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ْحَلتُه ياً يف َفيَايف العمرمِ رمِ َيا َحادمِ
ـَر ي�ْســدو حْلَنهــا الأمـــُد               اإّن املـاآثمِ

لمِ ال�سوَء لالأْجيَالمِ تتبعُه ُقم اْحممِ
             وكن لهم يف املََعايلمِ دائماً �َسنـَُد

�سعر.. 
د. عبداهلل عزيز

اإهــداء
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اإ�ساءات م�سرقة...

املكرم الدكتور الرائع �سند بن مطلق ال�سبيعي 
و�سنام«  »طموح  املو�سوم  بكتابكم  بالغة  �سعادتي  هي  كم 
عليه  يطلع  ملن  ملهم  فهو  نهايته  حتى  الكتاب  ا�ستعر�ست  وقد 
لحتوائه الكثري من العرب والتحديات والنجاح والإ�رشار الذي 
لي�ص له حدود والرب املتناهي وفقك اهلل ورفع قدرك وادام ف�سلك 

وزادك من ف�سله واح�سانه.
      حمبكم 

د. يو�سف عبداهلل العريني      

اإلى دكتورنا املتميز / �سند ال�سبيعي

�سعــــدت كثرياً بالإهداء الغايل الذي قدمته يل كتاب »طموح 
و�سنام«،وا�ستمتعت اأكرث مبعرفة م�سرية الكفاح والطموح امللهمة، 

اأحداث كثرية ا�ستوقفتني مب�سريتك العامرة بالإجنازات.
عرفناك �سديقاً خمل�ساً نا�سحاً وحمباً للخري للجميع، واليوم 
عرفــــت امل�سادر التي بنيــــت فيها هذة ال�سخ�سيــــة املميزة، ق�س�ص 
واأحداث ملهمة يجب اأن تنقل اإلى اجليل احلايل حلثهم على املزيد 

من الإ�رشار لتحقيق اأحالمهم.
كم اأفتخر بك ك�سديق واأخ ، واأ�سال اهلل اأن يدمي بيننا املحبة.

وتقبل اأطيب حتية من حمبك.

             د.عبداهلل الغنامي
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مقدمة

مادًيا،  ارتباًطا  باجلمل  كثريون  فيه  يرتبط  وقت  يف 
بو�سفه اأحد مكونات الرثوة احليوانية يف بالدنا، يذهب 
اأبناء البادية اإلى اأعمق من ذلك، فتجد اأحدهم يرتبط 
و�رش  هوية،  اأيقونة  فيه  فريى  وجودًيا،  ارتباًطا  باجلمل 
الأر�ص  هذه  اإن�سان  �سارك  ويف،  درب  ورفيق  حياة، 
اأخذ  الذي  الأول  ملهمه  وكان  وع�رشه،  �سدته  اأوقات 
بنا�سيته اإلى جادة ال�سرب، وحاديه الذي عرب به دروب 
ال�سعاب، وفيايف التحديات، وجاد عليه باأ�سباب احلياة 

ت فيها اأ�سباب احلياة. يف اأزمنة جمدبة، َعزَّ

مـقـدمـة
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فقط اأبناء البادية الذين اأم�سوا �سنوات من عمرهم 
غري  اأخرى  بعني  اجلمل  يرون  الويف،  اخلل  هذا  برفقة 
اإن  فما  واحلوا�رش،  املدن  اأبناء  به  يراه  قد  التي  تلك 
تقرتب من ابن البادية، مهما نالت منه حياة املدنية ونال 
منها، ومهما ترقى يف مراتب الوظائف املرموقة، جتده 
م�سكونًا بهذا احلنني القدمي اإلى �سديقه الأول، اأني�سه، 
وجلي�سه، يف �سباحات البادية واأ�سائلها، هناك حيث 
العهود  عليه  واأخذ  اأ�رشاره،  الآخر  منهما  كل  اأودع 

واملواثيق اأال يفرط فيهما من عرى ال�صداقة والوفاء.
الدكتور  اإلى  حتدثت  كلما  ال�سعور،  هذا  يتملكك 
فما  الأحياء والبيئة،  اأكادميي  ال�سبيعي،  �سند بن مطلق 
التخ�س�ص  علوم  حول  احلديث  اأطراف  تتجاذبا  اإن 
التي  الإبل  موؤلفاته حول  العلمية، ول�سيما  واهتماماته 
وحازت  العلمية،  م�سريته  يف  البطولة  بدور  ا�ستاأثرت 
ين�سح  الرجل  حديث  جتد  موؤلفاته،  من  الأ�سد  ح�سة 
بهذا احلنني الذي اأتى به من البادية، احلنني الذي ميثل 
ال�سق الأبرز والأكرب والأعمق والأجمل يف �سخ�سيته، 
البادية،  اأم�ساها بني م�سارب  التي  اإلى طفولته  احلنني 
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لها  يدين  التي  الوفية  وكائناتها  رجالها،  برفقة  هناك 
اأبناء هذا الوطن بوجودهم منذ القدم، لكن ابن البادية 
�سديق  عني  اأخرى،  بعني  اإليها  ينظر  ال�سبيعي،  �سند 
اأم�ساها  التي  الأوقات  اأجمل  الأيام  تن�سه  ل  حمب 
اأبناء  برفقة اجلمل، وهي جتربة مر بها كثري من اإخواننا 
بها، مل�سناه لديهم جميًعا،  البادية، وارتباطهم الأ�سيل 
لي�ص يف اأحاديثهم فقط، بل ويف �سفاتهم التي ميكنك 
منهم  البدوي  يف  فتلم�ص  غريهم،  عن  بها  متيزهم  اأن 
تلك ال�سفات الأ�سيلة التي تدلك على العال املن�سبط 
�سديد  ا،  واأي�سً منه،  اأتى  الذي  بقيمه  الت�سبث  �سديد 
الوفاء لذاكرته، حتى اإنه ل يخامرك �سك يف اأن ذاكرة 
على  يعي�سون  واأنهم  ميلكون،  ما  اأثمن  البادية،  اأبناء 
م�ساهدها، ويبنون مواقفهم، ويتخذون قراراتهم، يف 
على  تلقوها  التي  البادية  تعاليم  عليهم  متليه  ما  �سوء 

اأيدي الأجداد هناك.
لكـــن مـــا ا�ستوقفنـــي يف �سخ�سية الدكتـــور �سند 
ال�سبيعي، دون غريه من اأبناء البادية، ف�ساًل عن منجزه 
العلمي الطموح، ورحلتـــه ال�ساقة التي اأقدمها هنا بني 

مـقـدمـة
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اأيـــدي الأجيـــال؛ لتكون م�سدر اإلهام لهـــم، اأن وفاءه 
ل�سديقـــه الأول، اجلمل، جتـــاوز م�ساهـــد ذاكرته التي 
ت�سكنـــه، اإلى اأنه قرر اأن يهب ال�سطر الأكرب من م�سريته 
العلمية لهذا ال�سديق، ويكون ل�سان حاله املدافع عنه، 
وعن اأهميته الوجودية التي ل تتاأثر بتغري الزمن، وفق ما 
يراه الدكتور �سند ويوؤمن به، ويقدم عليه الأدلة العلمية 
التي حفلت بها موؤلفاته، اأنه قرر اأن يرعاه كبرًيا كما رعاه 
�سغرًيا، واأن ينت�رش لدوره الذي ل يزل كبرًيا، ل تنل 
منه حداثة احلياة يف بلد التحق بركب التطور منذ عقود 
ويوا�سل التقـــدم على م�سامريه بعـــزم، لكنه ظل يف 
حاجة اإلى حماة يقفون على ثغوره التي قد متثل تهديًدا 
لقيمـــه اأو مكت�سباته، يف غمـــرة ان�سغال اجلميع بالتقدم 
اإلى الأمام، وهنا ياأتي دور اأمثال الدكتور �سند من اأبناء 
اململكة، ليعلقوا اجلر�ص للجميع، حتى ينبهوهم اإلى ما 
قد يقع منهم �سهًوا حتت الأقدام، وهو، واإن كان دوًرا 
علمًيا بالأ�سا�ص، اإل اأنه يف حالة الدكتور �سند، ل يخلو 
من عاطفة جتاه اجلمل الـــذي يرتبط به وجودًيا، بالقدر 
نف�سه الـــذي يوؤمن به باأهميته وفوائـــده الكبرية وقدرته 
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علـــى تعزيز الرثوة احليوانية باململكة اأكرث من اأي �سيء 
اآخر، وتعزيز الأمن الغذائي مبنتجاته احليوانية املتميزة، 
ـــا اإثراء املجـــال الطبي وامل�ســـار العالجي بكنوز  واأي�سً
ج�سم هـــذا املخلوق الذي اأراد اهلل لـــه اأن يكون رفيق 
درب لأبناء هذا الوطن، مهما بلغوا من العلم واملدنية.
اأن  اإلى  اأ�سري  اأن  املقام،  هذا  يف  بي،  يجدر  ولعله 
بني  الوجودي  االرتباط  اأمام  الطويلة  الوقفة  هذه 
كل  لي�ص  والإبل،  ال�سبيعي  �سند  الدكتور  له  املوؤلَّف 
�سيء يف هذه ال�سرية ال�سخية مبواطن الإلهام، وهذا ما 
نعول عليه يف اإ�سداراتنا، اأن نبحث عن ال�سري امللهمة 
وامل�سقات،  ال�سعاب  وحتملوا  اأ�سحابها،  كافح  التي 
طريقهم  ليوا�سلوا  العراقيل  تلو  العراقيل  وجتاوزوا 
ال�سعاب، على اأمل اأن نلقي بحجر كبري يف بركة املياه 
الراكدة، فن�سحذ همة هذا، اأو نوقظ اإرادة ذاك من اأبناء 
هذا الوطن وبناته، حني يطالعون يف ثنايا هذا املوؤلَّف، 
ال�سبيعي من  �سند  الدكتور  ما واجهه مواطنهم  فريون 
عقبات كانت كفيلة باأن تنهي طموحاته مبكًرا، وجتعل 
يكاد يذكر يف  ب�سيًطا ل  دوًرا  يوؤدي  ا عادًيا  منه �سخ�سً

مـقـدمـة
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بل  يومه،  بقية  الفراغ  من  يتململ  ثم  اجلهات،  اإحدى 
رمبا ل يوؤدي اأي دور يذكر، ومي�سي بقية حياته يتجاهل 
عن  زائًدا  رقًما  اأو  حوله،  من  على  عبًئا  كونه  حقيقة 
احلاجة يف �سجالت العاملني يف الدولة، لكن همة ابن 
البادية �سند ال�سبيعي، اأبت عليه اإل اأن يوا�سل الرك�ص 
على  بها،  واآمن  لنف�سه،  اختارها  التي  الدرب  على 
اأنه  اإال  اإحباط،  ناله من  ما  وعورتها، وم�صقتها، وعلى 
جعله  ما  والإميان  العزمية  وال�سرب  اجللد  من  لديه  كان 
ال�سرب،  وم�سادات  العزمية،  مثبطات  جميع  يتحدى 
ومعوقات الإرادة، ويوا�سل بروح عداء طويل النف�ص، 
حتى و�سل اإلى خط النهاية، لكنه ل يقف اأمامها منهك 
القوى، يلتقط اأنفا�سه، بل اتخذ من خط النهاية، نقطة 
بداية اأخرى، انطلق منها نحو �سباق جديد، هكذا داأب 
اأن يتخذ من كل خط نهاية، نقطة  �سند ال�سبيعي على 
�سطًرا  ي�سيف  جديد،  ملنجز  جديد،  ل�سباق  انطالق 
على  وقع  من  ب�سعادة  قراأتها  التي  �سريته  اإلى  جديًدا 
جواهره  يح�سي  فاأخذ  اأمامه،  التوقف  ي�ستحق  كنز 
من  لديها  احلظ،  �سعيدة  لأجيال  ليهديها  ونفائ�سه، 



1415

الإمكانات والفر�ص ما ل يكن مع�ساره متاًحا ل�سلفهم 
النواق�ص من رغبته  اأكمل  الرجل  الدكتور �سند، لكن 
يف النجاح والتميز، و�ساعف جهده وطاقته ليعو�ص ما 
ل يكن متاًحا له اآنذاك، لكنه متاح اليوم لأجيال وطننا 
رغد  ينال  اأن  خ�سينا  التي  ال�سعيدة  الأجيال  اجلديدة، 
العي�ص ونعومة احلياة من هممها، فاأطلقنا هذه ال�سل�سلة 
مني  امللهمِ ق�س�ص  اأيديها  بني  لت�سع  التنموية؛  الوثائقية 
زاًدا يف درب رحلتهم،  لهم  لتكون  الوطن؛  اأبناء  من 
عزائمهم،  فرتت  كلما  عزائمها  معني  من  ميتاحوا 
ويغرتفوا من اآبار هممها كلما وهنت هممهم، ويتقووا 
ها كلما تراخى َجَلُدُهم، ويحقنوا عروقهم  بروح َجَلدمِ

بجرعات �سربها، كلما نفد �سربهم.
ال�سهادة  هذه  اأقدم  الوطن،  اأجيال  يدي  بني 
ابن  ال�سبيعي،  �سند  الدكتور  الطويلة على رحلة حياة 
كائناتها  و�سديق  القوي،  اأهلها  ووريث  البار،  البادية 
حيًّا  �ساهًدا  حياته  رحلة  مدار  على  قدم  الذي  الويف 
له،  غرينا  �سهادة  اأو  �سهادتنا  عن  يغنيه  لها،  وفائه  على 
ويجعل منه بحق �سفري البادية، والناطق الر�سمي با�سم 

مـقـدمـة
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اأهلها، واملتحدث يف املحافل عن قيمها، وحامل اأختام 
اأ�رشارها، و�سادن ثرواتها الأمني.

الربوفي�سور/ حممد الطريقي



1617

ُخـْبـُز احَلِنـني
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ُخــْبُز احَلِنني

التي  الأولى  م�ساهده  واأ�سري  عاداته،  اأ�سري  الإن�سان 
بداأ بها رحلته يف العال، واأ�سري ذكرياته القدمية، واأ�سري 
الذكريات،  بتلك  وارتبطت  بينها  ولد  التي  الوجوه 
نطق حروفه  يحاول  وهو  ل�سانَها  َد  وقلَّ اأحاديثها،  واألف 
الأولى يف هذا العال، لكّن هذا كله يبقى واقًعا تفر�سه 
لأحدنا  تُتاُح  ل  فغالًبا،  العتياد،  ويفر�سه  الظروف، 
الفر�سة يف �سنوات عمره الأولى لختيار الأر�ص التي 
يحبها وي�سعر بالنتماء اإليها، متاًما كما اأن اأحدنا ل يختار 
الوجوه التي يرغب يف احلياة بينها، ولهذا يبقى احلنني 
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نا وقرانا واأحيائنا القدمية، مهما تقدم بنا العمر، ومهما  ملُدنمِ
تنقلنا بني اأرقى مدن العال، جزًءا من تكويننا الإن�ساين 

ُّ بقاء. ل ميكننا النف�سال عنه، بل نت�سبث به كاأنه �رشمِ
ال�سعودي  الأكادميي  رحلة  خريطة  يف  الالفت  لكن 
التي  القلة  من  اأنه  ال�سبيعي،  مطلق  بن  �سند  الدكتور 
بيئتني  وبني  حياتني،  بني  الختيار  فر�سة  لها  اأتيحت 
تعود  العمر،  من  مبكرة  مرحلة  يف  التباين،  �سديدتي 
اإلى �سن التا�سعة رمبا؛ ليختار بينهما، والالفت اأكرث، بل 
فيها،  يع�ص  يولد ول  التي ل  البيئة  اختار  اأنه  الغريب، 
ول يعتد م�ساهدها اأو وجوهها، ف�ساًل عن اأنها الأ�سعب 
قورنت  ما  اإذا  جمدبة،  بيئة  تكون  رمبا  بل  ثراًء،  والأقل 
ببيئة املدينة التي ولد بها، وُيفرت�ص اأنه بداأ اأول خطواته 
يف احلياة، ونطق اأول حروفه، ووعى احلياة، فيها، وهذا 
اإلى  الو�سول  �سنحاول  كبرًيا،  �سوؤاًل  اأيدينا  بني  يرتك 

اإجابته.
ُولد الطفل �سند ال�سبيعي يف املنطقة ال�رشقية لأٍب 
املنطقة  يف  هناك  احلديدية،  ال�سكة  يف  موظًفا  يعمل 
ال�رشقية، يف منزلهم اخل�سبي الب�سيط املتاخم لق�سبان 
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القطار، يف �ستينيات القرن الع�رشين امليالدي، حيث 
الكالم،  وتعلم  الأولى،  اأنفا�سه  �سند  ال�سغري  تنف�ص 
كان  الذي  املختلف  املكان  مب�ساهد  عيناه  وامتالأت 
واملدنية،  الجتماعية  احلياة  مب�ساهد  اكتنازاً  الأكرث 
كانت،  التي  اململكة  مدن  بقية  من  غريه  اإلى  قيا�ًسا 
زمن  يف  الأرزاق،  و�سيق  احلياة  �سح  تعاين  بعُد، 
تتحول  بداأت  بعد  النفط  عوائد  فيه  تكن  ل  مبكر 
اإلى طفرة اقت�سادية، يعم خريها اجلميع، فقط كانت 
)اأرامكو(،  الزيت  �رشكة  حيث  ال�رشقية،  املنطقة 
بقعة  اجلغرايف،  وحميطهما  الن�ساأة،  حديث  وامليناء 
حيث  الداخلية،  للهجرة  ووجهة  اقت�سادًيا،  منتع�سة 
حت�سني  اإلى  املتطلعني  اململكة  اأهايل  من  كثري  كان 
على  هناك  العي�ص  اإلى  ينتقلون  املالية،  اأو�ساعهم 
امليناء  واأر�سفة  حديًثا،  املكت�سفة  النفط  اآبار  �سفاف 
اجلديد الذي بداأ ي�ستقبل ب�سائع العال، ويف املقابل 
يحمل اإلى العال اأولى �سحنات النفط الذي تفجر يف 
�سحراء البالد ليبداأ كتابة تاريخ مزدهر يعو�ص اأهلها 
�سنوات  على  ويكافئهم  العجاف،  املا�سي  �سنوات 
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ال�سرب والكفاح التي عا�ستها اأجيال الآباء والأجداد؛ 
وظائف  برواتب  ال�سخ�سية  اقت�ساداتهم  لينع�سوا 
التي  الأخرى  والقطاعات  وامليناء،  الزيت،  �رشكة 
ن�سطت حولهما لتوفر لن�ساطهما الدعم اللوج�ستي، 
وهي رواتب ل تكن �سخمة بعد، اإل اأنها، قيا�ًسا اإلى 
وقراها  اململكة  مدن  معظم  يف  املادية  النا�ص  اأحوال 

ر اأحدهم اإليها. اآنذاك، كانت ت�ستحق اأن ُيهاجمِ
البيئة  توفر  تكن  ل  )اأرامكو(  الزيت  �رشكة  لكن 
الن�سطة يف حميطها القت�سادي وح�سب،  القت�سادية 
بل كانت تقدم الأهم من املال، حيث �سهدت املنطقة 
ال�رشقية بفعل وجود هذا العمالق القت�سادي العاملي 
يف  الأول  التجاري  امليناء  اإن�ساء  بفعل  ا  واأي�سً الوليد، 
بداأت  مدار�سها  يف  تعليمية  طفرة  ال�رشقية،  املنطقة 
اأرامكو  مدار�ص  يف  �سواء  القت�سادية،  الطفرة  قبل 
اأو يف مدار�ص الدولة  اأبناء من�سوبيها،  بها  التي التحق 
التي تو�سعت يف اإن�سائها يف منطقة لها تاريخ قدمي يف 
التعليم والثقافة، التاريخ الذي اأ�سبح اأكرث ازدهاًرا بعد 
ال�رشقية  املنطقة  بني  بقوة  احلركة  ومنو  امليناء،  افتتاح 
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ومنطقة الريا�ص، يف ظل انتعا�ص الأعمال الذي �سهدته 
اإحدى  جعلها  ما  وامليناء؛  الزيت  �رشكة  بفعل  املنطقة 
فر�سة  فكانت هذه  الداخلية،  الهجرات  اأهم وجهات 
ذهبوا  الذين  الكبار  �سواء  بالتعليم،  للحاق  للجميع 
املحيط  ال�سغار، حيث حتول  اأبناوؤهم  اأو  فيها،  للعمل 
اجلغرايف للميناء اجلديد، وعمالق الزيت الوليد، اإلى 
فيما  العاملية  للموا�سفات  تخ�سع  ا،  اأي�سً عاملية  منطقة 
يخ�ص التعليم، وغريه من منا�سط احلياة، مبا يف ذلك 
النا�ص  انتقال  لت�سهل  اأن�سئت  التي  احلديدية  ال�سكك 
والب�سائع من امليناء واأرامكو وحميطهما اإلى العا�سمة؛ 
رحلة  بداية  اآنذاك،  اأرامكو  اإلى  الهجرة  كانت  لذا 
وكبار  الأكادمييني،  وكبار  الأعمال،  رجال  من  كثري 
من  الأولى  ال�سنوات  كانت  حيث  هناك  امل�سوؤولني، 
ولدة واحد من اأغنى اقت�سادات العال، وحوله ولدت 
اأ�سياء كثرية، وحتققت مكت�سبات كثرية، تتجاوز املال، 
اإلى التعليم، وفر�سة احلياة احل�رشية املدنية، واكت�ساب 
اخلربات واأبجديات العمل الكبرية التي ل تكن متاحة 
املزدحم  اأرامكو  جمتمع  ظل  يف  اآخر،  مكان  اأي  يف 
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الأمريكية،  املتحدة  الوليات  من  العاملية  باخلربات 
وغريها بلدان العال الذين ا�ستقطبتهم ال�رشكة، فكانت 
برتويل  ك�سف  منطقة  اجلغرايف  وحميطها  اأرامكو 
ا، بعد تفجر املواهب واخلربات ال�سعودية  واإن�ساين اأي�سً

على التوازي مع تفجر اآبار الزيت.
اأحد  ال�سبيعي  فار�ص  بن  مطلق  املواطن  وكان 
 )1( اخلرمة  من  اآنذاك  مبكًرا  هاجروا  الذين  اأولئك 
مكة  منطقة  حمافظات  اإحدى  الطائف  ملحافظة  التابعة 
القرن  �ستينيات  مطلع  ال�رشقية  املنطقة  اإلى  املكرمة 
الع�رشين؛ �سعًيا وراء حت�سني اقت�ساده حمدود املوارد 
اخلطوط  وظائف  باإحدى  بااللتحاق  االأم،  قريته  يف 
حتى  ا�ستمرت  التي  الهجرة  الدمام،  يف  احلديدية 
عام 1979م/1400هـ حني جنح يف جمع مبلغ كاٍف 
اعتاد  مثلما  حياته،  به  يبداأ  الأغنام  من  قطيع  لمتالك 
النا�ص اآنذاك، حني يعود كل منهم مبا تي�رش له جمعه من 
عوائد العمل يف اأرامكو اأو غريها من الأن�سطة ال�سناعية 

تعد حمافظة اخلرمة البوابة بني جند واحلجاز وتقع �سمال �رشقي مدينة    )1(
الطائف وتبعد عنها م�سافة 230 كم. 
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اأو  جتارته  لتاأ�سي�ص  حولها؛  انتع�ست  التي  التجارية  اأو 
ن�ساطه اخلا�ص، ويف حني كان اأبناء احلوا�رش يعودون 
اإلى حوا�رشهم ملمار�سة اأن�سطة التجارة اأو املقاولت اأو 
الزراعة اأو غريها من الأن�سطة التي تََفتََّح وعيُهم عليها 
فار�ص  بن  مطلق  البادية  ابن  اآثر  وقراهم،  مدنهم  يف 
ال�صبيعي اأن يكون ا�صتثماره يف تربية االأغنام، الن�صاط 
جتاريًّا،  ن�ساًطا  يعدونه  ل  الذي  البادية  لأبناء  الرئي�ص 
بقدر ما يعدونه متيمة حياة، و�رش وجود، وهوية ثقافية 
ومنهم  منهم،  كبري  قطاع  ارتباط  عن  ف�صاًل  واإن�صانية، 
�ساحب هذه ال�سرية الدكتور �سند بن مطلق ال�سبيعي، 
مبهنة الرعي؛ »لكونها مهنة النبي حممد �سلى اهلل عليه 
اأنبياء اهلل عليهم ال�سالم«)2(..  و�سلم، ومهنة كثري من 

قال الدكتور �سند.
نمِي  مِ جَنْ ُ َعْنُهَما؛ َقاَل: »ُكنَّا َمَع َر�ُسولمِ اهللَّ َي اهللَّ مِ َر�سمِ عن َجابمِرمِ ْبنمِ َعْبدمِ اهللَّ  )2(
ْنُه، َفاإمِنَُّه اأَْطيَُبُه. َقالُوا:  اْلأَ�ْسَودمِ ممِ مِ؛ َقاَل: َعَلْيُكْم بمِ اْلَكَباَث. َواإمِنَّ َر�ُسوَل اهللَّ
يٍّ اإمِلَّ َوَقْد َرَعاَها!« حديث �سحيح،  ْن نَبمِ اأَُكْنَت تَْرَعى اْلَغَنَم؟ َقاَل: َوَهْل ممِ

ٌم )20٥0(. يُّ )3406(، َوُم�ْسلمِ َرَواُه اْلإمَِماُم اأَْحَمُد )14497(، َواْلُبَخارمِ
وَعْن اأَبمِي ُهَرْيَرَة ر�سي اهلل عنه َعْن النَّبمِيِّ �سلى اهلل عليه و�سلم َقاَل: »َما   
َحابُُه: َواأَْنَت؟ َفَقاَل: نََعْم. ُكْنُت  ّياً اإمِلَّ َرَعى اْلَغَنَم. َفَقاَل اأَ�سْ ُ نَبمِ بََعَث اهللَّ
يُّ )2262(. َة« حديث �سحيح، رواه اْلُبَخارمِ ْهلمِ َمكَّ أَ يَط لمِ اأَْرَعاَها َعَلى َقَرارمِ
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ابن  اإلى  بالن�سبة  منطقية  الرحلة  تبدو خريطة  هكذا 
البادية الوالد مطلق بن فار�ص ال�سبيعي، لكنها ل تكن 
منطقية اأبًدا بالن�سبة اإلى ابنه �سند، الطفل الذي ولد يف 
من  الأولى  ال�سنوات  فيها  واأم�سى  ال�رشقية،  املنطقة 
الثالث  ال�سف  اأو  التا�سعة،  �سن  بلوغه  حتى  عمره، 
الهواء،  فيها؛  �سيء  كل  على  وعيه  وتفتح  البتدائي، 
واملدار�ص،  النا�ص،  ووجوه  وال�سوارع،  والبحر، 
تغذي  كانت  تفا�سيلها  بجميع  كاملة  حياة  واملعلمني، 
الأول  مهده  م�رشح  له  ومتثل  ال�سغري،  الطفل  خيال 
لكن  الوجود،  اأول خطواته يف  عليه  يحبو  كان  الذي 
خالل  اأمامها  نف�سي  وجدت  التي  الأولى  املفاجاأة 
�سند  الدكتور  ل�سرية  الأولى  ال�ستماع  جل�سات 
م�سكونًا  كان  املبكرة،  ال�سن  تلك  يف  اأنه  ال�سبيعي، 
باحلنني اإلى املوطن الأ�سلي لوالده، هناك يف اخلرمة، 
والعمات،  والأعمام،  واجلدات،  الأجداد،  حيث 
والأخوال، واخلالت، وحيث ال�سحراء التي اجتذبت 
هناك  املدنية  احلياة  م�ساهد  من  واأخذته  ال�سغري،  فوؤاد 
باحلياة  وثراًء  وبهجة  ن�ساًطا  املكتظ  اأرامكو  حميط  يف 
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اأو حتى  تكن موجودة،  التي ل  والرفاهيات  واحليوية 
لها ذكر، هناك يف م�سقط راأ�ص والده.

�ساألت  حني  ال�ستغراب  من  ب�سيء  اأ�سعر  بداأت 
اإلى  بهم  يعود  اأن  والده  قرر  يوم  م�ساعره  الرجل عن 
اخلرمة حيث اأهله وم�سقط راأ�سه، بعدما حت�سنت اأحواله 
املادية، اإثر ح�سوله على تعوي�ص من الدولة عن قطعة 
اأر�ص كانت له يف اخلرب، فجاءه تعوي�ص كان قرابة 1٨0 
الريالت،  ماليني  تعدل  وقتها  يف  وكانت  ريال،  األف 
فتح�سنت اأحوال الأ�رشة، وجتاوزت خط الفقر، ما جعل 
الوالد يفكر جدًيا يف مغادرة ال�رشقية، بعد �رشاء وايت 
ماء موديل 197٨م مببلغ 13٨ األف ريال نقداً، والرحيل  
وكان  اأهله،  بني  هناك  لأ�رشته  منزًل  لي�سرتي  للخرمة؛ 
بعد  ثم  البتدائي،  الثالث  ال�سف  اأمت  قد  حينها  �سند 
قرر  اخلرمة،  يف  وال�ستقرار  املنزل  �رشاء  من  اأ�سهر 
الأغنام،  ليتو�سع يف �رشاء  البادية  اإلى  النتقال  الوالد 
�سحراء  م�سارب  يف  وقرابته  اأحبابه  بجوار  ويبقى 
اخلرمة، حيث اأَحبُّ الأماكن واملناظر اإلى عيني الوالد، 
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و�سهول  جبال  بني  هناك  قلبه،  اإلى  الوجوه  واأقرب 
حرة �سبيع)3(، وعروق �سبيع)4(، ووادي �سبيع)٥(، لكن 
املفاجاأة اأن هذه كانت م�ساعر ال�سغري �سند نف�سها، كاأن 
روحه  تلبَّ�ص  والده،  روح  تلبَّ�ص  الذي  البادية  ع�سق 

ا، اأو كاأنه خياله م�ستن�َسخ من خيال اأبيه.  اأي�سً

واخلرمة،  رنية  بادية  وبها  حديثة  بركانية  فوهات  بها  بركانية  حرة   )3(
نتجت  الو�سطى.  الع�سور  �سبيع يف  ا�سقاء  الهالليون  بها  وقدعا�ص 
احلرة عن توازن بركاين حديث، وبها عدد من اجلبال املهمة وال�سهرية 
مثل؛ جبل القو�ص، و�سرثان، ومفحل، وم�سافعة، ورايان، ونعمي، 
و�سفرية، ويرتفع م�ستوى امل�سكوبات الربكانية يف احلرة اإلى 1200- 

1100م عن �سطح البحر.
تبداء  عالية  منها  والبع�ص  تتحرك  منها  والبع�ص  ناعمة  رملية  كثبان   )4(
مبركز ور�سة  �سماًل مروراً  تتجه  ثم  رنية  ال�رشقية ملحافظة  من الحياء 
التابع ملحافظة رنية ثم منجم الدويحي التابع ملحافظة اخلرمة وينتهي 
بعد مركز احلوميات التابع ملحافظة عفيف بـ 20 كم ويتخللها �سباخي 
وخباب وبني احلرة ومنطقة العروق يربط وادي �سبيع والذي ينحدر 
منطقة  وهي  اخلرمة  حمافظة  ثم  برتبة  مروراً  ال�رشوات  جبال  من 
منخف�سة ويوجد بها مياه جوفية عذبة بالإ�سافة لروافد الوادي الأخرى 
ال�سمال  اإلى  اجلنوب  من  طوًل  ميتد  فهـو  م�ساحته  اما  ال�سعاب.  من 
يحث يبلغ طوله اأكرث 1٨9 كلم تقريباً ومن 30 اإلى ٥٥ كلم عر�ساً و 

تبلغ امل�ساحة الجمالية لرمال عروق �سبيع ،000 كيلو مرت مربع.
ينحدر من جبال ال�رشوات مروراً برتبة، وهي منطقة منخف�سة ويوجد   )٥(
بها مياه جوفية عذبة، بالإ�سافة لروافد الوادي الأخرى من ال�سعاب.
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يزل  ل  التي  اجلارفة  امل�ساهد  من  �سياًل  توقعت 
مثلما  بال�رشقية،  الطفولة  �سنوات  من  بها  م�سكونًا 
ن�ساأتهم،  عن  حتدثهم  حني  منا  كثريين  مع  يحدث 
الدكتور  لكن  الأولى،  و�سوارعهم  وقراهم  ومدنهم 
�سند ال�سبيعي اختزل هذا كله يف كلمة، »نعم افتقدت 
ب�سا�سة النا�ص واللعب مع اأبناء اجلريان«، ثم جتاوز هذه 
قريتهم،  اإلى  العودة  عن  احلديث  اإلى  مبا�رشة  النقطة 
واإلى ذكرياته مع الأجداد واجلدات والأعمام والعمات 
واجلريان  الأقارب  من  واأقرانه  واخلالت،  والأخوال 
حيث  هناك  اخلرمة،  يف  الدرا�سة  وزمالء  والأ�سدقاء 
وجه عم والده، الرجل الع�سامي الكرمي الب�سو�ص الذي 
كان يعمل بالزراعة، وكلما ترددوا عليه لزيارته يرحب 
التي  ال�سغار  حمبة  الودودة  والعمة  ويكرمهم،  بهم 
بت�سكيلة من  كانت حتتفظ لهم طوال الوقت يف جيبها 
حلوى املا�سي التي ل يزل ال�سغري الذي اأ�سبح اأكادمييًّا 
تذهب  ونظراته  عنها  ويحدثك  جيًدا،  طعمها  يتذكر 
بعيًدا عنك مبت�سًما، كاأن العمة عادت من الذاكرة لتقدم 
له قطعة حلوى جديدة، مثل �سابق عهدها عندما كانوا 

ـِني ُخــْبـُز احَلن
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يذهبون لل�سالم عليها هو واإخوته، فتعطيهم من خزانة 
اأ�سبح  حتى  ثيابها،  يف  بها  حتتفظ  كانت  التي  احللوى 
الرتدد عليها متعة �سغار العائلة، وم�سدر بهجة قلوبهم 
ا، واخلال  ال�سغرية، بل وم�سدر بهجة قلوب الكبار اأي�سً
احلنون الذي ل تكن لفافات الب�سكويت التي ي�سرتيها 
اأوقات  يف  عنهم  تنقطع  واإخوته  �سند  ال�سغري  لإ�سعاد 
زياراته ملنزلهم، الزيارات التي كانت جتلب معها هواء 
ال�سعادة اإلى اأ�رشتهم بح�سور اخلال حمماًل بالب�سكويت 
حتى  ال�سعادة  انتظار  دائًما  عليهم  يكن  ول  ال�سهي. 
تاأتي اإليهم، مع الأعمام والعمات والأخوال واخلالت، 
حيث كان بو�سعهم اأن يذهبوا هم اإليها، حني ينقدهم 
اأو  اأو يف منزله،  اإذا التقوه يف منزلهم،  اأحد الأقارب 
بها  فينطلقون  ريالت،  ب�سعة  العام،  الطريق  حتى يف 
اللذيذة،  الطحينة  حلوى  ل�رشاء  م�رشعني  البقالة  اإلى 
عنها  يحدثك  وهو  عينيه  �سند  الدكتور  يغم�ص  التي 

ويقول: »مازلت اأتلذذ بها حتى يومنا هذا«.
ولي�ست الوجوه التي تبعث البهجة بهدايا الطفولة 
�سند  الدكتور  ذاكرة  يف  عالقة  تزل  ل  التي  وحدها 
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باقية  اخلرمة  يف  املا�سي  حياة  تزل  ل  اإذ  ال�سبيعي، 
ل  الذي  ابنها  ذاكرة  يف  مكتملة  تفا�سيلها  بجميع 
يتوقف طوياًل، اأو ق�سرياً، اأمام ذكرياته يف الظهران، 
جميع  من  بالب�رش  املزدحمة  احليوية  ال�ساخبة  املدينة 
�سطر  من  الكثري  ا�ستدعى  حني  يف  والألوان،  البلدان 
اللقاءات  الأثري لديه، هناك يف اخلرمة، حيث  ذاكرته 
كل  واجتماعاتهم  والأقارب،  اجلريان  بني  الجتماعية 
م�ساء، بعد الع�رش، اأو املغرب؛ لتناول القهوة، وتبادل 
حتى  متتد  دافئة،  جل�سات  يف  والق�س�ص،  الأحاديث 
الذين  ال�سغار  وبينهم  مًعا،  الع�ساء  اجلميع  يتناول 
ا  يراقبونهم وينظرون اإليهم ب�سغف وهم يحكون ق�س�سً
من كفاحهم يف طلب الرزق، وي�سفون املخاطر التي 
تعر�سوا لها وهم يرعون اأغنامهم واإبلهم يف ال�سحراء، 
وكيف كان يتوجب على اأحدهم الت�سدي للحيوانات 
املفرت�سة كالذئاب، ليحمي قطعان اأغنامه منها. ق�س�ص 
كثرية جت�سد كفاح اأهل البادية من اأجل ك�سب الرزق، 
ل تزل عالقة بذاكرة ابن البادية �سند ال�سبيعي، ق�س�ص 
كفاحه  يف  ال�رش  كلمة  كانت  اأنها  الوا�سح  من  ملهمة 

ـِني ُخــْبـُز احَلن
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وكفاح  اأ�سالفه،  رَي  �سمِ اإلى  فيه  ا�ستند  الذي  ال�سخ�سي 
الرجل  ق�سة  مثل  ال�سواء،  على  ون�سائهم  رجالهم 
الذي كان مي�سي بال�سحراء يف طريقه اإلى اأحد اأقاربه، 
رحل،  قد  وجده  عائلته  م�سارب  اإلى  و�سل  وعندما 
على  جن  قد  والليل  بالذئاب،  امتالأ  قد  املكان  ووجد 
املكان اخلايل من �سكانه، ول يجد اأمامه و�سيلة للنجاة، 
من  لقطيع  فري�سة  يكون  اأن  دون  من  لياًل  ال�سري  اأو 
الذئاب، اإل حيلة ب�سيطة، هداه اهلل اإليها، حلماية حياته 
عمل  اإلى  عمد  حيث  املفرت�سة،  الذئاب  هجمات  من 
حفرة يف الأر�ص ت�سبه القرب، ثم نام فيها، واأهال على 
ج�سده الرتاب، فقط راأ�سه بقي مك�سوًفا، يف حني كان 
يف يده اليمنى مي�سك بع�سى طويلة، وهذا ي�سمن له 
اأن يعاجل الذئب اأوًل، اإن �سم رائحته يف املكان، واأقبل 
الذئاب  من  جمموعة  اأقبلت  وبالفعل  عنه،  للبحث 
الرتاب،  حتت  املغطاة  الفري�سة  رائحة  م�سدر  على 
حوله  دارت  ج�سد،  بال  اآدمًيا  راأ�ًسا  وجدت  وعندما 
دارت  وكلما  الغريبة،  فري�ستها  اكت�ساف  حتاول  حائرة 
بالع�سا على موؤخرته، فمازالت  اأحدها  حوله، �رشب 



3233

اأن  قبل  عليه  الهجوم  يف  مرتددة  حوله  تدور  الذئاب 
ومرتابة  فيه،  حائرة  ظلت  وقد  راأ�سه،  اأكل  على  تقدم 
يف �رشبات الع�سا التي ل تعرف من اأين تاأتيها، فكلما 
اقرتب منه اأحدهم، �رشبه بالع�سا، فمازالت تلك احلال 
الذئاب  األقت عليه  ثم  ال�سباح،  �سم�ص  اأ�رشقت  حتى 
مرتابة  املكان  من  تن�رشف  اأن  قبل  الأخريه،  النظرة 
اأخرًيا  والرجل  اخلاوية،  باأمعائها  ال�سحراء  ترك�ص يف 
يتنف�ص ال�سعداء بعدما كتبت له حياة جديدة. ق�س�ص 
جمابهة  طرق  طفولته  واأقران  ال�سحراء  ابن  األهمت 
الوحو�ص، فكان من اأ�سالفهم الذين رفدوهم بق�س�ص 
جناتهم من الوحو�ص، من يت�سلق �سجرة، اأو يختبئ يف 
بيده  ومي�سك  ال�سجر  من  بغ�سن  بوابته  يغلق  ثم  غار 
ع�سا، ق�س�ص رمبا ل يعد ال�سغري �سند يف حاجة اإليها 
حني بلغ مبلغ الرجال، وحتول اإلى احلياة الأكادميية يف 
اأن  املرء  التي على  احليلة  لكن روح  اململكة،  حوا�رش 
النف�ص والتما�سك  الأهداف، و�سبط  لبلوغ  بها  يتمتع 
يف مواجهة املخاطر واملعوقات وال�سعوبات لجتيازها 
تعلمها على  التي  الدرو�ص  امل�ستقبل، وغريها من  اإلى 

ـِني ُخــْبـُز احَلن
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وعلى  البادية  قلب  يف  هناك  ال�سحراء  اأهل  اأيدي 
م�سارفها يف قريتهم، تركت داخله الكثري من اخلربات 
اأقل �سعوبة ووعورة،  بها م�ستقباًل ل يكن  التي واجه 

اأحيانًا، من مقابلة الرجل البدوي مع الذئاب.
ويف مقابل ق�س�ص اخلوف واخلطر، ق�س�ص الأن�ص 
والبهجة يف منا�صبات الزواج واالأعرا�س، لفرط البهجة 
هذه  يف  و�سوارعهم  واأحياءهم  قراهم  تغمر  التي 
واملاأكولت  والعطايا  الهدايا  حيث  النادرة،  املنا�سبات 
لأيام  متتد  عابرة  اأحالًما  ال�سغار  حياة  من  جتعل  التي 
وال�رشاب،  الطعام  ب�سنوف  فيها  ينعمون  عليهم، 
يد  من  العطور  ر�سات  ة،  ُمْغَم�سَ باأعني  وي�ستقبلون، 
على  العر�ص  ح�سور  اأجل  من  تهندمهم  وهي  الوالدة 
ثيابهم، ويف اآخر الليل ينامون يف الهواء الطلق ملتفني 

ب�سجاد الزل الفاخر اآنذاك.
دون  من  الأجداد،  اأر�ص  يف  املا�سي  م�ساهد  فقط 
غريها م�ساهد الطفولة املبكرة، كانت الأكرث ح�سوًرا يف 
اإلى  يذهب  يكن  ل  الذي  ال�سبيعي  �سند  الطفل  ذاكرة 
م�سقط راأ�ص والده واأر�ص اأجداده يف اخلرمة اإل يف اأ�سهر 
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ي�سطحبهم  حيث  الدرا�سية،  العطلة  اأيام  يف  ال�سيف، 
الوالد يف �سيارة »هاف فورد« قرابة موديل 1963، و�سيلة 
التي  الأحالم  رحلة  اآنذاك،  متاحة  كانت  التي  ال�سفر 
يذكر الدكتور �سند تفا�سيلها كاملة، يقول: »كنا �سغاًرا 
جنل�ص اأنا واإخوتي فوق املتاع، واأحياناً يكون معنا ب�سعة 
روؤو�ص من الأغنام؛ اإما لبيعها يف اخلرمة، اأو لإهدائها اإلى 
الأقارب. اأذكر، كاأنه الآن، جلو�سنا فوق متاعنا �سعداء، 
تعرتينا حالة من البهجة والهواء يداعب فراء روؤو�سنا كاأننا 
نحلق باأجنحة فوق منت ال�سيارة، وقائدو املركبات الذي 
ياأتون من خلفنا، قبل اأن يتخطونا، وخ�سو�ساً الأجانب 
منهم، ينظرون اإلينا با�ستغراب مبت�سمني، فننظر لهم بود، 
ن�سري  العربية  القهوة  بدلة  ومن�سك  بالتحية،  لهم  ونومئ 
مثلما  الطريق،  يف  ال�سيافة  واجب  لهم  لنقدم  بها  اإليهم 
عودنا والدي ووالدتي اأن نقدم القهوة دائًما، فن�سب لهم 
القهوة يف فناجيل براقة، ثم مند اأيادينا اإليهم بها يف الهواء 
اأياديهم  فيمدون  �سيارتنا،  جانب  اإلى  ميرون  حني  الطلق 
اإلينا كذلك مبت�سمني من فعلنا وكرمنا... يالها من رحلة 

ماتعة ل تفارق ذاكرتي ياليتها تعود«.

ـِني ُخــْبـُز احَلن
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�سند  ذاكرة  يف  تن�سط  اخلرمة  ذكريات  فقط  هكذا، 
ال�صبيعي، حتى ذكرياته خارج حميطها اجلغرايف، تبقى 
لقنهم  التي  الكرم  ومب�ساهد  اإليها،  بالرحلة  املرتبطة  تلك 
اإياها الوالد وهم يقدمون القهوة للم�سافرين على الطريق. 
ال�سغري،  ذاكرة  من  الأ�سد  ح�سة  على  اخلرمة  حازت 
خملفة نثار ذكريات م�سو�سة من اأيام اإقامتهم يف املنطقة 
اأقرانهم من  ال�رشقية، على �ساكلة لعبهم هو واإخوته مع 
ووجوه  بعينها،  ق�س�ص  حتديد  دون  من  اجلريان،  اأبناء 
الكورية،  الأمة  اأبناء  من  الآ�َسيمِوّية  اأرامكو  �رشكة  عمال 
معهم  توا�سلهم  اأثناء  يف  �سند،  الدكتور  ترجيح  وفق 
ل�رشاء قطع احلديد منهم، لبيعها يف �سوق ال�سكراب)6(، 
وكان هذا اأحد اأن�سطة ك�سب الرزق يف الطفولة املبكرة.

موطن  بع�سق  م�سكونًا  �سند  ال�سغري  ولد  هكذا 
اأجداده الذي ل يكن يراه اإل يف الإجازات ال�سيفية، 
حني تنتقل الأ�رشة كلها لق�ساء ال�سيف هناك، فينام يف 
باململكة  اأ�سخم �سوق للحديد والأملنيوم والنحا�ص  يعّد �سوق ال�سكراب   )6(
حيث يركز هذا ال�سوق على مادة حيوية ومطلوبة خارجًيا وداخلًيا وهي 
قطع غيار ال�صيارات واحلديد واالأملنيوم امل�صتخرج منها، وقدر حجم �صوق 

ال�سكراب يف اململكة يف ال�سنوات الأخرية بنحو 30 مليار ريال �سنوًيا.



3637

ظهر  فوق  ويقفز  الأحالم،  ل�سفر  مبت�سًما  الرحلة  ليلة 
عربة النقل التي تقلهم اإلى اأر�ص الأجداد، مبتهًجا، من 
دون اأن ي�سعر بالرثاء ملغادرته املنطقة ال�رشقية ب�سخبها 
وحيويتها وتنوع وجهات املتعة واللعب والعمل فيها، 
اإلى قريتهم النائية النائمة يف ح�سن جبال احَلرة، وهكذا 
حتول ا�ستغرابي من مرور الدكتور �سند ال�سبيعي على 
�سوؤايل عن م�ساعره يوم قرر والده العودة اإلى اخلرمة، 
اإلى  الكرام،  مرور  نهائي،  ب�سكل  ال�رشقية  ومغادرة 
ده�سة، حني علمت اأن ال�سغري �سند كان يقاتل من اأجل 
اأن يذهب مع اأبيه اإلى موطن راأ�سه يف اخلرمة يف رحلة 
فيها،  �سغريها  ذهاب  دائًما  والدته  ترف�ص  كانت  �ساقة 
حيث وعورة الطريق التي ت�ستغرق نحو �سبعة اأيام لقطع 
م�سافتها بني املنطقة ال�رشقية )�رشق البالد على �ساحل 
)غرب  املكرمة  مكة  مبنطقة  واخلرمة  العربي(  اخلليج 
البالد( على ظهر عربات نقل ب�سائع، كانت تتحول يف 
ذاك الزمن املبكر اإلى عربات لنقل الآدميني، يف طرق 
معبدة، لكنها �سيقة ومتك�رشة اأحيانًا، وبعربات تت�سبب 
�سعوبة رحالتها ووعورتها دائًما يف اإعطابها على نحو 

ـِني ُخــْبـُز احَلن
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�سبه دائم، في�سبح على الركاب الرتجل من ال�ساحنة، 
عليهم  يتوجب  كان  التي  تلك  غري  اإ�سافية،  لأوقات 
التي  اجلماعية  الطعام  وجبات  لإعداد  خاللها  الرتجل 
يتكاتف اجلميع على طهيها، بني من يجمعون احلطب، 
ومن ي�سبون النار فيه، ومن يقومون على عملية الطهي 
القيادة  �ساعات  تتخلل  التي  لال�سرتاحات  اأو  نف�سها، 
اأخذ  من  والركاب  العربة  قائد  يتمكن  حتى  الطويلة 
الأخرية،  اإلى وجهتهم  ي�سلوا  النوم، حتى  ق�سط من 
ف�ساًل عن الطق�ص ال�سيئ الذي قد ي�ساعف من وعورة 
الرحلة وخطورتها، لكن هذه الأخطار واملتاعب وتلك 
ال�ستب�سال  عن  ال�سغري  تنهى  تكن  ل  البالغة،  امل�سقة 
من اأجل انتزاع موافقة الوالدة اخلائفة بذهابه مع الوالد 
لإجناز  راأ�سه  م�سقط  على  فيها  يرتدد  التي  رحلته  يف 
بع�ص املهام، ويف مقدمتها اأعمامه واإخوته، والطمئنان 

عليهم، و�سلة رحمه.
�رشبتوين«  جل�ست  واإذا  ردتوين  اأروح  بغيت  »اإذا 
امل�ساومة  ورمبا  ال�ستجداء،  وعبارات  احليل  من  واحدة 
الغا�سب،  ال�سغري  ظل  اأبًدا،  جتدمِ  ل  التي  واملراوغة 
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والباكي اأحيانًا، معروًفا بها بني اأفراد اأ�رشته، كان يرددها 
دائًما من اأجل اأن ينتزع املوافقة بالذهاب مع اأبيه، بطل 
ق�سته الذي يبدو جلًيا اأنه كان ال�سبب الرئي�ص يف هذا 
االرتباط النادر من قبل طفل �صغري باأر�س مل يولد فيها، 
ول تكن قادرة اآنذاك على اأن تقدم له مع�سار ما تقدمه له 
الأر�ص التي ُولد فيها ومالأت م�ساحات ذاكرته ال�سغرية، 
فاأين قرى اخلرمة الوحيدة املعزولة هناك و�سط املرتفعات 
م�سافة  بعد  على  واحلجاز،  جند  بني  وال�سحراء  الوعرة 
الطائف، من حا�رشة  230 كيومرًتا �سمال �رشقي مدينة 
الظهران ال�ساخبة بالنا�ص والب�سائع والقطارات واأبواق 
والآ�سيويني  الأمريكيني  من  اأرامكو  ووجوه  ال�سفن 

والأوروبيني التي ت�سفي عليها روح مدينة عاملية.

✾ ✾ ✾
بداأ ارتباط �صند ال�صبيعي الوجودي باأبيه منذ �صنوات 
عمره الأولى، فظلت ذاكرته مرتبة بالطائر الأب الذي 
علمه كيف ي�رشب بجناحيه يف الهواء، ويتعلم التحليق 
للمرة الأولى يف �سماء العلم، فن�ساأة والد �سند يف بيئة 
ب�سيطة ل حتل دون اكت�سابه مهارات الكتابة والقراءة، ما 

ـِني ُخــْبـُز احَلن
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جعله يحر�ص على اإحلاق ابنه باملدر�سة، وتعليمه تعليًما 
جيًدا؛ ليقينه يف ذاك الزمن املبكر الذي كان النا�ص يف 
بع�ص مناطق اململكة فيه يحتاجون اإلى من يقنعهم بفكرة 
الكتاتيب،  بعيًدا عن  نظامية  مدار�ص  اأبنائهم يف  تعليم 
ول�سيما مناطق البادية التي ل يكن احلر�ص فيها كبرياً 
على التعليم، بل رمبا كان بع�سهم يقاومه، وفق �سهادات 
ذهنية  ب�سورة  مرتبطة  لأ�سباب  اآنذاك؛  التعليم  لرواد 
اإلى  واحلاجة  العي�ص  ول�سيق  التعليم،  عن  م�سو�سة 
الأبناء يف اأعمال الأهل كذلك؛ لتعزيز مواردها املالية، 
يف زمن ل يكن التعليم فيه اأولوية، بل كان ترًفا ل يقدر 
عليه كثريون، ومنهم والد �سند نف�سه، اإل اأن الرجل كان 
تغيري  على  وبقدرته  العلم،  بقيمة  املوؤمنني  الرجال  من 
واقع اأبنائه، وكان ي�ست�سعر واجبه جتاههم ليخرجوا اإلى 
احلياة يف ظروف اأف�سل من تلكم التي عا�سها، ولديهم 
ت�ساعده  ل  ما  ليحققوا  توؤهلهم  التي  الإمكانات  من 

ظروفه على حتقيقه يف ذاك الزمن املبكر.
�سند  ال�سغري  كان  التي  الكبرية  املحبة  هذه  جتلت 
يكنها لوالده، وذلك االرتباط العميق بينهما، يف اأمور 
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التي مفاتيحها،  كثرية، ميكننا و�سفها، من واقع �سريته 
وقد وجدناها كلها يف �سندوق الوالد، اإلى اأنها حمور 
قائمة  اإلى  حتولت  التي  ال�سبيعي  �سند  الدكتور  حياة 
من االأهداف تلو االأهداف، فقط ا�صرتاحات اللتقاط 
منجز  نحو  التوجه  ثم  مبنجز،  والحتفال  الأنفا�ص، 
جديد يف  ال�سباح، كلها تدور يف فلك الوالد، ويف 
عامله، كاأن حياة البن �سند كانت اأ�سبه ما تكون مب�رشح 
اأداء  من  ينتهي  اإن  فما  العرو�ص،  عليه  تتوا�سل  كبري 
ليبحث عن  فيه، حتى يذهب عند حافة خ�سبته،  دور 
الر�سا  نظرة  اإلى  ب�سعادة  وينظر  احل�سور،  بني  والده 
يف عينيه، وهو ي�سفق ل�سغريه الذي ل يخيب ظنه، 
فحقق ما كان يحلم به الوالد وزيادة؛ واأ�سبح »دكتوًرا« 
الطالب،  من  الع�رشات  يديه  على  يتخرج  جامعًيا، 
ويتزودون من علومه واأفكاره ون�سائحه وو�ساياه، بل 
والبحثية  العلمية  االأو�صاط  اإلى  عطاوؤه طالبه،  يتجاوز 
اأثراها، وما زال يرثيها، مبوؤلفاته، ونظرياته حول  التي 
حماور  اأهم  اأحد  بالدنا،  يف  احليوانية  والرثوة  البيئة 
ف�سله عن  ميكننا  والغذائي، وهو عطاء ل  البيئي  اأمننا 

ـِني ُخــْبـُز احَلن
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القيمة  �سعيد  على  �سواء  امل�ستفيدين،  اأكرب  الوطن، 
البيئة  اإثراء  اأو  البحثية،  القيمة  اأو  امل�سافة،  التعليمية 
الوطنية،  الغذائية  النباتية، والرثوة احليوانية، واملنظمة 
بق�سايا  مهموم  اأكادميي  اإلى  تلفت  التي  املهمة  باأبحاثه 

بالده التنموية، يف املقام الأول.
تفوقه  يف  ا  اأي�صً باأبيه  �صند  ال�صغري  ارتباط  جتلى 
يف  الأولى  الدرا�سية  املراحل  من  بدًءا  الدرا�سي، 
باملنطقة ال�رشقية حيث بقي  مدر�سة الظهران البتدائية 
املرحلة  ببقية  ومروًرا  البتدائي،  الثالث  ال�سف  حتى 
ثم  باخلرمة،  البتدائية  الفي�سلية  مدر�سة  يف  البتدائية 
املرحلة املتو�سطة يف متو�سطة اخلرمة، املتو�سطة الوحيدة 
يف املدينة اآنذاك، ثم املرحلة الثانوية يف ثانوية اخلرمة، 
اآنذاك، وكان مبناها  املدينة  ا يف  اأي�سً الثانوية الوحيدة 
كانوا  الذين  الطالب  عدد  لقلة  و�سغرياً،  م�ستاأجراً 
الطلبة  لن�سغال  اآنذاك؛  الثانوي  بالتعليم  يلتحقون 
بالزراعة والرعي والبحث عن العمل والك�سب ال�رشيع 
وتراجع اأ�سهم التعليم الذي ل يكن رهانًا للم�ستقبل يف 
التفوق  هذا  اأ�رشهم.  تقدير  بل ويف  حينها،  تقديرهم 



4243

من قبل الطالب �سند مطلق ال�سبيعي، جعل معلم اللغة 
الإجنليزية يف يوم من الأيام، ينظر اإليه باعتزاز، حني ل 
يتمكن اأي من اأقرانه من طالب ال�سف من الإجابة عن 
اأحد الأ�سئلة، وكعادته اأجاب طالبه النجيب �سند، ثم 
نظر املعلم اإلى الطالب الذي عجز عن اإجابة ال�سوؤال، 

وقال له: »كن مثل هذا البدوي«.
تاأثريها  بعفويتها،  تتجاوز،  �سارحة،  داّلة،  جملة 
ما  اإلى  اآنذاك،  ال�سبيعي  �سند  الطالب  على  الإيجابي 
تلك  حول  حقائق  من  وتعك�سه  م�سامني،  من  حتمله 
املرحلة، فمن بني دلئلها، اأن �سند ال�سبيعي كان طالًبا 
جمتهًدا، اإلى حد اأنه اأ�سبح قدوة لالآخرين ومثاًل يدعو 
دلئلها  بني  ومن  به،  القتداء  اإلى  الطالب  بقية  املعلم 
الطالب على  متفوًقا على من حوله من  �سند كان  اأن 
وبني  بينه  الفارق  �سناعة  مبكًرا  بداأ  واأنه  لفت،  نحو 
اأقرانه، من اأبناء البيئات احل�رشية الذين كان لديهم من 
الجتماعي  والدعم  واخلربات  والتجارب  الإمكانات 
بيئة  اآٍت من  والتحفيز ما مينحهم الأ�سبقية على طالب 
ب�سيطة ل تقارن بهم، لكن �سند الآتي من ال�سف الأخري 
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وعزمه  مبثابرته  متكن  الجتماعي،  ال�سباق  م�سمار  يف 
اأقرانه يف  اجتياز  من  داخله،  والتفوق  النجاح  واإرادة 
املقدمة، بفارق جعل معلمه يدعوهم اإلى القتداء به، 
وهذا اأمر كان املعلم يعيه متاًما، بل ا�ستثمره يف ا�ستفزاز 
بـ  و�سفه  على  ركز  حني  وقدراتهم،  طالبه  طاقات 
له  تقدم  ب�سيطة، ل  اأي من جاء من حياة  »البدوي«، 
�سيًئا من الإمكانات التي تقدمها لكم حوا�رشكم، لكنه 
واأهلها  البادية  يكرم  اأن  املعلم  اأراد  ا،  اأي�سً جتاوزكم. 
يف ابنهم و�سفريهم ال�سغري، �سند، الذي اأر�سله والده 
للتعلم يف مدينتهم، فن�سبه اإلى البادية التي اأتى منها، 
ليعرب عن اإعجابه بالتن�سئة اجلادة التي تلقاها على اأيدي 

الأ�رشة والأجداد هناك يف جمتمع البادية.
نزوحه  يف  ا  اأي�صً باأبيه  �صند  ال�صغري  ارتباط  جتلى 
بج�صده، اإلى البادية، خارج القرية التي كانوا يقطنونها 
الأحيان؛  معظم  يف  والده  دون  من  لكن  واأ�رشته،  هو 
حدود  خارج  الرعوي  بن�صاطه  الوالد  الرتباط  نظًرا 
القرية، حيث قطعان الغنم والإبل التي ا�ستثمر فيها ما 
اأ�رشته.  ليعول  ال�رشقية؛  املنطقة  اإلى  رحلته  من  جمعه 
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من  له  الكبري  الفتقاد  وهذا  الوالد،  اإلى  احلنني  هذا 
َبل ابنه �سند، وقد حتدث عنه يف اأكرث من مو�سع من  قمِ
البادية  يف  بوالده  يلتحق  جعله  ال�ستماع،  جل�سات 
النزوح  هذا  والإبل.  الأغنام  رعاية  يف  لي�ساعده 
ال�سغري املبكر، جعل من �سند ال�سبيعي رجاًل �سغرًيا، 
للحديث  اأعددناها  التي  املقابالت  اأ�سئلة  جميع  جتاهل 
عن األعاب الطفولة، واأوقات مرحها، واأ�سدقاءه، اإلى 
احلديث عن اهتماماتها الدرا�سية، والثقافية، والعملية، 
طفولة  عن  اإجاباته  لنا  ك�سفت  الذي  الطفل  �سند  لدى 
ال�سحراء  لبن  جادة  طفولة  اللعب،  من  خالية  �سبه 
الذي حمل جيناتها، وتعلم ا�ستمداد �سعادته اخلا�سة من 
اهتمامات قد ل تبدو كافية اأبداً ل�سناعة طفولة �سعيدة، 
لكنها كانت كافية جًدا ل�سند ال�سغري الذي ا�ستمتع متاًما 
بجميع تفا�سيل البادية فقرية املوارد، كاأنه �سجرة نخيل، 
تعرف طريقها جيًدا اإلى املاء يف قلب �سحراء قاحلة، 
بل ومتد العابرين بالظل والرطب ال�سهي الالزم لبقائهم.

ورمبا كان قفز الدكتور �سند ال�سبيعي، فوق ال�سوؤال 
اأم�ساها يف  التي  املبكرة من عمره  عن حنينه لالأعوام 
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املنطقة ال�رشقية، وقفزه فوق ال�سوؤال عن لعب الطفولة، 
وعن ذكرياته املبكرة مع اأقرانه، اللهم اإل القليل الذي 
بدا يف اأثناء احلديث عنه، وكاأنه يحاول اإر�ساءنا به، اأو 
ُب َملوؤه ل اأكرث، وعلى ا�ستحياء، لي�ص  ميالأ فراًغا َيَتَوجَّ
لأنه ل يكن لديه ذكريات طفولة يتذكرها، بقدر ما اأن 
هذا كله ل يكن ملًحا يف ذهنه، فمر على هذه الأ�سئلة 
لديه  اأن  الإطالق  على  لديه  اأمل�ص  فلم  الكرام،  مرور 
من  ملتعة  اأو  الطفولة،  ملرحلة  افتقاده  جراء  من  معاناة 
متع هذه املرحلة، كما اأمل�ص اأحيانًا لدى بع�ص من يقع 
عليهم اختياري للكتابة عنهم وقراءة رحلة حياتهم، ول 
الظهران  اأ�رشته  لرتك  الإطالق  م�سكلة على  لديه  اأجد 
باإمكاناتها التي ل يكن ميكن م�ساهاتها باخلرمة اآنذاك، 
لكن  الذكر،  ي�ستحق  ما  الذكريات  من  لديه  كان  يقيًنا 
الأمر ل ي�ستوقفه على الإطالق، ولقد قراأت يف هذا 
عزوًفا كبرًيا عن فكرة ذكريات لعب الطفولة التي بدت 
م�سقط  ال�رشقية،  للمنطقة  احلنني  اأي�ساً  لديه،  هام�سية 
يف  الأ�سا�سي  كان  هام�سًيا،  كان  طفولته،  ومهد  راأ�سه 
معه،  ال�سفر  باأبيه؛  �سلة  مو�سع ذي  فقط، كل  حياته، 
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ثم  اخلرمة،  يف  الأ�رشة  حيث  راأ�سه  م�سقط  والعي�ص 
يف  البادية،  يف  به  واللحاق  كله  هذا  عن  العزوف 
اأ�سهر الإجازات ال�سيفية، حيث العي�ص بني ال�سحاري 
املمتدة، من دون اأي م�سدر �سعادة ُيْذَكُر لطفل، اللهم 
اإل وجه اأبيه، وقد بدا يل من قراءة اإجاباته كافًيا متاًما، بل 
وفرًيا؛ من اأجل ن�ساأة �سحية لطفل، ظل يراقب والده 
حتى  �سيء،  كل  يف  ويقلده  وتََعلُّق،  واإعجاب  بحب 

اأ�سبح رجاًل �سغرًيا.  
بحكم  بوالده،  �صند  ال�صغري  ارتباط  ياأِت  ومل 
الغريزة، بقدر ما كان هذا االرتباط ر�صيًدا لعالقة بالغة 
اخل�سو�سية، تربط بني اأب بدوي، جمع بني �رشامة حياة 
ال�سحراء وحنني الإبل اإلى �سغارها، فحني نفتح ملف 
الوالد يف ذاكرة ابنه �سند جند هذه التدوينات الرقيقة: 
»م�ساهد طفولتي املبكرة مع والدي اأجمل امل�ساهد على 
اأبًا،  ل  رفيق طفولة،  كاأنه  معه  األعب  فكنت  الإطالق، 
يفرت�ص اأنه م�سدر رهبة وخ�سية مثل كثري من الآباء.. 
كان، رحمه ربي، ي�ستلقي لأقوم باللعب على ج�سده 
عطوًفا،  وكان  مرحة،  �سخ�سية  والدي  كان  الطاهر. 
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اأو  اجلاه،  اأو  للمال،  طلباً  لالآخرين  يده  ميد  متديًنا، ل 
واإخوتي،  اأنا  بيننا  مي�سيها  التي  والأوقات  ال�سهرة، 
الق�س�ص  واإلقاء  معنا،  اللعب  عن  خاللها  يتوقف  ل 
والألغاز علينا. اأذكر من ق�س�ص ذاك الزمان العجيب 
الذي ي�سكنني حتى اإنه ل يرتك مكانًا ل�سيء اآخر، اأنه 
يف اإحدى الليايل جل�ص ميازحنا ويقول: اإن هناك رجاًل 
الده�سة  علينا  ا�ستولت  بيتها!  وحبها يف  ذهب جلارته 
اأنا واإخوتي واأخذنا نت�ساءل: كيف لرجل غريب ُيـَقـبِّل 
جارته. وهو ينظر مبت�سماً ونحن نردد: ل يجوز ذلك. 
طلبنا  ثم  فازدادت حريتنا،  ما ح�سل  هذا  يقول:  وهو 
حماولتنا  وباءت  عجزنا  بعدما  اللغز  وحل  الإجابة 
الرجل جلارته، وجد  نعم عندما ذهب  فقال:  بالف�سل، 
يف بيتها كي�ًسا من حبوب الطعام. فاأخذنا نرمتي على 
ظهورنا من فرط ال�صحك بعدما اأدركنا اخلدعة اللفظية 
ب�سعادتنا  فرًحا  ويبت�سم  اإلينا  ينظر  اأبي، وهو  يف كالم 

حوله«.
الطفل  لنزوح  الكبري  الدافع  اإن  القول  وميكنك 
اإلى البادية مبكًرا خارج قريتهم، حيث  �صند ال�صبيعي 
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م�سارب قوم والده يف قلب ال�سحراء، ل يكن طلًبا 
حلياة ال�سحراء التي ل تكن ت�ستهوي طفاًل، على الأقل 
يف تلك ال�سن ال�سغرية، بقدر ما كانت رحلة للبحث 
عن اأبيه الذي كان يعاين افتقاده، منذ طفولته املبكرة، 
ليبداأ  فيها،  اإليهم  يعود  التي  القليلة  الأوقات  ويتحرى 
بق�س�سه  الوالد  ي�ستهله  البهجة،  من  ق�سري  فا�سل 
على  ليتقافزوا  واإخوته  هو  له  يتمدد  وهو  واألغازه 
م�ست�سلم  اأ�سد  ج�سد  يت�سلقون  اأ�سبال  كاأنهم  ج�سده، 
لأوقات لعب �سغاره، لكنها كانت اأوقاتًا عابرة ق�سرية، 
اأي  اإلى  اأن تنتهي بَحزم الوالد متاع الرحيل  ما تلبث 
منهم  والدهم  تاأخذ  كانت  التي  الكثرية  الوجهات  من 
حينذاك، فاأثناء اإقامتهم يف املنطقة ال�رشقية كانت لديه 
البادية  اأ�سبحت  اأن  اإلى  منهم،  تاأخذه  اأكرث من وجهة 
عودتهم  بعد  منهم  والدهم  تاأخذ  دائمة  وحيدة  وجهة 
يعمل  والدي  »كان  �سند:  الدكتور  يقول  اخلرمة.  اإلى 
كما  ن�ساأتها،  بداية  مع  بال�رشقية  احلديدية  ال�سكة  يف 
مقرها  يف  الوطني،  احلر�س  اأفواج  باأحد  ملتحًقا  كان 
مرتبه  وكان  بعد،  فيما  جنران  اإلى  انتقل  ثم  بالريا�ص، 

ـِني ُخــْبـُز احَلن
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احل�سور  منه   تتطلب  وظائفه  اإحدى  تكن  زهيًدا، ول 
عمله،  مقر  بني  رحاًل  غالباً  فكان  اأ�سهر.  عدة  بعد  الإ 
تغيبه  اإلينا. كان  الرجوع  ثم  باخلرمة،  الأقارب  وزيارة 
عنا يطول بالأ�سهر، لذا كنا ن�سعد بقدومه، اأميا �سعادة، 
ومتالأنا البهجة حني نرى حمياه الكرمي بابت�سامته التي ل 

تكن تنقطع عنا اأمام باب البيت مرتجاًل من �سيارته«.
لكن م�سل�سل الغياب القا�سي لوالد الدكتور �سند، 
اخلرمة  اإلى  عودتهم  بعد  حتى  لزمهم  اهلل،  رحمه 
اإلى  عودتنا  »بعد  �سند:  الدكتور  يقول  نهائي،  ب�سكل 
معاناتي  غيابه  وكان  كثرًيا،  والدي  اأفتقد  كنت  اخلرمة 
الوحيدة، اإذ كان، رحمه اهلل، مقيًما بالبادية بالقرب من 
اإبله واأغنامه، وكان يطول به املقام هناك اإلى اأن ميكث 
عدة اأ�سهر، فلم يكن يطيب لوالدي العي�ص يف اخلرمة، 
اإذ كانت البادية ع�سقه، فاإذا جاءنا، ما يكاد ميكث �سيًئا، 
حتى يرجع م�رشًعا، فقّل اأن يبيت، حتى، يف منزلنا؛ 
�سوًقا اإلى اإبله واأغنامه و�سحرائه التي كانت عامله الأثري 
البادية  ورفاق  والأغنام  الإبل  بني  نهاره  مي�سي  حيث 
�سماء  تزين  التي  النجوم  م�ساهدة  يف  ليله  ومي�سي 
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البادية، كاأنها عر�ص �سماوي. كانت هذه حياة اأبي التي 
�سافر كثرًيا، وعمل كثرًيا؛ حتى يتمكن من اأن يعي�سها. 
تنقل بني كربيات حوا�رش اململكة ومدنها بني ال�رشقية 
وال�سحراء  البادية  ع�سق  لكن  وجنران،  والريا�ص 
حلظة  يفارقه  ل  والنجوم،  وال�سماء  والإبل  والأغنام 
من  اهلل،  رحمه  متكن  اأن  اإلى  الطويلة،  رحلته  خالل 
حتقيق حلم العودة، فبنى لنا بيًتا يف القرية بني الأهل، 

ثم انطلق اإلى عامله الذي اأحبه دائًما«.

✾ ✾ ✾

ال�سبيعي،  �سند  الدكتور  حياة  �سرية  وقائع  ل  تاأمُّ اإن 
اأن  يف  ترتكز  ووجودية،  كبرية،  حقيقة  اأمام،  ي�سعك 
اأبناء البادية جمبولون على ع�سقها، م�سكونون باحلنني 
عنها،  بعيًدا  عليه  يعي�سون  الذي  خبزهم  كاأنه  اإليها، 
خبز احلنني، خبز بطعم نكهات املا�سي، حيث حلوى 
الأعرا�ص،  واأطعمة  والأعمام،  والأخوال  اجلدات 
وحليب الإبل الدافئ، خبز ل يعرف طعمه اإل البدوي 
كلما انف�سل عن عامله يف اأي من املدن التي فر�ص عليه 

ـِني ُخــْبـُز احَلن
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التي  الأثرية  م�ساهده  وا�ستدعى  للعمل،  فيها  العي�ص 
بوادي �سحاريه  بني  هناك  في�ستح�رش جل�سته  ت�سكنه، 
ويراقب  النهار،  يف  واأغنامه  اإبله  قطعان  يراقب  وهو 
ين�سج  ريثما  الليل،  يف  النار  �سبة  �سوء  على  النجوم 
خبز قر�ص اجلمر يف باطن الأر�ص، فيخرجونه طازجاً 
�سهياً وهم ي�ستن�سقون رائحته بعمق، ثم ينامون ممتلئي 
البطون، خبز ل تفارق رائحته الأثرية اأنف اأبناء البادية، 
حتى وهم على بعد مئات الكيلومرتات يف مدن بعيدة 
متاًما  واأرواحهم،  اأفئدتهم  بها  تتعلق  التي  بواديهم  عن 
يكتفي،  األ  قرر  الذي  البادية  ابن  ال�سبيعي،  �سند  مثل 
فقط، بالعي�ص على خبز احلنني، واأن يكون اأحد اأكرث 
بعيد،  من  ولو  لها،  ي�سدي  واأن  بها،  براً  البادية  اأبناء 
اأهل  �سواء  اأهلها،  له  ين�ساه  ولن  له،  تن�ساه  لن  �سنيًعا 
اململكة  بوادي  جميع  اأهل  اأو  اخلرمة،  يف  هناك  باديته 
يعرفون،  حني  ال�سحراء،  رحم  جميًعا  ي�سلهم  الذي 

ماذا قدم الدكتور �سند ال�سبيعي للبادية واأهلها.
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قهـوة الذاكـرة
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قهوة الذاكرة

�سفة  على  نخيل  �سجرة  على  القلق  ميكنك  ل 
فجذور  اأحدهم،  ها  يرومِ ل  واإن  حتى  باملاء،  جاٍر  واٍد 
ا ل ميكنك  اأي�سً املاء جيًدا.  اإلى  النخيل تعرف طريقها 
القلق على جمل لأن اأحًدا ل يقدم له املاء، فالإبل ابنة 
العط�ص، اعتادت اأج�سادها احلياة يف غياب املاء، متاًما 
كما اعتادت هجري ال�سم�ص، ولفح قيظ ال�سحاري وهي 
ت�سري فيها بالأ�سهر من دون اأمل يف ظل قريب، اللهم اإل 
الليل الذي ت�سارك فيه الأغنام ال�ستمتاع مبنظر جنومه، 

ريثما ت�سطع ال�سم�ص فوق روؤو�سها من جديد. 
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هكذا تتحول حياة كائنات ال�سحراء، اإلى فوا�سل 
دائًما،  الراحة، تتخلل م�سقة دائمة، و�ُسًحا  ق�سرية من 
ال�صقوط  ت�صت�صلم الأ�صباب  اأبًدا، وال  تت�صجر  لكنها ال 
التي حتا�رشها من دون م�سادر وا�سحة لوجودها، متاًما 
مثل تلك الزهور التي تنبت على �سخور اجلبال، من 
اإل  اللهم  البقاء،  اأو  للحياة  وا�سحة  اأ�سباب  اأي  دون 
قطرات ماء نادرة �سقطت يف مو�سع، فدبت فيه روح، 
الأع�ساب  من  م�سطح  نبت  اأو  هنا،  زهرة  واأزهرت 
تتحدى  ال�سحراء  قلب  يف  �سبارة  وقفت  اأو  هناك، 

ق�صوة �صياط ال�صم�س التي جتلدها من دون توقف.
 ولي�ص ابن البادية �سوى اأحد كائنات تلك ال�سحراء 
فقرية املوارد، �سنينة العطاء، فقط �سيء واحد جادت 
بني  كثرية  م�سرتكة  قوا�سم  اإن�سانها.  هو  ال�سحراء،  به 
اإن�ساين  ظرف  اأبناء  فكلهم  وكائناتها،  البادية  اأبناء 
واحد، موارد فقرية، وخماطر، وحياة وعرة عليهم اأن 
عليهم  نف�سه  الوقت  ويف  فيها،  بقائهم  على  يحافظوا 
الإن�ساين،  ظرفهم  من  امل�ستوحاة  منظومتهم  يبنوا  اأن 
فالقدرة  الكائنات الأخرى،  ومن �رشكاء وجودهم من 
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قهوة الذاكرة

على البقاء يف قلب هذا القحط، تتطلب كائنات قادرة 
موارد،  دون  ومن  بل  املوارد،  اأقل  على  العي�ص  على 
املورد  الكرم،  اإل  �سيء  كل  يف  القت�ساد  فتعلموا 
على  قيمة،  وهو  البادية،  يف  حدود  بال  الذي  الوحيد 
فل�سفة  يحمل  اأنه  اإل  املوارد،  �سنينة  بيئة  يف  غرابتها 
علمت  ال�سحراء  حياة  فق�سوة  واللهفان،  العابر  اإغاثة 
فيها من ل ميلك، ويكون  اأن يعطي من ميلك  اأبناءها، 
املقيم �سخًيا على العابر امل�سافر، ويكون �ساحب البيت 
اأبناءها،  ال�سحراء  علمت  هكذا،  ال�سيف،  مع  كرميًا 
َمتهم يف  ف�سيلة التكاتف، حتى اأ�سبح الكرم الباذخ �سمِ
اأيام الرخاء، بعدما كان مالذ قطاع كبري منهم يف اأيام 

ال�سدة، حني كان املال يف اأيدي املو�رشين وح�سب.
وا�ستلهم اأبناء البادية من بيئتهم الوعرة القدرة على 
يف  وال�سجاعة  املخاطر،  واجتياز  ال�سعوبات،  حتدي 
مواجهة املعوقات مهما كانت �سعبة، وعدم ال�ست�سالم 
�رشاعات  حتولت  بعدما  الأمر،  كلف  مهما  للهزمية، 
املا�سي من القتال من اأجل املورد، اإلى القتال من اأجل 
اأن يفقد حياته،  الكرامة، حتى لو كلف الأمر اأحدهم 
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كرامته،  من  جزًءا  املعا�رش  البادية  ابن  هدف  فاأ�سبح 
وحتدًيا اأ�سبه بقتال املا�سي، لكن قتاله احلديث لي�ص مع 
اأحدهم، واإمنا مع احلياة، ولي�ص اعتماًدا على ال�سيف، 

واإمنا على �سالح الجتهاد واملثابرة واجَلَلد.
وا�ستلهـــم ابـــن البادية مـــن انتظار الإبـــل والأغنام 
والنخيل وال�سبـــار والأع�ساب والأزهار موا�سم املطر؛ 
لتنعـــم وتنمو وتزدهـــر، ف�سيلة ال�سرب التـــي ا�ستلهمها 
ا مـــن اأيام التنقل بني الوجهـــات بني الفيايف، من  اأي�سً
اأر�ـــص اإلى اأر�ـــص، ومن م�سارب اإلـــى م�سارب، يف 
رحلة ت�ساركه فيها الوحو�ـــص والأ�سباح، كاأن البدوي 
خملـــوق من طينة ال�سرب، لكنـــه يف املقابل تعلم كيف 
ل اأهدافه حني تلوح له ب�رشعة خاطفة، كاأنه يظفر  ُيعاجمِ

دٍّ له يف احلياة. بمِنمِ
بعد  فلولها،  ماله؛  راأ�ص  علومه  ذكي،  والبدوي، 
اهلل، ملا اأمكنه الهتداء بالنجوم يف دروب ال�سحراء، 
ول ا�ستطالع الأهلة ملعرفة ال�سهور والأيام، ول معرفة 
التداوي  فنون  واملاء، ول معرفة  والكماأ  الكالأ  موا�سم 
وجه  معرفة  ول  جرداء،  ومفازات  معزولة  قفار  يف 
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الكتب  فيها  نت  ُدوِّ التي  بفرا�سته  �سديقه  من  عدوه 
وتناقلتها الروايات.

بهـــذا الر�سيـــد مـــن الجتهـــاد وال�ســـرب واجللـــد 
والحتمـــال وال�سجاعـــة والقت�ساد والكـــرم والذكاء 
الفطري، واجـــه اأبناء البادية يف بالدنـــا من جيل الآباء 
حيـــاة قا�سية على اجلميع، يف زمـــن ل تكن بعد عوائد 
النفط قد �سنعت الطفرة التي لّطفت على اجلميع اليوم 
ق�ســـوة حياة املا�سي، اإل اأن اأبنـــاء البادية الذين اأدركوا 
يف املا�سي اأن هذه ال�سفات هي كنزهم احلقيقي، واأن 
هذه الكائنات التـــي �ساركتهم �سح حياة املا�سي، ظلوا 
علـــى عهدهم، بهـــا، وع�سوا بالنواجذ علـــى انتمائهم 
للبادية، اأمهم ومعلمتهم وم�ســـدر اإلهامهم، بكائناتها، 
ووجوهها، ومعاملها، لذا جتـــد البدوي منهم مهما تنقل 
يف حيـــاة املدن احلديثة، خمتلًفا، متفـــرًدا يف احتفاظه 
بتكوينـــه الإن�ساين، ولي�ص يف جوهره �سوى خليط من 
تكوين بيئته الأم. وميكننا تتبع اآثار حياة البادية يف �سرية 
الدكتور �سند بن مطلق ال�سبيعي، اأحد اأخل�ص اأبنائها، 

قهوة الذاكرة
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ا، اأحد الكائنـــات القوية التي ن�ساأت يف اأر�سها،  واأي�سً
وتكيفت مع جميع الظروف حتى حافظت على فر�سها 

يف البقاء والنمو والزدهار.
�سنوات  منذ  مبكًرا  يق�سو  �سند  ال�سغري  عود  بداأ 
عمره الأولى، هناك يف املنطقة ال�رشقية، حني بداأ هو 
واإخوته مبكًرا ال�سطالع باأدوار رجال �سغار، ي�سعون 
ذلك  يف  اأ�سوتهم  لأ�رشتهم،  دخل  موارد  تعزيز  يف 
يف  الأولى  �ساعاتها  منذ  تبداأ  التي  ال�سحراء  كائنات 
الوجود رعاية نف�سها، والبحث عن رزقها بني الرمال، 
قبل  مبكًرا  العمل  رحلة  اأخوته  مع  �سند  ال�سغري  فبداأ 
اأن يبلغ �سن التا�سعة، يف مهنة جمع ال�سكراب وبيعه، 
ال�سن،  تلك  يف  �سغار  على  امل�سقة  بالغة  مهنة  وهي 
كائنات  البادية،  جينات  يحملون  الذين  ال�سغار  لكن 
مبكرة على  �سن  قادرة يف  يجعلها  ما  الباأ�ص  لديها من 
اأعمال تثقل كواهل اأقرانهم، من دون اأن يروا يف ذلك 
م�سقة اأو �رشبًا من العذاب، بل كانوا يجدون فيه متعة، 
النف�ص،  على  العتماد  على  قدراتهم  يكت�سفون  وهم 
على  يرتددون  فكانوا،  الأخرى،  الأمم  مع  والتوا�سل 
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عمال �رشكة اأرامكو الآ�سيويني، من اأبناء الأمة الكورية 
الذي  �سند  الدكتور  ترجيح  وفق  التحديد،  وجه  على 
قطع  ل�رشاء  حمادثتهم  يف  �سعوبة  جند  »كنا  يقول: 
ال�سعر  باأيدينا  الرمل  على  نكتب  وكنا  منهم،  احلديد 

حتى نتفق معهم على �سفقة ال�رشاء«.
مع  للتوا�سل  احليلة  البادية  �سغار  َيعدم  ل  هكذا 
الغرباء، يف غياب لغة م�سرتكة بينهم، اإذ اأدركوا بذكاء 
وبني  بينهم  امل�سرتك  القا�سم  اأن  الفطري،  البادية  اأبناء 
اإلى  الطرفني  من  يتطلع كل  التي  الأرقام  هو  العمال، 
الأرقام  كتابة  يف  املحادثة  فاختزلوا  عليها،  احل�سول 
وهذه  الرمال.  على  ال�سفقات  لعقد  يعر�سونها  التي 
قدرتهم  م�ستقبل  على  تاأثريها  جتاهل  ميكن  ل  م�ساهد 
فهم  على  وقدرتهم  الآخرين،  مع  التوا�سل  على 
املفاو�سات  حل�سم  الآخر  مع  ي�سلكونها  التي  امل�سالك 
�سيكون  ا  اأي�سً وهذا  املو�سوع،  جوهر  اإلى  بالذهاب 
له اأثره يف البحث العلمي لحًقا، فبعد اأعوام كثرية، 
والدكتوراه،  املاج�ستري  ال�سبيعي طالب  �سند  �سي�سبح 
حمدد الأهداف، ومركز الغايات، �سواء على ال�سعيد 
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ا قادًرا على اإدارة املفاو�سات  البحثي، اأو املهني، واأي�سً
اإلى  بالإ�سافة  واحلياة،  العمل  �سوؤون  يف  الآخرين  مع 
الثقة الكبرية التي اكت�سبها هذا ال�سغري يف قدرته على 
العمل والك�سب يف تلك ال�سن املبكرة، يف وقت كان 
يخ�سى فيه ال�سواد الأعظم من الأطفال مفارقة حميط 
منزل اأ�رشهم اأمتاًرا معدودات؛ خ�سية األ يتمكنوا من 
ال�سبيعي يف  �سند  ال�سبي  �سياع  اأن  العودة، يف حني 
مرحلة لحقة يف قلب ال�سحراء الوا�سعة التي تتحول 
يف مثل هذه الظروف اإلى خطر حمدق مبن ي�سل طريقه 
فيها، ل ينل من ثباته وثقته واتزانه وقدرته على اإدارة 
اأنه يف  »اأذكر  يقول:  ال�سغرية،  ال�سن  تلك  الأمور يف 
اأحد الأيام انتقلنا باأغنامنا اإلى موقع جديد بال�سحراء، 
ركبت  الغروب  وُقبيل  خ�سب،  مرعى  جانب  اإلى 
ال�سيارة؛ لآخذ جولة بالرباري، لكن حدث اأن الدروب 
اأخذت  ال�سحراء.  قلب  يف  وتهت  علي،  ت�سابهت 
اأ�ستدعي خريطة الطريق التي جئت منها من ذاكرتي، 
حيث  م�ساربنا،  م�سارف  اإلى  اأخرًيا  و�سلت  اأن  اإلى 
منها  اقرتبت  اإن  ما  لكنني  املاء،  ووايت  ال�سعر  بيوت 
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ا، التب�ست علي كما التب�ست  حتى اكت�سفت اأنها، اأي�سً
علي الطريق، واأنها لي�ست بيوتنا، فاأدركت اأنني �سللت 
طريقي متاًما، وهناك ا�ستقبلني اأ�سحاب الديار، وحني 
والتفوا  بي،  �سعدوا  اأ�رشتي،  وعرفوا  بق�ستي،  علموا 
عندهم  وا�ست�سافوين  بالرتحاب،  يغمرونني  حويل 
ال�سباح،  حتى  لديهم  واملبيت  معهم،  الع�ساء  لتناول 

ويف اليوم التايل اأر�سدوين اإلى م�سارب اأهلي«.
عن  اآنًفا  اإليه  تطرقنا  ما  اإلى  املوقف  هذا  يحيلنا 
ف�سيلة الكرم والتكاتف يف بني اأبناء البادية، يف عال 
بع�سهم  املواقف  هذه  مثل  كلفت  حيث  ال�سحراء، 
اأهل  من  اأي  م�سارب  اإلى  يقده  ل  حظه  لأن  حياته؛ 
اأنياب  اأو بني  اأو جوًعا  ال�سحراء، فكان املوت عط�ًسا 
ذاكرة  احتفاظ  ويدلنا  منهم.  اإليه  اأقرب  ال�سواري 
الدكتور �سند ال�سبيعي بهذا املوقف الذي تف�سله عنه 
على  البادية  حياة  تفا�سيل  تاأثري  على  الزمن،  من  عقد 
اأبداه وهو يحكي هذا  اأبنائها، اإذ جت�سد المتنان الذي 
الذي  اأن  اأدرك  التي  للبادية  موازًيا  امتنانًا  املوقف، 
قيم  وهي  اأبناوؤها،  تلقنها  التي  وتعاليمها  قيمها  اأنقذه 
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�ستمتد لحًقا يف عطاء الدكتور �سند يف اأبحاثه، ويف 
دعمه زمالءه يف مرحلتي املاج�ستري والدكتوراه، ويف 
معلًما  بهما  عمل  اللتني  املدر�ستني  يف  طالبَه  احت�سانه 
يف  ثم  جامعية،  تدري�ص  هيئة  بع�سوية  اللتحاق  قبل 
مبا  تاأثًرا  معهم؛  وتوا�سله  اجلامعة،  احت�سانه طالبه يف 
من  وغريه،  املوقف  هذا  يف  احت�سان،  من  به  حظي 

مواقف طفولته و�سباه يف البادية.
الأمة  اأبناء  اأيدي  من  ال�سكراب  جمع  يكن  ول 
الكورية عمال اأرامكو ثم بيعه يف الأ�سواق املهنة الأولى 
ال�سبيعي  �سند  ن  اخل�سمِ البادية  ابن  طفولة  يف  املبكرة 
واإخوته، اإذ عرف ال�سغري طريقه اإلى اأعمال اأخرى، مثل 
م�ساعدة الأ�رشة، يف منزلهم اخل�سبي بجوار خط ال�سكة 
احلديدية اإبان وجودهم يف املنطقة ال�رشقية، يف اإعداد 
طعامهم على �سوء النار التي يت�ساركون جمع احلطب 
اأو غريه من املواد القابلة لال�ستعال، ورعاية الأغنام التي 
ل تكن تفارق اأبناء البادية اأينما حلوا، فكان لديهم يف 
املنطقة ال�رشقية قطيع من الأغنام، يرعونها، وي�رشبون 
يبيعونها؛  ا،  واأي�سً منتجاتها،  من  ويتغذون  حليبها، 
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يكن  ل  التي  الأ�رشة  لحتياجات  الالزم  النقد  لتاأمني 
اعتادوا  مثلما  املقاي�سة،  طريق  من  تاأمينها  املمكن  من 
يف جمتمع اخلرمة البدائي الب�سيط، هناك حيث بيوت 
هناك،  البادية،  يف  ال�سعر  وبيوت  القرية،  يف  الطني 
اإليهم،  للبادية  املتاخمة  القرى  مزارع  اأهل  ياأتي  حيث 
عليها  يعتمدون  التي  الأغنام  خملفات  منهم  لي�سرتوا 
�سند  الدكتور  يقول  الزراعية.  اأرا�سيهم  ت�سميد  يف 
عن جتارة ذاك الزمان التي كان ي�سارك اأ�رشته اإدارتها: 
»اأتذكر اأن اأحد الأفراد كان ياأتي لنا باخلبز ليقاي�سنا به، 
وكان  طازًجا،  طبيعًيا  حليًبا  مقابله  نعطيه  املقابل  ويف 
اأهلنا باخلرمة يعدوننا من اأهل التجارة يف ذاك الزمان؛ 
يف  بال�رشقية وخ�سو�ساً  ق�س�سنا  لهم  نحكي  كنا  لأننا 
البيع.« ويق�سد هنا بيع ال�سكراب، التجارة التي كان 
بعد  على  احلاملة  حياتهم  يعي�سون  الذين  اخلرمة  اأهل 
ق�س�سها،  اإلى  ي�سغون  عنها،  الكيلومرتات  مئات 
اأحداث فيلم عن الغرب. وتك�سف  اإلى  كما ي�سغون 
بها �سند  اللفتة، عن خربة م�ساعفة مبكرة، جتاوز  هذه 
حياة  بفنون  علمه  ففوق  البادية،  يف  اأقرانه  ال�سبيعي 
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وخرباتها،  وقيمها  وحياتها  وجتارتها  واأعمالها  البادية 
يف  ال�رشقية  املنطقة  يف  خرباته  ا،  اأي�سً اإليه،  اأ�ساف 
جمتمع �سناعي جتاري، فاكتملت لديه يف �سن مبكرة 
اأحدهما  التباين،  �سديدي  جمتمعني  خربات  جًدا، 
�سناعي جتاري، والآخر رعوي زراعي؛ ما عزز مبكًرا 
من تو�سيع مداركه، وتغذية اأفكاره باجلديد واملختلف، 
له  التي اجتمعت  و�سرنى كيف �سنعت هذه اخلربات 
الفارق بينه وبني اأقرانه، واأّهلته مل�ستقبل خمتلف متاًما. 
كانت اأيام الإجازات املدر�سية التي كان يلتحق فيها 
ا، وتدريًبا  ال�سغري �سند باأبيه يف ال�سحراء، عماًل خال�سً
مبكًرا على منط حياة اأ�سبه ما تكون بحياة الطيور التي 
اإل  لتنطلق يف طلب رزقها، فال تعود  ت�ستيقظ مبكًرا؛ 
�سنن  مع  متوافقة  حياة  اأع�سا�سها،  اإلى  النهار  اآخر  مع 
الكون، ومع تعاقب الليل والنهار، يقول الدكتور �سند: 
»مع دخول وقت الفجر يوقظنا والدي لأداء ال�سالة، 
اخلرمة  �سحراء  �سباحات  يف  للتدفئة  النار  ن�سعل  ثم 
الباردة �سيًفا، وقار�سة الربودة �ستاًء، ثم يتولى والدي 
مهمة  حلب الناقة التي ل تكن لدينا اخلربة بعد لأدائها 
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اآنذاك، يف حني ن�ساعده نحن اأنا واإخوتي ووالدتي يف 
اإعداد القهوة ال�سباحية، وكان اإعداد القهوة من املهام 
اأن نتعلمها  املبكرة التي حر�ست الوالدة والوالد على 
الكبري  وعلى  والكرم،  لل�سيافة  رمز  فهي  مبكًرا، 
وال�سغري اأن يتعلموها؛ كاأنها �سهادة مبكرة بالكرم ينالها 
جانب  اإلى  القهوة،  دلة  اإفطارنا؛  يكون  هكذا  اأحدنا. 
اأبريق من حليب الإبل، ورثنا حبه عن والدي، رحمه 
حوا�سنا،  يوقظ  الذي  ال�سهي  الإفطار  هذا  وبعد  اهلل. 
�سغار  دور  ياأتي  اليوم،  لبدء  الالزمة  الطاقة  ومينحنا 
الغنم؛  اإلى حظرية  مبا�رشة  فنتوجه  الإفطار،  الغنم يف 
�سبعت،  اأنها  اإلى  اطمئناننا  وبعد  �سغارها،  لرن�سع 
تتولى والدتي، مبعاونتنا، حلبها، لبيع منتجاتها، وهي 
مهمة تتولى الوالدة الإ�رشاف عليها اإ�رشاًفا كاماًل، مع 
�سنه،  ح�سب  كل  علينا،  الأدوار  من  ينا�سبنا  ما  توزيع 
يف  نطلقها  حيث  املرعى  اإلى  بالغنم  نتوجه  ذلك  بعد 
لراعي  لتقدميه  اإفطارنا  من  جزء  وب�سحبتنا  الرباري، 
اأحيانًا؛  هناك  ب�سحبتها  منكث  حيث  هناك،  الأغنام 
يعود  حني  يف  الرباري،  يف  رعايتها  مهمة  لنتولى 
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الراعي اإلى اأبي ليكلفه باأعمال اأخرى لديه هناك، حيث 
باملرعى،  ت�ستقر  الإبل حتى  يقوم والدي مبتابعة م�سري 
ثم يرتكها برفقة الراعي، اأو مقيدة، ويعود لال�سطالع 
اأو  احلظائر،  �سيانة  �ساكلة؛  على  الأعمال،  ببع�ص 
غفوة  ياأخذ  الظهر  وقبيل  املتعطلة،  ال�سيارات  ت�سليح 
ق�سرية، ثم ي�ستيقظ ل�سالة الظهر، فنتناول الغداء مًعا 
اأنا واإخوتي واأبي واأمي، ثم مع الع�رش يذهب والدي 
ال�ساي  تناول  بعد  املرعى،  يف  الإبل  على  لالطمئنان 
بالليمون الذي تعده اإحدى الأخوات لنا جميًعا، وقبيل 
الغروب ترجع الغنم والإبل، فنتكاتف جميًعا يف جتهيز 
اجلريان،  اإلى  نذهب  امل�ساء  يف  ثم  و�سقيها،  اأعالفها، 
اإلينا، لنبداأ جل�سة �سمر، مع ر�سفات من  اأو ياأتون هم 
القهوة اأمام �سوء النار للتدفئة والت�سلية، فتبداأ حلقات 
اأيام  ال�سن ورواياتهم حول ذكريات  من ق�س�ص كبار 
�سباهم، ومعاناتهم يف مقاومة العط�ص يف ال�سحاري، 
العالية يف رحلة  الرملية  الكثبان  كانوا يعربون  وكيف 
ا، معاناتهم يف  ل تخلو من املخاطر على احلياة، واأي�سً
ي�سقون  كانوا  وكيف  الآبار،  من  املاء  على  احل�سول 
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اأغنامهم واإبلهم، ومعاناتهم مع خماطر ال�سحراء لياًل 
الذئاب  من  واإبلهم  واأغنامهم  اأنف�سهم  حلماية  ونهاراً 
اإلى  يتحولون  واأحيانًا،  الزمان،  ذاك  يف  والل�سو�ص 
احلديث عن ق�س�ص امللك عبدالعزيز، طيب اهلل ثراه، 

ومعاركه يف اأيام توحيد البالد«.
اليومي  النظام  هذا  �سيوؤثر  كيف  لحًقا،  و�سرنى، 
الأ�رشة  اأفراد  من  اأي  يتخلف  ل  الذي  الدائم  الثابت 
ال�سغري  حياة  على  عمله،  دورة  داخل  واجبه  اأداء  عن 
�سند، حني ي�سبح رجاًل م�ستقاًل م�سوؤوًل، لديه اأ�رشة، 
ولديه اأهداف كبرية متداخلة، ومهام متعددة حتتاج اإلى 
نظام يومي �سارم لأدائها من دون كلل اأو ملل، حينها 
مع  عملها  يوم  دورة  تبداأ  التي  احلياة  هذه  �ست�ساعده 
اأول �سوء للفجر، ول تنتهي اإل قبيل غروب ال�سم�ص، 
اأجل  من  ينجزها  اأن  عليه  �ساقة  ملهمة  تعده  احلياة  كاأن 

امل�ستقبل.
عودتهم  مع  بداأت  التي  العمل  مهام  تكن  ول 
البادية،  يف  الأغنام  رعاية  على  مقت�رشة  اخلرمة،  اإلى 
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التي كان ال�سغري �سند واإخوته  الواجبات  وغريها من 
يكلفون بها من قبل الوالد اأو الوالدة، اإذ كانت لديهم 
الدكتور  يقول  القرية،  يف  امل�سقة  بالغة  اأخرى  مهام 
�سند: »من مهام عمل الطفولة التي حت�رشين دائًما، اأننا 
كنا عند بدء ال�سيف جنني من مزرعة عمتي احلبحب 
ميكننا  ل  �سغاًرا  كنا  زهري«.  »اأبو  والليمون  واجلوافة 
قطف الثمار من الفروع العالية، فكانت حيلتنا اأن نهز 
ال�صجريات لت�صقط ثمارها التي دخلت طور الن�صوج، 
وجمع   النخيل  �رشام  اأيام  اأما  بها.  ونعود  جنمعها  ثم 
فرتات  كاأنها  امل�سقة،  بالغة  مريرة  اأياًما  فكانت  التمر، 
من التعذيب نتعر�ص لها يف مزارع النخيل، تبداأ منذ 
ال�سباح الباكر، فال تنتهي اإل مع الع�رش تقريًبا، حيث 
كان علينا اأن من�سي اليوم يف جمع ما يت�ساقط من رطب 
لن�سعها  روؤو�سنا  فوق  نحملها  كبرية،  اآنية  يف  النخل 
اأمام كومات مرتاكمة من التمور يف مكان لتجميعها، 
تنقيتها  الن�ساء يقمن على عملية  اأيدي جماعة من  بني 
من العوالق وما قد يلت�سق بها من ال�سوائب، وفرزها 
نهاية  يف  ثم  واملتيب�سة،  الرديئة  التمور  من  للتخل�ص 
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اليوم تكون اأجرة الواحد منا ل تتجاوز  ملء الإناء الذي 
كان يحمل فيه التمور على راأ�سه، متًرا، والعودة به اإلى 
منزله، وهي مهمة ل تكن تنجح ثمار التمور ال�سهية يف 
ك�رش مرارتها يف حلوقنا، فبعد نهار من العمل ال�ساق، 
ل ناأكل فيه �سيًئا اإل مع دخول وقت الع�رش حني يجتمع 
ال�ستمتاع  يفقد  اأحدنا  كان  الطعام،  لتناول  اجلميع 
مبتغانا للح�سول على  الراحة كانت  باأي �سيء، فقط 
�سباح  ال�ساق يف  العمل  يبداأ  ريثما  النوم،  من  ق�سط 
اليوم التايل، اإلى اأن ينتهي مو�سم �رَشم النخيل. ول 
النخيل،  مو�سم �رشم  الوحيدة، يف  مهمتنا  هذه  تكن 
فقد ن�ساعد اأهلنا، على �سدة حرارة ال�سيف، يف كنز 
كبري  ب�صاط  على  التمر  ن�رش  يتم  حيث  وحفظه،  التمر 
بال�ستيكية،  اأكيا�ص  يف  يو�سع  ثم  ليًنا،  ي�سبح  حتى 
بع�سه فوق  ثقيل حتى يرتا�ص  ب�سيء  ثم ت�سغط عليه 
بع�ص، ويبقى حمفوظاً لعدة �سنني. عمل �ساق ومتعب 
و�سط لهيب ال�سيف، ل اأن�ساه حتى اليوم، ول اأن�سى 
الذي  اليوم  اإلى  واأتطلع  به  اأتعذب  وكاأنني  �سعوري 

ينتهي فيه املو�سم«.
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هكذا كان مو�سم �رشم النخيل ي�سيف مهمة اأخرى 
�سند  طفولة  متالأ  كانت  التي  املهام  قائمة  اإلى  �ساقة، 
امل�ستقبل  عمل  مهام  خلو�ص  اأهلته  والتي  ال�سبيعي، 
ال�ساقة باعتياد اأتى به من الطفولة، ومن دون اأن ي�سكو 
اأو يتحدث عن معاناة، فقط يكتفي بكلمة »بكل تاأكيد«، 
حني ت�سري اأنت اإلى اأن حياته منذ دخوله اجلامعة، حتى 
املعاناة  من  اأعواًما  كانت  الدكتوراه،  على  ح�سوله 
اأمامهما  والرك�ص  والعمل،  الوقت  وراء  والرك�ص 
امل�ستقبل، من  اأجل  ا، يف م�سهد كفاح طويل من  اأي�سً
اأجل احللم الكبري الذي و�سعه ابن البادية �سند ال�سبيعي 
�سارح  اأو جمل  ت�سلقها،  كاأنه عذوق نخلة قرر  اأمامه، 
فوق  جال�ًسا  الديار  اإلى  به  ليعود  عنه  يبحث  فالة  يف 
�سنامه، اأو قطيع من الأغنام عاد به مكتماًل، اأخرًيا، بعد 

�رشاع مع الذئب.
هذه الأدوار املبكرة التي ا�سطلع بها الدكتور �سند 
ال�سبيعي يف طفولته، وثقافة العمل التي اكت�سبها مبكًرا، 
والثقة الكبرية يف القدرة على ال�ستقالل والعتماد على 
الذات، وك�سب الرزق، كانت كلمة ال�رش يف ا�ستقالله 
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اآخر  اجلامعة،  دخوله  بدء  مع  لحًقا،  اأ�رشته  عن  مادًيا 
باأن يكون  اأول عهده هو  بل  اإياه،  الوالد  عهده بدعم 

هو داعًما و»�سنًدا« لأبيه.
فبعد عام من اللتحاق بالدار�سة يف اجلامعة، التحق 
يف الوقت نف�سه بالعمل يف القطاع الع�سكري )احلر�ص 
الوطني(، وكان اأحد خياراته لتوفري م�ساريف الدرا�سة 
واملعي�سة، ول �سيما اأنه كان يعي�ص بعيًدا عن اأهله. خليط 
من الكرامة وال�سعور بامل�سوؤولية، جعل ابن البادية �سند 
اأهله  عليه  ينفق  اأن  العيب  من  باأنه  ي�سعر  ال�سبيعي، 
وهو رجل، واأن يقتطعوا من املال املخ�س�ص ملعي�ستهم 
ا�ستثنائًيا  يبدو  ت�رشف  تعليمه.  نفقات  اإليه  لري�سلوا 
وخمتلًفا من اأبناء اأ�رش وبيئات كثرية، لكنه لي�ص م�ستغربًا 
بكل تاأكيد من �ساب، بداأ رحلة العمل طفاًل يف التا�سعة 
يف جمع ال�سكراب مع اأخوته، ثم عمل يف رعي الغنم 
لوالده، العمل الذي تخللته اأعمال كثرية �ساقة يف مزارع 
نخيل القرية، فكان من البديهي اأن يوا�سل العمل لينفق 
على نف�سه ويدبر معي�سته يف �سنوات الدرا�سة اجلامعية 
العمل،  عنده  فاجتمع  اأ�رشته،  عن  بعيًدا  الريا�ص،  يف 
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ا الغربة يف عا�سمة كان حديث العهد  والدرا�سة، واأي�سً
بعيًدا عن  فيها،  يتدبر جميع �سوؤونه  اأن  بها، وكان عليه 
اأ�رشته واأقاربه، وبعيًدا عن البادية، ع�سقه الذي ل يفارقه 
يوًما، لكن التعليم ي�ستحق، وامل�ستقبل ي�ستحق. يقول 
من�سوبًا  العمل  بني  جمعت  جتربة  عن  �سند  الدكتور 
للحر�ص الوطني، والتحاقه باجلامعة طالًبا، مبهمَتي عمل 
ودرا�سة كاملتني: »بعد �سنة من التحاقي باحلر�ص بداأت 
اأكون  اأن  مني  ذلك  فتطلب  الكويت،  حترير  حرب 
موجوًدا با�ستمرار على راأ�ص العمل لأداء املهام املطلوبة 
القطاعات  جميع  يف  عام  ا�ستنفار  حالة  ظل  يف  مني، 
ال�ساغط  الواقع  هذا  اأمام  يدي  يف  اأ�سقط  الع�سكرية. 
الذي اأ�سبح يهدد درا�ستي اأو عملي، ول يكن يف اإمكاين 
ودرا�ستي  حلياتي،  مهم  فعملي  منهما،  اأي  يف  التفريط 
مهمة مل�ستقبلي كله، كان قلقي وحريتي بالغني واأنا اأفكر 
فيما ميكنني اأن اأفعله لالإفالت من هذه املع�سلة، وجلاأت 
اإلى اهلل ليدبر يل اأمري، و�سبحان اهلل كاأن اأبواب ال�سماء 
نظًرا  الدرا�سة  بتوقف  قرار  �سدر  اإذ  لدعوتي،  فتحت 
القرار  بهذا  بالًغا  �رشوري  فكان  احلرب،  ظروف  اإلى 
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بالن�سبة اإيل طوق جناة. نعم كان اجلميع يف  الذي كان 
بفعل  وي�ساعدونني،  معي،  يتكاتفون  الوطني  احلر�ص 
عالقاتي الطيبة مع اجلميع، اإذ كنت مو�سع ثقة زمالئي 
جميًعا، حيث كانوا ي�ستعينون بي لكتابة خطاباتهم ملن 
يحتاجونه من النا�ص؛ لأنني كنت اجلامعي الوحيد من 
ا كنت اأمني اأ�رشارهم، فكانوا يحفظون يل  بينهم، واأي�سً
هذا ال�سنيع جيًدا، ويحاولون م�ساعدتي على التوفيق 
بني عملي ودرا�ستي، لكن ظروف احلرب كانت �ساغطة 

على اجلميع، فجاءين الدعم هذه املرة من ال�سماء«.
واملهام  الوطني  احلر�ص  يف  عمله  طبيعة  وعن 
ال�سبيعي:  �سند  الدكتور  يقول  اإليه  توكل  كانت  التي 
وا�ستالم  احل�سور  منا  يتطلب  بالع�سكرية  عملي  »كان 
الدوريات اأو احلرا�سة لبع�ص املن�ساآت املهمة، واأذكر اأنه 
الكويت(،  ) حرب حترير  الأولى  اخلليج  اأثناء حرب 
كنت يف دورية حرا�سة بالريا�ص، وكانت الريا�ص �سبه 
واأثناء جولتنا  الليل،  ا يف  الب�رش، وخ�سو�سً خالية من 
يف اأحد ال�سوارع اأعلنت �سافرة اإنذار بوجود �ساروخ 
اأحد  ف�ساهدت  م�ساًء،  التا�سعة  ال�ساعة  قرابة  اجلو  يف 
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عمال مركز �صيانة يخرج م�رشًعا، ويقف يف ال�صارع 
يعرف  اأن  اأمل  على  مذعور؛  وهو  وي�رشة  مينة  يتلفت 
الهلع  واأمارات  ال�ساروخ،  منها  ياأتي  قد  التي  اجلهة 
بادية على وجهه، وعندما حتري  يف معرفة وجهة اخلطر 
خرج.  حيث  من  الداخل  اإلى  امل�صكني  رجع  املقبل، 
يعي�سها  رهيبة  حرب  واأجواء  ا�ستثنائية  فرتة  كانت 
احلظ  �سيئ  اأو  حمظوًظا  كنت  اإن  اأعرف  ول  اجلميع، 
اآنذاك اأنني ع�ست يف هذه الفرتة باللبا�ص الر�سمي، ل 
ميكنني اأن اأ�سف �سعوري حينها، يقيًنا ل اأكن �سعيًدا 
القول  ميكنني  لكن  باحلرب،  ي�سعد  اأحد  فال  بهذا، 
اخل�سو�سية  بهذه  ذكرى  املرء  لدى  يكون  اأن  رائع  اإنه 
تكون  اأن  اأكرث  ورائع  ليحكيها،  والقيمة  والأهمية 
فبعد  حال  اأي  على  احلرب.  وقت  وطنك  جنود  اأحد 
اأنهيت املدة النظامية  خم�سة اأعوام �سنوات من العمل 
تخرجي  وثيقة  على  الع�سكرية، وح�سلت  اخلدمة  يف 
البكالوريو�ص،  درجة  على  ح�سويل  بعد  اجلامعة  من 
اأن�سى  ل  الذي  الوطني  احلر�ص  من  ا�ستقالتي  فقدمت 
ف�سله علي يف اأعوام اجلامعة، ومن قبل ف�سله على اأبي 
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ا بالعمل يف احلر�ص الوطني، فكان  الذي بداأ حياته اأي�سً
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  هذه  يف  الوطنية  اخلدمة  �رشف 
العريقة �رشًفا اإ�سافًيا ورثته عن اأبي، وقدًرا جمع بيننا، 
اأيام  ذكريات  من  ويح�رشين  قدر.  من  اأجمله  وما 
التحاقي باحلر�ص الوطني، اأنني، حتى اأوفق بني درا�ستي 
ا على ا�ستغالل كل �ساعة فراغ، كنت  وعملي، وحر�سً
بعمل  كلفت  فاإن  اأحيانًا،  العمل  اإلى  كتابًا  معي  اأحمل 
اجلامعة،  يف  حما�رشاتي  وقت  مع  يتعار�ص  ع�سكري 
ول�ست  اأمكن،  اإن  عني  لينوب  الزمالء  باأحد  اأ�ستعني 
يف حاجة للحديث عن وقفات رجال احلر�ص الوطني 
و�سهامتهم، اأو اأ�ستاأذن من عملي، ول يكن امل�سوؤولون 
احلر�ص  اأفراد  زمالئي  من  ونباًل  و�سهامة  اإن�سانية  باأقل 
الوطني، فكنت اأجد منهم دعًما كبرًيا كاأنهم اإخوة كبار 
يل واأعمام، فكم كانوا متفهمني ومقدرين عزمي على 
لدعم  بل  نف�سي،  لإعالة  والعمل  الدرا�سة  بني  اجلمع 
من  جزء  اإهداء  على  اأحر�ص  كنت  اإذ  ا،  اأي�سً اأ�رشتي 
ولأ�سعره  تربيته،  ح�سن  بثمرة  لأ�سعده  لأبي؛  راتبي 
�سن  يف  م�سوؤوليته  حتمل  رجاًل  اأ�سبح  ابنه  باأن  دائًما 
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مبكرة، ول يعد عبًئا عليه، مثل حال كثري من الطالب 
يف تلك ال�سن، لكنني يف احلقيقة، ل اأكن اأحتمل فكرة 
اإذ كنت  اأبي الإنفاق علي واأنا رجل كبري،  اأن يوا�سل 
اأرى اأن العك�ص هو ما ينبغي اأن يكون، واأنه اآن الأوان 
لي�سرتيح اأبي من عناء الإنفاق علي، واأن يتفرغ ملوا�سلة 
الطيبة  النية  اأن هذه  اإخوتي، واأت�سور  بقية  ر�سالته مع 
هي التي فتحت يل املغاليق وكانت �سبًبا يف عون اهلل 
ال�سخ�سية  وقناعتي  مل�ساعدتي،  النا�ص  وت�سخري  يل، 
اأن املرء مهما اجتهد، فال قيمة لجتهاده من دون ر�سا 
دعاءهما  اإن  القول  وبو�سعي  ودعائهما،  الوالدين، 
رحمهما اهلل يل ور�ساهما عني، هو ال�رش احلقيقي وراء 

كل �سيء حتقق يل، ولي�ص اجتهادي وحده اأبًدا«.

✾ ✾ ✾

ال�سبيعي،  �سند  اكت�سبها  التي  العمل  �ُسنَّة  تكن  ول 
ال�صعبة  طفولته  من  بها  خرج  التي  الوحيدة  الف�صيلة 
التي اأم�سى معظم اأوقاتها يف العمل، حتى ُمَتُعها كانت 
ا من اأعوام جتارة  ممزوجة بَعَرق الَكّد، اإذ اكت�سب اأي�سً
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راأ�ص  لمتالك  واأهميتها  الدخار  ف�سيلة  ال�سكراب، 
اأرامكو  عمال  من  احلديد  قطع  ل�رشاء  الكايف  املال 
يوم تخرج يف  ثمارها  التي جنى  الف�صيلة  الكوريني، 
اجلامعة، ولديه مبلغ من املال، ادخره من راتبه باحلر�ص 
الوطني على مدار خم�س �صنوات، كان كافًيا ليتزوج، 
وين�سئ اأ�رشة، وي�سرتي �سيارة جديدة ي�ستقبل بها اأ�رشته 

يف عامله اجلديد. 
اإنفاق  بعد  اخلريجون  فيه  يقف  وقت  يف  هكذا 
يبحثون،  اجلامعة،  �سنوات  مدار  على  عليهم  اأهلهم 
عن فر�سة عمل، ولي�ص لديهم من حطام احلياة �سوى 
كان  اأهلهم،  من  ياأخذونه  الذي  ال�سهري  امل�رشوف 
خريج اجلامعة احلديث �سند ال�سبيعي، الذي اأنفق على 
ما  املال،  من  لديه  اجلامعة،  �سنوات  مدار  على  نف�سه 
يكفي، للزواج، ول�رشاء �صيارة، هكذا �صنعت �صنوات 
القلب  لني  لكنه  العود،  قا�سي  رجاًل  ال�سعبة  الطفولة 
للبادية  ا  اأي�سً القلب  ولني  واإخوته،  واأمه  اأبيه  لأ�رشته، 
بب�رشها وحجرها وكائناتها التي ل تفارق خياله حلظة، 

حتى اإنها لحًقا �ستحظى باأكرب منجز يف م�سريته.
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نقول  اأن  املحطة  هذه  اإلى  الو�سول  معنى  ولي�ص 
املعاناة والعمل  ال�سبيعي، مع  بن مطلق  �سند  اإن رحلة 
باحلر�ص  اللتحاق  �سنوات  تكن  فلم  انتهت،  امل�سني 
عهده  اآخر  والوظيفة،  العمل  بني  واجلمع  الوطني، 
النهاية  هذه  اإن  القول  ميكننا  لكن  عملني،  بني  باجلمع 
نهاية جولة من  ال�سعيدة لفرتة اجلامعة، ل تكن �سوى 
�ستبداأ،  جديدة  جولة  واإن  والكفاح،  املعاناة  جولت 
م�رشح  ويف  جديدة،  اأهداف  اإلى  الو�سول  اأجل  من 
عمله  برنامج  �سند  ال�سغري  �سيوا�سل  جديد.  معاناة 
يبداأ  كان  منذ  اعتاده  الذي  املتوا�سل  ال�ساق  اليومي 
برفقة  واحلليب  ال�سباحية  القهوة  باإعداد  فجًرا  يومه 
اإلى  النطالق  قبل  البادية  واإخوته يف  والوالدة  الوالد 
نهار عمل طويل ميتد حتى امل�ساء، �ستبقى رائحة القهوة 
اأ�سبح  الذي  ال�سغري  منزل  �سباحات  متالأ  واحلليب 
اأن�ساأه  الذي  بيته  يف  اأ�سبح  اأنه  اجلديد  اأخرًيا،  زوًجا 
مع  واحلليب  القهوة  ويتناول  وكفاحه،  كده  من عرق 
على  اأخرًيا  ظهرت  التي  اجلديدة  ال�سخ�سية  زوجته، 
الق�سة اجلديدة  الأم يف  بدور  لتقوم  الكفاح،  م�رشح 
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ويحتل  واإخوته،  هو  مكانه  ال�سغار  اأبناوؤه  وليحتل 
القهوة  و�ستبقى  اجلديدة،  الأ�رشة  يف  والده  مكان  هو 
�سند  البادية  ابن  حياة  يف  قدمية  حياة  اأيقونة  واحلليب 

ال�سبيعي اجلديدة.
بعد  عملني  بني  اجلمع  رحلة  ال�سبيعي  �سند  وا�سل 
التخرج، فكان عليه اأن يجمع بني العمل والدرا�صة يف 
اجلامعة ل�سنوات من اأجل احل�سول على درجة املاج�ستري، 
ثم كان عليه اأن يجمع بني العمل والدرا�سة يف اجلامعة 
الدكتوراه،  درجة  على  يح�سل  حتى  اأخرى  ل�سنوات 
وكان موؤهله اجلديد ميكنه من اللتحاق بوظيفة تنا�سب 
خريج جامعة، وتوؤمن له راتًبا اأف�سل من اأجل ال�سطالع 
مب�سوؤوليات حياته اجلديدة واأ�رشته، فالتحق بالعمل معلًما 
اإلى  نف�سه  الوقت  وتقدم يف  بالريا�ص،  الأبناء  مبدار�ص 
اجلامعة للح�سول على درجة املاج�ستري، هكذا كان عليه 
اأن يبقى لأعوام طويلة ملتزًما ب�سيناريو العمل اليومي؛ 
بعد  ما  فرتة  بالتدري�ص �سباًحا حتى  املدر�سة  فيعمل يف 
ليوا�سل درا�سة  بعدها نحو اجلامعة،  يتوجه  ثم  الظهر، 
مكتبة  يف  وبحث  حما�رشات،  ح�سور  من  املاج�ستري 
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اجلامعة، ولقاءات مع الأ�ساتذة، ومع م�رشفه، ونقا�سات 
مع الزمالء، ثم مع قرب حلول امل�ساء يعود اإلى اأ�رشته؛ 
لريعى �سوؤونها، ويلبي احتياجاتها، ويتناول ع�ساءه، ثم 
ينام مبكًرا حتى يتمكن من ال�ستيقاظ مبكًرا لبدء يومه 
�ساعات  اإلى  ينطلق  ثم  واحلليب،  القهوة  رائحة  على 

نهاره الطويل املزدحم.
يختلف  ل  املاج�ستري،  درجة  على  ح�سوله  وبعد 
�سيء من هذا ال�سيناريو، فقط اختلفت جهة العمل، اإذ 
كان عليه اأن يبحث عن مدر�سة جديدة قريبة من اجلامعة 
التي تقدم اإليها للح�سول على درجة الدكتوراه. كان 
الوقت الطرف الأهم يف املعادلة ال�سعبة التي كان عليه 
حتقيقها، يف ظل �صغوط درجة الدكتوراه التي تتجاوز 
بكثري �صغوط درجة املاج�صتري، والتزاماتها الكبرية التي 
اللقب  على  احل�سول  اأجل  من  بها؛  الوفاء  عليه  كان 
من جامعة  الدكتوراه  درجة  على  قبوله  فعند  الغايل، 
امللك �سعود، التحق مبدار�ص القوات اجلوية بالريا�ص؛ 
لقربها من اجلامعة، حتى يوفر �ساعة اأو �ساعتني ثمينتني 
من �ساعات اليوم املتداخل الأوقات بني املدر�سة التي 
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كان يبقى بها حتى الظهر، واجلامعة التي كان ينتقل اإليها 
اإدارتها  مبا�رشة بعد انتهاء �ساعات املدر�سة التي كانت 
تتعاون معه لت�ساعده على اللتزام ب�ساعات ح�سوره 
املحددة يف اجلامعة، حيث كان عليه البقاء حتى امل�ساء 
اأحيانًا، ل ي�سمح اإل لل�رشوري واملهم وما ل ينتظر من 

التزاماته نحو اأ�رشته.
كانت �ُسنَّة العمل التي ن�ساأ عليها البن �سند يف بيت 
والده كنزه احلقيقي، يقول الدكتور �سند: »كان العمل 
العمل  على  دائًما  يح�سنا  وكان  والدي،  عند  مقد�ًسا 
اأو نن�سغل باللهو، فكان، طيب اهلل  عندما نتكا�سل عنه 

ثراه، يردد على م�سامعنا هذا البيت من ال�سعر:
احفظ حاللك اللي عن النا�س مغنيك 

        اللـي اإليـا بـان اخلـلل فيــك يرفـــاك
نعم، زرع فينا والدي، رحمه اهلل، قيمة العمل مبكًرا، 
الرزق  مورد  لالإن�سان  يوفر  ل  العمل،  اأن  على  اأَنا  ون�سَّ
الذي يعي�ص منه وح�سب، بل يوفر له الأهم من ذلك، 
وهو كرامته، واأن العمل وحده هو الذي يحفظ كرامتنا 
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اهلل،  رحمه  كان،  اإذ  املال،  لطلب  لغرينا  اأيدينا  مد  من 
يرى هذا الأمر �سد الكرامة الإن�سانية، ويرى اأن اأعظم ما 
يحفظ الإن�سان به كرامته اأن يعمل؛ حتى ي�ستغني بعمله 
عن النا�ص، فكان، رحمه اهلل، يردد دائًما: »اجنز عملك 
بنف�سك.. النا�ص لن تعطيك �سيًئا اأبًدا.« كان يردد هذا 
اأحدنا  من  مل�ص  كلما  يومنا،  �ساعات  مدار  على  كثرًيا 
درو�ًسا  علينا  كاأنه ميلي  العمل،  ان�رشاًفا عن  اأو  تكا�ساًل 
اأن  اأننا �سغار، ومن حقنا  يف احلياة. ويقيًنا كان يدرك 
نحظى ب�سيء من الرتويح، لكنه كان يريد لأ�سداء هذه 
العبارات اأن ترتدد يف اآذاننا عندما ن�سبح يافعني، وهذا 
ما حدث بالفعل، فعبارات والدي، رحمه اهلل، ل تزل 
ترتدد يف اأذين حتى اليوم، وعلى مدار رحلتي، كانت 
عملت  التي  املواقف  من  كثري  يف  حياتي  يف  يل  زاًدا 
كاأنه  ثراه،  اهلل  طيب  وفاته،  بعد  حتى  مب�سورته،  فيها 
ا كان والدي، دائماً، قنوعاً بالرزق، ول  حي بيننا. اأي�سً
ت�سغله زخارف الدنيا، اأو ينظر اإلى ما عند الآخرين من 
ا  ملذات الدنيا وزينتها وما ميلكونه، وهذه ال�سمات اأي�سً

اكت�سبناها منه اأنا واإخوتي، فلله احلمد«.
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✾ ✾ ✾

اأكرث  مدار  على  عملني  بني  اجلمع  �سقاء  يكن  ول 
والتزامات  عملني  بني  اجلمع  بل  اأعوام،  ع�رشة  من 
كان  التي  الوحيدة  املعاناة  التخرج،  بعد  كاملة  اأ�رشة 
على �سند ال�سبيعي اأن يواجهها ويتحملها ويتجاوزها، 
م�ستلهًما اأيام العمل الطويلة التي اأتى بها من طفولته، 
تلك،  الطويلة  الطفولة  عمل  �ساعات  تكن  ل  ا  اأي�سً
التي عا�سها وحتملها مبكًرا يف حياته،  املعاناة الوحيدة 
بل ل يتحدث الدكتور �سند ال�سبيعي يف اأثناء جل�سات 
الإعداد الطويلة لهذا العمل عن معاناته من العمل يف 
الطفولة، ول يتوقف اأمامها اإل يف اإ�سارات عابرة، كاأنه 
على  مفرو�سة  كانت  قا�سية  حياة  طبيعة  هذه  اأن  يرى 
البادية من معاناتها  اأبناء  نعم كان حظ  اآنذاك،  اجلميع 
على  غالبة  و�سمة  اجلميع،  معاناة  تبقى  لكنها  اأكرب، 
مرحلة زمنية كاملة، اأما املعاناة التي توقف اأمامها اأكرث 
من مرة، فكانت معاناة غياب اأبيه الطويل، والأيام التي 
كان يرتقب فيها عودة اأبيه دائم الغياب، يف الريا�ص اأو 
جنران اأو اخلرمة، يف زمن اإقامتهم يف املنطقة ال�رشقية، 
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اأو عند اأغنامه واإبله يف البادية بعد عودتهم جميًعا اإلى 
اخلرمة. كانت هذه املعاناة اأول در�ص مبكٍر يف ال�سرب 
والعقبات،  ال�سعوبات  جتاوز  يف  واجللد  والتحمل 
وعدم  االإحباط،  وم�صببات  االإ�صاءات  جتاوز  ويف  بل 
اإلى  الو�سول  �سبيل  يف  واجَلَلد  التذمر،  اأو  الت�سكي 

الأهداف.
ول يتعلم �سند ال�سبيعي هذا ال�سرب العظيم وذاك 
من  فقط  امل�سقة،  بالغة  حياة  بهما  اللذين خا�ص  اجلَلد 
واجللد  ال�سرب  مترينات  اأكرث  فما  الطويل،  اأبيه  غياب 
ال�سعبة التي كان عليه اأن ميار�سها يف زمن مبكر، ففي 
املرحلة املتو�سطة يف متو�سطة اخلرمة، املتو�سطة الوحيدة 
اآنذاك، وكانت مدر�سة م�ستاأجرة ذات �سقف خ�سبي، 
كان عليه اأن يحتمل اأيام �صقوط املطر الذي كان يحول 
تفاقم  ومع  �سغرية،  ماء  برك  اإلى  الدرا�سة  حجرات 
الو�سع تتعذر الدرا�سة يف احلجرات متاًما بعدما متتلئ 
جميع احلجرات باملاء؛ ما يت�سبب يف تعطل الدرا�سة، 
الذي  املدر�سة  فناء  اإلى  تلجاأ  املدر�سة  اإدارة  ويجعل 
فيجل�ص  الدرا�سة؛  حلجرات  بديل  مكان  اإلى  يتحول 
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الطالب على ب�صاط يف الفناء يراقبون معلميهم الذين 
اإلى  اأ�سواتهم حتى ي�سمنوا و�سولها  كان عليهم رفع 
ا  اأ�سماع الطالب بو�سوح يف هذا املكان املفتوح، اأي�سً
كان على الطالب اأن ي�سغوا جيًدا لي�سمعوا، ويحاولوا 
الرتكيز بقوة حتى يتخل�سوا من اأي موؤثر خارجي قد 
ف�ساًل  املفتوح،  املكان  هذا  يف  معلميهم  عن  ي�سغلهم 
عن م�سقة الكتابة يف هذا الو�سع وهم جال�سون على 

الأب�سطة.
وكان من مترينات ال�سرب واجللد، لكنها يومية هذه 
�سباح  كل  يقطع  اأن  اإلى  �سند  ال�سغري  ا�سطرار  املرة، 
م�سافة ثالثة كيلومرتات �سرًيا على قدميه يف هذه ال�سن 
املدر�سة،  اإلى  الو�سول  من  يتمكن  حتى  ال�سغرية؛ 
اإلى  ليعود  نف�سها  امل�سافة  يقطع  اأن  عليه  كان  ا،  واأي�سً
ودفاتره  بكتبه  الدرا�سي،  اليوم  انتهاء  بعد  منزلهم 

واأدواته املدر�سية معلقة على كتفه.
الطالب  على  كان  خمتلف،  نوع  من  �سرًبا  لكن 
الذي قطع ثالثة كيلومرتات م�سًيا على قدميه  املكافح 
ال�سرب  وهو  األ  يتحمله،  اأن  املدر�سة  اإلى  ي�سل  حتى 
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بع�ص  اأعني  يف  يراها  كان  التي  ال�سيئة  النظرات  على 
من  غرية  بع�سهم،  تعليقات  يف  وي�سمعها  بل  اأقرانه، 
ليعايرهم  به  اهلل  ابتالهم  الذي  البدوي  ال�سغري  هذا 
يف  هم  اأخفقوا  �سوؤال  عن  اأجاب  كلما  املعلمون،  به 
باأن  ي�سعرهم  بـ«البدوي«  و�سفه  فكان  عنه،  الإجابة 
هناك �سيًئا يتفوقون به عليه، لكن اعتزاز ال�سغري ببيئته 
البدوية الب�سيطة كان فوق ما يت�سوره اأقرانه، وما كانوا 
يحاولون الرتويج له على اأنه نقطة �سعف فيه، كان هو 
اأنه نقطة متيز، واأن هذا احلديث من بع�ص  يدرك متاًما 
زمالء الدرا�سة لي�ص �سوى تعبري عن مرارة الهزمية اأمام 

زميلهم النجيب.
ويف وقت كان فيه معظم املعلمني ينظرون باعتزاز 
البادية،  الآتي من  املتفوق  الطالب  �سند،  ال�سغري  اإلى 
وي�سجعونه، ويعدون انتماءه اإلى جمتمع البادية اإحدى 
غري  املعلمني  فئة  من  منهم،  قلة  هناك  كانت  مزاياه، 
العابئني بت�سجيع الطالب املتميزين، لديهم النظرة غري 
املن�سفة ذاتها اإلى الطالب البدوي، لكن حكمة الكبار 
التي اأ�سغى اإليها ال�سغري منذ �سنوات عمره املبكرة يف 
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البادية،  �سيوخ  من  وجل�سائه  واأ�سدقائه  اأبيه  جمال�ص 
كانت ينبوع حكمة اغرتف منه ال�سغري، فاكت�سب من 
التغافل  على  قادًرا  جعله  ما  وال�سرب،  واحلكمة  الثقة 
عن هذه ال�سغائر، واإدراك اأن اأبلغ رد عليها املزيد من 
التفوق، واأن التفوق وحده، وبلوغ الغايات الرفيعة، 

كفيل باإ�سكات اجلميع.
✾ ✾ ✾

ا كان ر�سيد الدكتور �سند ال�سبيعي من ال�سرب  اأي�سً
االإحباط،  بواعث  لتجاوز  كافًيا  والعزمية  واجللد 
التي  الطريق  عن  واإثنائه  عزميته،  تثبيط  وحماولت 
اختارها لنف�سه. بع�ص هذه املحاولت كانت عن ح�سن 
نية من اأ�سحابها، وظًنا منهم اأنهم ير�سدونه اإلى اخلري، 
الدكتور  يقول  كذلك،  يكن  ل  الآخر  بع�سها  لكن 
اأحتملها  اأن  علي  كان  التي  االإحباط  دواعي  »من  �صند: 
يف زمن مبكر من م�سريتي العملية، قلة الت�سجيع على 
الدرا�سة من الأقارب يف القرية، حتى اإن بع�سهم كانوا 
يلومونني �رشاحة يف اإ�رشاري على موا�سلة رحلتي يف 
التعليم، ويعربون عن ا�ستيائهم من ان�رشايف اإلى العلم 
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والدرا�سة بقولهم: »احلالل)7( غنيمة.« هكذا يتهمونني 
ما  واإهمال  امل�ستقبل  يف  حظي  يف  بالتفريط  �رشاحة 
لتنميتها، ول  التفرغ  لدينا من الأغنام والإبل بدًل من 
اإنني  لهم  اأقول  لأن  يوؤهلني  مو�سع  يف  حينها،  اأكن، 
حد  على  للحالل،  اأقدم  اأن  ميكنني  العلم  يف  بالتبحر 
و�سفهم، اأكرث مما يقدمونه، واأن القيمة امل�سافة احلقيقية، 
اأن اأخدم الرثوة احليوانية يف بالدي كلها، ولي�ص ثروتي 
اأنني،  اأظن  العلمي، لكن  بالبحث  اأو عائلتي فقط،  اأنا 
لأن  ويوؤهلني  ذلك،  لأقول  يوؤهلني  موقع  يف  اليوم، 
اأقول ملن اختلف معي نا�سًحا، اإنني كنت على حق، مع 
التقيتهم،  من  بع�ص  لكن  نا�سح.  لكل  وتقديري  حبي 
ل يكونوا نا�سحني اأبًدا، اإذ تعمدوا الإ�ساءة اإيل، وهم 
قلة بالطبع يف مقابل كثريين كانوا يدفعونني اإلى الأمام 
ووقفوا اإلى جانبي وقفات ل اأن�ساها، لكن رمبا اأن ق�سوة 
ا�ستدعاه  كلما  بوخزه  ن�سعر  باقًيا،  اأملها  جتعل  الإ�ساءة 
ا اأذكر اأن اأحد اأ�ساتذة الق�سم كان يقول يل  اأحدنا. اأي�سً

من  �سابهها  وما  والأغنام  الإبل  على  تطلق  حملية  ت�سمية  »احلالل«   )7(
الرثوة احليوانية.
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بالدرا�سات  التحاقي  م�ستهل  يف  الن�سيحة،  باب  من 
العليا: لن ت�ستفيد من الدرا�سة �سيًئا.. انظر اإلى و�سعي، 
بينما  فقط،   راتبي  اإل  اأمتلك  ول  جامعي،  اأ�ستاذ  فاأنا 
هو  من  راأيت  فقد  فارقة،  نقالت  اأهلها  نقلت  التجارة 
اأقل مني علًما اأو ل يتعلم من الأ�سا�ص، وميتلك ثروات 

طائلة، واأ�سبح من التجار امل�سهورين«.
من  ال�رشيحة  الدعوة  على  �سند  الدكتور  ويعلق 
املرة  »هذه  قائاًل:  العلم  طريق  عن  بالتخلي  اأ�ستاذه 
اأ�صابني االإحباط حقيقة؛ الأنني كنت اأراه قدوة، وكان 
اأ�ستاًذا مقربًا اإلى نف�سي، ومنارة اأكادميية، واأعرتف باأنني 
ا، باأن هذا التاأثر باأ�ستاذ  تاأثرت بن�سيحته، واأعرتف، اأي�سً
عن  قليالأ  تاأخري  يف  ت�سبب  عندي،  منزلته  له  كبري 
التقدم العلمي، لكن �سوتًا قويًّا داخلي كان يلح علي 
اأن اأعود ملوا�سلة طريقي الذي اخرتته لنف�سي، فحزمت 
ووا�سلت  العلم،   رحلة  اإلى  جمدًدا  وعدت  اأمتعتي 
التاأليف والدرا�سات العليا، بعدما قررت اأخرًيا اأن اأعد 
على  حياتي،  يف  واجهتها  عقبة  اأكرب  الن�سيحة  هذه 
يّف؛  اأثرت  غريها  دون  من  لكنها  واجهته،  ما  �سعوبة 
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لأنها ل تكن من �سخ�ص عادي، واليوم بعد موا�سلة 
رحلتي، وبلوغ املقعد الذي كان يحدثني منه اأ�ستاذي، 
امل�سري،  يوا�سل  اأن  العلم  درب  اختار  من  كل  اأن�سح 
واأل يح�سب احلياة بالدرهم والدينار، فكل منا يف هذه 
احلياة لديه ر�سالة، ولن تاأخذ من املال اإل كفايتك، فما 
قيمة الأر�سدة ولديك حلم جميل ل حتققه. الندم على 
املال يهون، اأما الندم على العلم وعلى ت�سييع احللم، 

فال �سيء يهونه، ول عزاء لالإن�سان فيه«.
الذاكرة،  من  اآخر  موقًفا  �سند  الدكتور  وي�ستدعي 
من  ا  اأي�سً واجهها،  التي  النف�سية  العرثات  من  كان 
تقدمت  »عندما  �سند:  الدكتور  يقول  جامعي،  اأ�ستاذ 
اأع�ساء  اأحد  �ساألني  املاج�ستري  درجة  على  للح�سول 
املادي  و�سعكم  املعلمني  »اأنتم  قائاًل:  املناق�سة  جلنة 
لتدر�ص  نف�سك  وتتعب  وت�سعى  تبحث  فلماذا  جيد، 
املادي  و�سعي  ب�ساأن  قاله  ما  فاأقررت  املاج�ستري؟«، 
قائاًل:  بدبلوما�سية  الرد  وحاولت  التدري�ص،  يف  اجليد 
»اأح�سنتم، لكنني اأبحث عن مظلة علمية لإبراز جهودي 
ا  يف التاأليف، ولتكون حافًزا يل للعطاء والتميز.« اأي�سً
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بع�ص الأ�ساتذة يحدثك بطريقة فيها كثري من الفوقية، 
اإن  اأحدهم  لنا  يقول  كاأن  باالإحباط،  ي�صيبك  اإلى حد 
اأبحاثنا �سعيفة متوا�سعة امل�ستوى، بل اإنها يف م�ستوى 
جهد  من  �سخ�سًيا  اأبذله  ما  على  البتدائية،  املرحلة 
املراجع،  بني  التنقل  يف  وجدية  العادة  فوق  بحثي 
وبدًل من اأن ياأخذ ياأيدينا لريتقي مب�ستوى اأبحاثنا فوق 
كان  فكم  و�سفه،  بح�سب  البتدائية،  املرحلة  م�ستوى 
وفوق  داخله.  يتحطم  �سيًئا  باأن  املرء  ي�سعر  اأمًرا  هذا 
معاناتنا،  ي�ساعفون  الأ�ساتذة  بع�ص  كان  وذاك،  هذا 
وكان  الدكتوراه،  طالب  ظروف  يقدرون  ل  حني 
توقيت موعد املحا�رشات بعد الظهر يعد معاناة اأخرى 
لنا، فالكثري يكونون منا للتو خارجني من املدار�ص بعد 
يوم عمل مرهق يف التدري�ص، وباأننا ويف اأم�ص احلاجة 
اإلى الراحة واحل�سول على قيلولة �سغرية بعد يوم من 
اجلهد مع الطالب يبداأ يف ال�سباح الباكر، واأن لدينا 
اأحوالهم  اأن نعرف عن  واأبناء، نرتكهم من دون  اأ�رًشا 
�ساغطة،  معاناة  الغروب.  وحتى  ال�سباح  منذ  �سيًئا 
اأوقات  يف  كثرًيا  املرء  يدفعان  كانا  م�ساعف،  وجهد 

قهوة الذاكرة
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تتزايد فيها ال�صغوط اإلى االإطاحة بهذا كله، والتخلي 
عن اإكمال درا�سة الدكتوراه، لكنني كنت اأ�ستعيد رباطة 
جاأ�سي من جديد، واأ�ستعني باهلل على ما اأتعر�ص له من 
�صغوط، وم�صببات اإحباط، ويف ال�صباح اأقوم بروح 

جديدة، ملوا�سلة الرك�ص نحو هديف من جديد«.
اإلى نوع اآخر من املثبطات  ويتطرق الدكتور �سند، 
مدار  على  قاومها  التي  االإحباط  وم�صببات  واملعوقات 
ا  »اأي�سً بالقول:  العلم،  دروب  يف  طويلة  كفاح  رحلة 
اأ�سئلة الأقارب الدائمة عن موعد تخرجي، ومتلملهم من 
طول �سنوات الدرا�سة بني احل�سول على البكالوريو�ص، 
ثم املاج�ستري، ثم الدكتوراه، وهي اأمور ل يكونوا على 
دراية بها، كان هذا كله يجعلني مطالًبا طوال الوقت باأن 
منها،  الهدف  وعن  عنها،  بعيدين  لأنا�ص  اأموًرا  اأ�رشح 
ا اآخرون كانوا يعلقون دائًما  وبالتايل عن تقديرها. اأي�سً
املاج�ستري  درا�سة  بعد  باجلامعة  التحاقي  موا�سلة  على 
باأنني اأجري وراء �سيء ل قيمة له، ولن ميثل يل اإ�سافة، 
واأن و�سعي يف املدر�سة كما هو ل يتح�سن بعد درا�سة 
اأزل معلًما، مثلي مثل من ل يح�سلوا  املاج�ستري، فلم 
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حتا�سي  اإلى  الوحيد  ال�سبيل  وكان  املاج�ستري.   على 
هذه التعليقات؛ حتى ل حتبطني، حماولة جتنبهم قدر 
اأعود  اإن  ما  لكنني  جمال�سهم.  عن  والبعد  الإمكان، 
اإلى اجلامعة، حيث العمل على البحث، وق�ساء وقت 
واملكتبات  اجلامعية،  املكتبات  اأجنحة  وماتع يف  طويل 
العامة؛ لالطالع والبحث وم�ساحبة الزمالء، ومالزمة 
تربطهم  الذين  القليلني  الطلبة  من  وكنت  الأكادميني، 
عالقة مع اأ�ساتذتهم، هذا كله كان يعزيني يف اأحاديث 
متثل  اأنها  اأ�صحابها  يدرك  ال  التي  واالأ�صئلة  االإحباط، 
ال�صغوط.  ما يكفيه من  لديه  اإن�صان  نف�صًيا على  �صغًطا 
ا بع�س ر�صائل االإحباط، كانت اأ�صبه ما تكون بج�صم  اأي�صً
ثقيل �سقط على ج�سدك، وعليك اأن تقاوم بقوة للتعايف 
من االأ�رشار التي قد يخلفها هذا ال�صقوط وتاأثريها البالغ 
بالأج�سام  الر�سائل  لهذه  و�سفي  ولعل  عزميتك،  على 
الثقيلة؛ لأنها تكون، مع الأ�سف، من اأ�سخا�ص مقربني، 
ودافعني  لك  معينني  يكونوا  اأن  منهم  تتوقع  كنت 
وحمفزين، لكن ال�رشبة تاأتيك من قبلهم، فيكون اأملها 
م�ساعًفا، مثل �سديق قريب، اأكن له كل تقدير ومودة، 

قهوة الذاكرة
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التفاوؤل، عندما  بع�ص  ينق�سها  لالأمور كان  نظرته  لكن 
اأخربته باأنني عازم على اإكمال درا�ستي العلمية قال يل: 

اأنت غري كفء للدرا�سة، ولن تفلح«.
بالقول:  ال�سديق  عبارة  على  �سند  الدكتور  ويعلق 
»عبارة مريرة من اأقرب �سخ�ص لنف�سك.. ذهلت لدى 
�سماعها، وظللت مذهوًل عدة اأيام، كانت اأ�سبه ب�رشبة، 
اأعرتف باأنني وقعت على اأثرها، فعلى اأحدنا اأن يراجع 
نف�سه يف اآراء املقربني منه، فاآراء اأقرب النا�ص اإلينا، علينا 
بف�سل اهلل  ناأخذها على حممل اجلد، لكنني متكنت  اأن 
من جتاوز هذا الراأي ال�سادم، ول اأجتاوزه وح�سب، بل 
اتخذت منه در�ًسا كبرًيا يف احلياة، وخرجت منه بحكمة 
بالغة، مفادها اأنك اأف�سل نا�سح لنف�سك يف هذه احلياة، 
لأنك اأكرث اإن�سان يعرفك، ويعرف ماذا تريد، وما الذي 

تقدر عليه، وما الذي ل تقدر عليه.«
✾ ✾ ✾

�سند  الدكتور  واجهها  التي  العوائق  تقت�رش  ول 
الدكتوراه  لقب  نحو  رحلته  طريق  يف  ال�سبيعي 



9697

اأو  والأ�رشة،  والدرا�سة  العمل  بني  التوفيق  على 
اإليها  ان�صمت  بل  االإحباط، وح�صب،  م�صببات  جتاوز 
ا، حني تعر�ص حلادث مروري  الظروف الطبيعية اأي�سً
ربي  لطف  »كان  يقول:  حياته،  فيه  يفقد  كاد  مروع 
كبرًيا؛ فقد اأ�سبت بك�سور بالوجه، وكدمات بالعني، 
مت بالراحة يف  مت بامل�ست�سفى عدة اأ�سابيع، ثم اأُلزمِ نُوَّ
ات�سل  الأكارم  الزمالء  اأحد  لكن  �سهر،  قرابة  املنزل 
ليطمئن على حالتي، وي�سد من اأزري، وينتزعني من 
عن  اأبعدين  الذي  احلادث  يل  خلفه  الذي  االإحباط 
درا�سة املاج�ستري، حينها، وتعهد يل باأنه �سوف يزودين 
ح�سوري  عدم  عن  لالأ�ساتذة  ويعتذر  باملقررات، 
ب�سبب احلادث، و�سيبقى هذا املعروف ديًنا يف رقبتي 
الأوقات  اأحلك  يف  هكذا  حييت.  ما  ال�سديق  لهذا 
اهلل،  بف�سل  دائًما  داخلي  ي�رشق  الأمل  ب�سي�ص  كان 
اأي �سيء  ويف هذه املرة الأخرية التي ل يكن بو�سع 
داخلي اأن ي�رشق واأنا مالزم الفرا�ص بعد حادث كدت 
اأفقد فيه حياتي، جاء نور االأمل من اخلارج، بيد هذا 

ال�سديق ال�سهم«.

قهوة الذاكرة
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✾ ✾ ✾

لكن بع�ص العقبات اخلارجة عن اإرادة الدكتور �سند 
ال�سبيعي، ل يتجاوزها بالتحمل والقدرة على العمل، 
ول بال�سرب واجللد، ال�سفات التي اأتى بها من طفولته 
تخطاها  بل  والبادية،  واخلرمة  ال�رشقية  بني  ال�ساقة 
م�صتلهًما مناذج من كائنات ال�صحراء التي عا�س بينها، 
وراقب فيها القدرة على التكيف مع ظروف احلياة مهما 
كانت غري مواتية، وهذا ما يدخل علمًيا، حتت م�سطلح 
بنى  الذي  �سند  الدكتور  يقول  الطبيعي«،   »التكيف 
خطته كلها يف الدرا�سة ما قبل اجلامعية على اللتحاق 
بكلية الطب: »بعد تخرجي من الثانوية العامة تقدمت 
لعدة جامعات، ول يحالفني احلظ يف القبول باأي منها، 
لقلة الأعداد املطلوبة اآنذاك لدرا�سة الطب، كان الأمر 
�سادًما بالن�سبة يل، فما كان مني اإل اأن قابلت هذا بر�سا 
تام، وبت�سليم باإرادة اهلل، وتعهدت فيما بيني وبني نف�سي 
باأن اأوا�سل الرحلة واأحقق جناًحا كبرًيا يف اأي تخ�س�ص 
األتحق به، وجاءين قبول بكلية العلوم الطبية، وكانت 
فيها عن هذه  اأ�سمع  التي  املرة الأولى يف حياتي  هذه 
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الكلية، لكنني قبلت باللتحاق بها على اأمل اأن تكون 
ج�رًشا، ومعرًبا للتحويل اإلى كلية الطب، لكنني نظرت 
اإلى البعيد فوجدت اأنني �ساأكون ق�سة تروى بني الأهل 
الطب  �سنوات  ففوق  اخلرمة،  جمتمع  يف  والنا�ص 
هذه  يف  �ساأم�سيها  اإ�سافية  �سنوات  هناك  الطويلة، 
احلكومية،  بالوظائف  مبكًرا  اأقراين  و�سيلتحق  الكلية، 
البكالوريو�ص.  درجة  بعد على  اأح�سل  واأنا طالب ل 
على  الأقدم  قوية  ت�صجيع  دفعة  اإلى  يحتاج  االأمر  كان 
�سده  كانوا  املقربني  الزمالء  جميع  لكن  كهذا،  �سيء 
اإلى كلية الرتبية،  اأقبل بخيار التحول  متاًما، ما جعلني 

واأتخ�س�ص يف علم الأحياء«.

✾ ✾ ✾

الرحلة  عوائق  باجتياز  ال�سبيعي  �سند  يكتف  ول 
الكثرية وم�سببات اإحباطها التي اأعانته عليها التدريبات 
ال�ساقة والدرو�ص التي اأتى بها من رحلة الطفولة ال�سعبة 
لالآخرين،  والعون  الدعم  يقدم  اأخذ  بل  البادية،  ومن 
وياأخذ باأيدي املتعرثين من الأ�سدقاء والزمالء، يقول: 

قهوة الذاكرة
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»من املواقف التي ل اأن�ساها اأن اأحد الأ�سدقاء كان قد 
ُقبل يف املاج�ستري، لكنه تعر�ص مل�سايقة من بع�ص اأع�ساء 
اأنه فكر جدًيا يف الن�سحاب  اإلى حد  هيئة التدري�ص، 
بقوة  وحذرته  ذلك،  دون  ُحلت  لكنني  الدرا�سة،  من 
من التخلي عن حلمه، اأو ال�سماح لأحدهم باأن ي�سع 
اإنه يف عنق  له  لنف�سه، فقلت  نهاية لرحلة اختارها هو 
الزجاجة، ول ينق�سه اإل قدر من ال�سرب لفرتة ق�سرية، 
وهذا  مبراده،  ويفوز  العاقبة،  ح�سن  يكون  وبعدها 
الزميل  اإثناء  اهلل على  اأعانني  بعدما  بالفعل،  ما حدث 
احلمد،  وهلل  املاج�ستري  على  وح�سل  عليه،  عزم  عما 
وتوا�سل معي لحقاً وقال: موقفك معي ل اأن�ساه اأبًدا 

مادمت حيًّا.«
اجتازها  التي  اجلديدة  ال�سعوبات  حتولت  هكذا، 
الدكتور �سند ال�سبيعي، م�ستعيًنا بال�سالبة التي اأك�سبته 
جديدة،  قوة  اأ�سباب  اإلى  املا�سي،  �سعوبات  اإياها 
فوق  وثقة  اإ�سافية،  قوة  منحته  جديدة  حياة  وخربات 
م�سببات  اأي  تعد  فلم  البادية،  من  بها  اأتى  التي  الثقة 
عن  حتويله  اأو  عزمه،  عن  ثنيه  على  قادرة  لالإحباط 
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عنها  ا�ستحق  التي  الرحلة  رحلته،  قطع  اأو  طريقه، 
ر�سائل و�سلته من بع�ص زمالئه للتهنئة بح�سوله على 
الدكتوراه، يعدها الدكتور �سند اأو�سمة �رشف يعتز بها 
بعد الو�سول اإلى املحطة بالغة الأهمية باهظة الثمن يف 
»اأنت  بقوله:  فاأحد زمالئه و�سفه  طريق رحلة كفاحه، 
قدوة لنا يف الإ�رشار والتميز.. ليت الظروف تتاح لنا 
اأ�سل  »ليتني  اإليه:  اأو جند فر�سة مثلك.«، واآخر كتب 
و�سخ�سي  وطني  مك�سب  فاأنت  له،  و�سلَت  ما  اإلى 

وعلمي«.

قهوة الذاكرة
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رحلـة مـع مرتبـة ال�سـرف
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رحلة مع مرتبة ال�سرف

                 رحلة مع مرتبة ال�سرف

الدول  من  وكثري  اليوم،  الأول  العال  دول  تركز 
املتطلعة اإلى بناء م�ستقبل رحب لأجيالها، ومنها بالدنا، 
على الكت�ساف املبكر للمواهب الوطنية؛ لرعايتها يف 
�سن �سغرية، وت�رشيع منوها العقلي والعلمي وتوجيهها 
التوجيه الذي ينمي هذه املواهب، ويخدم الأهداف 
يف  ال�ستثمار  عوائد  على  تقوم  التي  الكربى  الوطنية 
املعرفة،  اقت�ساد  ي�سمى  ما  مظلة  حتت  املواهب،  هذه 
العال  يف  بالبنان  اإليها  ي�سار  التي  الدول  من  فكثري 
باأنها �رش  القول  بعينها ميكن  لها موارد  اليوم ل نعرف 
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تفوقها اإل عقولها، ول نعرف لها ا�ستثمارات اأكرب من 
ال�ستثمار يف هذه العقول.

يتبدى  وبجالء  بقوة  بالدنا  يف  اليوم  هذا  يحدث 
لنا جميًعا يف برامج رعاية املوهوبني التي تتكاتف يف 
الوطنية  املوؤ�س�سات  من  كربى  منظومة  بها  ال�سطالع 
اليوم  اأجيال  اإن  القول  وميكننا  الر�سمية،  واجلهات 
مبكر  واكت�ساف  ورعاية  عناية  من  تلقاه  مبا  حمظوظة 
ت�سهد  قدمية، كانت  اأزمنة  لكن يف  ملواهبها وقدراتها، 
ن�ساأة كل �سيء، وبداية كل �سيء، كان على املوهوب 
اأن يقاتل من اأجل تقدمي موهبته، ف�ساًل عن اأن ظروفه 
القت�سادية قد ل ت�ساعده لبلوغ �سيء من هذا، يف حني 
يكفي الطفل املوهوب اليوم اأن يكون موهوبًا، وبعدها 
�ستتكفل اجلهات املعنية بالدولة بكل �سيء، حتى مبهمة 
اكت�ساف موهبته التي قد ل يعرفها هو �سخ�سًيا، حتى 

يقال له اأنت موهوب يف هذا الأمر.
واإلى جانب املوهبة، والذكاء باأنواعه، ترتكز قدرة 
قدرته  على  بالأ�سا�ص  الإبداع  على  الب�رشي  العقل 
يف  الزاوية  حجر  الأخري  وهذا  النقدي،  التفكري  على 
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رحلة مع مرتبة ال�سرف

اأو عقل ذكي بح�سب مقيا�ص  ال�ستفادة من اأي موهبة 
الذكاء، اإذ تتمايز العقول بالأ�سا�ص بقدر حظوظها من 

التفكري النقدي، اأو التفكري الناقد )٨(.
وقد بدت مالمح هذا التفكري مبكًرا يف ق�سة حكاها 
لق�س�ص  ال�سبيعي �سمن �رشد م�سرت�سل  �سند  الدكتور 
ترتكز  التي  اأ�سئلتنا  خطة  وفق  طفولته،  من  ين�ساها  ل 
كثري  بداية خيوط  اأنها  التي الحظنا  املرحلة  على هذه 
ورمبا  بل  والأحداث،  والتوجهات،  ال�سمات،  من 
الغرائب، يف ال�سخ�سيات التي يقع عليها اختيارنا، من 
فقد عدها  اهتماًما،  اأو يعريها  اأمامها،  يتوقف  اأن  دون 
ق�سة طريفة ل اأكرث، لكنها تعني الكثري يف واقع البحث 
الأكادميي، ملا حتمله من امتالكه قدرة لفتة على التفكري 
النقدي. يقول الدكتور �سند: »عندما كنت يف املرحلة 
االأقارب  اأحد  زواج  اإلى  دعينا  اأننا  اأتذكر  االبتدائية 
لهذا  متجهني  معه  وركبنا  خالتي  ابن  فجاء  بالطائف، 
ف التفكري النقدي باأنه عملية تفكريية مركبة عقالنية اأو منطقية،  يعرَّ  )٨(
واإقامة  للتحقق والتق�سي، وجمع  اأكرث  اأو  اإخ�ساع )فكرة(  فيها  يتم 
ثم  ومن  �سحتها،  مدى  على  وجترد  مبو�سوعية  وال�سواهد  الأدلة 

اإ�سدار حكم بقبولها من عدمه، اعتماداً على معايري اأو قيم معينة.
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واأبنائها  وخالتي  اهلل،  رحمها  والدتي،  ب�سحبة  العر�ص 
توقفنا  الزمان.  ذاك  الرفاهية يف  �سيارة  على �سالون، 
ملوا�سلة  حتركنا  وبعدها  بالوقود،  للتزود  حمطة  يف 
امل�سري، فما هي اإل حلظات حتى اأ�ساب �سيارتنا �سعف 
القلق  فاأ�سابنا  فجاأة،  توقفت  ثم  املحرك،  �سوت  يف 
واحلرية من هذا العطل. ل تكن توجد حمال لإ�سالح 
مثل هذا النوع من ال�سيارات، فازداد الأمر �سوًءا على 
اجلميع، فاقرتحت على �سائقنا، حلل هذه امل�سكلة، وقد 
لحت لنا �سيارة مقبلة من نوع �سيارتنا نف�سها، اأن يوقف 
�سائقها ويطلب امل�ساعدة؛ لمتالكه اخلربة فيها، وبالفعل 
ا�ستوقفناه، ونظر يف حمرك �سيارتنا، واأ�سلحها بي�رش 
ووا�سلنا م�سريتنا و�سط ا�ستغراب اجلميع من اأن ياأتي 

احلل من طفل �سغري«.
لدى  مبكًرا  النقدي  التفكري  مالمح  تتبدى  هكذا 
بني  الربط  على  قدرته  يف  ال�سبيعي،  �سند  ال�سغري 
امل�صكلة،  من  للخروج  حل  اإلى  والتو�صل  االأمور، 
ا يف طموحه املبكر حني كان طفاًل �سغرياً  وتتبدى اأي�سً
مبكرة  تك�سف عن رغبة  اأمنية  يكون طياًرا، وهي  لأن 
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ا، يف الكت�ساف والإقدام على اجلديد واملختلف،  اأي�سً
لكن  معتادة،  انتقال  و�سيلة  اآنذاك  الطائرة  تكن  فلم 
ال�سغري الذي ولد بقدرات التفكري النقدي، كان يفكر 
غري  اأنه  النقدي  التفكري  �سمات  فمن  املعتاد،  غري  يف 

منطي، وغري روتيني.
التاأويل  يف  املبالغة  قبيل  من  اإليه  ذهبنا  ما  نعد  ول 
ال�صبيعي  �صند  رحلة  �صواهد  فجميع  اال�صتنتاج،  اأو 
التعليمية، توؤكد اأنه من هذا النوع املهتم باإعمال العقل، 
املهتم  والتفوق،  بالدرا�سة  ال�سغوف  للتعلم،  القابل 
العلمية.  والألقاب  الدرجات  اإلى  الطامح  بالبحث، 
وال نحتاج اإلى اأكرث من �رشد لهذه ال�صواهد، من دون 
اأن نعلق عليها، ليتبدى لنا معدن اأكادميي ولد بجينات 
التفكري النقدي، وبالرغبة اجلارفة يف الذهاب يف طريق 
العلم اإلى اآخره، الرغبة التي عبَّدت الطريق اأمام قطار 
على  الأخرية،  املحطة  حتى  يوا�سل  وجعلته  رحلته، 

الرغم من عدم مواتاة الظروف كثرًيا.
ول نتحدث هنا عن ممار�سة اعتيادية لطفل اجتذبته 
نتحدث  بل  مقرراتها،  حفظ  على  فانكفاأ  املدر�سة 

رحلة مع مرتبة ال�سرف
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التاأمل  يف  مبكرة  برغبة  م�سكونًا  كان  واعد  عقل  عن 
لدى  التجارب  وا�ستلهام  التعلم  يف  ورغبة  والتفكري 
�سند ال�سبيعي الذي يقول: »كنت، مع بدء الإجازات 
عند  لالإقامة  اأنتقل  املدر�سة،  من  ال�سنوية  ال�سيفية 
ال�سن  كبار  اأحاديث  اإلى  اأ�ستمع  بال�سحراء،  والدي 
َكمهم،  وحمِ وتعامالتهم،  معاناتهم،  عن   وق�س�سهم 
واأتاأمل كيف يوفَّقون للرد على من ي�ساألهم، فمجال�سة 
الرجال تنقيح لالأفكار، ومازلت اأتعلم من غريي حتى 

الآن«.
هكذا تتبدى لنا �سواهد التفكري النقدي مبكًرا لدى 
عقله  �ص  ليَُعرِّ الكبار  جمال�ص  يف  �سالته  وجد  طفل 
خمزونه  ويزود  حكمتها،  لإ�سعاع  الن�سط  ال�سغري 
على  قدرته  ويطور  وجتاربها،  خرباتها  من  املعريف 
يتعلم  زال  ما  باأنه  حديثه  يختم  اأنه  والالفت  التفكري. 
من غريه حتى الآن، وهذه اإحدى �سمات العقل املزود 
الدائم  ال�ستعداد  لديه  جتد  اإذ  النقدي،  التفكري  مبلكة 
للتفكري يف اأي طرح؛ على اأمل العثور على جديد فيه، 

اأو التو�سل اإلى حقيقة غري منطية.
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والتفكري،  للمعرفة  املتحفز  الن�سط  العقل  بهذا 
ال�سبيعي  �سند  التحق  الكت�ساف،  يف  بالرغبة  املمتلئ 
على  ا  والدي حري�سً كان   « يقول:  الظهران،  بابتدائية 
الكتابات  يقراأ  اأراه  للعلم، فكنت  درا�ستي لأنه حمب 
ل  اأنه  من  الرغم  على  الكرمي،  والقراآن  واخلطابات 
اأح�س�ست  باملدر�سة  التحقت  وعندما  بالتعليم.  يلتحق 
دافًعا  كان  غريي  عن  بالتميز  �سعوري  ولعل  بالتميز. 
الذين  اأن  ول�سيما  املدر�سة،  يف  لالجتهاد  يل  وحافًزا 
كانوا يتعلمون، اآنذاك، قلة. كنت اأحب القراءة على 
وجه اخل�سو�ص؛ لأن والدي كان يعلمني احلروف من 
كتاب الهجاء، وجزء عم من امل�سحف، وكنت متفوقاً 
اأجل�ص  اأن  اأحب  كنت  ا،  اأي�سً القراءة.  مدر�ص  عند 
الدائم  مكاين  هذا  ظل  وقد  الأمامية،  ال�سفوف  يف 
كان  هذا  من  جانب  الدرا�سية،  مراحلي  جميع  يف 
يعود اإلى رغبتي ال�سخ�سية بالطبع، لكنها كانت رغبة 
التي  املدار�ص  واإدارات  املعلمني  وبني  بيني  م�سرتكة 
تنقلت بينها، اإذا كان اأغلب املعلمني يحر�سون على اأن 
اأكون باملقدمة.. كان هذا الرتتيب املعتاد يف ال�سفوف 
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الأولى،  ال�سفوف  يف  املتميزون  الطالب  اآنذاك، 
ومن  واهتماماً.  تركيزاً  لالأقل  املتاأخرة  ال�سفوف  بينما 
اأن هذه كانت رغبة الطالب قليلي الهتمام  الوا�سح 
اأو الرتكيز، فاجللو�ص يف ال�سفوف الأمامية يعني اأنهم 
اأنهم  يعني  وهذا  مبا�رشة،  الأ�سئلة  خطر  مواجهة  يف 
اأو التهكم من قبل املعلم،  �سيكونون عر�سة للعقاب، 
الختباء  من  نوًعا  اخللف  يف  اجللو�ص  يعدون  فكانوا 
والتواري عن نظر املعلم الذي كان بطبيعة احلال يركز 
اأنهم  عن  ف�ساًل  معه،  ي�ستجيبون  الذين  الطالب  مع 

ي�رشفونه اأمام الزوار«.
فقط كبوة وحيدة، ل ين�سها اجلواد �سند ال�سبيعي، 
الثانوية يف  املرحلة  درا�سته يف  بع�ص زمالء  يوم جنح 
اخلارج،  اإلى  والهروب  املدر�صة  جدار  بت�صلق  اإقناعه 
وهو فعل ل يكن ي�سبهه بكل تاأكيد، لكن بع�ص الأخطاء 
يكون نافًعا للتح�سني �سد الأخطاء الأخرى من نوعه 
املدر�سة  من  الهرب  يكن  »ل  يقول:  امل�ستقبل،  يف 
ما  الأ�سباب  من  لدي  يكن  فلم  بالطبع،  عاداتي  من 
اأقدم على �سيء مثل هذا، لكن رمبا جماملة  يجعلني 
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اخلرب  و�سل  وعندما  الهرب،  على  اأقدمت  للزمالء 
لأحد املدر�سني، انتقد ت�رشيف وقال: »حتى �سند خرق 
اجلملة،  هذه  �سمعت  حني  كثرًيا  تاأملت  اجلدار؟!!«.. 
معلمي،  لدى  ثقة  من  به  اأمتتع  ما  تعك�ص  كانت  فقد 
وحزنت لأنني خرقت هذه الثقة، ولليوم ل يزل هذا 
الدر�ص حا�رًشا يف ذهني ل يفارقني، وقد تعلمت منه 
ثقة  عند  اأبقى  واأن  نظاًما،  اأخرق  ول  اأبًدا،  اأهرب  األ 

املحيطني بي«.
اخلرمة  مدر�سة  يف  تفوقه  م�سرية  �سند  وا�سل 
يف  وهو  العائلة،  ب�سحبة  اإليها  انتقل  التي  البتدائية 
تربطه  وكيلها  »كان  يقول:  البتدائي،  الرابع  ال�سف 
منحني  ما  مبتابعتي؛  اأبي  فاأو�ساه  بوالدي  ودية  عالقة 
�سعوًرا بالطمئنان، اإذ كان حدًثا كبرًيا اأن يعرفك وكيل 
املدر�سة، كما كان م�سدر افتخار يل بني الطالب، لكنني 
كنت اأدرك متاًما اأنه لي�ص اطمئنانًا ول فخًرا جمانًيا، واأنه 
اأحرج  ال  حتى  واجتهاًدا؛  مذاكرًة  ثمنه  اأدفع  اأن  علي 
اأبي، وبالفعل وا�سلت �سرية متيزي وتفوقي التي اأتيت 
ق�س�ص  وبداأت  البتدائية،  الظهران  مدر�سة  من  بها 

رحلة مع مرتبة ال�سرف
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العربية  اللغة  معلم  اأن  منها  يح�رشين  جديدة،  جناح 
الأمامية،  بال�سفوف  وكنت  �رشحه،  يف  متحم�ًسا  كان 
مكاين املعتاد كما اأ�رشت �سابًقا، اأتابع معه، وحدث اأنه 
من فرط حما�س املعلم اأن اأخطاأ اأحد الطالب ف�رشبني 
اإلى ب�سيء من  اأنا باخلطاأ، ثم بعدما �رشبني اأخذ ينظر 
الأول  الطالب  حق  يف  جتاوز  اأنه  اأدرك  بعدما  الندم، 
يعتذر  ل  نعم  والقراءة،  الأدبية،  الن�سو�ص  حفظ  يف 
يل، فلم يكن من �سلوًكا معتاًدا اآنذاك، اأن يعتذر معلم 
كل  قالت  معلمي  عيني  يف  الندم  نظرة  لكن  لطالب، 

�سيء، واأنا غفرت«.
هذا  بالنظرات  »احلديث  �سند:  الدكتور  وي�سيف 
معه  واأ�سعر  متاًما،  اأفهمه  وكنت  معلمي،  مع  توا�سل 
مبكانة خا�سة يل عنده، فكان كلما ي�رشح در�سه ينظر 
اإيل ليتاأكد من فهمي للدر�ص، كاأنه يراهن علي من دون 
بقية زمالئي، وكان ينظر يل بعطف دائًما، وكاأنه يقول 
التي  املواقف  ومن  اأدبك«،  مثل  يف  اأبنائي  »ليت  يل: 
ل اأن�ساها موقف ملدر�ص املحفوظات، اإذ كان ابنه معنا 
باأنه، رحمه  بال�سف، وقد ذكر يل ابنه بعد وفاة والده 
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واخللقي،  العلمي  لتميزي  مبالزمتي؛  اأو�ساه  قد  اهلل، 
وقد اأثر يف هذا كثرًيا.«

متو�سطة  يف  املتو�سطة  املرحلة  اإلى  انتقاله  ومع 
اخلرمة، انتقل ال�سغري �سند اإلى مرحلة جديدة، بداأت 
ا  تتك�سف فيها مواهب جديدة لديه، وبداأ يعي�ص ق�س�سً
وملكاته  ملواهبه  ا�سفزاًزا  واأكرث  ن�سًجا،  اأكرث  جديدة، 
بني  العلمية  امل�سابقة  يف  ف�سله  متثيل  مثل  وطاقاته، 
ملادة  اجلدارية  اللوحات  باإعداد  وتكليفه  الف�سول،  
املدر�سة،  يف  املعلمني  مع  اجليدة  وعالقته  العلوم، 
اإن  حتى  خا�سة،  معاملة  اإياه  ومعاملتهم  به  وثقتهم 
اإحدى مهامه متثلت يف اإح�سار الع�سا للمعلم لعقاب 
يف  حظي  نعم  بالطبع.  تطوله  اأن  دون  من  الآخرين، 
متميًزا  طالًبا  م�سريته  فيها  وا�سل  التي  املرحلة  هذه 
خلًقا، وعلًما، وقدوًة وم�رشب مثل لزمالئه، بهدية قيمة 
متثلت يف قلم باركر، وكان هدية بالغة التفرد، اآنذاك، 
من النادر اأن ي�سرتيها اأحد اأو يقتنيها، لكن ظلت اأقرب 
هدية اإلى قلبه، عبارة معلم اللغة الإجنليزية لأحد اأقرانه 

يف ال�سف: »كن مثل هذا البدوي«.
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طور  وبلوغه  ال�سبيعي،  �سند  ال�سغري  اكتمال  ومع 
اليفاع يف املرحلة الثانوية، كانت عالقته بالعلم جتاوزت 
الكتب املدر�سية واملناهج التي بداأت عالقته بها تتطور، 
بها،  التي حلم  الطب  كلية  اإلى  �سبيله  اأنها  اأدرك  حني 
عالقته  يطور  فاأخذ  به،  �ُسغف  الذي  اللقب  ليحقق 
من  كثري  فيها  اختفى  التي  اخلرمة  ثانوية  يف  بالقراءة 
العمل يف  اإلى  الطالب  ان�رشاف  بعد  الوجوه حوله، 
الزراعة والرعي، يف زمن ل يكن التعليم فيه يحظى 
بالهتمام الكايف من الطلبة اأو من اأولياء اأمورهم، فقط 
لديهم  ال�سبيعي  �سند  اأمثال  بالعلم،  ال�سغوفون  كان 
اإليها،  اأ�ساروا  التي  اأحالمهم  اإلى  الو�سول  الرغبة يف 
حمل  اإلى  الطب،  حلم  اإلى  �سند  ال�ساب  اأ�سار  وقد 
يفعل كل  اللقب كان  �سبيل هذا  لقب »دكتور«، ويف 
كتب  بني  القراءة،  يف  ويتعمق  مداركه،  يو�سع  �سيء 
وجمالت. يقول: »�سغفت بالقراءة والطالع، فكنت 
كنت  اإنني  حتى  والكتب،  املجالت  بع�ص  اأ�سرتى 
وحل  امل�سائل  يف  الزمالء  لبع�ص  وم�ست�ساًرا  مرجًعا 
الواجبات واملذاكرة. نعم كنت اأجد �سعوبة بالغة يف 
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على  اأح�سل  كنت  لكنني  املجالت،  على  احل�سول 
�سغفت  الكتب  ا  اأي�سً بها،  احتفظ  ثم  منها،  ق�سا�سات 
بجمعها والحتفاظ بها، فكنت حني اأجد كتابًا مدر�سيًّا 
اأحد  اأو عند  بال�سارع  الدرا�سي ملقًى  من غري مقرري 
�سيء  اأي  اأقراأ  كنت  به.  اأحتفظ  والأ�سدقاء  الزمالء 
اأجده يف طريقي، واأرى الكتب كنًزا ينبغي الحتفاظ 
به. وقد وجدت يف املرحلة الثانوية ابن جرياننا وكان 
حل  على  منكفئني  مًعا  الليايل  نق�سي  كنا  مميًزا.  رفيًقا 
عونًا  منا  كل  كان  مًعا.  واملذاكرة  املدر�سية  الواجبات 
وميكنني  كثرًيا،  الدرا�سي  م�ستوانا  عزز  ما  لالآخر، 
القول اإن هذا كان اأول عهدي بالعمل اجلماعي �سمن 
فريق، وهذا ما اأعدين لحًقا للعمل �سمن فريق بحثي 
النهائية،  الختبارات  اأيام  يف  اأنه  اأذكر  اجلامعة.  يف 
كانت الفرتة بني املقررين ل تقل عن �ساعة تقريباً، فكنا 
املدر�صة وجنل�س يف  اأنا وجاري مبفردنا من  مًعا  نخرج 
بعيداً  مًعا،  الختبار  ومراجعة  الفطور  لتناول  ال�سيارة 
عن الزمالء. كنا متوافقني، ول تزل هذه اإحدى اأجمل 

ذكرياتي التي ل اأن�ساها.«

رحلة مع مرتبة ال�سرف
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ومن املالحظ خالل م�سرية الدكتور �سند ال�سبيعي، 
العائلة،  نطاق  االإن�صانية، خارج  اأن عالقاته وارتباطاته 
اأقرب  فظل  الدرا�سة،  كلها  فيها  امل�سرتك  القا�سم  كان 
اأ�سدقائه، اأولئك الذين جمعته بهم �سنوات الدرا�سة، 
والعمل البحثي، كاأنه اتخذ من الدرا�سة والعلم عاملًا له، 
يقرتب من اأحدهم اأو يبتعد، بقدر ارتباطه بهذا العال.

�سند  الطالب  اأن  للجميع،  وا�سًحا  هذا  وكان 
ال�سبيعي يعرف طريقه جيًدا، فكان مدير املدر�سة ومعه 
قبل  الطلبة  على  بالتفتي�ص  يقومون  املدر�سني  بع�ص 
وعندما  النهائية،  المتحانات  يف  للف�سول  دخولهم 
كان الدور ياأتي على �سند لتفتي�سه ويهم اأحد املعلمني 
بذلك، ينظر اإليه املدير ويقول: »اتركه.. هذا ل خوف 
عليه.«، هكذا كان �سند ال�سبيعي مو�سع ثقة اجلميع؛ ملا 
كان بادًيا عليه من رغبة يف التفوق، والتزام وجدية يف 

واجبات املدر�سية، والتزام اأخالقي يف املقام الأول.
كان �سند ال�سبيعي طالًبا قلًقا م�سغوًل بحلمه، باأمنيته 
قلقه كان  نعم كان يجتهد كثرًيا، لكن  بها.  تعلق  التي 
بدرا�سة  يلتحق  اأن  اأو  يوفق يف حتقيقها،  األ  من  كبرًيا 
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للف�سل، ولن  فيها، فلم يكن م�ستعداً  الطب فال يوفق 
�سبقه  من  اأ�رشته  يف  يكن  ول  حال،  اأي  على  به  يقبل 
التوجه  اإلى  به  ما دفع  براأيه؛  لي�سرت�سد  اإلى هذا احللم 
عن  و�سوؤاله  اآنذاك،  الفيزياء  مادة  معلم  اإلى  بحريته 
راأيه بدرا�سة الطب، »هل هي �سعبة؟«، يقول الدكتور 
�سند: »جاءتني اإجابة ب�سيطة كاأنها بل�سم �ساٍف، دفعتني 
اإلى موا�سلة طريقي بثقة وحتقيق طموحي، اإذ قال يل 
قبل واجتازه  اأحد من  در�سه  اأي علم  بني،  يا  معلمي: 
اأحد من قبل  اأما العلم الذي ل يدر�سه  اعتربه �سهاًل، 

فاأنا معك يف اأنه قد يكون �سعًبا.«
كانت اإجابة املعلم مطمئنة، وحتمل برهانها، حني قال 
له: »انظر اإلى من �سبقوك من خريجي الطب، ما الذي 
�سند،  اطماأن  هكذا  مثلهم.؟«.  تكون  حتى  ينق�سك 
ح�سوله  بعد  اإليها  يتقدم  طب  كلية  عن  البحث  وبداأ 
على تقديرات مرتفعة يف الثانوية العامة، لكن الرياح 
اأتت مبا ل ت�ستهه �سفينته، فلم يحالفه احلظ لقلة الأعداد 
اآنذاك، فالتحق بكلية العلوم  املطلوبة لدرا�سة الطب، 
الطبية، على اأمل التحويل لحًقا منها اإلى الطب، لكنه 

رحلة مع مرتبة ال�سرف
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م�سمون،  غري  ورهان  طويلة،  طريق  هذه  اأن  اأدرك 
تخ�س�ص يف  الرتبية حيث  كلية  املطاف يف  به  فانتهى 

علم الأحياء.
هكذا وجد �سند ال�سبيعي نف�سه يف طريق م�سدودة، 
بعيًدا عن حلمه الذي عا�ص يحلم به، واجتهد من اأجله، 
فتبخر حلم لقب »الدكتور �سند«، لكن ال�ساب الذي 
ولد بقدرات التفكري النقدي الكبرية، اهتدى بالطريقة 
يف  ال�سيارة  اإ�سالح  حيلة  اإلى  بها  اهتدى  التي  نف�سها 
الطفولة، اأن بو�سعه اإعادة توجيه دفة �سفينة رحلته نحو 
اللقب، بل نحو حتقيق لقب اأكرب من »الدكتور �سند« 
التدري�ص  هيئة  ع�سو  �سند«  »الدكتور  لقب  الطبيب، 
اجلامعي. يقول: »كل تفكريي كان من�سًبا على الطريقة 
التي اأرفع بها راأ�ص والدي. ل اأكن مهتًما بدرا�سة الطب 
يف حد ذاتها، بقدر ما كنت مهتًما باحل�سول على لقب 
علمي مميز، يفخر ويعتز به والدي، بعد هذه ال�سنوات 
من ال�سقاء من اأجلنا. كنت اأ�سمع عن عوائل من حولنا 
»الدكتور فالن«،  فيقال  الطب،  يدر�سون  اأبناء  لديهم 
يف  اأرغب  وكنت  فالن«،  الدكتور  »والد  لأبيه  ويقال 
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اأن ي�سعد اأبي باأن يكون لديه ابن يحمل لقب »دكتور« 
مثلهم، واإن كان ل يطلب هذا مني، اإل اأنني وددت اأن 
اأقدم له هذه الهدية، ولعل هذا كان اأحد اأ�سباب حزين 
لحًقا، اإذ تويف، رحمه اهلل، واأنا اأدر�ص املاج�ستري. كم 
الذي  الرجل  يتوفى  اأن  الأ�سى،  على  باعًثا  هذا  كان 
فعلت هذا كله من اأجله، لكن عزائي اأنني اأهديت اإليه 

اللقب، ولو بعد وفاته، اأ�سكنه ربي ف�سيح جنانه«.
بكلية  الأحياء  ق�سم  يف  �سالته  ال�سبيعي  �سند  وجد 
الرتبية، وعن �رش اإعجابه بهذا الق�سم الذي ل يكن يف 
ح�سبانه من الأ�سا�ص لكنه ائتلف معه، يقول: »اأحببت 
ق�سم الأحياء.. كيف ل وهو يتحدث ب�سكل مو�سع عن 
علم احلياة، وهو اأ�سا�ص لكل العلوم، فطالب الكليات 
الأحياء،  يف  مقررات  درا�سة  من  لهم  بد  ل  ال�سحية 
عن  بعد  فيما  للتاأليف  فر�سة  يل  اأتاح  اأنه  عن  ف�ساًل 
معها  اأتعامل  كنت  التي  الإبل  ا  وخ�سو�سً احليوانات، 
بال�سحراء، فجمعت بني اخلربة وامل�ساهدة من جانب، 
وبني الإعجاز والعلم وما و�سل اإليه العلم احلديث عن 

هذه املخلوقات العجيبة من جانب اآخر«.

رحلة مع مرتبة ال�سرف
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اجتذب  الذي  ال�سبيعي  �سند  يكن �سعًبا على  ول 
التعليم  مراحل  يف  معلميه  واهتمامه  النقدي  تفكريه 
اجلامعي،  التعليم  نف�سه يف  التاأثري  له  يكون  اأو  العام، 
ال�سغوف  الن�سط  العقل  ذو  الطموح  الطالب  فنجح 
اأدركوا  اأ�ساتذته يف اجلامعة حني  باملعرفة يف اجتذاب 
»بع�ص  يقول:  عال،  وم�رشوع  خمتلف،  طالب  اأنه 
كنت  اأيديهم  على  العلوم  تلقيت  الذين  الأ�ساتذة 
املقررات  بع�ص  عن  لل�سوؤال  باملكاتب  عليهم  اأتردد 
وبع�سهم  معهم،  ودية  عالقة  فكونت  وا�ست�سارتهم، 
واأ�سبح  ومودة  توا�سل  عالقة  بهم  تربطني  الآن  حتى 
ودار  مبنزله  اأحدهم  زرت  وقد  بعد.  فيما  مهنة  زميل 
اأفالًما  واأعطاين  باخلارج،  الدرا�صة  عن  حديث  بيننا 
عن مادة الأحياء، ومازالت عالقتي م�ستمرة معه حتى 
الآن، وبعد تخرجي يف اجلامعة دعوت اأحدهم لوجبة 
ع�ساء، فلبى الدعوة وح�رش بروح طيبة، ومازلنا نتبادل 

الزيارات مًعا«.
طالب  ال�سبيعي  �سند  عالقة  هذه  كانت  واإذا 
البكالوريو�ص باأ�ساتذته، فمن البديهي اأن تكون عالقته 
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على  يح�سل  واأن  اأعمق،  العليا  الدرا�سات  كطالب 
العلماء،  بني  رحم  فالعلم  اأ�ساتذته،  من  اأرفع  تقدير 
اأ�ساتذة  قبل  من  باحت�ساين  حمظوًظا  »كنت  يقول: 
متميزين، حتم�سوا يل، ودعموين كثرًيا، ومنهم م�رشيف 
بالدرا�سات العليا اأ.د.فهد حممد احلميد فيما بعد، فقد 
وبعد  العليا،  درا�ستي  ملوا�سلة  علمية  تو�سية  اأعطاين 
زرعت،  اأنت  الآن  يل:  قال  املاج�ستري  على  ح�سويل 
ب�سيطة  بقيت خطوات  اأكلها.  ثم  الثمرة،  قطف  وباقي 
لل�سالم،  عليه  اأت�سل  عندما  وكنت  الدكتوراه،  على 
ي�ساألني: هل تقدمت للدكتوراة؟ وهذا �سجعني كثرًيا، 
اجلزاء  اهلل  حًيا، ومن  مادمت  والوفاء  الدعاء  مني  فله 

الأوفى«.
✾ ✾ ✾

ال�سبيعي؛  �سند  الطالب  على  الدور  جاء  وحني 
املراحل  طالب  روح  ظلت  مدر�سة،  يف  معلًما  ليكون 
البتدائية واملتو�سطة والثانوية ب�سغفها وتطلعها للتعلم 
م�سيطرة عليه، ووجد اأخرًيا الفر�سة لينمي داخل طالبه 
من  بف�سله  متكن  عليه،  ن�ساأ  الذي  النقدي  التفكري 

رحلة مع مرتبة ال�سرف
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اأعوام  يف  وامتياز،  بتفوق  التعليمية  املراحل  اجتياز 
والنتقال  الدكتوراه  على  احل�سول  قبل  معلًما،  عمله 
احلمد،  وهلل  »وفقت،  يقول:  اجلامعة،  يف  للتدري�ص 
اأرفف دولب  للعلوم، فقد �سممت  يف عمل متحف 
وحمفوظة  حمنطة  حيوانات  بني  ما  مق�سمة  خ�سبية 
ال�سحراوية،  الثالث؛  اململكة  وبيئات  بالفورمالني، 
واجلبلية، وال�ساحلية، ودولب اآخر و�سعت به عينات 
البرتول،  وم�ستقات  وفوائدها،  اأ�سمائها  مع  نباتية 
الطالب  يقف  اإن  فما  وال�سخور،  املعادن  من  واأنواع 
اأمام هذه الأرفف، حتى يعرفوا مفردات مقرر العلوم 
بع�ص  يف  به  معمول  هو  كما  وم�سوقة،  �سهلة  بطريقة 
اأ�سبحت  الأرفف  هذه  اإن  حتى  العريقة،  اجلامعات 
وا�ستمرت هكذا  للمنطقة،  بل  للمدر�سة،  مميزة  واجهة 

ملدة جتاوزت 20 عاماً.«
✾ ✾ ✾

دائًما،  ال�سبيعي  �سند  على  الطالب  روح  هيمنت 
اأ�ساتذته  ي�ست�سري  كان  اجلامعة،  يف  تخرجه  بعد  حتى 
م�سريته  يف  باآرائهم  ي�سرت�سد  حتى  الطويلة؛  خلرباتهم 
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العلمية. اأدرك �سند بتفكريه النقدي، اأن ال�ستفادة من 
هم  قطعوها  طريق  قطع  عليه  �سيوفر  الأ�ساتذة  خربات 
قبله، و�سيجنبه الو�سول اإلى طريق قد تكون م�سدودة، 
»عندما  يقول:  طائل.  دون  من  جهده  فيها  يتبدد  اأو 
اأردت اأن اأتقدم للماج�ستري، قابلت اأحد اأ�ساتذة اجلامعة 
لال�ست�سارة، والأخذ براأيه، فرحب بطموحي وموؤلفاتي، 
تو�سًعا  يتو�سعون  الب�رش  بع�ص  اأرى  وقال:  اإيل  نظر  ثم 
الطرق،  عليه  وتت�سعب  حدود،  له  لي�ص  وهذا  اأفقًيا، 
وبع�سهم يتو�سع راأ�سًيا، فترتاكم عنده املعرفة واخلربات، 
فاأرى اأن تتو�سع راأ�سًيا يف تخ�س�ص حتبه ولديك �سغف 
به، فيكون عملك وجهدك حتت مظلة اأكادميية؛ ما يكون 
له قبول اأكرث عند املجتمع، وحت�سل على موؤهل علمي 

يحفظ حقوقك وجهدك املميز«.
التخرج  بحث  »يف  �صند:  الدكتور  وي�صيف 
والإبل  البيئة،  تخ�س�ص  بني  اجلمع  حاولت  التكميلي 
التي اأع�صقها، ووالدي، فنال بحث التخرج االإعجاب 
العام  امل�رشف  وكذلك  املناق�سة،  وجلنة  م�رشيف  من 
علمية  جملة  يف  بحثي  فن�رشت  البيئية،  العلوم  على 

رحلة مع مرتبة ال�سرف
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ن�رشوا  الذين  الطلبة  اأوائل  من  اأعد  وبذلك  ر�سينة، 
فاأخذت  حمكمة،  علمية  جمالت  يف  تخرجهم  بحث 
النباتية وحتليلها ومدى  العينات  جزًءا من وقتي جلمع 
بني  التوفيق  حماوًل  لالإبل،  والرعوية  البيئية  اأهميتها 
يكون  اأن  اأريد  كنت  نعم  والبحث.  والأ�رشة  العمل 
بها  اأحبها وتعلق  التي  اأبي والبادية  اإلى  البحث مهدى 

واأم�سى حياته بينها.« 
ر�سالة  ال�سبيعي  ل�سند  حتمل  كانت  الأقدار  وكاأن 
م�ستلهمة  ماج�ستري  ر�سالة  واختياره  لأبيه،  وفائه  جزاء 
مع  موعد  على  كان  اإذا  البادية،  يف  معه  ذكرياته  من 
فرحة اإ�سافية يوم ح�سوله املاج�ستري بتفوق مع تزكية 
من اأ�ساتذته ملوا�سلة الدكتوراه، بولدة تركي، مولوده 
العرتاف  دائًما،  �سند  الدكتور  ين�ص  ول  الأول. 
ل�رشيكة رحلته التي حملت معه هموم درا�سة املاج�ستري 
والدكتوراه، مبا رافقهما من �صغوط فوق العادة، لكن 
الذي  نف�سه  اليوم  يف  العال  اإلى  تركي  و�سول  يبقى 
ح�سل فيه على املاج�ستري الفخم، جائزة من رب كرمي 

للزوج والزوجة املكافحني املرتابطني.
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✾ ✾ ✾

ثم بداأت رحلة الدكتوراه، التي كانت تعني اقرتاب 
�سند ال�سبيعي من اللقب احللم الذي اأ�سبح على بعد 
يف  الدكتوراه  ر�سالة  اختار  وقد  معدودات،  �سنوات 
درا�ساتي  »يف  يقول:  اجلزيئية.  والتقنية  النباتية  البيئة 
ما  والإبل  البيئة  بني  للجمع  دائًما  اأ�سعى  كنت  العليا 
الكايف  ن�سيبها  تاأخذ  ول  ع�سقي  الإبل  لأن  اأمكن؛ 
فبعد  والتاأليف.  البحث  من  ت�ستحقه  الذي  وال�سامل 
ح�سويل على املاج�ستري، حاولت مع م�رشيف اأن يكون 
بحث الدكتوراه امتداًدا له، واأن يكون يف نفود الربع 
اخلايل، فحددت امل�سكلة والعينة، لكن �سعوبة املنطقة 
ومتعددة  متكاملة  لإمكانيات  واحتياجها  وخطورتها، 
�ساهقة،  رملية  وكثبان  نـفود  بني  ما  متاهات،  و�سط 
بوادر علم  نف�سه ظهرت  الوقت  نتوقف. ويف  جعلتنا 
التقنية اجلزيئية، فاتفقت مع م�رشيف على اأن اأبحث يف 
هذه التقنية الواعدة التي ل تدر�ص ب�سكل كاٍف، فاأكون 
من اأوائل من يحققون متيًزا علمًيا يف التقنية اجلزيئية، 
وهذا ما كان بح�سول الطالب �سند بن مطلق بن فار�ص 

رحلة مع مرتبة ال�سرف
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ال�سبيعي على درجة الدكتوراه يف التقنية اجلزيئية من 
جامعة امللك �سعود«.

بالتعلم،  ال�سغوف  �سند  الدكتور  انطلق  وكعادته 
على  ح�سوله  فبعد  اخلربات،  ونقل  والتعليم، 
عمل  فريق  تكوين  الفور  على  بداأ  الدكتوراه، 
الوطن  اأجيال  وتدريب  العلمي،  الن�رش  للم�ساهمة يف 
الأجهزة  تخ�س�سه،  جمال  يف  احلديثة  الأجهزة  على 
التي عمل عليها يف الدكتوراه، كما اأنه �سعى لتاأ�سي�ص 
جمعيات علمية وامل�ساركة يف ع�سويتها مع اأ�ساتذة يف 

التخ�س�ص نف�سه.
احلياة، لكن  تــ�ستت يف مفازات  ُحــلم  هكذا، عاد 
الطموح،  ال�ساب  حلم  فتحقق  عظيًما  كان  اهلل  ف�سل 
وحمل لقب »دكتور«، بعد قرابة اأكرث من 22 عاًما، منذ 

بدء رحلته نحو اللقب. 
✾ ✾ ✾

التدري�ص  بع�سوية هيئة  ول تكن رحلة اللتحاق 
مراحل،  من  �سبقها  مما  غرابة  باأقل  اجلامعات  باإحدى 
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يقول د. �سند: »بعد ح�سويل على الدكتوراه بتميز، 
�سنة  وبعد  املعروفة،  اجلامعات  اإحدى  اإلى  تقدمت 
فحملت  اجلامعة،  تلك  من  الرد  ياأتمِ  ل  التقدمي  من 
حقيبتي وم�سيت من دون اأن اأفقد اإمياين باهلل، واأملي 
الب�رشى  جاءتني  الزمن  من  فرتة  وبعد  الغد،  يف 
بقبويل من ثالث جامعات خمتلفة باملنطقة الو�سطى 
الو�سطى  املنطقة  فاخرتت  واجلنوبية،  وال�سمالية 
اأ�سهم  بداأت  وبالفعل  العلمية،  م�سريتي  يف  لأ�ستمر 
يف ت�سييد البناء العلمي لأبناء الوطن، حتى ح�سلت 
جمال  يف  والبحثي  العلمي  التميز  جائزة  على 
تتويًجا  اجلائزة  هذه  واأعد  اأع�سقه.  الذي  تخ�س�سي 
لرحلة ع�سق قدمية، بداأت هناك يف البادية، يف كنف 
الوالد والوالدة، رحمهما اهلل، فالأمر يتجاوز اجلانب 
اإيّل،  بالن�سبة  والوجداين  الإن�ساين  اإلى  العلمي 
ع�سقي  ق�سة  عن  يوًما  تنف�سل  ل  العلمية  فم�سريتي 
لأهلها،  وع�سقي  وكائناتها،  للبادية  ع�سقي  القدمية، 
وعلى راأ�صهم تاج راأ�صي الوالد طيب اهلل ثراه، الذي 

اأردد يف حبه هذا البيت:

رحلة مع مرتبة ال�سرف
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وا�ساأل ربنا املولى ويف الأ�سحار ابتهل
         باأن األقــاك يف فـرح بـدار مابها مـلـل

رحلة  رافقت  التي  الدراماتيكية  الطرائف  ومن 
وجهت  �سنوات،  بعد  اأنه  ال�سبيعي،  �سند  الدكتور 
تدري�سها،  بهيئة  ع�سًوا  قبوله  رف�ست  التي  اجلامعة  له 
دعوة ر�سمية ملناق�سة ر�سالة ماج�ستري فيها بو�سفه ممتحًنا 
خارجًيا، ويف العام نف�سه وجهت له دعوة اأخرى ر�سمية 
ليكون م�ست�ساًرا يف حتكيم الربامج الأكادميية يف جمال 
ات�سال  تقريباً جاءه  بعد عامني  ثم  تخ�س�سه احليوي، 
بحثية  م�ساريع  لتحكيم  العلمي  البحث  عمادة  من 
علمية للجامعة، واإقرارها لعدة اأعوام متتالية. حتى اإن 
اأحد اأ�ساتذة هذه اجلامعة مازحه قائاًل: »من الغرابة د. 
ثم  اجلامعة،  هذه  من  تعيينك  ورف�ص  ا�ستبعادك  �سند 

ا�ستدعاوؤك لالأخذ براأيك وم�سورتك«.
يقول الدكتور �سند: »احلياة ل تتوقف عن اإر�سال 
ر�سائلها لالإن�سان، والر�سالة هنا كانت تتعلق باأنه لي�ص 
منه  ينال  ول  اهلل،  اأقدار  من  يت�سجر  اأن  اأحدنا  على 
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الياأ�ص، فقط عليه اأن يعمل بجد واجتهاد ويثبت ذاته، 
ل  الذين  اأولئك  حتى  اجلميع،  عنه  �سيبحث  حينها 
يعرفوا قيمته يف يوم من الأيام.. عملك اأكرب متحدث 
ر�سمي با�سمك. لكن املوقف الذي اأده�سني حًقا، يوم 
لر�سالة  خارجياً  مناق�ساً  وُر�سحت  الختيار  علي  وقع 
تخرجت  التي  اجلامعة  يف  الباحثني  لأحد  دكتوراه، 
هو  الباحث  ذلك  على  وامل�رشف  املقرر  وكان  فيها، 
نف�سه الذي اأ�رشف على ر�سالتي للدكتوراه، كما كان 
بقية اأع�ساء جلنة املناق�سة ممن ح�رشوا جل�سة مناق�ستي 
يف الدكتوراه اخلا�سة بي وكنت اأجيب عن اأ�سئلتهم. 
اأثار وجودي بينهم يف ذلك اليوم �سعوًرا غريًبا  لقد 
اأمامهم  اأجل�ص  كنت  القريب  فبالأم�ص  بداخلي، 
اأ�سئلتهم، وتعرتيه حالة توج�ص وقلق  باحًثا يرد على 
ب�ساأن ما قد ي�ساألونه عنه، واليوم، بف�سل اهلل، اأجدين 
جال�ًسا بينهم ومعهم، مناق�ساً خارجياً،  مبا يحمله لقب 
رفيع،  اأكادميي  اعتبار  من  له  وما  خارجي(  )مناق�ص 
ثقة  بنيل  بفخر  و�سعرت  هلل،  و�سكًرا  حمداً  ف�سبحت 
يعتز  اأب  كاأنه  طالبه،  بني  من  يل  واختياره  م�رشيف 
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اعرتافاً  يل  اختياره  يف  وراأيت  اأبنائه،  اأحد  حققه  مبا 
�سمنيا منه يل بالتميز«.

✾ ✾ ✾

مبحب  و�سل  قد  الأحالم  �سفر  اأن  ظان  يظن  وقد 
العلم وطالبه القدمي �سند ال�سبيعي اإلى حمطته الأخرية، 
لكن واقع الأمر اأن ابن بادية اخلرمة ل نهاية لأحالمه، 
احليوانية  الرثوة  مل�ستقبل  املرة  هذه  اأحالمه  كانت  واإن 
يف وطنه، اأحالم لبالده ومواطنيها، يقول: »احلمد هلل، 
اأطمح يف حتقيق  زلت  وما  التي حتققت،  الأحالم  من 
العلمية،  املحافل  يف  الغايل  وطني  متثيل  منها،  املزيد 
والإ�سهام مع اجلهات العلمية والوطنية للتطوير والبناء 
ا نتطلع  وال�ستثمار يف عقول اأبناء وطننا املعطاء، اأي�سً
بكل �سغف وطموح باإن�ساء مركز امللك �سلمان لأبحاث 
ال�سياد«  »ليايل  برنامج  يف  فكرته  طرحت  وقد  الإبل، 
الذي يبث من اأر�ص مهرجان امللك عبدالعزيز ملزاين 
الإبل، لتعظيم ال�ستفادة من الإبل، كنزنا الثقايف ورمز 
اأ�سالتنا وح�سارتنا العريقة والدفع بها لتكون مو�سوع 
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اأبحاث عاملية يف منتوجاتها القيمة الغذائية والقت�سادية 
البلد  هذا  يف  والهمة  بالعزمية  نتطلع  كما  والطبية. 
اإلى ال�ستثمار يف خملفات البيئة املختلفة؛ ما  املعطاء 
لال�ستثمار  وم�سجًعا  واعًدا  بيئًيا  اقت�سادًيا  رافًدا  ميثل 
فيه، وهو ما يعرف بالقت�ساد الدائري الذي ت�سعي اإليه 
ا ا�ستثمارية لالأجيال املقبلة،  معظم الدول؛  ما يوفر فر�سً
يكون  لأن  اأتطلع  ا  اأي�سً وقوًيا.  مهًما  اقت�سادًيا  ومورًدا 
التقنية  امتالك  يف  الدول  م�ساف  مقدمة  يف  وطني 
والخرتاع،  بالبتكار  خا�سة  هيئة  اإن�ساء  عرب  العلمية 
تخ�س�سي،  جمال  يف  �سخ�سًيا  له  اأ�سعى  ما  وهذا 
وكذلك اإن�ساء عدة مراكز موزعة يف خمتلف املناطق 
)بنوك  مبثابة  تكون  الربية،  النباتات  ببذور  لالحتفاظ 
من  ميكن  ما  مهًما؛  بيئًيا  مورًدا  بو�سفها  للبذور(، 
ا�ستخدامها يف ال�سناعات الدوائية، وغريها، وبالتايل 
ميثل رافًدا اقت�سادًيا اآن الأوان لال�ستفادة منه، ول�سيما 
اأن بع�سها قد انقر�ص، والآخر مهدد بالنقرا�ص، فلعلنا 
ندرك ما بقي من تلك النباتات احليوية والرثوة احلقيقية 

لنا ولأجيالنا املقبلة«.
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احلــادي والإبـل
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          احلادي والإبل

يقيًنا ل يرى البدوي ال�سحراء بعيوننا، ل ينظر اإليها 
اإلى  ي�سل  حتى  م�سافاتها  يقطع  اأن  ينتظر  عابر  نظرة 
البدوي،  وجهة  ال�سحراء  لأن  بب�ساطة  وهذا  وجهته، 
اأر�سه التي ي�سافر اإليها، وحنينه الذي ل يفارقه، وعامله 

الذي يتنقل به بني املدن.
يقيًنا ترى عني ابن البادية ما ل نراه يف ال�سحراء، 
وت�سمع اأذنه ما ل ن�سمعه، وتهتز جوارحه ملنظرها الذي 
يخلب عقله، وميلك عليه قلبه، فال�سحراء اأمه التي من 
رحمها ولد، وعلى رمالها خطى خطواته الأولى، وبني 

احلــادي والإبـل



نــام ـِ ُطُمـــوٌح و�س

138139

بها  وارتبطت  والفرح،  بالألفة  اأح�ص  الوادعة  كائناتها 
ذكرياته كاأنها مكون من مكوناته الإن�سانية التي ت�سكل 

�سخ�سيته وهويته.
نظرتنا  والأغنام  الإبل  اإلى  البدوي  ينظر  ل  يقيًنا 
اإليها، اإذ يرى فيها رمز عزه ورخائه وتراث قومه ورفاق 
ل  مفتوحة  �سحراء  كاأنها  ال�سافية،  الب�سيطة  طفولته 
غمو�ص فيها، ول �سيء يختبئ له وراءها. حتى املخاطر 
ل  فالذئاب  فيها،  خفاء  ل  البدوي  حياة  يف  وا�سحة 
تلتب�ص عليه ول تتلون له، لهذا جتد ابن البادية وا�سًحا 
كاأنه �سحراء تفتح لك ذراعيها لتعلن عن هويتها، فال 
يخفي عنك �سيًئا، ول يتلون عليك، َحَمٌل يف لني قلبه، 
يف  ممتدة  رمال  �سفحُة  واحتماله،  �سربه  يف  وَجَمٌل 

و�سوحه، ورياٌح عاتية يف غ�سبه.
ولأن ال�سحراء ل تفا�سيل كثرية فيها ت�سغل النا�ص 
ومقولت  بال�سعر  اأهلها  �سغف  فقد  اإن�سانيتهم،  عن 
ال�سحراء  ابن  جتد  لذا  التاريخ،  وحكايات  احلكمة، 
والأجداد،  الآباء  لق�س�ص  وم�ستمعاً  بال�سعر،  ملهًما 
ال�سامت  لعامله  والإ�سغاء  التاأمل  على  جمبوًل  وجتده 
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الذي ل �سخب فيه، كما جتده قوي احلافظة؛ ليتكيف 
مع هذه احلياة التي يعي�ص اأهلها معظم اأوقاتهم اخلالية 
اآدابهم  ي�ستدعون  الكثرية،  الب�رشية  امل�ساهد  من 
وق�س�ص اآبائهم وبطولتهم واأيامهم وخرائط اأن�سابهم، 
دواء  خزانة  على  القائم  الفطري  الطبي  وخمزونهم 
اأ�سجارها  فوائد  وتعلموا  فيها،  ولدوا  التي  الطبيعة 

واأع�سابها.
ق�سة  م�رشح  كانت  ال�سحراء  اإن  القول  وميكننا 
فار�ص  بن  مطلق  بن  �سند  الدكتور  عنه  املوؤلَّف  حياة 
ال�سبيعي، ابن البادية الذي يحمل واحًدا من الأ�سماء 
الدارجة واملحببة اإلى اأهلها، فكل اأب يحلم باأن يكون 
ابنه �سنًدا له يف مقابل عوادي الأيام. وبالفعل، فاإن ما 
ا�ستعر�سناه من رحلة الدكتور �سند، وما بقي من هذه 
الرحلة، يك�سف لنا عن اأن ا�سم البن كان على م�سمى 
ا�سمه  من  امرئ  »لكل  العرب  قالت  وكما  بالفعل، 
ن�سيب«، وهذا ما توؤكده جميع �سواهد رحلة البن 
بالبحث  مرتبطة  حمطاتها  جميع  كانت  التي  »�سند« 
اأبيه منذ كان يرتكهم يف املنطقة ال�رشقية ليذهب  عن 

احلــادي والإبـل
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ثم  اخلرمة،  بر رحمه يف  اأو رحالت  عمله  اأ�سفار  يف 
بحثه عن اأبيه يف البادية حني عادوا اإلى مدينتهم الأم، 
حتى اأ�سبح بالفعل برفقته، ومن الق�س�ص التي جت�سد 
هذا احلنان القدمي من ال�سغري »�سند« على اأبيه، ق�سة 
ب�سيطة التفا�سيل، عميقة الدللة، يقول الدكتور �سند: 
»عندما كنت طفاًل يف املرحلة البتدائية، كنت اأدخر 
�سيًئا من وجبتي املدر�سية لأعطيها لأبي، فاأرى ال�رشور 
حمياه،  تعلو  والبت�سامة  الطاهر،  وجهه  من  ي�سع 
ال�سنوات  مرور  من  الرغم  على  اأن�ساه  لن  موقف 

الطوال«.
اأن منر عليه هنا  ين�سى، ول ميكننا  بالطبع موقف ل 
من  يتبقى  مبا  ال�سغار  يعود  اأن  فاملعتاد  الكرام،  مرور 
ال�سغار،  اإخوتهم  على  ليوزعوها  املدر�سية  وجباتهم 
الآباء  اأن  على  جميًعا  درجنا  فقد  اآبائهم،  على  ولي�ص 
ل  ال�سغرية،  ال�سن  تلك  يف  ول�سيما  لالأخذ،  وجهة 
للعطاء، لكن من الوا�سح اأن ال�سغري »�سند«، بداأ رحلة 
وي�سكنه  يحمله،  بطولة  لقب  كاأنه  مبكًرا،  ا�سمه  تاأكيد 

هاج�ص الدفاع عنه يف كل جولة من جولت احلياة. 
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ومل ياأِت هذا االرتباط من فراغ باأب فا�س من حنانه 
الكرمي  القراآن  يعلمه  اأن  اعتاد  الذي  ال�سغري  ابنه  على 
منذ طفولته، ويراجع معه تالوته، ويقيل عرثات ل�سانه 
يف »جزء عم« وهو يرتل اآياته بني يديه، وقد اعتاد اأن 
يراقب والده كلما فا�ست عيناه بالدمع حني ي�سمع من 
�سورة  اأ�سبحت  حتى  يو�سف،  ل�سورة  تالوة  اأحدهم 
ال�سنوات  هذه  بعد  اليوم،  عليه  مرت  كلما  يو�سف، 
بعينيه  اأبيه  وجه  �سورة  ذاكرته  اإلى  تقفز  الطويلة، 
املغرورقتني بالدموع من رحمة اهلل ولطفه بعبده ونبيه 
اأحد  على  يخفى  ل  ق�سة  ال�سالم، وهي  عليه  يو�سف 
ا من ارتباط  اآيات لطف اهلل وعنايته، واأي�صً ما فيها من 
ال�سالم، ووفاء  يو�سف، عليهما  بابنه  يعقوب  اهلل  نبي 
تنطوي  ما  اآخر  اإلى  يعقوب،  لوالده  يو�سف  اهلل  نبي 
عليه هذه الق�سة القراآنية العظيمة من قيم الرب والوفاء 

واحلنان بني اأب وابنه. 
وجودًيا  ارتباًطا  �سند  ال�سغري  وجدان  ارتبط  هكذا 
باأبيه، واأدرك منذ الطفولة معنى ا�سمه »�سند«، واملهام 
التي تتوجب عليه حتى يكون اأهاًل لهذا ال�سم، لكن 
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اأبيه، واأن  ال�سغري الذي قرر اأن يكون عند ح�سن ظن 
املفهوم،  لهذا  روؤيته  يف  بعيًدا  ذهب  له،  �سنًدا  يكون 
حني وجد من بر اأبيه اأن يرب كل �سيء تعلقت به نف�ص 
وغنمها  واإبلها  وحجرها  بب�رشها  ال�سحراء  حتى  اأبيه، 

ونباتاتها.
�صند  الدكتور  بني  العجيب  االرتباط  يده�صك هذا 
والبادية، فال متلك، يف �سوء اإدراكك للعالقة العميقة 
والده،  وبني  بينه  والوجودي  الع�صوي  واالرتباط 
رحمه اهلل، اإل اأن جتزم باأن والده يتمثل له يف كل �سيء 
يف البادية، حتى اإنه اأ�رش على مدار رحلته العلمية اأن 
ي�سملها كلها بعنايته العلمية، واأن يتخذ منها مو�سوعات 
والغطاء  بالبيئة  الهتمام  بني  راوحت  التي  لأبحاثه 
اأبيه، وال�رش  بينه وبني  الع�سق امل�سرتك  النباتي والإبل، 
ا. الإبل، الكائنات التي اأحبها البن  امل�سرتك بينهما اأي�سً
ال�سغري على حب اأبيه، حني علم اأن اأباه كان يرتكهم 
هو واإخوته بالأ�سهر من اأجلها، واأنها جزء من التكوين 
النف�صي الأبيه، فانخرط ال�صغري يف اإقامة رابطة قوية بينه 

وبني الإبل، حتى ي�سمن م�ساركة اأبيه هذا الع�سق.
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م�رشح  للبادية،  العا�سق  ال�سغري  حتول  هكذا 
كلها،  للبادية  »�سند«  اإلى  لأبيه،  ووفائه  حبه  ق�سة 
تقدميها  ويعيد  املحافل،  يف  با�سمها  يتحدث  و�سفري 
فاأبحر  واخلارج،  الداخل  يف  العلمية،  االأو�صاط  اإلى 
اإعادة  يف  واجتهد  تفا�سيلها،  يف  وتعمق  علومها،  يف 
اكت�سافها، واأثرى عقله بعلومها، حتى اإنه اأ�سبح ظاهرة 
البادية  يخ�ص  ما  بكل  و�سغفه  وتعمقه  واإملامه  ولعه  يف 
ومن  ومعارف.  علوم  من  بها  يرتبط  اأو  وموجوداتها 
الق�س�ص التي تبني لنا اإلى اأين و�سل به ال�سغف، ق�سة 
خارج  من  باأكادميي  جمعه  للقاء  �صند  الدكتور  يرويها 
»دعيت  يقول:  املاج�ستري،  درا�سته  مرحلة  اإبان  اململكة 
من قبل مدير مركز اأبحاث املراعي والإبل باجلوف اإلى 
زيارة املركز، بحكم ذيوع اأنباء اهتمامي بالإبل والبيئة 
وكنت  اآنذاك،  الإبل  عن  املبكرة  وموؤلفاتي  النباتية، 
العربية.  بالدنا  من  اأكادميي  ب�سحبة  الزيارة  هذه  يف 
و�سلنا اإلى املركز، واأخذنا جولة باملركز واأ�سغينا اإلى 
من  وغريها  ومنجزاته  ومهامه  اأعماله  عن  �رشوحات 
الفعاليات املعتادة يف مثل هذه الزيارات، ويف امل�ساء 
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اأنا وال�سيف املرافق يف جولة على حظائر الإبل  ذهبنا 
حيوانية،  ثروة  بو�سفها  الإبل  عن  حديث  بيننا  ودار 
وعن فوائدها القت�سادية املتعددة، وكيف اأنها خمزن 
وا�سرت�سلت  وحديًثا،  قدمياً  لبالدنا  ا�سرتاتيجي  غذائي 
يف �رشد ق�س�ص قيمة عن الإبل قدميًا وحديًثا، ويف �رشد 
عن  بحديثنا  م�ستمتعتني  نحن  وبينما  عنها،  معلومات 
الإبل وعجائبها، فجاأة نظر اإيل ال�سيف نظرة ا�ستغراب 
من  �سوؤال:  عندي  �سند  »يا  قال:  ثم  قلياًل،  �سمت  ثم 
بالإبل يف زمننا هذا؟! هل  �سغوفاً  اأجد �ساباً  اأن  النادر 
من اأ�سـرتك اأو اأحد اأقاربك دكتور اأو لديه موؤهل علمي 
العجيبة  اأ�سئلته  من  ا�ستغرابي  اأبديت  وحني  عاٍل؟«، 
واملباغتة قال يل جملته التي اأتذكرها جيًدا كاأنه يقولها 
الآن: »ل اأجد �سابًا �سعودًيا مثلك ي�ساأل ويحر�ص على 

املعرفة ولديه هذا ال�سغف بالعلم وحبه«.
وهنا جتاوز �سند ال�سبيعي دوره �سفرًيا للبادية واأهلها 
�صفرًيا  دوره  اإلى  العلمية،  االأو�صاط  يف  وموجوداتها 
خاطًئا  مفهوًما  بت�سحيحه  واأهلها؛  اململكة  عن  �سعبًيا 
من  جيدة  غري  ذهنية  و�سورة  الزائر،  ال�سيف  لدى 
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اأنه اكت�سبها من جتارب �سابقة، قبل اأن يلتقي  الوا�سح 
�سند ال�سبيعي ابن البادية و�سفريها، و�سفرينا ال�سعبي، 

وفق مفاهيم علم الدبلوما�سية ال�سعبية.
»وديرته«  وقومه  والده  �سند  رحلة  بداأت  هكذا 
ال�سبيعي يف تقدمي  فار�ص  ابن مطلق بن  �سند  الدكتور 
رمزها  »الإبل«  مقدمتها  ويف  وموجوداتها،  دياره 
العنوان  لتكون  اختياره  عليها  وقع  التي  واأيقونتها 
الرئي�ص لقائمة من اأهم موؤلفاته التي بداأها مبكًرا، حتى 
قبل احل�سول على املاج�ستري اأو الدكتوراه، وعن هذا 
الختيار املبكر لالإبل على وجه اخل�سو�ص، والجنراف 
نحوها، يقول الدكتور �سند: »بعد مدة ا�سرتى والدي 
العظيم؛  املخلوق  هذا  اأتاأمل  فكنت  الإبل،  من  عدًدا 
تقف  والدي  يناديها  فعندما  وحنينه.  وعطاءه،  �سريه، 
جتود  الفجر  وقبيل  وخفة،  بهدوء  اإليه  وتاأتي  وتلتفت 
علينا باألبانها يف اإناء كبري. طالت اأوقات تاأملي وتعجبي 
يف هذا املخلوق العجيب يف هذه ال�سحاري املرتامية 
وكالأر�ص،  كالوطن،  ل�ساحبها  الناقة  فهذه  املهلكة، 

وكاملطر، فهي رمز لل�سرب والوفاء وال�سفر ال�ساق«.
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هكذا يختزل الدكتور �سند ال�سبيعي عالقته بالإبل 
كالوطن،  ل�ساحبها  الناقة  »هذه  واحدة  كلمة  يف 
االرتباط  �رش  لنا  يف�رش  وهكذا  وكاملطر.«،  وكاالأر�س، 
مثل  قدرها  يعرف  ل  التي  الإبل  وبني  بينه  الوجودي 
ابن البادية، ول يدرك اأ�رشارها مثله، ويتبدى لنا البون 
الكبري بني نظرة ابن البادية اإلى الإبل، ونظرة غريه من 
يقول  الأكادمييني،  باأحد  جمعه  حوار  يف  الباحثني، 
الدكتور �سند: »تقدمت للجامعة لتعييني حما�رًشا يف 
وتوجهي  املاج�ستري  على  ح�سويل  بعد  البيئة،  جمال 
واملناق�سة،  للمقابلة  جلنة  و�ُسكلت  الدكتوراه،  لنيل 
جهدي  وعن  عني  ونبذة  �سرية  اللجنة  رئي�ص  وقدم 
العلمي والبيئي، ثم اأ�سار اإلى اأين األفت كتابًا ومرجًعا 
�ساماًل عن الإبل، فقال اأحد اأع�ساء اللجنة، وهو اأ�ستاذ 
التي  ا: »ما �ساء اهلل.. موؤلف عن الإبل  البيئة، ن�سً يف 
غريبة،  كانت جملة  بالذات؟.«،  النباتي  الغطاء  تدمر 
�ُسمح  حتى  فانتظرت  حمله،  غري  يف  هجوًما  وكان 
الإبل ل  دكتور  يا  اإليه، وقلت:  باحلديث، ونظرت  يل 
الربيع،  موا�سم  يف  وخ�سو�ساً  النباتي،  الغطاء  تدمر 
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ما  باأظالفها؛  وتدو�سها  النبات  تقتلع  التي  كالأغنام 
يهتك ويدمر الغطاء النباتي، بينما الإبل تاأكل ق�سمات 
ب�سيطة من النباتات احلولية، ثم تتنقل لالأخرى، باأخفافها 
الأ�سفنجية املرنة التي ل توؤثر على هذه النباتات الربية، 
بل حتافظ على التنوع النباتي وتقاوم الت�سحر.«، لقي 
وبالطبع  اللجنة،  اأع�ساء  بقية  من  ا�ستح�سانًا  جوابي 
غري  املوقف  �ساحب  اللجنة  ع�سو  ا�ستح�سان  يلَق  ل 
املتعاطف مع الإبل، ورمبا كان هذا �سبب عدم قبويل 
درجة  على  بح�سويل  لحًقا،  تعلمت  لكنني  حينها، 
قبويل،  على  املوافقة  قرار  اأنتزع  كيف  الدكتوراه، 
ا كيف اأ�سحح تلك املفاهيم غري ال�سحيحة  وتعلمت اأي�سً

ال�سائعة عن الإبل«.
هكذا حا�رش �سند ال�سبيعي حما�رشة خاطفة، كانت 
اأقرب ما تكون اإلى دفاع عن الإبل التي ع�سقها، ليدفع 
لنا عن  بها، وهو رد يك�سف  األ�سقت  باطلة  عنها تهمة 
فالفارق  بالإبل،  املرتبطة  العلوم  يف  خمتلف  باحث 
اأن  فمع  لالإبل،  املهاجم  الراأي  وبني �ساحب  بينه  كبري 
الآخر اأكادميي كبري، اإل اأنا طالب الدكتوراه تفوق عليه 
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الإبل،  بني  عا�ص  بادية  ابن  اإل  ميتلكها  ل  التي  بحجته 
وراقبها طوياًل، وتاأملها وهي حتافظ على البيئة النباتية 
به  وتعالى  �سبحانه  اهلل  زودها  الذي  الطبيعي  بتحورها 
ال�سحراوية،  البيئات  يف  للعي�ص  مثالًيا  كائًنا  لتكون 
ال�سحراء،  موارد  فقر  تتحمل  اأن  اأجل  من  فقط  لي�ص 

ا؛ حتى ل تزيدها فقًرا. ولكن، اأي�سً
✾ ✾ ✾

الدكتور  الإبل يف م�سرية  التاأليف عن  بداأت رحلة 
�سند ال�سبيعي، قبل احل�سول على درجة املاج�ستري، ما 
النقدي،  التفكري  اإلى امتالك مبكر للقدرة على  يلفت 
ورغبة يف االإنتاج العلمي والبحثي، لكنها م�صرية بداأت 
مع الإبل، الكائنات التي حازت ح�سة الأ�سد من موؤلفاته 
العلمية، وعندما �ساألنا الدكتور �سند: ملاذا معظم موؤلفاته 
عن الإبل؟ كان جوابه: »عندما ل يكتب اهلل لنا القبول 
البكالوريو�ص  على  ح�سويل  بعد  املاج�ستري  لدرا�سة 
وكانت  للماج�ستري،  املطلوبة  الأعداد  لقلة  مبا�رشة؛ 
عندي  يكون  اأن  الثانوية  املرحلة  اآخر  اأمنية يف  عندي 
من  به  ُينتفع  واأثًرا  علًما  ليبقى  ا�سمي  يحمل  موؤلَّف 
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الإبل ويحبها، فكنت  بعدي. ولأن والدي كان ميتلك 
هذه  يف  اأتاأمل  ب�سحبته،  واأنا  املدر�سية  الإجازة  خالل 
يحاول  البادية  ابن  اأن  وكيف  العجيبة،  املخلوقات 
امتالكها لتجود عليه بحليبها، وحتمله يف اأ�سفاره فتنقله 
من مكان لآخر، وكيف ياأن�ص بروؤيتها وحنينها و�سريها، 
فيقال  بالإبل  يت�سمى  من  جند  حتى  بها،  يتعلق  وكيف 
فالن كاجلمل يف �سربه وقوته وعطائه، من هنا تر�سخت 
يف ذهني عجائب هذا املخلوق العظيم املعجز الذي 
ذكره رب الكون يف كتابه الكرمي، فبداأت اأت�ساأل: ملاذا 
ل يوجد موؤلف �سامل اأو كتاب يتطرق لهذا املخلوق 
َخلقه  يف  والإعجاز  وعجائبه  اأ�رشاره  الب�رش  ليعرف 
عن  بالتاأليف  �سغفي  كان  هكذا  ومنتجاته،  وتكوينه 
الإبل يزداد يوًما بعد يوم، واأح�س�ست باأنني اإن اأقدمت 
على موؤلف قيم عن الإبل، فاإنني بهذا اأكون قد اأ�سديت 
�سنيًعا للبادية واأهلها، وقبل هذا وبعده، لوالدي الذي 
يف  تخرجي  بعد  لذا  ع�سقها،  واأورثني  الإبل  ع�سق 
وجدتني  العلمي،  البحث  اأدوات  وامتالكي  اجلامعة، 
وبداأت  الإبل،  اأ�رشار  على  الطالع  اإلى  بقوة  منجرًفا 
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اأحدث نف�سي: ما الذي مينعني من اجلمع بني معرفتي 
وحبي لالإبل، وال�ستفادة مما تو�سل اإليه العلم للك�سف 
عن اأ�رشار هذه الكائنات العجيبة واأ�رشارها واإعجازها 
م�ستمداً  انطلقت  الزمالء  اأحد  ومب�ساعدة  العلمي، 
العون من العلي القدير مع الرجوع لأ�ساتذة اجلامعة، 
فوفقت يف تاأليف مرجع �سامل عن الإبل حمل عنوان  
جوانب  اإلى  فيه  تطرقت  واإعجاز(،  اأ�سـرار  )الإبل.. 
متعددة عن حياة الإبل، وقد وفقني اهلل، فلم ي�سع اجلهد 
انت�سار  له  فتحقق  املوؤلف،  هذا  بذلته يف  الذي  الكبري 
اأن�سى  ول  وخارجها،  البالد  داخل  قبوًل  وحاز  كبري، 
يف هذا املقام الإ�سهام امل�سكور واملقدر من اأ.د.حممد 
الطريقي الذي اآزرين ودعمني يف هذا اجلهد العلمي«.

�سند  للدكتور  الأول  املوؤلف  اأن  الوا�سح  ومن 
ال�سبيعي، ل يكن ك�سًفا علمًيا عن اأ�رشار الإبل وح�سب، 
بل كان ك�سًفا علميًا عن قدرات التفكري النقدي التي ولد 
بها، وطاقته البحثية املتوثبة، ورغبته اجلارفة يف البحث 
والكتابة والتاأليف، فكان الكتاب انطالقة مل�سرية علمية 
بحثية وا�سل من خاللها ما بداأه يف كتابه الأول، يقول 
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الدكتور �سند: ومع بداية مزاين الإبل اأ�سدرت املوؤلف 
الثاين )الإبل عز لأهلها(، ومع انت�سار و�سائل التوا�سل 
وهو  الإبل(،  )حب  الثالث  املوؤلف  اأ�سدرت  احلديثة 
ا ا�ستثمرت ظهور  كتاب اإلكرتوين ملون و�سامل. اأي�سً
�سبكة الإنرتنت يف تاأ�سي�ص موقع خا�ص لالإبل مبجهود 
يف  الإبل  نادي  مع  واأ�سهمت  الزمالء،  مع  م�سرتك 
برنامج »ليايل ال�سياد«، كما �ساركت يف ملتقى جمعية 
الإبل الثاين، ويف ملتقى الإبل بالق�سيم، و�ساركت يف 

موؤمتر بتون�ص عن �سلوك الإبل«.
من  لالإبل،  �ساملة  نظرة  ال�سبيعي  �سند  وللدكتور 
خالل تتبعه لكل ما يخ�سها، لي�ص على م�ستوى اململكة 
»دارت  يقول:  العاملي،  ال�سعيد  على  بل  وح�سب، 
العلمي  الإعجاز  اأوجه  اإبراز  حول  الإبل  عن  موؤلفاتي 
ا  واأي�سً البديعة،  املده�سة  املخلوقات  هذا  خلق  يف 
مبثابة خمزن  فهي  املتعددة،  القت�سادية  فوائدها  حول 
لإبراز  �سعيت  كما  للدواء،  واعد  وم�سنع  للغذاء، 
الإبل بو�سفها موروًثا ثقافًيا لبالدنا، تطلًعا لأن نقدمها 
الوطنية.  هويتنا  متثل  عاملية،  ح�سارية  اأيقونة  بو�سفها 
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واإن ثقتي بال حدود يف الرهان على م�ستقبل الإبل يف 
اململكة، وقدرتها على اأن ت�سبح ثروة حيوانية متجددة 
التي  املجاعة  يف  ح�سورها  اأثبتت  فقد  وم�ستدامة، 
اأ�سابت القارة الإفريقية، فكان لها دور حموري يف حل 
م�سكلة الأمن الغذائي هناك بعطائها وجودها مبنتجاتها 
الثمينة، ما دعا العال اإلى تخ�سي�ص عام لالإبل يحمل 

ا�سم عام الإبليات، واختري العام 2024  موعًدا له«.
هكذا اأ�سبحت الإبل مو�سوع حياة ور�سالة للدكتور 
�سند ال�سبيعي، ل يكتف يف �سبيلها مبوؤلفاته واأبحاثه، اأو 
الإ�سهامات التي �سبق الإ�سارة اإليها وح�سب، ففي اأثناء 
التوازي  على  عمل  الدكتوراه،  على  ح�سوله  مرحلة 
مع جهده يف العمل على الر�سالة، مع نخبة من اأ�ساتذة 
جامعة امللك �سعود، على تاأ�سي�ص اأول جمعية خمت�سة 
لدرا�سات  ال�سعودية  )اجلمعية  ا�سم  حملت  بالإبل 
العلمية،  اجلمعية  لهذه  موؤ�س�ًسا  بذلك  فاأ�سبح  الإبل(، 
م�سارًكا  باحًثا  ان�سمامه  اإلى  بالإ�سافة  بها،  وع�سًوا 
من  بروتني   Whey )م�ستخل�ص  البحثي  امل�رشوع  يف 
حليب االإبل للوقاية وعالج مر�س ال�صكري( بالتعاون 
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من  وبدعم  �سعود،  امللك  جامعة  من  بحثي  فريق  مع 
والتقنية، عام  1434  للعلوم  امللك عبدالعزيز  مدينة 
العلمية،  باملجالت  البحث  ن�رش  وقد  م،  هــ/201٥ 
مدعـوم  فريق  يف  م�سارًكا  باحـًثا  ان�سمامه   عن  ف�ساًل 
من جهات حكومية لقيا�ص تراكم امللوثات النفطية يف 
وقد  1436هـ.  ال�رشقي   ال�ساحل  على  احلية  الكائنات 

ن�رش البحث يف الدوريات العلمية. 
ال�سبيعي،  �سند  ال�سغري،  احلادي  و�سل  هكذا، 
بالإبل، اإلى م�سارب جديدة، ل تكن قد و�سلت اإليها 
من قبل، واأعاد اكت�سافها بو�سفها ثروة قومية، واأيقونة 
موح،  الطَّ العلمي  للبحث  وميدانًا  تراثية،  ح�سارية 
التاريخ، يف رحلة  الإبل عرب  فكان نعم احلادي مل�سرية 

لن ين�ساها له قومه.
✾ ✾ ✾

والالفت يف رحلة الدكتور �سند ال�سبيعي، �ساحب 
املوؤلفات عن الإبل، وع�سو الكيانات العلمية والثقافية 
املتخ�س�سة يف �سوؤون الإبل، وابن اأحد قدامى مالك 
الإبل، ل ميلك قطيًعا من الإبل، كان هذا مو�سع �سوؤال 
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ملح بعد هذه الرحلة الطويلة يف دروب الإبل، لأحد 
اأكرب ع�ساقها، فاأجاب الدكتور �سند: »ما من �سك يف اأن 
ا ملن ترعرع وم�سى  امتالك الإبل اأمنية غالية وخ�سو�سً
اأ�ســرارها وتاأمل يف  اأثر اأخفافها بالرمال وعرف  على 
الكتفاء  اآثرت  لكنني  الغريبة،  وعجائبها  مكوناتها 
البحثية  العلمية  جهودي  وت�سخري  بحبها،  الإبل  من 
ما  بقدر  منها،  اأمتلكه  ما  يعنيني  ل  و�سدًقا  خلدمتها، 
يعنيني ما متتلكه بالدي من هذه الرثوة العظيمة، فلن 
ينقطع دعمي عن مالك الإبل الذين لهم جهود مقدرة 
يف احلفاظ على هذه الثقافة الأ�سيلة العريقة والرثوة 
امل�سكورة  م�ساعيهم  يف  لهم  �سنًدا  و�ساأبقى  البيئية، 
اأحب  نعم  الثمينة.  �ساللتها  من  والإكثار  بها  للعناية 
اأعرب عن هذا احلب يف املعامل، حيث  الإبل، لكنني 
الإر�سادات  اإلى  ونخل�ص  العلمية  الأبحاث  جنري 
الإبل  قيمة  لإبراز  نتاجها؛  مبختلف  للعناية  الالزمة 
الإعجازية  واإي�ساح جوانبها  وثروة،  بو�سفها موروًثا 
املبهرة  التي تو�سل العلماء، فقط، جلزء ب�سيط منها، 
وتق�سي  التاأمل  ت�ستحق  اأ�رشار خفية  تبقى هناك  فيما 
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احلقائق عنها؛ ملعرفة خ�سائ�سها ومنافعها القت�سادية 
مهتم  اإنني  قاطبة.  للب�رش  املتنوعة  والغذائية  والطبية 
اإلى  الثقايف  املوروث  هذا  بتحويل  الأول  املقام  يف 
ح�سارة �ساخمة عاملًيا، حتمل هوية بالدنا، وتبقى كنًزا 
لأجيالنا يف امل�ستقبل. ونظًرا لكتظاظ الوقت باجلهود 
اأن  بني  اخليار  كان  فقد  والعلمية،  البحثية  والأن�سطة 
اأن  اأو  بها،  للعناية  واأتفرغ  الإبل،  من  عدًدا  اأمتلك 
اأتفرغ للعناية برثوة بالدنا من الإبل، واأجدين مطمئًنا 
باخليار  ال�ستغناء،  حد  اإلى  ومكتفًيا  وم�ستمتًعا  اأكرث 

الأخري.. خيار الوطن؟«.
✾ ✾ ✾

يف  ال�سبيعي  �سند  الدكتور  عطاء  اختزال  ل  لكنه 
موؤلفاته عن الإبل، وغريها من الأن�سطة البحثية والثقافية 
الأ�سيل  البادية  ابن  الإبل، فلم يكن  التي دارت حول 
ليغفل اخليل التي خ�سها مبوؤلف كامل، اأما البيئة النباتية، 
فكانت العنوان الدائم لرحلة البكالوريو�ص واملاج�ستري 
والدكتوراه، بل والأ�ستاذية التي يقرتب الآن من حمل 
لقبها، وي�سابق الزمن يف ماراثون اأبحاث حتى يحمل 
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لقب الأ�ستاذ الدكتور �سند ال�سبيعي، قريباً اإن �ساء اهلل، 
يف جمال تخ�س�سه احليوي املميز. 

والفتتان  والبادية  ال�سحراء  بيئة  ع�سق  بداأ  ولقد 
يراقب  وهو  ال�سبيعي،  �سند  الطفل  عند  مبكًرا  بها 
كانت خمزنًا  لو  كما  الطبيعة  مع  قومه  يتعامل  كيف 
الدكتور  يقول  باجل�سم.  والعناية  والتزين  للتداوي 
�سند: »عندما كنت يف املرحلة البتدائية كانت اإحدى 
وت�سعه  تطحنه  ثم  ال�سدر  ورق  من  تاأخذ  قريباتي 
اأراقب  راأ�سها، وكنت  ل�سعر  ال�سابون  بدًل من  باملاء 
فوق  تطفو  الرغوة  اأ�ساهد  واأنا  با�ستغراب  طريقتها 
بالذات.  النبتة  املاء. وت�ساءلت يف نف�سي: ملاذا هذه 
وال�سهول  ال�سحاري  دهاليز  يف  اأجتول  وعندما 
يف  تنمو  التي  نباتاتها  اأراقب  كنت  اأرعاها،  باأغنامنا 
قلب هذه ال�سحاري املقفرة، واأت�ساءل كيف منت هنا 
و�سط هذا اجلفاف، وما الذي ميكن اأن ي�ستفاد منها. 
واالأزهار  االأمطار  �صقوط  بني  العالقة  يف  اأفكر  كنت 
التي تنمو فيها، واأت�ساأءل من نقل بذورها اإلى هنا من 

الأ�سا�ص؟«.
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ميكن  ول  �سغري،  طفل  على  كبرية  اأ�سئلة  كانت 
يخطر لل�سغري �سند على بال اأن هذه الأ�سئلة �ستكون 
مو�سوع رحلة حياته العلمية، اأو رمبا اأن هذه الهواج�ص 
هذا  اإلى  قاده  ما  لل�سحراء،  الع�سق  وهذا  ال�سغرية، 
التخ�س�ص العلمي الذي اأحبه كما لو كان موهبة ولد 
بها. يقول: »�سجرة ال�رشح العمالقة من الأ�سجار التي 
كانت تبهرين ب�سموخها يف اأطراف الأودية وال�سعاب، 
وبقائها دون �سقاية اأو رعاية، تظلل الب�رش والدواب من 
العظيمة  ال�سجرة  هذه  كانت  امللتهبة.  ال�سيف  حرارة 
ع�سق اأهل البادية، حتى اإنهم كانوا يطلقون اأ�سماءهم 
واحتمائهم  منافعها،  لكرثة  فالن؛  �رشحة  فيقال  عليها، 
بها من هطول الأمطار، وهبوب الرياح العاتية، ولهيب 
امتلكت  اإن  وما  ترحم.  ل  التي  احلارة  ال�سم�ص  اأ�سعة 
عن  والبحث  الطالع  بداأت  حتى  البحثية،  الأدوات 
تكيفها  وكيفية  واأ�رشارها،  ال�سحراوية،  النباتات  هذه 
فكانت  القا�سية؟  اجلافة  البيئية  الظروف  هذه  مع 
مو�سوع بحث تخرجي يف اجلامعة، اإذ كان عن اأهمية 
فتح يل  وقد  الإبل،  لرعي  ال�سحراوية  النباتات  بع�ص 
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هذا البحث اآفاًقا وا�سعة يف هذا املجال البيئي احليوي 
املهم. وهلل احلمد ن�رش البحث يف جملة علمية ر�سينة، 
واأ�سبحت من اأوائل الطلبة الذين ن�رشوا بحثهم العلمي 
البحث  هذا  لقي  فقد  اهلل،  وبف�سل  ال�سنة،  تلك  يف 
ثم  بالبيئة،  املخت�سني  من  وا�ستح�سانًا  وا�سًعا  �سدى 
عرفت الطريق بعد ذلك اإلى ن�رش عدة مقالت علمية يف 
جمالت البيئة ويف دوريات متعددة. ول اأكتف بهذا، 
اإذ  النباتية،  البيئية  الدرا�سات والأن�سطة  فانخرطت يف 
�سعيت لتبني وطرح فكرة ملتقى بيئي، وان�سممت اإلى 
اجلمعيات البيئية التطوعية، حيث �ساركت يف ندوات 
منها  عليها،  واملحافظة  البيئة  وور�ص عمل عن  متنوعة 
العربية  الدول  اإحدى  من  تلقيتها  دعــوة  اإثر  م�ساركة 
حل�سور م�رشوع علمي �سخم طموح للم�ساهمة والأخذ 
بالراأي، ودعوات اأخرى من اأق�سى �سمال الوطن اإلى 
يف  اأكادميية  برامج  يف  وال�ست�سارة  للتحكيم  جنوبه 

اجلامعات ال�سعودية.«
هكذا بداأت رحلة ال�سغري �سند ال�سبيعي مع الغطاء 
طفل  مب�ساهدات  ال�سحراء  يف  النباتية  والبيئة  النباتي 
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الرحلة  لكن  عالية،  نقدي  تفكري  قدرات  لديه   �سغري 
تفكريه  مواهب  ال�سغري  تطوير  بعد  بعيًدا،  ذهبت 
النقدي، عاًما بعد عام، ومرحلة بعد مرحلة، فتوا�سل 
يف  وم�ست�ساًرا  ع�سًوا  اأ�سبح  حتى  العلمي،  عطاوؤه 
الواعد  البيئي  املجال  هذا  يف  الرائدة  اجلهات  اإحدى 
الذي يرى الدكتور �سند ال�سبيعي اأنه �سيكون له م�ستقبل 
م�رشق عاملًيا، واأن اململكة �ستكون من اأهم وجهاته التي 

يراهن عليها.
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احَل�ساد    

رحلة حي����اة حافل����ة بالعم����ل، والكف����اح، واالإنتاج 
العلمــــي، والوفــــاء للباديــــة واأهلهــــا وكائناتهــــا، قطعها 
الدكتور �سند بن مطلق بن فار�ص ال�سبيعي، ل تزل اأمامه 
حمطــــات اأخرى يتطلع اإليها ابن البادية الويف من نافذة 

قطار رحلته، متثل اأبرز ح�سادها حتى الآن يف الآتي:

موؤلفات واأبحاث
كتاب »الإبل اأ�ســرار واإعجاز«  -

كتاب »الإبل عز لأهلها«  -

احَل�سـاد
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كتاب »اخليل يف نوا�سيها اخلري«  -
كتاب »ُحب الإبل«   -

واأهميتهما  والثمام  للرمث  الغذائية  »القيمة   -
الرعوية لالإبل«، بحث علمي من�سور باملجلة ال�سعودية 

لعلوم احلياة.
م�ساركات ومناق�سات

مناق�سة ثالث ر�سائل علمية.  -
حتكيم برامج اأكادميية باجلامعات ال�سعودية.  -

حتكيم م�ساريع بحثية متعددة.  -
�سهادات تقدير      

حمد  العربية  اجلزيرة  عالمة  من  وتقدير  �سكر   -
اجلا�رش، رحمه اهلل.

�سكر وتقدير من وزارة البيئة واملياه والزراعـة.  -
خادم  ب�سفارة  الثقايف  امللحق  من  وتقدير  �سكر   -

احلرمني ال�رشيفني بلندن.
مال بالأح�ساء. �سكر وتقدير من مركز اأبحاث اجلمِ  -
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�سكر وتقدير من نادي الإبــــل.  -
�سكر وتقدير من جامعة امللك في�سل.   -

�سكر وتقدير من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم   -
والتقنية.

�سكر وتقدير من جامعة الطائف.  -
-  �سكر وتقدير من جامعة تبوك. 

لدرا�سات  ال�سعودية  اجلمعية  من  وتقدير  �سكر   -
الإبل. 

�سكر وتقدير من جامعة امللك �سعود.  -
�سكر وتقدير من جامعة جيزان.  -
�سكر وتقدير من جامعة �سقراء.  -

�سكر وتقدير من جمعية اآفاق خ�رشاء البيئية.  -
براءات الخرتاع

)ع�سا  2021م  عام  يف  �سعودية  اخرتاع  براءة   -
طبية متعددة الأغرا�ص(.

احَل�سـاد
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          عام احلزن

عمله  اأ�سفار  يف  الوالد  افتقاد  من  عمر  مدار  على 
�سواء يف املنطقة ال�رشقية اأو يف اخلرمة، ل يكن لدى 
ال�سغري »�سند«، �سند له يف ا�ستياقه اإلى اأبيه الغائب، 
اإل اأمه احلا�رشة دائًما، احلا�رشة يف ال�رشقية يف اأ�سهر 
غياب الأب، اأًما واأبًا له ولإخوته، احلا�رشة يف بيتهم 
اإليه يف اخلرمة يف غياب الأب  انتقلوا  الذي  اجلديد 
عند اإبله واأغنامه، اأًما واأبًا، ويف اأ�سهر الإجازة ال�سيفية 
تغمر اجلميع بحبها وحنانها يف �سباحات منكهة مبذاق 
اأ�سهى  ظل  لإفطار،  تعدهما  اللذين  والقهوة  اللنب 
ظل  الذي  �سند  ال�سغري  ذاكرة  به  حتتفظ  ما  واأطيب 

�سغرًيا عند قدمي اأمه، حتى وهي ج�سد ُم�سجى.

عــام احلــزن
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كان النهيار الأول يف حياة �سند ال�سبيعي الذي 
كان يدرك بحا�سة ابن البادية اأن عليه اأن يقف قوًيا 
�سامًدا وهو يتلقى عزاء اأبيه؛ حتى يعلم اجلميع اأن 
ال�سيخ مطلق بن فار�ص ال�سبيعي اأجنب رجاًل اأقوياء 
ا حتى يكون �سنًدا لأمه يف فقد  اأ�سحاب جلد، واأي�سً
�رشيك عمرها، ووالد اأبنائها، لكن هذا اجللد تهاوى 
اأمام فقد الوالدة التي وجدنا هذه الر�سالة يف رثائها 
بني الأوراق ال�سخ�سية التي طلبنا من الدكتور �سند 
اإطالعنا على ما اأمكن منها، وفق خطة البحث املعدة 
لن  التي  لأمه  ابن  من  مبكية  ر�سالة  �سريته.  لكتابة 

تقراأها، اأو رمبا اأنه كان لديه اأمل اأن ت�سلها.
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  الر�سالة:
   ورحلت حبيبتي

طعمها  احللوة  اأيامك  احلياة.  اأيتها  عجيبة   
غري  القلب،  نياط  تقطع  املرة  واأيامك  ينق�صي، 
اأن املوؤمن يحمد اهلل يف ال�رشاء وال�رشاء واأمره 
من  الإن�سان...  ت�سلب من  له خري.. حياة  كله 
بهم.. ل  تاأثر  اأحبهم.. من  يعي�ص معهم.. من 

فرق فيها بني كبري و�سغرًي وغني وفقري.
كاأنه  ات�سال  حياتي  معر�ص  يف  خرب  جاءين 
اأ�سف..  اأو  اأتكلم  اأن  اأ�ستطع  ل  ال�ساعقة.. 
وتلعثم  �سيئاً  ت�سف  اأن  عن  عبارتي  عجزت 
طـفل  �سغري..  بريء  كطفل  واأ�سبحت  ل�ساين.. 
اأحب اأمه من كل قلبه ولكنه فقدها وفقد حنانها. 

وراأيت  م�رشعاً..  امل�ست�سفى  اإلى  جئت 
وغربة  كدر  يعلوها  الريا�ص  مدينة  �سوارع 

فتوقعت اأنها حزنت لفراق والدتي كحزين..

عــام احلــزن
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والتي  الدنية  الدنيوية  حياتنا  ودعـت  نعم   
وتركت  الدهر،  ونوائب  م�سائب  من  تخلو  ل 
واأفـئدة  غائرة  وقلوب حمبيها جروًحا  قلبي  يف 

حزينة ي�سعب مداواتها.
اأن�سى كرم اأمي الغالية و�سخاء نف�سها   ولـن 
الطيبة، فقد اأودعت عندي مبلًغا من مالها اخلا�ص 

ول تتذكر كم هذا املبلغ حتى وفاتها.
»خـذ  دائًما:  ترددها  التي  مقولتها  اأن�سى  ول 
ما �سئت من مايل فاملال مالك«.. تقول من طيبة 

نف�ص و�سـفقة باأولدها .
ومن مواقفها النبيلة التي ي�سهد لها القا�سي 
ت�رش  العامر  منزلها  باب  يطرق  عندما  والداين 

على تناول القهوة مهللة ومرحبة ب�سيفها.
يتعلق  الدنيا ول  لنا متاعب  رحلت وتركت 
الفانية  الدنيوية  احلياة  هذه  بزخارف  قلبها 

وزينتها.
و�سدق ال�ساعـر حني قـال:
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وهـذه الـدار ل تبقي على اأحـٍد 
          ول يـدوم على حـــال لهـا �سـاأُن

ما اأ�سد ظـلمة البيت بعد فراقك يا اأماه، فلقد كنتمِ 
�سم�ًسا م�رشقة ت�سيء يل كل �سيء فيه، اأما اليوم فال 

ترى عيني يف منزلك اإل �سواًدا حالكاً مظلماً.
اللحظة  تلك  ويف  فيه  ودعناك  الذي  فاليوم 
بعد  م�سجاة  واأنت  الطاهر  جبينك  فيها  قبلت  التي 
تغ�سيلك وتكفينك، �سدين وكل من �سلم عليك من 
الأحباب والأهل، ذلك النور الذي �سع من وجهك، 

والبت�سامة التي اأ�رشقت على وجهك امل�سيء.
اأنت الآن يا اأماه �سكنتمِ الرثى، لكنك �سكنت 

قبله قلوبنا، و�ستظلني فيها، ندعو لك ما حيينا.
اهلل  وجعل  الطاهرة،  اأمي  روح  على  �سالم 
قربك روًحا وريحانًا ورحمة من رب غفور رحيم.

ابنك املحب
�سند ال�سبيعي

عــام احلــزن
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       اخلامتة

ميكننا القول، ا�ستلهاًما من رحلة الأكادميي ال�سعودي 
الدكتور �سند بن مطلق بن فار�ص ال�سبيعي، اإنها رحلة 
وطن �سغري كان يتحرك به ابن البادية الويف لها ولأهلها 
بلغها جميًعا  التي  ال�ساقة  الطويلة  عرب حمطات رحلته 
بعزم ورغبة يف التحقق والنجاح، واأنها ل تكن رحلته 
و�سجرها  بب�رشها  للبادية  رحلة  كانت  ما  بقدر  مبفرده، 
وحجرها وكائناتها التي ا�ستحوذت على نتاجه العلمي 
الغزير الذي خرج حمماًل باأختام هويته الوطنية، فلم 
تكن رحلته رحلة علمية، وح�سب، بل كانت رحلة اإلى 

اخلــامتـة
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البادية  وابن  اجلامعي  الأ�ستاذ  بني  فيها  جمع  اجلذور، 
مكون  خدمة  يف  العلمية  وجهوده  طاقاته  �سخر  الذي 

اأ�سيل من مكونات الهوية الوطنية لبالده.
ا اإن رحلة الدكتور �سند ال�سبيعي،  وميكننا القول اأي�سً
جت�سيد اإن�ساين لإرادة اأبناء هذا الوطن، وقدرتهم على 
م�سرية  تعطل  اأن  ميكن  التي  وامل�ساق  العرثات  جتاوز 
التي كانت  جناحهم وكفاحهم، حتى بواعث االإحباط 
ت�سده اإلى الأر�ص، جنح بقوة يف التغلب عليها، وعزم 
برجولة وهمة على موا�سلة الرحلة، حتى بلوغ املحطة 

التي كان يتطلع اإليها.
كذلك ميكننا القول اإن رحلة الدكتور �سند ال�سبيعي 
بالدنا،  اأبناء  من  �رشيحة  لكفاح  حي  م�سهدي  ت�سوير 
يكن  ل  زمن  يف  ال�سعوبة،  بالغة  ظروف  يف  ولدوا 
متاًحا فيه �سيء مما هو متوافر الآن لالأجيال اجلديدة من 
اأبناء الوطن، لذا تبقى هذه الرحلة مثاًل يحتذى بها، 
مماثلة،  رحلة  خلو�ص  اجلديدة  لالأجيال  كبرًيا  وحافًزا 
ال�سرتخاء  يف  لهم  عذر  فال  مواتية،  ظروف  ظل  يف 
والدعة، بعد هذا الذي خا�صه اأ�صالفهم، حتت �صغوط 
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�سعبة، وباإمكانات ل تكاد تذكر قيا�ًسا اإلى ما هو متوافر 
كل  وعلى  كفاية،  فر�ص  لي�ص  للوطن  فالعطاء  اليوم، 
�سجل  يف  به  ي�سهم  اأن  ميكنه  الذي  ما  ينظر  اأن  منهم 
بالده، متاًما مثلما فكر وفعل الدكتور �سند منذ كان يف 

�سن �سغرية.
برهانًا،  ال�سبيعي  �سند  الدكتور  رحلة  وتبقى 
الوطن، وعلى همته،  اإن�سان هذا  و�ساهًدا، على جلد 
وطموحه، وقدرته يف الوقت نف�سه على بلوغ غاياته، 
حتت �صغوط بالغة، ومهما كانت الظروف غري مواتية، 
الوطن  هذا  اإن�سان  اعتزاز  على  ا  اأي�سً �ساهًدا  وتبقى 
على  وحر�سه  اإليها،  وانتمائه  بهويته،  وثقته  بجذوره، 
ت�سخري وجوده من اأجل الدفاع عنها، وتقدميها للعال 

مبا يليق بها.

اخلــامتـة
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