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بقلم:

صالح الشايجي

قيلـولـة

المملكة العربية السعودية 
ثمــار تجنــي  بــدأت 

 »جامعة الملـك  عبداهلل« 
الدراسـة تبـدأ  أن  قبـل 

كاتب »الزبـدة« و»الكبدة« 
فانشطـر  اسـمي  سمع 
وأصابته سـكتة لسـانية

الوفـاء  أن  البـدو  علـة 
شيمتهم  والكرم  طبعهم 
خارطتهــم والحــب 

تطير على بساط الريح روحي..
تريني من أصناف احلياة.. عذبا وعذابا

بدو الصحراء
لكل زم���ان صّوالوه وجّوالوه، وال ب���أس من دولة أو 
أمة تصول وجتول، ثم تنشأ أخرى تصول مثلها وجتول 

أيضا.
هذه هي طبيعة احلياة منذ أن اعتلى اإلنسان متنها ال 

ليطير ولكن ليبني فيها ويعّمر.
في الطائرة الت���ي أقلتني من بيروت الرائعة إلى جدة 
الزاهية، لتلبية دعوة كرمية حلضور حفل افتتاح جامعة 
»امللك عبداهلل للعل���وم والتكنولوجيا«، قرأت في إحدى 
الصحف اللبنانية، مكتوبا ألحد القراء اللبنانيني، يلوم فيه 

حكومته على استيراد الغذاء من »بدو الصحراء«!
واملعنّي ب� »بدو الصح���راء« معروف، واملقصود به – 
طبعا – ش���عوب اخلليج العربية، و»البداوة« هي السجن 
الذي حبس فيه عربان »أهل املاء« عرب »الرمال«، أو مبعنى 
أصح حبسوا فيه أنفسهم، وضيقوا حدقات عيونهم وأغلقوا 
آذانهم حتى ال يروا أو يسمعوا، كيف أضحى »بدو الصحراء« 
وكيف صارت مدنهم، وكيف غدت حياتهم وصارت عالقتهم 
بالعصر، وكيف هم مصدر أرزاق ش���ريفة، وكيف ُيعلون 

ويعّمرون في بلدان »أهل املاء«؟!
»بدو الصحراء« أولئك، أنشأوا في جوف بيتهم )الصحراء( 
جامع���ة لها كتف تناطح به كبريات اجلامعات في العالم، 
أو كما أسموها »بيت احلكمة« الذي طّور ثقافة العرب في 
العصر العباس���ي، فخّرج من خّرج من علماء ذلك العصر 
الذين مازال إشعاعهم العلمي يصب في عيون الشمس كل 

يوم وعلى مدى األزمان كلها.
عّلة »بدو الصحراء« أن الوفاء طبعهم، والكرم 

شيمتهم، واحلب خارطتهم التي يسيرون عليها 
فال تأخذهم أقدامهم إلى ضالل..

ال يشمتون ألن الشماتة ليست من 
شيم الكرام، وهم كرام محتدا ومنبتا 

ويدا..
ال يكرهون ألن الكره داء تعرفه 
القلوب الصفراء والس���وداء 
وامللونة بألوان الكراهية كلها، 
أما قلوبهم فه���ي بيضاء ال 
تتلون مبرور العصر وتقّلب 

األزمنة وتغّير األحوال.
ه���ي بيضاء حني كانوا 
في مسغبة وجوع ترميهم 
صحاريهم شمالها وغربها 

وشرقها وجنوبها.
تطمرهم رمالها.. وتأكل 

لهاثهم فيافيها.
يضرب���ون في عمقها، ال 
يخشون سباعها وال ضباعها، 

وال يجفل���ون م���ن حّياته���ا 
وعقاربها، وال يفّرون من أمام 

وحوشها.
زادهم في ذلك الزمن.. صالبة في 

العود.. وشجاعة في القلب..
يُق���رون أضيافه���م.. ويبيت���ون 

ُتغّذي أحش���اؤهم  الطوى.. جياعا  على 
بعضها..

وحني دار الزمن دورته.. وحل اخلصيب محل 
األجدب ومكان القاحل وبدل األجرد.. لم يبطروا ولم يتعالوا 
ولم ترتفع قاماتهم عما كان���ت عليه أيام العوز واجلوع 

والليالي الراقدة على أكف السكينة املرتعدة.
قاماتهم عالية في فقر وغنى.

ركبوا السيارة، ولم ينحروا اجلمل.
وسكنوا القصور ولم يحرقوا اخليمة ولم يطووا بيت 

الشعر..
لبس���وا غالي الثياب ولم يتنكروا خلشنها واملرّقعات 

من ساترات أجسادهم..
درس���وا.. وتعلموا... وتخرجوا ف���ي أرقى اجلامعات، 
وسارت ألس���نتهم برطانات العالم أجمع.. ولم ينسوا أن 

ألسنتهم عربية مبينة فصيحة..
لم يكشفوا عورة.. بل ستروا عورات كانت على حدود 

االنكشاف.
س���ارت الثروات حت���ت أقدامهم.. فل���م يعايروا فقيرا 
بفقره.. ولكن أعال���وه وأعانوه وجعل���وه منهم.. قّربوا 
البعي���د واحتضنوه وأغدقوا علي���ه، فلم َتدِر لياليهم مبا 

تفعل أيامهم..
كتموا فعلهم األبيض، ال خشية من حسد، ولكن تعففا 
وتكرميا ملن سّيروا إليهم خيرهم حتى ال يكشفوا حاجتهم 

وعوزهم.
له���م في كل ش���بر من أرض »أهل املاء« ش���جرة يأكل 
ثمارها زارعوها من »أهل امل���اء«.. ولم يزرعوها ليأكلوا 

هم ثمرها..
يفرح���ون إذا ما أصاب اخلير غيرهم، أكثر من فرحهم 

حني يكون لهم..
الدماء.. ويبلس���مون اجلراح.. وُيس���كنون  يحقنون 

املتحاربني بني أضالعهم الدافئة..
أولئك هم »ب���دو الصحراء« يا ذوي القلوب الصفراء.. 

فدلوني علي نقيصة فيهم..
داووا يا ذوي الصفرة صفار قلوبكم باحملبة وبتفتيح 
عيونكم على الواقع ومتحوالته، فليس ل� »بدو الصحراء« 
ذن���ب إن رحمتهم األقدار وج���ادت عليهم فدخلوا العصر 
فاحتني مغلقات أبوابه وزهزهوا وبسطوا أيديهم وفتحوا 
قلوبهم واس���عة لذي صفرة في القل���ب والوجه.. وعّلته 
احلقد األس���ود الذي هو ك� »النار تأكل بعضها إن لم جتد 

ما تأكله«.

عمى العني عاهة..
وعمى الروح مصيبة

قلب أصفر
وهذا منوذج لذوي القلوب الصفراء:

قادني مرافقي في مطار امللك عبدالعزيز في جدة الى 
السيارة التي ستقلني الى الفندق، وحني ركبت السيارة 
ألقيت بالتحية على من كان جالس���ا في املقعد األمامي، 
فبادرني بتعريف نفس���ه ومد ي���ده ملصافحتي دون أن 
يراني وألن الوقت كان ليال، فصافحته وعّرفته بنفسي. 
فما إن سمع اسمي حتى غلت املراجل النووية في داخله، 
وانس���طر وانشطر وتفتت وجتزأ وتشّظى وصار غبارا 
من رماد محروق جلس���د كان قبل ثوان إلنس���ان ناطق، 
وأحسست ان مس���امات جلده انغلقت فلم تعد تفرز أو 
تسمح جللده بالتنفس وأن شعر بدنه قد حتول إلى شوك 
كشوك الصبار وأن عينيه قد سقطتا وأذنيه غادرتا رأسه، 

واحدة إلى أوروبا والثانية إلى القارة املفقودة.
حتول فجأة إلى رجل »مش على بعضه« وال 
على »بعض غيره«، حتى أن مفاجأة اسمي 
حني سمعه، منعته من املجاملة املعتادة 
في مثل هذه األمور وإبداء الترحيب 
الالزم بأن يقول مثال »أهال وسهال« 
كما يفع���ل األصحاء من الناس، 
ولكن صاحبنا هذا أصيب بسكتة 
لس���انية وتعكر ف���ي املزاج 
وانسداد في الشرايني وضيق 
في األفق وارجتاف وارتعاف 

وانعكاف وانعطاف!
أما ملاذا حلت هذه احلالة 
املزاجي���ة الس���يئة فجأة 
عل���ى صاحبنا ذي القلب 
األصف���ر؟! فلهذا قصة أو 
أقصوصة قصيرة، ال مانع 

من سردها.
صاحبنا هذا املرجتف 
املرتعف املنعكف املنعطف، 
هو صحافي من كّتاب الكلمات 
السائحة املائحة التي ال تسر 
أع���ني القارئني وال تطرب لها 
آذان السامعني. يبدأ مقالته عن 
»الزب���دة« وينهيها ب� »الكبدة«.. 
مرورا باملطبخ االسترالي وسيقان 
»مارل���ني ديت���رش« و»تينة جدته« 
و»مشمش خاله«.. وهكذا دواليك وحواليك، 

اما اذا ما ساحت »زبدته« واحترقت »كبدته« 
وعجفت »تينة جدته« واصفر »مشمش 

خاله«، ولم يجد م���ا يكتبه، فهو في هذه 
احلالة، ميأل قلمه م���ن »صفرة قلبه« 

الكويت  الكويت، وش���تيمة  ليشتم 
وأهلها وبرملانه���ا، هي موضوعه 

الذي يستعني  االحتياطي االول 
به حني يتكسر العبوه كلهم، 
فال يجد ما يلعب به س���وى 

»الكويت«.
ومل���ا كنت ق���د طالبته 
م���رارا وباحت���رام بالكف 
عن هذا النهج االسترزاقي 
الرخيص، فق���د اعتبرني 
ع���دوا في س���احة الوغى 
البد من قتلي وان لم يكن 
فأسري على االقل، ولكن 
وألنه محارب بال سيف او 
ان سيفه مثل قلمه مثلوم 
ون���اب، فلم يس���عفه حني 
انفتحت ساحة الوغى، فالذ 

بالصمت، وهو عادة اجلبناء، 
وصاحبنا سيدهم، على اعتبار 

ان »سيد القوم خادمهم«!

مسافر.. حقيبتي جلدي..
ومتاعي عظامي..

اغسلوا قلوبكم بماء »بدو الصحراء«
كانت زيارتي الصحافية االولى للسعودية اواخر 
عام 1979، وفي اعقاب اح����داث احلرم املكي، او ما 
عرف بحركة »جهيم����ان« الدموية، وكان مقررا لي 
ان امك����ث هناك اياما قليل����ة، وكنت احمل � آنذاك � 
صورة مشوشة عن الواقع السعودي، وكنت قلقا 

ومضطرب����ا حول كيفية متضيتي ه����ذه االيام في 
الرياض، وتقبلت االمر و»نويت الرحيال« ولكن ما ان 
وطئت قدماي ارض »الرياض« حتى تغير كل شيء 
وامنحت تلك النظرة وتبخر ذلك الرأي والتصور عن 
واقع احلياة في الرياض، فلقد احتضنتني جريدة 
»الرياض« برئاسة زعيمها »تركي السديري« وجمهرة 
العاملني فيها من امثال »يوسف الكويليت« و»محمد 
اجلحالن« و»محمد اباحسني« و»سلطان البازعي« 
و»س����ليمان العصيمي« و»محمد رضا نصراهلل« 
و»محمد علوان« و»حسني علي حسني« ومجموعة 
اخرى من االش����خاص الذين ربطتني بهم صداقة 

مستمرة حتى يومنا هذا.
عدت الى الكويت بانطباع آخر ومغاير ملا كنت 
عليه، ومبهورا مما رأيت من اولئك الشبان السعوديني 
الذين يقودون بأنفس����هم سفائنهم ولم يستعينوا 
بربابنة من عبر البحار او عبر الصحارى، وكتبت في 

ذلك سلسلة مقاالت نشرتها حينها في »القبس«.
اما زيارتي السريعة واملختصرة االسبوع املاضي 
ملدينة ج����دة، والتي اقتصرت عل����ى حضور حفل 
افتتاح »جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتكنولوجيا« 
في منطقة »ثول« التي تبعد عن مدينة جدة قرابة 
الس����بعني كيلو مترا، فكانت شيئا آخر، شيئا اكثر 

فرحا وبهجة وانبهارا.
االنبهار باجلامعة يفوق طاقتي انا شخصيا، فهي 
مدينة متكاملة ومن الظلم ان نقول انها جامعة فقط 
اال من حيث مس����تواها العلمي املتميز، فيكفي ان 
السيارة التي اقلتنا اليها امضت ثالثني دقيقة تسير 
داخل تلك املدين����ة »اجلامعة« منذ دخولنا بوابتها 
حتى مقر االحتفال، وكان حفل االفتتاح يفوق وصف 
الروعة، فلقد جمع فيه جاللة امللك عبداهلل زعماء من 
العالم اجمع، ومن لم يستطع من الزعماء املشاركة 
في هذا احلفل ارسل مندوبا عنه، بل اننا نستطيع 
ان نقول ان مؤمتر قمة عربيا مصغرا قد انعقد على 
هامش هذا االحتفال، حيث حضر احلفل الى جانب 
جاللة خادم احلرمني الشريفني، صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد، وملك البحرين وملك االردن 
والرئيس السوري بش����ار االسد والرئيس اليمني 
والرئيس الصومالي والرئيس السوداني ورئيس 
جزر القمر ورئيس جيبوتي، ومن حالت ظروفه دون 
حضوره ارسل من ينوب عنه، ومتثل لبنان برئيس 

وزراء حكومته املعلقة »فؤاد السنيورة«.
ولن اخوض ف����ي انبهارات حفل االفتتاح، فتلك 
تتعصى علي وحتول دونها قدرتي على الوصف، 
ولكن ما اود القفز اليه مباشرة، هو احلضور النسوي 
الس����عودي حيث امتأل املكان بنساء سعوديات لم 
يجئن للفرجة، بل للعمل واالجناز واملشاركة في هذا 
احلفل إما تنظيما او ألنهن ضمن هذا اجلس����د 
اجلامع����ي احليوي اجلديد، وكان وجود 
املرأة الى جانب الرجل دون حاجز او 
حجاب امرا الفتا للنظر، ولم ار ما 
يدل على استهجان او امتعاض 
من هذا املش����هد الذي تشهده 
االرض الس����عودية، بل كان 
االمر شديد االعتيادية وكأنه 
منط اجتماعي ضارب في 

القدم.
الوجود  ولم يقتصر 
النسوي السعودي على 
اروقة االحتفال، بل هن 
موج����ودات كمنظمات 
ومشرفات على ترتيب 
زيارة ما يزيد على ثالثة 
آالف وخمسمائة مدعو 
واقامته����م، لذل����ك كان 
 � الفنادق  وجودهن في 
نهارا بكامله وليال بأكمله � 
امرا الفتا للنظر، فلم جتزع 
الفتاة السعودية من بقائها 
خ����ارج بيتها ط����وال الليل 
وحتى الصباح ألداء مهمتها 
بجدية ومهنية تف����وق كفاءة 
النساء في البلدان االخرى واللواتي 
تعودن على مثل هذه االمور وتدربن 
عليها منذ عقود طويلة من سنوات، ولكن 
املرأة الس����عودية اختصرت الزمن وحلقت 

سريعا ومتيزت في اجنازها وجديتها.
ما رأيته في زيارتي ه����ذه يجعلني اخلص الى 
نتيجة مؤداها ان اململكة العربية السعودية، بدأت 
جتن����ي ثمار »جامعة امللك عب����داهلل« قبل ان تبدأ 

بتخريج كوادرها الدراسية.
فرح يغمر صدر كل عربي، حتى قلوب ذوي الصفرة 
الذين امتنى ان يغس����لوا قلوبهم مباء هذا االجناز، 
عل قلوبهم تصفو وتبيض وتصير اكثر بياضا اذا 

ما زادوها غسيال مباء »بدو الصحراء«.

دخلـت العاصمـة الرياض 
واحتضنتني »الرياض« فتغير 
عينيّ في  السعودي  الواقع 


