إلى �إقامة اململكة العربية ال�سعودية.
وعقب هذا التوحيد املرحلي يف عام 1745م بد�أ التطور ال�سريع
لإمارة الدرعية .وال�سيل املتدفق لل�سكان (بلغ تعدادهم يف ذروة
الأوج � 13ألف ن�سمة) قد �أثار �ضجة �إن�شائية بنائية ،فقد �شيد
 28م�سجد ًا و 30مدر�سة دينية ،وظهرت �شريحة �أرباب احلرف
من ن�ساجني و�صاغة وخياطني و�سراجني ،وكذلك ال�صقالون
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«�صانعو الأ�سلحة» يف البداية ال�سالح الأبي�ض ثم الناري  .وقد
�أخ��ذ �أه��ل الدرعية ي�صنعون ب���ارود ًا جيد النوعية على غرار
ال�صناع الإيرانيني.
وعلى ق��در تو�سع الإم���ارة منت وتو�سعت �أي�ض ًا عا�صمتها،
وتطورت فيها التجارة وقدمت مقابل الألب�سة واحلرير والنحا�س
وال�سالح وال�بن الإب��ل واخليل والتمر ومنتوجات احلرفيني.
وتوجهت القوافل التجارية �إلى كل من ال�شام وم�صر واليمن
و�إيران وتركيا .وزاد رخاء ال�سكان ،وفتحت املدار�س التي كان
رجال الدين فيها يعلمون القراءة والكتابة وقراءة القر�آن .وهم
الذين جمعوا مكتبات عامة كبرية حفظ فيها غري القليل من
البحوث التاريخية .وكان الق�ضاة ي�صدرون الأحكام مهتدين
وم�سرت�شدين بالقر�آن الكرمي .وزودت البيوت بالأثاث ،وكانت
تفر�ش بالأغطية ال�صوفية وعلى ندرة القطنية غري املتوافرة
بكرثة .وغطيت الأر�ضية بال�سجاجيد وحتى يف البيوت الفقرية.
وا�ستعملت ال�صحون النحا�سية والأك���واب اخل�شبية ،وكانوا
يتناولون الطعام على الأر�ض �أمام �سفرة جلدية مدورة ،علم ًا
ب�أن الذكور والإن��اث لدى ذلك كانوا على حدة .وكان ال�سكان
البالغني من الرجال جميعهم م�شغولني يف �شتى جماالت احلياة
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االقت�صادية .وكان ق�سم غري �صغري منهم م�شغو ًال باخلدمة يف
ق�صور الأ�سرة احلاكمة علماء وحرا�س ًا وخدماً .ولكن على �أية
حال ا�شتغلت الكتلة الأ�سا�سية من النا�س يف احلقول الزراعية.
ويف الزمان ال�سحيق كانت جتري من مناطق جبال احلجاز
ذات ال��ظ��روف املناخية الأف�����ض��ل بكثري �أن��ه��ار حقيقية نحو
ال�شرق .وقد احتدت يف اجلزيرة العربية الو�سطى وبلغت �ساحل
اخلليج العربي (الفار�سي) وجرفت هذه ال�سيول الرتبة الرملية
والكل�سيات اخلفيفة وال�صدفيات م�ساعدة على تكوين �أن��واع
من الرتبة م�سقية وخ�صبة ،التي �أ�صبحت �سبب ًا لوجود واحات
يف هذا اجل��زء من اجلزيرة العربية الو�سطى املعزول وقليل
ال�صالحية للمعي�شة .وتوجد املياه اجلوفية هنا قريبة مبا فيه
الكفاية و�سطح الأر�ض ،ولذلك حفر ال�سكان منذ القدمي الآبار
م�ؤمّنني املاء لأنف�سهم وحيواناتهم وزروعهم .وعندئذ ظهرت
الزراعة املروية و�شكلت منظومة كاملة للري ميكن ر�ؤية بقاياها
حتى اليوم .كذلك وا�ستخرج املاء مب�ساعدة القنوات ونواعري
من �أنواع اخل�شب ال�صلبة والقرب اجللدية مع الأحجار الكبرية
املعلقة عليها لغر�ض التثقيل .وحركت املنظومة احلمري �أو
البغال .والآن ي�ستخدم املزارعون من حيث الأ�سا�س امل�ضخات
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الكهربائية ولكن ال يزال ممكن ًا يف �أمكنة ما ر�ؤية لوحة كهذه.
ولقد �شهدت بعيني بغا ًال م�شدودة للعمل يف �أر���ض مزرعة يف
منطقة اجل��ن��ادري��ة ،وكانت ه��ذه احليوانات ت�سري على درب
م�سلوكة ذهاب ًا وعودة ت�سوقها ع�صا �أو �سوط املراقب.
ومن الآبار يف كل امل�ساحة املزروعة �إلى �شتى االجتاهات ،فقد
حفرت ال�سواقي و�أن�شئت اجلوابي احلجرية التي ال تزال باقية
ب�صورة جيدة ،وبع�ضها ي�ستخدم حتى يف الوقت احلا�ضر .وركبت
يف �أ�س�س �أ�سوار املدن �أنابيب بزل طينية لت�صريف املياه الزائدة
مبا�شرة �إلى الوديان التي كانت تتحول يف �أوقات هطول الأمطار
الغزيرة �إلى �سيول دافقة .ولقد �أف�ضى وجود املاء والأرا�ضي
اجليدة وجمعيات الأقرباء للتعاون يف الزراعة والعمل اليومي
ال�شاق لتحول الدرعية ب�سرعة �إلى واحة كبرية موحّ دة ،ومو�ضع ًا
معد ًا ملعي�شة النا�س ،وجنة حقيقية حلياة احليوانات والطيور
واحل�شرات .وقد جرى هنا زرع القمح واخل�ضراوات وال�شعري
والذرة .وكانت م�ساحات الأرا�ضي املزروعة والب�ساتني واحلقول
بالطبع يف تبعية مبا�شرة �إلى كميات املياه .وكانت احلبوب تزرع
يف اخلريف وت�سقى ر�أ�س ًا عقب احلراثة (يف العادة مبحاريث
خ�شبية) �سائلني اهلل بخ�شوع �إن��زال الأم��ط��ار .ويجري العمل
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كثري ًا حتى نهاية ني�سان (�أبريل) قبل مو�سم القيظ الكبري .ويف
ال�صيف كان املاء ي�ستخدم يف �سقيا النخيل والب�ساتني واحلقول.
وك��ان زعيق نواعري الآب���ار هو اخللفية ال�صوتية الدائمة يف
الأرياف لي ًال ونهاراً .ومل تكن الفواكه واخل�ضراوات تزرع �إال يف
ظل النخيل .وهذه املمار�سة يحافظ عليها يف الوقت احلا�ضر
كذلك.
تو�سعت دولة �آل �سعود ،وحتى عام 1808م كانت ت�سيطر على
جزء كبري من �شبه اجلزيرة العربية مبا يف ذلك احلجاز ،بيد �أن
دولة الأتراك العثمانية غري الرا�ضية عن تقوية حاكم الدرعية
�أر�سلت من م�صر قواتها التي طردت ال�سعوديني من احلجاز،
وذلك يف �سنة 1818م و�صلت القوات بقيادة اجلرنال امل�صري
�إبراهيم با�شا �إلى �أ�سوار العا�صمة ،وجتمع هنا �إلى ذلك احلني
كل من ا�ستطاع اخلال�ص بالفرار املخل�صون لبيت ال�سعوديني
من �سكان واحات ومدن جند التي كانت قد احتلت .وقد ا�ستمر
ح�صار امل�ستوطنات �ستة �أ�شهر .ويف غ�ضون هذه امل��دة كانوا
عر�ضة للق�صف املدفعي املتوا�صل بال انقطاع .ودمرت الأ�سوار
التي كانوا يظنون �أنها منيعة ،وق�ضي على البيوت والق�صور.
وقد �أفاد �شاهد عيان �أن القنابل«كانت ت�سقط كاملطر الهاطل».
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ومل ي�ستطع الفر�سان الدرعيون امل�سلحون بالرماح واملحميون
بالدروع ب�أية حال من الأحوال �إظهار ب�أ�سهم وظلوا قابعني يف
املدينة املحا�صرة� .أما الثالثون مدفع ًا املن�صوبة على �أ�سوار
احل�صن فقد ظهر �أنها كذلك عدمية اجل��دوى وغ�ير فعّالة.
و�أخدت �صفوف املدافعني عن الدرعية تتناق�ص تدريجياً ،وظهر
�أثر نق�ص العتاد والأغذية واملاء .ويف خامتة املطاف مل ي�ستطع
املحا�صرون ال�صمود فا�ست�سلموا .وقطعت ر�ؤو�س الأمري و�أقرب
حا�شيته ،وقطعت كذلك جذوع النخيل كلها «لئال وت�ؤتي �أكلها
من التمور �أب���داً»� .أم��ا ال��زروع الوا�سعة فقد �أحرقت ،ودمرت
امل�ستوطنات ونهبت.
لقد حتولت هذه الدولة املزدهرة �إل��ى �أنقا�ض ،و�أ�صابت
الفو�ضى جهازها الإداري ،وق�ضت القوة احلربية على املوارد
ال�شحيحة �أ���ص�لاً� .أم��ا ال�سكان فقد ق�ضي عليهم �أو �شردوا
و�شتتوا يف �أرج��اء ال�صحراء .وبعد مرور خم�سة �أع��وام �أعاد
الإمام تركي بن عبد اهلل هذا الأقليم �إلى �أ�سرة ال�سعوديني،
ولكنه قد اتخذ مدينة الريا�ض عا�صمة له.
وظلت الدرعية على مدى القرن جمرد �أنقا�ض ،حتى تولت
يف عام 1986م دائ��رة �إحياء ال�تراث على عاتقها �أم��ر �إع��ادة
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ت�شييدها .وه��ي العملية التي ما زال��ت م�ستمرة حتى اليوم.
وقد قمنا مرار ًا بكامل �أ�سرة العاملني يف ال�سفارة بال�سفر �إلى
هناك (وي�ستغرق الطريق زه��اء ن�صف ال�ساعة انطالق ًا من
مركز مدينة الريا�ض) .ويف كل مرة �أكت�شف لنف�سي هنا �شيئ ًا
ما جديد ًا علي.
وكانت الدرعية قبل وبالأخ�ص �أثناء ازدهارها لأ�سباب مفهومة
متام ًا متثل لقمة �سائغة بالن�سبة �إل��ى الع�شائر املجاورة لها.
ولهذا كان حكامها دوم ًا حري�صني على �صيانة �أمنها ،م�شيدين
لها �أ�سوار ًا عالية وب�سمك ن�صف مرت مع �أبراج حرا�سة �ضخمة
على �أ�س�س �صخرية عند كتلتي حافتي وادي حنيفة .و�أحاطوا
ب�أ�سوار متينة �أي�ض ًا امل�ستوطنات املنفردة وحتى بع�ض الق�صور.
وامل�ستوطنات املحفوظة �أكرث من �سواها واملرممة جتتذب �إليها
ال�سياح ،وهي مدينة طريفة فيها ب�ضع مئيني من البيوت الطينية
بطابق واحد �أو طابقني وعلى الأق��ل ع�شرون ق�صر ًا وم�ساجد
وحمامات ودار اخلزانة وميادين و�شبكة مت�شعبة والأزقة ال�ضيقة
ويف بع�ضها ي�ستطيع بالكاد �أن مير خاللها �شخ�صان متقابالن
ال غري .وهذه املدينة كانت مقر �سعود الكبري كما �سماه فيما بعد
�أبناء ذريته.
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ونعرب القنطرة املن�صوبة عرب وادي حنيفة (ومتر حالي ًا عرب
قاعه جادة خارجية) متجاوزين بوابة قدمية ،وجند �أنف�سنا يف
ميدان غري ف�سيح تظلله من �إحدى جهتيه غابة نخيل .وهنا ينبغي
�إيقاف ال�سيارة واالرتقاء م�شي ًا على القدمني �إلى املدينة .ولكن
تده�شنا يف الي�سار ر�أ�س ًا �أنقا�ض طينية فخمة ت�شهق نحو ال�سماء
الزوايا احلادة ال�شزراء لأ�سوارها ن�صف املتهدمة واملمتدة على
م�سافة  15مرتاً.
وجممع الق�صور هذا العائد �إلى �سعود الكبري وامل�سمى �سلوى
ي�ضم �ست بنايات وم�سجد ًا جامع ًا وديوان �ضيافة وجمل�س �شيوخ
وبئراً .وكل هذا قد ت�أثّر بقوة من الق�صف املدفعي ال�شديد قبل
مائتي �سنة ،وكذلك بت�أثري تقادم الزمن عليه وهو ينتظر �ساعته
للح�صول على الرتميم .ومل تبق درجات ال�سلم الذي كانت هنا
للمرور بني الطوابق و�سطح ال�سقف ،ولكن يبدو وا�ضح ًا �أنها كانت
بناية من ثالثة طوابق ،و�أنها بناية منطية ذات طراز جميل الفن
الفن املعماري يف منطقة اجلزيرة العربية الو�سطى يف القرنني
الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر.
وبالطبع ف�إن ق�صور ذلك العهد ال يجمعها �أي جامع بالت�صور
املفهوم عن ت�شييدات من هذا النوع .وهي ال تختلف عن بيوت
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املواطنني العاديني �سوى بالأحجام والتق�سيم الداخلي .وقد
بنيت امل�ساكن والق�صور �أي�ض ًا من البالطات املجففة حتت �أ�شعة
ال�شم�س وامل�صنوعة من خليط الطني املحلي والق�ش (التنب)،
�أو عجنت من ذلك الطني نف�سه مع مزجها بال�شظايا ال�صغرية
من احلجر .والبيوت الب�سيطة كذلك �ش�أن بيوت الأغنياء كانت
متثل جممعات م�ستقلة لها باحاتها الداخلية وم�ستودعاتها
وحظائرها للموا�شي ومطابخها املك�شوفة .واجلدران اخلارجية
بال �شبابيك ولكنها كانت مزينة بثغرات مثلثة ال�شكل تتجه
ر�ؤو�سها نحو الأعلى ،وقد ثقبت برتتيب معني بحيث ت�شكل نقو�ش ًا
هند�سية تقع عادة يف �أعايل البناية .وهي مل تكن جمرد زينات
معمارية ،و�إمنا �أي�ض ًا �ساعدت على تهوية �أق�سام البناية ،الأمر
الذي كان على جانب كبري من الأهمية يف طق�س جند القائظ
الالفح .و�أ�سطح البيوت املنب�سطة امل�ستورة التي كان يف�ضي �إليها
�سلم �ضيق كانت ت�ستعمل لال�سرتاحة امل�سائية والرقاد الليلي يف
مو�سم ال�صيف.
وتوزعت غ��رف ال�سكنى على ط��ول البناية ،وتطل �أبوابها
ونوافذها ال�صغرية على �أعمدة الباحة املركزية الداخلية.
وقد حتكمت يف حتديد حجم النوافذ �شم�س ال�صيف احلارقة
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وموجات ال�برد القار�س ال�شتوية .وه��ذا التقليد يحافظ عليه
حتى الآون��ة الأخ�يرة .والنوافذ �صغرية احلجم جد ًا يف معظم
بيوت ال�سكنى العديدة الطوابق يف املدن ال�سعودية .وال ي�شكل
ا�ستثناء بهذا ال�صدد �سوى �إطارات النوافذ يف الفنادق ومكاتب
ال�شركات .ولكن يف الأعوام الأخرية بظهور الرتكيبة ال�شبابيكية
الع�صرية والزجاج ال�سميك يتغري الوجه العام للمباين نحو
الأف�ضل.
ويف الق�سم الداخلي اخلا�ص باحلرمي (الن�ساء) يف بيوت
الدرعية كانت حتفظ الأغذية الفائ�ضة عن احلاجة والأفر�شة
والو�سائد .وك��ان��ت �أق�سامها يف الق�صور واق��ع��ة يف الطوابق
العلوية ،ومن هناك كان با�ستطاعة الن�سوة م�شاهدة ما يجري
يف �صاالت ال�ضيوف ال�سفلية من خالل نوافذ خا�صة م�شبكة.
و�أخري ًا كانت �أ�سوار الق�صور مكلّلة �أي تنتهي يف �أعالها بر�ؤو�س
م�سننة و�صفائح غري كبرية يف الزوايا والأركان ،وقد �صبغت على
�سبيل الزينة بالكل�س �أبي�ض اللون.
وهكذا جنتاز الباحات بك�سارات اجلدران وحطام الأعمدة
التي كانت �شاهقة والأزق��ة ال�ضيقة ما بني البنايات والغرف
ونرتقي على بقايا ال�سالمل .و�أخري ًا ن�صل �إلى الباحة الداخلية
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يف ق�صر ال�ساملة  .وهي مل تنظف بعد من الأنقا�ض جراء ذلك
الق�صف القدمي ،ولكن البناء يكون انطباع ًا كبري ًا ب�أحجام
�أعمدته و�ضخامة القطع املتبقية منها .وقد انعزلت خفية عن
فرقتي و�إذا بلوحة احلياة يف ذلك الزمن البعيد التي و�صفتها
ب�شكل حي �أقوال �شهود العيان على ذلك الزمان تت�شخ�ص يف
ت�صوري ماثلة .
ومن جهة ال�شرق بد�أ يبزغ الفجر ببطء ومل ت�شرق ال�شم�س
بعد ومل ي�صعد قر�صها من الأفق واجلو ال يخلو من الربد ،بل
وميكن القول �إن الهواء بارد ولهذا تلفف الن�سوة يف مالب�سهن.
ويف الباحة ي�سود دوي رتيب.
والأ�شخا�ص من الكرثة بحيث ال ميكن عدهم تخميناً ،على
الرغم من �أن و�سط امليدان كان خالي ًا وفارغ ًا من النا�س .والنا�س
يوا�صلون القدوم ويجل�سون على الأر�ضية احلجرية ،وبعد م�ضي
بع�ض الوقت يظهر �أبناء ال�شيخ حممد بن عبد الوهاب و�أعمامهم
و�أخوالهم مع �أبنائهم و�إخوانهم ،وكل واحد منهم ب�صحبة حا�شيته
وخدمه ،ويتقدمون �إلى و�سط امليدان ويتخذون مقاعدهم هناك.
ثم يظهر �أبناء الأمري �سعود واحد ًا تلو الآخر مع ال�شخ�صيات
البارزة واملرموقة ثم الوجهاء والعبيد ،وكذلك �شغلوا مواقعهم
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يف امليدان .وعند ظهور ال�سادة والقادة ينه�ض اجلميع واقفني
احرتاماً .ومت�ضي مدة �أخ��رى من الوقت و�أخ�ير ًا يظهر �سعود
الكبري نف�سه حتيط به حلقة من العبيد ال�سود امل�سلحني ب�سيوف
ثمينة مزينة بالف�ضة والذهب تلمع كالبدر يف حالك الدجى.
وعندها يتولد ويت�ضخم ال�صوت احل��اد غري املرتفع ال�شبيه
به�سي�س �شجرة ياب�سة حمرتقة� .إنه �صليل العديد من ال�سيوف
التي تت�ضارب بع�ضها ببع�ض .وهي عالمة التحية والتبجيل بحق
احلاكم احلكيم وال��ع��ادل .ومي��ر الأم�ير �سعود ب�صحبة رجال
حا�شيته وكاتبه عرب املمر احلي املتكوّن من �صفوف احلا�ضرين.
و�أخذ يحيي النا�س الذين يحيونه ويرد عليهم التحية .وي�سكن
ال�ضجيج ويجل�س اجلميع م�ستقرين يف جل�ستهم وي�سود ال�صمت
املطبق .وتهي�أ النا�س لال�ستماع والإن�صات بخ�شوع �إلى كالم اهلل
تعالى...
وتنتهي الدرو�س الدينية .ويتبادل الأمري �سعود لبع�ض الوقت
�أط��راف احلديث مع الوجهاء وعلماء الدين ،ومن ثم ينه�ض
ويدخل �إلى �إحدى ال�صاالت القريبة ال�ستقبال �أ�صحاب املظامل
وال�شكاوى وطالبي احلاجات ولي�ستمع �إلى مطالبهم حتى ترتفع
ال�شم�س عالي ًا متام ًا يف ال�سماء ويحني موعد ا�سرتاحة القيلولة
253

المملكة العربية السعودية

بعيون زوجة دبلوما�سي

يف وقت الظهرية.
و�أحب الإ�شارة �إلى �أن هذا التقليد الوارد من �أعماق القرون
وهو �إتاحة الفر�صة لكل فرد من الرعية �أن يبوح مبا يف نف�سه
م�ستمر يف اململكة �إلى الوقت الراهن كذلك .و�أي �سعودي بو�سعه
�أن ي�أتي �إلى مليكه ويرفع �إليه ال�شكوى من الظلم والإجحاف �أو
يطلب �شيئ ًا ما .و�أ�ؤكد لكم �أن طلبه �سوف ينظر فيه ويبت .ولقد
الحظت مرار ًا هذا يف �شا�شة التلفاز  .وذات مرة ولدت �إحدى
معاريف  -وهي رو�سية زوجة �سوري متخ�ص�ص ال يعد فقري ًا -
طفلها الثالث بعيب كبري جد ًا يف القلب وحرر زوجها ر�سالة �إلى
امللك فهد يطلب م�ساعدة مادية .و�أجريت للوليد عملية جراحية
بالغة التعقيد يف �أح�سن م�ست�شفى خ�صو�صي يف الريا�ض ،وقد
دفع تكاليفها العاهل ال�سعودي.
وها نحن نخرج من ظل �أنقا�ض ق�صر �سلوى و�سرعان ما جند
�أنف�سنا قرب بناية وحيدة الطابق .جدارها الأمامي متهدم
وي�شاهد جيد ًا عدد من احلجرات ت�شبه �أركان م�ستودع ،وهذه
هي بناية خزانة الدولة .وكانت حتفظ هنا املمتلكات القيمة التي
مت اال�ستيالء واال�ستحواذ عليها �إبان املغازي املوفقة وما يطلق
عليه ت�سمية «الزكاة» ،وهي الن�سبة املعينة من مداخيل املواطنني
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والتي جتمع ل�صالح الدولة .ويفيد امل�ؤرخ النجدي ابن ب�شر �أنه
كانت تر�سل �سنوي ًا من الدرعية كتائب جامعي الزكاة امل�سلحني
�إلى خمتلف �أنحاء البالد و�أرجائها.
وغري بعيد على اجلهة اليمنى من الطريق يقوم مبنى جرى
ترميمه ليكون م�سجداً .ونتطلع �إلى الأم��ام فرنى باحة رحيبة
ق�سمها الأك�بر مغطى ب�سقف ،وهو م�صنوع من جذوع النخيل
و�سعفه ويقوم معتمد ًا على ع�شرة �أعمدة ،ويف و�سط اجلدار
باجتاه القبلة املحراب .ولي�س ثمة املنارة املعروفة لدى اجلميع
وكل ما ينبئ ويدل عليها هو بناء غري كبري على ال�سطح ي�شبه
برج ًا �ضيق ًا مربع ال�شكل .وهو بناء تراثي مل يتغري �إلى �أيامنا
احلا�ضرة .كل ما يف الأمر هو �أن بيوت اهلل تو�سعت كثري ًا من
حيث الأح��ج��ام و���ص��ارت ت�ستخدم يف بنائها وتك�سيتها مواد
�إن�شائية �أغلى بكثري .و�أخذت ت�شهق �سامقة نحو ال�سماء منارات
فخمة ب�أمتار عديدة طو ًال ومزدانة ب�شرفات دائرية خمرمة.
ونحن نزور الدرعية عادة يف ف�صل ال�شتاء ولكن حتى يف هذه
ال�شهور من ال�سنة تكون ال�شم�س هنا ت�شوي اجللد والوجوه مبا فيه
الكفاية من القوة وال�شدة يف �أيام ال�صحو (وهي وفق ًا حل�ساباتي
ال تقل عن  345يوم ًا يف ال�سنة) .نغطي ر�ؤو�سنا بالقبعات ونلج
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�إلى الأزق��ة ال�ضيقة للأحياء ال�سكنية .ويقفز �أطفال العاملني
يف �سفارتنا وهم يطلقون �صرخات الفرح ليغط�سوا يف عتمة
الدهاليز التي تلي الأب��واب .وتتبعهم �أمهاتهم وكل الأخريات.
وهنا ال يخلو الأمر من خطر� ،إذ لي�س كل �شيء بعد قد رتب على
ما ينبغي و�أ�صلح ف�ساده متام ًا وميكن �أن ينهار جزء ما وي�سقط
على الر�ؤو�س �أو يت�ساقط عند الأقدام .ولكن الأمر طريف جد ًا
بحيث ين�سي اخلطر وي�صرف عن التفكري فيه .احلجر ال�صغرية
بال نوافذ وغري مفهوم مل��اذا �صنعت .و�سقوف ن�صف منهارة
تتدلى منها بع�ض ال�سعفات الياب�سة والأعمدة اخل�شبية املت�آكلة.
وعلى �أثر الأطفال نرتقي ب�صعوبة على ال�سلم ال�ضيق بدرجاته
املهرتئة �إل��ى �سطح ال�سقف وب�ح��ذر ،خ�شية ال�سقوط نتقدم
متوج�سني نحو احلاجز و ...نتجمد من الده�شة .تنف�سح �أمام
�أنظارنا على اله�ضبة ال�صخرية املحاطة باملرج الأخ�ضر لغابة
النخيل مدينة من البيوت الطينية املتكونة من بنايات �صغرية
وحيدة الطابق ،وترتفع هنا وهناك ق�صور �شاخمة و�سامقة.
ويخيل للمرء وك�أمنا �صنع عمالق ما هذه البيوت ال�صغرية من
الطني ور�صها يف �صفوف وك�أمنا هي بال�ضبط علب فارغة بجوار
بع�ضها بع�ضاً� ،إال �أنه مل ي�ش�أ �أن ي�ضع لها �سقوفاً ،وذلك لأنه �أراد
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فيما بعد يف �ساعات الفراغ التطلع من فوق لي�شاهد كيف يعي�ش
�سكانها وما الذي يفعلونه.
نخرج ونحن م�أخوذون مدهو�شون من البيت املهجور لكي
ندخل �إلى بيت مهجور �آخر وبعده الثالث فالرابع ...ونكت�شف
متعجبني �أن��ه يف بع�ضها عا�ش �إل��ى مدة قريبة �سابقة �أنا�س،
فاجلدران مطلية بال�صباغ الأبي�ض .والنوافذ حمزوزة ومزججة.
وه��ن��ا وه��ن��اك ت���رى ق��ط��ع�� ًا معلقة مق�صو�صة م��ن الأ���س�لاك
الكهربائية .ولكن يف خامتة املطاف و�صلنا �إلى ميدان املدينة
املركزي ،وهنا ترتفع �شاخمة بع�ض الق�صور بعد ترميمها وبع�ض
البنايات العامة .وبجهد خفيف �أ�سرتجع يف ذاكرتي مقطع ًا من
�إف��ادة �شاهد العيان حني يقول« :لقد وقعت عيني يف الدرعية
على ثروات كبرية والكثري من الب�شر والأ�سلحة املزينة بالذهب
والف�ضة مما لي�س له مثيل ونظري ،وخيول كرمية �أ�صيلة ،و�إبل
عمانية ،ومالب�س ثمينة ،و�سواها من عالمات االزدهار الأخرى
التي ت�ستع�صي على الو�صف والعد .والحظت ذات مرة يف امليدان
�سوق ًا لبيع ذهب وف�ضة و�أ�سلحة و�إبل وغنم ومعز .ويجري البيع
وال�شراء ،ف�ترى من ي�أخذ وم��ن يعطي وال ت�سمع �سوى ت��رداد
كلمتني هما« :بعت»« ،ا�شرتيت».
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واجتذبت �أنظارنا يف امليدان �أكرث من �أي �شيء �آخر بناية
�ضخمة �شاهقة عند املنحدر احلاد �أقيمت �أيام حكم �سعود الكبري
�أو ابنه عبد اهلل وهي دار ال�ضيافة .وبني هذه املباين التائهة
و�سط �صحراء اجلزيرة العربية يف �أول بداية القرن التا�سع ع�شر
كان يقوم فندق! ولعلنا ن�ستطيع �أن نطلق عليه ت�سمية على غرار
الفنادق الع�صرية� ،إذ قبل هذا كان كبار ال�ضيوف ي�ستقبلون
وينزلون يف الق�صور �أو البيوت اخل�صو�صية .والفندق مق�سم
يف ال��داخ��ل �إل��ى ع��دة غ��رف ف�سيحة لال�سرتاحة ،وثمة قاعة
اجتماعات مزينة اجلدران بالزخارف والنقو�ش ،وهذا حمام
ملحق مبا�شرة بدار ال�ضيافة.
و�أتذكر كيف �أننا جئنا �إلى هنا قبل عامني يف جولة �سياحية.
وعندئذ كانت هذه البناية جمرد �أنقا�ض يتجمع حولها عمال
البناء .ويف ال�ساحة الواقعة �أمام البناية كانت جتفف �صفوف
م�ستوية من البالطات الطينية .وكان من الع�سري ت�صور ما الذي
�سيح�صل يف النهاية بنتيجة �أعمال الرتميم .والآن �أ�صبح كل �شيء
يف مو�ضعه؛ احلمام م�شيد ح�سب �آخر �صيحة يف عامل التقنية
�آنذاك ،وهو يت�ألف من عدة �أق�سام :منزع للمالب�س ف�سيح رحيب
مع الروازين والدكك وحجرة االبرتاد مع بركة �صغرية و�أخرى
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�ساخنة �سقفها على هيئة قبة ،وموقد بثالثة حيطان (وميكن
م�شاهدة حمامات كهذه اليوم يف بع�ض القرى الأذربيجانية).
وكان املاء ينقل �إلى الأعلى على ظهور البغال من البئر الواقعة
على عمق ثالثني مرت ًا يف مرج ال��وادي .وكان املاء يجري بعد
ا�ستعماله يف �أنابيب خا�صة مدفونة حتت �سطح الأر�ض وخمفية
يف �أ�س�س اجلدران.
وجولتنا م�ستمرة ونحن ن�شاهد �أكرث من ع�شرة ق�صور لها
�أ�سما�ؤها وب�ضع منها بال �أ�سماء .وقد �أعيد �إن�شاء دار وم�سجد
ابنة ال�شيخ حممد بن عبد الوهاب والق�صر الباقي بهيئة ح�سنة
حلجار �أي حفار ال�صخر واحلجر (و�أنا مل �أخطئ الت�سمية ومل
�أقع يف زلة ل�سان فهذا هو ا�سمه يف الكتالوج .ويف تلك الآونة
ك��ان قطاع احلجر م��ن �أك�ثر ال�صناعيني اح�ترام�� ًا وتبجي ًال
وتقديراً ،وكان من حقهم �أن تكون لهم م�ساكن على هذا النحو
من الفخامة) .والبيت م�شيد يف واقع الأم��ر مبنتهى اجلودة.
واجلدران الأربعة وكذلك ال�سقف مقوّاة بال�صفائح والبالطات
احلجرية واجل�ص والأث�ل�ات� .أم��ا التزيينات الداخلية فهي
الزخارف النمطية املعتادة .وهذا البيت كان عائد ًا على الأرجح
�إلى رئي�س احلجارين ال �إلى عامل عادي.
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وبعد هذا ميتد الق�سم الغربي من الطريق الذي كان عر�ضة
�أكرث من �سواه للتخريب والتعمري .واملرجح �أنه لن يحظى مطلق ًا
بالرتميم ،بل �سيحافظ عليه وهو يف الهيئة الراهنة بو�صفه
�شاهد ًا تاريخي ًا ال يدح�ض على ميل الإن�سان يف بع�ض الأحيان
�إلى احلروب ودمارها و�شرورها.
و�أخ�ي�ر ًا منر على الإ�صطبل ون�سري مب�ح��اذاة �سور املدينة
ون�صعد �إلى �أحد �أبراج احلرا�سة ،وينف�سح من هناك منظر رائع
على ال�ضواحي الدانية والقا�صية يلفها �ضباب خفيف .ومن هذا
االرتفاع ميكن �أن يرى كذلك على حافة الوادي املقابلة م�سجد
ال�شيخ حممد بن عبدالوهاب املعاد ت�شييده جم��دد ًا ومو�ضع
امل�سجد ال��ذي ن��زل ب��ه اخل���راب .وهنا ك��ان ال�شيخ ي�سعى مع
تالمذته و�أتباعه بتحقيق الأخوة الإ�سالمية املثالية واحلقة.
و�إلى هنا تختتم جولتنا ال�سياحية .فقد �أخذت ظالل الأ�شخا�ص
والأ�شياء تطول وتطول على قدر دنو قر�ص ال�شم�س من مو�ضع
الغروب ,وقد �أخذ التعب منا م�أخذه ولكننا را�ضون عن �أنف�سنا
وجند راحة النف�س يف تعب اجل�سم بعد كل هذه امل�شاهدات التي
ال تن�سى وال متحى .وها نحن نفكر يف العودة �إلى بداية الدرب
الذي قطعناه .واحلافلة بعد اجتياز القنطرة .و�ألقي �آخر نظرة
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على مدينة البيوت الطينية .و�أخذت ال�شم�س املنخف�ضة ت�صبغ
بلون الذهب فجوات النقو�ش التي تطرز من الأعلى ج��دران
البيوت ،التي �أ�صبحت من ه��ذا البعد ال�سحيق وك�أنها بيوت
الألعاب بحجومها امل�صغرة .وهي تذكرين ل�سبب ما بال�صفائح
اجلميلة لقطع الب�سكويت اجل��اف ،رمبا ملا يجمع بينهما من
التنقي�ش والزخرفة والنهايات املتموجة وامل�سننة.
�إلى اللقاء يا درعية ،ول�سوف نرجع �إلى هنا مرة �أخرى ونعود
�إليك يف رحلة �أخرى والعود �أحمد .و�ستبقى هذه امل�ستوطنات
العريقة مر�سومة يف ذاكرتي على مر الزمان ،وكذلك مطبوعة
يف ع�شرات ال�صور الفوتوغرافية التي ت�سجل انطباعات �أقرب
النا�س �إلى نف�سي على خلفية �أنقا�ض الدرعية ،و�أي�ض ًا يف اللوحة
الزيتية التي كنت قد ر�سمتها ذات مرة لهذه املدينة معتمدة على
االنطباعات الطرية املتحولة على ورقة الر�سم �إلى �ألوان زاهية
وعواطف جيا�شة وباهية.
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�إن منط احلياة ال��ب��دوي �أو بعبارة �أخ��رى منط احلياة يف
اجلزيرة العربية قد تغيرّ دومنا �شك �أو ريب حتت ت�أثري زخم
ال�ضغط الناجم عن الرثوة التي انهالت باملعنى احلريف لهذا
التعبري على ر�أ�س البالد وكل ما كان نتيجة لذلك� ،إال �أن ذلك
النمط مل ين�سجم ومل يتوحد حتت املقايي�س الأوروبية ،وقد �صار
ذلك ممكن ًا بف�ضل الدين وكون املرتاكم املرت�سب من املعارف
والتقاليد والعادات مل يجد مت�سع ًا من الوقت يكفي لكي يختفي
من الذاكرة ال�شعبية يف ظرف مثل هذه احلقبة الق�صرية من
الزمن .واملجتمع ال�سعودي احلايل الذي وجد نف�سه يف ظروف
اجتماعية  -اقت�صادية مغايرة مت��ام�� ًا يعي�ش وف��ق�� ًا خلربته
التاريخية وطبق ًا لقوانني الإ�سالم.
وعلى الرغم من �أن �سكان املدن جميعهم يعي�شون يف بيوت
حجرية و�آجرية ،ف�إن الكثريين منهم مل ين�سوا قوانني اخليمة.
ففي البيوت البد من وجود غرفتني لل�ضيافة للرجال وللن�ساء
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كل على حدة .وال�ضيوف غري القريبني جد ًا �إلى �أ�صحاب الدار
يقابلون من ال��زوج�ين كليهما ،علم ًا ب���أن ال��زوج��ة تفعل ذلك
ووجهها م�ستور بنقاب احلجاب ،وه��ي ت�صاحب الن�ساء �إلى
ن�صف ال��دار املخ�ص�ص لهن� .أم��ا الآخ��رون في�أخذهم الزوج
�إلى غرفة ال�ضيافة الر�سمية ،حيث ي�ستقبل يف وقت �آخر على
ندرة العاملني معه والأ�صدقاء والأقرباء بغية مناق�شة امل�شكالت
الناجمة يف ب�لاده الوا�سعة ال�شا�سعة .ويف �صالتي اال�ستقبال
كلتيهما يخدم ال�ضيوف خدم من اجلن�س نف�سه .وال�سعوديون
املعا�صرون �ش�أن �أجدادهم م�ضيافون جداً .وال�ضيف �أي ًا كان
ي�ستقبل بكامل الرتحيب والت�أهيل .وال �شيء ينبغي �أن ي�سبب
له �أي قلق �أو انزعاج �أو �إره���اق ،ولهذا ف���إن الأط��ف��ال يف يوم
اال�ستقبال الكبري ير�سلون �إلى الأقرباء �أو ينقلون �إلى غرفة نائية
حيث مي�ضون الوقت مع �أحد ما من البالغني دون ال�سماح لهم
ب�إحداث �شغب �أو لغط �أو �ضجيج وال حتى التكلم ب�صوت مرتفع.
و�إبّان الأعوام الأولى من �إقامتي يف الريا�ض كنت �أ�ستغرب دوم ًا
جراء غياب ما هو م�ألوف لدينا عادة من عبث الأطفال ولعبهم
وكذلك نباح الكالب .والكالب غري موجودة يف املدينة �أ�صالً.
وبوجه عام ف�إن الأطفال ال�سعوديني يبلغون �سن الر�شد مبكر ًا
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وهم ح�سنو الرتبية وهادئون ويبدون االحرتام الكبري والتوقري
وحتى الطاعة واالمتثال يف ح�ضرة الكبار.
وتقدم �إل��ى ال�ضيوف القهوة البدوية وال�شاي .و�إذا كانت
الأولى �أي القهوة ميلأ بها جزء �صغري من فنجانها ف�إن ال�شاي
على العك�س ينبغي �أن يكون كوبه مملوء ًا حتى احلواف و�إال ف�إن
ال�ضيف قد يعد هذا مبثابة عدم رغبة �صاحب الدار يف ر�ؤيته
�ضيف ًا عليه يف منزله .وعموم ًا يحاول ال�سعوديون بحر�ص �أال
يخلقوا �أبد ًا وعلى الإطالق �أية حاالت نزاعية ميكن �أن تف�ضي
�إلى ف�ضيحة و�ضجة �أو زعقات �أو  -ال �سمح اهلل � -إلى �شجار
وعراك .وهم هادئو الطبع طيبو النف�س حليمون وقورون� ،إال �أن
ذلك ال يعني �أنهم لي�سوا انفعاليني ومرهفي امل�شاعر .فاالعتداد
بالنف�س ال ي�سمح لهم بالت�صرف على مثل هذا النحو ،مع �أنهم،
وبالأخ�ص ن�سوتهم ،ي�ستخدمون بنجاح لغة اال�ستعارات واملجاز
والكنايات والرموز ،وهي التي كان يتقنها �أي�ض ًا �أ�سالفهم .فمث ًال
�إذا دخلت الدار امر�أة مولعة بالنميمة والو�شايات ف�إن ربة البيت
ت�ضع بالت�أكيد قريب ًا من هاوية الرثثرة و�صاحبة الل�سان الطويل
احلمل امل�شوي التقليدي ولكن مع ر�أ�سه وهو �أم��ر لي�س طيب ًا
على النف�س ،وعالوة على ذلك ف�إنه مقطوع الل�سان .وال�ضيفات
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جميعهن �سيفهمن دومنا ريب هذا التلميح ال�شفاف الذي يكاد
يكون قريب ًا من الت�صريح .وهذا التقليد ي�ستخدم يف املدن غري
الكبرية ،حتى يف الريا�ض يعرفه الن�ساء ويحاولن العزوف عن
�إثارة ال�سوابق واحلوادث.
ويف بع�ض الأ�سر يف اململكة العربية ال�سعودية ال يزال مقبو ًال
تناول الطعام متحلقني حول ال�سفرة �أو ال�صينية �أو الق�صعة على
الأر�ضية مبا�شرة؛ يفر�ش �سماط طويل وتو�ضع عليه �صينيات
كبرية م�شرتكة ،ويجل�س حول املائدة الأر�ضية يف حلقة والأرجل
حتت يف جل�سة تربع �أو ركبة ون�صف .ولدى ذلك يعد خمالف ًا
للآداب على وجه الإطالق الك�شف عن الأقدام العارية (وجميع
ن�ساء البيت يرتكن الأحذية عند املدخل �إلى الغرفة ).
كنا ذات مرة �أنا وزوجي �ضيفني يف ق�صر يف العا�صمة على
�أح��د الأم��راء وك��ان مفرو�ش ًا ب�أحدث و�أفخر الأث��اث الع�صري
النفي�س وانترثت حولنا �أندر الأدوات العريقة كديكورات .وكانت
جدران ال�صاالت مزدانة بلوحات فنية من معرو�ضات املتاحف
داخل �إطارات غالية الثمن وبجوارها الن�سيج امل�شجر بالطرائق
والأ�ساليب الفنية .وقدم الأطعمة خدم يف منتهى الأناقة وا�ضعني
بحذق ومهارة �أ�شهى امل�أكوالت و�أندر �أنواع الطعام يف �صحون
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من الفرفور الرقيق �شبه ال�شفاف وامل�شيفة احلوا�شي بخطوط
دقيقة ورقيقة كاخليوط يف زخارف �شرقية عربية الروح .ويف
و�سط املائدة على مفر�ش حريري من الإ�ستربق ال�سند�سي مطرز
احلوا�شي بالتو�شية الأخّ اذة كر�سوم لزهور اخلزامى والقرنفل
والورود .وتالعب بريق الرثيات البلورية على كري�ستال الأقداح
والعديد من املالعق وال�شوكات ول���وازم امل��ائ��دة .وق��د �أدارت
الر�ؤو�س النكهة العاطرة للروائح الناعمة  .والتهبت الأخ�شاب
ومعها ال�صندل واملندل يف وجاق املوقد املر�صع بالعقيق اليماين
واجلزع اخل��رزي� ،إذ كان الربيع املبكر يف ذلك العام ممطر ًا
باعث ًا على رع�شة الربد .كان الطعام ممتاز ًا وكان اللون لذيذ
الطعم منه يحل حمل �آخر مثله �أو �ألذ طعماً.
وكانت موا�ضيع املحاورات وامل�سامرات طريفة و�شيقة ،ولهذا
بقيت تلك الأم�سية وال�سهرة يف الذاكرة بقاء املنظر الطبيعي
الأخّ اذ وامل�شهد امل�سرحي البديع .وعقب مرور بع�ض الوقت وجه
رب الدار امل�ضياف نف�سه �إلينا الدعوة لنزور بيته الريفي ودارته
خارج املدينة .و�أق��ول ب�صراحة �صادقة� :إنني �شعرت باحلرج
ب�صدد اختيار بدلتي ونوعية زينتي ،فمن ناحية �ستكون رحلة
النزهة جولة يف ال�صحراء ،ومن الناحية الأخرى �سنذهب على
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�أية حال �إلى ق�صر .ويف خامتة املطاف ونهاية النهايات ا�ستطعت
التو�صل �إلى اتخاذ قرار و�سطي وانتعلت حذاء متو�سط الكعب.
ظهر �أن دارة الأمري كانت واحة حقيقية يف و�سط بيداء الرمال
املنب�سطة على مد الب�صر .كان الق�صر ال يكاد يرى وهو غارق
يف �أجمة الأ�شجار .وكان اجلو مفعم ًا بنكهة رائحة قوية ثقيلة
منبعثة من �أ�شجار الليمون املزهرة ،وكذلك �أ�شجار احلم�ضيات
واملوالح الأخرى ،والفرا�شات املربق�شة ذوات الأجنحة الرقيقة
ب�ألوانها الزاهية و�أ�شكالها الباهية ترفرف ب�أجنحتها وهي واقفة
على البتالت ال�سميكة للزهور النا�صعة كبيا�ض الثلج.
وطلب ال�ضيف م��ن زوج��ي ا�صطحابه �إل��ى مبنى زجاجي
كالناقو�س �شبيه باحلديقة املزججة� .أما �أنا فدعيت �إلى الدخول
�إلى املنزل برفقة الن�سوة .يف املكان الرحب جل�ست على الأر�ضية
مبا�شرة �أكرث من ع�شر ن�ساء ،وهن جميعهن مرتديات قم�صان ًا
طويلة مربق�شة الألوان ومطرزة بخيوط حريرية من الإبري�سم
الذهبي .وهن مت�شابهات ال يختلفن ب�شيء عن بع�ضهن بع�ضاً،
بحيث �إين مل �أ�ستطع �أن �أعرف من هي زوجة الأمري بينهن �إال
عندما تقدمت نحوي مرحبة بي وموجهة حتية امل�ضيفة �إلى
ال�ضيفة .و�أظ��ن �أين لو كنت قد التقيت بها يف مكان �آخ��ر ملا
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كنت لأعرفها باملرة� .إنها كانت امر�أة ب�سيطة عادية يف ف�ستان
منزيل ،ور�أ�سها م�شدود بع�صابة منديلية .ولي�ست متام ًا تلك
احل�سناء الرائعة الفخورة بنف�سها املتزينة باملجوهرات التي
ت�ساوي قيمتها املاليني والتي كانت قد ا�ستقبلتنا يف ق�صرها يف
الريا�ض .وعرفت فيما بعد �أن الن�ساء دائم ًا يف ح�ضور الأقدم
منهن ،مثل� :أخ���وات الأزواج واحل��م��اوات يع�صنب ر�ؤو�سهن
باملناديل �ساترات �شعرهن كداللة على االح�ت�رام والتوقري.
وهذا ي�شمل الأمريات �أي�ض ًا وحتى املتوّجات �أي �صاحبات ال�سمو
عقيالت امللوك ال�سعوديني.
و�أجل�ستني ربة «الكوخ الريفي» بني قريباتها .ولكنها مل تعمد
�إلى تعريفي بهن واحدة فواحدة وتعريفهن بي .وهن بالطبع كن
عارفات مبن جاء �إلى �ضيافتهن� .أما �أنا ف�إين ح�سب �آدابهن
 على الأرج��ح  -لي�س من املحتوم متام ًا �أن �أع��رف ا�سم كلواح��دة منهن .ويف البداية ارت�شفنا فناجني القهوة ،ومن ثم
توزعنا على الأر�ضية حول مفر�ش من قما�ش قطني .وجلبت
اخل��ادم��ات اخل�ضار وال��ف��واك��ه والأل��ب��ان وامل�����ش��روب��ات احللوة
واملرطبات والأرغفة وثالث ق�صعات كبرية ترتفع عليها �أكوام
من الرز ال�ساخن الداخن واملحلى بالزعفران و�ضع عليه حمالن
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م�شويان .وهذه هي الأكلة العربية التقليدية� ،إذ هي تطهى كاملة
يف �أفران كبرية .وانتزعت كل واحدة من الن�سوة ب�أ�صابع كف
اليد اليمنى قطعة من حلم ال�ض�أن وكورتها بحذق مع قب�ضة
من ال��رز ود�ستها يف فمها .وك��ن يتحدثن ب�صخب وم��رح ومل
يحرجهن بوجود غريبة عنهن .وعرفت بعدئذ �أن ال�سكوت �أثناء
الأكل وحول املائدة يعد خمالف ًا لل�سلوك املطلوب ،ودلي ًال على
�سوء الت�صرف .وينبغي على امل�ضيفني وامل�ضيفات حماولة ت�سلية
من يف ال�ضيافة .و�أولئك بدورهم ي�ستح�سن منهم الإدالء ب�أخبار
طريفة و�شيقة .ويزور ال�سعوديون بع�ضهم بع�ض ًا كل يوم تقريب ًا
ولكن ب��دون هدايا .ورمب��ا لهذا ال�سبب �أث��ارت ده�شة الن�ساء
وا�ستغرابهن العلبة ال�ضخمة احلاوية على احللويات ال�شيكوالتية
وباقة الأزه��ار اللتان حملناهما معنا وقدّمناهما �إليهن .ويف
الو�سط البدوي يعد خري الهدايا دوم ًا حبوب النب غري املحم�صة
وحبات الهيل والتمور.
ومالب�س ال�سعوديني (الرجال) كذلك مل تطر�أ عليها تقريب ًا �أية
تغيريات خالل القرون الأخرية ،رمبا با�ستثناء نوعية الأقم�شة.
بيد �أنهم يرتدون عادة وهم يف اخلارج البدالت الأوروبية .و�ألب�سة
ال�سعوديني اليومية هي الد�شدا�شة ،وهي ثوب طويل من قما�ش
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�أبي�ض قطني رقيق .وخالل �شهور الربد ي�ستعا�ض عنه بقما�ش
�أ�سمك غامق الألوان .على الرغم من �أن ذلك من الندرة مبكان،
�إذ �إن �سكان املدن مي�ضون الق�سم الأكرب من �أوقاتهم يف غرف
مكيّفة الهواء بدرجة احلرارة املطلوبة �أو داخل �سياراتهم� .أما
احلرارة اليومية ف�إن درجتها �أثناء النهار يف ف�صل ال�شتاء من
النادر �أن تهبط دون الدرجة  16مئوية .بالطبع يف حالة هبوب
ريح باردة مع املطر ي�ضع ال�سعودي على كتفيه قطعة مالب�سه
اخلارجية التي ت�سمى بامل�شالق ،وهي معطف وا�سع بدون �أكمام
من�سوج من غزول وبر الإبل �أو �صوف الغنم الناعم على جميع
الأل��وان من الأ�صفر الفاحت �إلى الأ�سود تقريباً .وهو مطرز يف
كل حوا�شي حافته الأمامية عادة بحا�شية من التو�شية الذهبية
(الإب��ري�����س��م) .والآن ي�صنع امل�شالق م��ن القما�ش ال�صويف
امل�ستورد عايل النوعية .ويف احل��االت االحتفالية يطرح فوق
الد�شدا�شة على الكتفني م�شالق ن�صف �شفاف مع تو�شية ذهبية
للحا�شية بالإبري�سم �أي�ضاً .ومل ي�ستطع زوجي ال�صمود بوجه
رغبته يف اقتناء مثل هذا املعطف الأ�صفر الفاقع .و�أنا ر�سمته يف
ويف�ضل ال�سعودي من
لوحة بورتريه بالزيت وهو يف هذا الزيّ .
الأحذية النعال اجللدية مع عقدة للأ�صبع الكبرية من القدم،
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ولكنه يف مكتب العمل ينتعل (ولي�س اجلميع) الأحذية العادية،
ويعتمر على ر�أ�سه بالغرتة وحتتها ما ي�شبه الكوفية على الر�أ�س
وفوقها العقال .والكوفية ميكن �أن تكون بي�ضاء �أو مرقطة بقطع
يف�ضلون اللون الأبي�ض،
حمراء كلوحة ال�شطرجن .ومعظم العرب ّ
ولكن كبار ال�سن يرتدون املرقطة .يعتمر مناديل على هذا اللون
وال�شكل �أي�ض ًا رجال هيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر،
ولكن بدون العقال.
�أما تاريخ ظهور هذا اجلزء من الزي الرجايل فهو كما نعرف
�أن القوافل العديدة ظلت على مدى مئات ال�سنني جتوب رمال
اجلزيرة العربية التي ال حتدها حدود .وكانت ت�سري ل�ساعات
طوال ثم تتوقف لكي ت�سرتيح الإبل املتعبة .ولي�س نادر ًا �أن تبيت
يف بطن ال�صحراء .ولئال تنطلق الإبل بعيد ًا جد ًا يف البحث عن
املاء والطعام فت�ضل وت�شرد ،كان رجال القافلة ي�شدون ركبة
البعري بهذا العقال وهو احلبل املطوي .وعندما كانوا يتابعون
طريقهم الطويل كانوا يثنون احلبل وي�شدونه على ر�ؤو�سهم فوق
الغرتة لكي يكون يف متناول اليد على قرب عند احلاجة �إليه وال
يفقد �أو يطول البحث عنه� ،أو رمبا كان ال�شماغ ي�ستخدم �ضد
ال�شم�س احلارقة �أو على العك�س الريح الباردة.
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وال�شماغ يطوى بالن�صف ويو�ضع على الر�أ�س وي�شد بالعقال.
وعلى اجلبني يبدو مثل الغطاء ال�ساتر .وال�سعوديون يتخذون
موقف االهتمام الكبري والعناية الزائدة حيال غطاء ر�أ�سهم،
ويحر�صون على �أن تكون الغرتة دوم�� ًا يف و�سط اجلبني .وهم
عموم ًَا مدققون جد ًا ويعدون املالب�س مما ينبغي احلر�ص على
�ضبطه وربطه.
و�أي��دي ال�سعوديني املعا�صرين �إن مل مت�سك مبقود ال�سيارة
�أو الهاتف ال�سيار (املحمول) �أو قلم احلرب ف�إنها تلعب حتم ًا
بحبات امل�سبحة (ال�سبحة) ،وه��ي الأداة املبتكرة وتباع يف
خمازن املبيعات جميعها ،حتى التي تبيع الأطعمة والأغذية منها
وبالطبع يف املخازن والدكاكني اخلا�صة بها .وهي ت�صنع من
خمتلف املواد الرخي�صة من لدائن جيدة النوعية والأغلى من
الأحجار امل�صقولة والل�ؤل�ؤ وال�صدف واملرجان والأنواع النادرة
من اخل�شب الفواح بالنكهة الطيبة .ويف �سوق الذهب ميكن
�شراء امل�سبحة امل�صنوعة من الف�ضة وحتى الذهبية .وامل�سبحات
اللماعة واملربق�شة وب��الأل��وان املتوا�ضعة بحبات و�شواهد من
احلجر واخل�شب �أو املعدن تت�ألف من  33حبة �صغرية �أو كبرية
مق�سمة �إلى ثالث جمموعات ت�ضم كل واحد منها  11حبة من
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القطع امل�سطحة �أو الكريات املعدنية .وهي ت�ستعمل لي�س فقط
ولي�س بالدرجة الأول��ى لتلهية اليد ،بل �إن الغر�ض الرئي�س هو
�أنها بعد ال�صالة الواجبة يح�سب بها العدد املعني من تكرار
الت�سبيح هلل دون ان�شغال البال بالتعداد واحل�ساب مع احتمال
تكرر الوقوع يف الغلط والغلت .وقد �أعجبتني كثري ًا هذه الأ�شياء
اللطيفة منذ �أول زيارة �إلى م�صر .ومنذ تلك الأعوام البعيدة يف
ال�ستينيات �صرت �أجمع مناذج فنية منها .واليوم لدي �أكرث من
ثالثمائة م�سبحة وهذه هي �إحدى �أف�ضل جمامعي.
والن�ساء ال�سعوديات عندما يخرجن من البيوت يرتدين
العباءات ،وهي رداء �أ�سود ف�ضفا�ض بكمني �أو بدونهما ،ولكن
املهم �أن ت�سرت اجل�سم كله من قمة الر�أ�س حتى القدمني .وميكن
خياطة العباءة �أي�ض ًا من لون قامت �آخر ولكن الذي يباع منها
�أ�سود اللون فح�سب .مع العلم �أن حتتها على اجل�سم ف�ساتني
من �أزهى الألوان والأزياء املزينة باخلرز والتو�شية واللماعيات.
ومعظم ن�ساء املدن يرتدين مالب�س وفق ًا لآخر �صيحات املو�ضة
الأوروبية ،ومما ي�سهل ذلك �أن املدن فيها فروع وخمازن مبيعات
لأ�شهر دور املو�ضة العاملية ،ثم �إن الأقم�شة املمتازة متوافرة
بغزارة .و�أثناء �إقامتنا يف البالد طر�أت على العباءات تغريات
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وتطورات كبرية ،وحتولت من �أ�شباه �أكيا�س مت�شابهة وب�سيطة
�إل��ى �أردي��ة جميلة مو�شاة باخليوط واخل��رز وبع�ض املخرمات
وقطع الزينة والتجميالت الثابتة .وقد ا�شرتت بنتنا احلري�صة
على اتباع املو�ضة لنف�سها واحدة من هذا الزي و�أخذته معها �إلى
�أملانيا.
و�شعر ال�سعوديات يخفى حتت منديل ،والوجه حتت نقاب
�أ�سود ،وي�ستخدم حتته �أحيان ًا الربقع ،وهو قطعة من القما�ش مع
ثقبني للعينني .ويف �أمكنة ما من املناطق ال�شرقية من اململكة
العربية ال�سعودية تنت�شر �أقنعة جلدية �سميكة مزينة بال�صبغة
الذهبية ،وهي تخفي اجلبني والأنف واجلزء الأ�سفل من الوجه
وتبدو وك�أنها م�صنوعة من النحا�س .ويف ر�أيي �أنها بعيدة جد ًا
عن الراحة يف اال�ستعمال .وحتمل �أمثال هذه الأقنعة الن�ساء
الريفيات يف البلدين املجاورين :البحرين وقطر.
واحلجاب �أمر من اهلل عن طريق النبي الكرمي حممد بن
عبد اهلل  ب�أن تخفي الن�ساء �شعورهن و�أج�سادهن من قمة
الر�أ�س حتى �أخم�ص القدمني بثوب مريح يتيح احلرية يف امل�شي
والتحرك .وكذلك �إذا كانت املر�أة باهرة اجلمال �أو ت�ستخدم
مواد التزيني فعليها �أن تخفي وجهها �أي�ضاً .وعلى الن�ساء �أال
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يبدين زينتهن �إال لبعولتهن ،و�أن يقرن يف بيوتهن وال يتربجن
تربج اجلاهلية الأول��ى .والعباءة مكيفة للمر�أة بحيث تكون
�إحدى يديها حرة لكي مت�سك بالذيال الوا�سع ورفعه بالعر�ض
عند ال�صعود والنزول .ولكن مع مرور الزمن اكت�شفت غري قليل
من املزايا يف هذا النوع من اللبا�س .فعندما تتهي�أين للذهاب
�إلى خمزن مبيعات �أو ما �أ�شبه من امل�ؤ�س�سات والدوائر فلي�س
عليك بذل العناية الكبرية واجلهد الكبري يف اختيار مالب�سك
املنا�سبة .وكل ما يف الأمر هو �أن تلقي عليك العباءة وتخرجني.
ويف ف�صل ال�شتاء ال حاجة لك �إلى ارتداء معطف �أو مق�صلة� ،إذ
تنوب عنهما �أي�ض ًا تلك العباءة نف�سها� .أما الوجه امل�ستور ف�إنه
ي�ضمن لك عدم معرفة الآخرين ل�شخ�صيتك بالتمام والكمال،
ف�أنت ترين اجلميع ولكن ال يرى �أحد وجهك وال يعرفك .وتعد
ال�سعوديات �أن العباءة والنقاب يحميان امل��ر�أة من الو�شايات
وحتر�شات الرجال امللحة.
وتبد�أ ال�صبايا بارتداء العباءة من �سن � 12 - 10سنة منذ
حلظة البلوغ .ويف البداية ظننت �أنهن ينبغي �أن يحاولن الت�سويف
يف ذلك ما �أمكن �إلى �أبعد موعد� ،إذ �إن ال�صغار كثريو التحرك وال
يعجبهم كل ما يعوق هذه التحركات .ولكنني مل �أكن حمقة فهن
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 على العك�س  -يحلمن ب�سرعة حلول الوقت حني يتعني عليهنارتداء هذه الأثواب اخلارجية مثل فتياتنا الالتي يتعجلن البدء
بارتداء بع�ض القطع من املالب�س الداخلية على الرغم من كونها
لي�ست مريحة كثري ًا ملجرد ال�شعور ب�أنهن قد �أ�صبحن بالغات
�سن الر�شد .ويف ميادين املتنزهات ميكن ر�ؤية مثل هذه اللوحة
النمطية� :صبية مرحة ال تزال يف مرحلة الطفولة تقريب ًا وهي
تتزحلق على احلذاء ذي العجالت وعباءتها ترفرف يف الهواء!
ومعظم ال�سعوديات ي�ستعملن م��واد التجميل� .إم��ا احلناء
ال�سوداء �أو احلمراء والتي ت�سمى اخل�ضاب .ي�ستعملها حتى
الرجال الذين يزينون بها ال�شعر وال�شوارب واللحى .واحلناء
ت�ساعد �ضد ال�صداع .وهي تنتج من براعم �شجرية ا�ستوائية
و�أوراقها منت�شرة يف الأنحاء اجلنوبية من �أرا�ضي اململكة العربية
ال�سعودية .والن�ساء امل�سنات ي�صبغن �شعرهن و�أقدامهن وراحات
�أكفهن� .أما ال�شابات ف�أي�ض ًا �أظافرهن و�أكفهن .وثمة �صائغات
ماهرات ي�صنعن بوا�سطتها ما ي�شبه القفازات املخرمة اجلميلة.
ويف الأ�سر الرثية يتولى هذا العمل عادة اخلادمات .ولكن خالل
الآون��ة الأخ�يرة من الأع��وام �أ�صبحت ت�ستخدم على نحو وا�سع
القوالب اخلا�صة التي ال تتطلب جهد ًا بالغ ًا وت�ؤدي �إلى املطلوب
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بي�سر و�سهولة .والليلة ال�سابقة لليلة الزفاف تدعى «ليلة احلنة»،
وتق�ضيها العرو�س مع �صويحباتها وقريباتها ي�صبغن �شعرهن
وموا�ضع بعينها من �أج�سادهن باحلناء ومي�ضني ال�ساعات
الطوال جال�سات يف انتظار �إمتامها متكئات على الو�سائد.
واحلناء من �أنواع الألوان الفاحتة ت�ستعمل يف تزيني الأيدي
بالنقو�ش والر�سوم حتلل يف املاء ال�ساخن والنوع ال�ساطع منها
الغامق يف �شراب القهوة .وبعد اجلفاف مت�سح النقو�ش على اليد
بزيت الزيتون لتثبيت الر�سوم .وهذه القفازات غري العادية تبقى
ثابتة على الأكف زهاء الأ�سبوعني ومتحى تدريجي ًا ب�سبب الغ�سل
ومرور الزمن .وثمة من الهاويات من تعيد �صبغ الر�سوم على
الدوام بجرعات جديدة من احلناء ،فتبقى لديهن ب�شكل دائم.
وي�ستعمل على نطاق وا�سع الكحل للعني ،وهو م�سحوق يح�صل عليه
من حرق املندل والالدن وبع�ض العنا�صر الأخرى غري املعروفة
عندي .وهو يحفظ يف �أوعية معدنية �أو زجاجية �صغرية خا�صة
وي�سحب منها بوا�سطة عود خ�شبي �أو نحا�سي يف كمية �صغرية
ت�صبغ بها رمو�ش اجلفن من الداخل :ويقال� :إن هذه املادة لها
مفعول مطهر ونافع جد ًا يف ظروف ال�شم�س امل�شعة وت�ضفي على
العيون بريق ًا خا�صاً .وهي ت�ستعمل �أي�ض ًا حتى للأطفال .وخالل
279

المملكة العربية السعودية

بعيون زوجة دبلوما�سي

الآونة الأخرية �صار الكحل يخلط ب�شمع الع�سل و�سواه من املواد
النحلية ،الأمر الذي يقوي �صفاته النافعة .وت�صنع منه �أقالم
زينة خفيفة.
وحتى قبل بلوغي �سن التعلم يف املدر�سة كنت قد عرفت
�أن الزيوت الطيّارة ذوات النكهة وال��روائ��ح الزكية والعطور
ا�ستعملت يف �شبه اجلزيرة العربية قبل ع�شرات القرون منذ
عهد بلقي�س ملكة �سب�أ .وقد انتقل تقليد التبخري والتعطري �إلى
البالد من الهند القدمية و�أندوني�سيا و�أرا�ضي اليمن احلالية من
حيث بد�أ «درب العطور» ال�شهري قاطع ًا اجلزيرة العربية وممتد ًا
�إلى �أوروب��ا .و�أول مرة �أهتم فيها بالعطور كانت �أثناء �إقامتي
يف اليمن ،ولكني قدرتها حق قدرها و�أن��ا يف اململكة العربية
ال�سعودية .قدرتها و�أحببتها �إلى حد ال�شغف.
واملواد املعطرة من اللوازم الأكيدة حلياة ال�سعوديني اليومية،
وجزء مهم من احلياة االجتماعية .وعدا اخلوا�ص النفعية ف�إن لها
وظائف رمزية الداللة ،فمث ًال التبخري بالعطور يف ختام الدعوة
�إلى الوليمة �أو الزيارة ميثّل الإ�شارة �إلى ال�ضيوف بقرب انتهاء
مدة اال�ستقبال .و�أي حدث له �أهميته ال بد �أن يكون م�صحوب ًا
مبثل هذا التبخري والتعطري �سواء �أكان عر�س ًا �أم احتفا ًال بوالدة
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مولود �أو حفلة ختان �أو جمرد حلول يوم عطلة وراحة ،علم ًا ب�أنه
يف كل منا�سبة من هذه املنا�سبات ت�ستخدم مواد معدة خ�صي�ص ًا
لكل حدث من الأح��داث بعينه .وهي قطع من �أع��واد الأ�شجار
�أو الأخ�شاب املفعمة بالع�صري العطر ،وكذلك الكريات امل�صنوعة
من الدقيق الفواح بالرائحة الطيبة وع�صري الأ�شجار اخلا�صة
والق�شرة واجلذر منها .وتبقى النكهة العطرة عقب التبخري يف
الهواء وال�شعر واملالب�س ملدة يومني �إلى ثالثة �أيام.
�إن الواجهات الزجاجية ملعظم خمازن املبيعات املتخ�ص�صة
م�شحونة باملباخر الفرفورية واخل�شبية واملعدنية بالق�ش املحفور
وامل��ر���س��وم .وامل��ئ��ات الكثرية م��ن العلب اجلميلة واملزهريات
البلورية والأحقاق الكبرية وال�ضئيلة والأواين الزجاجية مملوءة
باملواد الفواحة من اجلذور والأعواد والكريات والروائح والزيوت
الفواحة .وجميع هذه ال�سلع تقريب ًا جملوبة من اخلارج ،ولهذا
ف�إنها لي�ست رخي�صة الأثمان� .أما تلك التي من املتعارف عليه يف
التقاليد �أن تقدم بو�صفها هدايا �إلى اخلطيبة والعرو�س مبنا�سبة
اخلطبة والزواج ف�إنها غالية جداً .وهذه املخازن حموطة بالهالة
الروائحية ،وبهذا ف�إنها حتثك على الدخول �إليها حتى لو مل تكن
عازم ًا على �شراء �أي �شيء من معرو�ضاتها .وهي ال تفرغ من
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النا�س مطلقاً .والذكور �أي�ض ًا من م�شرتيها غري النادرين .وقد
�أ�صبحت الروائح يف بيتنا كذلك منذ �أمد بعيد جزء ًا الزم ًا من
معي�شتنا .وه��ي تت�سم ب�صفات عالجية ،وتهيئ اجل��و الطيب
واملزاج الرائق واحل�سن.
لقد كر�ست للم�صوغات ب�ضع �صفحات من هذا الكتاب ولكن
مبا �أن م�ؤلفته ام��ر�أة وبني قارئاته  -يف امل�ستقبل ،كما �أتع�شم
و�أرجو  -عدد غري قليل من الن�ساء ،ف�إنه لي�س من الذنب �إ�ضافة
�صفحة �أخرى يف هذا املو�ضوع.
تتميز احللي وامل�صوغات ال�سعودية بالكثري من التنوع واالبتكار.
وه��ي املخرمات الدقيقة وامل�ضفورات املختلفة وامل�صنوعات
امل�سبوكات وال�شبكيات بالكريات واللريات الذهبية والأجرا�س
واجل�لاج��ل .وحتظى ب��ال��رواج والإق��ب��ال م�صوغات الف�ضة مع
الكهرمان والفريوز (ال�شذر) والل�ؤل�ؤ والعقيق واجلزع واملرجان
وال�صدف .وقد ا�شتهرت امل�صنوعات ال�صياغية وال�سالح الأبي�ض
يف هذا اجل��زء من املعمورة منذ القدمي ،وك��ان لدى كل قبيلة
حدادوها املحليون (القيون) وال�صاغة .وقد ا�ستخدموا خمتلف
املواد ،منها :النحا�س والف�ضة والذهب ،وهي التي كما ات�ضح
متوافرة لديهم غري بعيد .وظهر �أن مناجم �سليمان احلكيم
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املعروفة تاريخي ًا لي�ست باملرة �أ�سطورة من �أ�ساطري التاريخ،
وقد عرث عليها عام 1939م يف �أرا�ضي اململكة العربية ال�سعودية
وبعدئذ حتى جرى التعدين منها وا�ستخراج املعادن ،ولكن يف
�سنة 1954م �أغلقت ب�سبب النق�ص يف الريعية.
وكانت العرو�س البدوية تتلقى بالت�أكيد قالدة من املرجان
و�سوار ًا �أو حزام ًا من املعادن الكرمية ،وكذلك قبعة �شبكة من
نوع خا�ص م�صنوعة من ال�سال�سل الف�ضية �أو الذهبية التي تدلت
حتى العاتق (وميكن م�شاهدة �أمثال هذه القبعات الذهبية اليوم
يف الأعرا�س على ر�ؤو�س الأمريات ال�صغريات).
هذه احللي �إما �أن تباع �أو يعاد �صهرها ،ولكن مع ذلك تباع
حالي ًا يف �أ�سواق الذهب يف اململكة العربية ال�سعودية غري قليل
من امل�صوغات الف�ضية القدمية الرائعة التي ميكن �أن يكون
تاريخها عائد ًا �إلى ما يربو على الألفي عام .وت�شتهر ب�شكل خا�ص
احللي البدوية يف املنطقة ال�شرقية.
ولي�س نادر ًا �أن ت�شاهد يف القرى اجلبلية واملدن غري الكبرية
يف مناطق البالد ال�شمالية واجلنوبية  -الغربية �أعرابي ًا يعلّق
خنجر ًا معقوف النهاية م�شدود ًا �إلى حزام عري�ض تزينه �أنواط
ف�ضية .هذا خنجر متو�سط احلجم تطلق عليه ت�سمية «اجلنبية».
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و�شفرة اخلنجر نف�سها لها انحرافة غري كبرية� .أما الغمد فهو
ب��دون �شك حتفة من �أعمال فن الطرق املعدين .وبع�ض هذه
اخلناجر لها نهاية معقوفة ب�شدة وتنتهي بر�ؤو�س حادة ،ويف بع�ض
الأحيان ينتهي بحجر كرمي �أو جوهرة .وهذا ال�شكل كان مربر ًا
متاماً ،ف�إن الرجل من الرحَّ ل كان مي�ضي كثري ًا من وقته راكب ًا
على ال�سرج واخلنجر حاد ال�شفرة وم�ستقيمها كان ميكن �أن
ي�ؤذي الفار�س .وحتى �أعوام اخلم�سينيات من القرن الع�شرين
كانت الأغلبية ال�ساحقة من الذكور يف �شبه اجلزيرة يحملون
�سالح ًا كهذا .وكان وجوده ميثل الزمة لها داللة كبرية االحرتام،
علم ًا ب�أنه �إذا كان مثل هذا اخلنجر طبيعي احلجم ف���إن كل
من ي�شاهده كان يفهم �أن �صاحبه على �أهبة اال�ستعداد �سواء
للدفاع والهجوم� .أما �إذا كانت تتدلى من احلزام جنبية �صغرية
احلجم ف�سيكون وا�ضح ًا �أن �صاحبها رجل م�سامل وهو يحمله
ب�صفة حلية ،حيث ال�سالح زينة الرجال .ولكن م�شاهدة مثل
هذا ال�سالح الآن بغمده املر�صع ممكنة فقط �أثناء االحتفاالت
املهمة مبرا�سيمها التقليدية� ،أو �أثناء �أداء االحتفاالت اجلماعية
الرجالية التقليدية.
تعي�ش اململكة العربية ال�سعودية وف��ق�� ًا للتقومي الإ�سالمي
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الهجري ،ويبد�أ ع��داد ال�سنني من ي��وم هجرة الر�سول  من
مكة املكرمة �إلى املدينة املنورة .وال�شهر هو دورة قمرية كاملة،
وهي ت�ضم  29يوم ًا و� 12ساعة و 44دقيقة و2.78ثانية �أو30يوماً.
وباخت�صار ف�إن ال�شهر يبد�أ بوالدة الهالل �إلى الهالل البازغ بعد
املحاق يف �آخر ال�شهر .وكل ثالثة �أع��وام ي�ضاف �إلى العام يوم
واحد فتكون ال�سنة كبي�سة .و�أتذكر كيف �أنني يف بداية �إقامتنا
يف اململكة العربية ال�سعودية كنت �أحتري يف معرفة ال�سبب الذي
يجعل الن�سوة املحليات يجدن �صعوبة يف التذكر عند �س�ؤالها عن
تاريخ اليوم وال�شهر ليوم ميالدها .ثم �صار معروف ًا لدي بعدئذ
�أنها حتوّل التاريخ من التقومي القمري �إلى ال�شم�سي .
ويحتفل يف البالد بعيدين دينيني �أ�سا�سيني ،هما :عيد الفطر
عند انتهاء �شهر ال�صوم رم�ضان ،ويحتفل به ملدة ثالثة �أيام،
ويرتدي الأطفال ثياب ًا جديدة وي�شرتون اللعب واحللويات .ثم
عيد الأ�ضحى وه��و �أربعة �أي��ام تبد�أ بيوم ذب��ح الأ�ضاحي من
الأغنام عند اختتام احلج وتوزع حلومها على الفقراء والأقرباء.
ويجتمع �أفراد الأ�سرة يف الأعياد ويقدمون بع�ضهم �إلى بع�ض
هدايا العيد (العيدية).
ورم�ضان هو ال�شهر التا�سع يف ال�سنة الإ�سالمية .وفيه �أنزل
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اهلل مع جربيل �إلى النبي الكرمي  الوحي بالآية الأول��ى من
ال��ق��ر�آن .وفيه يلتزم امل�سلمون بال�صوم عن الطعام وال�شرب
من طلوع الفجر �إلى غروب ال�شم�س .وال�صوم هو �أحد �أركان
الإ���س�لام .غ�ير �أن ال�����ص��وم لي�س جم��رد االم��ت��ن��اع ع��ن الأك��ل
وال�شرب ،و�إمنا هو �أي�ض ًا �إدام��ة الفكر يف ذكر اخلالق الباري
ور�سوله الكرمي الأمني  ،والقيام بالعمل الن�شيط املثمر �أكرث
من �أي :وقت �آخر من ال�سنة ،وبالأخ�ص مزاولة �أعمال اخلري
والإح�سان .وهو عبارة عن جتربة للإرادة القوية و�صالبة الروح
وفح�ص وامتحان لل�صفات ال�شخ�صية لكل ف��رد .وه��و �أي�ض ًا
حتقيق الرغبة يف امل�شاطرة بالزائد من الأموال ومد يد العون
ب�سخاء �إلى من يحتاج �إلى امل�ساعدة وي�ستحق ،كما ورد يف الذكر
ُ
احلكيمَ { :
اس
ش ْه ُر ر َ َم َ
ضا َن الَّ ِذ َي أنزِ َل ِفي ِه الْ ُقرْآ ُن ُه ًدى لِّل َّن ِ
ان}.
وَب َ ِّي َن ٍ
ات ِّم َن الْ ُه َدى وَالْ ُفرْ َق ِ
وامل�ؤمنني جميعهم يف اململكة العربية ال�سعودية ي�ستقبلون
كلمات اهلل بالفرح وات��ب��اع�� ًا ل�سنة عبده ور�سوله حممد ،
يتم�سكون ب�صوم ال�شهر وهو نافع ال بدني ًا فح�سب ولكن بالتغلب
على ال�صعوبات معنوياً .يطهر الإن�سان نف�سه ويخل�صها لعبادة
ربه و�إطاعة �أم��ره .وال ي�شمل اال�ستثناء �سوى الأطفال دون �سن
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اخلام�سة ع�شرة وامل�سافرين واملر�ضع واحلامل واملر�ضى .وغري
امل�سلمني القاطنون يف �أرا�ضي اململكة العربية ال�سعودية والقادمون
�إليها ب�صورة م�ؤقتة يراعون عملي ًا التزامات ال�صوم و�سواه من
تعاليم الإ���س�لام (على الأق��ل يف املحال العامة باالمتناع عن
الإفطار العلني) .و�إذا كان ال�شخ�ص عاجز ًا لأ�سباب جدية عن
ال�صيام لب�ضعة �أيام يف غ�ضون �شهر رم�ضان ،ف�إن عليه �أن يعوّ�ض
عن ذلك بال�صوم يف �أيام �أخرى� ،أي يف �شهر غريه بعدئذ.
و�سابق ًا يف �شهر ال�صوم كانت تطلق قبل وقت الإم�ساك يف
املدن الكربى املدفعية �إ�شارة ليعرف النا�س قرب بدء ال�صوم
(ويف مكة واملدينة يجري ذلك حالياً) .ويف القرى وخميمات
البدو كان يجري على مدى القرون تعيني هذه اللحظة مبعرفة
اخليط الأ�سود من اخليط الأبي�ض ،يف الوقت الذي يكون فيه
ذلك لي�س من ال�سهولة مبكان.
وقبيل الفجر ي�أكل امل�ؤمنون ثالث مترات وي�شربون ك�أ�س ًا من املاء
ثم يبد�أون بتناول طعامهم من مائدة خا�صة هي وجبة ال�سحور.
والنوم النهاري الق�صري يعو�ض �إلى درجة ما عن النق�ص يف الرقاد
الليلي .ويوم العمل يق�صر ر�سمي ًا �أثناء �شهر ال�صوم .وهو كذلك
يبد�أ يف املدار�س مت�أخر ًا وينتهي مبكراً .ومعظم الن�سوة يرقدن يف
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نوم القيلولة ثم ي�شرعن يف �إع��داد طعام الفطور .ويف هذه املدة
متلأ الرائحة ال�شهية ال�شوارع والأزق��ة اخلالية متام ًا من النا�س
على الإطالق .ويغدو ذلك امتحان ًا حقيقي ًا �صعب ًا يف ال�صرب على
املار النادر من عابري الطريق ،وكذلك بالن�سبة ملن يطبخ لنف�سه.
ويقرتب امل�ساء وها هو ي�صدح �صوت امل�ؤذن الرخيم .و�سرعان
ما ين�ضم �إليه �صوت امل���ؤذن الثاين فالثالث وهكذا دواليك حتى
تتحول هذه الأ�صوات الدانية والقا�صية �إلى حلن اجلوقة الذي
ميلأ اجلو وهو يف غب�ش يتحول تدريجي ًا �إلى عتمة .ويحل امل�ساء
ب�سرعة فتغرق البنايات يف ظالم دام�س وليل حالك .وها هي تبد�أ
بالظهور يف ال�شوارع يف كل مكان ال�سيارات والنا�س والكل يت�سارعون
�إلى امل�سجد لت�أدية فري�ضة �صالة املغرب واالبتهال �إلى اهلل العلي
القدير وت�سبيحه واحلمد وال�شكر له وتوزيع ال�صدقات ثم تناول
التمرات ،ومن بعد هذا يبد�أ تناول الوجبة بني الأهل وق�ضاء امل�ساء
يف �سرادق عند �أقرب م�سجد وذوق �ألوان الطعام املر�سلة من بيوت
اجلريان خ�صي�صاً ،وكذلك تُقدّم امل�أكوالت �إلى عابري الطريق
وغري املعروفني �إال �أنهم �أنا�س قريبون بالروح والعقيدة.
وهكذا ينتهي يوم �آخر .ويف �صباح الغد وقبل �شروق ال�شم�س
يرتفع فوق املدن والقرى من جديد �صوت الأذان .وهكذا مت�ضي
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الأي��ام واح��د ًا تلو الآخ��ر بال�صرب والتقوى وال�صالة والدعاء
و�إجناز �أعمال اخلري والإح�سان وب�ضمنها التربعات والزكاة،
وذل��ك لأن��ه يف هذا ال�شهر بالذات كما ورد يف القر�آن الكرمي
يكون تطهري النف�س �أزكى.
ومن املعروف �أن الزكاة هي واحد من �أرك��ان الإ�سالم اخلم�سة.
والأغلبية ال�ساحقة من �سكان اململكة العربية ال�سعودية يرى لزام ًا عليه
بدون �أي �ضغط عليه من اخلارج �إف��راد ن�سبة  ٪ 2.5من مدخوالته
الإ�ضافية لإعطائها �إلى املحتاجني �إليها �أكرث من �سواهم .والعامل يف
ال�شركة مث ًال �إذا كان ال يعرف �أحد ًا من النا�س بهذه ال�صفة بو�سعه
حتويل تلك النقود �إلى �إدارة �شركته ،وهي ملزمة باحلر�ص على دفعها
�إلى م�ستحقيها و�إعالم املتربع عن �شخ�صية املتلقني .ويجتمع �أفراد
�أ�سرة �صديقتي �سعيدة مبن فيهم ال�صغار يف �أحد �أيام �شهر رم�ضان
خلف من�ضدة وي�ضعون يف مظروف �أوراق النقد التي عني مقدارها
�أب الأ�سرة .ويجري هذا التدبري ب�شكل مرح ،ويعد مبثابة العيد وتعمه
البهجة .وبعدئذ توزع املظاريف على �أ�سر ال�سائق واحلار�س والفرا�شة
(عاملة التنظيف) يف املدر�سة والكثريين من �سواهم .و�أنا واثقة وعلى
يقني ب�أن الو�ضع الإن�ساين لن ي�صبح �أبد ًا �شكلياً ،و�سوف يقمع دوم ًا
م�شاعر الغرائز العدائية لدى �أوالد �صديقتي و�أحفادها ،و�ستكون لدى
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�أنا�س الأجيال القادمة بف�ضل الفكرة املغرو�سة يف الإ�سالم بالأخوة
ال�شاملة واملعززة بذكريات الأطفال والوفاق البيئي الدافئ.
ونهار ًا يف رم�ضان تغلق املخازن جميعها عدا الغذائية .ولكن منذ
زهاء ال�ساعة العا�شرة م�ساء حتى الثانية والثالثة بعد منت�صف الليل
تغلي جميعها باحلركة والن�شاط ،وتتلألأ فيها الأ�ضواء الكهربائية
و�أن��وار النيون .و�أثناء هذا ال�شهر وبخا�صة يف �أي��ام العيد ترتدي
امل��دن حلة بهيجة وجت��دد زيها وت�ستجمع التجارة قواها وتنتع�ش
ال �سيما و�أن��ه يجري مو�سم التنزيالت والتخفي�ضات يف الأ�سعار
باجلملة .والنا�س ي�شرتون �أكوام ًا من الهدايا لأ�سرهم و�أ�صدقائهم
القريبني .وكثري من العوائل ت�سافر يف �أيام عيد الفطر بال�سيارات
�أو الطائرات �إلى مكة ،حيث ي�ؤدي خادم احلرمني ال�شريفني عاهل
اململكة العربية ال�سعودية ،برفقة ر�ؤ�ساء عدد من الدول الإ�سالمية
العمرة .وهذا ميثل ختام ال�شهر املبارك رم�ضان .وتعي�ش البالد
العام ب�أكمله يف انتظار رم�ضان جديد .وهذا هو �أكرث الأ�شهر حرمة
وتقدي�ساً ،وهو �أحد العيدين يف ال�سنة ،ولهذا يجري اال�ستعداد له
م�سبق ًا وقبل مدة طويلة وت�ؤدى يف امل�ساجد �صالة العيد اخلا�صة
وتن�شر مقاالت يف اجلرائد واملجالت وتلتقط الأفالم ال�سينمائية
وتعد الربامج التلفزيونية وكلها خا�صة بهذا ال�شهر .وقد �ساعفني
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احلظ بامل�شاركة يف مثل هذه االحتفاالت .ويبدي ال�سعوديون اهتمام ًا
كبري ًا �إزاء البلدان الإ�سالمية يف االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق التي
مل يكونوا يعرفونها من قبل .وهم مهتمون �أي�ض ًا بالنا�س واخلوا�ص
الطبيعية وعادات �أهايل بالدنا ،وبالطبع كل ما له ارتباط برم�ضان.
ويف غ�ضون �أيام من �إقامتنا يف هذه البالد عر�ض عدد من الأفالم
عن اجلمهورية الأذربيجانية .وقد حتدثت فيها عن الكيفية التي
يجري بها هذا احلدث لدينا ،وعر�ضت بع�ض الأكالت الأذربيجانية
الأ�سا�سية التي نقدمها عادة �إلى الأقرباء والأ�صدقاء يف العيد.
وال�سعوديون ي�صفون بالدهم بكلمة اجل��زي��رة .ومثل اجلزيرة
املحاطة من جميع نواحيها باملاء حتمي هذه اململكة نف�سها من
الت�أثريات اخلارجية بالتم�سك ال�شديد والتام بتقاليدها القدمية
والعريقة ،خ�شية من تغلغل عيوب الغرباء ونواق�صهم ،والرئي�س من
تلك التقاليد هو االتباع الدقيق لكل ما ير�سمه القر�آن من واجبات
و�أخالقيات وقواعد دينية ومدنية و�سيا�سية وحقوقية  -قانونية،
وهذا هو امل�صحف املقد�س الذي ا�ستحوذ على �ألباب �أبناء �شعوب
ب�أكملها و�أفئدتهم ،والذي بد�أ نزول �آياته يف الوحي �إلى نبي الإ�سالم
حممد  يف �أيام هذا ال�شهر ال�شريف رم�ضان الكرمي.
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م��ن امل��ع��روف �أن اململكة العربية ال�سعودية تقع يف �شبه
اجل��زي��رة العربية �شاغلة ن�سبة  ٪ 85م��ن جمموع م�ساحة
�أرا�ضيها .بيد �أن ال�سعوديني �أنف�سهم كثري ًا ما ي�صفون بالدهم
باجلزيرة التي تتبع ب�إخال�ص تام كل ما جاء به القر�آن الكرمي
وتتم�سك بتقاليدها العريقة وك�أمنا هم بذلك ين�شئون ما هو
مبثابة املجال بينهم وبني بقية �أنحاء العامل ،وبذلك ي�ؤكدون
على و�ضعهم اخلا�ص .اململكة يف واق��ع الأم��ر غري �شبيهة يف
الكثري من الأمور ب�أية بالد حتى من البلدان العربية ،وهذا لي�س
مبح�ض �صدفة� ،إذ نحو هذه الأر�ض بالذات «مكة» وهي مولد
النبي حممد  تتجه خم�س م��رات يف اليوم الوجوه وتوجه
ال�صلوات من قبل �أكرث من مليار �شخ�ص مما ميل�ؤها بطاقة
مغناطي�سية للجيل املتما�سك ملثل هذا العدد الكبري �إلى درجة
هائلة من القلوب والنفو�س الب�شرية.
وتو�صف اململكة العربية ال�سعودية ب�أنها قلعة الإ�سالم ،ولي�س
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ذلك ملجرد كونها ت�ضم احلرمني ال�شريفني (بيت اهلل احلرام
مع الكعبة امل�شرفة وم�سجد الر�سول  حيث �ضريحه يف املدينة
املنورة) و�سواها من الأماكن املقد�سة لدى كل م�سلم وم�سلمة،
و�إمنا �أي�ض ًا لأن الإ�سالم هنا خالف ًا عن معظم البلدان الإ�سالمية
الأخ��رى ي�شكل ج��زء ًا ال يتج ّز�أ عن الوعي االجتماعي وحمور
العقيدة وامل�صدر الوحيد للت�شريع ،وي���ؤدي وظائف التنظيم
االجتماعي والثقايف ،ولهذا تعد قيادة البالد مهمتها الأولوية
�صيانة العقيدة الإ�سالمية وال�شريعة وحمايتها التي هي �أ�سا�س
القواعد الد�ستورية والأخالقية .وهذا ينطوي يف ذاته بالدرجة
الأولى على حتقيق رغبة املاليني العديدة من النا�س التوّاقني �إلى
�أداء فري�ضة احلج .واحلج هو املرا�سيم املقد�سة لدى كل م�سلم،
واحللم الذي يظل �أحيان ًا غري متحقق ولو مرة واحدة يف العمر.
ويتعط�شون هنا �إليه وينتظرونه بلهفة وي�ستعدون ال�ستقباله كل
اال�ستعداد ،وخ�لال مو�سم احلج تفرغ امل��دن والقرى لي�س يف
�أرا�ضي اململكة العربية ال�سعودية وحدها و�إمنا �أي�ض ًا يف العديد
من البلدان الإ�سالمية الدانية والق�صية .وينجذب املاليني من
الب�شر �إلى نقطة واحدة على �سطح الكرة الأر�ضية .و�أت�صور �أنه
لو �أن الأر�ض كانت �سطح ًا م�ستوي ًا لكانت قد مالت بت�أثري مثل
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هذا امليل العظيم لدى النا�س الذين جتمعهم فكرة م�شرتكة
واح��دة .ومن املعروف �أن��ه لأج��ل �أداء احلج ال بد من مراعاة
خم�سة �شروط رئي�سة هي:
 -1ال ي�ستطيع �أداء احلج �إال امل�سلم .ولي�س لأي �شخ�ص �آخر
�أداء احلج �إال �إذا اعتنق الإ�سالم.
 -2يجب �أن يكون احلاج بالغ ًا وعلى وعي تام بواجباته جتاه
اهلل والنا�س.
 -3يجب �أن يكون طبيعي ًا من حيث حالته العقلية والنف�سية.
 -4ال�صحة اجليدة كذلك �شرط حتمي لأداء فري�ضة احلج
ليمكن اجتياز امل�صاعب املتوقعة جميعها �أثناء رحلة احلج .و�إذا
كان متقدم ًا يف ال�سن و�ضعيف البدن ميكن �أن يقوم بذلك نيابة
عنه �أحد �أقربائه.
 -5يجب �أن يكون حر ًا ال عبد ًا يف احلقيقة واملجاز� ،أي لي�ست
�أمامه عقبات وظروف مانعة له من �أداء احلج.
� -6أثناء الرحلة �إلى مكة املكرمة ال ينبغي �أن يهدد �أي �شيء
�سالمة احل��اج و�أمنه وال �سيما حياته وروح��ه .وال يجوز �إدان��ة
ال�شخ�ص الذي مل ي�ستطع الذهاب �إلى الديار املقد�سة واحلجاز
�إذا كان ال ي�أمن اخلطر .وخري له يف هذه احلالة �أن ينتظر �سنوح
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فر�صة �أخرى مقبلة.
 -7والأمر الآخر وهو �أن احلاج ينبغي �أن يكون قادر ًا مالي ًا
بحيث ي�صل �إل��ى مكة املكرمة ب�سالمة وتوفيق دون �أن يرتك
�أ�سرته يف حالة عوز وفقر وحاجة.
ما املرا�سيم الأ�سا�سية للحج التي ثبتها النبي حممد  �أثناء
حجة الوداع التي �أداها يف �سنة  632ميالدية؟
�أو ًال وقبل كل �شيء يجب على احلاج �أن تكون يف نف�سه رغبة
ال تغلب وه��ي الرغبة العارمة يف �أداء فري�ضة احل��ج والوعي
بالأهمية العظمى لهذا احل��دث وال�سعي نحو العطاء الذاتي
التام.
وت�ساعد على ال��دخ��ول يف ه��ذه احل��ال��ة املالب�س النظيفة
اخلا�صة التي تلب�س على اجل�سم النظيف فقط .وتلك هي مالب�س
الإحرام املكوّنة من قطعتني من القما�ش الأبي�ض بدون خياطة
تُلف �إحداهما حول الردفني والأخرى تلقى على الكتفني (هذا
بالن�سبة �إلى الرجال) .ومثل هذا الرداء يذكّر بالكفن للميت.
وهذا لي�س بال�صدفة� ،إذ �إن الإن�سان يخرج من البيت ومن حياته
العادية تارك ًا كل �شيء خلفه وي�سعى بكل �أفكاره متوجها �إلى اهلل
عز وجل .وبو�سع الن�ساء �أن يرتدين مالب�سهن العادية �ساترات
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�أجزاء اجل�سم جميعها ،وعلى الر�أ�س غطاء بالت�أكيد� ،أما الوجوه
فيمكن الك�شف عنها.
وها هو احلاج يف الرداء النظيف وبقلب نظيف خال�ص هلل
يدخل �إلى �أقد�س بقاع امل�سلمني وهو امل�سجد احلرام يف مكة،
وهو منقطع عن كل ما هو �أر�ضي ،ويف الوقت عينه منغلق على
رغبة وحيدة ،هي ت�سبيح العلي القدير ورجاء احل�صول على
مباركته يف الطريق امل�ستقيم القومي.
وي�سري احل���اج ب�لا ���ص��وت على �سجاجيد ال نهاية لها
مفرو�شة على الأر�ضية الرخامية للم�سجد الكبري �شاكر ًا اهلل
تعالى على حتقيق رغبته يف �أداء احلج .وهو ك�أمنا ي�سبح دون
�أن ي�شعر بج�سده بني احل�شد الذي ي�ضم الألوف امل�ؤلفة من
�أمثاله غارق ًا يف جو املحبة ال�شاملة �إزاء اخلالق.
وه��ا هو �أم��ام��ه يف و�سط ال�ساحة املربعة مكعب �ضخم
مك�سو بغطاء �أ�سود فاخر مو�شى بخيوط الذهب� .إنها الكعبة،
ويف ركنها ال�شرقي مركب يف �إط��ار ف�ضي احلجر الأ�سود
املقد�س.
يندفع ال�سيل املتدفق من احلجاج نحو ال�ساحة .والعيون
م�شرئبة نحو الكعبة ال مزاحمة وال �ضجيج .كل �شيء يجري
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ب��دون تبعية �إل��ى �أي �شخ�ص بحد ذات��ه .ال�سيل ال��ذي ي�ضم
الألوف امل�ؤلفة بو�صفه �شيئ ًا موحد ًا يطوف حول الكعبة بعك�س
حركة عقرب ال�ساعة لكي يح�س بها قريبة �إلى قلبه .والكل
حتى �آخر فرد يردد �إما ب�صوت خافت و�إما ب�صوت مرتفع
التلبية والدعاء وهو ينجز طوافه املقد�س �سبع مرات.
«ال اله �إال اهلل حممد ر�سول اهلل» .وهذه ال�شهادة املخت�صرة
بعقيدة الإ�سالم يف عبارة عربية يعرفها كل م�سلم �أي ًا كان
البلد الذي يعي�ش فيه.
ويتدفق ال�سيل الذي ال ينتهي ويتدفق طائف ًا حول الكعبة
املقد�سة متباطئ ًا و�ضاج ًا عند ركنها ال�شرقي بقرب احلجر
الأ�سود نف�سه الذي يت�سلمه احلجاج ويطبعون عليه قبالتهم.
و�أنت تدرك �أن هذا ال�سلوك ال يجري ب�إرادة الإن�سان ،و�إمنا
وفق �إرادة عليا ال ميكن �أن تكون �إال للخالق الباري.
ويف امل�سجد احل��رام املقد�س كثري من الأمكنة املبجلة
خ�صو�صاً ،يقوم امل�سلمون حولها بالطواف التقليدي .ومقابل
باب الكعبة حتت الناقو�س الزجاجي ويف �إطار رخامي و�ضع
احلجر الذي حفظت عليه �آثار �أق��دام النبي �إبراهيم عليه
ال�سالم عندما قام �إطاعة لأمر اهلل عز وجل مع ولده ببناء
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الكعبة وتنظيفها .ومقابل احلجر الأ�سود تقريب ًا وعلى بعد 18
مرت ًا عنه تقع بئر زمزم املقد�سة.
�إن هاجر وابنها �إ�سماعيل اللذين تركهما النبي �إبراهيم عليه
ال�سالم يف و�سط ال�صحراء بواد غري ذي زرع وقد �أخذ منهما
العط�ش م�أخذه ،وبحث ًا عن املاء كانت املر�أة ترتقي بالتناوب
مرة على تل ال�صفا و�أخرى على تل املروة راك�ضة �سبع مرات
بينهما ،ويف كل مرة كان املاء يبدو لعينيها من �أثر العط�ش يف
�سراب خ��ادع ،ولكن جهدها كله �ضاع عبث ًا و�سدى .وها قد
حتققت املعجزة :ب�إرادة اهلل العلي القدير انبثقت حتت قدمي
الوليد ال�صغيـر عني ثرة من املاء .وكذكرى لهذا مير احلجاج
بخطى �سريعة �سبع مرات بني ذلكما التلني اللذين مد بينهما
الآن ممر م�سقوف.
وه��ذا الطريق اليوم �سهل ي�سري .واحل��اج حممي ب�شكل
�أمني من �أ�شعة ال�شم�س امللتهبة احلارقة وتط�أ قدماه �أر�ضية
رخامية �صقيلة .وحتى املقعد واملعوق ميكنهما اجتياز هذا
الدرب يف ممر معزول م�شيد خ�صي�ص ًا لهذا ،وباجلوار متام ًا
كمية ال ين�ضب معينها من ماء زمزم العذب وال�صايف كالبلور
الذي ميكن ال �شربه فح�سب ،و�إمنا االغ�تراف منه ما �شئت
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لنف�سك ولذويك.
وعلى �أية حال لي�ست هذه بنزهة ب�سيطة بني التلني .احلاج
يدعو حامد ًا اهلل و�شاكر ًا �إياه ومعرب ًا له عن حمبته التي ال حتدها
حدود ،ويف الوقت نف�سه يطلب امل�ساعدة والعون والغوث كما
فعلت �أم �إ�سماعيل� .إنه يدرك �أن العلي القدير يعرف كل ما
يعلنه �أو يخفيه من الرغبات وال ميكن �أن يخفى �أي �شيء �أو ي�سرت
عن عينه التي ترى كل �شيء ،ولهذا ف�إنه يجب �أن يقدم ب�شكل
�صحيح نف�سه و�أعماله و�أن يعرتف مبا جناه �أمام النا�س و�أمام
اهلل خالقهم ،وهذا يتطلب الرجولة والب�سالة والعمل الكبري يف
تروي�ض النف�س.
ويف اليوم التايل بعد التزود باالحتياطي من امل��اء يتوجه
احلجاج �أجمعون من مكة املكرمة �إلى منى التي ينبغي عليهم
الو�صول �إليها عند الظهر .وبعد �إقامتهم هنا ال�صلوات اخلم�س
يغادرون منى عقب �شروق ال�شم�س .ويف غ�ضون اليوم التايل
يتحركون نحو جبل عرفات .وعند ظهرية اليوم التا�سع من
�شهر ذي احلجة عقب املبيت يف الهواء الطلق حتت ال�سماء
ي�شرعون يف الن�سك الأ�سا�سي للحج وهو الوقوف على �صعيد
عرفات ال��ذي ي�ستمر حتى غ��روب ال�شم�س .ويف ه��ذا الوقت
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ي�ستمع احلجاج من�صتني �إلى اخلطب وي�ؤدون ال�صلوات .ويف
العا�شر من ذي احلجة عقب �صالة ال�صبح يتحرك احلجاج
جمدد ًا نحو جهة منى مع التوقف عند املزدلفة ،حيث يجمعون
اجلمرات ويبقون للمبيت .ويف اليوم التايل بعد عودتهم �إلى
وادي منى يرمون اجلمرات .وبعد هذا ينبغي الت�ضحية بالأنعام
وهو ما له �أي�ض ًا ق�صته التاريخية .عندما كان النبي �إبراهيم
متهيئ ًا وجاهز ًا لذبح ولده قربان ًا هلل اخلالق الباري الذي كاف�أ
�إبراهيم على طاعة �أمر ربه و�إخال�صه بالإبقاء على حياة ولده
ف�أر�سل �إلى �إبراهيم بد ًال منه كب�ش الفداء .ومنذ ذلك احلني
وم�سلمو العامل �أجمع حيثما كانوا من الأر���ض وحيثما عا�شوا
عندما يذبحون الأ�ضاحي يوجهون ر�أ���س الأ�ضحية نحو مكة،
ومن ثم يعود اجلميع �إلى مكة املكرمة حيث يقومون من جديد
بالطواف حول الكعبة .واليوم العا�شر من �شهر ذي احلجة يعد
بداية عيد الأ�ضحى الذي يحتفل به يف العامل الإ�سالمي ب�أ�سره.
واحلج بح�سبانه واحد ًا من �أركان الإ�سالم الأ�سا�س هو �أهم
�شكل لتوحيد امل�سلمني جميعهم.
ت�ستقبل اململكة العربية ال�سعودية �سنوي ًا ماليني القادمني
لأداء احلج والعمرة وتقدّم لهم اخلدمات وتنظم �إجناز �شعائر
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العبادات ،كما ت�سهر على تنقالتهم و�إقامتهم .ولي�س من قبيل
ال�صدفة �أن اهلل قد �أتاح لهذه الدولة الإمكانات الالزمة لإجناز
هذه املهمة العظمى .و�إنها ملهمة �صعبة للغاية ولي�س يف العامل
نظري لها ،وهي �إدارة اخلدمات وتنظيمها وتقدميها ملثل هذا
العدد الهائل من الب�شر .كيف يتم بدقة وح�سن ترتيب �أن ي�ؤمن
كل حاج بال�سكنى يف اخليام واحلر�ص على �أمنه و�سالمته و�صحته
وت�سهيل �أدائة ل�شعائر العبادة يف الأمكنة املعيّنة ويف املواعيد
املحددة .وي�أتي �إلى هنا غري قليل من امل�سنني واملعمرين الذين
ا�ستطاعوا ولو يف �آخر عمرهم حتقيق حلمهم املن�شود وهو �أداء
احلج والعمرة  .وه�ؤالء الذين يحملون يف �صميم قلوبهم و�أعماق
�أنف�سهم مثل هذا احللم ي�صبحون يف العامل �أكرث ف�أكرث.
ومنذ العديد من الأعوام تولت �أ�سرة �آل �سعود على عاتقها
امل�س�ؤولية والعناية بالأماكن املقد�سة وحجاج اليوم وامل�ستقبل.
ويبدو �أنها ترى يف هذا مهمتها الرئي�سة الأولى يف احلياة.
�إذ لي�س من ال�صدفة �أن العاهل الراحل امللك فهد بن عبد العزيز
تخلى عن لقب «�صاحب اجلاللة» واتخذ لنف�سه مكانه اللقب
املبجل «خادم احلرمني ال�شريفني» .وهذان امل�سجدان وكذلك
الأماكن املقد�سة جميعها يتوا�صل با�ستمرار تنظيمها وتو�سيعها
303

المملكة العربية السعودية

بعيون زوجة دبلوما�سي

وحت�سينها .وجمموع النفقات على �إعادة ت�صميم امل�سجدين يف
مكة واملدينة يبلغ زهاء 11مليار دوالر دون احت�ساب املاليني
املنفقة على �إجناز امل�شروعات ال�ضخمة لت�شييد الأمكنة املقد�سة
الأخ��رى وحت�سينها .وقد و�سعت كثري ًا خالل الأع��وام الأخرية
م�ساحة امل�سجد احل��رام ،الأمر الذي يتيح �إقامة ال�صالة فيه
يف �آن واحد ملليون �شخ�ص بينما كان ال يت�سع يف ال�سابق لأكرث
من � 340ألف ًا من امل�صلني .وم�سجد الر�سول  يف املدينة عقب
�إعادة ت�صميمه ي�شغل م�ساحة املدينة القدمية كلها التي كانت
على عهد النبي حممد .
وي�صعب الت�صور ب�ش�أن الكيفية التي ميكن بها �إرواء املاليني
من الب�شر املرتكزين يف مثل هذا احليز ال�صغري ببالد ال يكاد
يوجد فيها م�صادر طبيعية للمياه� ،أما احلاجة �إليها ب�سبب
الطق�س القائظ ف�إنها عالية جداً .بيد �أن املاء هنا حتى يف
عز املو�سم متوافر وبغزارة .وبئر زمزم التي انبثق منها املاء
يف حينه على �شكل معجزة حتت قدمي �إ�سماعيل بن النبي
�إبراهيم عليهما ال�سالم �أخذت مع مرور الأعوام تن�ضب ،ثم
ا�ضمحلت متام ًا و�صارت ن�سي ًا من�سياً .ولكن عندما ر�أى عبد
املطلب جد النبي حممد  يف املنام تلك البئر مت العثور
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عليها ونظفت و�شيدت من جديد .وقد حدث هذا قبل والدة
النبي حممد .
ومرت القرون و�صار احلجاج يتكاثرون ويتكاثرون ،وعندئذ
تولت اململكة العربية ال�سعودية على عاتقها العناية بهذه
العني .وطبق ًا لأمر �أ�صدره امللك فهد وعلى نفقته اخلا�صة
�شيد م�صنع ماء زمزم وقد �شغّل عام 1984م ومنذ ذلك احلني
يزود احلجاج من �أرجاء العامل جميعها جمان ًا باملاء املبارك
ال�صايف �صفاء البلور .وقدرة هذا امل�صنع عالية ،بحيث �إنه
ينتج يف ال�ساعة الواحدة  14طن ًا من القناين اللدائنية� .أما
جمموع ما يوزع طيلة مو�سم احلج فهو  12مليون �آنية حتتوي
على ماء زمزم املربّد.
وقد ن�صبت يف امل�سجد احلرام نف�سه �أكرث من �ألف زير
كبري فيها م��اء زم��زم .ويف ال�ساحة املك�شوفة ح��ول الكعبة
ي�برد اجل��و ويرتطب ال��ه��واء ب�شكل ال يدركه العقل ويعجز
عن ت�صوره .وبوجه عام ف�إن الإن�سان وبخا�صة من قي�ض له
الوجود يف مكة للمرة الأولى يواجه عند كل خطوة ما ي�شبه
املعجزة .وامل�سجد احلرام نف�سه هو طبع ًا بحد ذاته معجزة.
عندما يقف احلاج �أمام بوابة امل�سجد الرئي�سة يتملكه �إح�سا�س
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ال عهد له به من قبل .من جهة ي�شعر ب�أنه يكاد يكون �أ�شبه بنملة
�ضئيلة حيال هذه العظمة غري الب�شرية واجلمال ال�سماوي
الإلهي ،ومن اجلهة الأخرى ميلأ نف�سه �شعور الفرح الغامر
والإح�سا�س الطفويل املن�سي منذ �أمد بعيد بالأمن والطم�أنينة
يف بيت الوالدين .وي�سري بقلب مفتوح على م�صراعيه بني
مئات الأعمدة اخلفيفة ،ويف و�سط ال�ساحة الداخلية للم�سجد
تنف�سح �أمام عينيه معجزة �أخرى هي الكعبة املغطّ اة بالك�سوة
ال���س��وداء امل�ط��رزة باخليوط الذهبية ،والك�سوة ال�ضخمة
من�سوجة من الغزول ال�صوفية واخليوط احلريرية .و�أركان
الكعبة الأربعة جميعها ملفوفة بالقما�ش البالغ طوله �أربعة
ع�شر مرت ًا وعلى هذه الك�سوة تطريزات باخليوط الذهبية
والف�ضية لآي��ات بينات من الذكر احلكيم ،وزخ��ارف جميلة
متقنة� .أما فوق املدخل �إلى الكعبة نف�سها فقد نق�شت باخلط
املخرم عبارة «ن�سجت هذه ال�ستارة يف مكة املكرمة وقدمت
هدية من امللك فهد جزاه اهلل خري اجل��زاء» .ويبلغ جمموع
قيمة الك�سوة خم�سة ماليني دوالر .ويف �سنة 1975م افتتح
معمل خا�ص ل�صنعها �أر�سى خادم احلرمني ال�شريفني احلجر
الأول لت�شييد مبناه بيده.
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والكعبة نف�سها مل يجدد مبناها يف غ�ضون �ستمائة عام
�سبقت حتى �سنة 1957م حني جرت املرا�سيم االحتفالية
مبنا�سبة البدء برتميمها مب�شاركة االخت�صا�صيني من بلدان
�إ�سالمية عديدة .ويف ظرف �شهرين �أجنز العمل .وكان هذا
هو التجديد الثالث ع�شر من حيث الرتتيب ملبنى الكعبة
منذ ت�شييدها الأول� .أما يف عام 1977م فقد ن�صب الباب
اجلديد للكعبة وقد ا�ستخدم فيه  20كغم من الذهب اخلال�ص
عيار  .999زادت قيمتها على ثالثة ماليني ون�صف املليون
من الدوالرات .ويف كل �سنة قبل حلول �شهر رم�ضان ومو�سم
احلج جترى مرا�سيم «غ�سل الكعبة» .وهذا العمل العظيم
كذلك مل ين�ش�أ مبح�ض ال�صدفة .عندما عاد النبي حممد
مع �أتباعه �إلى مكة كان �أول ما فعله لتطهري هذا املو�ضع
املقد�س من الدن�س هو حتطيم الأوثان التي كانت من�صوبة
داخل الكعبة.
ومنذئذ ي�سمح لأكرث الأ�شخا�ص �شرف ًا وتكرمي ًا يف هذه البالد
والعامل بالدخول �إل��ى �أقد�س البقاع يف داخ��ل الكعبة لكن�سها
وتنظيفها و�إقامة ال�صالة فيها .وتوجه الدعوة حل�ضور هذا
احلدث امل�شهود �سنوي ًا كذلك �إلى �سفراء البلدان الإ�سالمية
307

المملكة العربية السعودية

بعيون زوجة دبلوما�سي

جميعها املعتمدين ل��دى اململكة .وخ�لال �شهر مت��وز (يوليو)
من �سنة 1994م �أثناء الزيارة الر�سمية �إل��ى اململكة العربية
ال�سعودية �أدى فري�ضة احلج رئي�س اجلمهورية الأذربيجانية
حيدر علييف ويف ذلك الوقت كانت جترى �أعمال الت�صليح يف
الكعبة التي �أغلقت .ولكن احرتام ًا لبالدنا وزعيمها �أتيحت
للوفد الأذربيجاين فر�صة الدخول �إلى �أقد�س مكان يف العامل
لدى امل�سلم امل�ؤمن و�أداء ال�صالة يف داخلها.
و�أثناء مدة �إقامتنا يف البالد قدّم امللك فهد بن عبدالعزيز
�آل �سعود �إلى دولتنا هدية فخمة ،وهي ال�سماح خلم�سمائة من
املواطنني هم يف الأ�سا�س الجئون ونازحون ا�ضطرار ًا و�أفراد �أ�سر
ال�شهداء (الذين لقوا م�صرعهم يف احلرب القراباخية) ب�أداء
احلج على نفقة العاهل ال�سعودي .وهذه الهدية امللكية ال�سامية
ي�صعب املبالغة يف تقديرها مهما قيل فيها من كالم� ،إذ �إنها
موجهة �إلى الأ�شخا�ص الذين هم �أحوج النا�س �إلى الدعم و�شد
الأزر.
وي����ؤم مكة احل��ج��اج م��ن �شتى �أرج���اء امل��ع��م��ورة لكي ي���ؤدوا
الفري�ضة الواجبة عليهم وعددهم باملاليني وبينهم عدة مئات
من مواطني بالدنا .وه��ذا قليل� ،إال �أننا نتع�شم ون�أمل يف �أن
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احلياة يف �أذربيجان �سوف تتح�سن عام ًا فعام ًا و�سيكون بو�سع
�أي مواطن يف بالدنا �أن يحقق رغبته احلميمية وحلمه املن�شود
يف �أداء فري�ضة احلج.
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ذك��رت م��رات عديدة �أن��ه مت حت��ول املجتمع ال�سعودي من
جمتمع مت�أخر �شبه �إقطاعي �إل��ى جمتمع ر�أ���س��م��ايل ،وذل��ك
حتت ت�أثري التغريات االجتماعية واالقت�صادية يف ظروف حياة
ال�سكان خالل ب�ضعة عقود من ال�سنني بف�ضل ال�سيا�سة احلكيمة
املتوازنة لقيادة الدولة والعامل النفطي اجلبار .وقد تغيرّ منط
حياة ال�سكان وم�ستوى معي�شتهم ،ومتت حركة ت�صنيع وحت�ضر
وا�سعة ،و�أدخلت �أحدث التكنولوجيا وتطورت البنية التحتية،
و�أ�ستحدثت م�ؤ�س�سات جديدة للدولة ،و�أن�شئت من نقطة ال�صفر
تقريب ًا �شبكة متينة لل�صحة والتعليم ،وبنتيجة ذل��ك حدث
تقلي�ص حاد للأمية .وتغيرّ معدل عمر املواطنني وهذا �أف�ضل
م�ؤ�شر مو�ضوعي للتطور الإيجابي للبلد .وطبق ًا ملعطيات منظمة
ال�صحة العاملية مل تتجاوز الأعمار � 50سنة لكال اجلن�سني يف
ال�ستينيات من القرن املا�ضي ،بينما بلغت يف نهاية الت�سعينيات
� 68سنة للرجال و � 71سنة للن�ساء ،خملف ًا وراءه بعيد ًا البلدان
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النامية ومقرتب ًا من م�ستوى البلدان املتطورة.
�إل��ى خلفية ه��ذه التغريات املهمة جت��ري عملية تدريجية
وم�ستمرة لتغيرّ منط �سكان اململكة وتفكريهم .و�أود �أن �أو�ضح
هذا التطور بعر�ض مثال لعدة �أجيال من فرع عائلة معروفة
الآن ب�شكل وا�سع كانت تقف عند من�ش�أ تكوين القوات امل�سلحة
للمملكة.
منذ زمن بعيد يف القرن التا�سع ع�شر كان والد جد �صديقتي
�سعيدة يقود القوافل التجارية املحمّلة باحلبوب والتمور والبخور
والب�ضائع الرائجة الأخرى .كان هذا الرجل ،وا�سمه علي ،دلي ًال
جيد ًا للقوافل ماهر ًا يف االهتداء بالنجوم .وكان التجار ي�ضعون
ثقتهم فيه ،لذا كان له عمل دائم ومل يعرف الفقر ،بالإ�ضافة �إلى
ذلك كان عارف ًا باخليول وحمب ًا لها وكانت هي تبادله احلب .كان
لعلي عائلة كبرية� :سبعة �أبناء وخم�س بنات ،وكانت �أمنيته �أن
يتلقى �أوالده العلم ،رغم �أنه هو مل يكن يعرف القراءة والكتابة.
ومع مرور الزمن �أ�صبح علي مرو�ض ًا ماهر ًا وفار�س ًا جيد ًا
بحيث انت�شرت �شهرة مهارته و�أمانته يف �أرجاء احلجاز .فعر�ض
عليه �شريف مكة �آنذاك ،وهو من ذرية النبي حممد  ،رئا�سة
اخليالة الع�سكرية جميعها املوجودة يف املنطقة.
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ويف �أحد الأي��ام قرر ال�شريف عر�ض مهارة حماربيه �أمام
امل�شاهدين الأجانب يف ا�ستعرا�ض ع�سكري .ف�أمر برمي لريات
ذهبية تركية كانت ت�ستعمل �آن���ذاك يف الطريق على م�سافة
خطوتني بني الواحدة والأخرى .ثم �أمر علي ًا بجمع هذه النقود
راكب ًا فر�سه وب�أق�صى �سرعته بدون النزول �إلى الأر�ض .فقفز
والد جد �سعيدة على ظهر ح�صانه الأ�سود ذي الغرة البي�ضاء
على جبينه وانطلق �إلى الأمام .و�أ�صبح الفار�س واحل�صان كما
لو كانا ج�سم ًا واحد ًا متكامالً .وكانت �أمنية علي الوحيدة �إظهار
مهارته لئال يخذل �سيده .انطلق احل�صان على الطريق بينما
مت�سك الفار�س بال�سرج بطريقة مذهلة برجل واحدة و�أ�صبح
يلتقط قطع النقود من الأر����ض ،فجمعها ومل ي�ترك واح��دة!
فتعجب امل�شاهدون ،وقدّم ال�شريف كل هذا الذهب هدية �إلى
الفار�س املاهر كتعبري عن ال�شكر له.
و�أخ�ي�ر ًا �سنحت فر�صة علي لتحقيق �أمنيته :تلقى �أوالده
التعليم .ف�أ�صبح �أربعة من �أوالده ع�سكريني وعززوا بذلك التقاليد
العائلية .وكان علي نف�سه ول�سنني عديدة يقدّم معلوماته وخربته
الغنية �إلى اجليل اجلديد .وعا�ش عمر ًا طوي ًال جد ًا بالن�سبة
لذلك الزمن بلغ � 95سنة .و�صورته معلقة يف مكان فخري يف
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بيت �سعيدة .تعابري وجه �إرادية وعينان ذكيتان و�شاربان طويالن
مفتوالن �إلى �أعلى من النوع الذي يقف عليه الن�سر! وكان يفتخر
بهما كثري ًا كما حتكي الأ�سطورة العائلية.
مل يكن جد �صديقتي ،وهو االبن الرابع لعلي ،فار�ساً .فقد
تكّرم عليه امللك عبد العزيز مببلغ من املال مكنه من ال�سفر
�إلى م�صر و�سوريا والقد�س لدرا�سة اجلديد يف التكنولوجيا يف
ف�ضل التكنولوجيا
ذلك الزمن .وتعلم التلغراف والت�صوير ولكنه ّ
الع�سكرية وتخ�ص�ص بالق�صف .وحافظ �أب��ن��ا�ؤه الأربعة على
التقليد العائلي ف�أ�صبحوا ع�سكريني� .أحدهم خالد ،وهو والد
�سعيدة ،وهو الآن حي يرزق وعلى املعا�ش� ،أ�صبح اخت�صا�صي ًا
رفيع امل�ستوى يف جمال تخ�ص�صه.
تزامن �شباب خالد مع احلرب العاملية الثانية .وبالرغم من
�أن اململكة العربية ال�سعودية مل ت�شرتك يف العمليات احلربية� ،إال
�أنها حتملت �أعباءها وعواقبها ال�سلبية  -االقت�صادية وال�سيا�سية
والع�سكرية .فات�ضح �أن العامل جد �صغري.
و�أخذت احلياة تتغيرّ ب�سرعة ،وكذلك احلرب .ففي �أوروبا
البعيدة و�إفريقيا اجل��ارة كانت ال�سيارات امل��دّرع��ة ،التي مل
ي�شاهدها �أب��داً ،ت��ز�أر بوح�شية وتقتل النا�س .وجت��وب ال�سماء
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طيور حديدية تقذف حمولتها املهلكة على املدن والقرى .ومل
يكن �أحد يعلم ب�صورة قطعية ماذا �سيحدث غ��داً .وكان هذا
الرجل ال�شاب قلق ًا على بلده وم�ستعد ًا لتقدمي كل ما لديه من
قوة للحفاظ عليها .ولكنه كان يف ربيع �شبابه ومل يكن يعرف
�إال الي�سري .و�أف�ضل ما كان با�ستطاعته �أن يفعله هو الدرا�سة،
فاجته ب�أنظاره �إلى ال�سماء ،فا�ستمالته ،رمبا مثلما كانت ت�ستميل
جده علياً ،فدر�س و�أ�صبح مظلي ًا ماهراً ،وكان الأول بني الأولني.
وحل�سن احلظ مل تظهر احلاجة �إل��ى ا�ستخدامه يف احلرب،
لأنها كانت قد انتهت .وا�ستمر بعد ذلك ول�سنني عديدة ينمي
معلوماته وخربته بدرا�سة جيو�ش عربية وغربية �أخرى .وكان له
ال�شرف مع �أخيه الطيار ب�أنهما �أول من نقل امللك عبدالعزيز من
جدة �إلى الريا�ض على منت �أول طائرة �أهداها رئي�س الواليات
املتحدة فرانكلني روزفلت �إلى امللك .وا�شتغل ل�سنني عديدة يف
الطائف ،العا�صمة الع�سكرية للمملكة العربية ال�سعودية �آنذاك،
و�أ�س�س �أكرث من مدر�سة ع�سكرية وعلّم جي ًال كام ًال من ال�شباب
مهنة ال�شجاعة.
و�صلنا الآن �إلى �صديقتي .ال تقلق �أيها القارئ ،ف�إن �سل�سلة
ال�ساللة العائلية مل تنقطع لكون �إخوتها �أ�صبحوا ع�سكريني.
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�صحيح �أن �أحدهم مل يتّبع التقليد العائلي ف�أ�صبح �سفرياً .لكن
الدبلوما�سية هي �أي�ض ًا نوع من �أنواع املعارك للدفاع عن م�صالح
الوطن ،ولكن على جبهة ال�سالم وبو�سائل �أخرى؛ وبح�سبانها
امر�أة ،مل ت�ستطع �سعيدة بالطبع �أن ت�صبح ع�سكرية ،لكنها مل
ت�ستطع �إال �أن تتزوج ع�سكرياً .وزوجها اليوم هو جرنال طيار
معروف وابنهما �أي�ض ًا ينوي �أن ي�صبح كوالده على ما يبدو.
كما �سبق �أن ذكرت �أجريت جملة من الأن�شطة يف اليوبيل
املئوي للمملكة .ومن �ضمن ذلك ا�ستعرا�ض جوي .وكانت لدينا
دعوة ر�سمية ،ولكن �إيلمان �أرا�سلي كان يف هذا الوقت يف بعثة
ر�سمية �إلى الإمارات العربية املتحدة .وكان زوج �سعيدة �أي�ض ًا
م�شغو ًال لأن��ه �أح��د منظمي اال�ستعرا�ض ،ل��ذا قررنا الذهاب
مل�شاهدة اال�ستعرا�ض مع ال�سائق .وكان �صباح ًا باكر ًا �شفافاً،
وكانت �شوارع الريا�ض يف هدوء النوم .واندفعت �سيارتنا وحيدة
تقريب ًا جتوب الطريق خارج املدينة ،مما دعاين لل�شك ب�أننا
رمبا نكون قد �أخطانا تاريخ اال�ستعرا�ض .ولكن �سرعان ما تبدّل
كل �شيء .فظهرت من مكان ما جمهرة من النا�س على جانبي
الطريق .وكلما اقرتبنا من الهدف ازداد عددهم .وامتلأت
بالنا�س املرتفعات جميعها ال�صغرية والكبرية التي تزاحمت
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بينها ال�سيارات الواقفة .من املرجح �أن النا�س و�صلوا �إلى
هنا مع الفجر ل�شغل املكان املنا�سب .وكان يتجول بينهم بائعو
البالونات والألعاب ال�صغرية واحللويات واملرطبات واملثلجات
وهم يروجون لب�ضاعتهم .وكان الأطفال يلعبون ب�صخب ومرح،
والكبار منفعلون وتتعاال �أ�صوات بع�ضهم على بع�ضهم الآخر وهم
مبتهجون يف انتظار �شيء ما فوق العادة.
وقررنا �أن��ا و�سعيدة االمتناع عن ال�صعود �إل��ى املن�صات،
بل البقاء يف مكان قريب :كان بودي �أن �أكون بني ه�ؤالء النا�س
لأ�شاهد ردة فعلهم على ما يجري و�أالحظ انفعاالتهم.
مر الزمن ببطء ،وبد�أت ال�شم�س تغدو حارقة ،ومل يكن هناك
ما جنل�س عليه .وبد�أت �أندم على رف�ضنا احل�صول على الراحة
يف املن�صات .وفج�أة اجتهت كل الأنظار �إلى ناحية واحدة ور�أينا
يف الأفق �سحابة كبرية حمراء  -زرقاء  -بنف�سجية اللون ظهر
من داخلها بعد ب�ضع ثوان �سرب من�سق من الطائرات وازداد
هديرها وانت�شرت على �شكل مروحة يف قبة ال�سماء بلونها
الباهت .وكان هذا بداية االحتفال ال�ضخم.
مل تتوقف الفعاليات بعد ذلك حلظة واحدة ملدة ثالث �ساعات.
وكانت الطائرات حتلّق يف �صفوف فوالذية وتعيد تنظيم نف�سها
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فوق ر�ؤو�سنا مبا�شرة .وكانت تهبط من ارتفاعات �شاهقة وت�صل
�إلى م�ستويات منخف�ضة بدرجة �أنه يظهر وك�أنها فقدت �أي �أمل
يف ال�صعود والتحليق �إلى �أعلى جم��دداً .وكانت تزود بالوقود
يف الهواء وتلتف حول حمورها وك�أنها دوامة حتت تيار هوائي
م�ستمر ،وتعر�ض �أعلى درجات املهارة للطيارين .وكانت ترمي
من �أفواهها مظالت هبوط زاهية ،فتثري الإعجاب ال�شامل .ومل
يرافق ذلك كله هدير املحركات القوية فح�سب ،بل و�صيحات
االبتهاج التي ال ن�سمعها يف جمتمعنا املقيد مبختلف القيود .وكنت
�أراقب لي�س فقط ما يجري يف ال�سماء ،بل وه�ؤالء النا�س �أي�ضاً.
ف�أغلبهم �شاهد مثل هذا لأول مرة يف حياته .فانعك�ست على
هذه الوجوه كل التعابري املمكنة لالنفعاالت الإن�سانية :اخلوف،
والذهول ،والرعب ،واالبتهاج ،وعدم الت�صديق ،والفخر .وكانوا
تارة يجل�سون ويغطون ر�ؤو�سهم ب�أيديهم عند اقرتاب املقاتالت،
وتارة يرفعون �أيديهم �إلى ال�سماء وي�صرخون ب�أعلى �أ�صواتهم،
رمبا كما كان ي�صيح يف قدمي الزمان جدهم الأكرب عندما يبلغ
به الفرح �أو احلزن .ور�أيت دموع ًا على وجوههم.
كانت �آثار الدموع على وجنتي �صديقتي �أي�ضاً� .ضمت يديها
�إل��ى �صدرها وقالت ب�صوت متقطع ب�سبب ا�ضطرابها« :لقد
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جنحوا يف كل �شيء! هل تعلمني� ،إلى وقت قريب جد ًا مل يكن
بالإمكان حتى ت�صور �شيء من هذا القبيل! �إين �سعيدة جد ًا
لبلدي و�أفتخر ب�أن عائلتي جزء من كل هذا .ولو مل �أكن امر�أة
لوهبت كل قواي ل�سالح طريان وطني».
مل �أنده�ش �آن��ذاك �أب��د ًا لهذه احلما�سة ،بل و�أعجبت بهذا
احلب ال�صادق للوطن وامل�شاعر الرقيقة التي انخف�ضت قيمتها
وفقدت داللتها منذ زمن بعيد يف عاملنا املادي.
تعرفت �أث��ن��اء ال�سنوات ال��ت��ي ع�شتها يف اململكة العربية
ال�سعودية على الكثري من الن�ساء املهمّات مبختلف الأعمار
واملكانة وامل�ستوى الثقايف الالتي �أ�ستطيع التكلم عنهن .فكل
حياة حتى ولو بدت وك�أنها لي�ست غنية بالأحداث هي فريدة يف
نوعها �إذا ما نظرنا �إليها بتمعن .ولكن هذا املو�ضوع ال يدخل يف
هديف من هذا الكتاب .ورغم ذلك ال �أ�ستطيع االمتناع عن ذكر
ق�صة واحدة �أخرى انطبعت يف ذهني ،رمبا لأن الق�صة متعلقة
بالفن الأدبي املحبب يل.
دعيت يف �أحد الأيام �إلى بيت �إحدى �صديقاتي .وكان عدد
املدعوات �صغري ًا وجميعهن من �سكان اململكة .اثنتان منهن
�سعوديتان منوذجيتان ،وكما ات�ضح فيما بعد ف�إنهما �أمريتان
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بالدم ولي�ستا من املرتبة الأولى� .أما الأربع الأخريات مبن فيهن
�صاحبة البيت فمن الوا�ضح �أنهن من �أ�صل لبناين .وبعد املكوث
كل هذا العدد من ال�سنني يف البالد العربية تعلمت ب�سهولة فائقة
حتديد جن�سية ال�شخ�ص .الأربع كن ب�شعر فاحت اللون� ،شقراوات
تقريباً ،وعلى الأرجح م�صبوغات ال�شعر .واحدة منهن عرفتها
مبا�شرة من بني املجموعة .هي امر�أة بعيدة عن �سن ال�شباب،
ق��درت عمرهابـ � 52 - 50سنة .ك��ان مظهرها �أنيقاً ،ترتدي
بدلة ثمينة رائعة اخلياطة ،و�أقراطها املا�سية الكبرية بالفريوز
وخامتها املماثل تنا�سقت تنا�سق ًا رائع ًا مع ال�سجف الفريوزي
ل�سرتتها.
ويف التقويرة املربعة بدقة ت�ألقت ما�سة منفردة بحجم ظفر
الإبهام .كانت ب�شرتها نادرة البيا�ض م�شربة باحمرار طبيعي
وت�سريحة �شعرها ق�صرية حلد ما .وكانت نظارتها من عظم
القرون ن�صف ال�شفاف ومر�صعة �سل�سلة من املا�سات ال�صغرية
على حافتها العليا الئقة لها ب�شكل عجيب.
كان احلديث باللغة الإنكليزية ونادر ًا ما يتحول �إلى العربية.
كانت ال�شقراء اللغز � -سوف ندعوها بهذا اال�سم  -متيل دوم ًا
تقريب ًا �إلى ال�صمت ،و�أحيان ًا تنطق بكلمة �أو كلمتني بلغتها الأم،
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مما دعاين �إلى اال�ستنتاج ب�أن معرفتها بالإنكليزية �إما �ضعيفة
�أنها ال تعرفها على الإطالق.
خالل ال�سنني التي ع�شتها يف اململكة نزلت مرار ًا يف �ضيافة
ال�سكان املحليني ،وجتري حفالت الغداء وال�شاي والع�شاء جميعها
على نظام واحد يف جميع البيوت� ،سواء �أكان ذلك يف فيال �سعودي
متو�سطة �أم يف ق�صر �أمرية� .إذا دعيت �إلى م�أدبة ع�شاء فهذا
عادة لي�س قبل ال�ساعة الثامنة �أو التا�سعة م�ساء .تقوم اخلادمات
با�ستقبال ال�ضيوف عند املدخل الرئي�س ويرافقنهن �إلى داخل
البيت .ويت�شابه الأثاث الداخلي وال يختلف �إال من حيث ثمنه.
ي�صف العديد من الأرائك واملقاعد مبحاذاة اجلدران ،وتو�ضع
�أمامها طاوالت واطئة مليئة بحلويات �أ�صيلة وعلب من ال�صيني
مر�صعة فيها قطع ال�شكوالته وحلويات �شرقية وجوز وف�ستق.
وخزائن خمتلفة الأطرزة مليئة بعلب م�صنوعة من �أنواع ثمينة
من اخل�شب وال�صيني الرقيق جد ًا والف�ضة اخلال�صة .وبالطبع
ف�إنه يف الق�صور يكون ثمن هذه الأ�شياء عالي ًا وغالب ًا ما تكون
فريدة يف نوعها .واجلدران مغطّ اة باللوحات واملرايا واجلبلني
القدمي .وتعتلي الف�سح بني ال�ستائر الثقيلة مزهريات �أر�ضية
�ضخمة ودعائم من ال�صيني يف �صورة �أعمدة قدمية ،تو�ضع
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عليها �أواين الزينة املليئة بالأثمار اجلافة والغ�صان والزهور.
وكلما نظرت �إليها كنت يف نف�سي �أت�ساءل :كيف مي�سح الغبار
عن مثل هذه التحف �سهلة الك�سر؟ حمال الزهور مليئة مبثل
هذه الب�ضاعة وبع�ضها عايل الثمن .يف �أحد الأيام �أر�سلت يل
�صديقتي الأمرية مبنا�سبة �أحد الأعياد باقة من هذا النوع داخل
�إناء خزيف غري عميق .بني الزهور املجففة املده�شة يربز �إبريق
نحا�سي قدمي له �صنبور طويل معقوف ،وب�ضعة �أثمار غريبة
وكبرية بحجم كرة امل�ضرب جمففة وملاعة بطريقة خا�صة� .إين
مت�أكدة �أن هذه التحفة كلفت ما ًال كثرياً.
الطاوالت ال�صغرية هي �أحد �أجزاء الأثاث الداخلي املحلي.
وتغطى ب�أغطية من قما�ش مطرز ومزرك�ش بالدنتيل مطرز بوفرة
من اخليوط الذهبية والف�ضية ،وتنثني ثنيات ناعمة تكون نوع ًا
من املوجات الف�ضية والذهبية ،وتو�ضع بينها �صور فوتوغرافية
يف �إطارات ف�ضية ومزهريات ومتاثيل �صغرية .يف حمالنا تزين
واجهات العر�ض بطريقة مماثلة تقريباً.
وهكذا تدخلني �صالة اال�ستقبال وت�سلمني على �صاحبة البيت
ومترين بالدور على جميع املدعوات الالتي �سبقنك بالو�صول
(بالطبع ي��دور الكالم عن اجلل�سات الن�سائية) .فتنه�ض كل
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منهن لرتد عليك التحية بقبلة ثالثية �أو بامل�صافحة ويتوقف
ذلك على مدى التعارف بينكن .و�إن مل تكن متعارفات من قبل
�أ�ص ًال تتبادلن ذكر اال�سم والبلد الأ�صلي .وال تقت�صر ال�صديقات
احلميمات على مالم�سة ثالثية للخدود .و�شيء اعتيادي ر�ؤية
ام��ر�أت�ين لطيفتني مبت�سمتني تتكلمان مع بع�ضهما بع�ض ًا يف
�آن واحد وتتبادالن مل�س اخل��دود خالل كل ب�ضع ثوان وك�أنهما
من�صوبتان .و�إذا �أخذنا يف احل�سبان �أن ال�ضيفات ال ي�أتني �أبد ًا
يف الوقت املحدد ف�إن مرا�سيم التحية املتبادلة ميكن �أن ت�ستمر
ملدة طويلة .يف البداية ظهرت يل وك�أنها متعبة بع�ض ال�شيء،
ولكن فيما بعد �صرت �أعدها نوع ًا من الريا�ضة .تنه�ض وتقبل
وجتل�س وتنه�ض وتقبل وجتل�س ،وهكذا.
وف��ي��م��ا ت��ت��واف��د ال�ضيفات ت��ق��وم اخل���ادم���ات ب��ت��ق��دمي قطع
ال�شكوالتة وال�شاي بالنعناع �أو باحلبهان �أو بالزعفران يف �أكواب
�صغرية والع�صري والقهوة العربية واحللويات .ويف نحو ال�ساعة
 11 - 10ويف املنا�سبات املهيبة اخلا�صة جتلب حامالت البخور
التي ينبعث منها الدخان العطري وتقرب من كل �ضيفة لكي
ت�ستطيع � -إن رغبت  -بتوجيه الدخان �إلى نف�سها برفرفة من
يدها .فيمتلئ الهواء بعطر حلو ثقيل .وهذا التقليد هو مبثابة
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دعوة للم�أدبة .فينتقل اجلميع مع �صاحبة البيت �إلى ال�صالة
املجاورة ،حيث طاوالت طويلة و�ضعت عليها جمموعة من الأواين
الكبرية م�ستطيلة ال�شكل من معدن برّاق على �سخانات مليئة
ب�أنواع الأطعمة .وميكن هنا �إيجاد لي�س فقط �أك�لات البلدان
العربية بل والأك�لات ال�صينية والكورية والإندوني�سية والكثري
�سواها .وال�سعوديون م�ضيافون ويحبون �ضيوفهم ،وهم �أنف�سهم
ال ميتنعون عن ملء �صحونهم الكبرية بكل ما لذ وطاب .وتنتهي
امل�أدبة يف وقت مت�أخر نوع ًا ما فيغادر ال�ضيوف مبا�شرة تقريب ًا
ويبقى عادة �أقرب املقربني.
لكن يجدر بنا الآن العودة �إلى ال�شقراء اللغز .وهنا تبد�أ �أكرث
احلكايات ال�شرقية �أ�صالة بنهايتها ال�سعيدة.
يف �أحد الأيام قدم �أمري �شاب عمره ثمانية وع�شرون عام ًا من
احلجاز �إلى الريا�ض لتقدمي التهاين بعيد الفطر البن عمه الأمري
خالد .ت�صادق هذان ال�شابان منذ الطفولة ،لذا اقرتح خالد
على من�صور  -وهذا هو ا�سم بطلنا � -أن يقيم مدة من الزمن
يف ق�صره .وكان الوقت ربيعاً ،وكانت �أ�شجار الليمون والربتقال
واحلم�ضيات الأخرى املثقلة بالأثمار اليانعة التي مل تقطف قد
امتلأت بزهور املح�صول .و�أزه��ار النيلوفر الرباقة ومتعددة
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الألوان واليا�سمني الر�شيق والدقيق قد التفت ب�أغ�صانها الكثيفة
املت�سلقة على ج��دران الق�صر .ويف �أعقاب الأم��ط��ار الغزيرة
الأخرية ازدهرت ال�صحراء بغطاء ملوّن ،داعية �إلى اال�سرتاحة
قبل قدوم الأيام احلارة.
كان ال�شابان يق�ضيان جميع الأوقات معاً ،ي�شاهدان املباراة
على اجلمال واخليول وي�شاركان فيها.ويق�ضيان �أيام ًا ب�أكملها
يف ال�صيد وقيادة ال�سيارات على كثبان الرمل (وهي ت�سلية فيها
ق�سط من اخلطورة �أ�صبحت م�ؤخر ًا حمببة لدى جيل �شباب
العائلة املالكة) .وكان يبدو �أن احلياة بديعة و�أن امل�ستقبل �أف�ضل
من احلا�ضر.
وعند فجر �أحد الأي��ام ر�أى من�صور يف احللم فتاة �شقراء
فاتنة مت�شي على الطريق يف الب�ستان وحولها ثالثة غزالن
وهي تكلمهم ب�شيء ما .وعندما ر�أت الأمري ابت�سمت له ومدت
له يدها .وكان احللم وا�ضح ًا جداً ،بحيث �إنه بعد �أن ا�ستيقظ
فج�أة �شعر بلم�سات �أ�صابعها الدافئة ومل يفتح عينيه مبا�شرة
لكي يبقى احللم مدة �أطول.
ينبغي القول� :إن والدي من�صور وعمته منذ �أكرث من �سنة
يحاولون �إقناعه بالزواج ويقرتحون عليه حاالت خمتلفة ولكن
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بدون جدوى .وكان خالد يعلم بهذه املحاوالت ولكنه مل ي�شارك
يف الإقناع .ويف ذلك ال�صباح عندما دخل من�صور وهو م�ضطرب
على ابن عمه وحكى له حلمه العجيب مل يرتدد خالد يف االقرتاح
عليه الذهاب �إلى لبنان للبحث عن احل�سناء ال�شقراء لأنه من
املعروف �أن اللبنانيات بالذات ي�شتهرن يف العامل العربي باللون
الفاحت ل�شعرهن.
و���ص��ل ال��رج�لان ال�����ش��اب��ان �إل���ى ب�ي�روت متنكرين لإ�ضافة
رومان�سية �أك�بر على رحلتهما ودغدغة الأع�صاب ،ون��زال يف
فندق �صغري ،ثم وجدا �أحد الأقرباء البعيدين من عمرهما عا�ش
وا�شتغل يف لبنان منذ ب�ضع �سنني .وكان قريبهما هذا مقبو ًال يف
العديد من البيوت ،ويعرف يف �أي منها تنبت احل�سناوات .يف
تلك ال�سنني مل يكن من ال�سهل ،حتى يف لبنان ،التعرف على بنت
من عائلة جيدة .فكانوا يبتكرون طريقة التعرف يف كل حالة
معينة .عادة ما كان قريبهم يعرِّف ابني عمه على رب العائلة
ويقدمهما بو�صفهما رج�لا �أع��م��ال .وكما هو معروف �أن من
ال�صعب العثور على لبناين ال ميار�س هذا النوع من الن�شاط �أو
ال يرغب مبمار�سته .ومل يبق �إال �إظهار فن التعرف .نتيجة لذلك
ا�ستطاعوا خالل �أ�سبوعني ر�ؤية عدد كبري من البنات اجلميالت
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الفاتنات .ولكن مل حترك �أية واحدة منهن قلب من�صور ،وكانت
تلك البنت من احللم العجيب �شاخ�صة �أمام عينيه دائماً .بعد
مرور بع�ض الوقت قرر ال�شابان العودة �إلى اململكة بح�سبان هذه
الرحلة نوع ًا من الت�سلية .ويف �آخر يوم قبل املغادرة دعيا �إلى
مزرعة خيول لأحد اللبنانيني الأغنياء .وكان ابنا العم يحبان
اخليول وعارفني بها ،لهذا تقبّال الدعوة بارتياح.
كان ال�صباح مائ ًال �إلى الربودة ،و�أمطرت قلي ًال قبيل ذلك.
وظهرت حافة قر�ص ال�شم�س فوق القمم امل�ستديرة لله�ضاب
املتجعدة ،والأوراق اجلديدة لأ�شجار الأرز ت�ل�ألأت ب�أ�شعتها
املرحة .جل�س ال�شابان على ح�صرية فر�شت لهما خ�صي�صاً.
و�ضعت �أمامهما على غطاء ببيا�ض الثلج �أطباق ف�ضية فيها
حلويات �شرقية ،و�آنية فيها فواكه ومتر وجنب و�أرغفة �ساخنة يف
املح�ضرة لتوها.
َّ
�صينية مدورة و�إبريق القهوة العربية الفوّاحة
وكان خدم �سود ي�سوون �ساحة احللبة بجرافات خا�صة حيث
يجب �أن تظهر اخليول بني �آونة و�أخرى .و�أراد �صاحب البيت �أن
ينال ر�ضا �ضيفيه ال�شابني اللذين �شعر باحلد�س الداخلي �أنهما
مل يكونا مواطنني عاديني يف اململكة العربية ال�سعودية.
�أخ�ير ًا فتحت بوابة الإ�سطبل الوا�سعة وانطلقت منها �إلى
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احللبة الرحبة خم�سة خيول فاخرة من ال�ساللة العربية ،لونها
�أدهم ،ما عدا الأول الأبلق متاماً ،وعليه تخطرت ...بنت ر�شيقة
�صبية �شعرها البديع �أ�شقر وجمعد ،مل ينتبه �إليها الرجالن
ال�شابان يف البداية� .ضغط من�صور على يد ابن عمه وفهم خالد
الأمر مبا�شرة.
كان بعد ذلك زفاف .و�صل ليلتها �إلى بريوت عدد غفري من
الأق��رب��اء� .أخ��ذت العرو�س الفتية ،وعمرها �أربعة ع�شر عام ًا
فقط ،الهدايا جميعها املقدمة لها بلهفة الطفل املدلل .ف�أعجبت
باجلواهر املتلألئة وباملالب�س البديعة الثمينة وبعري�سها الذي
حقق كل رغباتها .وق�ضيا �شهر الع�سل يف �أملانيا .كانت ليلى
وهذا هو ا�سم بطلتنا التي مل ت�سافر قط �إلى خارج لبنان ،تقفز
كالعنزة ال�صغرية يف الطرقات القدمية للمدن الأملانية وتت�سلق
التماثيل ال�صخرية التي تزين النافورات ال�صغرية وت�ضحك
ب�صوت مرتفع .وكان الزوج حديث العهد ينظر بلطف �إلى هذا
املخلوق الرائع وميتلئ قلبه باحلنان.
مر ال�شهر وع��اد العرو�سان �إل��ى الريا�ض .و�سارت احلياة
يف جمراها االعتيادي وب��د�أت ال�صبية باحلنني� .أرادت ر�ؤية
�أمها و�أبيها واحت�ضان �أخواتها واللعب مع �إخوتها .توقفت عن
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ال�ضحك ومل تعد الأ�شياء اجلميلة وحتى اللعب تلفت اهتمامها.
ويف �أحد الأيام بكت بكاء مر ًا بحيث انقب�ض قلب من�صور من
ال�شفقة عليها .عندئذ �سافر �إلى بريوت وجلب معه �إلى اململكة
�أقاربها جميعهم حتى �أخوات و�إخوة �أجدادها .فعاد ي�سمع من
جديد ال�ضحكة الرنانة لزوجته احلبيبة .بعد ذلك كانت هناك
حياة �سعيدة .ولدت ليلى �ستة �أطفال �أ�صحاء ،ثالث بنات وثالثة
بنني� ،أ�صبحوا عند تعارفنا كباراً.
وهكذا ف�إنكم بالطبع فهمتم �أن ال�شقراء اللغز هي ليلى التي
يف يوم ما غزت قلب الأمري ال�شاب من�صور .لقد �أذهلتني هذه
الق�صة ،رمبا لأنها فع ًال ت�شابه حكاية �أ�صيلة �أردت �أن �أحكيها
لكم .مع ذلك ف�إين مت�أكدة �أن حياة �أي �إن�سان مهما كان ب�سيط ًا
هي حياة فريدة ميكن �أن تثري اهتمام ًا حقيقياً.
بعد �أ�سبوعني من تعارفنا دعتني ليلى �إلى زيارتها .و�أقول
ب�صراحة� :إين ذهبت �إليها ب�شيء من اخل��وف بانتظار �شيء
ما غري اعتيادي .علمت قبل ذلك �أنها فقدت زوجها منذ �سبع
�سنوات و�أنها تعي�ش مع عائلة �أح��د �أبنائها (ح�سب القوانني
ال�سعودية ال ي�سمح للمر�أة �أن تعي�ش لوحدها حتى لو كانت متلك
عدة بيوت) .تعرفت على بناتها احل�سناوات ،ظهرت يل �أكربهن
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وك�أنها يف عمرها نف�سه ،تعرفت على �أحفادها الت�سعة ع�شر وعلى
الأ�صدقاء املقربني لهذا البيت الدافئ .ولكن �أهم ما ر�أيت حال
دخويل �صالة اال�ستقبال الكبرية �صورة �ضخمة للأمري من�صور
تغطي ج��دار ًا كامالً .وهي تطغى على كل ما يف هذه ال�صالة.
ف�أينما جل�ست ف�إنك ترى ال�صورة حتى بنظرة جانبية .وك�أن
هذا الإن�سان حا�ضر بني الأحياء ب�صورة خفية.
ك��ان ل��دي الوقت الكايف للتمعن بال�صورة .ر�سمت �صورة
الأمري يف عمر متو�سط .وجهه كبري ذو �إرادة قوية وعيناه ذكيتان
وطيبتان .ابت�سامة خفيفة �ساخرة .وعند النظر �إلى ال�صورة
تذكرت �صراحة ليلى ب�أنها كانت �سعيدة �سعادة حقيقية يف حياتها
الزوجية ،و�أنها ال ت�ستطيع �أن تتذكر �أية حالة من �سوء التفاهم
�أو الإ�ساءة .عندئذ �أيقنت �أن هذا الإن�سان ي�ستحق الذكر الذي
ميتلك �إح�سا�س احلب واالح�ترام والتعاطف الذي ا�ستطاع �أن
يوفّر ال�سعادة ولو المر�أة واحدة يف هذا العامل الغريب.
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يف بداية الع�شرينيات من القرن امليالدي املا�ضي كانت هناك
دولتان على الأرا�ضي التي ت�شغلها اململكة العربية ال�سعودية يف
الوقت احلا�ضر� :سلطنة جند مع الأرا���ض��ي امللحقة ،ومملكة
احلجاز (اجلزء الغربي اجلبلي و�ساحل البحر الأحمر من �شبه
اجلزيرة العربية مبا يف ذلك املدينتان املقد�ستان مكة واملدينة)،
وكانت العالقات بينهما متوترة دائماً .يكفينا القول� :إنه كان مينع
م�سلمو الدولة املجاورة من احلج .هذا ال�سبب و�أ�سباب �أخرى
�أولها الرغبة يف ا�ستعادة الأرا�ضي املفقودة حدت بال�سلطان
عبد العزيز �إلى الهجوم على احلجاز .ففي �سنة 1924م قام
بغزو مدينتي الطائف ومكة ،حيث �أجنز �شعائر احلج يف الكعبة.
ويف ال�سنة التالية غزا املدينة وجدة يف  8كانون الثاين (يناير)
من �سنة 1926م .ويف امل�سجد الرئي�س يف مكة �أعلن عبدالعزيز
نف�سه ملك ًا على احلجاز .ويف �سنة 1932م �أ�صدر امللك اجلديد
مر�سوم ًا «بتوحيد �أجزاء اململكة العربية» وح�صلت البالد ح�سب
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هذا املر�سوم على ا�سمها احلايل ،و�أ�صبح يحتفل بيوم � 23أيلول
(�سبتمرب) بو�صفه يوم وطني.
وبالطبع ميتد تاريخ جدة التي تدعى «بوابة البحر الأحمر»
�إلى مئات عديدة من ال�سنني .وقد كانت يف زمن ما يف م�ستهل
الأل��ف الأول من التاريخ قرية �صغرية ل�صيادي الأ�سماك،
ا�ستطاعت العي�ش يف املناخ القا�سي على ال�ساحل ال�صحراوي
ال�صخري بف�ضل كرم البحر فقط .كانت امل�ساكن تبنى من
�شظايا ال�سال�سل املرجانية ،و�شيد منها �أي�ض ًا فيما بعد �سور
حول امل�ستوطنة كلها حلمايتها من الأعداء .املوقع املالئم على
خليج منا�سب �ساعد جدة القدمية يف �أن ت�صبح ميناء جتارياً،
وبخا�صة بعد افتتاح قناة ال�سوي�س �سنة 1869م  .فكانت
ت�أتي �إليها ال�سفن من �أمريكا و�أوروبا و�إفريقيا مرور ًا باليمن
والهند وال�صني .وكانت تتوقف عندها لل�شراء والبيع والتزود
باملواد الغذائية ومياه ال�شرب .و�ساعد التجار بعيدو النظر
على ازدهار جدة واغتنى الكثريون منهم باغتنائها .وبالطبع
�أ�صبحت املدينتان املقد�ستان مكة واملدينة احلافز املطلق لنمو
�أهميتهم.
حتى الأربعينيات من القرن الع�شرين كانت جدة عبارة عن
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م�ستوطنة �صغرية حماطة ب�أ�سوار قالعية وم�ساحتها كيلومرت
مربع واحد فقط ،مع كونها مدينة مزدهرة .لكن بعد اكت�شاف
النفط يف �شبه اجلزيرة �أزيلت هذه الأ�سوار ومنت املدينة ب�سرعة
�إل��ى الأب��ع��اد الع�صرية ،وه��ذا على �أي��ة ح��ال ،يعك�س احلركة
االنتقالية العامة يف اململكة .فبلغت م�ساحتها يف الت�سعينيات550
كيلومرت ًا مربع ًا و�سكانها  1.5مليون ن�سمة.
كانت للحجاز يف ذلك الوقت تقاليد �سيا�سية و�إدارية معينة
قيا�س ًا على الأرا�ضي الأخرى من دولة ال�سعوديني .لذا تكيفت
مدنه ب�سرعة ،وبخا�صة جدة ،مع التغريات اجلذرية اجلارية يف
اململكة يف جماالت احلياة جميعها .كانت جدة حتى �سنة 1985م
مبثابة املركز املايل للبالد ،حيث انت�شرت امل�ؤ�س�سات امل�صرفية.
فظهرت هنا ال���وزارات وامل�صالح ،كما ينمو الفطر يف �أر���ض
خ�صبة عقب املطر ،و�أن�شئ نظام التعليم .وتعد جدة حتى يومنا
هذا العا�صمة الثانية للدولة ،حيث ينتقل تقليدي ًا امللك احلاكم
يف ن�صف ال�سنة ال�صيفي ،وحيث يجتمع جمل�س الوزراء كل يوم
�إثنني يف هذه املدة ،وي�أتي �إليها بالطائرة كل يوم تقريب ًا الوزراء
من خمتلف امل�ستويات (طائرات خطوط الطريان ال�سعودية
تقطع هذه امل�سافة يف ظرف �ساعة واحدة و 15دقيقة).
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�أنا �أحب القدوم �إلى هنا حب ًا جماً� ،إذ �إن جدة هي مدينة �أكرث
حيوية ون�شاط ًا باملقارنة مع الريا�ض املدينة الر�سمية ال�صارمة.
ف�شوارع جدة غا�صة بالنا�س دائماً ،وقوارب ال�صيد تتحرك يف
خمتلف االجتاهات على ال�سطح الفريوزي الأمل�س ملاء البحر،
وتدور الأراجيح الدوّارة على ال�شاطئ ،وت�سمع �أ�صوات الأطفال
الرنانة .ويف امل�ساء عندما ت�شعل �أنوار الإعالنات يطيب اجللو�س
يف �أحد املطاعم العديدة املبنية على املاء مبا�شرة على طول
�ساحل ال�شاطئ املريح للتلذذ بهدايا البحر املطبوخة بطريقة
بديعة ،والتن�صت ل�صوت ارتطام الأمواج اخلفيفة بالعوامات
اخل�شبية.
توجد هنا جامعة امللك عبد العزيز ،ومركز علمي  -فني،
وب�ضعة متاحف جمهزة جتهيز ًا رائعاً� .أود التحدث ب�صورة
خا�صة عن �أحدها وهو متحف عبدالر�ؤوف خليل الذي احرتق
العام املا�ضي.
�أقول ب�صراحة� :إنه يعطي انطباع ًا مذه ًال متاماً ،ومل �أ�شاهد
قط �شيئ ًا مماث ًال وال �أظن �أنه يوجد ما ي�شبه ذلك يف �أي بلد.
وراء �سور حديدي م�شبك ي�شمخ بيت �ضخم مرق�ش معقد
ال�شكل على م�ساحة حي كامل .وتعلو �سقفه على م�ستويات
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خمتلفة �أكرث من ع�شرين منارة متنوعة الهيئة واللون وال�شكل
والت�شذيب ب�أهلة مذهبة على قممها .اجلدران مزينة ب�أفاريز
متعددة الألوان ،وطنوف ن�صف دائرية ،وب�شرفات من خ�شب
مزخرف و�أحجار كرمية ،وزجاج ملون عبارة عن قطع فنية.
وهو بكامله يظهر وك�أنه لعبة �أ�سطورية ويذكرنا بربج خرايف.
عندما �أ�صبحنا �أنا وزوجي داخله كانت ده�شتنا باملحتويات
لي�ست �أق��ل منها باملظهر اخل��ارج��ي لهذا املتحف العجيب.
�أوالً ،كان خالي ًا متام ًا من النا�س :مل يكن هناك زائر واحد
�أو موظف واحد ،رغم �أنه كان مفعماً ،و�أ�ستطيع �أن �أقول� :إنه
كان مكتظ ًا بكمية غري قابلة للعد من معرو�ضات تفوق الت�صور،
بالإ�ضافة �إلى �أن �أ�شياء فريدة و�ضعت بجانب �أ�شياء حياتية
عادية ال متثل �أي اهتمام علمي ،مثال ذلك :مزهرية زجاجية
ب�أزهار ا�صطناعية ون�سخ اعتيادية �أو زينة رخي�صة يف �صاالت
اال�ستحمام .نعم تعر�ض يف ه��ذا املتحف �صاالت ا�ستحمام
ب�إنارة �ساطعة مفتوحة الأبواب على م�صاريعها ال�ستعرا�ضها،
ورمبا ت�ستعمل!
ويف الوقت نف�سه تعر�ض جمموعات فريدة من الأ�سلحة
النارية والباردة املزينة مبعادن ثمينة و�أحجار كرمية ،وجماميع
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قيمة من الكتب وقطع النقود القدمية وامل�صوغات الثمينة،
وجمموعة يف حالة جيدة من الألب�سة والأزي���اء الوطنية من
خمتلف �أنحاء العامل ،واملوبيليات ،والأواين ،و�أ�شياء عرث عليها
يف التنقيبات الأثرية ،وخمطوطات قدمية ،ولوحات لفنانني
حديثني وقدامى ،ومتاثيل و�أ�شياء كثرية �أخرى .تكوّن عندنا
انطباع �أنه يف هذا املتحف مت �شراء وجتميع كل ما هو نفي�س
وغايل الثمن �أو �أقل ثمناً ،بدون �أي نظام �أو �أهداف .وات�ضح
�أن الأمر كان هكذا بالفعل .وانح�صر ال�سر يف �أن تاريخ هذا
املتحف  -الأعجوبة تاريخ رومانتيكي متام ًا كما يف حكايات
�ألف ليلة وليلة تقريباً.
كان رجل �شاب غني يعي�ش يف مدينة جدة التجارية .وقرر
بناء بيت تكرمي ًا لزوجته احل�سناء ،بحيث مل يكن لأحد بيت
�شبيه به.
وقد دعا �أف�ضل �أ�ساتذة البناء من بلدان خمتلفة وبنوا له
ق�صر ًا بديع ًا عجيباً .وعا�ش ه��ذان الزوجان ب�سعادة وفرح
الأقرباء واملعارف .ويف �صباح كل يوم كان الزوج ال�شاب يقدّم
�إلى زوجته هدية جميلة ليفرح قلبها من ال�صباح الباكر.
مرت ال�سنون ،ورزق الزوجان ب�أطفال ،والأ�شياء ا�ستمرت
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بالرتاكم .فعمال لها خزانات خا�صة ذوات مرايا لعر�ضها.
وك��ان ال�ضيوف يفغرون �أفواههم من التعجب ،و�أ�صبح من
ال�صعب التوقف و�أ�صبحت عملية جتميع الأ�شياء بالن�سبة
لهذين الزوجني الطريفني هواية .عندئذ قررت العائلة التي
ازداد عدد �أفرادها االنتقال �إلى بيت جديد وحتويل القدمي �إلى
متحف واحلفاظ عليه بو�صفه رمز ًا لل�سعادة الزوجية.
هذه الق�صة ،يحتمل �أنها منمّقة كثرياً ،حكاها لنا حاجب
املتحف وهو �أي�ض ًا امل�شرف عليه .وجواب ًا عن �س�ؤالنا :ملاذا
ال حتر�س هذه الكنوز حرا�سة جيدة؟ قال� :أوالً :لن يجر�ؤ �أحد
على �سرقتها لأن هذا حرام .وثانياً :و�ضعت لالحتياط عد�سات
مراقبة يف ال�صاالت جميعها.
ج��دة لي�ست جم��رد مركز م��ايل وث��ق��ايف ،و�إمن��ا هي �أي�ض ًا
مركز �صناعي .فقد متركزت هنا املعامل الدوائية والإلكرتونية
الأ�سا�سية ،و�شبكة وا�سعة م��ن ال��ور���ش احلرفية ل�صناعة
املوبيليات والأدوات احلياتية ،وخ�صو�ص ًا املجوهرات امل�شهورة،
لي�س فقط داخ��ل البلد ،بل وخ��ارج ح��دوده �أي�ضاً .ي�ستخدم
الذهب من عيار  18قرياط ًا ف�أعلى ،وهذا حمدد بالقانون .ويعد
�إنتاج املواد الغذائية واخلدمات من الفروع املهمة لالقت�صاد.
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و�ساعدت غرفة التجارة وال�صناعة التي �أن�شئت منذ �أكرث من
�أربعني عام ًا على تقدم �أ�شكال العمل احلر جميعها وحت�سينه،
و�شجعت كل مبادرة �إيجابية ،ويجري التعامل مع الأ�سواق
اخلارجية ،وهذا انعك�س على تطور املدينة وازدهارها .وبالطبع
على �سكانها �أي�ضاً ،الذين يظهرون يف كل جمال ممكن وبثبات
منتهى كرم ال�ضيافة واحلفاوة .ويف اعتقادي لي�س هذا من
التقاليد فح�سب ،بل هو عالمة حقيقية على احلياة املرفهة.
ميثّل عمران جدة اليوم خليط ًا متنا�سق ًا بني الطابع التقليدي
والطابع احلديث ،مما يك�سب هذه املدينة الفريدة خ�صو�صيتها
و�صبغتها املميزة .وميكن �أن يكون مبنى متحف البلدية مثا ًال
�ساطع ًا على هذا التكافل .تتميّز على خلفية جدرانه املرمرية
البي�ضاء النوافذ املقنطرة املغطاة مب�شبكات من خ�شب قامت
اللون منقو�شة باليد ،وال�شرفات املخرّمة امل�ستورة بنقو�ش دقيقة
جداً .هذه ال�شرفات منوذجية لأبنية عديدة يف احلجاز .ولي�ست
هي زينة عمرانية وح�سب ،بل وحتل م�شكالت عملية :حتجب
�أ�شعة ال�شم�س احلارقة ،وت�سمح مب�شاهدة حياة املدينة بدون
الإخالل بقواعد ال�سلوك املتعارف عليها .تلفت النظر ب�صورة
خا�صة املنطقة املركزية للمدينة ،حيث متت �صيانة العديد من
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البيوت القدمية و�إعادة بنائها .وترتك انطباع ًا قوي ًا العمارات
البديعة لل�شركات الكبرية واملراكز التجارية بخطوطها املن�سقة
وموادها احلديثة و�أروقتها املقنطرة الهائلة.
مطار امللك عبد العزيز ال�ضخم امل�شيّد با�ستخدام �أحدث
التكنولوجيات ميكن عده مثا ًال لتتابع التقاليد العمرانية .فهو
ي�شغل م�ساحة  150كيلومرت ًا مربع ًا ويتكون من ثالث حمطات -
الدولية واملحلية واخلا�صة با�ستقبال احلجاج .وقد بني على �شكل
خيمات ،وهو ال�شكل املقرّب �إلى قلب كل �سعودي .خمروطات
�ضخمة من �ألياف زجاجية تتقارب لتكون �سقيفة �سيكلوبية
حتمي ال�سياح من ال�شم�س ال�ساخنة .وي�شتمل ت�صميمه الفريد
يف نوعه على نظام فعّال للتهوية والتكييف يوفر ظروف ًا مريحة
يف املناخ احلار والرطب .ح�صل هذا املطار �سنة 1983م على
جائزة العمران الإ�سالمي.
وبعد �ست �سنوات منحت هذه اجلائزة �إلى امل�سجد الأبي�ض
ببيا�ض الثلج على ال�شاطئ .هذا امل�سجد جميل حقاً ،خ�صو�ص ًا
عند النظر �إليه من جهة البحر ،حيث تنعك�س اخلطوط املن�سّ قة
للجدران والقبب واملنارة الرحمية يف املياه امل�ستوية لل�شاطئ.
لي�س بال�صدفة �أن ت�سمى جدة العا�صمة التجارية للمملكة.
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فهي ال تقت�صر على ا�سترياد �أن��واع الب�ضائع وت�صديرها ،بل
تعد مركز ًا جتاري ًا كبرياً .ف�أ�سواق اجلمجوم ذات �أهمية كبرية!
وهي يف احلقيقة مدينة داخل مدينة .يوم واحد ال يكفي للزائر
للمرور على املحال جميعها ،وممثليات ال�شركات واملطاعم
واملعار�ض ومراكز ت�سلية الأطفال وحمال احلالقة واخلياطة
و�أق�سام الب�ضائع اخلا�صة جد ًا وامل�ؤ�س�سات الأخ��رى .وحديث ًا
افتتح مركز جتاري �ضخم �آخر وهو مركز حممود �سعيد الذي
مل �أ�شاهده ولكنه ح�سب قول زوجي يفوق املركز ال�سابق من
حيث احلجم وعدد املحال التجارية وث��راء موجوداته .يقول
�إيلمان �أرا�سلي� :إنه �شيء خيايل .وبخ�صو�ص �صفوف الأ�سواق
يف جدة التي ال تنتهي ف�إنها تبهج بب�ضاعتها املتنوّعة وتفوح
بعطورها ال�شرقية ،وجتار حمال البقالة ينادون ب�صوت مرتفع
لتذوق ب�ضاعتهم احللوة.
ي�شغل ال�شاطئ البالغ طوله كيلومرتات عديدة مكان ًا خا�ص ًا
يف حياة �سكان املدينة ،وهو م�شجَّ ر ب�أ�شجار ال�سنط العالية
ومزيَّن برواق كامل من التحف املنحوتة الع�صرية جداً ،من
عندها يتجلى منظر خالب لنافورة قوية وك�أنها تنطلق من
�أعماق البحر ،م�ضخاتها �إلى درجة عالية من القوة تدفع املاء
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�إلى ارتفاع  150مرتاً ،لذا ميكن م�شاهدة عمود املاء وغيمة
ال��رذاذ ال�ساقط حوله من م�سافة ب�ضعة كيلومرتات .وحتى
يف الليل عندما ت�سلّط عليها الأن��وار القوية مع قدوم امل�ساء
والربودة ميتلئ ال�شاطئ بالنا�س ،يت�سلى الأطفال يف ال�ساحات
العديدة املجهزة جتهيز ًا جيداً ،فيمكنهم رك��وب الأراجيح
الدوّارة وال�سيارات واخليول ال�صغرية والكبرية وحتى اجلمال.
وعوائل كاملة متلأ مئات املطاعم الكبرية وال�صغرية على املاء
التي تقدم �أنواع الأطباق الوطنية وفق ًا جلميع الأذواق� .أولئك
الذين يهتمون كثري ًا بتح�سني �صحتهم واحلفاظ عليها يتجولون
ويهرولون على طرقات �أن�شئت ب�صورة خا�صة لهذا الغر�ض
يف�ضل اجللو�س فقط على
على مقربة من البحر .بع�ض النا�س ّ
ال�ساحل ومراقبة النزول البطيء لقر�ص ال�شم�س الكبري الفاتر
�إلى داخل املياه الهادئة للبحر الأحمر.
�أم��ا �إذا خرجت �إل��ى ال�ساحل يف ال�صباح الباكر ف�إنك
بالت�أكيد �سرتى �صيادي الأ�سماك وه��م يجهزون القوارب
اخلا�صة ب�صنعتهم كما كان الأمر منذ مئات ال�سنني .بعدها
�سيعودون مع �صيدهم الوفري ومتتلئ �سوق ال�سمك بال�ضو�ضاء
والروائح احلادة ،فينجذب �إليه حمبو ال�سمك الطازج .وقبل �أن
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تبد�أ املحركات ال�صاخبة لزوارق التجوال البخارية والدراجات
البخارية وال�سجايا الرائجة الأخرى لريا�ضة املاء احلديثة تزعج
مياه البحر ال�ساكنة؛ ميكن الركوب يف قارب �شفاف القعر �أو
ا�ستئجار معدات خا�صة ومب�ساعدة مدرب (للمبتدئني) الغو�ص
يف العامل ال�سحري حتت املاء.
ويعد البحر الأحمر من �أجمل معامل الطبيعة  ،رغ��م �أن
�سواحله �صحراوية ورتيبة .ر�أيته لأول مرة يف زمن ال�صبا البعيد
يف ال�سواحل الإفريقية يف �أول بعثة لنا �إلى م�صر .و�أتذكر كيف
�أده�شتنا التظاليل احلمراء على �سطح مائه .وقفنا مبهورين
ونحن نراقب هذه التقلبات بالألوان .علمت فيما بعد �أن �سبب
ذلك هو انعكا�س �أ�شعة ال�شم�س على الأدغال املرجانية ،لكن
بقي يف الذاكرة ال�شعور باملعجزة .بعد عقد من ال�سنني �سبحنا
مرات عديدة وا�ستمتعنا بنظر خليج العقبة للبحر الأحمر،
على �ساحله ال�شمايل ال�شرقي من جهة الأردن .و�أخري ًا حالفنا
احلظ بالقدوم �إلى �ساحله ال�شرقي املقابل ،يف اململكة العربية
ال�سعودية.
والبحر الأحمر بدون �شك حو�ض بحري فريد تتوافر فيه �أكرث
مناذج العامل احليواين تنوع ًا وغرابة .ال �أ�ضمن تعداد جميعها،
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لكن ميكنني القول بدرجة عالية من الثقة �أن احليوانات البحرية
هنا �أكرث الأنواع زهاء وبريق ًا وغرابة ،وللأ�سف بع�ضها خطر.
بني الفروع املرجانية الربداء والرباقة مترق جماميع من
الأ�سماك ال�صغرية ب���أل��وان خمتلفة .ومت��ر ال�سمكة الببغاء
ملوّحة بذيلها ببطء وتتلألأ حرا�شفها ب�شذرات ملونة يف �أ�شعة
ال�شم�س املتك�سرة .وال بد للمراقب ال�صبور �أن ينتظر حتى
ظهور ال�سلحفاة البحرية باحلجم ال�ضخم ج��داً .وللمراقب
املتمعن �أن يرى الفقمة اللعوب بلونها الأخ�ضر القامت ،التي
ي�صعب م�شاهدتها على خلفية الأع�شاب املتماوجة .كان هذان
ال�صنفان لوقت قريب على و�شك االنقرا�ض ولكنهما الآن حتت
حماية الدولة.
�إن العامل احليواين للبحر الأحمر وبخا�صة الأ�سماك منها
غريبة �إل��ى درج��ة ،بحيث �إن �أ�سماءها املتكوّنة من تراكيب
كلمات متنافرة ت�ؤكد غرابتها .احكم بنف�سك :ال�سمكة اجلراحة
بزعانفها الربتغالية ال�ساطعة ،ال�سمكة القطة بالبقع امللونة؛
ال�سمكة الفرا�شة املخططة ،امل�لاك الإم�براط��وري ،ال�سمكة
ال�صخرية ذات ال�شبه الكبري بال�صخرة حقيقة ،ال�سمكة القنفذ
�أو ال�سمكة الكرة الأر�ضية .وهذه ال�سمكة خملوق فريد يف نوعه
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متاماً .لها وجه �أ�صفر فاقع وج�سم م�سطح بدرجة ما ومغطى
ب�أ�شواك .وما يربر ا�سمها هو �أنه يف حالة اخلطر ترت�شف املاء
�إل��ى داخلها وتتحول �إل��ى ك��رة( ،وبيتنا مزين ل�سنني عديدة
ب�سمكة من هذا النوع حم�شوة .وهي ت�شبه ال�صبري يف ر�أيي).
�إذا نزلت �إلى القعر متام ًا ترى �أنه مزدحم بالأحياء البحرية.
ال�سمك الفهود امل�سطح بعيونها على اجلانب الأي�سر من البدن،
ال�سمك النعول املرمرية بعيونها على اجلانب الأمي��ن ،تدفن
نف�سها يف الرمل وت�صبح غري مرئية متام ًا ل�ضحيتها املحتملة.
وال�سمكة املعزة القو�س قزحية ت�ستخرج طعامها بوا�سطة قرون
حادّة تتدلى يف اجلزء ال�سفلي من الر�أ�س .كتاكيت متنوعة داخل
�أ�صداف �أو بدونها ،واجلمربي ،واللب�سرت وال�سرطان البحري،
وغريها من �أنواع ال�سرطان تقطن يف هذا احلو�ض املائي الغني
جداً .وطبع ًا هناك وحو�ش خطرة مثل ال�سمكة املطرقة ،ب�ضعة
�أنواع من القر�ش ،و�سمك ال�شكات ،واملورين العمالق الذي يبلغ
طوله ثالثة �أمتار .ويجب �إعطاء �سلطات املدينة حق التقدير
لإقامتها حواجز وقائية خمتلفة �ضد املخاطر ،بحيث ي�ستطيع
ال�سكان و�ضيوف املدينة ممار�سة ال�سباحة حتت املاء و�صيد
ال�سمك وخمتلف �أنواع الريا�ضة املائية باطمئنان و�أمان.
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تنت�شر يف البحر الأحمر جمموعة من اجلزر املرجانية ،لكنها
غري م�أهولة با�ستثناء اثنتني �أو ثالث؛ ب�سبب عدم وجود م�صادر
للمياه العذبة فيها .وتنظّ م وكاالت ال�سياحة رحالت �إليها ملحبي
ممار�سة �صيد ال�سمك .ي�صيدون كال�سابق بوا�سطة ع�صا من
الق�صب ،لكن يف كثري من الأحيان يفوق ما ي�صطادونه كل
التوقعات .هذا يعد جنة للذين يقدّرون هذا النوع من ال�صيد.
تقع اجلزر املرجانية بال�ضبط على طريق الطيور املهاجرة التي
تتوقف فيها للراحة والتفريخ .وكان �صيادو ال�سمك املحليون
يف القدمي ي�صيدون املري�شات املطمئنة بوا�سطة �أفخاخ بدائية
ويجمعون البي�ض من الأع�شا�ش املن�سوجة على الأر���ض� .أما
اليوم فالقانون مينع ممار�سة هذا العمل .و�أك�ثر من ذلك،
فقد �أُعلنت بع�ض الأمكنة وحتى جزر بكاملها على �أنها مناطق
حمرمة.
كان البحر الأحمر منذ قدمي الزمان امل�صدر الأ�سا�س حلياة
ال�سكان املحليني .ومع ظهور املالحة بد�أ عن طريقه اختالطهم
بالعامل اخلارجي .وميناء جدة حالي ًا لي�س جمرد حمط لفخر
�أهايل املدينة ،بل هو ال�سلطة الرئي�سة مطلقة ال�صالحية للموانئ
املن�ش�أة �سنة 1976م التي اهتمت بتطويره .و�أ�صبح امليناء جزء ًا
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ال يتجز�أ عن املنظر الطبيعي اجلبلي املحيط .تقوم الرافعات
ال�ضخمة � 24ساعة يف اليوم بال كللٍ بتفريغ الطابور غري املنتهي
من ال�سفن على  45ر�صيف ًا حديث ًا وحتميلها .احلجم ال�سنوي
العام للحموالت يربو على  15مليون طن .وهناك ر�صيف �أعدَّ
ب�شكل خا�ص ال�ستقبال احلجاج القادمني لت�أدية فري�ضة احلج،
وهو ي�ستطيع ا�ستيعاب � 40ألف م�سافر يف �آن واحد.
يقدم على مدار ال�سنة �إلى جدة من �سائر �أنحاء املعمورة
م�لاي�ين احل��ج��اج ب��ال��ط��ائ��رات �أو ال��ب��واخ��ر .وينتظرهم هنا
ا�ستقبال على �أعلى درجات الو ّد من قبل �سكان املدينة� ،أما
ال�سلطات فتوفر لهم ظروف ًا مريحة� ،أظ��ن �أنهم ال يتمتعون
بها يف بالدهم .وتذهل الطريقة الدقيقة واملن�سّ قة التي تعمل
بها الآلة التنظيمية يف هذا التجمع الهائل من النا�س الذين
�أغلبيتهم لي�سوا يف �سن ال�شباب .يتوجه احلجاج بال�ضبط �إلى
املكان الذي تنتظرهم فيه الراحة والطعام بعد ال�سفر املتعب.
ال ت�ضيع الب�ضائع ،وتوجد غ��رف خالية يف الفنادق ،وتقف
احلافالت للتوجه �إلى مكة يف �أماكن حمددة.
وهكذا نحن ن�سافر �إلى مكة العا�صمة الدينية للمملكة� ،أو كما
ي�سمونها «�أم املدن» ولقبها �أم القرى التي تف�صلنا عنها م�سافة
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 80كيلومرتاً .الطريق العام رائع ومتعدد اخلطوط �شبيه مبدرج
�إق�لاع الطائرات .واحلافلة مريحة ووا�سعة م��زوّدة مبقاعد
وثرية داعية للنوم وهواء تكييف ودورة مياه ،وهي تندفع برفق
نحو املدينة املقد�سة .فج�أة يظهر قو�س �ضخم يجمع ما بني
جانبي الطريق العام .ويف اجلزء الأعلى منه كتاب كبري مفتوح
على �شكل امل�صحف ال�شريف .وهذا الن�صب العظيم هدية من
امللك فهد ملاليني امل�ؤمنني .ال ي�ستطيع املرور حتته �إال امل�سلمون.
وب�صورة غري ملحوظة نتجاوز مكان ًا �صحراوي ًا وجبا ًال �صخرية
وتال ًال مدوّرة ترقد داخلها كاملهد مدينة مكة املكرمة املدينة
الإ�سالمية الأولى ،وطن النبي حممد  �صاحب �آخر ر�سالة
دينية عاملية.
ال يعرف زمن ظهور م�ستوطنة مكورابا (مكة احلالية) قرب
منبع زمزم ملياه ال�شرب ويعود �إلى بطون الع�صور .كانت قبل
ن�شوء الإ�سالم مكان ًا لتعبّد القبائل الرحل ،وكانت �أي�ض ًا ت�ؤدي
دور ًا مهم ًا يف التجارة بني �آ�سيا وبالد حو�ض البحر املتو�سط.
و�ساعدت ط��رق القوافل لي�س فقط على حتويل امل�ستوطنة
ال�صغرية �إل��ى مدينة ،بل وعلى ب��روز جتار حمرتفني و�أنا�س
متخ�ص�صني بقيادة القوافل .والعامل الكبري الآخر لتطورها
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هو احلج الذي �شمل ت�أثريه مناطق �أخرى من احلجاز .فكان
�أغلب احلجاج يتاجرون بامل�صنوعات التي يجلبونها معهم من
البلدان املجاورة ،و�أحيان ًا ب�أوالدهم ،للتعوي�ض ولو جزئي ًا عن
م�صاريف الطريق .ويف طريق العودة كانوا ي�شرتون القهوة
وال��ت��واب��ل وب�ضائع حملية �أخ���رى .كانت �سوق مكة جتتذب
املنتجات احلرفية والزراعية من مقاطعات �شبه اجلزيرة
العربية جميعها ،وبذلك �ساعدت على تطور التجارة الداخلية
والعالقات التجارية  -املالية .لكن عند والدة النبي حممد 
(�سنة 570م) مل تكن مكة متثّل مدينة بقدر ما هي م�ستوطنة
بطرقات �ضيقة وبيوت واطئة .وكان الأثر املهم الوحيد فيها
بالطبع امل�سجد والكعبة املقد�سة ال�صغرية بارتفاع قامة �إن�سان
واحلجر الأ�سود يف زاويتها ال�شرقية ،وكانت قد �أقيمت يف زمن
ما من قبل �إبراهيم وابنه �إ�سماعيل.
تربّى حممد  يف بيت عمه �أبي طالب ،الذي ا�ستطاع �أن
يغر�س يف ال�شاب ال ُمثُل الأخالقية العالية .وعندما نزل جربيل
على النبي  وهو يف �سن الأربعني و�أبلغه بوحي اهلل ،ن�شر يف
مكة تعاليم الدين اجلديد و�أبلغ النا�س �أنه ر�سول اهلل تعالى.
ودعا النبي �أبناء بلدته وقومه والب�شر �أجمعني �إلى التخلي عن
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املعتقدات الوثنية القدمية وعبادة ربهم الواحد الأحد.
والعديد من �سكان املدينة مل ي�ساندوا بالطبع النبي
حممد  يف البداية ،فا�ضطر هو و�أتباعه لالنتقال �إلى
يرثب (املدينة املنورة حالياً) .وي�سمى هذا اليوم (� 22أيلول
من �سنة 622م تقريباً) بالهجرة ومنه يبد�أ ت�أريخ التقومي
الإ�سالمي .لكن جاذبية التعاليم الإ�سالمية و�شموليتها
التي تدعو قبل كل �شيء �إلى امل�ساواة بني امل�ؤمنني جميعهم
والتوزيع العادل للرثوة الوطنية والتقوى يف منط احلياة،
باال�ضافة �إلى املواهب ال�سيا�سية والتنظيمية الفائقة للنبي
 �ساعدت على زيادة كبرية يف عدد �أتباعه .ويف �سنة 630
 631م ا�ستطاع امل�سلمون بقيادة النبي  -عليه ال�صالةوال�سالم � -إخ�ضاع مكة ،ومن ثم اجل��زء الأك�بر من �شبه
اجلزيرة العربية .وبعد ذل��ك ،كما هو معروف ،ا�ستحوذ
هذا الدين على �ألباب مئات الألوف من النا�س و�أفئدتهم
و�شمل يف انت�شاره العديد من البلدان من �إ�سبانيا غرب ًا �إلى
الهند �شرقاً .وقام معتنقوه الذين �أن�ش�أوا اخلالفة العربية
 الإ�سالمية الوا�سعة واختلطوا بال�شعوب التي غزوهاوه�ضموا ثقافتها؛ بتكوين العمران والر�سم وغريهما من
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القيم الروحية اخلا�صة بهم ،هذه القيم احلية التي �أعجبت
الأجيال الالحقة.
يف �إحدى ليايل �شهر رم�ضان من �سنة 610م نزل جربيل
على حممد  ،الذي كان يختلي بنف�سه للتعبد والت�أمل وغالب ًا
ما كان يق�ضي �ساعات طويلة يف التن�سّ ك على جبل حراء (قرب
مكة) ،ونقل �إليه الوحي الإلهي وعهد �إليه مب�س�ؤولية �إعالن �أمر
اهلل تعالى لقومه.
كانت مكة على مر القرون عر�ضة ملطامع خمتلف الغزاة
اب��ت��دا ًء بالقبائل العربية ال�صغرية وحتى الإم�براط��وري��ات
العظيمة املتتابعة .ومع االنتقال من �أي��دي �أح��د احلكام �إلى
�آخر ظلت دائم ًا مكان ًا للتعبّد .ويف ال�سنني الثالثمائة الأخرية
كان تاريخ مكة مرتبط ًا بطريقة �أو ب�إخرى بالبيت ال�سعودي،
ويف �سنة 1932م �أ�صبحت �إلى الأبد جزء ًا ال يتجز�أ من اململكة
العربية ال�سعودية.
يف الع�شرينيات من القرن املا�ضي كانت مكة التزال مدينة
�صغرية �سكانها ملونون عددهم نحو � 50ألف ن�سمة .ا�ستقر فيها
�أنا�س من جن�سيات خمتلفة (�أندوني�سيون و�أزبكيون وم�صريون
وغريهم) قدموا لغر�ض احلج وبقوا ب�صورة دائمة .مل تتغري
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املدينة ك��ث�ير ًا خ�لال �أك�ثر م��ن � 1300سنة ،منذ زم��ن حياة
النبي حممد  .وهكذا ي�صف مكة �أحد املعا�صرين يف بداية
الع�شرينيات:
«حتمي مكة ب�ضعة �أب��راج حرا�سة وقلعتان .وتتمركز حياة
املدينة وك��ل العامل الإ�سالمي يف امل�سجد الرئي�س بيت اهلل
�أو امل�سجد احلرام ،وهو بناء قدمي ال يتميّز بجماله وال بحجمه،
له  19بوابة و  7منائر ،الكعبة فيه رائعة .وال تفتح يف �أوقات
ال�صالة الدكاكني وال املقاهي .ال�شوارع عري�ضة لكنها متعرجة.
املاء يف الآبار مييل طعمه �إلى امللوحة ..فيها العديد من املدار�س
وامل�ؤ�س�سات اخلريية؛ وتقت�صر ال�صناعة على عمل كمية كبرية
من امل�سابح .التجارة �ضعيفة»...
�إن العثور على النفط يف نهاية الثالثينيات م��ن القرن
الع�شرين وا�ستثمار احتياطيه كان بدون �شك دافع ًا لنمو مكة
املكرمة وتطورها ،خ�صو�ص ًا و�أن الأمنية املن�شودة لأول ملك
وه��و عبدالعزيز كانت جعل الأم��اك��ن املقد�سة مركز جذب
وحم��ط �آم��ال مل�سلمي العامل جميعهم .لكن احل��رب العاملية
الثانية عرقلت ذلك وكان امل�ستوى املنخف�ض جماالت احلياة
جميعها يف اململكة يتطلب ا�ستثمارات مالية �ضخمة .لذلك
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ت�أجلت م�شروعات حت�ضري املدن �إلى �آفاق �أبعد.
�أخري ًا حان وقتها� .سنة 1960م بد�أ العمل بتنظيف الف�ضاء
حول امل�سجد احلرام الذي كان بكل معنى الكلمة مليئ ًا مبجموعة
من البيوتات وحيدة الطابق وخمازن ودكاكني �صغرية للتجار.
حتت قيادة امللك في�صل بن عبدالعزيز و�ضعت �آنذاك خطط
�إعادة بناء امل�سجد الرئي�س والأماكن املقد�سة للتنفيذ خالل
� 20سنة .وكنتيجة لأعمال امتدت �سنوات عديدة تغيرّ امل�سجد
احلرام الذي يعود �إلى القرنني ال�ساد�س ع�شر وال�سابع ع�شر
والف�ضاء املحيط به تغري ًا جذرياً ،و�أ�صبح مكان ًا فريد ًا يُ�شتاق
�إليه وال يُن�سى ،ويناظر الغر�ض املخ�ص�ص له.
�أن�شئ خالل هذه ال�سنني نظام معقّد لت�صريف املياه �أنقذ
�أخري ًا امل�سجد وال�ساحة الرئي�سة من ال�سيول العارمة املنحدرة
من اجلبال املحيطة �أثناء مو�سم الأمطار ،وبخا�صة �أن م�ستوى
�أر�ضية امل�سجد كان �أوط�أ من م�ستوى ال�ساحة ،وهذا �أي�ض ًا مت
تعديله� .شيدت منارتان جديدتان ،ومت �شق ممر عري�ض يف كال
االجتاهني ي�صل بني تلي ال�صفا واملروة اللذين كانت هاجر مع
ابنها �إ�سماعيل تبحث فيهما عن ماء يف ال�صحراء ،وك�سي هذا
املمر باملرمر ون�صبت فوقه �سقيفة .وبنيت ثالثة م�ستويات
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للأر�ضية لكي ي�ستطيع امل�صلون جميعهم ر�ؤي��ة الكعبة .ومت
تنظيم منبع زمزم.
يف �سنة 1986م �أعلن امللك فهد يف املدينة املنورة �أنه قرر تغيري
لقبه من «�صاحب اجلاللة» �إلى «خادم احلرمني ال�شريفني» �أي
امل�سجد احلرام يف مكة وم�سجد النبي  يف املدينة .لي�س هذا
عجيب ًا �إذا ما �أخذنا يف احل�سبان �أهميتهما التي الجدال فيها
للحياة الروحية وال�سيا�سية واالقت�صادية للمملكة .هذه اخلطوة
النبيلة تعني �أن امللك يركّز اهتمامه على املدينتني املقد�ستني.
ويبدو وك�أنه تلقى ع�صا التتابع من �أخيه .واحلياة نف�سها
تطلبت ذلك .ازداد عدد احلجاج الذين ي�سعون لزيارة الديار
املقد�سة و�أداء احلج �أو العمرة .ومل يكن با�ستطاعة الطرقات
وامل�ساجد ال�ضيقة يف كلتا املدينتني ا�ستيعاب الراغبني باحلج
جميعهم .والتجارة والظروف ال�صحية عند جتمع هذه الأعداد
الغفرية من النا�س مل تكن بامل�ستوى املطلوب .وانهارت البيوت
القدمية.
عندئذ ،وبامل�شاركة املبا�شرة للملك فهد و�أخويه ويل العهد
الأمري عبد اهلل والأمري �سلطان و�ضعت خطط �ضخمة لتحديث
مكة املكرمة واملدينة النبوية و�إعادة بناء م�ساجدهما الرئي�سة
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والأماكن املقد�سة الأخ��رى .وكانت هذه اخلطط بالفعل على
درجة عالية من الإبداع ،بحيث �إن الكثريين مل ي�صدقوا ب�إمكانية
حتقيقها .ا�ستمرت الأعمال لل�سنني الع�شر التالية .ومل يقت�صر
امللك على و�ضع احلجر الأ�سا�س ومراجعة التقارير ،بل كان
يراقب العمل ب�صورة مبا�شرة ويزور مناطق العمل بانتظام.
وحتى انخفا�ض �أ�سعار النفط وحرب اخلليج مل يوقفا عملية
البناء .و�أظهر الزمن �أنه يف �سبيل حتقيق �أهداف �سامية كل
�شيء ي�صبح ممكن ًا �إذا ما توافرت الرغبة الأكيدة وال�شعور
بالواجب والإرادة ال�صلبة واملال الكثري.
ومكة املكرمة ال��ي��وم ه��ي مدينة م�ساحتها تزيد ع��ن 70
كيلومرت ًا مربع ًا وعدد �سكانها يزيد عن ن�صف املليون ،جميلة
وحديثة وفريدة طبعاً .وهي فريدة لي�س فقط بالأهداف املقد�سة
املناطة بها ،بل ويزورها كل �سنة ب�ضعة ماليني من النا�س من
�أرجاء الأر�ض جميعها ،وال�سلطات �أخذت على عاتقها م�س�ؤولية
تنظيم الرثوة العاملية وحمايتها ،وامل�شكلة ال�صعبة جد ًا لتوفري
�أف�ضل الظروف املالئمة لت�أدية �أركان الإ�سالم الرئي�سة مل�سلمي
الأر�ض قاطبة� .إين مت�أكدة تقريب ًا �أنه لو و ُِ�ضع �أي بلد �آخر يف
و�ضع مماثل ملا ا�ستطاع حل امل�شكالت ال�ضخمة والروتينية
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لت�سهيل منا�سك احلج بهذا النجاح .تنفق كل �سنة املاليني
من الرياالت ال�سعودية على حت�سني البنية التحتية للمدينتني
املقد�ستني وعلى املطالب املتزايدة ال�ستقبال امل�سافرين.
ا�ستطاع �سكان مكة التكيّف مع القدوم امل�ستمر لأعداد غفرية
من النا�س وا�ستقبال �ضيوف الرحمن ا�ستقبا ًال ح�سناً .العديد
من الفنادق احلديثة تفتح �أبوابها امل�ضيافة للحجاج ،كذلك
�سكان املدينة الذين ي�ؤجرون �سكنهم ب�صورة تقليدية يف مو�سم
احلج وكذلك العمرة .لهذه الأغرا�ض �أي�ض ًا تنظّ م على �أطراف
مكة �ألوف املخيمات امله ّي�أة للإقامة املريحة للحجاج ملدة ب�ضعة
�أيام .وهناك يف خدمة امل�سافرين حافالت �صغرية وليموزينات
(هكذا ت�سمى �سيارات الأجرة يف اململكة) وحافالت .وحفر نفق
عري�ض داخل اجلبل ينتهي بال�ساحة الرئي�سة مبا�شرة .ولغر�ض
التفاعل ال�سريع ويف الوقت املنا�سب مع امل�شكالت التي تظهر
عند احلجاج ،تعمل وزارة الداخلية واحلج والأمن واجلوازات
واملرور واخلدمات.
كنتيجة لآخر حتديث للم�سجد احلرام مت تو�سيع وت�سقيف
ح��رم ال�صالة �إل��ى � 60أل��ف مرت مربع ،وبني مدخل جديد،
و�أ�صلحت امل��داخ��ل القدمية ،ومت تركيب �أح��د �أق��وى �أجهزة
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التكييف والتهوية يف العامل .لي�س فقط للف�ضاء الداخلي ،بل
وللمو�ضع املفتوح حول الكعبة ،وركبت امل�صاعد لتوفري الراحة
للحجاج عند التنقل .وي�ستطيع الآن �أك�ثر من مليونني من
احلجاج �إقامة ال�صالة يف وقت واحد.
وب��دون �شك ه��ذه الأرق���ام جميعها م���ؤثّ��رة .لكن بالن�سبة
للإن�سان العادي ،وبخا�صة ملن و�صل �إلى هنا لأول مرة ولي�س له
معرفة بهذه الإح�صاءات ،ف�إن كل ما ي�شاهد يخلف يف نف�سه
انطباع ًا �صاعقاً ،وبالت�أكيد يثري يف نف�سه كذلك �إح�سا�س ًا
خا�صاً .و�أنا �أتذكر هذا ال�شعور العجيب بال�سكينة وك�أن الوقت
توقف هموم الأم�س جميعها وم�شكالته ظهرت تافهة و�صغرية.
ومكة لي�ست مدينة كبرية باملقايي�س احلديثة ،لكنها بهية.
الطرقات النظيفة امل�شجّ رة وك�أنها نهريات جتري من اجلبال
وتتجه نحو املركز مرور ًا مبيادين مريحة لت�صب يف ال�شوارع
العري�ضة .ال�ساحات الرئي�سة الأربع لي�ست فقط زينة للمنظر
العام للمدينة ،بل هي مناطق مناخية خا�صة ،مت فيها تركيب
�أجهزة خا�صة تر�ش قطرات ناعمة من املاء البارد .وهي املكان
املحبب ال�سرتاحة �سكان املدينة واحلجاج .املباين القدمية
املعاد ت�شييدها والعمارات املفرطة يف احلداثة على م�ستويات
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خمتلفة ك�أنها تتدحرج على التالل املحيطة باملدينة ب�سل�سلة
مغلقة ،يرى امل�سجد احل��رام قلب العامل الإ�سالمي ،من �أية
نقطة منها.
ال�ساحة الكبرية التي تبلغ م�ساحتها  13.250مرت ًا مربع ًا
واملحيطة بامل�سجد مر�صوفة ببالط مرمري م�صقول يُ�صنع
ب�أ�شكال هند�سية .وتظهر من ارتفاع �شاهق وك�أنها قعر ك�أ�س
�سيكلوبي ترتفع عند حافاتها على ال�سفوح ال�صخرية عمارات
مكاتب وفنادق عدد �أدواره��ا  13 - 10دوراً .ورغم ذلك ف�إن
احلرم ي�سيطر على املنظر العام املحيط به .مبنى بيت اهلل
نف�سه عبارة عن مكعبة عمالقة م�ضلّعة وملبّ�سة مبرمر ذي
لونني ،لها مدخل رئي�س و  18من املداخل االعتيادية مقنطرة
�أبوابها ومزينة بنقو�ش من نحا�س �أ�صفر .ويف زوايا هذا امل�ضلّع
ترتفع �إل��ى ال�سماء الوا�سعة م��ن��ارات جليلة ارتفاعها ب�ضع
ع�شرات من الأمتار ب�أهلة ذهبية .وتدعو القناطر املزخرفة
ملداخله �إلى الدخول نحو الظل البارد .ويخلع احلجاج �أحذيتهم
هنا ويدخلون �إلى غابة ت�ضم �أكرث من  500عمود �أنيق تيجانها
م�شجرة ،وه��ي مزيّنة بف�سيف�ساء مرمرية ور���س��وم زخرفية
وكتابات فنية دقيقة النحت و�سقيفة م�ستوية دائرية �ضخمة.
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ال�سقوف ال��وردي��ة الفاحتة مزيّنة ب��أن��واط وزخ��ارف عربية
مذهّ بة وحلزونات ومثمّنات وغريها من الأ�شكال .الأر�ضيات
مفرو�شة ب�سجاجيد ال تعد وال حت�صى .ت�شعر بالربودة رغم �أن
القناطر املدرجة تط ّل على ال�ساحة املركزية املفتوحة التي يعلو
يف و�سطها مكعب الكعبة الأ�سود املنقو�ش بالذهب .و�صفوف
امل�صلني التي ال حت�صى توجه �أنظارها نحوه .احلرم هو امل�سجد
الوحيد يف العامل الذي لي�س فيه حمراب للقبلة كما هو ال�ش�أن
يف جميع امل�ساجد واجلوامع الأخرى وهو الفجوة املتجّ هة نحو
البيت احلرام.
ترقد الكعبة احلديثة على بناء يعود �إلى زمن النبي �إبراهيم
 عليه ال�سالم  .-وعلى مر تاريخها الطويل �أعيد بنا�ؤهامرات عديدة وتغري حجمها وعدد �أبوابها ،حتى �إنها تعر�ضت
حلريق .احلجر الأ�سود املثبّت يف زاويتها ال�شرقية على ارتفاع
مرت ون�صف املرت من الأر�ض كان �أي�ض ًا قد انك�سر �إلى ثالثة
�أج��زاء ،ثم جمعت هذه الأج��زاء وربطت ب�شريط عري�ض من
الف�ضة اخلال�صة وثبت يف املكان الذي كان النبي �إبراهيم قد
و�ضعه فيه .احلجر الأ�سود له �شكل بي�ضاوي لونه بني �أحمر
وبني و�أ�سود ب�أجزاء �صفراء ،حجمه نحو � 17سنتمرت ًا بالقطر
361

المملكة العربية السعودية

بعيون زوجة دبلوما�سي

وله �سطح متعرّج .لكن جزءه الأمامي م�صقول حلد اللمعان
بالباليني من مل�سات وقبالت احلجاج.
من املعروف �أن الكعبة كانت منذ عهد ما قبل الإ�سالم
تغطى بالك�سوة .لكن كان لونها ونوعيتها يعتمدان على ذوق
�أولئك الذين كانت مكة حتت عهدتهم من حكام م�صر �أو تركيا
�أو اليمن .كانت يف مرحلة الإ�سالم املبكر بلون �أبي�ض و�أحمر
وكانت تخاط من القما�ش املق�صب ،وخالل حكم الإمرباطورية
العثمانية كانت تخاط من القما�ش القطني واحلريري .لكنها
كانت يف الأزم��ان جميعها تزيّن بتطريز متفنن ومنذ ظهور
الإ�سالم بزخارف عربية و�آي��ات من الذكر احلكيم منقو�شة
بخيوط ذهبية وف�ضية� .صنعت الك�سوة احلالية يف معمل خا�ص
حلياكتها ،افتتح �سنة 1975م هدية ملكة املكرمة من امللك
احلاكم فهد ،ثمنها  5ماليني دوالر( .تطرز فقط باليد من
الرجال).
تناولت الرتميمات منبع زم��زم �أي�ضاً .و�أن�شئ على نفقة
امللك اخلا�صة معمل ل�صنع القناين البال�ستيكية ملاء زمزم
الذي �أ�صبح يوزع على احلجاج جماناً .و�أقيمت مئات امل�سابل
واملغا�سل والأجهزة لرتوي من العط�ش .من املعروف �أن ا�سم
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املنبع مرتبط مبقولة قدمية هي� :أن جربيل عليه ال�سالم الذي
�أر�سله اهلل �إلى هاجر وابنها املحت�ضرين من العط�ش �ضرب
بجناحه فحفر منبع ًا للماء العذب عند قدم الطفل .وعندما
ر�أت هاجر هذه الأعجوبة هتفت «زمي زمي» ،وهكذا ال ينفد
ماء هذا املنبع املقد�س منذ ما يزيد على � 4آالف �سنة! وتقليدي ًا
يقوم احلجاج ب�شرب املاء النفي�س و�صبّه على الر�أ�س والبطن
والظهر .ثم ي�أخذون ب�ضع جرعات �أخرى ويلهجون بالدعاء
مبتهلني �إلى اهلل العزيز القدير .
بعد �أعمال التقوى يعود ال�سكان �إلى بيوتهم فت�صبح ال�شوارع
والطرقات خالية .فقط يف ال�ساحة الرئي�سة ح��ول امل�سجد
احلرام مي�شي امل�ؤمنون املبتهجون �سابحني يف بحر من النور
الذي يغمر امل�سجد الرئي�س .وهو هنا من الكرثة ،بحيث �إن
مئات النوافذ امل�ضيئة على التالل املحيطة باملكان تظهر وك�أنها
نقط باهتة� .أنا مل �أحلّق بالطائرة فوق مكة يف الليل ،ولكن
�أ�ستطيع �أن �أت�صور اجلمال املتفتح �أمام امل�سافر يف اجلو �إذا
متكن من النظر يف الوقت املنا�سب �إلى الأنوار� .أت�صور ذلك
من هناك وك�أنه م�شبك وحوله حقل من الأنوار الناعمة على
�صدر الأر�ض.
363

المملكة العربية السعودية

بعيون زوجة دبلوما�سي

على م�سافة  400كيلومرت �إل��ى ال�شمال من مكة يف واحة
وا�سعة تقع املدينة النبوية ،مدينة ر�سول اهلل  ،ومهد الدين
الإ�سالمي ومنبع النور ،ثاين مدينة مقدّ�سة يف اململكة العربية
ال�سعودية� .سكانها متنوعون وي�شكلون نحو  1.5مليون ن�سمة .ال
يعرف زمن ت�أ�سي�س املدينة ولكن يهمنا �أكرث من ذلك الناحية
التاريخية ابتدا ًء من �أيلول (�سبتمرب) �سنة 622م وهو زمن
هجرة النبي حممد  �إلى يرثب.
يف ذلك الوقت ا�ضطر الر�سول حممد  و�أتباعه الذين
غ��ادروا مكة �إل��ى قطع طريق م�سافته  363كيلومرت ًا عرب
ال�صحراء .عند بوابة املدينة رحّ ��ب �أهاليها بالقادمني
بالتهليل .ويف املكان الذي توقفت فيه ناقته  لأول مرة �أمر
النبي  بت�شييد بيت اهلل امل�سمى قباء ،وهو �أول م�سجد
�إ�سالمي يف تاريخ الب�شرية(.وكان هذا يف ذلك الوقت بنا ًء
�صغري ًا من مزيج الطني والتنب).
كان كل واحد من �سكان املدينة يتمنى �أن يكون عنده �ضيف
بهذه الأهمية يف بيته ،لكن النبي مل يرغب �أن مييز �أحد ًا لئال
يجرح الآخرين .لذا طلب من ال�سكان ال�سماح له بالنزول يف
املكان الذي تختاره ناقته ،فوجدت هذه ف�ضا ًء خالياً.
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يف هذا املكان بنى فيما بعد م�سكنه .وخالل ال�سنني التي
تبعت ذل��ك ك��ان النبي يتلقى وح��ي اهلل يف مكة ويف املدينة،
بوا�سطة جربيل عليه ال�سالم ،مبا يف ذلك الأرك��ان اخلم�سة
للإ�سالم ،وب�شّ ر النا�س بالدين احلق «الإ�سالم» و�سمي الذين
يتبعونه «بامل�سلمني».
بعد � 8أ�شهر من الهجرة وبعد �أن �أبلغت �إليه النبوءة ب�أن
�شخ�ص ًا من �آل النبي �إبراهيم �سيطهر يوم ًا ما بيت اهلل من
الأوث��ان ،عاد حممد منت�صر ًا �إلى مكة وهناك  -كما نعلم -
حقق ما كان يجب �أن يتحقق .لكنه عاد �أكرث من مرة �إلى بلدته
املحبوبة املدينة ،حيث فُهم دينه وقُبل ب�سرور .يف �سنة 632م
بعد مر�ض ق�صري الأمد تويف النبي  يف م�سكنه يف املدينة.
وبعد م�ضي بع�ض الوقت مت يف هذا املكان ت�شييد �إحدى �أكرث
املن�ش�آت املقد�سة عند كل م�سلم  -م�سجد النبي حممد 
الذي ي�ضم منزله وقربه.
منذ ب��داي��ة تنفيذ اخلطط ال�ضخمة لتحديث املدينتني
املقد�ستني وحتت املراقبة اليقظة من خادم احلرمني ال�شريفني
و�أخويه ويل العهد الأمري عبداهلل والأمري �سلطان نالت املدينة
املنورة ،وبخا�صة م�سجدها الرئي�س �إ�صالحات �أكرث تو�سع ًا
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و�أ�صالة حتى من مكة املكرمة نف�سها ،وك���أن املدينة ولدت
من جديد .ف�أ�صبح لها مطار �ضخم با�ستطاعته ا�ستقبال
�أن���واع ال��ط��ائ��رات جميعها ،وم��رك��ز �صحي جمهز جتهيز ًا
رائعاً ،وجممع ريا�ضي مفرط باحلداثة ،وعمارات عالية،
وحدائق جميلة ،و�شوارع عري�ضة ،و�شبكة من طرق ال�سيارات
املناظرة للموا�صفات العاملية .ومت مد �أنابيب نقل املياه عرب
ال�صحراء وخالل اجلبال من �ساحل البحر الأحمر طولها
 220كيلومرت ًا من معامل حتلية املياه ،وهو ما �أعطى دفعة
قوية لتطور خمتلف جماالت ال�صناعة ،ومت �إخالء ال�ساحة
وهدم جميع املباين القدمية جميعها ور�صف ثالث حلقات من
طرق ال�سيارات حول امل�سجد النبوي ،كذلك �أن�شئت اجل�سور
والأنفاق والتقاطعات التي بوا�سطتها ي�سهل الآن الو�صول �إليه
من �أي مدخل �إلى املدينة .لي�س فقط �إلى امل�سجد ،بل �إلى
املعامل الأخ��رى للمدينة .وب�صورة عامة ف���إن جتديد كل ما
يتعلق بحياة النبي  وحمايته م�ستمرة وبعناية فائقة .لذا
ف�إن ال�شخ�ص الذي ي�أتي �إلى املدينة لأول مرة ي�شعر دائم ًا
باحل�ضور اخلفي للنبي .
تكلّمت �سابق ًا عن قباء امل�سجد الإ�سالمي الأول الذي �أقيم
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عند مدخل املدينة املنورة القدمية (كانت املدينة ب�أكملها
ت�شغل �آنذاك م�ساحة �صغرية حماطة ب�سور قلعة ب�أربع بوابات
وب�شارعني متقاطعني بزاوية قائمة منتهيني بها) .ي�شمخ الآن
يف هذا املكان م�سجد �أنيق من احلجر الأبي�ض بُني على الطراز
الإ�سالمي تغطيه  62قبة ومكلّل ب�أربع منائر مزخرفة طول كل
واحدة منها  42مرتاً .وتحُ جب �أ�شعة ال�شم�س احلارقة عن الفناء
الداخلي بوا�سطة �سقف خا�ص ميكن فتحه عند ال�ضرورة.
ي�شغل م�سجد قباء �أكرث من �أربعة �آالف وخم�سمائة مرت مربع،
وميكنه ا�ستيعاب � 20ألف حاج .وزرعت حول امل�سجد حدائق
جميلة وب�ساتني نخيل كثيفة.
وه��ذه املدينة املقد�سة غري داخلة يف �شعائر احلج.
لكن النبي  رغّ ب يف زيارة م�سجده وال�صالة فيه .لذا
ال يفوِّت احلجاج القدوم �إلى مدينة الر�سول  .فتمتلئ
�شوارعها على م��دار ال�سنة بامل�ؤمنني الراغبني بزيارة
جميع الأماكن املرتبطة با�سم النبي  وبتاريخ الإ�سالم
وال�صالة فيها.
وم�سجد القبلتني فريد يف نوعه :فهو بيت اهلل الوحيد الذي
له قبلتان .فكما هو معروف كانت القبلة خالل العهد الأول
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من الإ�سالم متجّ هة نحو القد�س .ويف �أحد الأيام �أنزلت على
النبي حممد  �أثناء �صالته يف هذا امل�سجد �آية ت�أمره وت�أمر
امل�سلمني بالتوجه �صوب مكة .ومن ذلك احلني وحتى يومنا هذا
و�إلى �أن تقوم ال�ساعة يتجه م�سلمو العامل جميعهم بوجوههم 5
مرات يف اليوم والليلة نحو الكعبة املقد�سة� .أما القبلة الثانية
لهذا امل�سجد فقد �أُبقيت لتذكر باملا�ضي� .أما يف بيوت العبادة
الأخرى فقد ردمت فيما بعد املحاريب الأخرى.
يف م�سجد الغمامة كان النبي  ي�صلي كثري ًا ويقيم �صالة
اال�ست�سقاء �أي طلب نزول املطر من اهلل عز وجل .ويف م�سجد
اجلمعة دعا امل�ؤمنني لأول مرة لإقامة ال�صالة اجلامعة� .أما
امليقات فقد بني يف ال��وادي امل��ب��ارك ،حيث توقف يف �إح��دى
املرات عند �إجناز احلج ليغيرّ املالب�س االعتيادية بالإحرام
(وه��و قطعتان من القما�ش الأبي�ض) .وحت��وّل بعد �إ�صالحه
و�أ�صبح جتمع ًا ي�شغل � 88ألف مرت مربع ،وي�ستطيع ا�ستقبال
خم�سة �آالف من امل�ؤمنني .هذا امل�سجد فريد يف نوعه ،حاله
حال امل�ساجد الأخرى يف املدينة.
�أما م�سجد النبي  فقد متّت فيه �إ�صالحات عديدة ،بني
تو�سيع وجتهيز ب�أ�سباب الراحة التي لي�س لها مثيل يف العامل،
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�أجن���زت م��ن قبل العديد م��ن �شركات البناء امل�شهورة من
خمتلف البلدان .علم ًا ب�أن املهند�سني الغربيني كانوا ي�شرفون
على الأعمال من م�سافة خارج املدن املقد�سة املحرّمة على
غري امل�سلمني بوا�سطة �أحدث و�سائل االت�صاالت التلغرافية.
ومت �إنتاج �شريط تلفزيوين ي�سجل مراحل هذا العمل الفريد
جميعها.
ي�شغل جممع امل�سجد النبوي الآن م�ساحة  170هكتاراً ،وهي
ما ت�ساوي م�ساحة املدينة كلها يف زمن النبي  وبا�ستطاعته
ا�ستقبال مليون من امل�ؤمنني يف �آن واحد .وت�ستطيع هذه الأعداد
الغفرية من النا�س امل��رور من خ�لال �أب��واب��ه العري�ضة بدون
م�شكالت .وفيه  18م�صعد ًا متكّن ال��زوار من ال�صعود على
ال�سقف والنزول �إلى مكان ال�صالة .و ّمت ت�شييد طرق موا�صالت
من جتهيزات خا�صة خالل نفق طوله �سبعة كيلومرتات ل�ضمان
عمل منظومات ال��ط��وارئ وت��وزي��ع ال�صوت و�إط��ف��اء احلريق
والتهوية وتكييف الهواء و� 82ألف مرت مربع من الطابق الأر�ضي
مملوءة متام ًا ب�أحدث الأجهزة التقنية مبا يف ذلك احلا�سبات
الإلكرتونية .وتنجح املنظومة ال�سمعية الفريدة يف تهيئة نظام
�سمعي متوازن بدون �صدى وبدون اختالف يف الزمن يف �أرجاء
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هذا البناء الأر�ضي جميعها .منظومة �إطفاء احلريق لي�ست
�أقل كماالً.
ويوجد مواقف �سيارات حتت ال�ساحة الرئي�سة ي�سع لأربعة
�آالف �سيارة .احلمامات املرتبطة بامل�سجد م��زودة بـ 5600
مغ�سلة و  18.900مرحا�ض و  690حنفية ملاء ال�شرب .جملة
عدد امل�صاعد يف امل�سجد  134م�صعد ًا ت�ساعد على التنقل
ال�سهل وال�سريع للم�ؤمنني ،خ�صو�ص ًا يف �أكرث �أوق��ات الزيارة
ازدحاماً .ال ميكنني املرور بدون الكالم عن املظالت ال�ضخمة
القابلة للتوجيه ميكانيكي ًا املو�ضوعة على ال�سقف ،والغر�ض
منها حماية امل�صلني من �أ�شعة ال�شم�س احلارة .وكذلك عن 27
�ساحة جديدة لل�صالة مزوّدة بقباب متحركة انزالقياً! و�أظن
�أن هذا كلمة جديدة متام ًا يف الفن املعماري .ت�صور �أنه ميكن
الآن ح�سب الظروف املناخية ال�ضغط على زر لتحريك قبة
�سقف مزيّن بالل�صق بفن رفيع كما لو �أنك حترك غطاء علبة.
�إن قراري ب�إعطاء هذه الأرق��ام جميعها لي�س الغر�ض منه
عر�ض معلوماتي املتخ�ص�صة ،بل لكي ي�ستطيع القارئ بوا�سطتها
ت�صو ّر عظمة الإن�شاءات و�ضخامة التحوالت والأموال املنفقة.
يف ال�سنني الع�شر الأخرية مت �إنفاق �أكرث من  70بليون ريال (�أي
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 18.7بليون دوالر!) بالتمام والكمال.
�أعيد بناء م�سجد النبي  �أكرث من مرة خالل عمره
الطويل ،وقد اح�ترق يف القرنني الثالث ع�شر واخلام�س
ع�شر .ولكن يف كل مرة كان يعاد �إن�شا�ؤه بعمل كدود� .أما
اليوم فهو بناء جليل ملبّ�س بحجر اجلرانيت بني فاحت اللون
مبنارات ر�شيقة من املرمر الأبي�ض متوّجة ب�أهلة مذهبة.
الأ�شكال ال�صارمة لواجهته تعك�س ب�ساطة وتق�شف النبي
 ،وهي لي�ست مت�سمة بالأبّهة كامل�سجد احلرام .ال�ساحة
حول امل�سجد التي ينعك�س فيها كاملر�آة هي كما لو كانت
ا�ستمرار ًا طبيعي ًا له .وهي يف الواقع �سجادة حجرية �ضخمة
بديعة «من�سوجة» من �أجمل و�أ�صلب الأ�صداف وم�صقولة
بحيث �إنها تعك�س �أدق التفا�صيل بلونها الطبيعي .ينعك�س
يف م��ر�آة ال�ساحة كذلك ال�صف الالنهائي من امل�صابيح
الكهربائية املن�صوبة على كل �ساحاتها .ب�صراحة لي�س من
املالئم ت�سميتها مب�صابيح كهربائية ،الأحرى �أنها �أن�صاب
من اجلرانيت طولها  12- 10م�تراً ،حتف فنية مزينة
بزخرفة حجرية وم�شبكات برنزية دقيقة وبزجاج بلوري
(كري�ستايل) �سماوي اللون.
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يعر�ض املظهر الداخلي مل�سجد النبي  وقربه الإمكانات
الفنية ورهافة الذوق .ولن �أ�صف ال�سقوف املزخرفة والأقوا�س
الأنيقة والرثيات الفريدة والرتابيع املطلية وم�شبكات النوافذ
املبتكرة .رمبا النعوت ال تكفي لهذا الغر�ض ،وهو يحتاج �إلى
معلومات متخ�ص�صة.
�أخ�ير ًا �أود قول ب�ضع عبارات عن من�ش�أة �أخرى �شيّدت يف
املدينة املنورة �سنة 1985م ،وهي :جممع امللك فهد لطباعة
امل�صحف ال�شريف الذي و�ضع امللك فهد حجر �أ�سا�سه الأول .تتم
هنا درا�سة القر�آن الكرمي وتف�سريه وترجمته �إلى لغات عديدة،
و�إ�صدار طبعات كثرية الن�سخ من امل�صحف ال�شريف واحلديث
النبوي ،كذلك ن�شر �أ�شرطة كا�سيت ت�سجل عليها تالوة �آيات
الذكر احلكيم ب�أ�صوات خري املرتلني واملقرئني و�أ�شهرهم.
وهو من�ش�أة وحيدة من نوعها يف العامل متتد على م�ساحة 250
�ألف مرت مربع يعمل فيها  1700اخت�صا�صي رفيع امل�ستوى من
خمتلف الفروع املعرفية .تعمل يف و�سطها مطبعة و�أ�ستوديو
للت�سجيل ال�صوتي ،جمهزان ب�أحدث التقنيات ،وجمل�س للبحث
العلمي ،وجمل�س ا�ست�شاري ،وجمل�س لغوي ،وجلان متخ�ص�صة
بالدرا�سات الإ�سالمية وغريها .ي�صدِّ ر هذا املركز يف ال�سنة 7
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ماليني ن�سخة من امل�صحف و � 30ألف كا�سيت ،وير�سلها جمان ًا
�إلى جميع امل�سلمني يف العامل .هذه طبع ًا هدية للم�ؤمنني ال تقوَّم
وال تثمَّن.
يف يوم افتتاح املركز كتب امللك فهد يف �سجل زوار ال�شرف:
«كنت هنا قبل �سنتني لو�ضع حجر الأ�سا�س لهذا امل�شروع العظيم
يف هذه املدينة العظيمة ...و�أرجو من اهلل العلي القدير �أن يكلَّل
عملي بالنجاح يف خدمة ديني وبالدي و�سائر امل�سلمني».

373

المنطقة الشرقية

المملكة العربية السعودية

بعيون زوجة دبلوما�سي

ننتقل الآن مقرتبني من اخلليج (العربي الفار�سي) �إلى
املنطقة ال�شرقية للمملكة العربية ال�سعودية �أو  -احل�سا -
الأح�ساء .وهي تقع بني الكويت (�إلى ال�شمال) وقطر والبحرين
(�إلى ال�شرق) والإمارات العربية املتحدة وعمان (�إلى اجلنوب).
ولها �شريط �ساحلي طوله  700كيلومرت .وتوجد هنا �أكرب املكامن
النفطية يف العامل ،ما يقرب من ربع جمموع االحتياطي العاملي.
كانت النخيل والبحر يف زمن ما الرثوة الرئي�سة لهذه املنطقة.
برغم �أن النا�س هنا كانوا يعي�شون يف بحبوحة �أكرب باملقارنة
بو�سط �شبه اجلزيرة العربية .تنت�شر بني ال�سال�سل الالمتناهية
من الكثبان الرملية املتنقلة والأرا�ضي املاحلة اجلافة جمموعة
كبرية من الواحات اجلميلة وب�ساتني النخيل الكثيفة.
وباملنا�سبة ت�شغل هذه املنطقة �إحدى املراتب املتقدّمة يف �إنتاج
التمور ،وبالإ�ضافة �إلى هذا الثمر املفيد الغني بالكلوريات كان
يزرع هنا الدخن وال�شعري والقمح واخل�ضراوات .وكان ي�صنع
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اجلنب والروب من حليب املاعز .وكان �سكان ال�سواحل ي�شتغلون
ب�صيد الأ�سماك وا�ستخراج الل�ؤل�ؤ .كانت القوافل الطويلة ت�سري
على الطرق امل�ألوفة من �سوريا وما بني النهرين ( العراق حالياً)
فيما ي�سمى « درب البخور» �إلى عمان واليمن والهند البعيدة
وال�صني .وكانت ت�سري مبحاذاة ال�شريط ال�ساحلي متجنّبة
الأرا���ض��ي امل��احل��ة ع��دمي��ة احل��ي��اة ومت��وج��ات ال��ت�لال الرملية
ال�ساكنة وتتعمق يف الرب للتبادل ال�سلعي يف الواحات وزي��ادة
احتياطيات الطعام واملاء .ومل يكن �أي من التجار املتمايلني فوق
ظهور جمالهم الكادحة يت�صور �أن حتت �أقدام حيوانه املطيع
ويف عمق الأر�ض ثروة ال ين�ضب معينها .مر الزمن بهدوء وبدون
ا�ستعجال ،وكان يبدو وك�أن احلياة هنا لن تتغيرّ �أبد ًا ولن ت�ستبدل
نظامها االعتيادي.
لكن وقع ما وقع ،االحتياطيات الهائلة من الذهب الأ�سود
التي اكت�شفت �أواخ��ر الثالثينيات من القرن امليالدي املا�ضي
غ�ّي�رّ ت حياة �سكان هذا البلد الكبري من اجل��ذر .فبد�أ ع�صر
جديد يف تاريخه خلّف ت�أثري ًا كبري ًا على املجتمع ال�سعودي رمبا
ميكن مقارنة عمقه بت�أثري الإ�سالم.
�أم��ا خالل مدة ما قبل املرحلة النفطية فقد كانت اململكة
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العربية ال�سعودية  -كما �سبق �أن ذكرت  -بلد ًا �شديد التخلف
جد ًا مهتم ًا بالزراعة ورعي املوا�شي برتكيبة �إقطاعية مهيمنة.
وكانت ال�صناعة على م�ستوى معامل الن�سيج .وكانت الغالبية
العظمى من ال�سكان متار�س منط حياة الرحل و�شبه الرحل.
وك��ان اال�سترياد يوفر الق�سم الأك�بر من ا�ستهالك ال�سكان.
ومل يكن ه��ن��اك ���س��ي��ارات حديثة �أو ط��رق ال�سكك احل��دي��د.
وكانت اجلمال هي الو�سيلة الأ�سا�سية للتنقل .مل يكن هناك
مطلق ًا و�سائل ات�صال متطورة ،ويف ب�ضع املدن فح�سب كانت
تعمل حمطات كهربائية �ضعيفة ،كانت ت�شكل امل�صدر الأ�سا�س
لواردات اخلزانة تلك الر�سوم اجلمركية القليلة والواردات من
�أتاوة احلجاج الذين تقلّ�ص عددهم ب�صورة حادة ب�سبب الأزمة
االقت�صادية العاملية يف ال�سنوات من 1933 - 1929م.
يف ه��ذه ال��ظ��روف ال�صعبة ج���د ًا على ال��ب�لاد ات��خ��ذ امللك
عبدالعزيز ق��راره ب�ضرورة منح امتيازات لل�شركات النفطية
الأمريكية وغري الأمريكية .وبعد حمادثات طويلة و�صعوبات
مفاجئة ّمت التوقيع على اتفاق مع ال�شركة الأمريكية �سوكال
(�أرام��ك��و فيما بعد) مينحها احلق اال�ستثنائي بالتنقيب عن
النفط ال�سعودي وا�ستثماره وت�صديره م�ستقب ًال يف �أرا�ضي
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املنطقة ال�شرقية جميعها .ومن هذه اللحظة با�ستثناء �سنوات
احلرب العاملية الثانية بد�أ تطورها االقت�صادي ال�سريع.
عرث على �أولى االحتياطيات النفطية ال�صناعية �سنة 1938م.
وبعد �أقل من �سنة �أبحرت من ميناء ر�أ�س تنورة �أول ناقلة للوقود
ال�سائل .ورغ��م �أن الأع��م��ال اجليولوجية التنقيبية واحلفرية
توقفت ب�سب احلرب� ،إال �أنه كان وا�ضح ًا �آنذاك �أنه ّمت العثور
يف هذه املنطقة على احتياطيات نفطية خيالية .ومنذ نهاية
الأربعينيات منت على هذه االحتياطيات وب�سرعة مدن �صناعية
حديثة :الدمام ،الظهران ،اجلبيل ،واخلُرب.
الدمام هي املركز الإداري للمنطقة ال�شرقية ،وهي �أكرب و�أهم
ميناء بحري ،وهي املحطة النهائية خلط ال�سكك احلديدية
الوحيدة يف اململكة العربية ال�سعودية .وهي مدينة فتية بُنيت يف
ال�سبعينيات من القرن الع�شرين بخطة موحدة؛ �أحياء �سكنية
مغمورة بخ�ضرة كثيفة تقع على م�سافة كافية من احلي ال�صناعي
حيث تتمركز املعامل ال�صناعية العديدة ،وكذلك ميناء جتاري
ومعمل لتحلية مياه البحر يُنقل عرب �أنابيبه التي متتد كيلومرتات
عديدة املاء ال�صايف �إلى الريا�ض والأماكن امل�أهولة الأخرى من
البالد .ويوجد فيها متحف �آثار و�أثنوغرافيا ،حيث تعر�ض �أدوات
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العمل القدمية واملالب�س التقليدية للبدو والأ�شياء احلياتية.
ومتتد مبحاذاة ال�شاطئ مل�سافة ب�ضعة كيلومرتات طرقات مظلّلة
تابعة للطريق البحري ،حيث يتنزه ال�سكان املحليون يف ال�صباح
الباكر �أو �ساعات امل�ساء.
تقع مدينة الظهران على بعد ب�ضعة كيلومرتات من الدمام
وتتمركز قربها  40بئر ًا من �آبار النفط الأ�سا�سية .ومتتد من هنا
�آالف الكيلومرتات من الأنابيب نحو واحد من �أكرب �أربعة معامل
لتكرير النفط يف العامل يف ر�أ�س تنورة .من هذا امليناء الذي
اختاره يف وقت ما امللك عبد العزيز يف فجر الع�صر النفطي
تبحر الناقالت ال�ضخمة بالنفط ال�سعودي �إلى �أمريكا و�أوروبا
واليابان .الظهران هي قلب ال�صناعة النفطية .ويوجد املركز
الإداري ل�شركة �أرامكو .وتعمل فيها جامعة امللك فهد للبرتول
وامل��ع��ادن ،وه��ي عبارة عن جممع كامل من الأبنية احلديثة
املحاطة بحدائق فيها نافورات و�شالالت وبرج ل�ضخ املاء يع ّد
من املعامل العمرانية .ويف داخل احلرم اجلامعي م�سجده اخلا�ص
وقاعة كبرية لالجتماعات ومكتبة غنية ومعر�ض دائم يعك�س
مراحل تطور ال�صناعة النفطية والغازية يف البالد جميعها.
على بعد  90كيلومرت ًا �إلى ال�شمال من الدمام منت من ال�صفر
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مدينة اجلبيل يف مكان قرية �صغرية ل�صيادي ال�سمك .اجلبيل
ميناء �صناعي وجت��اري كبري وامل��رك��ز ال�صناعي الرئي�س يف
اململكة العربية ال�سعودية ،حيث متركزت املعامل التقنية النفطية
ومعامل ت�صفية النفط وغريها مما له عالقة بدرجة �أو �أخرى
بالذهب الأ�سود .وكان قد �أعطي للم�ستوطنة هذا اال�سم ب�سبب
اجلبل ال�صغري الواقع قربها .ورغم �أنها منذ بداية البناء �سويت
القرية بالأر�ض ،ف�إن اال�سم مل يفقد معناه ومبناه .تقف مدينة
اجلبيل اليوم على ه�ضبة ترابية ارتفاعها ثالثة �أمتار �أقيمت من
�ألوف الأطنان من الرتبة التي جُ لبت خ�صي�ص ًا لهذا الغر�ض.
وتكفي هذه الكمية لتغطية �أر�ضية � 67ألف ملعب لكرة القدم
على ارتفاع مرت واحد� .أغرقت هذه املدينة املرفوعة فوق ال�سطح
بخ�ضرة �أكرث من مليون �شجرة وفر�شت حيث �أمكن ذلك ب�سجاد
من الع�شب املرتب .ثالث قنوات متتد من البحر �إلى املنطقة
ال�صناعية ،ورغم �أن مياهها ت�شارك يف العملية ال�صناعية �إال
�أنها تعود �أكرث نقاوة من الناحية البيئية مما كانت عليه.
هكذا ف�إنه بالإ�ضافة �إلى الوظيفة العملية تقوم هذه الإن�شاءات
بت�أدية مهمة جمالية كونها زينة ومكان ا�سرتاحة للمدينة .ويتعرج
الطريق العام البالغ طوله عدة كيلومرتات مبحاذاة ال�شريط
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ال�ساحلي ،حيث يجتمع يف الأم�سيات كل �سكان اجلبيل تقريباً.
يلطف العي�ش والعمل يف هذه املدينة وال تزعج تلك الغابة البعيدة
من الأعمدة ال�ساطعة يف املنطقة ال�صناعية .وباملنا�سبة ،يعمل
هنا ويف الريا�ض �أي�ض ًا وبنجاح ب�ضعة خمت�صني من �أذربيجان.
قومت �إدارة �أرامكو واجلامعات ن�شاط �أ�ساتذتنا الكيماويني
ومعلوماتهم الفائقة ع��ايل التقومي وع�ّب�رّ ت عن ا�ستعدادها
للتعاون مع علمائنا ل�سنني طويلة.
يوجد يف اجلبيل ،كما يف املدن الفتية الأخرى للبالد ،متحف
مبعرو�ضات قليلة ،ال تقارن طبع ًا ب�أكرث املتاحف توا�ضع ًا يف
الدول املتطورة.
ومع ذلك ف�إنه عند زيارة هذه امل�ؤ�س�سات تذهلني دائم ًا عناية
ال�سلطات بكل ما يحدث ،ورغبتها الأكيدة بت�سجيل هذه املدة
التاريخية من حياة املنطقة ،الق�صرية وال�سريعة جد ًا والغنية
بالأحداث للأحياء يف يومنا ولأجيالهم املقبلة.
تبقى �إ�ضافة �أخرى وهي �أن اجلبيل م�سجلة يف �سجل غيني�س
للأرقام القيا�سية بو�صفه �أكرب م�شروع بناء منجز يف العامل .ومت
لإجنازه جتميع اخت�صا�صيني من �ستني جن�سية خمتلفة.
وال ت�شتهر املنطقة ال�شرقية بالنفط وح��ده ،و�إمن��ا بحقولها
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الزراعية الوا�سعة (باملقايي�س ال�سعودية) وباملدن والواحات.
ومت احلفاظ يف هذه الأخ�يرة على �أب��راج الرياح وعلى العديد
من البيوت ال�سكنية القدمية ذات الأب��واب امل�صبوغة ب�أ�صباغ
طبيعية وب�ألوان زاهية وال�شرفات املغلّفة باخل�شب املزخرف.
كانت الطوابق الأولى من هذه البيوت ت�ستخدم بو�صفها مكان ًا
لتخزين التمور وهي عملة �سكان املنطقة يف ذلك الوقت .و�أكرث
املناطق جما ًال هي واح��ة الهفوف وه��ي �أك�بر واح��ة على وجه
الأر�ض ومغمورة يف خ�ضرة ب�ساتني النخيل و�أ�شجار الطرفاء.
ويوجد هنا العديد من م�صادر املاء والطعام للطيور املهاجرة
�إلى جنوب �شبه اجلزيرة .لذا متتلئ الأدغال املظلّلة ب�أ�صوات
�سق�سقة الطيور املري�شة وتغريدها الرنان منذ طلوع ال�شم�س
حتى مغيبها .يف و�سط الواحة وبني اخل�ضرة الهائجة يختبئ
جبل كرة ب�سفوحه العمودية املنخورة بالرياح ومبغاراته الباردة
املظلمة واملتعرجة .تقول الأ�سطورة� :إنها كانت دائم ًا ملج�أ �أمين ًا
من الأع��داء يف احلروب القبلية امل�ستمرة يف القرون املا�ضية.
بالقرب من جبل كرة توجد قرية ي�صنع فيها الفخار حتى الآن
بالطريقة القدمية للتجفيف يف �أ�شعة ال�شم�س .وتنق�ش بزخارف
�ساطعة ومطلوبة كثري ًا من ِقبَل ال�سياح .ت�شتهر الهفوف �أي�ض ًا
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بقلعة باقية من القرن الثالث ع�شر ومب�سجدين قدميني وق�صر
الأمري و�سوق تقليدية كبرية للجمال .هذا املكان غريب وجذاب.
�إذا �سنحت الفر�صة لأي من القراء لزيارته فال ترف�ض ذلك.
�سوق اجلمال هذه معروفة يف املنطقة نف�سها ويف دول اخلليج
املجاورة .وميكن هنا �شراء اجلمل �أو احل�صان �أو ال�صقر �أو
الببغاء �أو احلمار الأبي�ض ال��ذي ت�شتهر به املنطقة ال�شرقية
خا�صة و�أية م�صنوعات يدوية من ال�صوف �أو ال�سعف �أو النحا�س
الأ�صفر �أو الفخار �أو اخل�شب ،وكذلك احللي اليدوية القدمية
واحلديثة.
وبالقرب من واحة القطيف ،ويعني ذلك «املاء العذب» ،ويف
املياه الفريوزية امل�سطحة للخليج (الفار�سي) العربي توجد
جزيرة �صغرية ا�سمها تاروت .وح�سب ر�أي علماء الآثار كانت
هنا �أقدم م�ستوطنة وجدت يف اململكة العربية ال�سعودية .وكانت
هذه امل�ستوطنة �أحد املراكز الرئي�سة للح�ضارة ال�سومرية التي
كانت مزدهرة يف جنوب بالد ما بني النهرين قبل خم�سة �آالف
�سنة م�ضت .كانت املدينة م�شهورة بالدرجة الأول���ى بف�ضل
�سوق بيع الل�ؤل�ؤ والأحجار الكرمية ،وكانت تعد حلقة الو�صل
بني �شبه اجلزيرة العربية و�أقدم املراكز يف الأرا�ضي التي هي
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الآن باك�ستان و�إيران وم�صر .يف القرن ال�ساد�س ع�شر قام �آخر
غزاة �شبه اجلزيرة العربية ب�إعادة تعمري بناء القلعة و�إكمالها
 احل�صن يف جزيرة ت��اروت  -وك��ان لها يف وق��ت ما �أهمية�إ�سرتاتيجية ك�برى� .أم��ا اليوم فقد ن�ش�أ هنا موقف مت�ضارب
طريف .فبينما كان وجود املر�أة يف القلعة وكذلك على ال�سفينة
�شيئ ًا غري طبيعي ،ف�إن دخول ممثلي اجلن�س اخل�شن �إليها اليوم
ممنوع منع ًا باتاً ،فقد هيئت هذه الآث��ار اجلليلة لتكون مرتع ًا
لراحة الن�ساء وا�ستجمامهن.
يوجد مبحاذاة ال�ساحل ال�شرقي للمملكة العربية ال�سعودية
ع��دد كبري م��ن اجل��زر ميكن العثور يف بع�ض منها على �آث��ار
ح�صون تركية قدمية .كانت الإمرباطورية العثمانية يف عهد
ازده��اره��ا تهتم بحماية �أطرافها ،وهي اليوم مناطق جتذب
حمبي النزهة.
واخلُرب هي �أكرث مدن املنطقة ال�شرقية فتوّة .كان �سكانها قبل
الع�صر النفطي ي�شتغلون بالدرجة الأ�سا�سية با�ستخراج الل�ؤل�ؤ.
�أم��ا اليوم فهي مدينة ع�صرية متعددة اجلن�سيات مبركز
�أعمال �شاهق االرتفاع ومطار دويل يخدم املنطقة كلها ور�صيف
�ضخم جمهز لر�سو ناقالت النفط التي تنقل الوقود �إلى البحرين
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لإمتام ت�صفيته والعديد من الفنادق واملحال البديعة التي فُتحت
من ِقبَل �أك�ثر ال�شركات العاملية �شهرة ،واحلدائق واملطاعم
ومراكز الألعاب.
وكنت هنا مع زوجي �أكرث من مرة يف طريقنا �إلى البحرين.
تركت هذه املدينة الفتية فينا �أطيب االنطباعات ب�شوارعها العري�ضة
امل�شجّ رة وواجهات حمالها املتلألئة و�شواطئها البديعة .لكن ما بقي
يف ذاكرتنا ب�صورة خا�صة هو مركز جتاري مبئات املحال واملطاعم
و�ساحات الأطفال ونافورة مده�شة� ،سيولها الرفيعة  -التي ينظمها
احلا�سب الآيل � -شبيهة ب�أنابيب زجاجية تتعرج وتتلوى وتت�صادم
فتجمع حولها با�ستمرار امل�شاهدين الف�ضوليني.
بقي يف الذاكرة �أي�ض ًا االنطباع الذي ال ين�سى عن زيارة املطعم
الدائري للمواد الغذائية البحرية الذي يذكِّر �أثاثه الداخلي
بحانة قدمية .وج��دران��ه مبطّ نة ب���أل��واح خ�شبية غامقة اللون
وك�أنها حمروقة ن�صبت داخلها �أحوا�ض مائية فيها حيوانات
بحرية غريبة ،وعلقت يف كل مكان حبال (�أم��را���س) و�أج��زاء
�أ�شرعة ملراكب قدمية م�صممة على النمط القدمي� .أما اجلدار
الزجاجي اخلارجي فهو على �شكل قو�س يطل على البحر املمتد
خلف الأفق ،وبذلك ت�شعر وك�أنك على ظهر مركب.
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وعند امل��دخ��ل ُو���ض��ع من��وذج طوله م�تر واح��د ل��ق��ارب �صيد
م�صنوع مبهارة مع املعدات ال�ضرورية جميعها على قطعة خ�شبية
قدمية ك�أنها كانت داخل ماء البحر لي�س �أقل من مئة �سنة .يف
ال�صالة الرئي�سة وخلف زجاج الثالجة ترقد جميع الأ�صناف
املمكنة من احليوانات البحرية� :سلطعونات و�سرطانات بحرية
وكركندات (لوب�سرتات) واجلمربي و�أ�شكال خمتلفة من ال�سمك
وكلها ب�أحجام كبرية غري اعتيادية .اقرتحوا علينا هنا اختيار ما
نرغب �أن نتذوقه من هذا كله ،وجل�سنا حول مائدة خ�شبية �ضخمة
مغطاة بغطاء من قما�ش ال ِقنّب كان عليها �سلة مليئة ب�أرغفة
طازجة م�شوية باجلنب تفوح منها رائحة ال مثيل لها ،بحيث �إننا
�شبعنا تقريب ًا قبل �أن يقدموا لنا الوجبة الأ�سا�سية التي طلبناها.
�أنا ب�صورة عامة ل�ست من حمبي الأطعمة البحرية ،لكني لن
�أخطئ �إن قلت �إين مل �أتذوق يف حياتي مثل هذه الوجبات اللذيذة!
وقد عر�ضنا مع �أ�صدقائنا خربة حقيقية يف التذوق بتذوقنا �أنواع
الأكالت اللذيذة جميعها لتلك املنطقة تقريباً.
يف �سنة 1986م مت �إجناز م�شروع هند�سي فريد ،وهو �أحد
�أطول اجل�سور يف العامل كقنطرة طولها  25كيلومرت ًا من �شواطئ
مدينة اخلرب �إلى البحرين (مملكة البحرين حالياً) .وهو يحمل
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ا�سم امللك فهد؛ لأنه بني بامل�شاركة املبا�شرة للملك وب�أموال
عربية �سعودية (مت �إن��ف��اق  870مليون دوالر) .وق��دَّم فائدة
عظيمة لتطور العالقات االقت�صادية الثنائية بني الدولتني .تعرب
�آالف ال�سيارات يومي ًا احلدود ال�سعودية  -البحرينية ،نظر ًا لأن
امل�سافة منها �إلى الريا�ض نحو  400كيلومرت ال �أكرث .ويتم تنظيم
الرقابة اجلمركية واحل��دودي��ة على جزيرة ا�صطناعية قرب
ال�ساحل ال�سعودي .وهي مغمورة باخل�ضرة يرتفع فوقها برجا
رقابة مت�شابهان يف جانبي احلدود .تطل �شرفتاهما الزجاجيتان
على منظر خالل رحاب اخلليج الفار�سي (العربي).
اجل�سر نف�سه له �شكل متعرج ويتكوّن من �سل�سلة دعامات ينفتح
منها عالي ًا فوق �سطح املاء ملرور ال�سفن .ال�سفر على هذه املرتفعات
الفريدة يف نوعها ،وبخا�صة عند الهبوط يحب�س الأنفا�س .و�أتذكر
�أنه �أثار ابتهاج �أحفادنا� .أحيان ًا كنا ن�شاهد �أ�سراب ًا �صغرية من
الدلفينات املرحة يف املياه ال�شفافة .عندئذ كنا نتوقف ون�صورها
على ال�شريط ونتمتع با�ستن�شاق هواء البحر النقي.
ولن يكون و�صف املنطقة ال�شرقية كام ًال �إن مل نتكلم عن الل�ؤل�ؤ
املرغوب فيه لكل امر�أة بو�صفه زينة طبيعية .يعود ا�ستخراجه
يف اخلليج الفار�سي �إلى غابر الع�صور .يحكي التاريخ �أنه �إلى
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وقت قريب  -قبل انت�شار الل�ؤل�ؤ اال�صطناعي الياباين  -كان هذا
العمل  -باللغة احلديثة  -من الأعمال املربحة املنظّ مة تنظيم ًا
جيداً .يف بع�ض الأوقات كان اخلليج (الفار�سي) العربي يزود
بـ  %80من الإنتاج العاملي لهذه الزينة الطبيعية البديعة .فقط
يف منطقة اجلبيل كان �صيده يف �سنوات الإنتاج الوافر يعطي
حتى  200قارب (كان العد يف ذلك الوقت بالقوارب) .وكانت
موانئ اخلليج تعج بال�سفن من لندن وباري�س ونيويورك وبومبي.
وك��ان التجار الأج��ان��ب ينزلون على ال�ساحل لعقد �صفقات
جتارية ويبعثون بوكالئهم على طول ال�ساحل ،الذين بدورهم
كانوا يت�صيدون الأخبار يف الأ�سواق عن ل�ؤل�ؤة �ضخمة �سوداء �أو
وردية اللون وجدها �شخ�ص ما ثم يت�سابقون للبحث عن ال�صياد
ال�سعيد والعثور عليه قبل املناف�سني املحتملني.
ك��ان ا�ستخراج الل�ؤل�ؤ ي�ستمر من مايو وحتى �سبتمرب على
القوارب واملراكب ال�صغرية .وكان ال�صيادون يغط�سون قرب
ال�سواحل حول اجلزر املرجانية وي�صلون �إلى املحيط الهندي.
كان الفريق النموذجي يتكوّن من قائد الفريق ،وهو عادة مالك
القارب ،و�صياد مربوط بثقل يف حزامه ،وم�ساعد ي�سحب الغطا�س
من املاء يف اللحظة الالزمة .وكان رجال الأعمال  ،يف قواربهم
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اخلا�صة �أو يف ق��وارب م���ؤج��رة ،يحومون ح��ول ق��وارب ال�صيد
وي�شرتون الل�ؤل�ؤ ال��ذي مت ا�ستخراجه مبا�شرة من �أي��دي قادة
الفرق .ثم يبيعونه للتجار �أو لوكالئهم .املالكون اجلدد للرثوة
الل�ؤل�ؤية كانوا ي�صنفون احلبات ح�سب حجمها ولونها و�شكلها
وم�سحتها وبريقها ،ثم يح�سنونها وينظمونها يف خيوط ويبيعونها
يف البالد البعيدة ب�أ�ضعاف الأ�سعار الأ�صلية� .أما الغطّ ا�سون
الذين كانوا بالكاد ي�سدون احتياجاتهم فكانوا ي�ستمرون يف
عملهم ال�شاق واخلطر جداً .وكانت �أعمارهم ق�صرية جد ًا ب�سبب
النق�صان الدائم للأوك�سجني والهجوم املتكرر ل�سمك القر�ش.
وكان �إذا تويف رب العائلة غالب ًا ما ي�شغل مكانه �أوالده الكبار �أو
حتى ال�صغار ،لأن هذه الب�ضاعة الرباقة مرغوبة يف الأزم��ان
جميعها ،وكان الإقبال عليها م�ستمر ًا ف�إن هذه املهنة اخلطرة
انتقلت من جيل �إلى لآخر ،من الأب �إلى االبن و�إلى احلفيد.
يف الثالثينيات من القرن املا�ضي متكّن اليابانيون من �إنبات
الل�ؤل�ؤ يف حدائق خا�صة .وهو ال يختلف �أب��د ًا من حيث تركيبه
الكيميائي عن الل�ؤل�ؤ الطبيعي ،في�صنعه املحار �أي�ض ًا بوا�سطة
تلبيد ج�سم غريب بعرق الل�ؤل�ؤ يف �صورة حبة �أو قطعة �صدفية،
يدخلها اليابانيون الأذكياء يف قوقعة .وينح�صر الأمر يف حجم
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اجل�سم املهيج .وهذه العملية ت�ستغرق زمن ًا طويالً؛ لذا تو�ضع
حبة �أكرب من الرملة ال�ساقطة �صدفة على املحارة الرخامية
بع�شرة �أ�ضعاف وذلك لتعجيل العملية .ومن هنا ينتج �أن الل�ؤل�ؤ
الطبيعي يعي�ش مدة �أطول بكثري .وال ميكن بالنظر حتديد من�ش�أ
الل�ؤل�ؤة �إال �إذا ك�سر .و�أ�شعة �إك�س فقط ت�ساعد يف ذلك .مع ذلك
�أظن �أن احلبات الطبيعية ت�سطع بربيق �أكرب وال تخفت �أبداً،
ولكن هذا هو انطباعي اخلا�ص.
يف العقود الأخ�يرة توقف تقريب ًا ا�ستخراج الل�ؤل�ؤ ،ولكني
�سمعت �أنه ينتع�ش من جديد لب�ضعة �أ�سباب :ظهور الطلب على
الل�ؤل�ؤ الطبيعي خا�صة ،وجيل من الريا�ضيني الهواة ،وكذلك
�ضمان احلماية م��ن الوحو�ش البحرية (با�ستخدام و�سائل
تكنيكية خا�صة).
�أم��ا ال��ق��وارب فبالكاد ت��غ�ّيررّ ت خ�لال الأل��ف��ي �سنة الأخ�ي�رة.
وتُ�صنع �أي�ض ًا بالطريقة التقليدية القدمية بدون م�سامري �أو �أدوات
ميكانيكية (نادر ًا ما ي�ستخدم املثقب)؛ اخل�شب ال�سنط ،و�شجرة
املاجن ،وال�صاج يجلب من الهند .عمرهذه القوارب طويل ،وح�سبما
يقال� :إنها �أكرث �أمان ًا من القوارب امل�صنوعة بالطريقة احلديثة.
يحتمل �أن هذا �صحيح لأن تاريخها ي�ستغرق �آالف ال�سنني.
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رمبا يهم القارئ معرفة ما وظيفة زوجة ال�سفري ومباذا متلأ
حياتها؟ بالطبع �إن مهمتها الأ�سا�سية هي توفري الظروف الهانئة
واحلميمة يف البيت وامل�ساندة املعنوية للزوج يف عمله ال�شاق
واملتنوع واملهم �إلى �أبعد احلدود .وال يتحمل ال�سفري عند متثيل
دولته امل�س�ؤولية وحده فقط بل حتى لي�س فقط �أع�ضاء ال�سفارة
وعوائلهم ،و�أي�ض ًا نيابة عن بقية رعايا �شعبه الذين يعملون يف
م�ؤ�س�سات �أخرى .وهو ي�ضمن ال�صلة بني حكومته وقيادة البالد
املعتمد فيها ،يتلقى با�ستمرار �سيل املعلومات ويبوبها ويحللها
ويعطي الإر�شادات ويجري لقاءات وم�ؤمترات �صحفية والكثري
غري ذلك .وال ميكنه النوم خايل البال �أو اال�سرتخاء؛ لأن عبء
امل�س�ؤولية عليه ثقيل .وينح�صر دور زوجة ال�سفري يف كونها
بجانبه دوم ًا ت�شعر مبزاجه وت�سانده معنوياً ،وبكلمة واحدة،
كونها �صديق ًا حقيقي ًا ونا�صح ًا وحتى ناقداً .وبالطبع يجب
�أن تكون هي على امل�ستوى الرفيع املطلوب ،لأنه يُنظر �إليها ال
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بو�صفها امر�أة فقط ،بل بو�صفها ممثلة ل�شعبها.
يت�صور الكثريون �أن حياة الدبلوما�سيني متعة م�ستمرة.
وهذا لي�س �صحيحاً .فهي لي�ست مطلق ًا بدون غيوم .وتنح�صر
ال�صعوبة الأ�سا�سية يف �ضرورة العي�ش بعيد ًا عن البيت والأقرباء
والأ�صدقاء وعن الأوالد والأحفاد ،يف غياب الكتب والأ�شياء
املف�ضلة يف مناخ وجمتمع خمتلفني .و�إذا كان ال�سفري م�شغو ًال
ّ
املف�ضل ،ف�إن زوجته غالب ًا ما ت�ضحي بعملها .ولكنها �إذا
بعمله ّ
كانت �إن�سانة معتمدة على نف�سها ف�إن هذه الت�ضحية لن تكون
كبرية .ف�ستجد ما ت�شغل به نف�سها وجمال ت�سخري مواهبها
وت�سعى �إلى تو�سيع مدار معلوماتها.
يجب على زوجة ال�سفري �أن تكون اجتماعية ،ولهذا الغر�ض
يجب �أن تعرف على الأقل اللغة الإجنليزية .ويُف�ضل �أن تعرف
لغة بلد الإقامة .وهي ملزمة مبعرفة تاريخ دولتها وخ�صائ�صها
الطبيعية وعاداتها ومعلومات �أخ��رى عنها ،ويجب �أن يكون
لديها ذوق جيد وزي خا�ص بها .وم��ن املفيد لها �أن تتعلم
الأك�لات الوطنية لبلدها وتعرف حت�ضريها جيداً .بالطبع
يجب �أن يكون لديها معارف وا�سعة لت�ستطيع جتاذب �أطراف
احلديث مع جريانها حول املائدة �أثناء احلفالت وم�آدب الع�شاء
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الدبلوما�سية (هناك نظام خا�ص للجلو�س حول املائدة ح�سب
قواعد الت�شريفات :ال يجوز للزوج والزوجة �أب��د ًا �أن يجل�سا
متجاورين كذلك الأمر بالن�سبة لل�ضيوف من اجلن�س نف�سه.
ويت�صدر �أ�صحاب البيت املائدة يف نهايتني متقابلتني) .و�أخري ًا
يجب على زوجة ال�سفري �أن تكون لها عالقات طيبة مع زوجات
ال�سفراء الآخرين ،وبخا�صة من ال��دول التي لها م�صالح مع
دولتها� .صدقوين �إن ال�صالت احلميمة بني الن�ساء بهذا امل�ستوى
الرفيع لها ت�أثري كبري على العالقات بني �أزواجهن وهذا يعود
بالفائدة عليهم.
زوجات ال�سفراء يف اململكة العربية ال�سعودية ،كما يف بع�ض
ال��دول الأخ���رى جتمعهن جمعية ن�ساء ال�سفراء () AWA
وتُكوَّن جمموعات بح�سب املوقع اجلغرايف� :أوروبية و�آ�سيوية
و�أمريكية التينية و�إقيانو�سية وجمموعات البلدان العربية.
وتختار كل جمموعة رئي�ستها واملن�سقات فيها الالتي ي�ضعن
بالتعاون مع الأع�ضاء جميعهم برنامج فعاليات اجلمعية الذي
يت�ضمن خمتلف امل��زادات العلنية اخلريية والأ�سواق وم�آدب
الغداء وال�سفرات يف �أنحاء البالد وزي��ارة مدار�س الأطفال
املعوقني منذ الطفولة واجلرحى يف امل�ست�شفيات الذين يتلقون
396

المملكة العربية السعودية

بعيون زوجة دبلوما�سي

العالج يف اململكة العربية ال�سعودية وامل�شاركة يف املنا�سبات
الر�سمية وغريها من الزيارات.
ال�سفراء �أي�ض ًا متحدون يف جمموعات ،ولكن �أقدمهم يعد
عميد ال�سلك الدبلوما�سي وه��و رئي�س البعثة الدبلوما�سية
الذي م�ضى على عمله يف بلد الإقامة �أطول مدة .اليوم زوجي
نائب العميد الرئي�س وعميد �سفراء املجموعة الآ�سيوية.
�أما �أنا فرئي�سة املجموعة الأوروبية (يقع جزء من الأرا�ضي
الأذربيجانية يف �أوروبا) .يحظى العميد عادة باحرتام خا�ص
ويدعى �إلى املنا�سبات الدبلوما�سية جميعها بدون ا�ستثناء.
وتقوم وزارة اخلارجية يف اململكة العربية ال�سعودية بتو�صيل
العديد من قراراتها وتو�صياتها �إلى �سفراء الدول الأخرى عن
طريقه.
وم��ن عنا�صر احل��ي��اة الدبلوما�سية ح��ف�لات اال�ستقبال
املكرّ�سة للمنا�سبات الرئي�سة لكل دولة :كاليوم الوطني وتاريخ
ت�أ�سي�س اجلي�ش واملنا�سبات الوطنية والأحداث املهمة الأخرى.
و�إذا �أخذنا يف احل�سبان �أن اململكة العربية ال�سعودية فيها
� 100سفري �أجنبي ،وكذلك منظّ مات مالية وممثليات وبعثات
ملنظمات دولية خمتلفة لها منا�سبات احتفال �سنوية فيمكنكم
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�أن تت�صوروا ب�أية كرثة جترى مثل هذه احلفالت .ي�ضاف �إلى
ذل��ك احلفالت التي تنظمها من وق��ت لآخ��ر الأ���س��رة املالكة
وافتتاح املعار�ض والأ���س��واق اخل�يري��ة وال��دع��وات اخلا�صة.
ي�صادف �أن يكون يف يوم واحد منا�سبتان �أو ثالث منا�سبات.
ومبا �أن احل�ضور �إلى هذه املنا�سبات يعد جزء ًا مهم ًا من عمل
ال�سفري لذا ال يُ�سمح بتجاهلها �إال لأ�سباب ا�ضطرارية جد ًا
(يف هذه احلالة ينوب عن رئي�س البعثة الدبلوما�سية ال�شخ�ص
الثاين يف ال�سفارة).
جت��رى حفالت اال�ستقبال الدبلوما�سية ب�سيناريو واحد
مع اختالف ب�سيط .يف البداية يقف عند الباب املفتوح على
م�صراعيه ويف �أج���ود �أزي���اء االح��ت��ف��االت �صف م��ن الأزواج
الدبلوما�سية للجهة امل�ستقبلة وعلى ر�أ�سها ال�سفري وزوجته.
ويتقدم ال�ضيوف بالرتتيب وحت��ت ملعان عد�سات الت�صوير
ي�صافحونهم ويقدمون لهم التهاين باملنا�سبة املهمّة ويدخلون
يف عمق ال�صالة �أو الرو�ضة اخل�ضراء للحديقة (يتوقف ذلك
على الوقت من ف�صول ال�سنة) .وغالب ًا ما يُعر�ض على �شا�شة
كبرية �شريط عن البلد امل�ضيف ويُ�سمع �صوت خافت ل�شعارات
وطنية .وتنتظرهم هنا م�أكوالت ممتازة ،والأهم من ذلك ،لقاء
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مع زمالئهم الذين تحُ ل معهم �أحيان ًا يف مثل هذه اللقاءات
موا�ضيع مهمة ويجري بينهم حديث منفرد .لذا غالب ًا ما ين�سى
ال�ضيوف مو�ضوع الأكل .فمث ًال ي�أتي زوجي دائم ًا من حفالت
اال�ستقبال جوعان ًا وبعد امل�أكوالت املحلية اللذيذة يطلب مني
ح�ضرته بنف�سي .الن�ساء �أي�ض ًا يتحادثن
ت�سخني الع�شاء الذي ّ
ويتجمعن ح�سب االهتمامات ويتعارفن بالقادمني اجل��دد،
ويتبادلن بطاقات عناوينهن ويعر�ضن �أزي��اءه��ن ويتلذذن
بالطعام ال�شهي .لكن هذه لي�ست طريقة مريحة لتناول الطعام.
لديك درجة من اللباقة واخلربة لكي مت�سكي
فيجب �أن يكون ِ
بيديك يف �آن واحد قدح ًا فيه م�شروب وطبق ًا ومندي ًال و�أدوات
الطعام وال ت�سقط احلقيبة من على الكتف التي يراد �إخراج
كارت العنوان �أو املروحة �أو النظارات منها والتحدث ب�سهولة
بلغة �أجنبية بدون فقدان مو�ضوع احلديث.
ي�ستمر احلفل وي�ستمر قدوم املدعوين مدة �ساعة واحدة
�أو �ساعة ون�صف ال�ساعة .قبل ذلك يحتمل �أن��ه كان لديهم
تدابري �أخرى .عند هذا الوقت ،وحتى قبل هذا ،يبد�أ باملغادرة
�أولئك الذين قدموا يف البداية و ُي َودِّعون امل�ضيفني بالرتتيب
املعاك�س .وبذلك ال ي�ترك ال�سفري وزوج��ت��ه والدبلوما�سيون
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الآخرون للجانب امل�ضيف مكانهم عند الباب خالل احلفل كله
نحو � 3-5.2ساعات .وهذا لي�س بال�سهل كما يظهر ،وبخا�صة
على كعوب عالية .يف نحو منت�صف الأم�سية يبد�أ نوع من احلركة
ويظهر ع�سكريون من مراتب عليا وعد�سات التلفزيون ،ويظهر
�أه��م �ضيف �شرف وحوله حا�شيته ،وهو ع��ادة �أح��د الأم��راء.
وبرفقة ال�سفري �صاحب املنا�سبة ميران بني املدعوين ويجل�سان
حم�ضر م�سبقاً .ويتبادالن هناك
على �أرائك م�صفوفة يف مكان ّ
احلديث بع�ض الوقت ،ثم يقوم الأم�ير ب�إجالل بق�ص كعكة
كبرية رُ�سم عليها العلم الوطني للدولة امل�ضيفة .ويذوق قطعة
�صغرية ثم يغادر.
ي�ترك ال�ضيوف امل��ك��ان تدريجي ًا وال يبقى �إال العاملون
بال�سفارة وممثلو اجلالية .فيملأ �أهل البيت امل�سرورون �أطباقهم
ويجل�سون على املقاعد الوثرية لرييحوا �أرجلهم املتعبة .اجلميع
را�ضون؛ كان هناك عدد كبري من ال�ضيوف وه��ذا يعني �أن
املنا�سبة الرئي�سة العامة لهذه ال�سنة مرت بنجاح.
وف�ض ًال عن حفالت اال�ستقبال يف املنا�سبات املهمّة للدول
ت�شارك زوجات ال�سفراء يف اململكة العربية ال�سعودية يف �أ�سواق
خريية خمتلفة تقام ب�إ�شراف �إحدى الأمريات ،يف �أغلب الأحيان
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زوجة الأمري ويل العهد .تُخ�ص�ص �أرباحها لإعانة املحتاجني
يف بلدان خمتلفة .وتُخ�ص�ص عادة لكل �سفارة طاولة طويلة
�أو جناح مفتوح (يعتمد ذلك على حجم الإجراء) ،حيث يُعلّق
�أو يُعر�ض كل ما جهزته هذه ال�سفارة للبيع لكي تُ�سلم الإيرادات
التي حت�صل عليها �إلى منظمي هذا الإجراء اخلريي .كل �شيء
يجري يف جو من الهيبة والبهجة .ت�سعى كل دولة �إلى تزيني
جناحها ب�ألوان زاهية وتعليق العلم الوطني وتتلفت �إلى ت�أثيث
جارتها بعني فاح�صة .وعند البدء بعملية البيع تظهر امل�سابقة
احلقيقية .تقف زوج��ات �أع�ضاء العائلة املالكة وال�سفراء
والدبلوما�سيني الآخرين خلف الطاوالت ليعر�ضن مواهبهن
التجارية ،ويطوف النا�س املت�أنقون بني ال�صفوف النا�شطة وهم
راغبون بتخفيف حمافظ نقودهم البدينة ب�أ�سرع ما ميكن .فقد
قدِ موا �إلى هنا لهذا الغر�ض ،خا�صة وهم يعرفون �أين �ستذهب
نقودهم التي ينفقونها.
ت�شارك �سفارتنا دائم ًا يف هذه املنا�شط وتبيع امل�أكوالت
الأذرب��ي��ج��ان��ي��ة اجل��اه��زة� .أج��م��ع ع��ادة زوج���ات العاملني يف
ال�سفارة يومني قبل ذلك و�أُكلّف كل واح��دة بتح�ضري ال�شيء
الذي جتيد حت�ضريه �أف�ضل من غريها .ثم نناق�ش تفا�صيل
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ومواعيد خمتلفة .وقبيل افتتاح ال�سوق نقوم برتتيب حتفنا
بطريقة ت�سيل لعاب امل�شرتين.
�أعرف من خربتي �أنه لي�س من ال�سهولة مبكان بيع م�أكوالت
يف�ضل �شراء
ج��اه��زة .امل�����ش�تري حم��اف��ظ يف �أذواق����ه .فهو ّ
�ساندوت�شات عادية �أو �شاورما على �شراء �أكلة غري معروفة لديه
حتى ولو كان جائع ًا جداً� .أتذكر ال�سوق التي �شاركت فيها لأول
مرة وكيف كنت �أ�شعر ب�أ�سف عندما كان الزبائن املحتملون
يتوقفون عند طاوالتنا وينظرون �إلى م�صنوعاتنا وعليها �أعالم
�صغرية ثم يغادرون .ف�أخذت ال�صحيفة بت�أثر ولففتها ويف هذا
البوق من نوع خا�ص بد�أت �أعلن ب�صوت مرتفع« :من ف�ضلكم
ال تذهبوا .ظهرت لديكم فر�صة تذوّق امل�أكوالت الأذربيجانية
لأول مرة� .إذا ذقتم �أطباقنا مرة واحدة على الأقل لن تطلبوا
بدلها �شيئ ًا �آخر »...وغري ذلك .كان لهذا الإعالن ت�أثري عجيب.
فبد�أ ال��زوار يتهافتون علينا كما لو كان ب�إيعاز ،رمبا لأنه مل
ي�صادفهم مثل هذا العمل �أبداً.
ا�شرتوا احللويات الأذربيجانية وتذوقّوها مبا�شرة وعادوا
ل�شراء املزيد للعائلة .بعد ن�صف �ساعة كانت طاوالتنا فارغة
وكنا �أول من ي�سلّم ال��وارد .اليوم وبعد م�ضي ب�ضعة �أع��وام،
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وكنتيجة ال�شرتاكنا يف مثل هذه الأ�سواق وحفالت اال�ستقبال يف
مقر �إقامتنا وعر�ض �أفالم عن �أذربيجان �أ�ستطيع القول بيقني:
�إن م�أكوالتنا �أ�صبحت معروفة ل��دى العديد من ال�سعوديني
وت�ضاهي ب�شعبيتها امل�أكوالت اللبنانية.
خالل ال�سنني التي ع�شناها يف اململكة العربية ال�سعودية
�صادفنا العديد من النا�س املهمّني والأحداث واللقاءات .وكل
�سنة تقوم الأ�سرة املالكة بتنظيم �إجراء خا�ص لر�ؤ�ساء البعثات
الأجنبية وعوائلهم .و�صلت يف �أحد الأيام ر�سالة من الديوان
امللكي �إلى ال�سفارة الأذربيجانية ب�أن امللك فهد يدعو ال�سفراء
وزوجاتهم �إلى زيارة بع�ض املدن على �ساحل البحر الأحمر.
وخُ �ص�صت لهذا الغر�ض طائرة خا�صة يف يوم حمدد ووقت
حم��دد .وقمنا بهذه ال�سفرة املمتعة املنظمة تنظيم ًا بديع ًا
برفقة جمموعة طيبة من النا�س .زرنا عدة مدن فتية مبا فيها
املدينة ال�صناعية ينبع ومعناها بالعربية «النبع عند البحر»،
حيث املنطقة ال�صناعية التي تت�ضمن معمل تكرير النفط
و�أكرب معمل حتلية يف اململكة العربية ال�سعودية منف�صلة عن
الأحياء ال�سكنية وم�ستورة جيد ًا بحيث ظهر لنا وك�أننا نزلنا
يف منطقة ا�صطياف مريحة (يف ال�صحراء!)� .أو�صلونا �إلى
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احلديقة املحلية الرائعة ببحرياتها ومبنى لال�سرتاحة ،حيث
�أ�صغينا �إلى تغريد البالبل .ثم عُ ر�ض لنا يف الإدارة منوذج
للتطور ال�لاح��ق للمدينة وتطورها اال�صطناعي امل�ستقبلي
بالنافورات وطريقها امل�شجّ ر مبحاذاة البحر .بعد ذلك �أخذونا
�إلى ال�ساحل ال�صحراوي حيث يفرت�ض �أن ينجز كل هذا يف
امل�ستقبل القريب .مل �أ�صدق �آنذاك باملواعيد املحددة الق�صرية
�إلى هذا احلد .مل �أزر املكان بعد ذلك ولكني �سمعت �أن العمل
يقرتب من نهايته.
يف منا�سبة �أخرى ذهبنا يف نزهة �إلى منطقة ع�سري التي
�س�أحتدث عنها بالتف�صيل بعد قليل ،وكما ذكرت �سابق ًا �أكرث
من مرة ،ح�ضرنا بو�صفه �ضيوف حفالت زفاف �أع�ضاء العائلة
املالكة� .إنها احتفاالت بهيجة تبقى يف الذاكرة طول احلياة ،لي�س
فقط عند العرو�سني و�أقربائهما ،بل وعند ال�ضيوف العديدين.
و�آخ��ر حفلة زفاف بقيت يف ذاكرتي ح�ضرتها �سنة 2001م.
جرت االحتفاالت مبنا�سبة زواج ابن ويل العهد الأمري عبد اهلل
على حفيدة ابن امللك عبدالعزيز يف ق�صر بديع ،حيث ح�ضر
ب�ضعة �آالف من ال�ضيوف من اجلن�س اللطيف .فكان عر�ض ًا
هائ ًال للأزياء اال�ستثنائية الفاخرة والت�سريحات املعقّدة جد ًا
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واملجوهرات الفريدة .تباهت املغاليات يف حب املو�ضة بالبدالت
املزيّنة والف�ساتني ذات الذيول الطويلة.
العرو�سة عمرها � 21سنة بف�ستان نا�صع البيا�ض وعليها زينة
فريدة ومغطاة بغطاء من قما�ش الغاز ال�شفاف ،مرت �أمام
�صف من الأع�ين الف�ضولية واملبتهجة وك�أنها خملوق ر�شيق.
والأطفال الأنيقون يحملون ذيلها الطويل وتفوح العطور وتطري
الألعاب النارية من وقت �إلى �آخر .وعندما جل�ست الفتاة �أخري ًا
يف �أريكتها ت�ساقطت من ال�سقف وريقات ف�ضية ناعمة وبد�أت
فقرات احلفل على �شرف العرو�سة فوق الأر�ضية املرتفعة .بعد
التمتع بهذا امل�شهد قررت التفرج على الق�صر .املمرات الوا�سعة
وال�صاالت الف�سيحة مغطّ اة ب�سجاد وفري وم�ؤثّثة ب�أرائك وكنبات
مذهبة وو�سائد مغلّفة بالدمق�س احل��ري��ري .خلف الزجاج
الكري�ستايل للخزائن ،امل�صنوعة من خ�شب مزخرف ،تُرى
متاثيل قطع زينة فريدة وحاجات ف�ضية قدمية للزينة وعلب
مزرك�شة بالتخرمي .تتدلى فوق الأبواب جميعها �ستائر زخرفية
من القطيفة القامتة ب�شراريب مذهبة ثقيلة .اجلدران مزينة
مبناظر طبيعية ولوحات طبيعة �صامتة ور�سومات خيول حمببة
�إلى قلب كل �سعودي ،وكذلك مبرايا يف �إطارات ثمينة .املغا�سل
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يف احلمامات هي �أي�ض ًا مزيّنة بذوق رفيع .اللمّبات املعتمة لي�س
فقط ت�ضيء زجاجات الروائح والعطور املو�ضوعة على املرمر
و�أكوام �أقرا�ص النعناع والعلك وحبات الهيل والقرنفل املنثورة
يف املزهريات وال�سالل ،بل وتكوّن انعكا�سات جميلة للزائرات
يف املرايا لأنها تخفي التجاعيد التي على وجوههن.
عند عودتي �إلى ال�صالة حيث كانت جتري املرا�سيم ر�أيت
�أنها مزينة بذوق كبري (قبل ذلك كان انتباهي كله م�سلّط ًا على
درا�سة �أزياء ال�ضيوف) .تتدلى من ال�سقف وعلى حبال رفيعة
نخالت بي�ض ناعمة تُ�ضاء على �أوقات ب�أنوار ملونة .الأر�ضيتان
املرتفعتان اجلانبيتان حيث مكان احلفل مزينتان ب�ضفائر زهور
رائعة ،وحول ال�صالة كلها باقات ال حتت�ضن لزهور طبيعية يف
مزهريات �ضخمة جلبت هذا اليوم باخل�صو�ص من هولندا.
العري�س �شاب �أنيق كان واقف ًا بجانب العرو�س .وكان مرتدي ًا
جالبية منوذجية نا�صعة البيا�ض وعلى كتفيه عباءة �شفّافة
بحا�شية مذهبة .كان العرو�سان فتيني وجميلني وكانت الأنظار
جميعها يف ال�صالة م�سلّطة عليهما.
تعرفتُ فيما بعد على �أختني للعرو�س ،جميلتني �أي�ض ًا و�صدفة
الحظت �أنهما �شبيهتان كثري ًا جد ًا بفتياتنا الأذربيجانيات .يف
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هذه الأم�سية قُدِّ متُ المر�أة �أنيقة وهي زوجة الأمري خالد بن
�سلطان ال��ذي لعب دور ًا مهم ًا ج��د ًا يف بلوغ الن�صر يف حرب
اخلليج و�ألّ��ف بعدها كتاب ًا عن هذه التجربة اجل��ادة لبالده
تُرجم فيما بعد �إلى اللغة الرو�سية.
مل �أ�ستطع البقاء �إلى نهاية حفلة الزفاف وتركت الق�صر
ال�ساعة الثالثة بعد منت�صف الليل .لكن �صديقاتي الأكرث عزم ًا
تذوقن بعد ذلك الأطعمة الفاخرة جميعها وتفرّقن مع اجلميع
عند ال�صباح.
يف �إط���ار اليوبيل الع�شريني حلكم امل��ل��ك فهد ب��ن عبد
العزيز �أقيم العديد من االحتفاالت التي �شاركت فيها زوجات
ال�سفراء �أي�ضاً .م�ؤمترات حتت �إ�شراف زوجة امللك ،وم�شاهدة
�أفالم ،ومعار�ض مبو�ضوع املنا�سبة قامت الن�ساء ال�سعوديات
فيها بعمل �ضخم .يف هذه امل��دة �أي�ض ًا جرت زيارتنا ملجل�س
ال�شورى ،وهو هيئة ا�ست�شارية �شبيهة بالربملان ت�شغل مكان ًا
مهم ًا يف تركيبة الدولة يف اململكة العربية ال�سعودية .راقبنا
�أحد اجتماعات املجل�س من �شرفات خا�صة للجمهور ،وعند
انتهائه اجتمع بنا رئي�س املجل�س وبع�ض �أع�ضائه يف ال�صالة
الدائرية لالجتماعات وحدثونا عن وظيفة هذه الهيئة و�أجابوا
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عن �أ�سئلتنا .ثم �أخذونا �إلى احلديقة البديعة (قطعة خ�ضراء
من �أوروبا) وال�صاالت واملكاتب العديدة بجدرانها و�سقوفها
املنقو�شة واملزيّنة بالربونز واملرمر و�أحجار زينة �أخرى ،وحتى
بالدنتيالت والأقم�شة املطرزة باليد .رمبا ال �أ�ستطيع �إعطاء
و�صف الئق لت�أثيث هذا املجمع املده�ش ومنظره اخلارجي.
لكني �أ�ستطيع القول بكل ثقة� :إن مبنى جمل�س ال�شورى ي�شغل
مكان ًا خا�ص ًا بني التحف املعمارية جميعها التي تكلمت عنها يف
هذا الكتاب.
تركت زيارتنا ملزرعة ابن امللك الأمري عبد العزيز بن فهد
حيث نظمت احتفاالت مبنا�سبة اليوبيل انطباعات ال تن�سى.
هذا اجلزء من م�ستوطنة قدمية يف ال�صحراء على م�سافة 40
دقيقة بال�سيارة من الريا�ض يعد �أحد معامل العا�صمة ،حيث
تُدعى الوفود الر�سمية ور�ؤ�ساء الدول الأجنبية وال�شخ�صيات
البارزة الأخ��رى .داخل الأرا�ضي الوا�سعة املحاطة ب�سور من
الطني �أعيد بناء الق�صر امللكي التقليدي بربج مراقبة مرتفع،
ون�سخة مطابقة حل�صن امل�صمك بحجمه الطبيعي ،ومع�سكر
للبدو ،وال�سوق القدمية ،واملدر�سة والبئر وال�ساحة املر�صوفة
باحلجارة .املن�ش�آت جميعها بنيت من املواد التقليدية� ،أي من
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خليط الطني والتنب ،وبالطريقة التقليدية .اجلدران الداخلية
للق�صر مطلية بطبقة �سميكة من اجلب�س حفرت عليها ر�سوم
هند�سية .الفناء الداخلي حماط ب�صف من الأعمدة ويف و�سطه
بئر �صغرية .يف الف�سح بني الأبواب عُ لِّقت بنادق و�سيوف ورماح
وترو�س قدمية وطُ بعت على احلجارة �صور امللك عبد العزيز مع
�أفراد العائلة والأتباع.
وجدنا يف ح�صن امل�صمك مب�ساعدة �أ�صحاب البيت ممرات
خفية يف جدرانه اخلارجية التي يبلغ �سمكها ثالثة �أمتار ،وعند
اجللو�س على و�سائد يف �إحدى حجرات النوم العديدة بردنا
قلي ًال رغم �أن درجة احلرارة يف اخلارج كانت لي�ست �أقل من
 30درجة مئوية .كان النا�س يف العهد القدمي يتجنّبون احلر
بوا�سطة قواعد بناء ل�سكنهم و�ضعوها على مدى مئات ال�سنني
(جدران طينية �سميكة ،وغياب النوافذ ،وترتيب احلجرات يف
�صف ،وفتحات مثلثية �صغرية تولّد تهوية فعّالة).
دخلنا حظائر النياق واجلمال ال�صغرية وتذوقنا احلليب
الدافئ الطازج ،الزبدي ،وعدنا �إل��ى املزرعة وركبنا جما ًال
بي�ضاء وخيو ًال ملكية .بعد ذلك قدموا لنا طعام ًا �شعبياً ،مت
حت�ضريه �أمام �أعيننا ،ثم قادونا �إلى زقاق ال�سوق ال�ضيق حني
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ا�شتغل احلرفيون يف ور�شهم كما كانوا ي�شتغلون يف املا�ضي
القريب� .شاهدنا كيف ين�سجون ال�سالل ويزينون �أغماد
اخلناجر ب�سلك ف�ضي ويطرقون املناجل ويطرزون العباءات
الن�سائية بخيوط ذهبية ويغزلون �صوف اجلمال ويحيكون منه
قما�ش ًا رقيق ًا على �آالت بدائية ويتاجرون ب�أ�شياء قدمية وحبوب
وتوابل ،مثلوا لنا م�شهد نزاع بني البائع وامل�شرتي .ويف اخلتام
�أهدوا الراغبني �أ�شياء من عمل �أيديهم .ثم مررنا ب�أزقة �ضيقة
وو�صلنا �إلى بئر ،حيث كان حماران يرفعان املاء منه بوا�سطة
دواليب خ�شبية وحبال .و�أخري ًا يف الف�صل الوحيد يف املدر�سة
عر�ضوا علينا مب�ساعدة ممثلني �صغار كيف كانوا �سابق ًا يعلِّمون
التالميذ يف املدار�س ويعاقبونهم.
قَ��رُبَ امل�ساء وب��د�أت الفعالية الرئي�سة� .أجل�سوا ال�ضيوف
على مقاعد حتت مظلة �شراعية وفُر�شت ع�شرات ال�سجاجيد
على حجارة ال�ساحة �أمام الق�صر .وفج�أة ظهرت جمموعة من
الفر�سان حتت �أ�صوات الطبول من خلف املنعطف :الفر�سان
على جمال بي�ضاء واخلناجر يف �أحزمتهم وال�سيوف على
�أكتافهم وقائدهم يف املقدمة يحمل راي��ة خ�ضراء ،قاموا
بب�ضعة دورات مع �إعادة ت�شكيلتهم ،ثم غادرواَ .ت ِب َع ذلك رق�ص
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املناطق اجلنوبية املرفق بالغناء و�أي�ض ًا حتت �أ�صوات الطبول
ويُذكّر بالرق�ص الإفريقي .وتبع ذلك الراق�صون بال�سيوف
ببدالت زاهية ملناطق و�سط اململكة العربية ال�سعودية .وكان
الرق�ص حما�سي ًا �إلى درجة �أن بع�ض ال�سفراء رغبوا بامل�شاركة
فيها ،ف�أُح�ضرت �سيوف �إ�ضافية لهذا الغر�ض.
غمرنا الليل بغتة وب�سرعة ،وهو ما يحدث عادة يف ال�صحراء.
وهبت ريح خفيفة باردة .و�أ�ضيء الق�صر امللكي الطيني ب�أنوار.
على خلفية ال�سماء ال�سوداء تدلى البدر الكبري فوق �أ�سنان برج
املراقبة لي�ضيء قمم �أ�شجار النخيل .بد�أت �أ�صوات الطبول
تخفت وتبتعد ،وفج�أة �شعرت بحالة من النعيم وك�أين طليقة
من اجل�سم والزمن .ال �أعلم ما كان هذا ،ولكنه �سيبقى يف
الذاكرة �إلى الأبد.
طبع ًا كان هناك غداء وع�شاء مبوائد مليئة ب�أنواع امل�أكوالت.
وكان كل �شيء لذيذ ًا جد ًا وجميالً .جل�سنا يف احلافلة متعبني
قلي ًال ولكن ممتنني لهذا اليوم الرائع.
�صناعة ال�سياحة الدولية يف اململكة العربية ال�سعودية ال تزال
يف مرحلة الن�شوء (با�ستثناء ال�صالت ال�سياحية مع البلدان
العربية) .لكن احلكومة و�ضعت ن�صب عينيها مهمة تطوير هذا
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املجال من الن�شاط الإن�ساين يف ال�سنني القريبة املقبلة .مع ذلك
فقد وجدت هنا �أف�ضل الظروف املنا�سبة للدبلوما�سيني حمبي
اال�ستطالع� .أنا وزوجي �سافرنا كثري ًا داخل البالد و�شاهدنا
جميع مناطقها تقريب ًا (قد حتدثت عن بع�ضها) .بقيت يف
ال��ذاك��رة باخل�صو�ص منطقة ع�سري وه��ي منطقة وا�سعة يف
اجلنوب الغربي من البالد ،حيث ميكن ر�ؤية ال�سل�سلة املمتدّة
للجبال العظيمة (حتى ارتفاع � 5.3ألف مرت) املختفية يف طبقة
ال�سحاب ،والغابات التي ال ميكن اجتيازها ،والوديان اخل�صبة،
واحل��ق��ول امل��زه��رة ،وامل��م��رات اجلبلية ال�صخرية ال�ضيّقة،
والبحريات اال�صطناعية .مكان �ساحر مبناخ معتدل وب�أمطار
نادرة ولكن غزيرة متلأ الوديان العميقة ب�سيول مندّفعة� .أعلنت
�أرا�ضي هذه املنطقة التي تبلغ م�ساحتها � 450ألف هكتار ابتداء
من البحر الأحمر حديقة عامة وطنية حمميّة من قبل الدولة.
تنمو هنا جمموعة من الأ�صناف الفريدة لنباتات على و�شك
االنقرا�ض وت�شعر احليوانات والطيور براحة تامة.
عندما تكون يف ع�سري ي�صعب عليك �أن تت�صور �أنه يف منطقة
قريبة ن�سبي ًا متتد �صحراء خالية من املاء واحلياة� .شرفات
ا�صطناعية حتوط �سفوح اجلبال ،خ�ضرة نا�ضرة تت�سلق نحو
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القمم ومت�� ّد جذورها يف �أي��ة م�ساحة �صغرية بني ال�صخور،
حيث جتد ولو قطعة �صغرية فيها تربة .جوافة مزهرة و�صبار
ب�أثماره اللبية ال�شائكة� .أ�شجار عجيبة مغطّ اة بق�شرة �سميكة
ت�شبه جلد فر�س النهر� .أ�شجار ال�سنط كثيفة الأوراق ب�أ�شواك
طويلة تت�شابك فتكون مناطق ال ميكن اجتيازها .على ال�سفوح
املدرجة وعلى االنحدارات اخلفيفة عند �سفوح اجلبال تتبعرث
بني ب�ساتني النخيل والفواكه واخل�ضراوات وحقول الزراعة
قرى �صغرية يختلف منظرها عن املناطق ال�سكنية الأخرى يف
اململكة العربية ال�سعودية .وهي �أكرث �شبه ًا بالقرى اليمنية .وهذا
لي�س غريباً؛ فتمتد هذه ال�سل�سلة من اجلبال العظيمة بعيد ًا �إلى
اجلنوب لتعرب �إلى الدولة املجاورة ،كما �أن النا�س قبل ن�صف
قرن كانوا يرحلون من مكان �إلى �آخر بحث ًا عن الرتبة ال�صاحلة
بغ�ض النظر عن احلدود .يبني �أهايل ع�سري احلاليون بيوتهم
ّ
بالطريقة نف�سها التي كان �أ�سالفهم يفعلون� ،أو ي�سكنون املباين
القدمية الباقية بحالة جيدة والبالغ عمرها ب�ضع مئات من
ال�سنني .بع�ض القرى ال ميكن �أن تالحظها مبا�شرة لأن بيوتها
واطئة مبنية من ك�سارات احلجارة و�سقوفها امل�ستوية غالب ًا
ما تكون مبثابة فناء جلريانها الأعلى منها و�شبيهة ب�أع�شا�ش
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الطيور التي تتبدد على خلفية ال�سفح ال�صخري؟!
البيوت الطينية القدمية وامل�ساجد و�أبراج املراقبة مميّزة
ج��داً� .س�أحاول و�صفها ،رغم �أن ذلك لي�س بالأمر الب�سيط.
�شكلها ميثّل �أبراج ًا م�ستطيلة بثالثة �إلى خم�سة طوابق بجدران
مائلة نحو مركزها باللون الطبيعي ونوافذ م�ستطيلة �ضيقة.
االنطباع الوحيد الذي برز عندي عندما �شاهدتها من ارتفاع
�شاهق هو قطع ال�شطرجن والقالع منها على وجه التحديد.
ُ�صنِعت جدران هذه املباين من طبقات من خليط الطني والتنب
و�صفوف �أفقية م�ستوية من حجارة م�سطحة �شبيهة بالألواح،
مو�ضوعة بتفاوت وبارزة من اجلدار مل�سافة ن�صف مرت .هذه
املباين الهرمة لها جمال من نوع خا�ص بها .ومع ذلك مل يتح
يل التو�صل �إلى تف�سري معقول لهذا الإ�سراف املعماري الأ�صيل.
لكني مت�أكدة �أنه �إلى جانب الناحية اجلمالية ال بد �أن يكون له
وظيفة عملية ،وعلى الأغلب تقوم هذه النتوءات املحيطة باملبنى
بحماية جدرانه الطينية غري املتينة من الأمطار الغزيرة.
توجد على ال�سفوح اجلبلية لع�سري قرية ُ�صبغت بيوتها ب�أغرب
الألوان .تت�ألق بقع برتقالية وخ�ضراء وزرقاء �ساطعة على خلفية
جدران بي�ضاء وذهبية اللون .يقوم ال�سكان املحليون ،وك�أنهم
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�أطفال �صغار �أهديت لهم �ألوان لأول مرة ،بتلوين كل ما ميكن
تلوينه� ،أج��زاء من اجل��دران و�أ�سا�سات م�ساكنهم وال�سالمل
وحتى ال�صخور املل�ساء يف الفناء .وي�صبغون �إطارات النوافذ
والأبواب ب�أ�شرطة خمتلفة الألوان لي�ست دائم ًا م�ستقيمة .يغطون
بالر�سوم يف الداخل كل ما هو ملي�س ابتداء بالعتبات وال�سقف
وانتهاء باجلدران والأر�ضية .وت�صادف هنا حتف ًا حقيقية� ،أما
اللوحات اجل�صية فهي من بعيد �أ�شبه ما تكون ب�سجاد حقيقي.
ر�أينا يف �أحد البيوت من هذا النوع �أر�ضية طينية تذكر ب�أر�ضية
خ�شبية حمدبة بعروق وك�أنها �سطح قوقعة بحرية .ال �أعلم �إن
كان مريح ًا امل�شي عليها للحايف ،ولكنه بالت�أكيد مفيد.
يف�ضلون
من الغريب �أن �سكان هذه الأماكن حتى يومنا هذا ّ
عدم و�ضع الزجاج على النوافذ .في�ضعون عليها م�شبكات ويف
الطق�س املمطر يغلقونها ب�أبواب ملوّنة ب�ألوان �ساطعة وم�صنوعة
م��ن خ�شب �أ���ش��ج��ار ال��زي��ت��ون .ك��ذل��ك الأب����واب ال��ت��ي يعدّها
ال�سعوديون دائم ًا �أحد عنا�صر الإدراك الفني .فال يقت�صرون
على تغطيتها بالر�سوم بل يزينونها بزخارف حمفورة ويغلّفونها
باجللود وب�أنواط نحا�سية وي�صنعون لها مزاليج و�أقفا ًال غري
عادية.
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�أبها ،وهي عا�صمة منطقة ع�سري ،حتولت خالل الأع��وام
الع�شرة الأخ�ي�رة من قرية منعزلة واقعة على تقاطع طرق
القوافل وتعاين دائم ًا من �شح املاء �إلى مدينة حديثة ببحريات
ا�صطناعية ون��اف��ورات ،وب�أنبوب مياه طوله  215كيلومرت ًا
ممتد من البحر الأحمر ،وبعمارات عالية للفنادق وامل�صارف
وال�شركات والبيوت ال�سكنية .و�أ�صبح لها جامعة ومتحف وجممع
بديع للم�ؤمترات ومدينة طبيّة ،وفيها �ساحة خا�صة بانطالق
وهبوط املروحيات ،وجممع ريا�ضي ،حيث تقام مهرجانات
ال�شباب� .أما املباين ال�سكنية وامل�ساجد القدمية الفريدة التي
تعطي املدينة طابعها اخلا�ص فقد �أ�صلحتها ال�سلطات وهي
حتافظ عليها .ت�شتهر �أبها �أي�ض ًا بحرفييها املاهرين وب�أ�سواقها
الأ�سبوعية املعروفة ،حيث ميكن �شراء كمرثى كثرية املاء
بحجم كمرثى املالكمني ،وبطيخ �أحمر وماجنو وغريها من
الفواكه الغريبة علينا ،واخل�ضار من احلقول الزراعية املحلية.
�أ�ساتذة الأعمال اخل�شبية ي�صنعون �أمام �أعينكم �أدوات املطبخ.
احلدادون ونقا�شو املعادن ي�صنعون �آالت زراعية لال�ستعمال
املحلي و�أ�سلحة نارية وبي�ضاء وخناجر بديعة ودقيقة العمل� .أما
ال�صاغة في�صنعون ما ي�شبه القالئد الف�ضية القدمية و�أقراط
ّ
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و�أ�ساور للمعا�صم والكواحل وغريها من �أدوات الزينة ال ميكن
متييزها عن النماذج القدمية ،م�ستخدمني بع�ض اخلرزات
و�أ�سطوانات التخرمي القدمية.
لكن الأكرث طرافة هم ال�سكان املحليون البائعون وامل�شرتون،
الذين ا�ستطاعوا الت�أقلم مع الظروف القا�سية يف اجلبال
مع التغريات الكبرية يف درجات احلرارة وجمع قطرات املاء
الثمينة من �سقوط املطر يف �أح��وا���ض (فناطي�س) م�شيّدة
من قبلهم وبناء �شرفات بنظام ري فعّال ،والتنقل ب�سهولة
على �سفوح اجلبال العمودية تقريب ًا بوا�سطة احلبال .وهم
خمل�صون للمكان الذي يعي�شون فيه ،وال يحبون كثري ًا الإجابة
عن �أ�سئلة الف�ضوليني ،رغم �أنهم مبت�سمون وذوو �أخالق عالية.
�سكان اجلبال يحزمون اجلالبيات قامتة اللون ب�أحزمة مزيّنة
بالف�ضة واخلناجر (اجلنبيات) طبعاً.
ي�شاهد يف الأ�سواق «بدو الأزهار» الذين ي�سكنون يف ع�سري.
ومييّزهم عن الباقني اجنذابهم ال�شديد �إلى العامل النباتي
ويف�ضلون
ملوطنهم .الرجال يكحّ لون عيونهم ب�صبغة �سوداء ّ
املالب�س متعددة الأل��وان ويتحزمون ب�أحزمة ثقيلة باخلناجر
من نوع اجلنبية ويحملون لفاعات رقيقة على الكتف.
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�أما على ر�ؤو�سهم فبد ًال من الكوفيات التقليدية يلب�سون �أكاليل
�أو بب�ساطة يد�سون حزمة من الأزهار �أو الأع�شاب الفواحة حتت
ربطة الر�أ�س .يكلّل البدويون ال�شباب ر�ؤو�سهم بباقات فخمة،
�أما الكهول في�ستخدمون �أكاليل متوا�ضعة من الريحان والنعناع
و�أع�شاب برية �أخرى تنمو على �سفوح اجلبال .حتى يف جيوب
ال�صدر ي�ضعون باقات �صغرية لكي يقدّموها هدية �إلى �أول
من يالقونه �إذا كانت �أزهاره قد ذبلت .هم �أ�ساتذة يف ت�شكيل
الباقات ،و�أظن �أنهم يهتمّون �أي�ض ًا بت�شكيلة الروائح .وي�شتغلون
برعي املاعز وزراعة الأزهار واخل�ضار� .سمعت �أن بدو الأزهار
يحبون الرق�صات احلما�سية حتت قرع الطبول ويرق�صونها يف
قراهم حتت �ضوء القمر .الن�ساء كذلك يزين �أنف�سهن ب�أزهار
فواحة ،وقبل الزواج يغطني �شعرهن بال�شال الربتقايل ويثبنت
النباتات خلف �آذانهن وك�أنها �أط��راف النظارات املقوّ�سة.
بدو الأزه��ار ال ي�ستعملون للعالج من الأمرا�ض �إال الأع�شاب
ويف�ضلون الأكل النباتي� .أعتقد �أن ه�ؤالء النا�س
املعروفة لديهمّ ،
الذين يعي�شون بهذا االن�سجام مع الطبيعة ال بد �أن ي�شعروا
بال�سعادة.
الطريق �إلى ع�سري بديع رغم �أن ت�ضاري�س املكان يف الق�سم
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الأعظم من املنطقة وعرة� ،سفوح �شديدة االنحدار وممرات
�ضيقة .لكن املهند�سني وجدوا حلو ًال غري اعتيادية .فحفروا 172
نفق ًا داخل الأرا�ضي ال�صخرية و�شيدوا  580ج�سر ًا على �أعمدة
متينة من �شتى االرتفاعات ينتقل بوا�سطتها الطريق املتعرج
على ال�سفوح من جبل �إلى �آخر وك�أنك تطري فوق الهاويات
بني املنحدرات ال�شاهقة� .أقول ب�صراحة� :إن هذا ال�شعور لي�س
ل�ضعيفي الأع�صاب.
يف املناطق التي تبدو فيها ت�ضاري�س اجلبال �أك�ثر وداعة
و�أق���ل ان��ح��دار ًا حيث �أ�شرطة ال�سطحيات املتعرجة حتيط
بال�سفوح؛ تُ�شاهد فوق القمم غري العالية وقرب م�ساكن النا�س
�أب��راج رقابة حجرية قدمية وخم��ازن للحبوب ت�ستخدم حتى
يومنا هذا .بُنيت هذه املخازن قبل ب�ضعة قرون مبعرفة جيدة
للأمور ،بحيث �إن احلبوب حتفظ فيها ملدة طويلة بدون �أية
و�سائل تكنيكية .لقد اعتدنا على كون اململكة العربية ال�سعودية
�صحراء حارة بدون مياه ،لكن هذه البالد ال توفر فقط احلبوب
لنف�سها ،بل وت�صدرها �أي�ضاً ،وملزارعي ع�سري دور يف ذلك.
لقد �أ�سعدنا احلظ مب�شاهدة الكثري املهم يف هذه املنطقة
اجلنوبية الغربية من اململكة العربية ال�سعودية ،لكن حجم هذا
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الكتاب ال ي�سمح باحلديث عن كل �شيء .رغم ذلك ال ميكنني
تفويت فر�صة احلديث عن �أحد املعامل املهمة لها.
كما هو معروف كانت الطرق التجارية على طول ال�سواحل
الغربية وال�شرقية ل�شبه اجلزيرة العربية م�ألوفة يف الألف
الثاين للميالد .ويعرف �أحد هذه الطرق يف الغرب با�سم «درب
البخور» ميتد من اليمن خالل ال�صحراء واجلبال �إلى �سوريا
وم�صر والق�سطنطينية .وكانت ع�سري جزء ًا من هذا الطريق،
املعروف يف العامل العربي با�سم «درب الفيل» .ويرتبط هذا
اال�سم بذكرى حملة القائد الع�سكري الأثيوبي �أبرهة يف �سنة
570م لغزو مكة .كان هذا الطريق يُ�ستخدم فيما بعد من ِقبَل
احلجاج �أي�ضاً .العديد من كيلومرتات هذا الطريق م�صفوفة
ب�أحجار منحوتة م�ستطيلة ال�شكل (هنا تخطر بالبال املقارنة
بال�سور ال�صيني ،الأهرامات امل�صرية)�ُ .صقِ لت هذه الأحجار
لآالف ال�سنني ب�أرجل احليوانات املحمّلة بالب�ضائع و�أرج��ل
النا�س .وكانت القوافل تتوقف لال�سرتاحة يف خانات حُ فظ
بع�ضها حتى يومنا ه��ذا .ك��ان امل�سافرون مي��ددون �أرجلهم
املخدّرة ويُنزلون الأحمال من ظهور احليوانات املتعبة ويرتوون
وي�شبعون وي�ستلقون للراحة .وقليلون �آخرون �أكرث ن�شاط ًا وموهبة
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رمبا كانوا يحفرون على الأحجار امل�سطحة ر�سوم احليوانات
الأليفة والنمور والأ�سود التي �شاهدوها يف طريقهم الطويل،
وكذلك املاعز اجلبلي ،وم�شاهد �صيد �أو معارك حديثة العهد،
وعالمات معقّدة ترمز �إلى كلمات �أو حروف.
هناك الكثري من ه��ذه الآث���ار البديعة للفن القدمي على
طول طرق القوافل يف ع�سري� .أغلبها متت درا�سته وتعود �إلى
الع�صر الإ�سالمي وكذلك ع�صر ما قبل الإ�سالم� .أما «درب
الفيل» والآب��ار النادرة على طوله فقد دُفنت مع مرور الزمن
حتت �أنقا�ض احلجارة والرمال .لكن �أجزا ًء منها بقيت لإ�سعاد
العلماء وال�سياح من حمبي املعرفة.
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حتى �أوائ��ل القرن الع�شرين كانت اململكة العربية ال�سعودية
بطق�سها ال�صارم و�سكانها الفقراء جد ًا ونظمها االجتماعية الأبوية
التقليدية والإمكانات ال�شحيحة لتطور االقت�صاد؛ تعد طرف ًا مهم ًال
ال حاجة لأحد فيه من العامل املتمدّن .ولهذا كانت قفزة البالد يف
ق�صري �إلى هذا احلد من القرون الو�سطى �إلى منجزات اليوم،
وح�سب العديد من امل�ؤ�شرات �سبقت الدول الأكرث تطور ًا تبدو ال
�شيء �سوى معجزة .وبالطبع فمن املعروف �أن ال�سبب الرئي�س كان
اكت�شاف عروق الذهب الأ�سود وبف�ضل ذلك �أ�صبح جلي ًا �أن البالد
ك�أنها تطفو على بحر من النفط� .إال �أننا ال نعرف الكيفية التي
كان ميكن �أن يغدو عليها تطورها الالحق لو مل يكن على ر�أ�سها
ال�شخ�صية اجلبارة وذات الإرادة القوية امللك عبدالعزيز بن عبد
الرحمن �آل �سعود «�أبو الأمة» .فهو قد عكف على بناء الدولة التي
�أن�ش�أها وتعزيزها واتخذ اخلطط وامل�شروعات التي بدت يف ذلك
الأوان وك�أنها حلم غري قابل للتحقيق.
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بغ�ض النظر عن كون �سيل البرتودوالرات وبخا�صة يف
ولكن ّ
�أعقاب احلرب العاملية الثانية قد تزايد تدفق ًا عام ًا بعد عام،
فقد تطلب الأمر جهود ًا خا�صة من �ش�أنها �إخراج البالد من هوة
التخلف العميق .ومل يطل انتظارها .و�أود الإ�شارة �إلى �أن �شعب
اململكة قد �ساعفه احلظ� ،إذ منذ خطواته الأولى عد ملوكهم
الأولية املطلقة والهدف النهائي للتحويالت اجلارية مواطن
البالد  -ال�سعودي .ويف ظرف ب�ضعة عقود من ال�سنني �أجرى
�أبناء امللك عبدالعزيز �إ�صالحات اجتماعية  -اقت�صادية جذرية
قدّمت البالد �إلى م�ستوى رفيع من التطور وكفلت ل�سكانها نوعية
من احلياة مل ي�سبق لها مثيل.
واململكة �إذ متلك ربع احتياطيات الأر�ض من الوقود ال�سائل
ت�شغل ال��ي��وم املرتبة الأول���ى يف ال��ع��امل م��ن حيث ا�ستخراجه
وت�صديره ،والت��زال املداخيل من هذا الت�صدير متثّل �أ�سا�س
تنمية البالد االجتماعية  -االقت�صادية .ولهذا ف�إنه لعظيم ف�ضل
قادتها الذين ا�ستطاعوا التو�صل �إلى حتقيق الرقابة التامة على
املجال البرتويل من االقت�صاد ،الأمر الذي جعل اململكة م�ستقلة
مبا فيه الكفاية عن االحتكارات البرتولية العاملية .بيد �أنه وعلى
الرغم من الوتائر احلالية ال�ستخراج الذهب الأ�سود يف اململكة،
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 ح�سب االخت�صا�صيون  -تكفي احتياطياتها ملدة مائة عام� ،إال�أن احلكومة وعلى ر�أ�سها امللك تفكر �أي�ض ًا يف الأفق امل�ستقبلي.
وقد و�ضعت ن�صب عينيها كهدف �إ�سرتاتيجي لها من ناحية
التقلي�ص التدريجي ال�ستخراج الوقود ال�سائل ،ومن الناحية
الأخرى تعجيل عملية ا�ستخراج الغاز الطبيعي وتطوير الفروع
ال�صناعية لتكرير البرتول والبرتوكيماويات .ومنذ اليوم ي�ؤمّن
االقت�صاد الوطني �سد حاجات البالد الداخلية من منتوجات
الكيمياء النفطية واملواد الإن�شائية ومن �أنواع كثرية من ال�سلع
اال�ستهالكية .وف�ض ًال عن هذا ف�إن اململكة العربية ال�سعودية
لديها وحتت ت�صرفها �أر�صدة مالية كربى وق�سم كبري منها
م�ستثمر يف اقت�صاد البلدان اخلارجية .وقطاعها امل�صريف
املتطور ب�شكل عا�صف قد �أ�صبح منذ �أمد بعيد جزء ًا من املنظومة
املالية العاملية.
ونتيجة للإ�سرتاتيجية االقت�صادية املتوازنة ل��دى حكومة
اململكة العربية ال�سعودية مل حت�س البالد ب�أثر الهزات املالية
القوية ارتباط ًا بهبوط «ال�ضجة البرتولية» ،وبخا�صة �أثناء الأزمة
يف اخلليج العربي وبذلك نف�سه عر�ضت احتياطي ًا غري �صغري من
املتانة �أي القدرة لدى البالد على التطور ب�صورة منخف�ضة يف
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�أية ظروف مبا فيها حتى غري املوائمة منها وال املالئمة ودورها
املهم يف حماية املنطقة الإقليمية والدفاع عنها .زد على ذلك �أن
امللك فهد قرر �إجراء التخفي�ض �إلى حد الن�صف للأ�سعار غري
العالية �أ�ص ًال وحتى بدون ذلك على بع�ض اخلدمات العامة ،بيد
�أنه يف حالة ظهور �أية م�صاعب تعانيها البالد �سيكون رعاياها
على الدوام حمط عناية العاهل ورعايته.
لقد ولى منذ زمان طويل ذلك الوقت الذي كانت فيه ال�شركات
الأجنبية متتلك كلي ًا �أو جزئي ًا ثروات البالد الوطنية .والآن ف�إن
مواطني اململكة �إذ ي�سهمون بامل�شاركة املبا�شرة يف تطوير دولتهم
ويزاولون هم �أنف�سهم توزيع املداخيل من عوائد النفط .ولهذا
لديهم واحد من �أرفع م�ستويات املعي�شة لل�سكان يف العامل� .إنهم
ال يدفعون ال�ضرائب ويتلقون ال�سُّ لف بدون الفائدة لغر�ض بناء
امل�ساكن وجمانية التعليم واخلدمة الطبية .ونظامهم للرعاية
ال�صحية مزوّد ب�آخر منجزات الفكر التقني .علم ًا ب�أن الرعاية
ال�صحية رفيعة الطبقة �ش�أن التح�صيل التعليمي قد �أ�صبحت
�شاملة لكل ال�سكان من �أهايل املدن الكبرية �إلى �ساكني املخيمات
البدوية ال�ضائعة والتائهة يف البادية.
ويحق لل�سعوديني الفخر بن�شاطهم الزراعي .وقبل ثالثة عقود
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من ال�سنني كانت البالد عاجزة عن �أن تكون يف حالة �إطعام
نف�سها .وحينئذ قامت احلكومة مدركة �أن االزدي��اد املطّ رد يف
ا�سترياد املواد الغذائية بالغ اخلطر على الدولة بالإكثار ب�شكل
حاد من النفقات على الزراعة.
وب���د�أ يف مناطق �شتى حفر الآب���ار الإرت���وازي���ة وت�شييدها
و�شراء �أجهزة ال�ضخ الغالية وا�ستعمال الأ�سمدة الالزمة و�أكرث
التكنولوجيا تقدماً .وبالنتيجة حتى �أوا�سط الت�سعينيات من القرن
املا�ضي انتقلت اململكة �إلى حالة االكتفاء الذاتي من حيث ال�سلع
الغذائية الأ�سا�سية .وعالوة على ذلك �أ�صبحت م�صدِّ ر ًا للدواجن
والأ�سماك والفواكه واخل�ضار وحتى القمح (وهذا يف ال�صحراء
وعلى قواطع زراعية جبلية وا�صطناعية �ضيقة االت�ساع!) تناف�س
امل�ستورد منها وت�ضيّق عليه لتزيحه من ال�سوق.
و�أتذكر �أن رئي�س الغرفة التجارية  -ال�صناعية يف الطائف
رافقنا فخور ًا �أن��ا وزوج��ي �إيلمان �أرا�سلي يف جولة �إل��ى معمل
ل�صناعة الألبان م�شيّد لتوه عار�ض ًا و�شارح ًا العمليات جميعها
رغم كونه وفق ًا لو�ضعه الوظيفي لي�س ملزم ًا �أن يكون عارف ًا
ب�أمثال هذه التفا�صيل ال�صغرية والدقيقة .ثم �صار يلح علينا
كما تفعل يف العادة الأم احلنون لكي نتذوق من كل املنتوجات
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اخلارجة من الب�ساط الناقل يف املعمل على الرغم من �أن �أنواع
هذه املنتوجات مل تكن لتقل عن الع�شرين.
ولن �أكون مداهنة حينما �أقول� :إنني �أثناء �أعوام �إقامتي يف
اململكة بعد �أن جربت وتذوقت جميع الأ�شكال املمكنة للمنتوجات
الألبانية من بلدان كثرية ،تو�صلت �إلى اال�ستنتاج ب�أن اململكة من
�أطيبها طعماً .وهذا حق ال مراء فيه وال رياء (نظر ًا لأن العلف
امل�صنع يكاد يكون ال وج��ود له يف اململكة وال�سكان الريفيون
يزرعون يف ظل النخيل بالأرا�ضي اخل�صبة اللوت�سرين «الرب�سيم»
حيث ينمو كثيف ًا وطرياً� .أما البقرات ال�شكورات ف�إن درهن من
احلليب يكون على هذه الدرجة من طيب املذاق).
وقد كرّ�ست اململكة رقم ًا قيا�سي ًا عاملي ًا �آخر بت�شييدها 29
م�صنع ًا كبري ًا يجري فيها �إع��ذاب امل��اء (�أي حتليته وحتويله
�إل��ى عذب و�صالح لل�شرب) ومئات الكيلو م�ترات من �شبكات
�أنابيب نقل املاء (�إ�سالة املاء) م�صفية بذلك العجز الدائم يف
نق�ص املاء .و�أن�شئت طرق وو�سائط موا�صالت ونقليات ع�صرية
جد ًا ربطت ال�صلة بني الأماكن جميعها يف البالد بطرق رئي�سة
�سريعة لل�سيارات .و�شيد الطريق النادر املثال بطول  25كيلومرت ًا
وذو الت�صميم الرفيع فوق مياه اخلليج العربي الذي امتد لي�صل
429

المملكة العربية السعودية

بعيون زوجة دبلوما�سي

حتى دولة البحرين (�سابق ًا وحالي ًا مملكة البحرين).
وال�سعوديون �إذ �أحرزوا جناحات كبرية االنطباع يف جماالت
احلياة جميعها مل ينطلقوا رغم ذلك على درب تقليد الغرب
ب�صورة تامة ويف كل �شيء ،بل اكتفوا بقبول تلك املنجزات
للتمدن الغربي التي ال تتناق�ض مع القواعد الأخالقية القائمة
والأ�س�س اخللقية القومية واملنظومة القومية للقيم .وبالدرجة
الأولى ف�إن �أبناء امللك عبدالعزيز الذين حكموا اململكة �أبدوا
على الدوام االحرتام امل�ؤكد حيال التقاليد العريقة يف اجلزيرة
العربية ،وكذلك العادات املتّبعة و�أدوا دور املدافعني الغيورين
عن الإ�سالم.
ويف العالقات الدولية متثّل اململكة العربية ال�سعودية �أحد
البلدان املتزعمة يف العامل الإ�سالمي التي ت�أخذ يف احل�سبان
�سيا�ستها ال م�صاحلها وحدها فح�سب ،بل وم�صالح العاملني
العربي والإ���س�لام��ي .ويف الوقت عينه تقيم اململكة عالقات
ع�سكرية � -سيا�سية وجتارية  -اقت�صادية مع ال��دول الغربية
وبخا�صة مع الواليات املتحدة الأمريكية وتقف �ضد جمابهة
الغرب ب�صورة �شاملة .وهي توجه الإدان��ة احلازمة �إلى ظهور
نزعة التطرف وجميع �أ�شكال الإرهاب الدويل .وميكن ع ُّد اململكة
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واحدة من �أكرث العوامل ذات الت�أثري الكبري على العمليات الآنية
يف ال�سيا�سة العاملية والقوة الواقعية الفعلية والف ّعالة يف الت�أثري
على �ضمان التوازن واال�ستقرار يف املنطقة اخلليجية ومنطقة
ال�شرق الأو�سط.
واململكة العربية ال�سعودية يع ُّد �ضمانها ملواطني بالدها واحد ًا
من �أرف��ع م�ستويات املعي�شة يف العامل متّبعة تكتيك الت�ضامن
الإ�سالمي؛ تت�صدى لأية �أزمات ،وت�ستجيب لأية دعوات للإنقاذ
م��ن النكبات ،وت��ب��دي م�ساعدة �سخية �إل��ى ال���دول املحتاجة
�إليها .ولي�س عبث ًا �أن هذه البالد تو�صف ب�أنها «القلب يف ج�سد
الإ�سالم» ومن حيث �سعة النطاق للم�ساعدة التي جتاوزت خالل
اخلم�سة والع�شرين عام ًا الأخ�يرة �سبعني مليار دوالر تقدمت
اململكة خملّفة وراءها الدول الأخرى على م�سافة بعيدة .ويتلقى
الدعم الإن�ساين اجلوهري الكبري منها الالجئون والنازحون
امل�ضطرون يف �أذربيجان يف �شكل �أغذية و�أدوية ولوازم مدر�سية
وحلوم الأ�ضاحي (�سنويا � 2.5إلى � 5آالف من ال�ض�أن املذبوح).
و�شيّد بو�صفه هدية خمبز كبري وا�شرتيت مزرعة لت�أمني العمل
لالجئني .ومل تفت العناية �أي�ض ًا �أح��وال امل�شاركني يف احلرب
القراباخية .يف �سنة 1998م اجتاز مدة املعاجلة املجانية يف
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م�ست�شفيات الريا�ض املعوقون نتيجة هذه احلرب ال�ضرو�س.
و�أجريت لبع�ضهم عمليات جراحية معقّدة.
وك��ان��ت اململكة العربية ال�سعودية م��ن �أوائ���ل ال���دول التي
اعرتفت باال�ستقالل الوطني للجمهورية الأذربيجانية و�أقامت
معها العالقات الدبلوما�سية ،ويرتبط التج�سيد الفعلي ال�ستعداد
البلدين للتعاون ب�صورة وثقى با�سم رئي�س اجلمهورية حيدر
علييف� .إن املر�سوم ب�صدد افتتاح �سفارة لبالدنا يف اململكة
العربية ال�سعودية وزي��ارة رئي�س اجلمهورية التي تلت ذلك يف
�شهر متوز (يوليو) من �سنة 1994م ومباحثاته مع امللك فهد
بن عبدالعزيز وعقد االتفاقية الأذربيجانية  -ال�سعودية بني
حكومتي البلدين حول التعاون يف �شتى جماالت الأن�شطة؛ �أر�ست
الأ�سا�س املتني الوطيد لتطور العالقات بني كلتا الدولتني.
وي��ت��ع��اون ب��ل��دان��ا ال��ي��وم ب��ن��ج��اح يف امل���ج���االت ال�سيا�سية
واالقت�صادية والإن�سانية .وتدعم اململكة العربية ال�سعودية وت�ؤيد
جهود القيادة الأذربيجانية ب�صدد ت�سوية النزاع الأرمني -
الأذربيجاين .وعلى الرغم من حماوالت �أرمينيا املتكررة التي
حتتل ن�سبة  ٪ 20من الأر�ض الأذربيجانية مل تقدم هذه اململكة
على �إقامة العالقات الدبلوما�سية مع تلك الدولة ،وقد ا�ستثمر
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عدد من ال�شركات ال�سعودية الكربى ر�ؤو���س �أم��وال يف تطوير
اقت�صاد بالدنا ،و�شكّلت م�ؤ�س�سات م�شرتكة .ومنح بنك التنمية
الإ�سالمي قرو�ض ًا ت�سهيلية لإن�شاء قنوات جتميعية وج��ادات
خارجية لل�سيارات و�إع���ادة ت�صميم حمطة لتوليد الكهرباء
و�إع��ادة ا�ستغالل الأرا�ضي املح ّررة وت�صفية عواقب الزلزال
الذي �ضرب منطقة مدينة باكو العا�صمة.
و�أب��دى اجلانب ال�سعودي كذلك امل�ساعدة املا ّدية يف �إعادة
املجموعة الرثية من املخطوطات العربية القدمية املحفوظة يف
معهد املخطوطات يف عا�صمتنا (وقد كان �أحد م�ؤ�س�سي هذا
الر�صيد العامل املعروف املتوفى منذ �أم��د بعيد ،وهو حماي،
و�أكادميي اجلمهورية الأذربيجانية غ� .أرا�سلي) .ويتطور على
نحو فعال التعاون يف جمال الهجرة العمالية (�أي هجرة الأيدي
العاملة) .ويعمل حالي ًا بنجاح �أطباء �أذربيجانيون يف امل�ؤ�س�سات
الطبية يف الريا�ض ومكة واملدينة واجلبيل وم��دن �سعودية
�أخ��رى .وتثمِّن قيادات وزارة ال�صحة العمومية وامل�ست�شفيات
وامل�ستو�صفات عايل التثمني عمل �أطبائنا� .أما املر�ضى فلي�س
من النادر �أن يف�ضلوهم على �سواهم وينتظمون يف طوابري الدور
عند �أبواب عياداتهم .وجتتاز دفعة جديدة من االخت�صا�صيني
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مدة ت�سجيل الوثائق للقدوم �إلى اململكة بهدف العمل فيها .ولي�س
بو�سعي االمتناع عن التذكري مرة �أخ��رى بالعلماء الكيماويني
من �أذربيجان الذين مار�سوا العمل ب�صورة �إبداعية مثمرة يف
اململكة العربية ال�سعودية وا�ستطاعوا حيازة االحرتام والتقدير
من قيادات امل�ؤ�س�سات والدوائر التي ا�شتغلوا فيها .والعالقات
الأذربيجانية  -ال�سعودية ت�شكل دومنا ريب �إجناز ًا ل�شعبي كال
البلدين اللذين بينهما الكثري امل�شرتك من الأمور ولديهما �آفاق
ح�سنة.
واليوم يف �آواخر �شهر ني�سان (�أبريل) من �سنة 2002م حيث
يو�شك كتابي هذا على الو�صول �إلى االنتهاء تكون قد مرت مدة
ثمانية �أعوام كاملة على تلك املدة حني وط�أت �أقدامنا لأول مرة
�أر�ض اململكة العربية ال�سعودية .ولقد عربت حقبة طويلة من
الزمن يف حياتنا املت�سارعة وهي حقبة ن�شيطة وطريفة ،وعلى
الأرج��ح مل تكن عقيمة وال م�ضيعة .ويف بداية حديثي ذكرت
ما القيت من م�صاعب نف�سية وك�آبة ح�سية خالل الأ�شهر الأولى
من �إقامتي هنا .بدا يل الو�سط املحيط �آنذاك والبيئة املكتنفة
مما ميكن و�صفه بكونه غري مفهوم وغريب وغري �شائق و�أثارت
امل�ضايقة وعدم االرتياح املالب�س غري املعتادة .وتولد يف نف�سي
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االعتقاد ب�أن احلياة احلقيقية قد خُ لقت هناك يف بلدي .وكان
ثقي ًال على النف�س واحل�س واجل�سم ب�صورة خا�صة احلر القائظ.
ومل تكن لدي �أية رغبة يف اخلروج من املكان الذي ي�شتغل فيه
جهاز تكييف الهواء .ولكن حدث ذات مرة يف ال�صباح ،وكان ذلك
على �أرجح الظن �أواخر �شهر �أيلول (�سبتمرب) عندما خرجت
�إلى احلديقة �شعرت فج�أة بهبوب موجة من الطراوة الفوّاحة
بالرائحة الزكية .و�أتذكر جيد ًا �أن هذا الإح�سا�س بالفرحة
املباغتة من املفهوم املكت�سب ب�شكل جديد يف �أن احلياة رائعة
وبديعة وحلوة و�أنها ملأى باملغزى والفحوى و�أنه يف �أي جزء من
الأر�ض يوجد ما هو �شيق �إلى حد عجيب.
وطيلة هذه الأعوام مع بع�ض االنقطاع دون االعتماد خ�صو�ص ًا
على ذاك��رت��ي وح��ده��ا �سجلت يف دف�تر يومياتي وم��ذك��رات��ي
احلقائق والوقائع والأح���داث املهمّة والطريفة التي ك��ان لها
مكان يف حياتنا يف اململكة .و�أنا مقيمة يف مدينة الريا�ض �أثناء
رحالت التجوال يف �أنحاء البالد �سعيت �إلى عدم االقت�صار على
الر�ؤية بالعني وامل�شاهدة بالنظر ،و�إمنا �أن �أرى بعني الب�صرية
العامل املكت�شف وتذكر الروائح والأحا�سي�س واالنفعاالت النا�شئة
والناجمة عن االت�صال باحل�س واللم�س مع هذا العامل املحيط
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بنا .و�أثناء لقاءاتي ب�أمريات الأ�سرة والن�سوة العاديات حاولت
دوم ًا فهم حياتهن غري ال�شبيهة باحلياة عندنا و�إدراكها .ولهذا
ك�سبت فيهن ومن بينهن �صديقات حقيقيات .وكان �شيّق ًا وطريف ًا
بالن�سبة يل كل ما �شاهدت وعاي�شت و�شعرت به يف هذه البالد.
وب��ودّي جد ًا �أن �آمل �أنه قد توفر عندي ما يكفي من القدرات
لو�صف كل هذا على نحو يكون بالن�سبة �إلى القارئ كذلك �شيق ًا
وطريف ًا وال يجعل امللل يت�سرب �إليه وهو يطالع �صفحات م�ؤلفي
هذا .و�أنتهز املنا�سبة و�أقتن�ص الفر�صة لكي �أزجي �آيات ال�شكر
واالمتنان �إلى زوجي الذي �أي ّد طوال هذا الوقت �سعيي ودعمه �أال
�أترك العمل عند منت�صف الطريق و�أن �أجنز هذا اجلهد الذي
بد�أته و�شرعت فيه.
وعند مراجعتي خمطوطة الكتاب من �ألفه �إل��ى يائه ومن
بدايته �إلى نهايته اكت�شفت مع بالغ ا�ستغرابي �أنه مكتوب من
منظار له زجاج وردي اللون ب�شكل �سافر  .غري �أين لن �أغيرّ
فيه �شيئ ًا وال حرفاً؛ وذلك لأن الكثري جد ًا يف هذه البالد يثري
�إعجابي وي�ستدعي االندها�ش الإيجابي يف نف�سي حق ًا و�صدق ًا
ويف واقع الأمر .يف البداية عند قدومي �إلى العا�صمة ال�سعودية
تقبّلت مدينة الريا�ض �آنذاك كون ذلك واجب ًا ال بد منه .ولكن
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عندما عرفت �أنه هنا حيث ت�شهق املباين ال�سامقة والع�صرية
جد ًا وتندفع نحوها م�سرعة مئات الأل��وف من ال�سيارات� .أما
�أنوار الإعالنات امل�ضيئة فت�شع�شع يف ال�سماء لي ًال حموّلة الليل
و�ضاح كانت قبل  25عام ًا ال غري بيداء جرداء
احلالك �إلى نهار ّ
كثرية التالل تعوي فيها الكالب امل�شردة امل�سعورة مالئة بنباحها
املبحوح الرحاب اخلالية من النا�س .فكرت عندها يف نف�سي:
�ألي�س هذا كله معجزة �سحرية؟
واليوم �أ�ستطيع القول بيقني الواثق� :إن ذلك املزاج يف عدم
تقبّل احلياة املحلية هنا الذي تكوّن يف نف�سي بادئ ذي بدء يف
بداية قدومنا ،ذهب منذ مدة بعيدة �إلى �أغوار املا�ضي و�أ�صبح يف
خرب كان .ولي�س عبث ًا القول امل�أثور�« :إنه ينبغي �أن تعي�ش طوي ًال
يف املكان لكي تفهم ما هو كائن وما ك��ان» .ولقد �أحببت هذه
البالد ونا�سها وطبيعتها ال�صارمة وتاريخها ال�سحيق والقريب
وما هو الأحدث منه والأقرب الذي جرى وتكوَّن �أمام �أنظارنا
وك�أننا ننظر �إلى خ�شبة امل�سرح �أو �شا�شة ال�سينما والتلفاز.
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