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الفصل األول
االنطالق من كوبنهاجن

من  أمرًا  تلقين�ا  حىت  العربي�ة  اجلزيرة  إىل  السفر  له  املقرر  الفريق  شمل  التم  إن  ما 
الذي  فيشر،  السيد  بإمارة  ُتبحر  حربي�ة  سفين�ة  منت  على  سمرينة  إىل  نتوجه  كي  امللك 
يف  األمر  نهاية  يف  أحبرنا  الدانمارك،  مملكة  خدمة  يف  حبري  عميد  منصب  حاليًا  يشغل 
انتظار  بعد  وانطلقنا من مرىس كوبنهاجن  الثاين( سنة 1761م  ين�اير )كانون  الرابع من 

ريح مواتي�ة وقوية يف السابع من الشهر نفسه. 

البداية األوىل من رحلتن�ا برهانًا صارخًا عن املخاطر واملنعطفات اليت جتلبها  ُتعد 
املالحة يف حبر الشمال، حيث تهب الرياح الشمالية على مدار تسعة أشهر يف السنة. 
ومع انطالقنا يف السابع من ين�اير )كانون الثاين(، مافتئت العواصف والرياح املعاكسة 
تتقاذفنا حىت تملكنا اليأس من التمكن من بلوغ أي مرفأ يف الرنويج، واستقر رأين�ا على 

العودة إىل مدين�ة هلسنجوير يف اليوم السابع عشر. 

ويف السادس والعشرين من ين�اير )كانون الثاين( غادرنا هلسنجوير للمرة الثاني�ة 
تصحبن�ا ريح مؤاتي�ة استمرت يف الهبوب حىت نهاية الشهر، حبيث عربنا الكاتيجا وتقدمنا 
بما يكفي يف عرض حبر الشمال. ولكن الريح أصبحت مضادة وعاصفة يف بداية شهر 
نأمل  نكن  ولم  متت�الية  أيام  عدة  والتمزق  العذاب  من  أنن�ا عانين�ا  وبما  فرباير )شباط(. 
هلسنجوير  إىل  نعود  أن  الشهر  هذا  من  التاسع  يف  قررنا  أوضاعنا  على  يطرأ  تغيري  بأي 
من جديد، وبالفعل وصلنا إليها يف العاشر منه وقد أجربنا عنف الريح أن نقطع يف 30 
ساعة نفس املسافة اليت كانت قد استغرقت خمس عشرة يومًا من الزمن. جعلتن�ا هذه 
الذي   )Von Haven( هافن  دو  السيد  بالذكر  وأخص  األمرين  نعاين  الطارئة  العوائق 
لم يتمكن من التأقلم مع أنواء البحر مما اضطره األمر أن يستأذن بقطع املسري برًا من 

كوبنهاجن إىل مرسيليا حيث يتوجب على سفينتن�ا أن ترسو فيها. 

مرىس  التوايل  على  الثالثة  وللمرة  )شباط(  فرباير  من  عشر  التاسع  يف  غادرنا 
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شاطئ  جنتاز  كدنا  ما  ولكن  استقرارًا.  أكرث  رياحًا  جند  أن  يف  حيدونا  واألمل  هلسنجوير 
السكاجن حىت أرغمتن�ا رياح عاتي�ة أن نعود أدراجنا وأن نلقي بمرساتن�ا من جديد بالقرب 
من هلسنجوير، وكنا مستائني أشد االستي�اء ألنن�ا قد قطعنا حىت اآلن - وحنن تائهني يف 
البحار - طريقًا بلغ ثمانمائة وخمسني مياًل ألماني�ًا وذلك دون أن نتقدم أكرث من  هذه 
بالنجاح  املكّللة  لعودتن�ا  هللنا  أن  حدث  ذلك  كل  ومع  رحلتن�ا.  هدف  حنو  أميال  أربعة 
إىل هلسنغوير. وعلى الفور بعد وصولنا هبت عاصفة هوجاء، حبيث اضطررنا رغم ما 
منحتن�ا السواحل من أمان، ألخذ كافة االحتي�اطات املمكنة للحفاظ على سفينتن�ا كما 
لو كنا يف أعايل البحار. وقد أتتن�ا هذه العاصفة من اجلهة الغربي�ة ودامت حىت اخلامس 

من شهر مارس )مارس )آذار((. 

للمرة  العاشر من مارس )آذار(،  الهدوء تدريجيًا غادرنا هلسنجوير يف  ومع عودة 
ألمانيني  فرسخني  نقطع  كنا  أنن�ا  درجة  إىل  مواتي�ة  البداية  يف  الريح  وكانت  األخرية. 
ونصف* يف الساعة الواحدة. ويف اليوم الثاين عشر حتولت الريح وقذفت بن�ا العواصف 
أيرلندا  والرياح املتضادة إىل ارتفاع ثالث وستني درجة من خط العرض قرب سواحل 
بأن  املناسبة  التاسع عشر من مارس )آذار( حىت نهايت�ه. وقد الحظت بهذه  وذلك من 
تميل  اإلعصار  خضم  ففي  العاصفة،  انقضاء  بعد  عنفًا  أكرث  حبركة  تأثرت  السفين�ة 
يستعاد  إن  ما  ولكن  النحو،  هذا  على  تثبتها  اليت  الرياح  بفعل  واحد  لطرف  السفين�ة 

الهدوء، بعد اجنالء الزوبعة، فتت�ابع السفين�ة سريها مع دفعات األمواج وحركاتها. 

قام السيد فورسكال يف هذه املناطق البحرية بت�دوين ملحوظاته عن ضوء البحر 
البحرية  الكائن�ات  من  الهائلة  الكميات  إىل  يعود  السبب  أن  واكتشف  الفسفوري، 
البحار.  هذه  بها  تزخر  اليت  البحر  رئة  أو  الَمدُوَسة  من  نوع  إىل  رئيس  وبشكل  الدقيقة، 
فهذه احلشرات حتافظ على خواصها باللمعان يف الظلمة لفرتة طويلة. وقد أفرغنا لياًل 
دلوا من ماء البحر وهو الذي أفادنا بهذه امللحوظات ومن ثم رأين�ا األشياء اليت المستها 

املياه وهي مغطاة بالشرارات الضوئي�ة. 

* الفرسخ األلماين يعادل 4٫828كم.



رحلة »نيبور« إىل جزيرة العرب ودول أخرى يف الشرق...18

إبريل  شهر  مطلع  يف  لنا  وتوفر  )آذار(  مارس  شهر  نهاية  يف  الربيع  طالئع  تنشقنا 
العواصف  هذه  كل  تال  الذي  املطلق  الهدوء  ولكن  الكون،  يف  طقس  أجمل  )نيسان( 
اليت  الريح  دفعتن�ا  الشمالية؛  األصقاع  هذه  يف  )نيسان(  إبريل  من  الثامن  حىت  حجزنا 
غدت مواتي�ة حىت أنن�ا ملحنا يف احلادي والعشرين من هذا الشهر رأس القديس منصور 
أي  نشاهد  لم  وأنن�ا  خاصة  حلوة  خاطفة  نظرة  بذلك  لنا  فتوافرت  فانسنت«  »سانت 

أرض منذ ردح طويل من الزمن. 

وبلغنا البحر األبيض املتوسط وذلك بعد صراع يف حبر الشمال داَم شتاًء عاصفًا 
البلدان  يف  املقفرة  الربية  اجلبال  من  فبداًل  السنة،  فصول  من  فصل  أبهى  ويف  بأكمله 
الشمالية واليت تويح باحلزن والكآبة نظرنا بفرح إىل املشاهد الطبيعية األكرث زهوًا وروعة 
على سواحل أوروبا وشواطئ أفريقيا. أما رحالتن�ا يف البحر األبيض املتوسط فربما كانت 
نزهة ومتعة لوال أن أضجرتن�ا فرتات ركود البحر، املعتاد كما أضنتن�ا عواصف الشمال. 

وأخريًا، وبعد أن اجزتنا الكثري من املسافات، وصلنا يف الرابع عشر من مايو)أيار( 
إىل مرىس مدين�ة مرسيليا فألقين�ا بمرساتن�ا بالقرب من بلدة سانت يوستاش. 
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الفصل الثاين

الرحلة من مرسيليا إىل مالطة وإىل القسطنطيني�ة
سيكون  حبيث  عديدة  أوصافًا  لها  وضعت  وقد  جدًا،  معروفة  مرسيليا  مدين�ة 
الريفية  ملنازلها  الالمتن�اهي  العدد  وعن  موقعها  جمال  عن  نتحدث  أن  املجدي  غري  من 

املحيطة بها. 

املرفأ  تغادر  لم  واليت  مختلفة  بالد  من  اآلتي�ة  بالسفن  مكتظًا  مرفأها  وجدنا  فقد 
خوفًا من االلتقاء باألسطول اإلجنلزيي بقيادة األمريال سوندرز. وتعمل العديد من هذه 
الفرنسيني وسيعتربها اإلجنلزي غنائم  التجارة مع املشرق حلساب  املراكب والسفن يف 

وفرية. 

وهنا التحق بن�ا السيد دوهافن بعد أن اجتاز ألماني�ا وفرنسا. كما وجدنا أيضًا ثالث 
سفن جتارية حتمل علم الدانمارك، وكان يتعني عليها الذهاب إىل سمرينة حتت حماية 

سفينتن�ا احلربي�ة. 

وبعد أن شاهدنا كل ما تزخر به مرسيليا من املدهش واملثري رحلنا عنها يف الثالث 
من يونيو )حزيران( بعد أن اصطحبن�ا معنا السفن الثالث التابعة لبلدنا، وبالرغم من 
أنن�ا كنا يف حالة سلم مع إجنلرتا فلم نظن أنن�ا بمنأى عن إهانات هذه البالد اليت تدعي 
لنفسها حق تفتيش السفن املحايدة. وقام قبطانن�ا الذي لم يرض بالتعرض إىل حقوق 
للدفاع عن  املعركة، يف حال اضُطرَّ فيها  الالزمة من أجل  التجهزيات  بإجراء كل  الناس 
النفس. فقد التقين�ا يف الواقع وعلى مدى ثالث مرات متكررة بسفن إجنلزيية حاولت أن 
تقوم بتفتيشنا، ولكنها انسحبت على مضض بعد رفضنا هذه املهانة وتركتن�ا وشأنن�ا 

فتابعنا طريقنا دون أن تزعجنا. 

ويف الرابع عشر من يونيو )حزيران( وصلنا إىل جزيرة مالطة وألقين�ا املرساة يف املرفأ 
اليت تتشكل  املتعددة  املدن  وسط  يف  باألحرى  أو  تقريب�ًا،  املدين�ة  وسط  يف  الواقع  الكبري 
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شرقية  ساحة  يف  أنك  وتظن  جميلة،  ساحرة  املرفأ  من  املدين�ة  هذه  تب�دو  الفاليت�ا.  منها 
بسبب أسطح منازلها املؤلفة من شرفات و املستن�دة إىل مرتفعات وعرة. 

وقد ُشيدت كل هذه البيوت وكذلك األبني�ة العامة من احلجر املنحوت وليس هذا 
األمر ما يدعو للدهشة نظرًا لسهولة إجياد هذه المادة فيها. وما هذه اجلزيرة إال صخرة 
النب�اتي�ة: تتكون هذه الصخرة من  هائلة احلجم تغطيها طبقة رقيقة جدًا من األرض 
احلجر الكليس الشديد الطراوة الذي يتقطع حينما يستخرج من املقلع، مثل اخلشب 
تقريب�ًا. ألجل هذا السبب فقد قام سكانها بنحت جزء من التحصين�ات املمتدة يف الصخر 

فبدت اجلزيرة بسببها وكأنها امرأة شعثاء الشعر. 

يمزي املرء من بني األبني�ة العامة كنيسة القديس يوحنا الرائعة اليت تتمتع بموارد 
وفرية ألنها تستفيد من قسم من الغنيمة اليت جتلبها سفن التنظيم الديين الشراعية. 
وبهذه الوسيلة ُكّدس ما ال يعد وال حيىص من املقتني�ات النفيسة ومن بينها شمعدان 
مع سلسلته املصنوعة من الذهب اخلالص الذي تبلغ قيمته )500٫000( أكو*، ويدعي 

البعض بأن ثراء هذه الكنيسة يفوق غىن أماكن العبادة األخرى. 

العبي�د  كان  مدفعًا،  وثمانني  ثالثة  ذات  تركية  حربي�ة  سفين�ة  لنا  عرضوا  لقد 
املسيحيون قد استولوا عليها وأحضروها إىل مالطة. وبعد زمن قصري اشرتى ملك فرنسا 
هذه السفين�ة وأعادها إىل ُسلطان العثمانيني. فارتىض التنظيم الديين للقديس يوحنا 
ونابويل  فرنسا  ملوك  بني  االتفاقيات  عقدت  ُمنذ  وأنه  خاصة  بسهولة  الرتتيب  بهذا 
مع الباب العايل، نادرًا ما َعاَد المالطيون يتن�افسون مع األتراك ويجابهونهم، فمجّهزو 
غنائمهم  وحيضرون  التن�افسية  املهام  بهذه  يقوم  من  األخص  يف  هم  مالكها  أو  السفن 
اليت يأخذونها من األتراك عنوة إىل مالطة، وحيمُل أولئك القراصنة املسيحيون أذون ثأر 
للنفس يزودهم بها أمري موناكو أو أي أمري إيطايل ممن جيهل األتراك وجوَدهم. وهكذا 

يستمر أهل الشرق بالنظر إىل مالطة، كما حنن ننظر إىل اجلزائر أو طرابلس )الغرب(. 

* تعادل هذه القيمة اليوم حنو )15٫000( يورو.
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فراسخ  خمسة  طولها  يتجاوز  ال  واليت  اجلزيرة  داخل  فورسكال  السيد  مع  جبت 
ألماني�ة وعرضها فرسخني ونصف. ويعيش السكان يف ظّل حكومة معتدلة ويزرعون 
بعناية فائقة هذه الصخرة اجلدباء ويجعلون تلك األرض اخلفيفة حتمل أشهى الفاكهة 
من  ختلو  فإنها  فيكا(  )تشيفيت�ا  عليها  يطلق  كان  اليت  القديمة  العاصمة  أما  وألذها. 

سكانها يومًا بعد يوم. 

تقع السراديب أو املساكن املبني�ة حتت األرض بالقرب من املدين�ة بصورة فريدة من 
نوعها وملفتة للنظر ومنحوتة يف الصخر، وهي واسعة مما اضطرَّ المالطيون إىل تسوير 
كتشف 

ُ
أ لوا يف متاهاتها. وقد  الفضوليني من أن يضَّ الطرقات ملنع  العديد من  مداخل 

بداخلها أشكال من قاعات االجتماع وبقايا مطحنة، وهذا األمر يدفعنا لالفرتاض بأن 
هذه السراديب كانت بمثابة منازل سكني�ة، أو على األقل يف بعض الظروف االستثن�ائي�ة 

الطارئة. 

يف  إال  يابسة  أرض  أي  نر  ولم  )حزيران(  يونيو  من  العشرين  يف  مالطة  وغادرنا 
السادس والعشرين من الشهر نفسه، فدخلنا إليها من طرف األرخبي�ل، ويف الثالث من 
يوليو )تموز( دخلنا مرىس ومكثن�ا فيه حىت العاشر منه. ولم يسمح يل مرض اإلسهال 

الذي أصابين يف الطريق بمشاهدة هذه املدين�ة إال من بعيد. 

ويف الثالث عشر من يوليو )تموز( ولدى وصولنا إىل اجلزيرة من تيني�دوس وجدنا 
األمر  إلين�ا  أوصل  وقد  العايل  الباب  لدى  سفرينا  حين�ذاك  وكان  غيبلري  السيد  ترجمان 
ويف  حبرية(.  )عّبارة  سفين�ة  مستقلني  القسطنطيني�ة  إىل  والتوجه  السفين�ة  بمغادرة 
هذه اجلزيرة بالذات شاهدنا أتراكًا للمرة األوىل، وبدت لنا عادات ولغة وأساليب أولئك 
التجارة مع  تقدمه  بما  التمتع  أمل يف  أي  نفقد  الذي كدنا  إىل احلد  مألوفة  األتراك غري 
أهل املشرق. وقد نيس رجل من علية القوم ما تمليه عليه تعاليم القرآن الكريم ويب�دو 
يل أنه لم يأت إىل السفين�ة إال ليشرب خمرًا قدمها له قبطانن�ا. وبعد أن غادرت السفين�ة 
يف التاسع عشر من يوليو )تموز( لم نتمكن من اإلرساء يف القسطنطيني�ة إال يف الثالثني 
منه. وقد ذهبن�ا للتو إىل بريًا حيث دعانا جميعًا السيد غيبلري لنقيم يف مزنله وقد أسهم 

ذلك االهتمام بقسط كبري يف التخفيف من حدة مريض. 
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الفصل الثالث
القسطنطيني�ة

من  شفايئ  فور  االنطالق  على  وعزمنا  مصر،  إىل  للذهاب  أمرنا  من  عجلة  يف  كنا 
وألنين  ولكن  العثماني�ة  اإلمرباطورية  عاصمة  أشاهد  أن  أستطع  لم  ولهذا  اإلسهال، 
مكثت يف هذه املدين�ة ردحًا أطول من الزمن عند عوديت من العربي�ة، أظنين ال أخطئ يف 
أن أبدَي هنا بعض امللحوظات الفريدة أو اليت أهملها رحالة آخرون وقد قمت بوضعها 

خالل رحليت الثاني�ة. 

ينبغي  ال  ذلك  ومع  االتساع.  بالغ  امتدادًا  شك  أدىن  ودون  القسطنطيني�ة  تمتد 
الضوايح،  يشبه  ما  ...الخ  بكداش  ودولما  وبريا  وغالطيا  أغادش  قره  يف  نرى  أن  علين�ا 
بل إنها مدن مستقلة يفصلها خليج عن العاصمة وإجوب هي ضاحيتها الوحيدة، وإذا 
مع  للمقارنة  قاباًل  اتساعها  يكون  فلن  وضاحيتها  املدين�ة  سور  االعتب�ار  بعني  أخذنا  ما 
اتساع ُلندن أو باريس. وبما أنين لم أجرؤ على قياس أبعادها بشكل هنديس إال أنين قمت 
بأنين َعَددت خطوايت وأنا أوجه مسريي مستعين�ًا ببوصلة  بقياسها بدقة كافية، وذلك 

صغرية، فوجدت أنها تصل إىل 13٫000 خطوة مزدوجة. 

إىل  املسندة  منازلها  ألن  ذلك  الواقع،  يف  عليه  هي  مما  أكرب  القسطنطيني�ة  تب�دو 
التالل تظهر بشكل ُمدرج وجتعل املساحة تب�دو أرحب وأوسع. بي�د أن هذه املدين�ة تزداد 
اتساعًا باستمرار من جهة البحر، حيث تشكلت شوارع جديدة. وُردم مؤخرًا أجزاء من 

املرفأ بالقرب من السواحل وذلك لكسب مزيد من األرايض كي تشّيد عليها املساكن. 

ومن الصعب القيام بإحصاء سكانها الذين نفرتض أنهم أكرث عددًا مما هم عليه 
يف احلقيقة بارتكاب خطأ )شائع( عندما يتعلق األمر بتقدير عدد سكان مدن الشرق، 
النسبة  بنفس  امتدادها  حسب  المأهولة  املدن  هذه  بأن  يظنون  إذ  املسافرون  وخيطئ 
وحيب  للغاية:  االرتفاع  منخفضة  الشرقية  البيوت  لكن  األوروبي�ة،  املدن  يف  القائمة 
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الناس امليسورون ترك مساحة حرة واسعًة خلف مساكنهم: وتشغل قصور كبار القوم 

مساحة أرض كبرية الشتمالها على احلدائق والسرايات. 

ولن نكون على صواب يف تقديرنا لعدد سكان هذه املدن انطالقًا من العدد الكبري 
الناس  عامة  حىت  تطال  آفة  الشرقيني  لدى  فالغرية  شوارعها.  يف  جندهم  الذين  للناس 
يذهب  السبب  ولهذا  بيوتهم.  يف  العمل  قضايا  أصحاب  استقبال  يكرهون  وجتعلهم 
الصناع وأرباب املهن للعمل يف الشارع ويمضون النهار كاماًل خارج بيوتهم، فرتاك جتد 
يزاولون  الذين  ...الخ  املجوهرات  وجتار  والصاغة  والبي�اطرة  بالنجارين  تزخر  الشوارع 
القسطنطيني�ة  أحياء  يف  بأشغالهم  للقيام  صباحًا  العمال  آالف  ويذهب  مهنهم،  فيها 
يف  مسيطرة  هذه  العادات  كانت  فلو  األرياف،  يف  الواقعة  منازلهم  إىل  مساًء  ويعودون 
آهلة  مدنن�ا  َلَبَدْت  املدن،  شوارع  يف  يمكثون  السكان  من  األعظم  العدد  كان  ولو  أوروبا، 

بالسكان بدرجة تفوق بكثري ما تب�دو عليه اآلن. 

فاتن�ة  نظرة  تمنحنا  فاملدين�ة  وعددهم  القسطنطيني�ة  سكان  أمر  من  كان  مهما 
بالعمارة  يزخر  فهو  قاطبة،  العالم  يف  املرائف  أجمل  من  ُيعد  الذي  فمرفأها  اللب  تسلب 
البحرية ويذهل خليط املساجد الرائعة و القصور و احلدائق واألشجار من كل نوع الزائر 
فمعظم  اجلميلة.  اخلارجية  املظاهر  هذه  مع  يتن�اغم  ال  الداخل  ولكن  خاصة.  الغريب 
عناية  بدون  ومبني�ة  ضعيفة  اخلشبي�ة  والبيوت  منظمة  وغري  وقذرة  ضيقة  الشوارع 
فإنن�ا ال  لتأوي طيورًا ال بشرًا. وحينما نصادف قصورًا مبني�ة من احلجارة  بنيت  وكأنها 
نشاهد إال أسوارًا عالية حتيط بها، ومن اخلطري على حد سواء أن تقيم يف هذه املدين�ة يف 
أبني�ة من احلجارة أو من اخلشب: فأنت ختاطر بأن تدفن أواًل حتت األرض، أو أن حترتق 

يف احلرائق املتكررة احُلدوث يف القسطنطيني�ة. 

والسرايا أو باألحرى ِسروى السلطان هو بن�اء واسع وغري منتظم إىل حد بعيد. ولم 
بانطباع جيد عن  : ولكن ما شاهدته ال ُيويح  بالدخول إال إىل باحته اخلارجية  يؤذن يل 
البايق. كما لم أعرف شيئ�ا البت�ة عن بابها – باب السرايا - الذي كان وراء التسمية غري 
املناسبة للباب العثماين، االسم الذي ُيعرف به بالط السلطان يف أوروبا. يف اللغة الرتكية 
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تعين كلمة كابو قصرًا وبابًا يف الوقت نفسه: ولكن عندما نقول يف القسطنطيني�ة بأنن�ا 
ُتعالج كافة  الوزراء حيث  العايل ُيفهم من كالمنا دومًا أنه قصر كبري  الباب  ذاهبون إىل 
القضايا اليت تمس داخل اإلمرباطورية أو تلك اليت تتعلق بالتفاوض مع الوزراء الغرباء. 

الماء متوافر يف املدين�ة بصورة غزيرة ويأتيها من ثالثة خزانات تبعد عنها مسافة 
ثالثة فراسخ ألماني�ة. والبينت هو مستودع للمياه بين يف واٍد تتجمع فيه املياه املنحدرة 
جز خلف نوع من السور، وُتنقل املياه املتجمعة بهذه الطريقة 

ُ
من املرتفعات املجاورة، وحت

عرب قناطر مائي�ة مرتفعة بعناء شديد، بسبب اختالف مناسيب األرايض اليت تمر تلك 
اجلميلة.  املباين  هذه  يف  اإلغريق  األباطرة  إىل  بالفضل  األتراك  َيديُن  وال  فيها.  قنوات 
القنوات  مع  الشمالية  اجلهة  من  الثالث  وبين  محمود،  السلطان  عهد  يف  بين  فأحدها 
املتفرعة عنه منذ زمن قصري عندما كان السلطان مصطفى يعتلي العرش خالل إقاميت 
يف القسطنطيني�ة. ولما كان من املستحيل توزيع هذه املياه بالتساوي على املدين�ة، فقد 
الباب اخلاريج للسرايا  الماء مجانًا للجميع. ويرى املرء أمام  نشئت بيوت يعطى فيها 

ُ
أ

الماء  أناس يتلقون رواتبهم من احلكومة بتقديم  بيت�ًا مزين�ًا بصورة رائعة، حيث يقوم 
ب.  العذب إىل المارة يف كؤوس من النحاس الُمذهَّ

مزدوج  سور  وُيشكل  دفاع.  أي  من  ختلو  تكاد  هذه  الكبرية  اإلمرباطورية  عاصمة 
املدين�ة  هذه  أمن  لضمان  األتراك  ويستن�د  حتصين�اتها،  كل  رويدًا  رويدًا  ُيردم  وخندق، 
األرخبي�ل  من  إحداهما  تأيت  مرمرة  حبر  إىل  تفضيان  قناتني  على  مبني�ة  قالع  أربع  على 
والثاني�ة من البحر األسود، ولكن هذه القالع املعروفة باسم الدردني�ل ال تشكل أية قوة 

دفاعية تذكر. 

ولكن القناتني ضيقتان ومتعرجتان إىل حد يستحيل على أي أسطول أن جيتازهما 
يف  املتمركزة  املدفعية  بفعل  للغرق  التعرض  دون  مواتي�ة  البحرية  الرياح  كانت  مهما 
يف  القسطنطيني�ة  على  للهجوم  واملتبقية  الوحيدة  الوسيلة  تكمن  وبذلك  املنعطفات. 

قطع اإلمدادات واملؤن عنها واليت تصلها بالضرورة عرب األرخبي�ل. 
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أما مدين�ة غاالتا املحاطة بسور قوي تستن�د على ُمنحدر جبلي قبالة القسطنطيني�ة 
من  كبري  وعدد  األوروبيون  اجلملة  جتار  وجميع  كثيف،  بشكل  بالسكان  مأهولة  فهي 
املسيحيني الشرقيني يقيمون فيها بصورة اعتي�ادية. ولكن بريا ال تتعدى كونها ضاحية 
يرسلوا  أن  اعتادوا  وقد  املسيحية  القوى  يمثلون  الذين  السفراء  كافة  مقر  وهي  غاالتا. 
إىل الباب العايل وزراء حكومات، فمندوبو اجلزائر وتونس وطرابلس )الغرب( وراغوس 
الذين حيضرون من وقت إىل آخر يقيمون يف القسطنطيني�ة: ولكن األتراك ال ينظرون إىل 
هؤالء املندوبني على أنهم سفراء مثلما حيدث مع الكابو كياجات، أو القائمني باألعمال 

الُمنت�دبني من أمراء فاالشيا ومولدافيا. 

يمتلك السلطان عدة بيوت للرتفيه يف جوار العاصمة أو على سواحل البحر األسود. 
ولكن السلطان احلاكم حاليًا ال يزور إال مزنله يف قرة أغادش اليت ين�اسب موقعها احلزين 
واملنعزل مزاجه السوداوي الكئيب. ويرتك البايق من منازله تؤول للزوال : حىت أنه أمر 

بهدم البعض منها واستفاد من موادها لبن�اء احلمامات العامة واملساجد. 

ولألرمن  القسطنطيني�ة،  يف  اآلن  حىت  كنيسة  وعشرون  ثالث  لليونانيني  زال  ما 
كاهن  بريا  يف  ويقيم  الضوايح.  يف  األمتان  هاتان  تمتلكها  اليت  تلك  حسبان  دون  ثالث، 
أطلق عليه البابا لقبًا فخمًا هو كبري األساقفة، ونصبه رئيسًا على أساقفة وهميني ُكرُث، 
وحسب القوانني املرعية حُيَظر على أي طائفة ديني�ة تابعة للغرباء أن تبين دورًا للعبادة 

ولكن العديد منهم جيتمعون فيها للصالة دون أن تزنعج احلكومة العثماني�ة منها. 
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الفصل الرابع
رحلة من القسطنطيني�ة إىل اإلسكندرية

أهبة  على  ُكنا  حىت  طريقنا  إكمال  من  يمكنين  بما  مريض  من  تعافيت  إن  ما 
اإلسكندرية  مدين�ة  يف  األورويب  بالزي  أيضًا  الظهور  نتجرأ على  وقد  للسفر.  االستعداد 
ألن الناس هناك معتادون على رؤية الكثري من الفرجنة، ولكن فيما تبقى من أحناء مصر 
ن من العديد من القطع واألجزاء الصغرية  ويف اجلزيرة العربي�ة، قد يعرضنا لباسنا املكوَّ
مزعجة.  وأمور  منغصات  إىل  الشرقيني  زي  وبساطة  جمال  عن  البعد  أشد  والبعيد 
بالزي الرتكي، وعندما حصلنا عن طريق السيد دو غيبلر  رأين�ا على الظهور  لذا استقر 
على جواز سفر مختوم بتوقيع السلطان ومرفق برسائل توصية، أحبرنا على منت إحدى 

السفن من دو لسينيو.

يف  الدردني�ل  إىل  ووصلنا  )أيلول(  سبتمرب  من  عشر  احلادي  يف  أشرعتن�ا  ُشّدت 
اخلامس عشر منه. ُتفتش جميع املراكب والسفن اآلتي�ة من القسطنطيني�ة من قبل 

مفتيش اجلمارك، وذلك ملنع هروب العبي�د والتحايل على القانون. 

واملسماة  القالع،  هذه  إحدى  من  بالقرب  قضين�اها  اليت  اجلربية  إقامتن�ا  خالل 
كوم كاال سنحت يل الفرصة أن أتأكد من رأيي الذي كونت�ه عن األهمية الضئيلة لتلك 
الهائلة احلجم  املدافع  لقيت 

ُ
أ هملت بكل ما فيها: 

ُ
أ الدردني�ل فقد  أو  الـ بوغاس حصار 

واملليئ�ة باحلجارة على األرض وهي غري صاحلة للعمل العسكري على اإلطالق. إال أنين 
اكتشفت عقبة أخرى قد تواجه أيضًا أي أسطول ينوي الهجوم على عاصمة األتراك: 

أعداٌد من املضاحل البحرية املنتشرة يف البحر بني القسطنطيني�ة والدردني�ل. 

جزر  اجزتنا  أن  وبعد  شراعنا،  فردنا  )أيلول(  سبتمرب  شهر  من  عشر  السابع  يف 
التقين�ا  وهناك  رودس.  جزيرة  مرىس  يف  الشهر  نفس  من  باملرساة  ألقين�ا  األرخبي�ل، 
إما  السلطان،  أسطول  زيارة  حتبذ  وال  احلربي�ة.  السفن  بعض  برفقة  باشا  بالـقبطان 
بسبب الهدايا اليت جيب تقديمها لألمريال الكبري، أو بسبب وقاحة حبارته ممن يطلق 

عليه اسم ليفانتيس.
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وقد ملسنا مثااًل حيًا عن الرعب الذي تشيعه هذه امليليشيا السيئ�ة التنظيم لدى 
مغلقًا  بيت�ه  وجدنا  الفرنيس  القنصل  مقابلة  وأردنا  الرب  إىل  نزلنا  فعندما  الناس.  جميع 
حىت يبتعد البحارة عنه. لم يودوا استقبالنا بسبب الزي الرتكي الذي كنا نرتديه ولكنن�ا 
ح بأنن�ا أوروبيون ورافقنا وساعدنا يف الدخول  وحلسن احلظ صادفنا راهبًا كبوشيًا صرَّ
دفعنا  اليت  القصرية  مهامنا  بعض  يف  بمرافقتن�ا  لرتجمانه  القنصل  وسمح  البيت  إىل 

الفضول للقيام بها.

يف  استقروا  الذين  يوحنا  القديس  فرسان  إقامة  تعيش  رودس  مدين�ة  زالت  ما 
جزيرة مالطة بعد أن طردهم األتراك. وما زالت ُترى فيها الكثري من املنازل املبني�ة بن�اء 
بينما  األوروبي�ة.  الربجوازية  الطبقة  من  عائالت  عدة  خبزائن  بعضها  زين  وقد  حسنًا 
همل القصر الذي سكنه قديمًا السيد األكرب ولم يبق منه إال بعض اآلثار. أهمل األتراك 

ُ
أ

بالرغم من إقامتهم الطويلة واليت كلفتهم مبالغ طائلة واليت يفرتض أن  التحصين�ات 
القالع  إحدى  رودس  جزيرة  تزال  فال  ذلك  من  وبالرغم  أهميتها.  يف  درسًا  لهم  تكون 

الرئيسية لإلمرباطورية العثماني�ة وما انفك األتراك يظنون بأنها عصية على الفتح. 

ُنُزل  يف  العشاء  لتن�اول  الذهاب  يف  األوىل  للمرة  الفضول  تملكنا  املدين�ة  هذه  يف 
ُتركي، فدعين�ا كي نتن�اول وجبتن�ا يف عرض الشارع على مقعٍد كبرٍي من احلجر املنحوت 
يف حائط املطبخ. فأكلنا بدون سكاكني و ُشَوْك ما قدموه لنا يف طبق رديء من الطني. 
وغادرنا املكان لنشرب النبي�ذ عند رجل يهودي ؛ وكان يعزت بتقديمه إىل كل الغرباء. وكان 
عى انهما ابنت�اه. وكلفتن�ا هذه  يف مزنله ابنت�ان جميلتان تتكلمان اإليطالية بطالقة وقد ادَّ

الوليمة اليهودية الصغرية مبلغًا أكرب بكثري من الوجبة الرتكية. 

وما زلَت جتد عددا كبريا من اليونانني الذين يقيمون يف جزيرة رودس وحُيظر عليهم 
اإلقامة يف املدين�ة، وقد شهد السيدان دوهافن وكرامر إىل أي درجة تساء فيها معاملتهم 
الذين  اليونانيني  بعض  مع  ذهبوا  عندما  السفر  يف  رفايق  وشاهد  املنتصرين.  قبل  من 
أرادوا مقابلة أسقفهم القاطن يف قرية قريب�ة من املدين�ة وصل إليها موسيقيون أتراك 
باالستماع  لم يكن يرغب  الذي  أنهم سيطربون األسقف بيشء من موسيقاهم،  عوا  ادَّ
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إليهم إطالقًا. ورغم رفضه سماع حفلتهم فقد طالب املوسيقيون بأجرهم ولم يغادورا 
اجلمع إال بعد أن شتموا األسقف وأصحابه وأهانوهم. 

األوىل  الساعات  منذ  )أيلول(  سبتمرب  من  والعشرين  الثاين  يف  األشرعة  ُنشرت 
بني  وفيما  السواحل  من  بالقرب  دومًا  بسفينتن�ا  نبحر  كنا  الوقت  ذلك  وحىت  للصباح. 
اجلزر، وبالتايل سيكون من العبث أن نأيت على ملحوظات تتعلق خبط سرينا، ولكن و ما 
إن وصلنا إىل عرض البحر حىت ملسنا سريعًا َجْهل األتراك بكل ما يمت إىل املالحة بصلة. 
كان لدى ربان سفينتن�ا خرائط وكثري من األجهزة، لم يكن جيهل طريقة استخدامها، فقد 
الـدو  ألن  ذلك  ما:  مسيحية  سفين�ة  نهب  من  األغلب  على  املعدات  هذه  إليه  وصلت 
سفن  على  الِغطاء  هذا  حتت  يستولون  ما  غالبًا  اجلزائريني  جنسية  بانتحالهم  فنيوت 
تعود ألمم أوروبي�ة متعاهدة مع العثمانيني على السلم: وإبان رحلتن�ا البحرية، كان الـدو 
َزُع أن يسقط بنفسه يف الَشَرك إذا انتشر اخلرب بأن ثمة مالطيني أو باألحرى  فنيوت جَيْ
بعُض اخلاصة الغامضني حيملون شهادات سالمة زودهم بها أمرٌي  إيطايل، جيوبون هذه 
البحار، أّما دفاعنا فلم يكن باهرًا ؛ كان لدين�ا مركب ثقيل حيمل بعض املدافع السيئ�ة، 

ينقصها املراقب، أو مقيدة باحلبال. 

وبالصدفة كان هذا البحار الماهر يتوجه حنو اإلسكندرية. وحلسن احلظ حملتن�ا 
ريٌح جدُّ مواتي�ة يف االجتاه املستقيم وبأنسب وقت حبيث وصلنا يف وضح النهار: فأنا ال 
االخنفاض  شديدة  مصر  فسواحل  عظيمة.  أخطار  جتّنب  استطعنا  كيف  أصدق  أكاد 
وال تراها من بعيد، ولذا فأي مركب غري متأكد من طريقه، ال يقرتب منها لياًل دون أن 

يتعرض للغرق. 

كان ربان مركبن�ا وأمني ِسّره وقبطاناه يتكلمون اإليطالية بشكل مقبول، وكان أمني 
بلغ مدين�ة فيين�ا  أنه  البن�دقية وإىل شىت املدن اإليطالية، حىت  سره قد سبق وسافر إىل 
حيث تلقى علومه كما سرنى بعد حني. وعندما سألته إن كان قد وجد يف إمرباطورية 
السلطان أناسًا وثنيني أجابين: “البّت�ة، ولكن هناك الكثري منهم يف ألماني�ا ويف بالد املجر، 
ويطلق عليهم اسم اللوثريني، “وليس لديهم أدىن فكرة عن هللا وأنبي�ائه”، ومرة أخرى 
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عندما دار احلديث عن حقيقة الديانة املسيحية، انتصب وهو يستشيط غضبًا، وقال 
“الذين يؤمنون بآلهة أخرى غري هللا الواحد، إنما هم ثرياٌن وحمرٌي” وبعد أن شرح شرحًا 

قويًا وجهة نظره خرج دون أن ينتظر جوابًا. 

مرشدها.  أي  السفين�ة  إمام  مقام  نفسه  الوقت  يف  يشغل  هذا  السر  أمري  وكان 
الوضوء.  بعد  بانتظام  املسلمون  ُيقيمها  اليت  املغرب  صالة  يف  السفين�ة  طاقم  يؤم  فهو 
يبسط اإلمام سجادة صالته على األرض ويركع عليها متجهًا حنو مكة املكرمة ويتمتم 
بصلواته ومن ثم جيثو من وقت آلخر صاحئًا من وقت آلخر: هللُا أكرب. ويت�ابع املجتمعون 
أقواله ويقلدون بدقة حركاته وإيماءاته، ومنها حركة أساسية هي وضع اإلبهامني خلف 
األذنني يف داللة عن االنفصال الكامل عن كل فكرة دنيوية وعن سمو الفكر حنو السماء. 

باإلضافة إىل هذه الصالة املسائي�ة اليومية اليت تقام دومًا بصورة جماعية، يلزتم 
املسلمون بصلوات أخرى تأمر بها الشريعة يف األمكنة اليت يوجدون فيها، ويف األوقات 
يشاهد  من  وجود  من  خيجلون  ال  وهم  للخشوع.  استعداد  على  فيها  يكونون  اليت 
االنسحاب  أردت  حبضوري  إزعاجهم  من  وخوفًا  األمر  أول  ففي  وورعهم.  خضوعهم 
وجود  يضايق  ولن  أحضرها.  أن  على  أصرَّ  معظمهم  لكن  صالتهم،  ساعة  اقرتاب  عند 

وقة أو من يف اجلوامع.  مسيحييني أثن�اء إقامة الشعائر الديني�ة إال السُّ

كل  فحجز  بهم  تغص  كانت  اليت  سفينتن�ا  سطح  يشغلون  املسافرون  أولئك  كان 
منهم مكانًا لنفسه، أما حنن فقد استأجرنا غرفة الربان وغرفة طويلة متصلة بها وذلك 
لكي نن�أى بأنفسنا عن األتراك. ويف الغرفة اليت تعلو غرفتن�ا يسكنها إناث من اجلواري 
حسن تهذيبهن على الطريقة الرتكية وُخصصن لالنضمام إىل حريم بعض 

ُ
أي فتي�ات أ

األعيان. وحدث ذات يوم أن كنا يف غرفتن�ا فوصلت إىل أسماعنا، أنا والسيد فورسكال 
أصوات نسائي�ة، فاقرتبن�ا من النافذة لرنى مصدر هذه األصوات. وعندما اكتشفن هؤالء 
اجلواري البيضاوات بأنن�ا من الغرباء، أطلقن صرخاٍت وشتائم. غري أن إحداهن تمكنت 
ما  يتلقني  لكي  مناديلهن  فأنزلن  وحلوى،  فاكهة  عليهن  عرضنا  األخريات.  تهدئة  من 
يرغب فيه. وبما أنن�ا لم نكن نفهم لغة بعضنا البعض، كنا نتب�ادل احلديث باإلشارات. 

القسم األول: الرحلة من كوبنهاجن إىل اإلسكندرية
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قالت يل أصغرهن سنًا بعض الكلمات عدة مرات، ولكي نعرف معناها، نزلنا إىل كاتب 
الفتاة  هذه  بأن  وعلمنا  الرتكية،  الكلمات  من  كبري  عدد  معاين  عن  وسألناه  السفين�ة 
حيث  الصالة،  وقت  ساعة  يف  إال  النافذة  إىل  خنرج  وأال  حذرين،  نبقى  كي  تنبهنا  كانت 
إىل  لنا  الفتي�ات  تلك  أنست  النهاية،  ويف  منشغلني.  السفين�ة  طاقم  أفراد  جميع  يكون 
درجة ترحيبهن لنا من نوافذ بيوتهن عند مرورنا. تسلين�ا لبعض الوقت بتلك الدعابات 
الطائشة اليت كان بإمكانها أن تسبب لنا غّمًا حقيقيًا، وعرفنا فيما بعد بأنه من اجلنون 
املطبق أن حُياول املرء التعرف على نساء تركيات ولو بشكل سطيح جدًا. ويف السادس 
والعشرين من سبتمرب )أيلول( وصلنا إىل اإلسكندرية مساء وألقى ربانن�ا بمرساته يف 
ُيرغمون  حيث  املسيحية  والسفن  املراكب  على  إطالقًا  محظور  أمر  وهو  الكبري،  املرفأ 
على الرسو يف املرفأ الصغري وهو شديد اخلطورة. ونزل الركاب على الفور إىل أرض املين�اء 
أفراد  ثماني�ة  السرية. تويف فجأة  الظالم ويف غاية  الفتي�ات يف جنح  وأىت من يصطحب 
من طاقم السفين�ة ومالحيها خالل رحلتن�ا البحرية، وهذا ما جعلنا خنىش انتشار وباء 
الطاعون بينن�ا ولكن حلسن احلظ كانت مخاوفنا يف غري مكانها، فطبيبن�ا الذي فحص 

العديد من هؤالء املرىض لم جيد لديهم أّيا من األعراض املعدية. 



بدوي عريب على حصان وآخر مرتجل





القسم الثاين:
بالد مصر
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الفصل األول
مدين�ة اإلسكندرية

تقع اإلسكندرية أو “سكندرية” كما يسميها الرتك والعرب على لسان من أرض 
ما بني شبه جزيرة وأسوار املدين�ة القديمة وبني مرفأين. وتب�دو األرض اليت بنيت عليها 
العتيق  مجدها  علياء  من  للحضيض  هبطت  أنها  مع  املياه  من  خارجة  وكأنها  املدين�ة 
تعانق بقايا األبني�ة الرائعة وبعض القصور واملعابد واجلوامع عددًا ال حُيىص من أشجار 

النخل، مما ُيعطيها مظهرًا ذا شأن حينما نتطلع إليها من املرفأ.

لقد رسم العديد من الرحالة صورة ألوابد هذه املدين�ة وآثار بهائها وسطوع جنمها 
المايض، سنكتفي بإضافة بعض امللحوظات اليت يب�دو أنها فاتت هؤالء املؤلفني. 

اإلسكندرية  عن  والالتينيني  اليونان  املؤلفون  لنا  قدمها  اليت  األوصاف  حسب   
حالة  إن  التصور.  يفوق  امتدادًا  تمتد  كانت  املدين�ة  هذه  أن  املؤكد  فمن  القديمة، 
الدمار اليت تعيشها املدين�ة تعيقنا عن معرفة مخطط سورها. املسلمون بصورة عامة 
واإلسكندريون بوجه خاص يكسرون أجمل النصب والصروح ويستخدمون حجارتها 
يف تشيي�د األبني�ة الكريهة واملنفرة، بل وعندما حيتاجون إىل مزيد من املواد فهم يلجأون 
أجمل  أحدهم  وجد  ما  وإذا  والقصور،  واجلدران  األسوار  أساس  أحجار  نبش  إىل  حىت 

األعمدة يف حديقته، فهو يفضل أن حيولها إىل ُرىح “طاحون” بداًل من املحافظة عليها. 

أو  حتطيمها  املستحيل  من  ألنه  خالبة  أثرية  قطعة  املدين�ة  يف  تنتصب  زالت  ما 
األحمر.  اجلرانيت  من  فقط  واحدة  قطعة  من  تت 

ُ
حن اليت  كليوباترة  مسّلة  هي  نقلها. 

ورغم أن قسمًا من قاعدتها قد انطمر حتت األرض فهي ال تزال ترتفع اثنني وستني قدمًا 
فوق سطح األرض، ويبلغ َعرض قاعدتها سبعة أقدام ونصف. وهي محاطة بأحرف 
بعمق إبهاٍم واحٍد من اخلط الفرعوين، ولم يتمكن مصريو اليوم من قراءته أو فك رموزه. 

كما ال تزال هناك آبدة أخرى أي عمود بومباي الشهري بكامل كتلته إىل اليوم، ويف 
على  فتجده  اليوم  أما  القديمة،  اإلسكندرية  مدين�ة  يف  العمود  هذا  يوجد  كان  القديم 

مسافة ربع فرسخ من املدين�ة اجلديدة. 
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بت�أٍن،  قياسه  واجيب  من  أن  أظن  لذا  ارتفاعه،  حتديد  يف  اختلفوا  الرحالة  أن  وبما   
وبدون حساب القاعدة اليت تعلو خمسة أقدام يبلغ ارتفاع العمود تسعة و ثمانني قدمًا 
وهو من اجلرانيت األحمر، ويت�ألف من ثالث كتل مختلفة. وكان نوردن قد سبق وشاهد 
قاعدته املتضررة: ولكن عندما وصل هذا الرحالة إىل مصر كان قد رّمم هذا العمود رجل 
امة،  الهدَّ الروح  هذه  تمتلكهم  ال  أفرادًا  األتراك،  عند  املرء  جيد  شوربتيج.  محمد  ُيدعى 

الشديدة الشيوع يف بالدهم. 

نشاهد يف جوار هذه املدين�ة سراديب عديدة، أو أبني�ة أرضية محفورة أو منحوتة يف 
الصخر. تفحصت هذه احلفريات فوجدت التايل: كان اجلزء األكرب منها بال ريب ُمعدًا 
ليكون قبورًا. وكان منها على ما أظن مخازن حلفظ القمح. وما يطلق عليه اسم حمامات 
بومباي هي أيضًا مغارات ُحفرت يف الصخر نفسه، وهو حجر كليس يسهل شغله، مثله 

مثل حجر جزيرة مالطة. 

بسور  أحاطوها  الذين  العرب  إىل  احلايل  بوضعها  اجلديدة  اإلسكندرية  تدين 
عريض جدًا يبلغ ارتفاعه خمسني قدمًا، وقد ُترك هذا اجلدار يتهدم مع حصن صغري 
فوق شبه اجلزيرة، إضافة إىل حامية موقع مؤلفة من خمسني جنديًا انكشاريًا يشكلون 
كل الدفاع عن املدين�ة. غري أن حاكمها يتبع الباشا املقيم يف القاهرة وبالتايل السلطان، 

وال يتبع أرستقراطية الباشاوات. 

مكرسة  كنيسة  اليونان  زمن  يف  كان  الذي  اجلامع  هو  املدين�ة  يف  األجمل  البن�اء 
للقديس أثن�اسيوس. وهو واسع جدًا ومزين بأعمدة بديعة ويقال إنهم حيتفظون حىت 
اليوم فيه بكمية بالغة من املخطوطات اإلغريقية، ولكن وبما أنين مسييح فأنا ال أجرؤ 

على تفحص أي يشء داخل اجلامع، لذا لم أَرْه إال من اخلارج. 

اإلجنيلي  على ضريح  يدلونك  حيث  ُمرقص،  للقديس  منذورة  ولألقباط كنيسٌة 
هذا، تلك الكنيسة اليت لم تعد تفتح أبوابها منذ املحاولة اليت قام بها كهنة من الطائفة 
الكاثوليكية خلطف رأس القديس. وال نعلم كيف نوفق بني هذا االدعاء وما أشاعه أهل 
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الكاثوليك  فاآلباء  الثمني.  الُرفات  هذا  بالكامل  يمتلكون  أنهم  يدعون  الذين  البن�دقية 
يتفاخرون واحلق يقال إنهم تصرفوا بنب�اهة ونفاذ فكر لتقطيع جسد القديس وبت�دثريه 
عند  املسلمني  لتفتيش  منهم  تفاديًا  وذلك  مملح  خنزير  حلم  أنه  على  وبتمريره  جيدًا 
سيصبح  حبيث  واملومياء  اجلثث  نقل  الواقع  يف  األتراك  حظر  فقد  اجلمركي،  املوقع 
جمارك  أن  وبما  ذلك  ومع  منها.  القدماء  مصر  سكان  جثث  إخراج  حاليًا  العسري  من 
اإلسكندرية هي اليوم يف أيدي اليهود فقد قررنا أن نهّرب منها مومياء وأن نرسلها على 
منت سفين�ة إيطالية. ولكنن�ا اضطررنا أن نعيدها دون أن نتمكن من إرسالها إىل أوروبا 
من  رّبانها  يتخلص  لم  إذا  السفين�ة  بمغادرة  هددوا  اإليطاليني  البحارة  هؤالء  كافة  ألن 

هذه اجلثة، اليت لن تدعهم دون أن جتلب لهم كارثة ما. 

لقد فقدت اإلسكندرية شيئ�ا فشيئ�ا عظمتها وسكانها وثرواتها. واألمر الذي جعل 
هذه املدين�ة تت�دهور هو التغري احلاصل يف مجرى الني�ل الذي يروي أراضيها والذي لم يعد 
منذ زمن طويل قاباًل للمالحة. بي�د أن القناة تنظف من وقت إىل آخر ألنها تزود املدين�ة 
باملياه العذبة، وبدون هذا املورد ستنقطع عنها املياه انقطاعًا كاماًل. ما زالت اخلزانات 
الرائعة ملدين�ة اإلسكندرية القديمة باقية حىت اآلن وما زالوا يملؤونها من وقت إىل آخر 
باملياه الضرورية الفائضة عند ارتفاع منسوب مياه الني�ل لتأمني ما حيتاجونه منها على 

مدار العام. 

ويتمزي  وصوب  حدٍب  كل  من  العقبات  لوال  ازدهارًا  أكرث  املدين�ة  هذه  غدت  وربما 
يف  أجد  ولم  امليل،  هذا  ختنق  السيئ�ة  احلكومة  لكن  التجارة  إىل  طبيعي  بميل  سكانها 
الشمال  لغات  حىت  بطالقة  األوروبي�ة  اللغات  يتكلم  ممن  الكبري  العدد  هذا  مكان  أي 
املسيحية،  السفن  منت  على  كبحارة  يعملوا  أن  اإلسكندرية  أهل  اعتاد  لقد  األورويب، 
وسطاء  ويصبحون  وطنهم  إىل  يعودون  اللغة،  ويمتلكون  مؤهلني  يصبحون  وعندما 
شديدًا  نفورًا  عادًة  املسلمون  وينفر  خدموها.  قد  كانوا  اليت  لألمة  مرتجمني  أو  جتاريني 
من العيش بني املسيحيني ألنهم ال يستطيعون تأدية طقوس عبادتهم لكن املصريني 
بايق  من  وتقاليدهم  بعاداتهم  وتمسكًا  بدياناتهم  التصاقًا  أقل  هم  الذين  العصريني 

املسلمني مؤهلون بصورة أفضل للمتاجرة مع األوروبيني. 
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وعلى الرغم من ذلك فإن جتارة اإلسكندرية لم تكتسب أهمية تذكر، مع أن جميع 
الدول األوروبي�ة تقريب�ًا تعتمد فيها قنصليات لها. غري أن القسم األكرب من البضائع اليت 

ترد إىل مصر تمر عرب هذه املدين�ة ؛ وبذلك جتلب اجلمارك مبالغ كبرية للسلطان. 

التجار  ويتكلم  كلها،  مصر  أهل  لغة  هي  كما  السكان  لغة  هي  العربي�ة  اللغة 
يف  واسع  بشكل  تستخدم  زالت  ما  اليت  اإليطالية  اللغة  هذه  يفهم  ال  ممن  األوروبيون 

هذه النوايح. 

البحري  )الوجه  السفلى  مصر  أرض  الرحل  العربي�ة  القبائل  من  العديد  جتوب 
المالية.  اإلتاوات  بعض  الشعب  ويدفع  اإلسكندرية.  من  يقتربون  ما  وغالبًا  ملصر(، 
لقمع  عسكرية  فرق  إرسال  إىل  احلكومة  فتضطر  أحيانًا،  الريف  ينهبون  ولكنهم 
املتمردين، أو ملطاردتهم يف األرياف األكرث  بعدًا. خالل إقامتن�ا يف اإلسكندرية، خّيم بضع 
الرحل  األقوام  هذه  كانت  املدين�ة،  من  فرسخ  ربع  بعد  على  األشقياء  أولئك  من  مئات 

تقضُّ مضجع املزارعني وتسلب املسافرين والرحالة من جميع البلدان. 

يف ذات يوم، قام هؤالء البدو العرب بأمر استطعنا أن نراه من شرفة دارنا. فوفق ما 
اعتادوا عليه كان قد انسل عدد كبري منهم واحدًا تلو اآلخر إىل املدين�ة حبيث ال يضطرون 
إىل ختويف السكان وقام أحد شيوخهم رغبٍة منه باختب�ار جودة البارود والرصاص الذي 
كان قد اشرتاه من أحد املخازن بإطالق النار باجتاه املزنل املقابل له بكل بساطة. وحينما 
بعض  وأراد  الصحراء  يف  أتب�اعه  أحد  يعامل  كان  لو  كما  الشيخ  عامله  المالك  اشتكى 
فأقبل  الشيخ.  معاملة  يسيئون  وبدؤوا  مواطنهم  إىل  وجهت  اليت  اإلهانة  رد  السادة 
بعض البدو للدفاع عن شيخهم ووقف السكان إىل جانبهم. أّدت هذه املناوشة إىل قتال 
مخلفني  املدين�ة  من  اخلروج  البدو  استطاع  النار.  بإطالق  وانتهى  احلجارة  بقذف  بدأ 
املدين�ة  مخيمهم  حاصر  التايل  اليوم  ويف  األسرى.  من  والعديد  القتلى  بعض  وراءهم 
استتب  يومني  ميض  وبعد  ولكن  املراعي  يف  ترعى  كانت  اليت  السكان  موايش  وأخذوا 

األمن وأعيدت من الطرفني الغنائم واألسرى. 
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لم تكن جتارة هؤالء العرب هي السبب الوحيد الذي اضطرين أن أضع حدًا لفضويل، 

فأجهزة املسح اليت كنت أحملها كانت تثري ريب�ة السكان وخوفهم الذين يعانون من غباء 

الفضول  انت�اب  إذ  منها.  واإلكثار  ملحوظايت  مضاعفة  من  منعين  مما  كبيرين،  وجهل 

منظار  عرب  ونظر  فأىت  املدين�ة،  حنو  القياس  جهاز  أوجه  رآين  وقد  األتراك  التجار  أحد 

انتشر  الفور  وعلى  مقلوبًا.  برجًا  مشاهدته  عند  والهلع  بالذعر  وأصيب  اجلهاز  مين�اء 

احلاكم،  إىل  اخلرب  وصل  كما  عقب  على  رأسًا  املدين�ة  أقلب  لكي  جئت  أنين  مفاده  خرب 

من  وبالقرب  معي.  أجهزيت  بأخذ  هممت  عندما  مرافقيت  اإلنكشاري  اجلندي  ورفض 

جريها، 
ُ
إحدى ُقرى الدلتا، أعار فالح أمني انتب�اهًا كبريًا لعملية قياس الزوايا اليت كنت أ

وجعلته يشاهد من خالل املنظار ألطلعه على يشء نادر، فبلغ الهلع منه حدًا كبريًا، وهو 

يرى قريت�ُه وقد انقلبت رأسا على عقب. فقال له خاديم إن احلكومة مستاءة من هذه 

القرية وقد أرسلتين كي أدمرها فأخذ يرجوين حبرارة ويتوسل إيل أن أتريث بضع حلظات 

أنا  أما  داره،  حنو  سرعة  بأقىص  وركض  وبقرته  زوجته  ينقذ  كي  الكايف  الوقت  وأمنحه 

فأحبرت من جديد. 
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الفصل الثاين

الرحلة من اإلسكندرية إىل رشيد
بما أن الرحالة األوروبيون الذين زاروا مصر كانوا قد قطعوا املسافة من اإلسكندرية 
العرب  لكن  الربي.  الطريق  اختاذ  فضلنا  فقد  الني�ل،  وعرب  رشيد  مدين�ة  عرب  القاهرة  إىل 
الرّحل املنتشرون يف كافة أرجاء هذا املنطقة، كما كنت قد أسلفت، حالوا دون تنفيذ هذا 
د السيد فورسكال عندما جاب البالد يف مناسبة أخرى على أن نكون  املخطط. وقد أكَّ
حذرين ولم يكن حتذيره هذا دون جدوى، فلقد نهبه هؤالء العرب حىت آخر ما يملك ومن 

باب الكرم غري المألوف، تركوا له سراويله. 

من  الكثري  أن  لدرجة  خطرية  الشتاء  فصل  يف  ورشيد  اإلسكندرية  بني  املسافة 
السفن تغرق يف البوغاز أي مصب الني�ل. ومع أن فيضان هذا النهر لم يكن قد اخنفض 
لنا  مؤكدًا  الربان  اعتذر  متكررة،  مرات  مجراه  املسطح  مركبن�ا  المس  كبري،  بشكل  بعد 
املواقع. وانتشار هذه املضاحل على شطيه، جعل  يتب�دل غالبًا يف هذه  النهر  أن مجرى 
املصريني ال خيشون اقرتاب أسطول معاٍد ويرتكون القالع القديمة لتنهار على مرِّ الزمن، 
تلك القالع اليت كانت تنتشر على شطي الني�ل. وبعد أن تكبدنا مشقة الرياح املضادة، 
أو  الثاين( إىل روزيت كما يطلق عليها األوروبيون،  الثاين من نوفمرب )تشرين  وصلنا يف 
تطل  مرتفع  على  وتقع  االتساع.  من  قدر  على  املدين�ة  وهذه  البالد.  أهل  لغة  يف  رشيد 
مستودعًا  املدين�ة  هذه  وتمثل  الدلتا.  من  جزء  وعلى  الني�ل  ملجرى  فتان  منظر  على  منه 
رشيد،  مدين�ة  من  أبعد  مراكبها  تصل  ال  اليت  والقاهرة  اإلسكندرية  بني  للتجارة  كبريًا 
حيث تشحن البضائع اليت جتلبها السفن من اإلسكندرية واليت ال ُتبحر يف الني�ل على 
التجار األوروبيني  اإلطالق. ولهذا جتد يف رشيد قنصلي فرنسا والبن�دقية والعديد من 
القرب من رشيد ُتعرف  بأنه يف  الذين يعنون بنقل أمتعة وألبسة أصدقائهم. ويعتقد 
عمودًا  عشرين  الفائت  العام  أرضها  من  استخرج  فلقد  كانوبوس.  مدين�ة  أطالل  على 
جمياًل من الرخام وهي موجودة حاليًا يف القاهرة، ومن املؤكد أنها كانت يف غابر األزمنة، 
وربما حىت القرن السادس عشر، فرعًا آخر للني�ل، وكانت يمتد من موقع هذه األنقاض 
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حىت أيب قري، وهناك كان يصب يف البحر، ولكنه ُردم يف الوقت احلاضر بالرمال اليت تنقلها 
سكان  أدب  األوروبيون  ويمتدح  الرملية.  األرجاء  هذه  من  كبرية  بكميات  إليه  الرياح 
مدن  من  أكرث  املدين�ة  هذه  يف  اإلقامة  لنا  طابت  فقد  وبالتايل  تهذيبهم.  وُحسن  رشيد 
مصر األخرى، حيث ُينظر إىل الفرجنة نظرة سيئ�ة وُيعاملون بكثري من اإلذالل، ولكن لم 

يكن لدين�ا متسع من الوقت لنضيعه، وكنا يف عجلة من أمرنا للرحيل إىل القاهرة. 
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الرحلة من رشيد إىل القاهرة
يومني  بعد  ومررنا  الثاين(،  )تشرين  نوفمرب  من  السادس  يف  رشيد  مدين�ة  تركنا 
ة)*( املدين�ة البارزة قديمًا واليت كانت مستودعًا لتجارة اإلسكندرية مع القاهرة.  أمام ُفوَّ
غدت اليوم مدين�ة فقرية بائسة ولم تعد القناة اليت تصلها باإلسكندرية موجودة وأيضًا 
لم تعد صاحلة للمالحة النهرية. ونهر الني�ل حيمل معه الكثري من الطني لدرجة أنه يسد 
هذه األقني�ة، ولو كان ُينظف من وقت إىل آخر إال أنه يف الواقع ُينظف بشكل سطيح. 
الدلتا  يف  نعهدها  اليت  االرتفاعات  تلك  األقني�ة  من  ُيسحب  الذي  الطيم  يشكل  بينما 

واليت نفاجأ بمشاهدتها يف بالد منبسطة جدًا مثل مناطق مصر السفلى. 

يف هذا الفصل وحني تكتيس األرياف ثوبها السنديس يسافر الناس بمتعة فائقة 
عرب الني�ل حيث تتن�اثر القرى على ضفتي�ه. وإن كانت البيوت فيها مسطحة ومبني�ة بن�اء 
لتشكل  احلمام  وبيوت  النخيل  أشجار  مع  ختتلط  أنها  إال  املحروق،  غري  اآلجر  من  رديئ�ا 
منظرًا فريدًا يقدم للمشاهد مشهدًا زاهيًا وخارقًا على حٍد سواء. ونرى بقرب العديد من 

القرى أكوامًا كبرية من أنقاض وآثار مدٍن قديمٍة.

لوال القراصنة الذين يتصرفون بشكل سئي يف نهر الني�ل، لكانت املالحة فيه أكرث 
إمتاعًا وتشويقًا، ومع ذلك فعندما يكون هنالك عدد كبري من الناس على منت مركب 
ما، يكون كل منا على حذر، ويطلق النار من وقت إىل آخر لكي يظهر بأنه مزود بالسالح، 
من  أكرث  خياطر  بينما  خطرًا.  أقل  النهرية  الرحلة  تكون  وبذلك  األشقياء  يصد  ما  وهذا 
يعتمد على الرّيس، أي ربان سفين�ة غري معروف األمر الذي يشجع اللصوص ويقتسم 
الغنيمة يف النهاية معهم. وهناك قرى بأكملها معروفة بامتهان القرصنة واللصوصية؛ 
سباحون  وهم  الني�ل  شواطئ  سكان  وحياول  جبوارها.  السفن  تتوقف  ال  السبب  ولهذا 
ماهرون جدًا، ممارسة هذه املوهبة يف سرقة السفن بمنتهى السهولة، وإن لم يكن ذلك 

جهرًا وعالني�ة، فعلى األقل بوقاحة جديرة بكبار النشالني. 

* الفوه: حفرة كبرية.
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لقد روى يل بعض األتراك قصة حدثت منذ وقت قريب جدًا عن براعة ووقاحة 
هؤالء اللصوص. فقد قبض رجال أحد الباشاوات الذي وصل حديث�ًا على لص متلبس 
باجلرم وقادوه ليمثل أمام الباشا الذي هدده بموت محتوم، فطلب أن يستعرض أحد 
بذلك،  الباشا  له  فأذن  مهاراته.  لقاء  عفو  على  احلصول  يأمل  بأنه  قائاًل  أمامه  أحابيله 
مثال  محتذيًا  اخليمة  من  جمعها  املالبس  من  الكثري  من  صرة  وشكل  اللص  فقام 
املصريني الذين يقومون بطي مالبسهم اخلاصة عندما يريدون اجتي�از النهر، وبعد أن 
الثاين  الني�ل وبلغ الطرف  لعب لبعض الوقت بهذه الصرة وضعها على رأسه وقفز إىل 

منه قبل أن يستفيق األتراك من دهشتهم ويفكروا بأخذ بن�ادقهم إليقافه. 

لم أشاهد يف كافة أرجاء مصر السفلى وال يف شعبيت الني�ل الكبريتني اليت قطعتها 
تمساحًا واحدًا. ويعتقد املصريون أن تعويذة قد وضعت يف املقياس قرب القاهرة كي 
)تشرين  نوفمرب  من  العاشر  ويف  الشمال.  حنو  أكرث  االقرتاب  من  الربمائي�ات  هذه  تمنع 
الثاين( وصلنا إىل بوالق اليت يمكن اعتب�ارها بمثابة مرفأ القاهرة، حيث إن جميع القوارب 
والسفن الوافدة عرب الني�ل تقوم بتفريغ حمولتها من املسافرين والبضائع يف هذه البلدة. 
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الفصل الرابع

الطريق من القاهرة إىل دمياط
بعد أن تفحصت أثن�اء قدويم إحدى شعبيت الني�ل كانت الرغبة تشدين ألن أشاهد 
أيضًا الشعبة األخرى اليت جتري من القاهرة إىل دمياط. ولكن خرائط هذه الناحية من مصر 
مشوبة  اخلرائط  فتلك  الدلتا،  اسم  املعاصرون  األوروبيون  أو  القدماء  عليها  يطلق  واليت 
يف  وضعت  ملحوظاٍت  باستخدام  تصحيحها  من  أتمكن  أن  ويسعدين  والنقص  بالعيوب 
رحلة من هذا النوع، وتشكل اخلريطة اليت رسمتها ملجرى الني�ل عين�ة تدل على اهتمايم 

وستكون يف الوقت نفسه دلياًل للقارئ الذي يرغب أن يت�ابع ويرى بعين�ه رحاليت. 

إن اجلو الغائم واألمطار املتكررة منعتين من تنفيذ ما عزمت عليه قبل حلول شهر  
مايو )أيار( من السنة التالية، وكان هذا التأخري لصاليح، فلقد تعلمت شيئ�ًا من اللغة، 
أبدًا  يرتك  لم  فهو  مرافقيت،  بورينفاند  السيد  وأراد  الشرقيني،  وطبائع  عادات  وألفت 

مكان إقامته يف القاهرة. 

تركنا بوالق يف األول من مايو )أيار( 1762م، وكانت مالحتن�ا يف البداية جد هادئة، 
فإذا نظرت إىل الني�ل من القاهرة باجتاه الدلتا وجدته واسعًا ومليئ�ًا باجلزر اليت غالبًا ما 
متكررة  بشجارات  يتسبب  مما  النهر،  فيضان  فرتات  خالل  بعيدًا  التي�ار  اندفاع  جيرفها 
مركبن�ا  فيه  المس  مستوى  إىل  اخنفضت  املياه  ولكن  ضفتي�ه،  على  القائمة  القرى  بني 
القاع مرات عديدة. وأتاح لنا الهدوء املعتاد خالل الليل االستفادة من التي�ار لنتقدم، لوال 
خشيتن�ا من القراصنة الذين لم حيولوا دون ذلك. وكما هو شائع تسود خالل النهار ريٌح 
عاليًا  والغبار  بالرمال  تقذف  هوجاء  زوابع  أحيانًا  وتهب  وتؤخرها  املالحة  تعيق  شمالية 

فتعتم الهواء وتعرض املراكب وهي على الغالب قوارب شراعية رديئ�ة خلطر الغرق. 

اقرتاب  عن  العابرين  حتذير  على  يسهرون  حراس  القرى  لكافة  أن  الصحيح  من 
القراصنة، ولكن غالبًا ما يشارك هؤالء احلراس سكان القرى يف جتهزي القوارب والذهاب 

بأنفسهم لنهب السفن التجارية. 
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أما زفيت اليت وصلنا إليها يف الثالث من مايو )أيار( فهي بلدة متواضعة تقع بني 
القسطنطيني�ة  من  وهو  قديمًا،  آغا  كيسالر  إىل  الواقع  يف  تابعة  وهي  ودمياط  القاهرة 

وبانتقاله إىل القاهرة اختذ لقب قائم مقام بمثابة البايليف.

من  رعيتها  تت�ألف  لألقباط،  تابعة  وكنيسة  جوامع  ثالثة  املدين�ة  هذه  يف  يوجد 
بشكل  بنيت  اليت  كنيستهم  لزيارة  الطيبون  الناس  أولئك  دعاين  وقد  عائلة.  ثالثمائة 
رديء وهي قذرة ومفروشة باحلصر. وهم يقيمون طقوس عبادتهم وقوفًا على أقدامهم 
رديئ�ة.  بلوحات  كنائسهم  ويزينون  الكنيسة،  أرض  بها  امتألت  عكاكزي  إىل  مستن�دين 
يمتطون  وهم  القديسني  من  والعديد  والعذراء  املسيح  ليسوع  صورة  منها  رأيت  وقد 

أحصنة بفخر واعزتاز. 

إىل  تعود  وكأنها  املشبوهة  القوارب  بعض  البحرية  رحلتن�ا  أثن�اء  شاهدنا  وقد 
القراصنة، ولم تتجرأ أي منها على مهاجمتن�ا. كما صادفنا أيضًا العديد من الطوافات 
املحملة بأصص وجرار أحضرت من الصعيد املصري لبيعها، تربط هذه اآلني�ة حتت ألواح 
من خشب النخل اخلفيفة للغاية وتضم هذه األلواح مع بعضها البعض لتشكل طوافة 
أو ثماني�ة رجال ويجّذفون بأغصان الشجر. وعندما يبيعون بضاعتهم يف  يقودها ستة 
دمياط يعودون أدراجهم سريًا على األقدام، ويعرفون جيدًا كيف يدافعون عن أنفسهم 

باستخدام املقاليع إذا ما التقوا بقّطاع الطرق واللصوص. 

مررنا بالقرب من املنصورة اليت سجن فيها القديس لويس قديمًا، وبدت يل تلك 
املياه  حلجز  منها  القريب  الني�ل  ذراع  يف  عال  جدار  رفع  وقد  دمياط.  اتساع  يف  املدين�ة 
ومنعها من الوصول إىل قناة البحرية )Baheire( بكمياٍت أكرب مما يلزم لري حقول األرز 

الوفرية جدًا يف تلك األرجاء. 

ويف اجلنوب من املنصورة التقين�ا حنو عشرين قاربًا تنقل خاليا حنل قد أحضرت 
وحدة.  آالف  أربعة  مجموع  أي  خلية،  مائيت  قارب  كل  حمل  النهر.  ضفاف  على  لرتعى 
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وكان لواء املنصورة خييم يف النوايح مع حاشية تت�ألف من أربعني مملوكًا وخادمًا وذلك 

جلين الضرائب املفروضة على النحل. 

وصلنا يف اخلامس من مايو )أيار( إىل دمياط وهي مدين�ة ال يقل موقعها أهمية عن 
أهمية موقع رشيد. فالبضائع القادمة من سوريا عليها أن تمر من مرفأها وبالتايل تقوم 
جتارة أرز واسعة ُيزرع بكرثة يف اجلوار، وبالرغم من ذلك ال يقيم يف هذه املدين�ة أي تاجر 
جملة مسييح وال أي راهب أورويب، ومع هذا فإن عددًا كبريًا من املوارنة واألرمن يقطنون 

فيها وينتمون إىل الكنيسة الكاثوليكية. 

األجانب  هؤالء  أن  السكان  وظن  فرنسيون،  وجتار  قنصل  قديمًا  دمياط  يف  كان   
تمادوا يف االستئن�اس لنساء البالد، فذحبوهم عن بكرة أبيهم، ومنذ ذلك التاريخ أصدر 
ملك فرنسا أمرًا حظر فيه على أي فرنيس ليس اإلقامة يف هذه املدين�ة وحسب بل حىت 
زيارتها. ويعرف سكان دمياط بكرههم للمسيحيني أكرث من بايق املصريني، وربما تويح 
وبقدرتن�ا  الرتكي  الزي  وبارتدائن�ا  ولكنن�ا  النفور.  بهذا  الصليبي�ة  احلمالت  ذكرى  إليهم 

على التحدث قلياًل لغة البالد لم يكن هناك ما خنشاه أبدًا. 

توجد يف ضوايح هذه املدين�ة الكثري من مزارع األرز، ولكن األرايض باجتاه شاطئ 
أراض جدباء وال تتجاوز املسافة بني دمياط  وبالتايل فهي  الناعم،  بالرمل  البحر مليئ�ة 
ورشيد مسري يوم ونصف ؛ وال يستخدم هذا الطريق بسبب اللصوص الذين حولوه إىل 

طريق محفوف باملخاطر. 

والذي    )Boghas( البوغاز  أو  الني�ل  مصب  لرؤية  ذهبت  البحر  من  قريب  بسبب 
يبعد عن دمياط فرسخني ألمانيني، وال يقل مصب الني�ل خطرًا على السفن عن مثيله 
يف رشيد الذي كان محصنًا يف السابق بقلعة ولكنها لم تعد مأهولة بالسكان يظنون أنها 
من  اقتربوا  إن  ما  الذين  املسلمني  بعض  برفقة  احلصن  هذا  زرُت  باألشباح.  مسكونة 
مسكن األشباح هذا حىت بدؤوا يصلون بورع، وكانت تلك املرة األوىل اليت الحظت فيها 
هذا النوع من املعتقدات الباطلة عند املسلمني، فاألشباح غري معروفة يف العربي�ة وال 
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أحد يتحدث عنها. على امتداد البحرية الواقعة إىل الشرق من دمياط توجد بلدة الغصنة 
الشهرة،  ذائعة  القدماء  عند  كانت  اليت  البحرية  هذه  مشاهدة  يف  جيدة  رغبة  يل  كانت 
لو  أود  كنت  نفسه  الوقت  ويف  الهامة.  املدن  من  للعديد  رائعة  بآثار  تمتلئ  فضواحيها 
استطعت تفحص بعض املدن املعاصرة اجلديرة اليت اسرتعت اهتمايم، مثل دمشلى 
حيث تصنع أنسجة جميلة وبلبيس وطمبول اللتني حتتفظان بأوابد جميلة. إن سكان 
منطقة البحرية فقراء وشبه مستقلني بسبب من موقعهم املنعزل، ويشكلون خطرًا يف 
البحرية ويف الرب ؛ فهم ينهبون جميع الرحالة دون أي تميزي. وبالتايل بدا يل أنه من األكرث 
الواقعة  القرى  من  العديد  وتعود  سالميت.  أجل  من  لالستطالع  حبيب  أضيح  أن  فطنة 
على ضفاف الني�ل من حيث امللكية إىل باكاوات “جمع بيك” يسكنون يف القاهرة. كان 
بإيضاحات  إمدادي  الكبار  ألولئك  سر  أمناء  وظائف  يشغلون  الذين  األقباط  بإمكان 
حول هذا املوضوع لو وجدت إىل استشارتهم سبي�اًل. ففي اخلريطة اليت وضعتها عن 
ُبعد.  من  أو  كثب  عن  شاهدتها  اليت  املناطق  لكافة  أسماء  ألضع  جهدت  الني�ل  مجرى 
إال أنين وجدُت الكثري من الصعاب يف كتابتها بسبب اختالف اللهجات أو بسبب سوء 
الطريق. غادرنا  وأنا يف  لتعلم األسماء  إليهم  أتوجه  أن  ما اضطررت  الناس، غالبًا  لفظ 
دمياط يف الثاين عشر من مايو )أيار(، وكانت الريح مواتي�ة لدرجة أنن�ا عدنا إىل بوالق يف 

اخلامس عشر منه. 
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الفصل اخلامس

املدن القديمة يف مصر السفلى
عددًا  مصر  عن  يتحدثون  عندما  القداىم  اجلغرافيا  وعلماء  املؤرخون  ُيسيّم 
وضعه  مع  مقارنة  اليوم  يب�دو  أن  البلد  لهذا  ينبغي  أنه  درجة  إىل  املدن،  من  جدًا  كبريًا 
القديم مجرد صحراء مقفرة. ومن املؤكد أنن�ا جند فيها مدنًا جديدة، ولكن ال تشكل إال 
املصرية  القديمة  اآلثار  فكل  وعظمتها.  القديمة  املدن  بعدد  قارناها  ما  إذا  اليسري  الزنر 
تقريب�ًا  اندثر  األبن�اء  وكثري  الرثوات  غين  شعٍب  عن  تنئب  سحيقة  قرون  منذ  والشامخة 

بكامله.

حينما نت�أمل يف الثورات املتت�ابعة اليت تعرضت لها هذه األرجاء وُنفكر يف العذاب 
الذي كابدته جراء خضوعها لألجانب منذ أزمنة بعيدة، لن نفاجأ بتضاؤل عدد سكانها 
وضياع ثرواتها. فقد خضعت للفرس واليونان والرومان والعرب واألتراك، دون أن يرتك 
لها مدة قصرية من الراحة لتسرتد قواها، وحكمها دومًا قائمو مقام ينصبهم فاحت جيلس 
يف قصر بعيد. لم يشغل تفكري أولئك املغتصبني ومأموريهم سوى نهب ما يمكن نهبه 
من ثروات بالد غني�ة، وإثقال كاهل هذا الشعب بسرقة لقمة عيشه. فرتاجعت الزراعة 
بسبب فقر املزارعني، مما أّدى إىل خراب املدن وزوالها. وما فئت الشعب يتن�اقص عدده 
إىل اليوم احلاضر، ورغم أن الفالح يسكن يف مقاطعات خصبة إال أنه بائس ومسحوق، 
التحسين�ات  إدخال  عن  يعجز  جيعله  والوزراء  احلكومة  تفرضه  الذي  االبزتاز  ألن 
الزراعة، وتنهار املدن ألن االبزتاز نفسه يقف حائاًل أمام سكانها يف كل  الضرورية على 

مشروع أو عملية مرحبة. 

سيكون من املستحيل حتديد مواقع هذه املدن القديمة. ولكن السدود العالية اليت 
ُبنيت لدرء الفيضانات، تشري إىل املواقع اليت قامت وازدهرت فيها هذه املدن. ونرى يف 
وسط السهول مرتفعات تغطي اآلثار دومًا وقد دفنتها رويدًا رويدًا الرواسب النهرية 
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والرمال اليت جتلبها الرياح العاتي�ة. وهناك عدد مدهش من األماكن اليت ختتفي أو تظهر 
بشكل تالل، وهي أطالل املدن املندثرة. 

ربما كانت كميات هذه اآلثار أكرب أيضًا لو لم يساعد السكان على اختفائها شيئ�ًا 
فشيئ�ًا، باستخدامها كما يفعل املسلمون يف كل أعمال البن�اء والعمارة اليت يقومون بها. 
وُتنبش هذه البقايا أو اخلرائب باستمرار بغية إجياد مواد للبن�اء. ال يكتفون حبفر األرض 
بل يغربلون الرتاب أماًل بالعثور على الذهب أو على األحجار املنقوشة. وقد أهداين أحد 
املصريني،  للقدماء  يعود  خنفسًا  مدمرة،  مدين�ة  من  بالقرب  قرية  سيد  وهو  أصدقايئ 
وقد وجده الفالحون حتت األرض عندما كانوا ينبشونها. وقد صنع هذا اخلنفس من 
الطني املحروق، وطلي بطبقة سميكة جدًا من الربنيق وهذا ما يربهن بأن هذا الشعب 
على  وبصمات  طبعات  بواسطتها  وُتصنع  املحفورة،  القوالب  صناعة  فن  مارس  قد 

الطني اللني قبل حرقه. 

للدلتا،  الشريق  اجلانب  على  ترددوا  ما  قلياًل  األوروبيون  الرحالة  فإن  اآلن  وحىت 
اللصوص فينتشرون بكرثة  أما  املعروف منها.  ات عن اجلانب  بالعاديَّ ثراًء  وهو ال يقلُّ 
يف هذه املنطقة املنعزلة واليت ال تزال أقل تمدنًا من بايق املناطق املصرية، وال يرغبون أبدًا 
يف ممارسة مثل هذا التجوال. ومع ذلك فمن املمكن القيام بتجوال آمن يف هذه األمكنة 
ضمن  سنة  كل  يف  يذهبون  الذين  األقباط  باصطحاب  اإلنسان،  يرتادها  ما  قلياًل  اليت 

جماعات كبرية للحج إىل كنيسة قديمة بالقرب من جميانة.

أخرب بعض العرب السيد فورسكال بأسماء العديد من األماكن اليت كان يسكنها 
اليهود قديمًا، وال بد أن تكون آثارها موجودة حىت اليوم. )وتشري كل هذه األسماء حقًا 
إىل أمر ما يتعلق بإقامة هؤالء اليهود يف هذه املنطقة، ولكن بما أن هذا السرد يستن�د إىل 
تقليد متوارث وغامض ويتعلق بشعب ذي تاريخ شبه معروف، لم نكلف أنفسنا عناء 

االستعالم عن املزيد من ذلك(. 

ال حيبذ شعب مصر أن يقوم األوروبيون حبفريات يف أماكن األنقاض األثرية، وهم 
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رائعة  مسلة  قياسات  سجل 

ُ
أ كنت  وعندما  الكنوز،  عن  فيها  يبحثون  بأنهم  مقتنعون 

بعد  على  املوقع  هذا  سكان  وقف  املطرية  بلدة  يف  بكاملها  قائمة  زالت  ما  وهي  اجلمال 
مسافة معين�ة ملراقبة ما أقوم به بانتب�اه كبري ؛ لقد انت�ابهم الظن وختيلوا أنين وباستخدام 
وهي  قاعدتها،  حتت  مخبأة  ثروات  على  لالستي�الء  الكتلة  هذه  أنسف  قد  خفي  سر 
ثروات يدعون أنهم لهم حصة فيها ؛ وعندما رأوا بأن العملية اليت قمت بها لم تتن�اسب 
إثارة  جتنب  فبإمكانك  يشتموين.  أن  دون  سبيلي  حال  يف  أذهب  تركوين  توقعاتهم،  مع 
حيث  املعني�ة  األرايض  سيد  من  للتنقيب  إذن  على  باحلصول  وذلك  والقلق،  الشك 

تنتشر األنقاض وبدعوة الفالحني لتنفيذ هذا العمل. 

ُعيِنَ العديد من الرحالة بوصف عادّيات ُمُدِن مصر القديمة، وانشغل الكثري من 
العلماء بمعاجلة مواضيع هذه األوصاف والبحث فيها والتكلم عنها بإسهاب باإلضافة 
مدين�ة  أي  إىل  يكتشفوا  لكي  والالتينيني،  اإلغريق  املؤلفني  أوصاف  مع  مقارنتها  إىل 
تعود األنقاض اليت نشاهدها حاليًا. كان بوسع هذه األحباث أن تكون هامة، ولكنها غري 

موثقة، و ال أظن أنين سأغوص يف هذه التفاصيل و أكرر ما ذكره آخرون من قبلي. 
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الفصل السادس
مدين�ة القاهرة

حدث خالل القرون األحد عشر الماضية، أي منذ أن فتح العرب مصر، تغيريات 
ر هؤالء الفاحتون املدن أو  كثرية يف ضوايح القاهرة واملسماة بلغة القوم القاهرة، فقد دمَّ
أهملوها وبنوا مدنًا أخرى. وحدث عند فتحهم هذه البالد، أن وجدوا على ضفة الني�ل 
بابل، مصر املذكورة يف  العرب مصر، وهي دون أدىن شك مدين�ة  مدين�ة، دعاها كتابهم 
مؤلفات اليونان اإلغريق، فاستولوا عليها بسبب خيانة املقوقس. وأىب أولئك املسلمون 
املتحمسون أن يسكنوا مع املسيحيني يف املدين�ة نفسها، وبدأوا باالستقرار شيئ�ًا فشيئ�ًا 

وها الـُفسطاْط. يف املوقع الذي كان خييم فيه قائدهم وبنوا فيه مدين�ة سمَّ

الذي  االسم  وهو  بـمصر،  أيضًا  سميت  مصر،  عاصمة  غدت  اليت  املدين�ة،  وهذه 
ستحتفظ به بعد القاهرة، اليت يب�دو أنها لم تكن سوى ضاحية، وما لبثت الفسطاط أن 
بدأت تتضاءل كمدين�ة وكعاصمة يف حني كربت فيه القاهرة اليت تأسست يف عام 358 
للهجرة على يد قائد اخلليفة الفاطيم. ُتعرف بقايا الفسطاط باسم مصر العتيقة أي 

مصر القديمة. وقام صالح الدين الشهري بتجميل املدين�ة اجلديدة وأحاطها باألسوار. 

واختذت مدين�ة القاهرة بدورها اسم مصر، ويسميها األوروبيون القاهرة، أو القاهرة 
الكربى. ورغم حداثة هذه املدين�ة فهي واسعة جدًا، وتمتد مسافة ساعة من املسري فوق 
هذا  ومن  الني�ل.  ضفاف  من  فرسخ  نصف  بعد  على  املقطم  جبل  سفح  يف  رملي  سهل 
اجلبل حيث تقع القلعة يمكنن�ا مشاهدة املدين�ة بأكملها: ومن األطراف األخرى حتيط 
بها تالل شكلتها أقذار الشوارع ومخلفاتها اليت تنقل بشكل يويم. وأضحت هذه التالل 

اآلن مرتفعة إىل درجة بات من املتعذر معها رؤية رؤوس األبراج من عند نهر الني�ل. 

كاملدن  اإلطالق  على  مأهولة  غري  أنها  إال  جدًا،  كبرية  مدين�ة  تعد  القاهرة  أن  رغم 
مستنقعات  سورها  ضمن  املصريني  عاصمة  وتضم  احلجم.  نفس  لها  اليت  األوروبي�ة 
االتساع،  شديدة  أرايض  اجلوامع  وحتتل  بالماء.  تمتلئ  عندما  البحريات  تشبه  واسعة 
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بني  الفاصلة  املساحة  أن  وجدت  كثب،  عن  تفحصه  الفرصة  يل  سنحت  يح  ففي 
الشوارع الكربى زاخرة باحلدائق واألمكنة الفارغة، وأعتقد استن�ادًا ألسباب وجيهة أن 
ترتفع  وال  بيت.  أي  من  ختلو  اليت  الكبرية  املساحات  من  عدد  األحياء  من  العديد  داخل 
البيوت يف القاهرة إىل نفس ارتفاع بيوت مدنن�ا يف أوروبا ؛ ففي األحياء الصغرية تتشكل 

من دور واحد، وتبىن من اللب املجفف حبرارة الشمس. 

كنت ذكرت أن الرحالة خيطئون يف أغلب األحيان عندما يتعلق األمر بعدد سكان 
املدن يف الشرق، ويتعني علي أن أضيف اآلن بأن ترتيب شوارع القاهرة جيعل هذه املدين�ة 
تب�دو أكرب مما هي عليه يف الواقع. ففي الكثري من األحياء جند شوارع طويلة جدًا وليس 
لها إال منفذ واحد على شارع رئيس ؛ حيث إن سكان هذه األزقة يمكنهم أن يتحدثوا من 
خلف منازلهم، بي�د أنهم يضطرون للسري زهاء ربع فرسخ لكي يلتقوا بعضهم البعض. 
يف  للعمل  ذهابهم  عند  يرتكون  الذين  اليدويني  بالصناع  مأهولة  الشوارع  هذه  ومعظم 
الشوارع املزدحمة، نساءهم وأطفالهم يف املنازل. وتتملك الدهشة السكان إن صادفوا 
فيها أحد المارة، ويظنون أنه تائه فين�ذرونه على الفور بأن ال منفذ للشارع. ويتواصلون 
عرب الشوارع الرئيسة، وهي ضيقة جدًا وتكتظ دومًا حبشود من الناس، مما يعطي هذه 

املدين�ة مظهرًا سكاني�ًا استثن�ائي�ًا ال جنده إال يف القليل من األحياء. 

وال تزال القلعة اليت تقع على صخرة وعرة بني املدين�ة وجبل املقطم، وهي قائمة 
اليوم  تنقسم  و  مصر،  بابليون  من  يتجزأ  ال  جزء  وكأنها  اإلغريق  زمن  منذ  األغلب  على 
إىل أجنحة ثالثة، جناح الباشا وجناح املشاة اإلنكشارية وجناح العزب، ويت�داعى قصر 
الباشا أو القلعة للسقوط وال يب�دو عليه أنه مقر حاكم مقاطعة كبرية، ولكن يبقى لنا 
أن نعلم بأن الباشاوات األتراك يسكنون على وجه العموم يف منازل سيئ�ة، ذلك بسبب 
يقينهم أنهم لن يستمروا يف مناصبهم لوقت طويل، وال يهتم أي منهم بإجراء إصالحات 

ستكون ملن سيخلفه.

منيعة  بأسوار  املحاط  اإلنكشارية،  جناح  إىل  ينظر  وهو  شعور  اإلنسان  يعرتي 
مدعمة باألبراج، بأنه قلعة أكرث من أي يشء آخر ؛ يستفيد هذا احلرس اإلنكشاري من 
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الذي  احلرس  وهذا  حدوثها،  أكرث  وما  املصريني،  ثورات  اندالع  أثن�اء  املناسب  موقعه 
عبي�دًا  كانوا  والذين  األساسيون  الضباط  أما  إطالقًا،  سادته  حيرتم  ال  السلطان  رشاه 
لنخبة سكان القاهرة، فهم حيرصون على ارتب�اط أكرب ووالء أشد ألسيادهم القدماء، مما 
من  هم  اإلنكشاريني  فإن  الباشاوات،  أحد  املصريون  يعزل  فعندما  للسلطان.  يكنّونه 
يطرده عادًة من قصره بإطالق املدفعية عندما ال يرحل يف اليوم الذي حيدده الباكاوات، 
إال أن العربان ال يهابون كثريًا من اإلنكشاريني، حىت أنهم يسرقون بوقاحة بالقرب من 

القلعة اليت يقيمون فيها. 

املسيحيني  من  احلاملني  بعض  فيهما  أراد  فنيني،  عملني  القصر  هذا  يف  نرى 
واملسلمني أن يكرم أحد البطاركة: وهما نافورة وقصر يوسف. أما النافورة، وإن كانت 
عميقة و محفورة بأكملها يف الصخر، فإنها ال تب�دو مدهشة بنفس الدرجة حينما تفحص 
طبيعة الصخر وهو من حجارة كلسية لين�ة جدًا، وال يوجد وجه للمقارنة إطالقًا بينها 
أنواع  أصلب  يف  كاملة  هياكل  حفروا  الذين  القدماء  الهنود  عند  والعيون  الين�ابيع  وبني 

الصخور. 

أما قصر يوسف املزعوم فهو بن�اء كبري حيتفظ بآثار ثمين�ة لبهائه وعظمته السابقة. 
فالبن�اء الذي يعمل فيه اليوم النّساجون قد زينت أسواره بصور من املوزاييك اجلميل 
غرفة  يف  السقف  وحيتوي  امللون.  والزجاج  الكريمة  واألحجار  اللؤلؤ  عروق  من  واملؤلف 
أخرى على رسومات خالبة. و جتد يف بعض األماكن أسماء محفورة ملعظم ملوك مصر 
القدماء، ويب�دو أن خلفاء مصر قد سكنوا هذا القصر، ومن الغريب أن الباشا لم يتخذه 
ومشهدًا  واجلزية،  وبوالق  للقاهرة  أّخاذًا  منظرًا  نرى  الشرفات  إحدى  ومن  له،  مسكنًا 

شاسعًا يمتد حىت األهرامات. 

إىل  سنوية  كهدية  السلطان  يقدمها  اليت  “الكسوة”  قماش  القصر  هذا  يف  ُيصنع 
لتلك  اسمه  أعطى  الذي  هذا  يوسف  عن  العمل،  هذا  مدير  سألت  املكرمة،  مكة  حرم 
النافورة وهذا القصر، فقال يل إنه صالح الدين الذي كان يدعى يف الواقع يوسف. ويب�دو 
هذا الرأي هو األرجح خاصة وأن القاهرة تدين له بكثري من املباين العظيمة. ومهما يكن 
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من أمر، فإنن�ا جند بالقرب من هذا القصر حنو ثالثني عمودًا كبريًا وجمياًل من اجلرانيت 
األحمر، ال تزال قائمة على قواعدها مع أنها غري محمية، مع أن عددًا من األكواخ البائسة 
تستن�د على هذه األعمدة الرائعة. ويف درب منحوت يف الصخر يوصل بني جناحني من 
القصر، فوجئت برؤية نسر برأسني محفور على صخرة كبرية وهو ال يزال حبالة يمكن 

للمرء أن يتعرف عليه بسهولة وبشكل كامل. 

السكان،  من  قليل  بعدد  مأهولة  اليوم  وهي  بالقرافة،  املسماة  الضاحية  وحتتوي 
على عدد وافر من األضرحة الرائعة، وقد تهدمت جزئي�ًا وكذلك العديد من قبور ملوك 
الشعائر  ممارسة  حبجة  املكان،  هذا  بزيارة  املسلمات  النساء  وتقوم  القدماء،  البالد 
التزنه. كما ينتشر يف اجلانب اآلخر  الديني�ة، ولكن يف واقع األمر، يذهب للتمتع حبرية 
مسلمني  قبور  على  املبني�ة  البيوت  ومن  املتهدمة،  اجلوامع  من  كبري  عدد  القصر،  من 
أغني�اء، وهي تشكل شارعًا طوله ثالثة أرباع فرسخ ألماين، ويشري هذا العدد املذهل من 
اجلوامع والبيوت احلجرية، إىل أن قدماء ملوك مصر وأعيانها قد أنفقوا على بن�اء دور 

العبادة بقدر ما أنفق سالطني القسطنطيني�ة، بل وربما فاقوهم يف ذلك بكثري. 

؛ فكان  البن�اء  املرء يف هذا احلشد من اجلوامع ما يتمزي منها باجلمال ومتانة  جيد 
الوقت  نفس  يف  حيتوي  مثله،  كثري  بني  من  واحدًا  حسن  السلطان  مسجد  وهو  أحدها 
البن�اء وذا موقع حسن إىل درجة كانت تنصب فيه بطاريات  على مدرسة، وكان متني 
أبوابه  ُسدت  ولهذا  القلعة،  لضرب  الشعبي�ة،  والثورات  االنتفاضات  إبان  املدفعية 
بأسوار من احلجر. تتصف كافة هذه اجلوامع بأنها زينت ببساطة متن�اهية من الداخل، 
وتغطى األرض املرصوفة عادة باحلصري، ونادرًا بالسجاد، وال تزين اجلدران إال ببعض 
املصابيح  من  الكثري  تدلت  وقد  ذهب،  من  حبروف  كتبت  واليت  الكريم  القرآن  سور 

البسيطة أفقيًا واختلطت مع بيض النعام وما شابه من احلليات البسيطة. 

وهناك المارستان وهو مشفى كبري للمجانني واملعتوهني الذين ال يشكلون عددًا 
يمكنه  ما  بكل  فيه  ينعمون  املرىض  كان  المايض  ويف  املدين�ة.  اتساع  إىل  بالنسبة  كبريًا 
املصاريف،  كل  تغطية  على  القدرة  عدم  وبسبب  باملوسيقى،  حىت  عنهم  التخفيف 
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فقد حجبت عنهم تلك التسلية اليت سرعان ما أعادها إليهم أحد الكرماء بعد أن ترّبع 
بهذا  املتعلقة  العائدات  الكثري من  للقاهرة على ذكر  تأيت األوصاف  من جيب�ه اخلاص. 
هذه  يدير  من  فيمأل  أخرى،  أمكنة  يف  حيدث  ما  هنا  وحيدث  اجلوامع،  وبمعظم  املشفى 
العائدات جيوبه، ويتسبب باإلفالس للمؤسسات اخلريية هذه اليت ال تستطيع العمل 

من جديد إال إذا قّدم لها بعض املحسنني هبات جديدة. 

جتد يف هذه املدين�ة عددًا كبريًا من اخلانات أو الوكاالت، كما يطلق عليهم يف مصر 
وهي أبني�ة واسعة وقوية تشتمل على الكثري من املخازن والغرف الصغرية، لكي يتمكن 
املنازل  من  العديد  القسطنطيني�ة،  يف  كما  هنا  ونرى  استخدامها،  من  األجانب  التجار 
اجلميلة اليت توزع فيها املياه العذبة للمارة. أما احلّمامات العامة فعددها كبري، ولو أن 
مظهرها ال ينم عن األهمية، إال أن فيها مقصورات جميلة ومكسّوة بالرخام ومزدانة على 
طريقة أهل البالد، وفيها خدم كثريون من املستأجرين، ولكل منهم اختصاصه، حيث 
بادئ األمر من طريقة  الذين يستحمون فيها، ويرتاع األجانب يف  يقومون على خدمة 
أن  كافة، وخيشون  الشرق  أرجاء  وهي طريقة مستخدمة يف   ، أولئك املستأجرين  عمل 
يلبثون  ال  اخلدمة  هذه  على  يعتادوا  إن  ما  ولكن  أطرافهم  ختلعت  وقد  أنفسهم،  جيدوا 
أن جيدوها ممتعة. أما الربك أو املستنقعات اليت تشكلها مياه الني�ل وتمأل عند فيضانه 
الماء  يتبخر  وعندما  ضواحيها.  ويف  القاهرة  يف  كثريًا  منتشرة  فهي  املنخفضة،  املواضع 
تصبح الربك يف كل عام مروجًا ومراعي؛ ويعطي تب�دل املشهد لهذه الربك بهجة ومتعة 
تضفي  وال  الربك،  ضفاف  على  عادة  القوم  كبار  يقيم  بالذات  السبب  ولهذا  كبيرين، 
قصورهم أي مسحة جمالية على املدين�ة، فليس بوسعك رؤية أي يشء سوى األسوار 

القديمة اليت حتيط بها. 
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الفصل السابع
ضوايح القاهرة

املدن  بينها  ومن  للنظر،  الالفتة  األماكن  من  العديد  القاهرة  ضوايح  يف  تنتشر 
اعتب�ارها  يمكن  حبيث  جدًا،  ببعيدة  ليست  وهي  واجلزية،  والفسطاط  بوالق  الثالث 

ضواٍح للعاصمة. 

وما زالت بوالق إىل اليوم، وهي بدون أدىن شك هيليوبوليس اليوناني�ة، مدين�ة هامة 
بضائع  وكذلك  ورشيد،  دمياط  من  املنقولة  البضائع  كافة  تمر  الرئيس،  القاهرة  ومرفأ 
إلدارة  مقرًا  أصبحت  السبب  ولهذا  املكان،  هذا  من  املتوسط،  عرب  ُترسل  اليت  مصر 
اجلمارك، وبين فيها بازار واسع وهو سوق مغطى أطلق عليه قيسارية. كما بنيت هناك 
اليوم دارًا  مخازن األرز وامللح والنطرون والعديد من منتجات صعيد مصر، وجند فيها 

للسلطان حيفظ فيها القمح الذي يرسله سنويًا إىل مكة املكرمة واملدين�ة املنورة. 

مدين�ة  للغاية،  تدهورت  وإن  اآلن،  إىل  العتيقة  مصر  أو  الفسطاط  اعتب�ار  يمكن 
ذات اتساع متواضع، وفيها مركز جمارك تسدد فيه أجور البضائع القادمة من صعيد 
مصر. ويف مكان واسع حييط به سور كبري، ختزن احلكومة يف الهواء الطلق أكوامًا ضخمة 
يوسف،  النيب  بن�اه  مخزن  وكأنه  املكان  هذا  عن  املؤلفني  بعض  ويتحدث  القمح.  من 

ولكن السور الذي حييط به، يعود بشكل ظاهر إىل تاريخ يلي الفتح اإلساليم ملصر. 

من  الكثري  فيها  ونشاهد  املسيحيون.  إال  اليوم  القديمة  مصر  حصن  يسكن  وال 
كنائس اليونان وكنائس األقباط ولهم فيها دير لرجال الدين، وهم يقدسون كثريًا مغارة 
تقع حتت إحدى هذه الكنائس القبطية ألنها كانت على األرجح املغارة اليت جلأت إليها 
العائلة املقدسة عندما هربت إىل مصر. ولليونان كنيسة )مار جرجس( تشتهر بمعجزة 
أعمدة  من  معني  عمود  إىل  ُيشدون  حينما  عقالء  فيها  املجانني  يصبح  فريد:  نوع  من 

الكنيسة. 

عشر  السادس  القرن  بداية  يف  بن�اها  مائي�ة  قناطر  بالقاهرة  املدين�ة  هذه  يربط 
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السلطان الغوري. وهي تسحب الماء إىل جوار القصر. وبالقرب منها يقع دير الدراويش 
املشهور جبمال عمارته وبرثواته: وتوجد جبانب�ه ساحات رحبة، كان أعيان القاهرة يأتون 

إليها ملمارسة العديد من الهوايات احلربي�ة. 

تقع اجلزية على الضفة الغربي�ة من الني�ل مقابل مصر العتيقة. وأصل هذه القرية 
مجهول، أما التالل اليت حتيط بها فقد تشكلت بدون شك من القمامة اليت نقلت منها، 
تب�دو وكأنها تعلن عن قدمها، لكين لم أجد فيها ما يسرتعي االنتب�اه، باستثن�اء العديد من 

البيوت الريفية العائدة ألثرياء القاهرة باإلضافة إىل بعض املعامل. 

املطرية قرية تبعد عن العاصمة مسافة فرسخني، وتالمس أنقاض »هيليوبوليس« 
الورعني  أيضًا لدى املسيحيني  تزداد شهرة  القرية  إال أن هذه  القديمة.  مدين�ة الشمس 
بسبب شجرة اجلمزي اليت انفتح جذعها لتلجأ إليه العائلة املقدسة خالل نزوحها إىل مصر. 
ويوجد فيها دائمًا شجرة جمزي تتجدد بالضرورة؛ بي�د أن الناس املؤمنني بالسحر يقتطعون 
منها أغصانًا. وكانت القرية يف يوم ما معروفة بأشجار لبلسم مصر وكانت تزرع فيها ولكن 
لم تعد تشاهد يف هذا املكان، فآخر هذه األشجار قد زالت يف بداية القرن السابع عشر إذ 
ليس من طبيعة األتراك أن يستب�دلوا نبت�ة مفيدة بأخرى. وتقع على بعد أربعة فراسخ 
شريق القاهرة بركة احلج أو حبرية احلاج، وهي حبرية كبرية إىل حٍد ما، تستقي مياهها من 
نهر الني�ل، ونرى يف ضفافها قرى عديدة وبيوتًا ريفية متهدمة كثرية، لذا ال يتمزي هذا املكان 
بما يثري االنتب�اه، إال عندما حيني وقت رحيل القافلة إىل مكة، عندما يضرب احلجيج فيها 
خيامهم أيامًا قليلة قبل رحيلهم وبعد عودتهم منها. ويف العشرين من مايو )أيار( من عام 
لم  الذي  املخيم،  هذا  زيارة  يف  الفضول  تملكين  القافلة  انطالق  من  يومني  وقبل  1762م 
يكن يستحق حمايس واندفاعي، ففيه ُتشاهد عددًا قلياًل من اخليام اجلميلة، وما تبقى 

شحيح يغرق يف فوىض تصدم أقل األبصار حساسية. 
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مقياس منسوب الني�ل وفيضانه
هاتان  وكانت  الني�ل،  وسط  يف  واجلزية  العتيقة  مصر  بني  الروضة  جزيرة  تقع 
وكانت  طويل.  زمن  منذ  أثرهما  انمىح  قوارب  جبسري  السابق  يف  تتصالن  املدينت�ان 
اجلزيرة مليئ�ة باحلدائق الريفية عندما ازدهرت الفسطاط، ولكن منذ أن غدت القاهرة 
إىل  وحىت  وبوالق  العتيقة  مصر  إىل  نزهاتهم  ودور  حدائقهم  سكانها  نقل  مصر  عاصمة 

بركة احلج. 

الذي  اجلنويب  طرفها  باستثن�اء  لالهتمام،  مثريًا  شيئ�ًا  اليوم  اجلزيرة  هذه  تقدم  ال 
أو  الشهري  املقياس  أرجائه  التي�ار، وقد بين فيه جامع يضم يف  حييط به سور لصد شدة 
مقياس الني�ل، ومن املعلوم أنه عبارة عن حوض متصل بنهر الني�ل، ويرتفع يف وسطه 
من  أجمل  له  رسمًا  نوردن  وضع  وقد  النهر،  مياه  ارتفاع  على  الداللة  يف  يساعد  عمود 
األصل وهو يت�آكل يومًا بعد يوم، ألن األتراك ليسوا على استعداد إلنفاق مبلغ زهيد يف 

سبي�ل أشد اإلصالحات ضرورة. 

ال علم يل إذا قام أحد بقياس عرض نهر الني�ل مسبقًا: فبعملية حساب هندسية 
وجدُت بأنه يعادل 2946 قدمًا. ومن الضروري معرفة هذا القياس، حىت نكّون فكرة عن 

كتلة الماء الهائلة اليت جيرفها هذا النهر حينما يصل إىل أعلى منسوب له. 

نعلم بأن نهر الني�ل يب�دأ كل عام باالرتفاع يف منتصف شهر يونيو )حزيران(، وأنه 
حىت  ببطء  عندئذ  ينخفض  وأنه  يومًا،  خمسني  إىل  أربعني  خالل  الصعود  يف  يستمر 
يصل إىل أدىن عمق له يف نهاية شهر مايو )أيار( من العام التايل. لم نعد جنهل سبب هذه 
االرتفاعات: تهطل األمطار يوميًا يف هضبة احلبشة خالل األشهر األكرث دفئًا من السنة 
دخوله  لدى  واسع  واٍد  يف  بدوره  جيري  الذي  الني�ل  يف  الغزيرة  األمطار  هذه  كل  وتتجمع 

أرض مصر وحىت وصوله إىل البحر. 

الدرجة يف مصر كلها. وبالرغم من أنين لم أجترأ على قياس  النهر بنفس  ال يرتفع 
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ارتفاع فيضانه قرب املقياس، بي�د أنين شاهدت بعد أخذ ملحوظات يف اجلزية، أن ارتفاعه 
يف القاهرة هو أعلى بأربع وعشرين قدمًا على األقل من مستوى مجراه االعتي�ادي، أما 
يف رشيد ودمياط فال يتجاوز هذا االرتفاع أربعة أقدام، وال جيب أن يتملكنا العجب من 
هذا الفرق، فالني�ل املحصور يف القاهرة يف مجرى واحد فقط بني ضفتني مرتفعتني ال 
يتجاوز بشكل طبيعي مجراه املتفرع إىل شعب عديدة، بعد أن تفرعت مياهه يف قنوات 
كثرية، وبعد أن يكون قد روى العديد من األرايض القاحلة ومأل البحريات من مائه، إىل 
أن يقرتب من البحر. ال يتجاوز عرض الفرع الذي يروي رشيد أكرث من ستمائة وخمسني 

قدمًا، وفرعه الذي يمر بالقرب من دمياط مائة قدم كحد أعلى. 

ما إن يب�دأ الني�ل باالرتفاع حىت ُتسد القنوات الكبرية والصغرية وُتنظف اليت تتفرغ 
ة لري األرياف. ترتك القنوات مقفلة حىت تصل مياه  من النهر أو من قنوات أخرى واملعدَّ
النهر إىل ارتفاع معنيَّ حيدده مقياس ارتفاع الني�ل يف جزيرة الروضة. ويقوم أحد الشيوخ 
لهذا الغرض بقراءة املقياس، وفور ارتفاع املياه يعلن الرقم أمام جموع من الفقراء، الذين 
ينتظرون سماع هذا النب�أ يف الفسطاط وينطلقون راكضني لنشره يف شوارع القاهرة. ثم 
يعود هؤالء الفقراء يف كل يوم ويف ساعة محددة إىل الفسطاط ليخربهم الشيخ بصوت 
عاٍل  عن عدد البوصات اليت عال فيها الني�ل. ُتنشر هذه الزيادات المائي�ة يوميًا وبنفس 
الطريقة إىل أن يصل ارتفاع النهر إىل املنسوب املحدد الذي يسمح بفتح اخلليج، عندئذ 

تتهيأ لتحصيل اخلرج السلطات وُتمين النفس بسنة خرية. 

الكربى  القنوات  مياه  متت�ابع،  وبشكل  أيضًا  ُتغلف  القاهرة،  خليج  ُيفتح  عندما 
الني�ل، مهما  َنْزح مياه  البحر. ال يتجرأ سكان مقاطعة ما على  الواقعة إىل األسفل وحنو 
كان ارتفاع مناسيب أراضيهم. حيث إن هذا األمر ينزتع الماء من األرايض األعلى من 
أراضيهم، فيتعني عليهم أن ينتظروا تلقي األوامر بهذا الشأن. وإن املرء ليجد يف مصر 
فيها  يؤذن  اليت  واألوقات  املياه،  تقاسم  حتدد  وهي  منتظمة،  بصورة  بها  ُيتقيد  قوانني 

للمعنيني بفتح القنوات الكبرية والصغرية على حد سواء. 

حد  إىل  يصل  ارتفاع  إىل  الفّخار  من  عمود  والنهر  القاهرة  خليج  سد  بني  ما  ُيرفع 
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هو  وهذا  العروس:  العمود  يسىم  إليه  النهر  مياه  وصول  بمشاهدة  التمتع  معه  ٍيمكن 
نوع من قياس ارتفاع ماء الني�ل يستخدمه عامة الشعب، وحينما تدخل املياه إىل القناة 
جيرف التي�ار »العروس« معه. وثمة ُعرف شبي�ه بذلك، ربما استخدمه قدماء املصريني 

وتسبب لهم بتهمة تقديم فتاة عذراء ضحية سنوية إىل الني�ل. 

ُتفتح القناة باستخدام جهاز ضخم، لكن خالل إقامة فريقنا يف القاهرة، ُفتح السد 
ات، ألنه لم ُتنظف القناة بشكل سليم، وألن الماء كان يدخل منه  ببساطة دونما أي ُمعدَّ
بصعوبة، وقد وصفت هذه االحتفالية بأقالم عدٍد من املؤلفني إىل حٍد أعتقد معه أنه ال 

ينبغي يل أن أضجر القارئ بسرد وقائع ال طائل منها.

تسود يف مصر خرافة لم يكن يتحدث عنها أحد قبل الفتح اإلساليم: هذه تقوم 
على استطالع الغيب استن�ادًا إىل ارتفاع النهر، وذلك عن طريق بعض املمارسات اليت 
على  املمارسات  هذه  تستن�د  واملسلمات.  املسيحيات  سواء  حد  على  النساء  بها  تقوم 
الليلة  يف  تهطل  نقطة،  بالعربي�ة  لها  يقال  قطرة،  ثمة  بأن  يّدعي  الذي  الشعيب  الرأي 
ر الماء ومن  السابعة عشرة من يونيو )حزيران(، يف احلبشة، يف نهر الني�ل تؤدي إىل ختمُّ
ثم فيضانه؛ فمن أجل اكتشاف كمية وقوة هذه القطرة، وبالتايل مدى ارتفاع منسوب 
بالذات،  الليلة  تلك  يف  الِنسوة  أولئك  تضع  املعني�ة،  السنة  يف  األرض  وخصوبة  النهر 
قطعة من العجني فوق أسطح منازلهن الثقل الذي تكتسبه هذه العجين�ة صغرية كانت 
أم كبرية، فوق أسطح منازلهن، تزودهن باستشراف الغيب. يعترب تفسري هذه التجربة 
سهاًل للغاية، ذلك أن اليشء الكثري من الطل يزنل بانتظام خالل هذا املوسم يف مصر. 
قال يل رجل مسلم عليم ورشيد، كان يرى يف هذه االستقراءات ُمجرد تسلية ولهو، أن 
التب�اس  إىل  الشعبي�ة،  اآلراء  من  الكثري  مثل  مثله  األصل  يف  يعود  هذا،  الشعيب  الرأي 
ْطرة وهو التوقيت الذي تدخل فيه الشمس 

َ
وغموض، فكلمة نقطة العربي�ة تعين أيضًا ق

يف برج السرطان. وهو الوقت الذي تب�دأ فيه بالضرورة أمطار غزيرة يف احلبشة، فزتيد 
للمارة،  شارعًا  فتصبح  سنويًا،  تنظف  القاهرة  قناة  بأن  الحظُت  لقد  النهر.  مياه  غزارة 
ولكن ال يمكن االستفادة منها طوياًل لهذا الغرض، ألنهم ينتظرون أن يكون السد مهيئ�ا 
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على  املنتشرة  البيوت  تكون  فيها،  املياه  جتري  وحينما  بتنظيفها.  يب�دؤوا  لكي  يفتح  كي 
إطالقًا،  مرحية  غري  املجاورة  هذه  تكون  السنة  أيام  بايق  يف  ولكن  جدًا:  ممتعة  ضفتيها 
تدخل الكثري من النفايات يف القناة، اليت ال يمكن أن جتف داخل املدين�ة، فالرواحئ النتن�ة 
املنبعثة من الطني القذر، تلوث الهواء وتتسبب بأوبئ�ة وافدة خالل اشتداد احلر. ليس 
يف القاهرة ماء قابل للشرب إال ماء الني�ل، يزتود الناس منه يوميًا الحتي�اجاتهم اخلاصة 
باستخدام القرب على ظهور احلمري واجلمال. وتوجد على أسطح العديد من اجلوامع 
خزانات كبرية للعموم حلفظ الماء لُتستخدم عندما تصبح مياه النهر ملوثة جدًا خالل 
دائمًا  ملوثة  الني�ل  مياه  فإن  الواقع  ويف  صحية.  غري  يعتقد  كما  تصري  وبالتايل  فيضانه 
بوجانات  يسمونها  واليت  الكبرية  الفخارية  األواين  تفرك  عندما  لكن  اليشء.  بعض 
ومفردها بوجان، أو جرار، باللوز املر واملحّضر بطريقة معين�ة، تصبح املياه امللوثة صافية 
وخفيفة وصحية، وال خيلو بيت يف القاهرة من هذا اللوز، لكن استخدام هذه املياه حسب 
الرأي الشائع يؤدي إىل حدوث طفح جلدي لدى سكان املدين�ة يف فصل معني من فصول 

السنة، وهذه األذية مزعجة ولكنها ال تضر بالصحة.

ص70
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إمرأة يوناني�ة يف اإلسكندرية بلباس الزين�ة الكامل
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خارطة دلتا الني�ل
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القسم الثالث
احُلكم واملهن والتجارة يف مصر
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الفصل األول
طبيعة احُلكم يف مصر

أن تغلبوا  السادس عشر، بعد  القرن  األتراك كما هو معروف مصر يف مطلع  غزا 
على املماليك، وكان هؤالء جيشًا مؤقتًا من املرتزقة استولوا قبل ذلك بعدة قرون على 
سيادة هذا اإلقليم وحكموه حتت إمرة كبري قوم َمْوىَل سيمَّ بالسلطان. ويب�دو اليوم أن 
أن يفكر  الرتكي، دون  الغزو  الشكل من احلكم قد استمر إىل اآلن كما كان يف زمن  هذا 

األتراك رغم كربيائهم املستب�د يف تغيريه. 

والبّد لهذا الشكل يف احلكم الذي دام طوياًل ُدون أن جيرؤ فاحت قوي وذو أنفة على 
الثورات  به  ويواجه  باالستقرار  ه  يمدُّ ومصدرًا  أساسًا  يمتلك  كان  أنه  تغيري،  بأي  مسه 

املناهضة له.

هذا الشكل جدير بأن ُيعرف بشكل أفضل وأن يشرح بصورة أعمق على يد دارٍس 
المع، يقيم يف أرض مصر فرتة طويلة، إذ ال يمكن لرحالة مثلي، لم يمر على هذه األمور 

إال مرور الكرام، أن يكشف وأن يصف عمل آلة بمثل هذا التعقيد. 

إال أن ثقافيت على درجة من الكفاية لكي أتبني بأن هذه احلكومة قد آلت اآلن إىل 
طبقة أرستقراطية مدني�ة أو عسكرية على حد سواء، بل تغلب عليها الصفة األخرية. 
املجلس  أو  الديوان  يمارس  حمايت�ه  ظل  يف  بل  القسطنطيني�ة،  سلطان  سيطرة  وحتت 
أنها  السلطان على  أن ينظر إىل عائدات  التشريعية والتنفيذية. جيب  السلطة  األعلى 
ذلك  عن  وفضاًل  العاهل،  إىل  تسدد  كضريب�ة  وليس  احلامية،  الدولة  إىل  تدفع  جزية 
فهذه العائدات هي زهيدة إىل درجة أن املصاريف تستهلكها يف مصر، حىت أن الصندوق 

املعنيَّ لنقلها بسرعة، يصل فارغًا إىل القسطنطيني�ة. 

تكون  وأن  والفنت  باملؤامرات  تعج  أن   - بالضرورة   – احلكومة  هذه  ملثل  ينبغي 
عرضة للمنازعات املتكررة. فالقاهرة يف واقع األمر تمر دائمًا بالشقاق وتتصادم األحزاب 
ويفصلون  عليهم،  وينفقون  وجندًا  زمرًا  دائم  بشكل  الكبار  ويدير  باستمرار،  فيها 
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بالسالح علنًا يف خالفاتهم. ومن املحتمل أن تكون غرية وحسد الزعماء هي السبب يف 
إضفاء هالة من السلطة والنفوذ للسلطان املقيم يف الباب العايل على هذا البلد. وكافة 
ما،  عاهل  حكم  حتت  سلطاتهم  يفقدوا  أن  منهم  وخشية  األرستقراطية،  هذه  أفراد 
يعارضون جميعًا ارتقاء فرد من طبقتهم. وقد عاىن يف أيامنا هذه علي بك من املشقات 

اليت يكابدها من يرتقي عرش مصر أو من يتمسك به.
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الفصل الثاين
كبار مأموري السلطان

بإرسال  يقوم  مصر،  على  املؤقت  نفوذه  القسطنطيني�ة  سلطان  يمارس  لكي 
اليت  املطلقة  السلطة  بنفس  مصر  يف  يتمتع  وال  جنوم،  بث�الثة  باشا  دائمًا  يكون  حاكم 
بشكل  يتعلق  القاهرة  فباشا  العايل،  للباب  اخلاضعة  األخرى  األقاليم  لباشاوات  تمنح 
املغتصب  الطاغية  يعتربونه  األرستقراطيني  أن  وبما  الوالية،  هذه  بديوان  كامل  شبه 
باستخدام  ليصمد،  يكفي  بما  وأهاًل  حاذقًا  يكن  لم  ما  يعزلونه،  ما  فغالبًا  لسلطتهم 
اآلخر  على  أحدها  وتفضيل  محاباتها  باستطاعته  واليت  األحزاب  وتن�ازع  تعارض 
وكان  اإلسكندرية،  يف  إقاميت  خالل  عليهم  املوىّل  الباشا  القاهرة  سكان  طرد  بالتن�اوب. 
وقتئ�ذ يف القاهرة مصطفى باشا الذي سبق وشغل منصب الصدر األعظم أو الوزير، كما 
يف  بقي  لكنه  جدة،  إىل  السلطان  أرسله  قد  وكان  الثالثة.  للمرة  البارز  املنصب  بهذا  فاز 
مصر متذرعًا باملرض، واختاره املصريون ليكون باشا عليهم، كما جنحوا يف إجياد طريقة 
اإلذعان  على   - والناخبني  املنتخب  ممثلهم  من  استي�اؤه  بلغ  مهما   - السلطان  إلرغام 
الختي�ارهم، لكن الباشا اجلديد لم حيتفظ بمنصبه إال ملدة سبعة أشهر، وبعدئذ تعني 
يف  فجأة  تويف  األخري  هذا  لكن  القسطنطيني�ة  من  رسل 

ُ
أ آخر  لرجل  عنه  يتن�ازل  أن  عليه 

الليلة اليت تلت وصول رجل يدعى كابييج باشا والذي أرسله السلطان على إثره، وهكذا 
هذا  حكومة  على  وعجلة  بسرعة  تت�اىل  بمصر،  فيها  مكثت  اليت  القصرية  الفرتة  خالل 
القضاة بقاٍض آخر يأيت من  باشاوات. ويستب�دُل يف كّل عام عادًة قايض  اإلقليم ثالثة 
السلطان  يتب�احث  وال  املفيت.  من  توصية  على  بن�اًء  السلطان  ويعين�ه  القسطنطيني�ة 
العثماين مع أي كان يف مصر، باستثن�اء كبريي المأمورين اللذين أتيت على ذكرهما، ويف 
أية حال إن حدث ذلك فال يكون بشكل مباشر ومن الصحيح أنه يستطيع أن يتصرف 
بوظيفة البيك الذي يعين�ه ؛ لكن املصريني هم الذي يقرتحون املرشحني وهو ال يستطيع 

رفضهم، ويقتصر إذًا تعيين�ه على احتفال تكرييم ال جدوى منه. 
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الفصل الثالث

الديوان والباكوات
يت�ألف الديوان أو املجلس األعلى من أربعة وعشرين من الباكوات “جمع بيك”، 
الرئيسني، باإلضافة إىل عدد كبري من  وأربعة عشر من كبار ضباط القطع العسكرية 

رجال القانون ورجال الدين.

يف  املناطق  مختلف  وحكام  باشاوات  يعلمه  مما  أقل  يعلمون  البكاوات  أن  ويب�دو 
القاهرة،  وحاكم  اخلزين�ة  على  األعلى  القّيم  مركزي  الديوان  أعضاء  يشغل  كما  مصر. 
وهما يوظفان حتت إمرتهما حرسًا وجيشًا للحفاظ على أمنهما اخلاص ولفرض النظام 
البيك على صفة رجل ذي نفوذ، ويمكن اعتب�اره  إليهما. ويدل لقب  يف املناطق املوكلة 
مرادفًا للقب األمري، ولم يكتمل عددهم خالل إقاميت يف مصر ويبلغ األربعة والعشرين؛ 
بينهم  فيما  يقتسمون  كانوا  اآلخرين  أن  ويب�دو  عشر،  الثماني�ة  يتجاوز  يكن  لم  إنه  بل 

رواتب املناصب الشاغرة.

اقتداًء باملماليك العبي�د الذين كانوا خيتارون سادتهم فقط ممن عاش العبودية، 
فرنسية.  لرية   100 إىل   50 بني  ترتاوح  بقيمة  عبي�دًا  لهم  اشرتوا  قد  الباكوات  هؤالء  وكان 
هذه  تعطى  الوقت  بعض  منذ  املسيحيني.  ومنجريليا  أو  جورجيا  أبن�اء  من  فغالبيتهم 
الوظائف ملسلمني من أصول عريقة. من بني الثماين عشر بيك الذين عاصرتهم خالل 
إقاميت يف مصر، هناك خمسة باكاوات مسلمون وثالثة عشر من عائالت مسيحية كانوا 

عبي�دًا يف صغرهم.

ولن نعجب من ارتقاء مكانة الكثري من العبي�د، عندما نتعرف إىل عادات الشرقيني، 
معاملة  واجبهم  من  أن  يرون  الذين  خاص  بوجه  ومصريون  عمومًا  مسلمون  بأنهم 
من  الكثري  القاهرة  يف  املجتمع  وكبار  الباكوات  ويشرتي  حسنة.  معاملة  الفتي�ة  العبي�د 
هؤالء األوالد املسيحيني ويعملون على تثقيفهم وكأنهم أوالدهم يف كل ما هو ضروري 
لتأهيل سيد مسلم، وعندما ينتهون من تربيتهم يؤمنون لهم وظيفة يف اجليش. أمام 
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ثروتهم ووجودهم املعنوي يتعلق هؤالء العبي�د املحررون بسادتهم تعلقًا شديدًا. ولهذا 
السبب - ويف أغلب األحيان - إذا وجد سيد عند عبده مواهب خارقة وإخالصًا برهنت 
عليه التجربة فإنه ال يدخر جهدًا يف تأمني منصب رفيع ملواله كالذي يشغله هو نفسه. 
وبتلك الطريقة يعزز السيد من تأثريه ونفوذه يف احلكومة من خالل تعيين�ه فيها عدة 
أشخاص مؤتمنني، ولم يكن ذلك ليحصل إذا احنصر األمر بالنفوذ الوحيد الذي يمنحه 

إياه منصبه.

واملدهشة.  الفريدة  األمثلة  بعض  بتقديم  املوضوع  عن  خروج  هناك  يكون  ولن 
فقد تعرفت إىل تاجر ثري لم يكن لديه إال خادم واحد لديه حمار يستخدمه كوسيلة نقل 
القطع العسكرية  بارزة يف  للذهاب إىل املدين�ة، كان قد وفر للعديد من عبي�ده وظائف 
املصرية. وبالرغم من أن هؤالء الضباط كانوا يف مواقع أعلى منه بكثري، إال أنهم يكنون 

لسيدهم السابق كل االحرتام ويقفون على أهبة االستعداد دومًا للدفاع عنه.

كان يوجد رجل يدعى حسن كخيا قد ارتىض لنفسه بوظيفة كخيا أو ضابط برتب�ة 
مالزم أول عند آغا اإلنكشاريني، وقد دفع بالكثري من هؤالء العبي�د لتبوء أهم املراكز. كان 
ابن�ه عبدالرحمن الكخيا هو أيضًا ضابط برتب�ة مالزم أول عند آغا اإلنكشاريني، وهو رجل 
ذو نفوذ كبري يف مصر أثن�اء إقاميت فيها، ليس بفضل منصبه الذي كان يتيح له القليل من 
التأثري إنما يرجع ذلك إىل أن عددًا كبريًا من السادة يعود الفضل يف ثرائهم إىل عائلته. رغم 
اليت  العسكرية  القطع  أنه كان يتمتع برثوة طائلة ويفرض احرتامه على عدد كبري من 

يديرها، ويكسب ود ومحبة الناس ورجال الدين بفضل األوقاف اخلريية اليت أوقفها.

وظيفته  تتعد  لم  الذي  اخلواجة  إبراهيم  مثال  هو  وأعجبها  األمثلة  أطرف  لكّن 
طوال حياته وظيفة ضابط برتب�ة مالزم أول عند آغا اإلنكشاريني، وكان ذلك املنصب 
يتب�دل سنويًا. هذا الرجل كان عبدًا عند رجل يدعى عثمان الكخيا الذي كان بدوره من 
رقيق حسن الكخيا الذي حتدثت عنه منذ قليل. حظي إبراهيم بفضل عبي�ده الذين أمن 
لهم مراكز رفيعة، بالكثري من الثقة والتقدير حىت أنه حكم مصر لفرتة طويلة. ويمكنن�ا 
كان  بيكًا،  عشر  ثماني�ة  على  تعرفت  إقاميت  فأثن�اء  رقيقه.  خالل  من  قوته  على  احلكم 
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منهم ثماني�ة عبي�د، وسبعة آغاوات من فيالق جيوش كبرية. ينحدر خمسة من عائلته 
مراكز  اليوم  يشغلون  الذين  السابق،  رقيقه  من  الكثري  واحلرية  بالرثوة  له  يدين  وكان 

هامة يف اجليش.

كان من بني الباكاوات الذين حكموا يف زمين رجل بدأ جنمه بالتألق وقد لعب دورًا 
مهمًا منذ ذلك احلني، إنه علي بيك الذائع الصيت الذي توصل بعد أن كان من عبي�د 
أن  بعد  غزة  إىل  نفي  وقد  العاصمة  حاكم  أي  البلد  شيخ  يصبح  أن  إىل  الكخيا  إبراهيم 
تركنا مصر وعاد يف عام 1768م وقتل أربعة باكوات وأرغم الباشا على منع عودة أربعة 
باكوات كانوا قد فروا من قبل. حيث إنه غدا شديد النفوذ فقد تطلع إىل سدة احلكم، 
فتحالف لهذا الغرض مع الشيخ ظاهر الذي ُقتل بعد ذلك بوقت قصري يف معركة ضد 

أحد منافسيه وهو البيك أبو الدهب.

األغوات  هم  الديوان  إىل  منهم  يدخل  ومن  اجليش  ضباط  كبار  الباكوات  يلي 
أو املالزمني األوائل خالل  الكتائب السبع مع سبعة أيضًا من اخلواجات  السبعة من 
يتمتعون  اليت  احلظوة  من  وبالرغم  االنكشاريون  أما  بالعمل.  فيه  يكلفون  الذين  العام 

بها إال أنهم ال يتمتعون بالرتب العليا.

الدخول  حق  لك  ختّول  اليت  املدني�ة  الوظائف  حقيقة  على  الوقوف  من  أتمكن  لم 
إىل الديوان. وبالتايل يستحيل علي عد رجال القانون ورجال الدين الذين يشاركون يف 

جلساته.

يب�دي أفراد هذه الطبقة األرستقراطية كربياء وتعاليًا مهين�ًا. وال يسمح يف القاهرة 
أنهم  حىت  احلمري،  ركوب  على  إال  جيرؤون  وال  اخليل،  بركوب  أبدًا  واليهود  للمسيحيني 
جيربون على الرتجل عند لقائهم سيدًا مصريًا من أبسط السادة الذين خيرجون دومًا على 
بضرورة  احلمار  يركب  من  ين�ذر  غليظة  بعصا  يتسلح  وقح  خادم  يتقدمهم  أحصنتهم 
تقديم فرائض االحرتام للسيد، ويصيح به انزل !! وإذا لم يطع الكافر يف احلال، جيربه 
إذ ينهال عليه بضربات من عصاه. وقد شوهوا تاجرًا فرنسيًا يف ظرف مشابه كما شتموا 
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طبيبن�ا ألنه لم يرتجل عن حماره بالسرعة املطلوبة. ولهذا السبب ال يمكن ألورويب أن 

يتزنه يف الشوارع من دون أن يرافقه من يعرف كل هؤالء السادة وأن يدله عليهم يف الوقت 

يتقدمين  بأن  إنكشاريًا  عسكريًا  آمر  كنت  بالقاهرة  مروري  وعند  البداية  يف  املناسب. 

السري  اخرتت  لكين  حماره.  على  مثلي  يركب  االثنني  من  كل  وكان  يب  يلحق  بأن  وخادمًا 

رغمت على 
ُ
على األقدام لما آملين وأذلين أن أرى هذين املسلمني يعتليان احلمري يف حني أ

الرتجل. يف الواقع يدفعون يف مصر أكرث من أي بلد يف املشرق التميزي بني املسلمني وبني 

واليهود  املسيحيني  على  فيتوجب  القصوى،  التميزي  حدود  إىل  أخرى  ديانات  معتنقي 

الرتجل والسري على األقدام إذا ما مروا أمام بيت كبري القضاة، وأمام ما يربو عن عشرين 

خر، وحيث يقيم قضاة املحاكم، أمام باب اإلنكشاريني، وأمام العديد من اجلوامع، 
ُ
بيت�ا أ

ال يسمح لهم وحسب بالسري على األقدام قرب بعض املساجد اليت تشتهر بقدسيتها، 

وال يف يح القرافة حيث يوجد العديد من القبور ودور العبادة، بل يضطرون إىل التحويل 

لتجنب هذه األماكن، حيث ترابها مقدس يف نظر هذا الشعب الذي ال يطيق أن تدنسه 

أقدام الكفار. أما بالنسبة لما تبقى فأنا أجهل إن كان يمنع كل مسييح منعًا رسميًا من 

وهو  حصانه  على  دائمًا  خيرج  إجنلزيي  قنصل  آخر  كان  القاهرة،  شوارع  يف  خيل  امتطاء 

األعيان  محبة  جيتذب  الرثاء  شديد  كان  لكنه  مسلم،  سيد  كمالبس  مالبس  يرتدي 

بإقامة الوالئم لهم، ويكسب ود الناس بتوزيع حسنات وفرية يف كل مرة كان خيرج فيها 

الباشا،  ملقابلة  يذهبون  عندما  إال  جيادهم  القناصل  بايق  يركب  ال  بينما  الشعب.  أمام 

فيلبسون أزهى الثي�اب، وكانوا يعرضون أنفسهم لشتائم الناس الذين يرون يف ألبستن�ا 

القصرية أمرًا شائن�ًا ال تليق برجل يف منصب رفيع. أما فيما عدا ذلك فإن أولئك القناصل 

يركبون حمريهم بكل تواضع ويرتجلون بذل مهني عند التقائهم بكل سيد مصري.
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فيما  دائم  شجار  يف  وهم  الصغار  املستب�دين  من  حشد  يسكنها  كالقاهرة  مدين�ة 
بينهم ومنشغلون يف سحق بعضهم البعض، ويديرون فرقًا لتصفية الزناعات يف أغلب 
األحيان بالسالح األبيض، ويظن املرء يف جو كهذا أن الناس ال ينعمون باألمن. وتب�دو 
أنن�ا  الشوارع الضيقة اليت تغص باجلموع الغفرية مشجعة على الفوىض والبلبلة. إال 
يف  نسمع  كما  واجلرائم  والسرقات  العنف  أعمال  عن  تتحدث  الناس  نسمع  ما  قلياًل 

مدنن�ا الكربى يف أوروبا.

والهدوء.  األمن  على  باحلفاظ  الشرق  أحناء  كل  يف  الشائعة  األنظمة  بعض  تعىن 
رعاية  يف  القضاة  ويساهم  العاصمة.  يف  ترعاها  كما  تقريب�ًا  الريف  يف  الشؤون  وترعى 
املرؤوسني  القضاة  من  الكثري  مع  فالقايض  بسرعة.  العدل  بإقامة  وذلك  العام  األمن 
يف  توقف  بال  وينشغلون  محاكمهم  أبدًا  يرتكون  ال  املدين�ة،  أحياء  كل  يف  واملنتشرين 
احلفاظ على النظام، بفض املنازعات ومختلف اخلصومات اليت حتصل يف األحياء اليت 

يقومون عليها.

وتعىن  إجمااًل،  الشرق  أحناء  كل  يف  الشائعة  األنظمة  بعض  جتد  القاهرة  ففي 
باحلفاظ على الهدوء، وتراعى يف مدن الريف كما يف العاصمة على وجه التقريب. 

فقايض  فائقة.  بسرعة  العدل  بإقامة  وذلك  العام  األمن  رعاية  يف  القضاة  يسهم 
يغادرون  ال  املدين�ة  أحياء  كل  يف  املنتشرين  احلكام  القضاة  من  كبري  وعدد  القضاة 
بإخماد  وذلك  توقف،  بدون  النظام  على  باملحافظة  منشغلون  فهم  أبدًا  محاكمهم 

الزناعات والشجار واخلصومات اليت تقع يف كل يح يوىل لهم االعتن�اء به. 

يف القاهرة كما يف كافة مدن الشرق جتد لكل مهنة شيخها املعتمد وهو يعرف كل 
كما  الصور  من  بصورة  احلكومة  مع  تتفق  اليت  تصرفاتهم  على  يسهر  و  مهنت�ه  أفراد 
ويفرض على احلرفيني، الذين يشكلون طبقة واسعة، واجبات الطاعة حىت أن للبغايا 



رحلة »نيبور« إىل جزيرة العرب ودول أخرى يف الشرق...72

واللصوص كبريًا مشابهًا ليس ألنه يسمح بمزاولة مهنة السرقة بل ُينّصب هذا الكبري 
لتسهيل مهمة اسرتجاع املسروقات.

إىل  يتقدم  بينهم  من  شيخًا  الزنوج  العبي�د  ينتخب  مثاًل  البربر  بالد  طرابلس  ففي 
أبن�اء جلدتهم، وحيدون من هروب  يراقبون  احلكومة بصفته شيخًا لهؤالء وبذلك فهم 

هؤالء العبي�د على سادتهم. 

وأثن�اء  الليل  أثن�اء  كثريون  أتب�اع  يرافقهم  بارزون  وعدلية  شرطة  ضباط  ينتقل 
املدين�ة، قاصدين بذلك مراقبة جمهور  النهار يف ساعات غري متوقعة يف مختلف أحناء 
حياكموا  أن  الضباط  لهؤالء  وحيق  املشبوهني  األشخاص  وتوقيف  واملشترين  الباعة 
من يقرتف ذنب�ًا، محاكمة ميداني�ة ودون اللجوء إىل أي شكل آخر من املحاكمات، وإدانة 
هؤالء وتنفيذ احلكم عليهم ضربًا بالعصا، كما يستطيعون أن يتسببوا بشنقهم حينما 
يضبطون متلبسني بفعلتهم. فاخلوف من مداهمة هؤالء الضباط يف أية حلظة تكبح 
الدهماء املتمردين أو من حياول نهب املواطنني. وغالبًا ما كنت شاهد عيان على الرعب 
هؤالء  أحد  رؤية  ولدى  األيام  من  يوم  ففي  املخيفون،  املراقبون  هؤالء  يسبب�ه  الذي 
أجعله  كي  القوة  معه  فاستعملت  داري  إىل  العودة  على  املصري  خاديم  أصر  الضباط 
يتقدم. إن كافة شوارع القاهرة مزودة بأبواب، تغلق أثن�اء الليل حيث يقف أحد حراس 
األبواب، و يسمح باملرور من يح إىل آخر ملن يشرح أسباب خروجه يف مثل هذا الوقت 
وحيمل سراجًا. ويفتح هذا الرجل الباب لقاء أجر يسري، لكنه يوقف كل شخص مشبوه. 
فهذا الرتتيب حيذر السلطة من التجمعات الشعبي�ة الصاخبة. كما يقوم بفصل األحياء 
عن بعضها إىل درجة أن الباكاوات يقتتلون غالبًا يف املدين�ة أو يف أحنائها دون أن يشعر بايق 
السكان بهذه التحريات الصاخبة أو من دون إقالق لراحتهم. ولدعم هذه املؤسسة توجد 
بقرب كل باب غرفة يشغلها حرس من اجليش اإلنكشاري، تساند بقوتها حارس الباب، 
خالل الليل والنهار تصون النظام يف اليح وال يتب�دل احلرس هذا وعسكر اإلنكشاريني 
وهم من يشكل قوام هذا املحرس، حيتفظون بمواقعهم، حيث تدفع املدين�ة لهم رواتبهم 

ويستمرون فيه طالما كان تصرفهم مرضيًا. 
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الزراعة عند املصريني
هذا  لدى  الصناعة  من  الكثري  اليشء  هذا  ملشاهدة  الكافية  الفرصة  يل  تتح  لم 
الشعب، وما جبعبيت إال القليل ألقوله هنا عن احلرف اليت تساء رعايتها يف مصر. ومع 
ذلك هناك منها ما يزود التجارة باملواد األولية فأرى من الواجب تن�اولها، وال ينبغي أن 

يهمل ذكرها تمامًا. 

الناجت  املرء  يقارن  عندما  مزدهرة  حال  يف  ليست  وهي  الزراعة  احلرف  هذه  وأول 
األسباب  إىل  مسبقًا  ملحت  وقد  فعليًا.  تنتجه  أن  يمكن  بما  خصبة  ألرض  احلايل 
الطبيعية لهذا الرتدي. إن الظروف املحلية لهذا البلد الفريد، اليت هي احلكومة الرديئ�ة 
وبؤس الفالحني وشقاؤهم الذين لن يتمكنوا على اإلطالق من خنق خصوبة األرض، 
اليت مهما أساؤوا زراعتها فإنها جتزل يف مكافأة العمل البسيط الذي يكرس لها وتعطي 

أكرث مما يقدم لها من خدمات هزيلة. 

تب�دو تربة مصر السفلى )الوجه البحري( ضعيفة فهي مكونة من أرض نمريني�ة 
يرسبها نهر الني�ل على التت�ابع. وأرض مثل هذه حتت السماء احلارقة والطقس اجلاف 
صحراء  إال  املديدة  اجلفاف  أوقات  يف  تكون  لن  املمطرة،  الغيوم  من  تقريب�ًا  خيلو  الذي 

قاحلة، دون حصص من مياه النهر املخصبة.

هذا  يروي  فيضانه  عند  الني�ل  نهر  بأن  نعتقد  ملصر  األوصاف  بعض  جتعلنا  قد 
اإلقليم جميعه ؛ بينما حتدث هذه الفيضانات يف الواقع على ضفاف النهر فقط، وبالتايل 
كبري  جزء  ويبقى  داخلها.  إىل  االنتشار  من  الماء  يمنع  لألرايض  الضروري  التفاوت  فإن 
الفروقات وترفدها بأعمال ال حتىص من  الزراعة هذه  البالد بال زراعة. إن لم تسد  من 
القنوات واخلزانات، اليت تتلقى املياه حينما يبلغ الني�ل ارتفاعاته القصوى، وحتتفظ بها 

ألطول وقت حتتاج فيه هذه األرايض للري. 

يتوافر  ما  وغالبًا  املصريني.  زراعة  يف  األهم  األمر  هو  الذكي  الري  فن  فإن  لذلك 



رحلة »نيبور« إىل جزيرة العرب ودول أخرى يف الشرق...74

الماء الذي حيتاجه املزارع يف قناة تنخفض أكرث من منسوب األرض اليت يرغب يف ريها، 
وبالتايل يتعني رفع منسوب املياه حىت تصل إىل مستوى ارتفاع األرض اليت يتعني ريها، 
ومن ثم توزيعها وفق احتي�اجات املزروعات، كما أن أساليب الري عند الفالحني تنحصر 
يف صنع معدات لرفع املياه، ويف شق قنوات صغرية، معدة بصورة سليمة لكي تعمل على 

جريانها بالتساوي. 

بعدد  مزود  دوالب  أو  عجلة  عن  عبارة  ؛  البساطة  منتهى  يف  عادة  املعدات  تكون 
من اجلرار، هذه هي يف الواقع آلية عمل )الناعورة( فالنواعري الكبرية تديرها الثريان، أما 
امتدح املصريون كثريًا  لماذا  أن يفهم  املرء  لذا من الصعب على  الصغرية فتدار يدويًا. 
مستخدميها  من  بل  وحسب  مخرتعيها  ليسوا  اليوم  وهم  بارعة،  معدات  البتكارهم 
أيضا، فقد أوجدوا هذه املعدات املستخدمة منذ أزمنة سحيقة يف القدم، وهم يتبعون 

اليوم طريقة استخدامها حرفيًا من دون تفكري. 

إن معدات احلراثة لديهم سيئ�ة جدًا، فاملحراث اليت يسمونها محراة ليست أفضل 
حااًل من اليت يستعملها العرب، وستسنح يل الفرصة للتحدث عنها. أما من أجل تسوية 
األرض فهم يستخدمون عوضًا عن املشط الزراعي، شجرة أو ألوحًا سميكة جترها ثريان 
ُربطت بها ببعض احلبال ؛ يقف السائس على هذه املعدة اجلميلة، فالفالح املصري ال 

حيب السري على قدميه. 

أما القمح فهم يقومون بدرسه كما كانوا يفعلون قديمًا، ويستعينون بثريان تدوس 
السنابل وهي جتر معدة ثقيلة، لكنها ليست دوالبًا حجريًا كما يف جزيرة العرب، و ليست 
لوحًا مزودًا باحلجارة ذات احلواف القاطعة، كما هو متبع يف سوريا، وإنما هو نوع من 
الزالجات املؤلفة من محادل أسطواني�ة ثالثة مزودة بقطع من احلديد تدور على محور 
مشرتك. خيتار كل فالح يف الريف أرضًا مستويًة، وينقل إليها سنابل القمح على احلمري 

أو على اجلمال.

ُتربط الزالجة بثورين وترفع من وقت إىل آخر ويسريهما سائس جيلس على املعدة 

بشكل مستمر على سنابل القمح املمدودة، بهذه العملية ُيطحن القش، وعندئذ يذري 
الفالح الكل عكس اجتاه الهواء الذي يذهب بالقش ويرتك حبات القمح يف مكانها. وهذه 

الطريقة لدرس السنابل طويلة وغري سليمة، فهي تتلف القش وتفقد القمح جودته. 

لم أر يف مصر عربة حّمالة أواًل: فهم ينقلون كل يشء على ظهور احلمري أو اجلمال. 
من  اثنني  جيعل  مصري  فالح  هناك  كان  القاهرة،  قناة  تنظيف  موضوع  طرح  وعندما 
إىل  ينقله  كان  امتأل،  ما  فإذا  املفتوح  الدلو  من  نوعًا  اليابسة  األرض  على  جيران  الثريان 
الشوارع  غبار  يرمون  كانوا  فقد  جافًا،  القناة  قاع  يكن  لم  حيث  املدين�ة،  يف  أما  الضفة. 
على الطني، وكانوا يضعون بأيديهم هذا اخلليط يف سالل و حيملونها على ظهور احلمري 

لنقلها إىل نوايح املدين�ة، ها هي إذًا صناعة املصريني الماهرة اليت طالما تم امتداحها. 

ولم أر أيضًا أية طاحونة مائي�ة أو هوائي�ة. لكن توجد بعض الطواحني الكبرية اليت 
الناس  عامة  يطحن  ولكي  كبرية.  عجلة  محور  هو  دوار،  عمود  إىل  ثريان  بربط  تتحرك 
أيضًا  تستخدم  وهي  األنواع  أبسط  من  يدوية  طواحني  سوى  لديهم  فليس  القمح 

جلرش حبات الفول، وهي الغذاء املعتاد للحمري. 

احلركة  تعطي  فالثريان  أخرى،  معدة  أية  يف  الطبيعة  عناصر  قوة  تستخدم  وال 
الضرورية ملعاصر الزيت، والزعفران وغريه. ومن ضمن مختلف الصناعات، تستحق 
أمكنة حتضري هذا العقار األخري شيئ�ًا من االهتمام: ويب�دو أن أساليب املصريني تعطي 

للزعفران لونًا فاقعًا أكرث مما حيصل عليه يف أي مكان آخر يف العالم. 
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بشكل مستمر على سنابل القمح املمدودة، بهذه العملية ُيطحن القش، وعندئذ يذري 
الفالح الكل عكس اجتاه الهواء الذي يذهب بالقش ويرتك حبات القمح يف مكانها. وهذه 

الطريقة لدرس السنابل طويلة وغري سليمة، فهي تتلف القش وتفقد القمح جودته. 

لم أر يف مصر عربة حّمالة أواًل: فهم ينقلون كل يشء على ظهور احلمري أو اجلمال. 
من  اثنني  جيعل  مصري  فالح  هناك  كان  القاهرة،  قناة  تنظيف  موضوع  طرح  وعندما 
إىل  ينقله  كان  امتأل،  ما  فإذا  املفتوح  الدلو  من  نوعًا  اليابسة  األرض  على  جيران  الثريان 
الشوارع  غبار  يرمون  كانوا  فقد  جافًا،  القناة  قاع  يكن  لم  حيث  املدين�ة،  يف  أما  الضفة. 
على الطني، وكانوا يضعون بأيديهم هذا اخلليط يف سالل و حيملونها على ظهور احلمري 

لنقلها إىل نوايح املدين�ة، ها هي إذًا صناعة املصريني الماهرة اليت طالما تم امتداحها. 

ولم أر أيضًا أية طاحونة مائي�ة أو هوائي�ة. لكن توجد بعض الطواحني الكبرية اليت 
الناس  عامة  يطحن  ولكي  كبرية.  عجلة  محور  هو  دوار،  عمود  إىل  ثريان  بربط  تتحرك 
أيضًا  تستخدم  وهي  األنواع  أبسط  من  يدوية  طواحني  سوى  لديهم  فليس  القمح 

جلرش حبات الفول، وهي الغذاء املعتاد للحمري. 

احلركة  تعطي  فالثريان  أخرى،  معدة  أية  يف  الطبيعة  عناصر  قوة  تستخدم  وال 
الضرورية ملعاصر الزيت، والزعفران وغريه. ومن ضمن مختلف الصناعات، تستحق 
أمكنة حتضري هذا العقار األخري شيئ�ًا من االهتمام: ويب�دو أن أساليب املصريني تعطي 

للزعفران لونًا فاقعًا أكرث مما حيصل عليه يف أي مكان آخر يف العالم. 
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الفصل السادس
حرفة تكرير ملح النشادر وحرفة تفريخ الدجاج

الداجنة،  احليوانات  روث  حلرق  السكان  فيضطر  الغابات  من  ختلو  مصر  أن  بما 
شيوعًا  األكرث  فهما  اجلمال  وبعر  احلمري  روث  باستخدام  رئيسة  بصورة  النار  وتوقد 
ووفرة. تذهب الفتي�ات الصغريات جلمع الروث من الشوارع و الطرقات الرئيسة، ثم 
وتوضع  أقراصًا،  اخلليط  ويصنع  القمح،  درس  بعد  واملتبقي  املكسر  التب  مع  خُيلط 

جبانب اجلدران أو يف منحدر املرتفعات املجاورة لتجف حتت أشعة الشمس. 

رق 
ُ

حت الشتاء  يف  و  املحروق.  غري  باآلجر  مقبب�ة  غرف  يف  عادة  الناس  عامة  يقيم 
األقراص ومعها القليل من التب، أو بعض سوق النب�ات، للتدفئة أو لتحضري الطعام. 
السقف  يف  باألمالح  جدًا  الغين  السخام  من  طبقة  التصاق  االحرتاق  هذا  عن  وينتج 
املقبب: ويب�اع السخام للتجار الذين حيكمون على جودته بت�ذوق طعمه ويستعملوه يف 
الناجت عن احرتاق اخلشب  النشادر. وختتلف طبيعته عن طبيعة السخام  حتضري ملح 
النشادر،  ملح  بإنت�اج  تنفرد  مصر  أن  مفاده  سائد  اعتقاد  هناك  كان  وقد  كليًا.  اختالفًا 
الواقع  يف  لكن  اجلمال.  روث  من  إال  إنت�اجه  يمكن  ال  امللح  هذا  بأن  آخر  اعتقاد  ساد  ثم 
ينتج عن احرتاق روث اخليل واحلمري واخلراف واجلمال، سخام له نفس جودة ما يمكن 

إنت�اجه يف بلدان أخرى من حرق األخشاب.

ومنذ أن ُعرفت طبيعة وأصل ملح النشادر معرفة جيدة، قام العديد من الكّتاب 
بوصف الطريقة املستخدمة يف مصر لتكريره انطالقًا من السخام. وال جيدي نفعًا إعادة 
يتم يف دوارق زجاجية  التكرير  أن هذا  إىل  باالشارة  الوصف يف كل تفاصيله. وسأكتفي 
الروث. وُيعمل على حفظ  خثين�ة محدبة الشكل، توضع يف فرن حُيىم بواسطة احرتاق 
الطني  لتحويل  عالية  احلرارة  تكون  أن  ويجب  بلياليها،  أيام  ثالثة  فيه  متماثلة  حرارة 
الغضاري إىل زجاج، وهو ما جيب فعله لطلي الدوارق به كي تصبح مقاومة حلرارة الفرن 

العالية، وعندما يربد الفرن تكسر الدوارق ليؤخذ امللح املتجمع يف أعناقها.
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للطبيعة،  فائق  اخرتاع  وكأنها  الفراريخ  تفريخ  مهنة  عن  التقارير  بعض  حتدثت 
املحتمل  فمن  املهنة  هذه  بشدة  أهملوا  قد  املصريني  أن  ويب�دو  للغاية.  مفيدة  وعملية 

أنهم لم جيدوها نافعة كما افرتضوا فيها.

للباشا.  بملكيتها  تعود  وهي  احلرفة  لهذه  مهيأة  حاضنات  القاهرة  يف  إال  جند  وال 
بنفس  الصيف  يف  يبيض  ال  املزعوم  الدجاج  أن  ذلك  الصيف،  أشهر  يف  فيها  ُيعمل  وال 
البيض  حيملون  اخلواص  بعض  فإن  احلقيقة  ويف  الشتاء.  يف  فيها  يبيض  اليت  اجلودة 
إليها ويدفعون ملن يقوم عليها سعرًا ُيتفق عليه بالنسبة لكل مائة بيضة، ويلزم القّيم 
على تفقيس البيض، بإظهار البيض الفاسد الذي لم ينجح تفقيسه. لكن يب�دو يل أن 

عدد البيض املحضون بشكل اصطناعي لم يكن عددًا كبريًا.

من  الكبرية  احلاضنة  وتت�ألف  االنتب�اه.  تسرتعي  وال  عادية  فهي  احلاضنات  أما 
عدة حاضنات تتوزع يف طابقني، يوضع البيض على القش ويقلب عدة مرات يف الليل 
والنهار. و تهدف العملية إىل حفظ حرارة معتدلة ومستمرة ومنتظمة، وهذا ما تؤمنه 
لنا مسألة انتقال احلرارة يف أروقة املهجع، حيث توجد على طوله فتحات احلاضنات 
درجة  على  وحُيفظ  الروث،  بإحراق  الكبرية  احلاضنة  بتسخني  العمل  يب�دأ  الصغرية. 
حرارة تلك بإشعال مصابيح يف األروقة. وال يعرف القيم على احلاضنة قياس احلرارة 
إال بمقارنتها مع حرارة احلمامات واليت يفرتض أن يكون لها احلرارة ذاتها. عندما تفقس 
الصيصان  لتنعم  باحلاضنة،  تتصل  جدًا  صغرية  مربعة  مساحة  يف  توضع  الصيصان. 
بنفس احلرارة اليت كان سينعم بها حتت ريش أمه. ثمن الصيصان خبس، وذلك أنه يعد 
حبياة قصرية. وما بدا يل فريدًا ومتمزيًا يف هذه احلاضنة، أنها طمرت بالكامل يف ما يشبه 
التل، وما املداخن واملتنفسات إال حفر يف األرض، وتدخل إليها وكأنك تدخل إىل مغارة. 
وقد قال يل بعض ذوي االطالع، إن تلك الوضعية كانت ضرورية جدًا للحصول على 

حرارة معتدلة ومنتظمة.
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الفصل السابع
التجارة يف مصر

اليوم  حىت  تقدم  زالت  ما  أنها  إال  الغابر  ألقها  فقدت  أنها  من  وبالرغم  مصر  إن 
املنتجات الوفرية اليت تمثل مادة جتارتها الواسعة. وبالتايل فإن موقعها املتمزي جيعل منها 
محطة وممرًا للبضائع األجنبي�ة. فمصر تتصل عرب البحر األحمر باجلزيرة العربي�ة وبالد 
الفرس وبالد الهند، وتتصل من جهة وبواسطة نهر الني�ل بالنوبة واحلبشة، ومن جهة 
العايل. إىل جانب هذه  للباب  البالد اخلاضعة  الربابرة وسوريا وكل  بأوروبا وبالد  أخرى 
العوامل املالئمة يف املالحة، ومكانتها بني الشعوب اليت اعتادت على املتاجرة بواسطة 

القوافل، مما جعلها املركز الطبيعي لتجارتهم. 

التجار  من  العديد  إلقامة  مكانًا  القاهرة  من  جعلت  مجتمعة  العوامل  وهذه 
األغني�اء، الذين يت�اجرون بطريقة مختلفة عن الطريقة املتبعة يف أوروبا. وبسبب عدم 
توافر املؤسسات اخلاصة اليت تسهل االتصاالت املنتظمة بني العمالء التجار، يضطر 
مهرة  عبي�د  أو  خدم  إلرسال  أو  البضائع،  على  للحصول  مستمرة  بأسفار  للقيام  التجار 

بداًل عنهم.

يعوض تعويضًا جزئي�ًا هذا النقص، وهي عادة متبعة بصورة عامة يف الشرق، يزنل 
التجار القادمون من ذات البلد والذين حيملون نفس البضائع، يف خان أو وكالة محددة، 
بتسهيل  النظام  هذا  ويقوم  كما  عنه،  نبحث  ما  يوجد  أين  دومًا  فيه  نعرف  حنو  على 

املعامالت.

فخالل إقاميت القصرية يف مصر لم تتح يل الكثري من الفرص الكتساب معلومات 
حول  اإليضاحات  بعض  مطلع  فرنيس  تاجر  يل  قدم  وقد  املواضيع.  هذه  حول  وافرة 

التجارة الداخلية واخلارجية يف مصر.

واألرز  اجللود  كتجارة  الداخلية،  التجارة  من  أنواع  عدة  أن  إىل  أواًل  االنتب�اه  جيب 
الكخيا  وإبراهيم  السيئ�ة.  احلكومة  تصرفات  بسبب  اخلسائر  من  عانت  قد  والسنا، 
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الذي حكم وحده تقريب�ًا مصر على مدى عشرة أعوام. قرر احتكار هذه الفروع التجارية 
فقام أصحاب املزارع واملحتكرون ومديرو احلسبة، برفع األسعار لدرجة كسدت معها 

البضائع.

تشكل اجللود اخلام سلعة جتارية هامة، ويصّدر منها سنويًا ما يزيد على 80٫000 
إىل  جلد   10٫000 تقريب�ًا  منها  يصدر  واألبقار.  والثريان  واجلمال  اجلواميس  جلود  من 
األسمك  اجلواميس  جلود  تنقل  بينما  إيطاليا.  إىل  العدد  ذلك  على  يربو  وما  مرسيليا، 
واألثقل من غريها إىل سوريا. وبما أن مصر الشمالية تتمتع بمراٍع خصبة، تعترب جلود 
مواشيها املعلوفة بشكل جيد، جلودًا من الدرجة األوىل. تذحب كمية هائلة من الماشية يف 

أيام عيد األضىح، أي يف الوقت الذي جيتمع فيه احلجاج يف مكة املكرمة. 

يبلغ محصول الزعفران حنو 180٫00 قنطارًا من هذا العقار عندما حُيضر. وتذهب 
احلصة الكربى منه إىل مرسيليا وإيطاليا بينما يذهب البايق إىل سوريا واجلزيرة العربي�ة. 
ويعتقدون أن الزعفران الذي تنتجه ضوايح القاهرة هو األفضل على اإلطالق. بينما ال 

يفضلون الزعفران الذي ينتجه الصعيد املصري.

سوريا  إىل  فيصدر  التجارة.  يف  هامًا  بن�دًا  األقمشة  كبايق  الكتان  تصدير  ويمثل 
واجلزيرة العربي�ة وتركيا وحىت إىل مرسيليا وليفورنو، وُيصّدر ما يتبقى من القطن بعد 
إال يف  ينمو  القطن هامًا فهو ال  البالد الضخم، إىل فرنسا وإيطاليا. وال يعترب  استهالك 
الشمال املصري، كما ويصدر السكر أيضًا ألن قصب السكر ينمو يف الصعيد املصري، 

ويكرر بطريقة سيئ�ة جدًا جعلت أسعاره ال تزيد عن أسعار السكر األمريكي.

كان بوسع األرز أن يشكل مادة هامة للتصدير لو كانت جتارته حرة، إال أنها محتكرة، 
وال جيرؤ األوروبيون على شرائها إال من دمياط. حىت أنهم زعموا أنه يف وقت ما، صدر 
األمريكيون إىل اإلسكندرية أرز كارولين�ا وهذا ما أدى إىل تراجع زراعة املصريني تدريجيًا.

ملح النشادر والشمع األصفر والسنا الذي يأيت جزء منه من الصعيد املصري، مواد 
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ال حتمل للبالد إال القليل من الرثاء. ويب�دو أن احلكومة تستفيد منها أكرث مما يستفيد 
السكان، بسبب الضرائب اليت ال تتن�اسب مع قيمة هذه البضائع.

الدول األخرى، حتتاج إىل بضائع أخرى  بها مصر  اليت تمد  املنتجات  وبمقابل هذه 
منها  وتستهلك  الالجندوق،  أقمشة  من  كبرية  كمية  إليها  الفرنسيون  ويصدر  أجنبي�ة. 
وقد  الفطر،  عيد  يف  القشيب�ة  احللل  ارتداء  حيبون  سكانها  أن  وذلك  بالة،   800 سنويا 
اعتاد الناس على ارتداء مالبس جديدة يف كل عام حىت اخلدم أيضًا. وحده أمري احلج يف 
قافلة مكة املكرمة، حيتاج إىل 70 بالة، فعليه تقديم هدايا من الثي�اب للعرب املوجودين 
يف  أبدًا  ثي�ابًا  املصريون  يرتدي  وال  املكرمة.  مكة  يف  األشخاص  من  وللكثري  طريقه.  يف 
منازلهم، وهم يفضلون إذا أرادوا ذلك، األقمشة الغالية اليت تنتجها منذ بعض الوقت 

جزيرة سيو على ما تنتجه فرنسا وإيطاليا.

وتصدر البن�دقية ومرسيليا أكرث من 1٫000 بالة من الورق، يبقى قسم منها يف مصر 
والقسم اآلخر يذهب للجزيرة العربي�ة، ويجب القيام بصقل كل الورق، ألن الشرقيني 
ما  قل  فإنن�ا  أيضًا،  للنوافذ  بكرثة  الورق  ويستخدم  سميكًا.  وحربًا  أقالمًا  يستخدمون 
نرى يف بلد حار كهذا ألواحًا زجاجية، كما يصدر األوروبيون أيضًا القرمز اليت يبقى منها 
80 برمياًل يف مصر ويؤخذ 200 برميل إىل الهند. ولو لم نكن نعرف سياسة الهولنديني، 
لتملكتن�ا الدهشة من رؤية املصريني يضطرون لتأمني بضائعهم من التجار األوروبيني، 
مصر  نرى  أن  الطبيعي  من  ولكان  إلخ...  والزجنبي�ل  والقرنفل  الفلفل  يبيعونهم  الذين 
والرصاص  والسكاكني  كاإلبر  تنقصها،  اليت  وصناعاتن�ا  حرفنا  منتجات  من  تزتود 

والزئبق، إلخ.

كونها  استهالكية،  بضاعة  أنها  كما  مستوردة  بضاعة  القهوة  اعتب�ار  ويمكن 
األنواع  أفضل  على  للحصول  اجلهود  تضافرت  فقد  األتراك،  لدى  املفضل  املشروب 
وُيتملص  اليمن،  قهوة  وتصدير  أمريكا،  من  استريادها  منع  فقد  ولهذا  وأجودها. 
حنو  على  اجلمارك،  موظفي  لكبار  قيمة  هدايا  بتقديم  املراسيم  هذه  على  وُيتحايل 
حيصل فيه األوروبيون من مصر سنويًا على كمية كبرية من قهوة الشرق. وال يدخل الب 
األمريكي أبدًا إال بكميات قليلة، وفقط ما يكفي لبعض التجار لغش القهوة اليمني�ة. 
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من  املستوردة  القهوة  إال  يشربون  ال  املصري  الصعيد  يف  الناس  كان  قريب  وقت  ومنذ 
جزر المارتينيك، لكن غالء ثمنها خالل احلرب األخرية، دفع باملصريني إىل استريادهم 
القهوة املمتازة مباشرة من اجلزيرة العربي�ة عن طريق الُقصري، ويشرتونها حاليًا بأسعار 

منخفضة أرخص من سعر القهوة األمريكية.

ففي  أهمها،  من  يعترب  الذي  العريب  الصمغ  مصر،  جتتاز  اليت  البضائع  بني  ومن 
الرب  أو ثالثة مراكب صغرية من عرب  أكتوبر )تشرين األول( من كل عام يأيت مركبان 
وجبل سين�اء حاملني معهم ما يقارب 700 قنطار. وهؤالء العرب يتمتعون بمهارة فائقة 
يف غش بضائعهم ال بل إنهم جيربون التجار املسلمني والذين حيتكرون هذه التجارة، على 
شرائها من دون أن تفحص، حىت ال يتعرضوا للعقاب واملساءلة، أو ألنهم يمقتون املدن 
وينفرون منها، وال يدخل أولئك العرب إىل القاهرة أبدًا، فيخيمون على مسافة نصف 
عرب  يتم  ما  وهذا  معهم  للمتاجرة  إليهم  للذهاب  التجار  ويضطر  أسوارها،  من  فرسخ 
تب�ادل البضائع فقط، ويأخذ العرب بدل المال، ثي�ابًا وسالحًا وما حيتاجونه يف الصحراء.

كما يأيت شهري أبريل ومايو )نيسان وأيار( من كل عام، عدد كبري من القوافل من 
داخل أفريقيا، حتمل معها ثالثة أنواع مختلفة من هذا الصمغ. ويستورد الصمغ أيضًا 
من احلبشة عن طريق جدة والسويس، وبالرغم من أنه أقل جودة إال أنه يب�اع يف أوروبا 

كلها واليت تشرتي سنويًا ما يزيد عن 5٫000 قنطار من كل أنواع الصمغ.

وحتمل القوافل األفريقية هذه الكثري من منتجات بالدها، كالعبي�د وأني�اب الفيلة 
واللؤلؤ  املصرية  األقمشة  مقايضة  وتأخذ  الذهب.  وترب  الهندي  والتمر  النعام  وريش 
سكان  يصنعها  اليت  والكاملة  اجلاهزة  األلبسة  وحىت  واألسلحة  واملرجان  التقليدي 
القاهرة وفق األذواق األفريقية. ولهذا السبب األخري، ُصنعت كمية كبرية من األقمشة 

اخلشنة يف مصر.
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راقصات وموسيقيون مصريون
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القسم الرابع
عادات الشرقيني وتقاليدهم بوجه عام

 واملصريني بوجه خاص
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الفصل األول
سكان القاهرة وضواحيها

أيضًا  فيها  وجند  القاهرة.  سكان  غالبي�ة  العثماني�ة  املناطق  وأتراك  العرب  يشكل 
من  هم  املسلمني  هؤالء  كل  وتت�ار.  وفرس  آخرين  وأفريقيني  الربابرة  العرب  أو  املغاربة 

السنيني، كما أن معظمهم من أتب�اع املذهب الشافعي. 

بالكامل ويف شوارع  ويأيت بعد املسلمني عددًا األقباط وهم يقيمون يف أحياء لهم 
كبرية جدًا، ولهم عدة كنائس يف القاهرة كما يف ضاحيتها مصر العتيقة، ويقيم بطريركهم 

يف القاهرة أيضًا.

أيضًا  فيها  ويوجد  عددًا.  األكرب  اجلالية  واألقباط  املسلمني  بعد  اليهود  ويمثل 
فريسيون أو قراؤو التلمود الذين رغم قلة عددهم لهم كنيس خاص بهم، أما التلموديون 
فهم متفرقون وذوو نفوذ وقد احتكروا منذ زمن طويل أعمال اجلمارك وهذا ما يمدهم 
حماة  على  احلصول  لهم  بالنسبة  السهل  من  كان  مصر  حكومة  ويف  والغىن.  بالسلطة 
الذي  الباشا  ومزاج  بأهواء  يشء  كل  يتعلق  حيث  الرتكية،  املناطق  بايق  من  أكرث  ثابتني 
خياف على منصبه، أو بإرادة كبري اجلمارك الذي يقيم يف القسطنطيني�ة. والربهان على 
ما يتمتع به اليهود من احرتام وثقل يف ظل الطبقة األرستقراطية املقيمة يف القاهرة، هو 
أن اجلمارك تعطل يوم السبت وال يمكن لبضاعة ما أن تمر يف هذا اليوم، بالرغم من أن 

تلك البضائع تعود بملكيتها ألشخاص مسيحيني و مسلمني.

وليس لليونانيني إال كنيستني يف القاهرة، يرتأس إحداها بطريركهم يف اإلسكندرية، 
ويرتأس األخرى مطران جبل سين�اء. ويوجد عدد قليل من األرمن ولهم كنيسة واحدة 
ال  حني  يف  واإليطاليني  الفرنسيني  التجار  من  عدد  األوروبيني  بني  من  ويوجد  رائعة. 

يوجد أي هولندي، بي�د أن لهولندا قنصل كما أن هناك قنصاًل لفرنسا والبن�دقية.

من  الدين  رجال  من  ختلو  لن  فإنها  األوروبيني  التجار  من  يومًا  القاهرة  خلت  وإن 
واملبشرين.  وفرنسيسكان  وكبوشيني  يسوعيني  آباء  فيها  وجند  الكاثوليكية.  الطائفة 
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ويسعى كل هؤالء الرهبان لكسب بعض املهتدين وللنجاح على طريقتهم يف رد بعض 
املسيحيني الشرقيني إىل الكاثوليكية. وتتسامح احلكومة بكل طيب�ة خاطر مع أولئك 
الردات بشكل  بها تلك  اليت تتسبب  الزناعات  ما تفضه من  الرسل احلديثني، بسبب 
بفرض  الباشا  يكتفي  ال  وغالبًا  عنها.  ينفصل  اليت  الطائفة  وأعضاء  املرتد  بني  عادي 
غرامة على الطرفني بل إنه يعود إىل جذور الزناع، ويفرض على الرهبان مبالغ طائلة. 
من  هم  قاطنيها  من  كبريًا  جزءًا  ولكن  األقباط،  خاص  بشكل  القاهرة  ضوايح  ويقطن 

العرب املقيمني أو الرحل، مجموعتان سأتن�اولهما يف تفصيل أكرب.
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الفصل الثاين
األقباط

لكان  ومزية،  قيمة  إعطاء  الشهيرين  واألجداد  القديمة  األصول  بإمكان  كان  إذا 
األقباط شعبًا يستحق كل تقدير واحرتام. فهم ينحدرون من املصريني القدماء، ولهذا 
املنحط  النسل  هذا  مثل  لكن  فرعون.  نسل  التهكم  باب  من  األتراك  يسميهم  السبب 

والبليد واجلاهل البائس، ال يشرف ملوك مصر القدماء

الغزاة  من  العديد  سيطرة  حتت  عام   2000 من  أكرث  منذ  عاش  الذي  الشعب  هذا 
األجانب قد كابد بالضرورة صروف الدهر، وفقد تقاليده ولغته وديانت�ه، حىت أنه فقد 
شيئ�ًا من كيانه. ولم يبق منه إال عدد قليل مقارنة بالعرب الذين ملؤوا املنطقة. ويمكن 
احلكم على تضاؤل عدد األقباط من خالل عدد مطارنتهم الذي بلغ عددهم أيام الفتح 
70 مطرانًا، ولم يبق منهم اليوم إال 12، يقيم معظمهم يف الصعيد املصري بعيدًا عن مركز 

الغزو، ويب�دو أن القدماء قد فضلوا اللجوء إليه أي إىل الصعيد.

عرف عن املصريني ويف كل األزمان أنهم شعب حزين، متصلب الرأي ويميل حنو 
االعتقادات الباطلة واخلرافة. وحتتفظ ذريت�ه وتتشبث اليوم باالعتقادات اليت وصلت 
الكاثوليكية كرهًا شديدًا ال يمكنهم كبت�ه.  الكنيسة  اليونان. ويكره األقباط  إليهم من 
رجال  فيها  ليرتأس  مطرانًا  إليها  ويرسل  أيضًا،  احلبشة  كنيسة  رئيس  هو  فبطريركهم 

الدين.

ولقد كان من املهم واملثري اكتشاف ومعرفة اللغة القبطية القديمة واحلقيقية اليت 
تدعى لسان فرعون. جند حىت على املومياء يف مصر، كتابات من أحرف هجائي�ة ختتلف 
اختالفًا كليًا عن الكتابات الهريوغليفية، األحرف إذا ما ُفكت رموزها، لقدمت إيضاحات 
القدماء  املصريني  لغة  لكن  الهريوغليفية.  الكتابات  شرح  وحول  القديم  التاريخ  حول 
لغة  مكان  اليوناني�ة  اللغة  إحالل  على  البطالسة  عمل  بالكامل.  ضاعت  قد  تب�دو  هذه 
أسيادهم احلديثني، ومنع األباطرة اليونان املقيمون يف القسطنطيني�ة التحدث باللغة 
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اليوناني�ة  اللغة  القبطية حتت طائلة احلكم باإلعدام، كما وأجربوا املصريني على تبين 
املصري  املزيج  هذا  من  احلديث�ة  القبطية  اللغة  تشكلت  وقد  الفرعوني�ة،  اللغة  بدل 
السالطني  وأجهز  الشعب.  لهذا  املقدسة  الكتب  كتابة  يف  واستخدمت  واليوناين، 
احلكم  طائلة  حتت  القبطية  باللغة  التحدث  بمنع  املنحلة  اللغة  هذه  على  املصريون 
زالت  ما  اليوم.  األقباط  لغة  هي  واليت  مكانها  العربي�ة  اللغة  وإحالل  أيضًا،  باإلعدام 
الطقوس تقرأ حىت اليوم باللغة القبطية احلديث�ة اليت ال يفهمها الشعب اليت تشرح يف 
احلال باستخدام ترجمة قديمة عربي�ة مكتوبة إىل جانب النص. حىت الكهنة ال يفهمون 

لغتهم املقدسة ويقرؤون بالكاد حروفها.

تعّرف السيد فورسكال إىل رجل قبطي مهذب وعالم، يدعى إبراهيم عناش، وكان 
ينسخ كتب الطقس، ويكسب من تلك املهنة نصف أكو كل ثالثة أيام. وقد رأى بني 
القديمة  القبطية  اللغة  كلمات  من  كبري  عدد  فيه  قاموسًا  املصري،  العالم  هذا  يدي 
واحلقيقية، مشروحة باللغة العربي�ة. أخرب الرجل السيد فورسكال بأنه يوجد حىت اآلن 
يف عدة أديرة يف الصعيد، عدد ال يستهان به من الكتب القبطية، ولكنه ال يعلم أي يشء 
خشية  وحرص  بعناية  الرهبان  وخيبئها  الكتب.  تعاجلها  اليت  املواد  وعن  محتواها  عن 
حيرفوها،  أن  بعد  أوروبا،  يف  ويطبعونها  الكاثوليكيون  يصدرها  أن  يقولون،  ما  حسب 
ولهذا السبب بقيت تلك الكتب مجهولة حىت اليوم. وبإقناع أولئك الكهنة أنن�ا لسنا من 
أتب�اع البابا، وإعطاءهم بعض المال للتخفيف من حدة وطأة فقرهم املدقع، قد يكون 

من املمكن على األقل احلصول على نسخ من تلك الكتب الدفين�ة.
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الفصل الثالث
العرب يف مصر

يب�دو أن العرب قد غزوا وسكنوا مصر يف فرتات سحيقة متب�اعدة. وجند دالئل تشري 
إىل وجودهم القديم يف هذه املنطقة. ومهما يكن األمر يف تلك العهود املوغلة يف القدم، 
يقيم  العرب.  من  هم  البالد  هذه  سكان  من  عدد  أكرب  فإن  مصر،  العرب  دخل  أن  فمنذ 
قسم منهم يف املدن ويعمل قسم آخر يف الزراعة ويقيم يف القرى، ويجوب قسم ثالث يف 

األرياف مع قطعانه ويقيم يف اخليام اليت ينصبها.

وتعاملي مع العرب بصورة عامة أتاح يل الفرصة للحديث عن أصولهم املختلفة 
وعن عاداتهم وتقاليدهم، ومن املثري أن نشري هنا إىل بعض خصائص الفرع الذي يقيم 

يف مصر.

ال يتمزي العرب الذين يقيمون يف املدن عن بايق سكان املدن الشرقية، أو عن سكان 
يشبه  مصر،  يف  العريب  فالقروي  نفسه  واحلال  خاص،  بشكل  العربي�ة  اجلزيرة  مدن 
مصر  يف  املقيمني  األجانب  ازدهار  أن  الحظت  أين  وأظن  الشرقية.  البلدان  بايق  قرويي 
الفالح املصري  العربي�ة األصيلة تفقد عنفها وشجاعتها. وغدا اسم  يرتاجع، واخليول 

لدى العرب مكروهًا وغري محبب.

أما البدو الرّحل فهم أحرار وشبه مستقلني بل إنهم حلفاء الطبقة األرستقراطية 
املصرية حلفًا قبليًا أكرث منه حلفًا شخصيًا، هؤالء البدو يشكلون الفرع املتمزي واملرموق 
من ملتهم. ينقسمون إىل قبائل يرأسها زعماء وراثيون هم الشيوخ الذين يتبعون الشيخ 
األكرب الذي حيكم عدة قبائل. يؤدي البدو ضريب�ة معين�ة للحكومة وبذلك جيرؤون على 
يب�الغون يف ذلك اإلذن ويقومون على حد  املراعي يف مصر، وغالبًا ما  أخذ قطعانهم إىل 
سواء بنهب الفالح الذي حيرث املروج اليت خييمون فيها، وعابري السبي�ل الذين قادهم 
أحزاب  بني  املتكررة  بالزناعات  أيضًا  التدخل  ويتعمدون  أيديهم.  بني  للوقوع  قدرهم 
احلكومة العسكرية. وإن شاءت احلكومة معاقبتهم أو إخضاعهم للقانون، دافعوا عن 

أنفسهم وانسحبوا إىل البوادي، ليعودوا منها فيما بعد وقد أفلتوا من القصاص.
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غالبًا ما يعتلون ظهور اجلياد مسلحني بالرماح على األقل، ويتسلح من هو أغناهم 
والسباقات  بمواشيهم  العناية  الشاغل  شغلهم  أخرى،  إىل  جهة  من  دومًا  ويتنقلون 
للتسلية ولدفع الضجر عنهم، ويمكن أن نكّون فكرة عن مظهر ولباس هؤالء العرب من 

خالل الرسم 3.

حياة  تكون  أن  املحتمل  ومن  الوقاحة،  إىل  بل  ال  الفخر  إىل  االستقالل  ويدفعهم 
والنهب.  السرقة  حنو  بهم  حدا  قد  عنهما،  الناجت  للفقر  باإلضافة  واالضطراب  البطالة 
هذه  يف  والسلب  الطرق  قطع  يف  ميلهم  عن  أمثلة  أسوق  كي  الفرصة  يل  أتيحت  وقد 
رحلة  ففي  جديدًا؛  برهانًا  فورسكال  والسيد  أنا  وجدنا  السبي�ل.  عابري  وشتم  املنطقة 
التقين�ا بدويني على ظهري  أنن�ا ذهبن�ا بمفردنا من اجلزية،  بها إىل األهرامات وبما  قمنا 
جواديهما فطلبن�ا منهما اصطحابن�ا وحمايتن�ا. وما إن وصلنا إىل سفح األهرام حىت رأين�ا 
عربي�ًا يهرول حنونا، كان شيخًا شاًبا أظهر يف البداية استقامة وشرفًا، لكنه سرعان ما غري 
لهجته وقام بنصب رمحه أمامنا ومنعنا من مغادرة املكان قبل إن نعطيه مااًل، وعندما 
رفض السيد فورسكال طلب الشيخ الوقح، نزع الشيخ عمامته وضغط ببن�دقيت�ه على 
صدره وتدخلت للدفاع عن صديقي فرتك البدويان الشيخ يفعل ما حيلو له، وذلك إما 
من باب االحرتام له أو من باب الغدر واخليانة الفطرية لديهما، وما كان علين�ا يف نهاية 
املطاف إال الزنول عند طلب هذا اللص. واحتطنا لألمر وعدنا مرة أخرى بصحبة جماعة 
يف  املسرعني  العرب  هؤالء  يمنع  لم  االحتي�اط  ذلك  لكن  األهرام،  إىل  عددًا  وأكرث  أكرب 
سرقة بعض حاجيات كل من كان معنا. لقد غدت لغة أولئك األعراب بسبب إقامتهم 
يف مصر اللغة الغالبة للسكان املصريني، بالرغم من أنها كانت لغة فئة قليلة من أناس 
ومنذ زمن طويل، إال أنها فقدت الكثري من فصاحتها ونقاءها يف أفواه املصريني والعرب 
الرحل. وقد ترك السيد فورسكال الحئة طويلة بالكلمات املستخدمة يف القاهرة، واليت 
ختتلف اختالفا كليًا عن الكلمات اليت حتمل األفكار نفسها يف اللهجة اليمني�ة. وهي لهجة 
منطقة لم تت�أثر باألجانب، واستحال أن يعرب إليها أي خليط. يف حني شاب اللهجة يف 

مصر تنوع بسبب سكانها ذوي اجلنسيات املختلفة وبالتايل اللغات املختلفة أيضًا.
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الفصل الرابع
ثي�اب الرجال يف الشرق

الشرق،  شعوب  من  الكثري  لدى  والتقاليد  األعراف  يف  وتشابه  كبري  تماثل  يسود 
الذين يعتنقون الديانة اإلسالمية. وبدل أن أكرر ما يف جعبيت حول هذا األمر، أظن أنه 
من األنسب معاجلة بعض التفاصيل معاجلة مباشرة، أكرث من احلديث حول كل ما هو 

شائع لدى كل هذه الشعوب، األمر الذي ينطبق بالنتيجة على سكان مصر.

لدين�ا أوصاف رائعة للباس الشرقيني والبصمات الواضحة اليت تمزيه، األوصاف 
أنن�ا  إال  وأحدثها.  أفضلها  هي  راسل  اللكسندر  حلب(  أهل  )وصف  كتاب  يف  املوجودة 
اإلمربوطورية  يف  حاليًا  املستعملة  الثي�اب  مع  روسل  كتاب  يف  السمات  تلك  قارنا  إذا 
العثماني�ة ومصر، لوجدنا فيها فرقًا شاسعًا، وحيدث يف تركيا ما حيدث يف أوروبا، إذ تغري 

األزياء وتقليد سكان الضوايح أزياء العاصمة وكربى املدن. 

فثي�اب الشرقيني اليت حلظنا فيها تفردًا وتمزيًا، تن�اسب أعرافهم وتالئم مناخهم. 
ارتداء مالبس فضفاضة جدًا وجتربهم على  طريقة جلوسهم مرتبعني، تفرض عليهم 
احرتام األماكن املقدسة ومنازل األشخاص املرموقني، يرتكون أحذيتهم أمام الباب لذا 
الطقس  املناسبات.  هذه  مثل  يف  عنها  باالستغناء  لهم  تسمح  بطريقة  ينتعلونها  فهم 
املفاجئة بني  للتغريات  الكثري من بالد الشرق، وهو عرضة  متب�اين شديد االختالف يف 
احلر والقر. ال يمكن للسكان يف مثل هذا الطقس االستغناء عن الزتود بما أراه ضروريا 
ما  حسب  لبسها  أو  خلعها  يسهل  البعض،  بعضها  فوق  طبقات  عدة  ارتداء  أي  لذلك 
جزءًا  يستوحون  الذين  األتراك  احلرارة.  درجات  يف  واملباغت  السريع  التغيري  يقتضيه 
كبريًا من أزيائهم من الشرق، يلبسون عادة قميصًا بأكمام واسعة جدًا، وحتت القميص 
سروال كتاين يتصل خبفني من الكتان أيضًا، وبذلك حيتذون نعاالت رقيقة للغاية. فوق 
السروال والقميص واحلذاء يضعون الشكشري وهو سروال فضفاض جدًا. وهي رقيقة 
الركبتني، وفوق كل هذا  مثل األوىل. وفوق الشكشري، يلبسون سرتة تت�دىل إىل ما حتت 
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وذاك قفطان أو عباءة تصل حىت األقدام. ولكي يستطيعوا السري بسهولة، يقومون بثين 
دومًا.  األتراك  به  يتسلح  الذي  اخلنجر  عليه  يثبتون  عريض  حزام  بواسطة  القفطان 
وحتت القفطان يلبسون ثوبًا أكمامه قصرية جدًا مبطن بالفرو شتاًء، وبدون الفرو يف بايق 

الفصول. وغالبًا ما يغطون كل هذه القطع بفرو آخر أو بعباءة كبرية.

تقف  وثي�اب  الناس  لكل  الثمن  باهظة  ثي�اب  هي  الثي�اب  من  الهائلة  الكمية  هذه 
التي�ل والقميص  عائقًا يف األعمال واألشغال، لذا فهم يكتفون بالسروال املصنوع من 
كل  من  مؤلفة  وثي�اب  والسروال.  بالقميص  فيكتفي  الفالح  أما  والبنيش،  والعنرتي 
هذه الطبقات ليست مرحية أثن�اء السفر، لذا يلبس األتراك سروااًل عريضًا أزرق اللون، 
أحذية  ويلبسون  القماش،  من  بقطع  أقدامهم  ويلفون  الطويلة.  ثي�ابهم  حتته  خيبئون 
عريضة، ويف الواقع هي أحذية تعيق السري، لكنها أفضل من جواربن�ا ألنها حتفظ الدفء 

لألقدام.

أما لباس الشرقيني املسيحيني فهو يشبه إىل حد بعيد لباس األتراك، إال أنه حيظر 
انتعال أحذية  بألوان فاقعة. فهم ال جيرؤون على  عليهم استعمال األقمشة املصبوغة 
يسمح  بينما  غامقة.  ألوان  باستخدام  منازلهم  طالء  عند  ويضطرون  صفراء،  جلدية 
إال  األلوان  مختلف  من  ألبسة  وارتداء  صفراء  أحذية  بانتعال  األوروبيني  للمسيحيني 

اللون األخضر املخصص للمسلمني، أمر فرضته العادة ال القانون.

الدراويش  فئة  من  املسلمني  الدين  رجال  بعض  عدا  فيما  جميعًا  والشرقيون 
العادة  هذه  الشعر.  من  صغرية  خبصلة  إال  حيتفظون  وال  رؤوسهم،  حيلقون  واألولياء، 
نب�ذها بعض األشخاص يف أوروبا، واليت ينسبون إليها حاالت السكتات الدماغية اليت 
كرثت عندنا، يف حني لم تكن شائعة يف زمن أجدادنا، هذه العادة يب�دو أنها تن�اسب وال 
تزعج األتراك الذين ال يتعرضون البت�ة للسكتات الدماغية. ومن املمكن أنهم يف منأى 
عنها ألنهم يغطون رؤوسهم جيدًا، فالرأس احلليق يتطلب على األقل قبعة دافئة، واليت 
يب�الغ فيها عند هذه الشعوب لدرجة يب�دو فيه هذا اإلفراط متعارض تمامًا مع درجة 
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احلرارة العالية يف البالد احلارة. ولهذا السبب أيضًا فهم ال يكشفون عن رؤوسهم أبدًا 
كدليل عن االحرتام والتقدير، ويجدون طريقتن�ا يف السالم والتحية غريب�ة ومضحكة.

يتماىش  ال  الذي  الشرقيني،  عند  الرأس  تغطية  طريقة  يف  واسع  تنوع  وينتشر 
يتعلق  ال  التنوع  هذا  لكن  الشعوب،  هذه  إىل  ينسب  الذي  التكرار  مع  األوىل  للوهلة 
ووظيفة  والدولة  لألمة  ممزية  عالمة  تشكل  املختلفة  فالقبعات  واملوضة،  باألزياء 
األشخاص الذين يعتمرون بها. كما تلعب نفس الدور بزة اخلدم الرسمية، فكل طبقة 
لها قبعتها اخلاصة اليت تدل على وظيفتها وعملها، لذا فمن املفيد لدى أناس جتهلهم، 

أن جتد عالمات خارجية تدل فورًا على حال من تلقاه.

اسم  حتت  كلها  األوروبيون  يضعها  اليت  واملختلفة  املتنوعة  القبعات  هذه  أشكال 
عام هو العمامة، يمكن لها أن تنحصر يف ثالثة أشكال رئيسة: األوىل قبعة عالية جدًا 
من النسيج املبطن بالقطن اليت غلفتها من األسفل قطعة من املوسلني األبيض، هذه 
القبعة املسماة قاوق هي يف الواقع قبعة الرتكمان املزين�ة، ولذا جيب اعتب�ارها زيًا تركيًا. 
واألخرى قبعة من النسيج أصغر وأقل ارتفاعًا من السابقة اليت غلفت أيضًا من األسفل 
بنسيج، وتسىم الشاش أو العمامة وهي غطاء الرأس املتعارف عليه عند العرب الذين 
يلبسونها يف أرجاء آسيا األخرى. أما الثالثة فهي أيضًا قبعة من النسيج املبطن بالقطن 
متب�اين�ة االرتفاع، اليت غلفت أيضًا من األسفل بفرو خروف بداًل من القماش، وتسىم 

قلبق ، أصلها من التت�ار بي�د أن قسمًا كبريًا من الشرقيني املسيحيني يرتدونها.

من  بقطعة  غلفت  اليت  األصفر  النسيج  من  قاووق  تركيا  يف  الكبار  كل  يرتدي 
النيب  ساللة  من  واملنحدرون  الشرفاء  من  أنهم  يرون  الذين  األبيض.  الرائع  املوسلني 
محمد ورغم أنهم قليلو االعتب�ار والتقدير وال يقبلون أبدًا يف الوظائف، إال أنهم يتمزيون 
ال  الذي  واملسيحيون  األقباط  أّما  العمامة.  أو  قاووق  به  يلفون  اللون  أخضر  بنسيج 
يلبسون القلبق، فيضعون قماشا مخططًا أبيض وأزرق اللون حول قاووق وهو عادة من 
الراغبني يف ارتداء زي البالد: حىت أن  النسيج األحمر. يقلدهم يف هذا الزي األوروبيون 
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ثي�ابًا  الذين يرتدون يف كل الشرق  املتزنرين والكبوشيني  الرهبان  الدين باستثن�اء  رجال 
رثة قذرة، وهذا أمر يستاء منه املسلمون استي�اء شديدًا فهم حيبون النظافة ويجعلونها 

واجبًا عليهم.
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الفصل اخلامس
أزياء النساء

يصعب على الرحالة يف الشرق أن يعرف مالبس النساء أكرث من معرفة مالبس 
الرجال. ومن املستبعد أن يدخل غريب إىل النساء، وهو لن جيرؤ وحسب أن يرى امرأة 
مسلمة يف بيتها بل يستحيل عليه أن ينظر إىل مالبسها يف الشارع ألن املسلمني يعتربون 
وبالتايل  إهانة،  إنه  بل  ال  والتهذيب  األدب  يف  إساءة  الشارع  يف  امرأة  إىل  بتمعن  النظر 
تميزي  يف  إرادتك  معها  جتدي  ال  لدرجة  خيرجن  عندما  أنفسهن  تغطية  يف  يب�الغن  فهن 
الشارع،  النسوة إىل  القسطنطيني�ة، وعندما خترج  املتعددة من مالبسهن. يف  األقسام 
يغلفن أنفسهن بطبقات عديدة من النسيج األبيض، فال ترى إال عيونهن، تلك املومياء 
يغطني  فالنساء  القاهرة  يف  أما  اخلامسة.  اللوحة  يف  املصرية  العروس  تشبه  املتحركة 
رؤوسهن وجزءًا من أجسادهن بوشاح كبري أسود اللون، ويغطني ثي�ابهن الفخمة بغطاء 

من نسيج عادي، خيلعنه عندما يدخلن بيوت صديقاتهن.

وأعرتف جبهلي بما أن الفرصة لم تتح يل ملشاهدة امرأة من الطبقة املرموقة، وأحيل 
إىل  بالدخول  الفرصة  لها  سنحت  اليت  املشوقة،  مونت�اجو  الليدي  رسائل  لقراءة  القارئ 
أكرث من نساء، وبالتايل وصف سكانه، لقد كانت الوحيدة اليت تمكنت من رؤية النساء 
املرموقات وكل ثي�ابهن. ويظن أن تلك املرأة قد بالغت يف وصف جمال وفخامة وأدب 
تلك  أن  سمعته  وما  الحظته  ما  خالل  من  أعرف  أنين  إال  الشرقيات،  النساء  وتهذيب 
األوصاف صحيحة إذا كانت قد خصت بالدرجة األوىل ما يستحق املدحي واإلطراء، بينما 
لم يتحدث رحالة آخرون إال عن عيوب تلك النسوة. ومهما تكن حقيقة تلك الروايات 
وبعض  املتدني�ة،  الطبقات  نساء  من  رأيت�ه  ما  بسرد  أكتفي  أن  علي  فيجب  وصدقها، 

امللحوظات العامة.

ترتدي كل نساء الشرق سراويل يف البالد اليت ال يرتدي فيها الرجال شيئ�ًا. ويكتفي 
عامة الناس بارتداء سروال وقميص طويل من القماش األزرق، لكن وبالرغم من أنهن 
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إال  عراة  أنصاف  إليها،  ينتمني  اليت  االجتماعية  الطبقة  تكن  مهما  استثن�اء  وبال  جميعًا 

أنهن محجبات.

وجوههن.  سرت  على  حيرصن  فهن  لباسهن،  يف  األهم  القطعة  هو  الوشاح  ويب�دو 
من  لرجل  مباغت  حبضور  فوجنئ  عاريات  نساء  عن  حتىص  وال  تعد  ال  أمثلة  ولدين�ا 
الرجال، فأسرعن لتغطية وجوههن دون السعي لسرت أجسادهن. ال يعطي الفالحون 
األحيان  من  كثري  يف  رأين�ا  قد  و  العمر.  من  الثامنة  بلوغ  قبل  لبن�اتهم  قمصانًا  املصريون 
بن�اٍت يركضن وهن عاريات، وعندما الحظن قدومنا، لم تبق أي منهن مكشوفة الوجه 
على  مربوط  الشكل  مستطيل  طويل  نسيج  والوشاح  وشاح.  جميعًا  حوزتهن  يف  كان 
الرأس حبيث يغطي الوجه فيما خال العيون. ويمكن أن نكّون فكرة من خالل صور املرأة 

والبنت يف الصورة رقم 5.

يف بعض املناطق وخاصة يف سوريا، تلبس النسوة نوعًا من القبعات من الفضة 
أو الشبهان، تشبه املخروط، أو الصحن أو أي شكل آخر طريف. أما النساء العربي�ات 
يف مصر والصحراء فيتزين بكثري من الزين�ة اخلاصة، حلقات معدني�ة واسعة القطر يف 
األذنني وأحيانًا يف غضروف األنف، وحلقات أخرى من املعدن نفسه فوق كاحل القدم 
ويف الذراعني على شكل أساور. وخواتم من النوع الرخيص، وقطع من املرجان املتدلية 
يف  أحيانًا  يربطن  أنهن  كما  منها.  الرخيص  حىت  املواد  شىت  من  وأطواق  الوجه،  حول 
شعرهن املجدول أجراسًا صغرية، يف حني تربطها الفتي�ات الصغريات على أقدامهن. بل 
ويعتقد بعضهن أن الوشم األزرق الذي ال يمىح يزيد من جمالهن. ويرسمن الوشم بإبر 
مؤملة على اخلدين والذقن وأجزاء أخرى من اجلسم. كما تصبغ أخريات أيديهن باللون 

األصفر وأظافرهن باألحمر. معتقدات أنهن حيصدن من هذا التلوين جاذبي�ة مغرية.

العديد  أن  وبما  الرتكيات.  لباس  عن  جذريًا  اختالفًا  اليوناني�ات  لباس  خيتلف  وال 
مرة  من  أكرث  الفرصة  لنا  سنحت  فقد  يوناين،  أصل  من  نساء  من  تزوج  األوروبيني  من 
أزياء  حول  املعلومات  بعض  على  احلصول  يمكنن�ا  وبذلك  لباسهن،  طريقة  ملشاهدة 

النساء املسلمات من صفوة القوم.



رحلة »نيبور« إىل جزيرة العرب ودول أخرى يف الشرق...96

كالرجال  أحذية  ويلبسن  القدمني،  حىت  تصل  سراويل  اليوناني�ات  كل  ترتدي 
تقريب�ًا، ويسرن أيضًا خبفني عريضني. ويضعن فوق السروال قميصًا من نسيج ناعم، 
بأكمام قصرية ال  بإزار عريض جدًا، وفوق السرتة ثوب  القميص سرتة مشدودة  وفوق 
يتجاوز الكتفني إال بمقدار ذراع. أما قبعاتهن فتختلف باختالف املوضة، وتهتم هؤالء 
النسوة بالقبعة اهتمامًا بالغًا أيضًا عندما يكون ذلك ممكنًا، أكرث من النساء األوروبي�ات. 
ويف احلقيقة بدت يل بعض تلك القبعات أشد أناقة من مثي�التها يف أوروبا. أما لباسهن 
جديرًا  للنساء  شرقيًا  جمااًل  ترى  حىت  ولكن  واألهمية.  الغىن  من  جانب  األقل  على  فله 
باإلعجاب وملفتًا للنظر، فما عليك إال مشاهدتهن جالسات على األرائك، فهن يفقدن 
ويلبسن  مرتبعات  اجللوس  على  اعتدن  فقد  سريهن.  أثن�اء  واحلالوة  اجلمال  كل 
مشايات جلدية يف داخل خفني واسعني ويسرن بطريقة سيئ�ة للغاية. أما األوروبي�ات 
اللوايت يعشن يف تركيا فيلبسن أحذية بالرغم من أزيائهن الشرقية فيما يتعلق بما تبقى. 
أم  أرجلهن،  على  اجللوس  على  اعتدن  كن  إن  امليش  يف  طريقتهن  من  تمزي  ما  وسرعان 
حافظن على استعمال الكرايس. ويمكن رؤية سيدة يوناني�ة يف الرسم 3 بكامل لباسها 

واليت رسمها السيد بورنفاين�د يف اإلسكندرية.

ذلك.  يستعملن  قلما  لكن  العربات،  بركوب  القسطنطيني�ة  يف  النساء  تتمتع 
رديئ�ة  خشبي�ة  نافذة  باستثن�اء  اخلارج  من  األوروبي�ة  العربات  الرتكية  العربات  وتشبه 
حتل محل النافذة الزجاجية، وليس لها أبواب، ويمكنك الصعود إليها عرب درجة معلقة 

يف مؤخرتها، وال يوجد فيها مقاعد بل سجاد جتلس عليه النساء الرتكيات مرتبعات.

الراقية  الطبقة  نساء  تضطر  لذا  القاهرة،  يف  العربة  استخدام  جيهلون  أنهم  بما 
كغريهن من نساء بايق الطبقات لركوب احلمري. ومراعاة لألنوثة ال جترب نساء املسيحيني 

واليهود على الرتجل عندما يلتقني بسيد مصري.
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الفصل السادس

التسلية واللهو عند الشرقيني
قد يب�دو األمر تافهًا بال جدوى أن يدور احلديث عن وسائل شعب ما يف التسلية 
من  جزءًا  تشكل  الوسائل  تلك  أن  إال  الفراغ.  ساعات  يف  الزمن  وطأة  من  والتخفيف 
خصائص أي شعب وعاداته. وال يمكن لطبيعة اللهو الذي تمارسه منطقة ما أن تغيب 
على  حيثه  إضافيًا  أمرًا  الشرق  يف  جيد  وقد  سكانها.  دراسة  يريد  الذي  الباحث  نظر  عن 
المايض  إىل  عهدها  يرجع  هناك  السائدة  واأللعاب  التسلية  أساليب  فمعظم  ذلك: 
السحيق ولذا قد تفيد معرفتها يف تفسري كثري من األمور الغامضة يف ما خيص تقاليد 

القدماء.

تضفي أحوال الطقس والعادات ونمط احلكم على الشرقيني مياًل شبه طبيعي 
يمتنعون  اليت  االجتماعية  العالقة  ضعف  بسبب  جدية  يزدادون  وجتدهم  الكآبة.  إىل 
بيوتهم. وهم قليلو  الناس يف  اليت حتول دون استقبال  عنها لسبب أسايس هو غريتهم 
الكالم يف ذلك اجلو املنغلق مع زوجاتهم وال تتوافر لهم يف تلك اخللوة أن يكرثوا الكالم يف 
شىت املواضيع فيعتادون الزتام الصمت. ولما كانت السلطة يف يد أقلية ضئيلة، واحلكم 
ال يشجع على الصناعة والعمل، يضطر الرعايا اخلاضعني لهؤالء املستب�دين الشرقيني 
إىل عيش ممل يف نوع من البطالة خاصة وأنهم ال يعرفون البت�ة املخرج الوحيد من ذلك 
يهدد  الذي  االعتب�اطي  احلكام  تصرف  وأن  كما  واألدب.  الفنون  ممارسة  وهو  أال  امللل 
مصاحلهم  شأن  يف  املستمر  التحسب  إىل  السكان  أولئك  جير  اخلاصة  الرثوات  دومًا 

واالهتمام الزائد يف األعمال مما يبعدهم عن طلب اللهو واملتعة.

إن الشعوب اليت تعيش تلك الظروف جتد لنفسها أساليب تسلية ختتلف كليًا عن 
تلعب  و  العمل،  عن  العاطلني  األثرياء  من  طبقة  لديها  تتوافر  اليت  الشعوب  أساليب 
النساء دورًا بارزًا إىل درجة يضطر فيها اجلميع للرضوخ ألذواقهن واالمتث�ال ألهوائهن. 
بني  العالقات  وليونة  اليومية  احلياة  إطار  ضمن  تدخل  املتعة  أنواع  كل  مثاًل  أوروبا  يف 
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اجلنسني إىل حد أن الرجال يلهون مثل النساء. أما يف الشرق فإن التسلية على أنواعها 
عند  اجلهل  حالة  أن  كما  القسوة.  من  ختلو  ال  ذكورية  سمة  ولها  العام  املجال  يف  تبقى 

الشرقيني جتعلهم ينعمون حقًا بأوقات ترفيه دون طعم. 

عند املساء جيتمع الكبار عادة يف حرمهم. وال ندري ما جيري يف تلك اخللوات : فإذا 
علمنا أن النساء الشرقيات غارقات يف اجلهل وما زلن أطفااًل وهن بالغات، فمن املحتمل 
أن مستوى التسلية معهن ال يتعدى نوعا من “التصايب”. وقد تأكدت من ذلك بفضل 

بعض ما روي يل يف ذلك الشأن من بعض األزواج الذين عرفتهم.

القديمة  قوميتهم  تنظيمات  إىل  دائمًا  ينتمون  الذين  املتمزيون  األتراك  أما 
والعسكرية فإنهم يتسلون يف أعمال الفروسية اليت يب�دو أنها املفضلة عندهم. ولهذه 
الغاية فإن أسياد القاهرة جيتمعون مرتني أسبوعيًا يف ساحة كربى اسمها املصطبة ومعهم 
حاشية كبرية العدد من اخلدم اخليالة. فيت�دربون يف تلك الساحة على “اجلريد” وهو 
تدريب يتسابق فيه الفرسان اثن�ان اثن�ان دون تسريج احلصان ويتضاربون بعيص طول 
ال ويف  كل منها أربعة أقدام. يطلقون العصا بكل قوتهم حىت أنه غالبًا ما حيدث أن اخليَّ
غفلة منه تصيب�ه العصا، قد تنكسر ذراعه أو رجله. وآخرون يطلقون العنان خليولهم 
يمارسون  وآخرون  الرمل  من  كتلة  على  موضوع  حوض  إلصابة  الرصاص  ويطلقون 
فيها  يربعون  الذين  الرماة  شرف  على  أعمدة  تشاد  حيث  معتربة  رياضة  وهي  الرماية 

لقوتهم الفائقة أو ملهارتهم يف تسديد السهام.

زوارق  يف  بالركوب  القاهرة  يتسلى أسياد  فيضانه،  أقىص  إىل  الني�ل  يصل  وعندما 
يسمعون  املناسبة  ويف  املدين�ة.  داخل  “برك”  حبريات  يف  تطوف  رائعة  زين�ة  مزين�ة 

اجلمهور املوسيقى وغالبًا ما يسلونه باأللعاب النارية.

وقد روى يل رجل من طرابلس الغرب يف أرض البربر أن باشا مدينت�ه كان قد اعتاد 
احلربي�ة  السفن  من  مصغرة  نماذج  باحلبال  بينهما  تشد  أن  يمكن  صرحني  يشيد  أن 
يف  املعلقة  السفن  تلك  يقود  وكان  السفين�ة.  حجم  مع  تتن�اسب  صغرية  مدافع  وفيها 



99القسم الرابع: عادات وتقاليد الشرقيني بوجه عام واملصريني بوجه خاص
املدافع  تلك  من  النار  إطالق  وعمليات  التحركات  يديرون  البحرية  من  ضباط  الهواء 
الصغرية مما يشكل منظرًا ممتعًا لشبه معركة حبرية. ويف النهاية خيسر املعركة الضابط 
خطرية  خصومات  تسبب  كانت  التسلية  تلك  لكن  األضرار.  أكرب  بسفينت�ه  تزنل  الذي 

بني الضباط مما أدى إىل إلغائها.

خمسة  طولها  بقضبان  ويتصارعون  مشاة  فيت�دربون  املصريني  األسياد  خدم  أما 
التسلية  تقوم  بينما  اخليل.  يركبون  حني  اجلريد  إلطالق  يهيئهم  مما  أقدام،  ستة  أو 
عند العامة والفالحني بأن يضرب أحدهم اآلخر موجهًا الضربة إىل الرأس فريدها الثاين 
بواسطة العصا. كما جتري مصارعات أمام اجلمهور دون أن تصل املصارعة إىل حد القتل 
كما هي احلال أحيانًا يف أوروبا. ألن سالحهم الوحيد للمصارعة هو العصا ويضعون على 

سواعدهم اليسرى طبقة سميكة من القماش بمثابة ترس.

نراه  ما  تشبه  وهي  واملهارة  اخلفة  بألعاب  الشباب  يتسلى  واألرياف  القرى  ويف 
عند فاليح أوروبا. فهم يتسابقون يف اجلري ويتب�اهون بريم عدد من احلىص مرة واحدة 
وأحيانًا  بالكرة  يلعبون  أو  ممكنة  مسافة  أبعد  إىل  القفز  على  ويت�دربون  ويلتقطونها 

بالعدد املفرد أو الزويج.

مستب�د،  حكم  وحتت  اجتماعية  عزلة  يف  يعيش  الذي  الشعب  أن  الطبيعي  ومن 
االحتفال  وباألخص  أبهة  بكل  مصر  يف  تقام  وهي  الشعبي�ة  االحتفاالت  حيب  سوف 
بانطالق احلجاج إىل مكة، كما وصفه عدد من الرحالة. وهناك كثري من األعياد األخرى 
إذ حيتفل كل مسجد بعيد مؤسسه، وحيضر لزيارته حشد غفري من شىت فئات الناس. 
ويف املناسبة نفسها يفسح املجال لتسلية العموم يف ساحة مجاورة. لألقباط أعيادهم 

شأنهم شأن املسلمني وهي أيضًا تساهم يف تسلية العامة.

من  مشاعل  حاملني  الطرقات  املصريون  فييضء  لياًل  االحتفاالت  تقام  وأحيانًا 
اخلشب الراتبغي. ويكون املشعل معلقًا يف رأس عصا طويلة. وعندهم أيضًا نوع آخر 
من املشاعل أشد وهجًا وهو آلة مؤلفة من عدة دوائر من اخلشب اخلفيف تت�دىل منها 
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أضواء صغرية وحتمل عاليًا على عمود خشيب. أما يف النهار فتنصب أثن�اء األعياد مختلف 
األرجوحات وألعاب الدواليب واليت يقصدها العامة للرياضة والتسلية.

أما تسلية الطبقة املتمزية املفضلة يف مصر وسوريا واجلزيرة العربي�ة، فهي قضاء 
السهرة يف مقهى عام يستمعون فيها إىل الرواة وعازيف املوسيقى واملغنني الذين يأتون 
إىل املقهى كسبًا للعيش. ورغم وجودهم يف هذه األجواء املرحة فإن الشرقيني غالبًا ما 
يلزمون الصمت ويمضون السهرة من دون أن يتحدث كل واحد مع جاره. وربما يفضلون 

املحادثة مع غليونهم الذي يب�دو أن لدخانه املخدر مفعواًل قد يهدئ دمهم املحرتق.

إىل  الشعوب  تلك  ميل  تفسري  الصعب  من  يبقى  حيس  ملموس  سبب  وبدون 
من  حالة  يف  للدخول  يدخنون  أو  امللل  عنهم  يبعد  عله  إليه  يلجؤون  التبغ.  استهالك 

االسرتخاء شبيهة بمدخين األفيون، فالتبغ ينوب عن الكحول املحرم عليهم.

ويستعمل  تصنيعه.  ومواد  الغليون  أشكال  يف  للتفنن  دفعهم  للتدخني  امليل  هذا 
القصب.  من  وأنبوب  الفخار  من  بوري  من  يتكون  للغاية  بسيطًا  شكاًل  الشعب  عامة 
والزين�ة وله  الزخارف  الغليون من مادة أفضل، كثري  باختي�ار  امليسورون  يف حني يرغب 
أنبوب قمايش يرطبونه يف أيام احلر ليخفف من حرارة الدخان. ويستعمل يف معظم بالد 
آسيا نمط الرنجيلة الفارسية الذي خيفف من حدة الدخان الذي يمر يف قارورة ماء بارد 
الفارسية يف مصر إال جوزة  ويصبح أكرث ليونة وطراوة ملن حيب تدخين�ه. وما الرنجيلة 
هند يمأل نصفها بالماء ولها أنبوبان يتصل أحدهما بالبوري ويصل اآلخر إىل فم املدخن. 
فسميت  التدخني  من  النمط  هذا  بمثل  فارس  جنوب  يف  خان  كريم  الشاه  تمزي  وقد 

الرنجيلة باسمه أي نرجيلة كريم خان.

وال يتمتع مدخن الرنجيلة الفارسية بالتسلية فقط بل أيضًا بالدفء عند اللزوم، 
بدفء  املدخن  فيشعر  رئتي�ه  إىل  يدخل  الشريق،  يدخنه  الذي  الساخن  الدخان  أن  ذلك 
داخلي ناعم. أثن�اء رحلة قمت بها يف الشتاء على الفرات، اضطر البحارة أحيانًا للغوص 
الكحول  بعض  استهالك  على  ليجرؤوا  يكونوا  ولم  يطفو،  حىت  املركب  ودفع  الماء  يف 

التقاء الربد، كنت أعرض عليهم تدخني الرنجيلة فيسرون لذلك كل السرور.
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األلعاب املتداولة يف الشرق
حيرم الدين اإلساليم اللعب بهدف كسب المال، ونادرًا ما ترى الشرقيني يلعبون. 
لهذا السبب يتمتع املسلمون بسعادة نادرًا ما جتدها يف أوروبا وهي أنهم غري مضطرين 
أن يمارسوا وإن يكن من باب األدب مثل تلك التسلية التافهة اليت تتعب اجلسم وتثري 
شهوات مضرة وتضيق مجال الفكر بسبب تكرار عمليات افرتاضية رتيب�ة وتعكر القلب 

بتضارب الغرور الدائم واملنافسة بني الالعبني. 

إىل  النظر  دون  احلدود  يتجاوزون  أشخاص  البلدان  سائر  يف  كما  هنا  يوجد  ولكن 
دور  بعض  يف  رأوه  ما  شك  بال  غرهم  وقد  يلعبون  مسلمني  أفرادًا  رأيت  وقد  العواقب. 
اللهو األوروبي�ة. كان اللعب بسيطًا ألنهم لم يكونوا بصحبة نساء. ال يعرفون لعبة الورق 
املؤلف  الصيين  بالورق  يلعبون  بومباي  يف  عرب  جتار  أربعة  صادفت  أين  غري  األوروبي�ة. 
بي�ديه  من أوراق كبرية وسميكة حىت أن كاًل من الالعبني جيد صعوبة يف مسك أوراقه 
بلباقة  اللعبة  فأخفوا  يلعبون  وهم  بومباي  يف  مسلمني  شبانًا  أيضًا  وفاجأت  االثنتني. 
تقليد  يف  تمدنًا  األكرث  اليونانيون  جنح  وقد  أورويب.  بأين  عرفوا  أن  بعد  اللعب  إىل  وعادوا 

عاداتن�ا األنيقة وبدوا أنهم مسيحيون إذ راحوا يلعبون بالورق واأللعاب الكربى مثلنا.

مع  وتنسجم  الرتيب�ة  حياتهم  مع  تتن�اسب  اليت  األلعاب  بعض  الشرقيني  عند 
روحهم احلاملة. وهم يلعبون بها دون حماس ولتضييع بعض الوقت الفارغ ال غري.

على  أسماؤها  تدل  حيث  والطاولة.  والداما  الشطرجن  لعبة  األلعاب،  تلك  ومن 
تاريخها القديم وأصلها الشريق، ثم انتقلت إىل أوروبا. واللعبة املستحبة عند املسلمني 
هي لعبة الشطرجن دون منازع. وقد جتد بعض العاطلني عن العمل يقضون نهارهم كاماًل 
وهم يلعبون بها، هذا الشغف حيط من قدر هؤالء الالهني يف نظر أهل البالد. وبداًل من 
القماش األبيض خييطون عليها  الرقعة املصنوعة من اخلشب يستعملون قطعة من 
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أطراف  يضمون  اللعب  انتهاء  وعند  مختلفني.  بلونني  امللون  النسيج  من  مربعات 
القطعة وفيها أحجار اللعبة.

وعندهم لعبة أخرى تت�ألف من لوحات خشبي�ة رسم عليها مربعان أحدهما ضمن 
انتقلت  بألوان مختلفة. وقد  أو أصدافًا  اآلخر وخط قطري، ويستعملون للعب حىًص 
األصفر  الفول  من  حىص  مستخدمني  بها  الناس  يلعب  حيث  أوروبا  إىل  اللعبة  هذه 
واألبيض. وهناك ألعاب أخرى لم تصل إلين�ا ألن قواعدها خلت من التنوع واحلذاقة. 
كان  ما  إذا  الطاولة  للعبة  املشابهة  طابودك،  ولعبة  الشطرجن  تشبه  اليت  املنقلة  كلعبة 
أسود  نصفها  مسطحة  قضبان  أربعة  بواسطة  فيها  احلظ  يدخل  إذ  فيها.  دور  للحظ 

ونصفها اآلخر أبيض أما جوانبها فملونة بعدة ألوان لتحدد سري األحجار.

اليت  وهي  الشرق.  شعوب  عند  معروفة  تزال  ال  القدم  يف  عريقة  لعبة  وهناك 
يسميها العرب لعبة الكعب، أدوات اللعب فيها هي عظيمات خروف أو ماعز. وهناك 
قواعد حتدد قيمة كل شكل حسب جهة العظمة اليت تظهر حنو األعلى. وقد ورد ذكرها 

عند الكتاب اإلغريق والالتينيني وهي اليت أدت إىل اخرتاع الزهر.
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املوسيقى عند الشرقيني
شائن�ًا.  أمرًا  يعترب  ذلك  فإن  والعرب  األتراك  وجهاء  من  رجل  املوسيقى  تعلم  إذا   
ولربما تؤثر عاداتهم القاسية عليهم إذ حتول دون تذوقهم سحر التن�اغم، وعدم احرتام 
الفن هذا ينسحب أيضًا على ممارسيه. فيهان املوسيقيون املهنيون ويتقاضون أجورًا 
رديئ�ة. ال يمكن أن يتطور فن ال يقدره كبار القوم وال جيد ممارسه سبي�اًل للرثاء أو طريقًا 

للشهرة.

وموسيقى الشرقيني رغم عدم تطورها فهي ختتلف عن موسيقانا. فهي موسيقى 
رخيمة وبسيطة ختلو من التفنن يف النغم ويضطر املغنون أن ينشدوا ببطء تماشيًا مع 
ذوق اجلمهور الذي يرغب يف سماع كل األلفاظ. وقد سمعت عددًا من الشيوخ يرتلون ما 
تيسر من القرآن دون أي عناء يف األداء، وكانت تالوتهم شجية ورسمية وقادرة على ني�ل 
اإلعجاب. وتسىن يل يف رحلة على الني�ل أن أسمع البحارين يتسلون ويغنون بالتن�اوب 
مقاطع من أغاين الغرام وفيها يشبهون املحبوبة خبيار دمشق وعينيها بعيين الغزال كما 
يتب�اهون بي�ديها الصفراوين وأظافرها احلمراء. وال أخفي أنن�ا قد تسلين�ا مع هذا اجلوقة 

من املغنني.

أنه  وأظن  واملمارسة.  التكرار  بفعل  بسهولة  البسيطة  األنغام  الناس  وحيفظ 
يف  حفظوه  قد  ما  إال  يغنون  وال  املوسيقية  النوتة  الشرقيون  يستعمل  ال  السبب  لهذا 
الذاكرة. وكان قد قيل يل يف بعض مناطق تركيا إنه يوجد يف إسطنبول موسيقيون عظام 

يستعملون إشارات سرية لتذكر بعض األنغام.

بالنوتة  إلمام  أي  عنده  أحدًا  أجد  فلم  إسطنبول  إىل  عوديت  لدى  األمر  وتقصيت 
أفضل  من  األتراك  يعتربهم  الذين  املولوية  الطريقة  دراويش  عند  وال  حىت  املوسيقية 

املوسيقيني.

حضرت يف بغداد ويف إسطنبول حفالت موسيقى تركية ختتلف كل االختالف عن 
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الفن.  ذلك  دقائق  على  املعتادة  غري  لآلذان  سماعها  حيلو  ذلك  ومع  األوروبيني  حفالت 
أما األمر الذي قد يسبب بعض اإلزعاج يف البدء عند سماع تلك املوسيقى فهو أن كل 
اآلالت تعزف النغم نفسه ما لم ينفرد أحدهم ليلعب عالمة منخفضة واحدة يكررها 

باستمرار. 

إن  القول  فيصح  أبدًا،  األوروبيني  تعجب  ال  الشرقيني  موسيقى  أن  صح  وإن 
على  بورنفاين�د  والسيد  أنا  عزفت  وقد  موسيقانا.  من  بيشء  معجبني  غري  الشرقيني 
لم يرفضوا سماعنا بشكل  كانوا يف زيارتن�ا.  الذين  املتميزين  العرب  أمام بعض  الكمان 
مباشر إال أنهم عربوا بشكل كاٍف يدل أن عزفنا ال يعجبهم وأنهم يفضلون موسيقاهم 
األكرث رجولة وبالتايل أكرث جمااًل. ويف أحد األيام بعد أن قدمت حفاًل موسيقيًا يف القاهرة 
مصريًا  الظلمة  ستار  حتت  البيت  إىل  طريقي  يف  سمعت  األوروبيني،  التجار  بعض  مع 
يغين وآخر يرافقه على الناي. فصرخ أحد اخلدم : “هللا ما أجمل هذا. بارك هللا فيك” 
فوجئت بهذا اإلعجاب وسألته عن رأيه باحلفل املوسيقي فأجاب : “إن موسيقاكم هي 

عبارة عن ضجيج متوحش ومزعج ال يمكن لرجل رزين وعاقل أن يستمتع بها”.

وكأنها  تب�دو  جتعلها  أخرى  عديدة  وأسباب  الرتكيب  يف  املوسيقية  آالتهم  بساطة 
تغري  أي  عليها  يطرأ  أن  دون  املعاصرة  الشرق  شعوب  إىل  وصلت  وقد  القدم  عريقة 
من  أنماط  ثالثة  مثاًل  األرخبي�ل  جزر  وبني  بينهم  مشرتك  آالتهم  من  العديد  ملموس. 
اجليت�ار ذوات ثالثة أو أربعة أوتار من الصلب والنحاس ويسميها اإلغريق “ايسيت�ايل” 
الذي  “طمبورة”  وهو  أال  مشرتكًا  اسمًا  فيسمونها  العرب  أما  “بلغما”  و  و“سيفوري” 
يدل على كل اآلالت ذات األوتار املعدني�ة اليت ُتنقر. ويوجد عند اإلغريق آلة ذات قوس 
قوس  بواسطة  عليها  وُيعزف  احليوان  أمعاء  من  أوتار  ثالثة  عليها  يشد  “لريا”  تسىم 
مؤلف من غصن شجرة شد عليه شعر اخليل يمكن أن يضغط عليه الضغط املناسب 

باخلنصر أثن�اء العزف : وال تستعمل تلك اآلالت إال لرتافق صوت املغين.

حال  هي  وتلك  العرب  عند  إال  توجد  ال  قوس  مع  الوترية  اآلالت  بعض  هناك 
من  جسمها  يت�ألف  بطبلة.  مرتبطة  الصنع  سيئ�ة  كمنجة  عن  كناية  وهي  الكمنجة 
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اخليل. ويعزف عليه بواسطة قوس ال تقل سوءًا عن اللري اإلغريقية. والكمنجة هي آلة 
املوسيقيني املتنقلني الذين يعزفون للراقصات. ويسيم العرب “مربعة” كمنجة أخرى 
صوت  مع  جيدًا  تتن�اسب  وهي  مشدود  جلد  جسمها  وعلى  اخليل  شعر  من  وتر  ذات 
املقاهي.  يف  يغنون  عندما  احلنجرة  أعماق  من  يصرخون  الذين  احلاد  العاديني  املغنني 
وشاهدت يف البصرة نوعًا آخر من الكمنجة يشبه إىل حد بعيد املربعة وهو مركب من 
وتر واحد فوق جلد مشدود وكأنه طبل ويستعمل يف نفس املناسبات. ويف بغداد سمعت 
تعزف  امرأة  سمعت  اإلسكندرية  ويف  األوروبي�ة  الطريقة  حسب  السنطور  على  عزفًا 

أيضًا عليه وتنقر الوتر بأصابعها املزودة بأظافر من الفضة.

حيب املصريون اآلالت اليت تصدر ضجيجًا : بينما يفضل األفريقيون يف اجلنوب 
أو رجل أصله من مملكة دنقلة  بربري  الناعمة. وقد شاهدت بني يدي رجل  املوسيقى 
عليه  ُشد  فارغ  صحن  من  اآللة  تت�ألف  للغاية.  جميلة  أنغامًا  تصدر  القيث�ارة  من  نوعًا 
وُتضبط  بواسطتها  تدور،  عصا  إىل  وربط  احليوان  أمعاء  من  أوتار  خمسة  وله  جلد 
اآللة. وُيعزف عليها بطريقتني : إما بنقر األوتار وإما بلمسها بواسطة قطعة من اجللد 
القاسية كقوس. وكان ذلك البربري يرقص وهو يعزف. وقد بدت يل اآللة وكأنها قيث�ارة 

داوود. ويسميها الربابرة “كوسري” والعرب “طنبورة”.

ومن بني آالت النفخ هناك الناي الرتكي احلقيقي ويسىم “سلماين” وهو مستعمل 
عند الرعاة الرتكمانيني. وبما أنه مفتوح بالكامل فإن إغالقه صعب جدًا، ويعزف عليه 
كما نعزف حنن على الناي اللطيف. وهو آلة الدراويش املولويني الذين أدخلوا املوسيقى 
وهو  عليه.  الرائع  عزفهم  بسبب  خاصة  الشرق  موسيقيي  أبرع  من  وهم  طقوسهم  يف 
مؤلف من قصبة أو من عود من اخلشب اجليد. وقد رأيت يف القاهرة مع أحد الفالحني 
إحداهما  قصبتني  ذو  ناي  نوع  فهي  السمارة  أما  قصبات.  عدة  من  مؤلفًا  صفارًا  نايًا 
للعزف واألخرى أطول منها تطلق عالمة منخفضة مستمرة وتشبه استعمال  قصرية 
“زمارة  اسمها  عزف  آلة  توجد  مصر  ويف  القربة.  مزمار  مع  الطويلة  للقصبة  البلغار 
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آلة سمعتها يف تركيا. وصحيح  البلغاري وهو أجمل  باملزمار  لها  القربة” لكنها ال عالقة 
اآلسيويون  وحيب  األوروبي�ة.  املوسيقى  إىل  فعاًل  ينتيم  البلغاريون  الرعاة  يعزفه  ما  أن 
أن يرافق الغناء والرقص، الطبلة اليت تعطي اإليقاع. ولها أنواع مختلفة : صنعت من 
إطار خشب أو من الفخار وشد فوقها جلد ُيضرب باألصابع. وأن ألطف طبلة هي الدف 
املوسيقية  اآلالت  من  الصنوج  اعتب�ار  أيضًا  ويجب  الرقص.  أثن�اء  النساء  يرافق  الذي 
اليت تزين بها الراقصات العامة أصابعها وكذلك أنواع األبواق والطبول اليت يستعملها 
بعض املتسولني من املسلمني لطلب الصدقة. بدأ األوروبيون يطلعون على املوسيقى 
ال  فهي  الشرقية  البلدان  يف  نسمعها  اليت  العسكرية  املوسيقى  أما  الرتكية.  العسكرية 
أنها  النشاز املزعج وال تستحق أن نعريها أي اهتمام، عدا  تشكل إال نوعًا من الضجيج 
بآالت  موسيقى  الثالثة  األذيال  ذي  للباشا  فتعزف  والرتب.  املناصب  لتميزي  تستعمل 
أكرث عددًا مما ال حيلم به أي ضابط أدىن منه رتب�ة. وهكذا يمكن معرفة أهمية الضابط 
منها  تتكون  اليت  املوسيقى  آالت  أهم  وأما  يواكبونه.  الذين  املوسيقيني  تركيب�ة  من 
للغاية ويسىم يف مصر  النفري خيرج صوتًا صاخبًا  العسكرية فهي نوع من  املجموعات 
الرتكي حيمل بشكل أفقي ليضرب عليه من اجلانبني،  بالطبل  السورم، والطبل شبي�ه 
ومزمار للعالمات الرفيعة وآخر يشبه بصوته آلة الزمخر عندنا. وأخريًا هناك أنواع من 

الصنوج املعدني�ة اليت تضرب إحداها على األخرى إلعطاء اإليقاع.
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الفصل التاسع

الرقص عند الشرقيني
ال يسمح الرجل املسلم الرصني لنفسه أن يرقص لئال يفقد اعتب�اره بني أصحابه. 
كل  على  ويتجرأن  الرقص  يف  يتب�اهني  اللوايت  للنساء  بالنسبة  كذلك  احلال  وليس 
النساء  جتتمع  وعندما  الطرق.  بشىت  أزواجهن  إمتاع  واجبهن  فمن  عاقبة  بال  احلركات 
يف مناسبات األعراس أو االحتفاالت األخرى فإنهن يتب�ارين من ترقص من بينهن رقصًا 

أجمل.

وقد أخربين رجل من طرابلس عن سلوك النساء يف تلك املناسبات واألعياد. و لدي 
من األدلة ما يكفي للقول بأن تلك العادات هي نفسها يف تركيا وعند العرب. لكين لست 
على يقني، نظرًا ألنه من املستحيل أن تلتقي بشاهد عيان لتلك احلفالت. أما صاحيب 
الطرابليس فقد حصل على تلك التفاصيل من زوجته اليت أخربته بسذاجة عن كل ما 

أراد معرفته.

من  عندها  ما  بأحلى  وتتزين  تتجمل  أن  دون  من  جمع  يف  تظهر  أن  امرأة  جترؤ  ال 
أجمل  من  امرأة  اخلمسني  يقارب  ما  إليه  تأيت  متمزي.  بيت  يف  حفلة  تقام  وحني  ثي�اب. 
نساء املدين�ة مزتين�ات بأبهى مالبسهن . ويتبعهن عدد من جواريهن اجلميالت اللوايت 
النساء  يقمن يف غرفة مستقلة وحيفظن لسيداتهن صناديق املالبس. وبعد أن جتلس 
بعض الوقت وتقدم لهن املشروبات املرطبة ُيدخلن فتي�ات إىل القاعة لتسلية اجلمهور 
بالغناء والعزف على آلة موسيقية. حينها تقوم السيدة األعلى مقامًا وترقص برهة ثم 
يشء  كل  عنها  فتزنع  مالبسها.  لتب�دل  اجلواري  توجد  حيث  املجاورة  القاعة  إىل  تغادر 
حىت اخلفني املطرزين بالذهب والفضة وال حتتفظ إال بزين�ة رأسها وبأساورها املرصعة 
لتب�ديل  القاعة  يغادرن  ثم  أخريات  نساء  ترقص  األثن�اء  هذه  ويف  الثمين�ة.  باحلجارة 
عشرات  الثمين�ة  ألبستها  تب�دل  السيدة  أن  حىت  مرة  من  أكرث  العملية  وتتكرر  ثي�ابهن. 
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املرات أثن�اء السهرة. وجتتهد كل منهن لني�ل إعجاب اجلميع، مثل هذه اجلهود تؤدي كما 
هي احلال عندنا إىل حد خلق الكثري من االستي�اء لدى السيدات.

أي  يف  ثي�ابهن  يب�دلن  أنهن  حىت  الشريق  الرتف  هذا  مثل  تبنني  فقد  اليوناني�ات  أما 
أصدقائه  أحد  امرأة  رأى  أنه  إسطنبول  يف  يقيم  أورويب  رجل  أخربين  وقد  عادية.  زيارة 
الغريزة  ثي�ابها خمس مرات يف ساعتني. وتربهن هذه األمثلة عن قوة  اليونانيني تب�دل 

والتشابه الكامل للجنس عند كل الشعوب.

ويستخف الرجال بهذه املمارسة لكنهم يتسلون بمشاهدة الراقصات املحرتفات 
املدعوات إىل البيوت اخلاصة يف مناسبة ما، أو يروهن يف املحالت العامة. وتسىم تلك 
الراقصات يف إسطنبول اجلنكان أو الغجر ويف القاهرة الغازيات. وهن شابات أو فتي�ات 
طبقتهم.  خارج  من  أفرادها  يزتوج  وال  ومزدراة  منفصلة  طبقة  يشكلن  الشعب  من 
ويمارس آباؤهن وأزواجهن عادة مهنة البيطار. ويرافق تلك الراقصات رجل واحد يعزف 
على الكمنجة و أحيانًا امرأة عجوز تدق الطبلة وتسرتق النظر إليهن لرتاقب سلوكهن. 
وال يعرف عنهن حياة العفة والشرف. وحيق لكل مسلم مزتوج أن يدعوهن للرقص يف 
جيدة.  أجورهن  تكون  أن  شرط  مكان  أي  إىل  يذهب  و  أبدًا.  األمر  ذلك  يعيب�ه  وال  بيت�ه 
وال جيرؤ العازب على دعوتهن إىل بيت�ه ولم يذهب إىل مزنل أحد من التجار الفرنسيني 

فكلهم عازبون الزتامًا بأمر ملكهم.

املدين�ة.  خارج  العامة  املحالت  أحد  يف  صدفة  إال  نشاهدهن  لم  األمر  بادئ  يف 
أن  ذلك  فضولنا.  إشباع  على  أكرث  قادرين  أصبحنا  مصر  يف  إقامتن�ا  انتهاء  عند  ولكن 
جتتاز  اليت  الكربى  القناة  ضفة  على  تقع  األوروبيون  فيها  يقيم  اليت  البيوت  معظم 
عندما  البيوت  تلك  قرب  يأتني  حني  أكرث  مااًل  الغازيات  الراقصات  وتكسب  القاهرة. 
لما  ولكن  للرقص.  متعددة  فرقًا  دعونا  الفرتة  تلك  ويف  السد.  حفر  قبل  القناة  جتف 
النفس. ورغم  للرتويح عن  الرحيل والقلب مليء باحلزن، كنا حباجة ماسة  حان وقت 
املوسيقى  كانت  إذ  األمر،  بادئ  يف  بإعجابن�ا  املشهد  حيظ  لم  للتسلية  الكبري  استعدادنا 
أيديهن  بسبب  االشمزئاز  يرثن  قبيحات  الراقصات  لنا  وبدت  شنيعة  واألصوات 
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اليت  الزيوت  الغريب�ة وكميات  السوداء على خدودهن وألبستهن  الصفراء والعالمات 
مسحن بها شعورهن اليت تنبعث منها راحئة كريهة. إال أنن�ا اعتدنا شيئ�ًا فشيئ�ًا ورضين�ا 
وحركات  األصوات  بعض  يف  وطربًا  الراقصات  بعض  يف  جمااًل  جند  أن  وقبلنا  باملوجود 
جذابة يف بعض الرقصات اليت كانت ال ختلو من الفجور وحتملنا موسيقى ال حتتمل. ال 
يرقصن  عندما  الشعب،  عامة  من  النساء  ثي�اب  عن  الراقصات  أولئك  ثي�اب  ختتلف 
يرفعن الوشاح ويجعلنه يتماوج خلف رؤوسهن. ويلبسن فوق اجلوارب تنورة مفتوحة 
يل،  عرضوه  الذي  الوصف  ووفق  ضخمان.  زران  له  عريض  بإزار  ومشدودة  األمام  من 
الغازيات يف مصر. وقد رسم  الغجريات يف القسطنطيني�ة يرقصن بنفس طريقة  فإن 
السيد بورنفاين�د فرقة من أولئك الغازيات )الرسم 5(. يمكنن�ا أن نرى فيها أيضًا عازف 

السمنجة والعجوز اليت تدق على الدف.

أما مسيحيو الشرق فلهم موسيقاهم اخلاصة ورقصهم اخلاص أيضًا. وقد رأيت 
يف املوصل يعاقبة)*( ونساطرة)**( حتلقوا يرقصون يف حلقات؛  ليحتفلوا بعيد ما، وال 
تضاهي أي من هذه األمم اليونانيني يف محبتهم للرقص، فلديهم نوع من الرقص الرائع 
االهزتاز يف حلقة أو يف صف ترتأسه حسناء من الراقصني. للبلغاريني والبلغار رقصاتهم 

الشعبي�ة أيضًا، لكنها ليست جبمال وحالوة الرقصات اليوناني�ة.

حيرتم  وال  فيها.  تقيم  اليت  البالد  سكان  وآراء  عادات  دومًا  تراعي  أن  احلذر  من 
األوروبيون املقيمون يف القسطنطيني�ة هذه القاعدة، ويتسلون يف عاصمة اإلمرباطورية 
العثماني�ة كما لو كانوا يف باريس أو يف لندن، فليس فيها كوميديا أو أوبرا، يف حني يقيمون 
شديدًا  كرهًا  التسايل  هذه  املسلمون  ويكره  تنكرية.  راقصة  حفالت  وغاالتا  بريا  يف 
ويعتربون من يرقص من رعاع الشعب، ويمتد كرههم ليطال كل الراقصني بشكل عام، 

إىل  فيه  يدعو  م   5 القرن  يف  الربادعي  يعقوب  السرياين  املطران  أسسه  مسييح  مذهب  اليعاقبة:   )*(

طبيعة واحدة للمسيح من جوهرين - إلهي وبشري- كالكنيسة القبطية والسرياني�ة واألرثودوكسية.
)**( النساطرة: مذهب أسسه بطريرك انطاكية نسطور سنة 428م يدعو فيه إىل طبيعتني ممزيتني 

للمسيح إلهية وبشرية، لهم اليوم كنائس يف العراق وسوريا وتركيا. 
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الطامة  هذه  اجلنسني،  واختالط  واألخالق،  الرتبي�ة  عدييم  أنهم  على  إليهم  وينظرون 
الكربى اليت تكمل رأيهم الرافض حلفالتن�ا الراقصة، لم يت�أخروا أبدًا يف التحدث معي عن 
عادتن�ا تلك. سيكون األوروبيون الذين يعيشون مع املسلمني محبوبني ومحرتمني إذا لم 

حتط من قيمتهم بنظر الشرقيني، تلك التسايل اليت يمكنهم بسهولة االستغناء عنها.

وقد أخربوين يف هذه املناسبة بطرفة حقيقية، وهي حكاية رجل تركي قد عاد من 
إيطاليا بعد أن شاهد كرنفااًل فيها واعتقد أن املسيحيني يفقدون صوابهم يف فرتة معين�ة 
من السنة ويعودون إىل رشدهم حالما يذرون الرماد على رؤوسهم. توجد هذه القصة أو 

هذه القصة اخليالية يف الرسائل الفارسية.
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الفصل العاشر

العروض الفني�ة يف الشرق
عند  القاهرة  يف  وجدت  وقد  مصر.  يف  فني�ًا  عرضًا  نشاهد  أن  حسبانن�ا  يف  يكن  لم 
يدل  ويهود.  ومسيحيني  مسلمني  املمثلني  من  الكثري  من  تت�ألف  كبرية  فرقة  وصولنا 
مظهرهم اخلاريج على فقرهم وعلى الدخل القليل نتيجة عملهم يف هذه البالد. وراحوا 
يقدمون  كانوا  بإعطائهم أجورًا زهيدة.  اليت رضيت  الدور  كل  يعرضون مسرحياتهم يف 
صغري  وحاجز  مسرح،  كخشبة  املزنل  باحة  ويستخدمون  الطلق.  الهواء  يف  عروضهم 
إقامتهم  رغم  األوروبيني  التجار  من  العديد  يشاهد  ولم  املالبس.  لتب�ديل  كالكواليس 
الطويلة يف القاهرة عرضًا فني�ًا مصريًا واحدًا، فقمنا باستقدام هذه الفرقة إىل بيت رجل 

إيطايل مزتوج لكنن�ا لم حنب املوسيقى وال الفنانني. 

فهم  من  أتمكن  كي  اللغة  هذه  أعرف  أكن  ولم  العربي�ة،  باللغة  املسرحية  كانت 
يف  رجل  دورها  لعب  وقد  المرأة  كانت  البطولة  مضمونها.  يل  يشرح  أن  وطلبت  احلوار 
كل  جتتذب  كانت  املسرحية  بطلة  حليت�ه،  إخفاء  كثريًا  عليه  صعب  وقد  سيدة،  ثي�اب 
قد  كانت  بالعصا.  تضربهم  أن  بعد  وتطردهم  أمتعتهم  وتسرق  خيمتها  إىل  املسافرين 
لهذه  املستمر  التكرار  أتعبه  وقد  شاب  تاجر  اعرتض  عندها  الكثيرين،  وسرقت  نهبت 
األمور السطحية اليت ختلو من أي عمق، اعرتض واستنكر بصوت عاٍل على املسرحية. 
وقام املتفرجون ليربهنوا عن الذوق الرفيع باالعرتاض عليها أيضًا وإرغام املمثلني على 

التوقف بالرغم من أن املسرحية كانت يف منتصفها.

ويف حني كانت فيه املسرحيات نادرة إال أن مسرح العرائس كان منتشرًا يف القاهرة 
حيمله  صندوق  إال  هو  وما  للغاية  صغري  هذا  العرائس  مسرح  الشوارع.  كل  يف  وجنده 
رجل بسهولة بالغة، ويجلس فيه املمثل وخيرج دماه من فتحات صنعت يف الصندوق 
ويجعلها تقوم باحلركات الضرورية مستخدمًا يف ذلك خيوطًا من النحاس اليت تدخل 
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خطوط الغطاء. ويمسك املمثل أداة يف فمه مما يسمح له بأداء أصوات حادة تتن�اسب 
مع صغر هذه الدىم. 

ذوق  توافق  املؤلفة  املسرحيات  تلك  أن  لو  باالنتب�اه،  جديرًا  ذلك  كل  يكون  قد 
تب�دأ  باملدحي واإلطراء ثم  تب�دأ  لم تكن هي نفسها سيئ�ة، فالدىم  لو  الرديء،  املتفرجني 

باخلصام لتنتهي دائمًا بالضرب.

املصباح السحري، تسلية شائعة جدًا يف الشرق، لم يكن بودي حضور مثل تلك 
االستعراضات فهي تنتهي دومًا بالهزأ والسخرية من األوروبيني وعاداتهم ولباسهم.

ونرى يف الشوارع املكتظة العيب كؤوس الرند الذين يسلون الناس بألعاب اخلفة، 
احلضور  إعجاب  املشعوذين  هؤالء  أحد  نال  وقد  أوروبا،  يف  كذلك  األمر  يكون  ولن 
كأنه  يب�دو  كان  فقد  تمامًا،  جتهلها  البالد  تلك  كانت  احلجرية  احلواة  نافورة  بواسطة 
يطلب إليها أن تسيل وأن تتوقف حسب رغبت�ه. لم يكن هؤالء الالعبون يطلبون أجورًا، 
بل يكتفون بالمال الذي يعطيه املتفرجون، وهو عادة مال زهيد لدرجة تكفيهم بالكاد 
النوع  من  هي  السوقة،  لتسلية  مدربة  قردة  أيضًا  وتستخدم  متقشفًا.  عيشًا  للعيش 
هذا احليوان  أن  يب�دو  أكرب.  وليونة  أكرث  تب�دي ذكاء  اليمن، واليت  غابات  به  الذي تمتلئ 
حيب الرقص بالفطرة. وقد قال يل حبار من شركة الهند الشرقية إنه كان يدخل طبوله 
العسكرية  املوسيقى  تلك  ضجيج  سماعها  وعند  القردة  إال  يسكنها  ال  معابد  يف  غالبًا 
مئات  مع  ترقص  لكي  ذراعيها  على  صغارها  حاملة  جحورها  من  ذاتها  األمهات  خترج 
من القرود. إن ثي�اب الشرقيني الطويلة ال تصلح للقردة ولذا يلبسونها حسب النمط 
األورويب مما يزيد من احتقار اجلمهور لعاداتن�ا إذ يب�دو لهم أنهم يرون القردة وذيلها من 
خالل أورويب حسن اللباس يميش مكشوف الرأس وحيمل سيفًا أفقيًا يظهر طرفه من 
حبركات  للقيام  مدربة  وخراف  حمري  أيضًا  احليوانات  مدريب  حوزة  ويف  ثي�ابه.  بني  الوراء 
لما  ولكن   . ترقص  أفاعي  رأين�ا  أنن�ا  وهو  وهلة،  ألول  فاجأنا  آخر  منظر  وهناك  رشيقة. 
أو  األصوات  تت�ذوق  األفعى  أن  ذلك  التعجب.  عنا  زال  الزواحف  تلك  غريزة  علمنا 
باألحرى حتب اإليقاع فحني تسمع الطبل ترفع رأسها وتنتصب حبركة تب�دو للمشاهد 



113القسم الرابع: عادات وتقاليد الشرقيني بوجه عام واملصريني بوجه خاص
وكأنها ترقص. وقد رأيت رجاًل غريب األطوار يعرض مشهدًا يف شوارع القاهرة. فكان 
أثن�اء  بها  ربط  أنه  يدعي  ضخمة  معدني�ة  سلسلة  المارة  على  يعرض  املتسول  ذلك 
سجنه يف جزيرة مالطا، كسبًا للعطف. وكان يروي بصوت كئيب كل العذابات اليت عاىن 
إليه  فيصغي  منه  يشكو  كان  ما  وأكرث  األوروبيني.  الربابرة  عند  االستعباد  بسبب  منها 
اجلمهور لفظاعته هو حني أرغموه أن يرعى اخلنازير وين�ام مع تلك احليوانات النجسة 
يف حظريتها. أما العاقلون من الناس فكانوا باحلقيقة ينظرون إليه بازدراء يف حني كانت 

حكاياته تويح دائمًا للعامة بمزيد من احلقد على املسيحيني.
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الفصل احلادي عشر
أعراس املصريني

قد  عامة  النساء  خيص  وبما  النساء  عالم  يف  جيري  ما  بكل  حتيط  اليت  السرية  إن 
عند  األعراس  احتفاالت  حول  بتفاصيلها  املعلومات  جمع  استحالة  أمام  وضعين 
املصريني، ولذا علي أن أكتفي بوصف ما تسىن يل رؤيت�ه أثن�اء مرور موكب عام بمناسبة 
اللوحة  بورنفاين�د برسم ذلك املوكب كما يرى على  السيد  : وقد قام  القاهرة  الزواج يف 
تقودانها  امرأتان  وترافقها  قدميها  حىت  رأسها  من  مغطاة  العروس  وتميش   .5 رقم 
حتت هودج حيمله 4 رجال، ويسري أمامها عدة عبي�د منهم من يقرع الطبل ومنهم من 
حيمل املذبات وآخرون يرشون عليها ماء معطرًا. ويتبعها جمع غفري من النساء وعازفو 
موسيقى يركبون احلمري. وحييط بها عامة الناس حياولون تسليتها أثن�اء سريها بألعاب 
القوة واخلفة، وكانت كل نساء املوكب تطلق أصوات الزغردة وهي أصوات الفرح عند 
املسلمني، أما إذا كان املوكب يسري لياًل فإن بعض العبي�د حيملون املشاعل اليت أتين�ا على 
ذكرها آنفا وتظهر صورتها على اللوحة. ومرة صادفنا قرب اإلسكندرية عروسًا عربي�ة 
املوكب  وكان  وماشية.  أثاث  من  يتكون  كان  الذي  صداقها  ويتبعها  كانت تركب جماًل 
يسري ببطء ويتوقف أحيانًا لكي يراه الناس. وأثن�اء السري كان العرب يعزفون املوسيقى 

ويطلقون الرصاص بينما النساء يزغردن تعبريًا عن فرحهن.
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مصرية يف حفل زفة اخلطوبة يتبعها موسيقيون حيملون مشاعل وآخرون يرشون العطور
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الفصل األول
اآلثار القديمة يف مصر بصورة عامة

من  ممكن  عدد  أكرب  وفضوله،  للمسافر  مصر  تقدم  املعروفة  البالد  كل  بني  من 
اآلثار اليت تعود إىل فجر العصور القديمة. وتتن�افس عدة أسباب لتعطي لهذه املنطقة 

تمزيًا حرمت منه بايق أصقاع كوكبن�ا األريض.

لوجوده  آثار  لرتك  الطبيعي  احلماس  ذلك  متحمس  متنور  غين  جبار  لشعب  إنه 
وبراهني عن ازدهاره وتقدمه وعن توغله يف القدم. ونعلم بفضل شهادة كل القدماء أن 
املصريني كانوا يف زمن ال تعيه الذاكرة أمة متحضرة مدني�ة قبل العصر احلديث الذي 
ندعوه التاريخ القديم. منذ ثالثة آالف عام، لم تتمكن تقاليد الكهنة من حتديد كتاب 
عدة مؤلفات شهرية. وال يمكن الشك أن هذا الشعب العريق لم يكن لديه قسم كبري من 
الشعب واحلضارة األوروبي�ة اجلنوبي�ة. ويتفق كل املؤرخني يف الرواية عن املؤسسات 
الرائعة للمصريني القدماء حيث جيب أن تكون اآلثار قد وجدت يف البالد اليت سكنوها.

ولدين�ا يف الواقع حشد من املؤشرات اجللية على أن شعوبًا جبارة وأكرث حتضرًا من 
املصريني عاشت يف عصور سحيقة قبل التاريخ. إال أنه لم يبق أي أثر ملموس عن وجود 
تلك األمم، فقد زالت زوااًل كاماًل مؤلفاتها وأبنيتها. فالبالد اليت زرعتها وجعلتها جميلة 

هي اليوم صحراء مجدبة، دون أي أثر قديم، سكنه أو باألحرى دمره برابرة رّحل.

وبالتايل فمن الضروري وجود سبب ملموس ساهم يف حفظ هذا الكم الهائل من 
وطبيعة  املناخ  يف  الكامن  السبب  ذلك  الواقع  يف  وجدنا  وقد  مصر.  يف  القديمة  اآلثار 
األرض. الطقس اجلاف وندرة األمطار واجلليد الذي ال تعرفه املنطقة فهي جتهل كل 
هذه العوامل املدمرة، فاملطر والربد يقضيان على أكرث اآلثار صالبة وقوة يف البالد ذات 
املناخ املعتدل، تلك اآلثار اليت تب�دو وكأنها تتحدى حتديات الزمن إال أنها تنهزم وترضخ 

له على ميض بضعة قرون.

بن�اء  أجل  من  للفساد،  مقاومة  املواد  بأكرث  سكانها  تزود  مصر  أرض  فإن  وبالتايل 
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املعالم. جند يف شمال مصر وختومها، حيث تنخفض األرايض، حجارة كلسية من نوع 
الصعيد  أما  احلجارة.  بهذه  بن�اء  أي  يب  لم  األهرام  عدا  فيما  الشكل.  عدسية  خاص 
املصري ذو األرايض املرتفعة فهو غين - خالفًا للشمال - بنوع من أقىس أنواع اجلرانيت 
الشعب  لهذا  أتاح  مما  اجلرانيت،  من  جبلية  سالسل  وهناك  مختلفة.  ألوان  ومن 
العوامل  لكل  مقاومة  وأصلبها  األنواع  أنقى  من  ضخمة  كتل  آثاره،  بن�اء  يف  استخدامها 
من  كتلة  بسهولة  املتحضر  العالم  يكسر  ال  األمة.  تاريخ  يف  الثورات  ولكل  اجلوية 

اجلرانيت لبن�اء كوخ، كما يكسر يف بالد أخرى ولنفس الغرض أعمدة رخام.

ويف كل األحوال يب�دو أن املصريني القدماء لم يألوا جهدًا أو يوفروا تكاليف لتخليد 
آثارهم، وقد حنتت كل املنحوتات حنتًا بارزًا، والقطع كلها يف غاية العظمة والقوة النادرة 
على  حفرت  قد  الكتابات  أن  من  وبالرغم  القديمة.  األخرى  الشعوب  آثار  يف  الوجود 
صخور صلبة إال أنها محفورة حفرًا عميقًا، وكأن هناك إصرارًا على احليلولة دون زوالها 

وحرصًا على بقائها األزيل.

ومن املفروض أن يكون الصعيد املصري الذي هو أعلى من مصر الدني�ا، قد سكن 
أواًل. ويب�دو أنه كان يف الواقع املركز األساس لهؤالء الفراعنة ذوي النفوذ والعظمة، ألنن�ا 
الهامة،  اآلثار  الرحالة تلك  الرائعة. وقد وصف عدد من  املعالم  جند فيه أكرب عدد من 
وتمزي بوكوك )Pococke( ونوردن )Norden( عن بايق املتفحصني. بالتعمق يف حبوثهما 

بإعطاء وصف أكرث دقة وتفصياًل. 

ما  وكل  مصر،  يف  القديمة  الغرائب  من  الكثري  جلمع  الفرصة  أمايم  تتح  ولم 
استطعت حمله ينحصر يف بعض التماثي�ل الربونزية والفخارية اليت ال تشهد على ذوق 
الفنون  يف  يومًا  تربع  لم  األمة  هذه  أن  يب�دو  العموم  وعلى  املصريني،  احلرفيني  ومهارة 
اليت تتعلق بالرسم. فلوحاتها عادية يف ما خال األلوان احلارة. كما حتّلت تماثيلها بقواعد 

انتظام الرسم وأناقة الشكل.
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الفصل الثاين
األهرام

تشكل األهرام بال منازع األطرف واألعجب من بني اآلثار القديمة يف مصر، فإن لم 
تسحر النظر تلك الكتل الهائلة، فهي على األقل تثري الدهشة. نرى من القاهرة األهرام 
ولن  منها.  باالقرتاب  رغبة  تراوده  العاصمة  هذه  إىل  يصل  غريب  وكل  األوىل،  الثالثة 
أود أن أزيد عدد األوصاف لألهرام، ففي حوزتن�ا الكثري منها. لكين سأزيد فقط بعض 

امللحوظات اليت ال تتوافق مع ملحوظات أساليف.

تقع األهرام على التلة األوىل اليت نصادفها وحنن قادمون من القاهرة وعلى الضفة 
من  كبريًا  ذراعًا  اجتي�از  عليك  فإن  اجلزية  من  إليها  تصل  ولكي  الني�ل.  نهر  من  الغربي�ة 
النهر على جسرين يف غاية اجلمال. ويت�ألف كل جسر من عشرة أقواس وقد بين بني 
اجلسرين سد مبين بن�اًء حسنًا. وقد نظر العديد من الرحالة إىل هذين اجلسرين على 
أنهما من اآلثار القديمة، إال أنن�ا جند من خالل الوصف العريب الربهان على أن املسلمني 

هم من بنوا هذين اجلسرين.

خياله  يب�دو  العمالقة،  الكتل  تلك  سفح  إىل  يصل  عندما  املسافر  وين�دهش 
متحمسًا، إنه السبب على ما أعتقد الذي جند من أجله األهرام للوهلة األوىل أعلى مما 
هي عليه يف الواقع. قمت أواًل بقياسها بأكرث ما يف وسعي من الدقة، وسط حشد أحاط 
 440 يبلغ  األهرامات  تلك  أكرب  أول  ارتفاع  أن  وجدت  واملرتابني،  القلقني  العرب  من  يب 
عدد  قياسات  مع  مقارنة  بها  قمت  اليت  العملية  نت�اجئ  اختالف  دهشيت  أثار  وقد  قدمًا. 
كبري من الرحالة على حنو تكبدت فيه خالل ردح من الزمن مشقة نشر القياسات اليت 
أخذتها. لكين قرأت عندما عدت إىل أوروبا وصف ممفيس وهليوبوليس للسيد فورمون 
حيث  قديمًا  مصر  إىل  أىت  الذي  شارملون  ميلورد  يل  “قال   : التايل  املقطع   ،234 صفحة 
كنت، إنه قاس ارتفاع الهرم األول، وقد أكد يل أنه لم يبلغ إال 444 قدمًا”. وقد طمأنين 

ذلك القياس الذي ينطبق تمامًا مع قيايس، على صحة العملية اليت قمت بها.

بنيت هذه الكتل الهائلة من حجر كليس طري، أي من نفس طبيعة الصخر املبني�ة 
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عليه. ويمكنن�ا بالتايل أن خنلص إىل أن كل احلجارة املنحوتة قد أخذت من نفس املكان، 
املعروفة  الدهشة  يف  الرغبة  وبسبب  لكن  والتكاليف.  اجلهد  من  بقليل  وشغلت  كما 
بذل  الذي  املضين  والعمل  الباهظة  التكاليف  عن  األخبار  رويت  فقد  الرحالة،  كل  عن 
لبن�اء هذه اجلبال من احلجارة املنحوتة. لكن وباالستعانة بعلم الفزيياء وعلم التاريخ 
وقيمتها  الطبيعي  حجمها  إىل  لتصل  تصغر  النوع  هذا  من  معجزات  فإن  الطبيعي، 

احلقيقية.

من أجل دعم الرأي السائد الذي سعى الكّتاب الستلهامه من عظمة تلك املعالم، 
فقد أكدوا أن األهرامات كانت تكتيس بالرخام من اخلارج. لكن وبالرغم من كل حبويث 
فإنين لم أتمكن من اكتشاف أي أثر لذلك أو حىت أي دليل عليه. يف الواقع جند بالقرب من 
الهرم الثالث بني األنقاض قطعًا من اجلرانيت لكنها ليست كثرية أو كبرية لتحملنا على 
أنها كانت تغطي ولو قسمًا فقط من األهرام. يمكن أن تكون قد استخدمت  االعتقاد 

للزتيني أو أنها احتوت على كتابات، بي�د أن األهرام نفسها ال حتتفظ اليوم بأي أثر منها.

كل  عنها  حتدث  اليت  وصندوقها  الكبرية  احلجرة  وزرت  األول  الهرم  إىل  دخلت 
عندما  دافيسون  السيد  رحيلي  فور  اكتشفها  اليت  الثاني�ة  احلجرة  أر  لم  لكين  الرحالة، 
مسافة  على  األوىل  فوق  الثاني�ة  احلجرة  تقع  مصر.  إىل  رحلته  يف  مونت�اجو  السيد  رافق 

ثالثني قدمًا، ولها نفس االتساع لكنها أقل ارتفاعًا منها.

من  كبري  جزء  اآلن  حىت  ُطمر  وقد  الرمال،  يف  فشيئ�ًا  شيئ�ًا  الشهري  الهول  أبو  يغور 
حديس  يؤكد  مما  الهرم،  عليه  يتمركز  الذي  الصخر  يف  كاماًل  حنت  وكأنه  يب�دو  جسمه. 
وختميين املتعلقني باملكان الذي أخذت منه احلجارة لبن�اء األهرام. قمت بقياس ذقن أبو 
الهول، فوجدت ارتفاعها عشرة أقدام وست بوصات، و طول وجهه تقريب�ًا ثماني�ة عشر 

قدمًا.

آلت إىل الزوال ذكرى بن�اة هذه املعالم العمالقة،منذ آالف السنني، وتت�آكل األهرام 
بدورها بشكل ظاهر للعيان. بالرغم من أن المايض يستطيع محاكمة املستقبل، فستمر 

آالف السنني قبل تدمريها تدمريًا كاماًل.
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الفصل الثالث
كتابات هريوغليفية

مصر،  إىل  منهم  قسم  سافر  والذي  ومعرفة،  حكمة  القديمة  اآلثار  كّتاب  أكرث 
يتحدث عن هذا البلد بطريقة مثلى للغاية، فهم ينسبون حلكومتها االتزان، ولشعبها 
فإن  اإلنساني�ة،  املعارف  أقدم  عن  لنا  الكشف  يف  خيتص  كهذا  بلد  الواسعة.  املعرفة 
من حقه أن يثري اهتمامنا ومن الطبيعي أن تكون لدين�ا الرغبة يف التعرف على تاريخه 
وأنظمته العامة. وإن كنا جنهل اليوم كل هذه املعلومات، فذلك ليس خطأ من الشعب 
املصري الذي يب�دو وكأنه أكرث شعوب األرض رغبة يف نقل هذا الكم من املعارف ألجياله 
اليوم كتابات محفورة على أكرث  العالم  بلد يف  أيضًا. وليس ألي  القادمة، ال بل معارفه 
أزلية وبقاء مثلما تقدم مصر لرغبتن�ا وتعطشنا للمعرفة. وأصبح هذا اجلهد  الصخور 
يف االطالع بال جدوى بسبب عدم اكتمال الكتابة اليت استخدمها هذا الشعب، فبدل 
استخدام حروف خاصة لدراسة مختلف أصوات لغتهم، أو استخدام إشارات للداللة 
استخدم  الصيين،  الشعب  يفعل  كما  محددة،  فكرة  به  تتعلق  لفظي  مقطع  على 
املصريون رموزًا إلظهار فكرة لها عالقة ما، وغالبًا ما تكون عالقة بعيدة.وهذا ما يدعى 

حسب اليونانيني بالكتابة الهريوغليفية.

دائمًا،  بسيطة  ليست  عالقات  املصورة  واألفكار  الصور  بني  العالقات  أن  وبما 
وغالبًا ما تتعلق بطريقة التصور لدى من خيرتع هذه اإلشارات، فمن البدهي أن تتعذر 
قراءتها دون مفتاح يشرح املعاين البدائي�ة للصور. يف الواقع شرح لنا بعض القدماء عددًا 
قلياًل من تلك الرموز لكنه ال يكفي ملعرفة الكثري منها، فما زلنا جند عددًا ال متن�اهيًا من 
املجاهيل. بذلك تبقى الكتابة الهريوغليفية مستعصية عن فك ألغازها بسبب فقدان 

مفتاحها.

عندما انتشرت قصة إيزيس يف أوروبا، حاول بعض العلماء فك طالسم الكتابة 
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الهريوغليفية وانكبوا على ختمني بعضها من خالل بعضها اآلخر، لكن املعطيات لم تكن 

كافية لتخمني البايق. 

لكنين ال أعتقد أن علين�ا أن نفقد األمل كليًا من إمكاني�ة إجياد مفتاح لكتابة املصريني 
القدماء. فقد أبدى بعض العلماء حنكة وتبصرًا يف فهم كتابات للغات مجهولة، عندما 
لذا  وختمينهم.  نظريتهم  بن�اء  يف  عليها  يستن�دون  اليت  احلروف  من  كمية  لهم  أعطيت 
فمن الضروري أن ينكب كل الرحالة على نسخ أكرب عدد ممكن من الكتابة الهريوغليفية 
نسخًا دقيقًا ونشره بكل عناية، مما يضاعف نقاط املقارنة بني هذه الرموز يف تشكيالت 

أكرث تنوعًا.

ولن تكون دراسة اللغة املصرية القديمة أقل أهمية لبلوغ هذا الهدف. وأشك أن 
نكون قد أخطأنا حىت اآلن حول طبيعة الكتابة الهريوغليفية، يف افرتاضنا أن كل الصور، 
احلروف هي من نفس النوع. بعد أن ُنسخ عدد كبري من الكتابة الهريوغليفية، املنقوشة 
أن  أعتقد  أن  البدهي  من  كان  واملومياء،  واملرمدات  احلجرية  والتوابيت  املسالت  على 
ملحت  أين  واعتقدت  لها.  شرحًا  كانت  الصغرية  واحلروف  رموزًا،  كانت  الكبرية  الصور 
حلروف  ملحوظة  أثارًا  الصغرية،  الهريوغليفية  الكتابة  تلك  يف  شك  أدىن  ودون  أيضًا 
هجائي�ة، أو على األقل من نوع ممزوج أو قريب منها. وبذلك نستطيع عندما ندرس لغة 

الفراعنة، حل لغز تلك احلروف الصغرية بسهولة أكرب.

جند الكتابات الهريوغليفية بشكل رئيس يف الصعيد املصري، تغطي اآلثار الكثرية 
اليوم. وهي متوافرة أيضًا يف قبور  اليت ما تزال قائمة حىت  الرائعة  املعابد  وجدران تلك 
املومياء يف السكرة . فقد لفت اجلثامني املحنطة بلفائف مليئ�ة بالرسوم الهريوغليفية. 
و امتألت املرمدات بها أيضًا. أما الكتابة الهريوغليفية املوجودة على اخلشب أو النسيج 
احتمال  وهناك  احلجارة.  على  فيها  حفظت  اليت  اجلودة  بنفس  أيضًا  محفوظة  فهي 
عرف  مما  أثمن  وهي  لفحصها  قديمة  آثار  السكرة  أقبي�ة  يف  كتشف 

ُ
أ قد  يكون  أن  قوي 

حىت اليوم.
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هذه  أهملوا  قد  الرحالة  وكأن  يب�دو  بل  املبعرثة،  املواد  تلك  جبمع  األمر  يتعلق  ال 
الناحية، كان اكتشافها أمرًا شاقًا عليهم، ويكتفون بفحصها وقد دفعوا ثمن ذلك غاليًا، 
العرب  وصداقة  ود  كسب  على  يعملون  وال  اخلونة،  أو  اجلهال  لبعض  المال  بإعطاء 
الذين يسيطرون على الصعيد املصري. فحذر هذا الشعب املتشكك واملرتاب هو حذر 
شفاء  إىل  نتوصل  فعندما  والسهولة.  اليسر  األمان  من  جو  يف  بأحباث  للقيام  ضروري 
العرب من ريبتهم واحرتاسهم الفطري، إبعادهم عن وضع عوائق أمام فضول الغريب، 
فيعطونه بأنفسهم الوسائل الالزمة إلشباع ذلك الفضول، لكن ولتنفيذ ذلك المأرب، 
فان عليهم تمديد إقامتهم يف هذه املنطقة، لتكون أطول من إقامة الفضوليني العاديني 

الذين يقطعون مصر ليقال عنهم إنهم كانوا فيها.

هذه  القيام بنسخ  يسببها  اليت  املتاعب  وختمد همتهم  الرحالة  بعض  ويستسلم 
احلروف النادرة والطريفة غالبًا. لقد أضجرين أنا أيضًا هذا العمل يف البداية لكنين ألفت 
الكتابة الهريوغليفية بعد وقت قصري واعتدت عليها، حىت أنين أستطيع نسخها بسهولة 

كما انسخ احلروف الهجائي�ة، وبالتايل فقد كان هذا العمل بالنسبة يل عماًل مسليًا.

لبعض  تتعرض  أن  دون  النوع  هذا  من  ألعمال  تستسلم  أن  املمكن  من  ليس 
املتاعب على يد شعوب جاهلة ومرتابة وعلى أهبة االستعداد دائمًا للسباب والشتائم 
تهمل  عندما  املتاعب،  هذه  لنفسك  جتلب  ما  غالبًا  لكنك  مسييح،  من  المال  وابزتاز 

مسألة احلصول على معرفة كافية ألعراف وتقاليد ولغة بالد املشرق.

عندما كنت أنسخ كتابات هريوغليفية يف القاهرة، حيث الناس أكرث فظاظة من 
أهم  أرسم  أن  أود  ومنغصات.كنت  عقبات  لعدة  أيضًا  أنا  تعرضت  الريف،  يف  الناس 
لكن  موىل.  معي  اصطحبت  أنين  ذلك  املشكالت  كل  عن  منأى  يف  أين  وظننت  القطع 
الشارع الذي توجد فيه تلك القطعة يغص بالمارة ويعج باملرتادين، فتجمهرت حويل 
مهارة  على  وأثنيت  والشتائم،  بالسباب  يل  يتوجه  لم  أحدًا  لكن  الناس،  من  مجموعة 
 )Saradsji( األوروبيني يف قدرتهم على الكتابة بعود دون استخدام احلرب. لكن سرايج
الناظرين  أمام  وليتب�اهى  ليستعرض  أىت  الباكاوات،  خدمة  يف  عدل  كاتب  بمثابة  وهو 



125القسم اخلامس: اآلثار يف مصر
بقوته وانهال علي تقريعًا وذمًا. فنصحين خاديم أن أعود أدرايج وأترك املكان قبل أن 
ينهال علي ضربًا بعصاه. لكين عدت مرة أخرى وأعطيت مبلغًا زهيدًا لسرايج يف اجلوار 
ألكون يف مأمن من شرهم، لكن سرايج آخر اقرتب مين وسألين عمن سمح يل بالكتابة، 
فأجابه الرجل الذي كان معي بأن سيده سمح يل بذلك فرد األول وقال إن سيده يمنعين 
على  كنت  الثالثة،  للمرة  بذلك،  وأكتفي  املكان  أترك  أن  جديد  من  علي  فوجب  بدوره. 
مما  بالضجيج  وبدأ  اجلوامع  أحد  أمام  رآين  عندما  بهدوء  نسخيت  من  االنتهاء  وشك 
اضطرين إىل الذهاب. وكنت سأخسر يف حتقيق هديف لو تركت اإلحباط ين�ال مين، ولو أين 

لم أجتنب الزناعات متحليًا بالصرب وبرودة األعصاب الضروريني يف املشرق.

رسمت يف إحدى املرات قطعًا كانت موجودة أمام بيت احلاكم، وقد تركوين أعمل 
وعندما  سراجيه،  أحد  طليب  يف  أرسل  احلاكم  لكن  ساعات،  عدة  خالل  مشكالت  بال 
أخذ  مأريب،  له  شرحت  وعندما  فرعوني�ة،  كتابات  أنسخ  لماذا  سألين  نفيس  له  قدمت 
الورقة مين وعرضها للكبار الذين جيلسون جبانب�ه، فأخذوا يضحكون من حب االطالع 
كنت  إنين  احلاكم  يل  قال  طلبتها  وعندما  ورقيت  السرايج  أخذ  األوروبيني.  عند  التافه 
أستطيع أن أسرتدها من السرايج، وهذا يعين أنه يطلب هدية لكاتب�ه العديل، فأعطيت�ه 

اكو، واسرتجعت ورقيت وحرييت يف نسخ ما تبقى.

أكرث القطع أهمية اليت حتتوي على أكرب كمية من الكتابة الهريوغليفية، هي تابوت 
من اجلرانيت األسود، يبلغ طوله سبعة أقدام، ويوجد قرب قلعة الكبش القديمة. وقد 
وقد ذكره  من رسمه.  االنتهاء  قبل  واإلياب  الذهاب  من  التابوت كثريًا  هذا  مين  تطلب 
العشاق.  نافورة  أو  الكنوز  نافورة  اسم  حتت    )Maillet( ومايي�ه   )Pococke( بوكوك 
غطى اجلص جزءًا من الكتابات ألن هذه القطعة الرائعة تستخدم اليوم كحوض للماء. 

ويب�دو أن هذا كان تابوتًا لواحد من الشخصيات الهامة.

يت به إىل القاهرة ليوضع يف أحد 
ُ
تابوت كهذا ُاخرج من حتت الرتاب منذ 20 عامًا، وأ

اجلوامع. لكنه انكسر عند نقله إىل بوالق، فاستخدم قطعه لتدعيم األرض حول شجرة 
وقد رسمتها يف هذه احلال أمام مزنل احلاكم.
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بالكتابة  املليئ�ة  املساجد،  من  الكثري  مداخل  يف  مماثلة  توابيت  هناك  إن  يل  قيل 
املساجد  تلك  من  االقرتاب  يكن  للوضوء.ولم  كأحواض  تستخدم  واليت  الهريوغليفية 

مسموحًا يل،ولن أستطيع أن أقول شيئ�ًا إجيابي�ًا حول ذلك.

نسخت الكتابات املوجودة على مسلة مكسورة، وعلى بعض املرمدات من املرمر 
األبيض اليت كان نوردن )Norden( قد رسمها. سمح يل القنصل الفرنيس برسم قطعة 
بالكتابة  كامل  بشكل  مغطى  مومياء،  لصندوق  خشيب  غطاء  وهي  بيت�ه،  يف  جدًا  هامة 
وبما  ولكن  هجائي�ة.  حلروف  آثارًا  فيها  أمزي  أن  استطعت  اليت  واحلروف  الهريوغليفية 
أن القاهرة ليست املكان الذي يوجد فيه الكم األكرب من هذه الكتابات، فلم أتمكن من 
نسخ ما كنت أود نسخه. ومن أجل تسهيل شرح الكتابة الهريوغليفية، صنعت جدواًل 
أو  الصور  بعض  أن  نلحظ  أن  املفيد  ومن  الكتابات.  هذه  يف  غالبًا  يتكرر  ما  على  حيتوي 
احلروف تلتقي بشكل أسايس على املسالت، وبعضها اآلخر يلتقي يف القطع اليت أخذت 

من القبور. يمكن لتلك امللحوظة أن تزودنا ببعض الدالئل لتخمني املعىن.
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امرأة عربي�ة من اللحية ترافقها امرأة أخرى من قرى املرتفعات املنتجة للب متجهة جللب املياه
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القسم السادس
السفر من القاهرة إىل السويس

وإىل جبل سين�اء
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الفصل األول
االستعدادات لالنطالق

إن تَمْحوَر هدف رحلتن�ا الرئيس حول زيارة اجلزيرة العربي�ة، فلقد توقفنا، على كره 
منا قرابة العام يف مصر. فقد أرغمتن�ا دواٍع عديدة على هذا التأخر غري املتعمد.

املسري  يقطعوا  أن  املسيحيني  على  حُيَظر  للحجاج  املزعومة  القداسة  وبسبب 
انتظارًا  الرتيث  علين�ا  توجب  لذا  مكة.  إىل  املسافرة  القافلة  ضمن  وذلك  برًا  العربي�ة  يف 
للفصل الذي يغدو فيه البحر األحمر قاباًل للمالحة، وحيث تبحر فيه املراكب منطلقة 

من مرفأ السويس إىل مرفأ جدة.

لم يكن يف مقدورنا، خالل هذا الوقت، أن نشاهد عندئٍذ جبل سين�اء اجلبل املشهور 
بالنقوش، أي ما يطلق عليه جبل املقطب )El-Mokatteb( وهو ما كان يتعني علين�ا أن 
جنري أحباثن�ا فيه. وكان املصريون يف نزاع، منذ سنة مع قبيلة صغرية من العرب تضِرُب 
وهو  مكة  من  الركب  عودة  قبل  عمليًا  ممكن  غري  سفرنا  جعل  ما  وهذا  الطور.  جوار  يف 

ف مرشده بالسعي إلعادة السالم. الركب الذي ُكلِّ

كان سبب تلك احلرب الصغرية هو ضراوة هؤالء العرب وجشعهم الذي ال حيد، 
فهم يكسبون رزقهم بت�أجري اجِلمال ونقل البضائع من السويس إىل القاهرة. ففي كل عام 
تبحر العديد من السفن واملراكب املحملة بالقمح من مصر إىل مكة. وحدث أن رست 
ثمنًا  يتوافر ماء أعذب وأقل  الطور، حيث  بالقرب من  بالماء  املراكب لكي تزتود  إحدى 
مما هو يف السويس اليت يطلب أصحابها أسعارًا باهظة مقابل نوعية متدني�ة، وترّجل 
الغنيمة  هذه  العرب  شاهد  وعندما  تقريب�ًا.  البحارة  من  فيها  من  وجميع  قبطانها  منها 
لم يتمكنوا من مقاومة اإلغراء: أمسكوا بالقبطان وبالبحارة وراحوا يعيثون يف السفين�ة 
سلبًا ونهبًا. وبدوام باب الرزق هذا فإن غضب املصريني وحنقهم ما كان لريبكهم ويعرقل 
أن  من  خوفًا  القاهرة  إىل  الذهاب  مواصلة  يف  وترددهم  القمح  نفاد  بعد  ولكن  خطاهم، 
ين�الوا عاقبة ما فعلوه وخشية أن يفقدوا جمالهم، باتوا ال يعرفون كيف حيافظون على 



131القسم السادس: السفر من القاهرة إىل السويس واىل جبل سين�اء
مورد رزقهم. فبدؤوا، واحلالة هذه، بنهب القوافل الصغرية اليت تروح وتغدو باستمرار 
عن  يتوقفوا  لن  بأنهم  احلكومة  إبالغ  على  اجرتؤوا  أنهم  حىت  والقاهرة:  السويس  بني 
نهب القوافل ما لم تقطع احلكومة لهم وعدًا بنسيان المايض وأن حتيطهم وقطعانهم 

من اجلمال باألمن واألمان التامني.

هذا هو نتيجة ضعف حكومة هذا السلطان وعجزه، وهو من يعترب نفسه عاهل 
أي  دونما  العثماين  الكربياء  على  جترأت  األشقياء  من  حفنة  إن  حبيث  وسيدها،  مصر 
عقاب. أرغمت الوالية يف القاهرة على أن تمنح األمري احلاج السلطة الكاملة لكي يؤمن 
ما،  مكان  يف  الواقع  يف  تفق 

ُ
وأ إمالءها.  أرادوا  اليت  الشروط  وفق  العرب  لهؤالء  السالم 

حيث تمر القافلة أثن�اء عودتها إىل مكة.

وعلمنا عندما أطلقت قذيفة مدفع من القصر بوصول الربيد الذي حمل نب�أ عودة 
السالم، فجهزنا أنفسنا للرحيل. وهذه االستعدادات اليت ال تعدو كونها مجرد لعبة يف 
يتعرف  أن  االستعدادات  هذه  وتستحق  وشاق.  جاد  أمر  إىل  الشرق  يف  تتحول  أوروبا، 
الناس عليها ألنها تدخل يف لوحة العادات والطبائع والقيم عند الشرقيني وألنها تدلنا 

على العديد من الوسائل اليت يؤّمن فيها رغد العيش.

وإن كان املسافر على علم يسري باللغة، إال أنه قلما يستطيع االستغناء عن اخلدم 
ِممن جاب البالد اليت ُيريد االختالط بسكانها.

وبهذا الصدد ُجهزنا بشكل سئي. وكان عندنا أجري سويدي يماثلنا يف حداثة العهد، 
رافقنا  كما  مصر،  أرض  من  خيرج  ولم  القاهرة  يف  كافية  مدة  أقام  قد  كان  يوناين  طاٍه  و 
فأصبح  يوناني�ًا  الرتجمان  هذا  وكان  العملية  املزاولة  يف  إليه  حيتاج  طبيبن�ا  كان  ترجمان، 
مسلمًا إال أنه لم يسافر قط، وأخريًا شاب يهودي من صنعاء وهو إنسان صالح كان قد 
قام من قبل بنفس الرحلة اليت كنا قد شرعنا بها، ولكن، لكونه بمنتهى االحتقار بأعني 
املسلمني، بسبب أمته وقومه، فهو لم يؤد لنا خدمات جليلة يف الشؤون اليت كان يتعني 

علين�ا معاجلتها وحبثها مع العرب.
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لكنن�ا كنا مجهزين بشكل أفضل باملؤن واحلاجيات اليت يعتمدها يف أوروبا اجُلند 
اخليمة  تصبح  املقفرة  األصقاع  هذه  ففي  وسهولة.  راحة  من  توفره  لما  والعسكريون 
واألسرة ضرورة قصوى. كان عندنا أيضًا أواٍن للطهي، نظيفة وململمة وقد ُصنعت من 
النحاس املطلي بالقصدير بشكل جيد، من الداخل ومن اخلارج. وقد أخذنا، عوضًا عن 
اآلني�ة الزجاجية، اليت يصعب على املرء أن حيافظ عليها، قصعات وطاسات من املعدن 
نفسه وكانت ُمقصدرة على الوجه األكمل. كما كنا نستخدم قارورة مصنوعة من اجللد 
قربة  من  بسهولة  عليها  حنصل  فكنا  السمن،  من  مؤنتن�ا  أما  للشرب.  كدورق  الثخني 

كبرية من اجللد الثخني.

من  حبقيب�ة  مغلف  اخلشب  من  صندوق  بداخل  املتنوعة،  بتوابلنا  حنتفظ  وكنا 
اجللد ومقسم إىل رفوف متعددة، ويف صندوق آخر مماثل وضعنا شموعًا، وكان يشكل 
فوانيس  عندنا  وكان  الوقت.  نفس  يف  لنا  سراجًا  معدين  شمعدان  برأس  املجهز  غطاؤه 
ن، وكان قعر وغطاء كل منها مصنوعني من حديد الصلب  كبرية من نسيج القنب الُمغضِّ
األبيض. واستخدمنا عوضًا عن الطاوالت واألغطية، قطعة مستديرة من اجللد، حتيط 
بها حلقات من اجللد، وكنا نمرر فيها حبااًل بعد االنتهاء من تن�اول الوجبات، حبيث كنا 
نتمكن من اصطحاب طاولتن�ا هذه كأنها صرة نعلقها جبمل من اجلمال. ولكن تملكنا 
الطيش فوضعنا نبي�ذنا يف قوارير كبرية، يطلق عليها يف الشرق اسم دمجانات، ومفردها 
دمجان وكانت كل واحدة منها تتسع لعشرين قنين�ة نبي�ذ عادية. فهذه األواين شديدة 
التعرض للكسر بسبب الصدمات اليت تصدر عن اجلمال، مررنا بتلك التجربة وفقدنا 
الماعز.  ِقَرٍب من جلد  ننقل هذا املشروب يف  أن  القليل من خمرنا. فمن األفضل بكثري 
بأن  نلحظ  ألنن�ا  نعتاد عليها  أنن�ا  إال  ألول وهلة،  تب�دو غري نظيفة  الطريقة  هذه  أن  ومع 
املشروب ال يفسد مذاقه إذا ما ُاحسن صنع وحتضري هذه اجللود. هذه القرب هي أنسب 
األواين حلفظ الماء، واليت يتحتم علين�ا أن نزتود بها وحنن نقطع أصقاعًا مجدبة جافة. 
لت جماًل وحيد السنام  استأجر رفايق يف الرحلة جيادًا: أما أنا، وبسبب الفضول فقد فضَّ
ووجدت نفيس مرتاحًا عليه. سرج جمل التحميل العادي مفتوح من األعلى وذلك حىت ال 
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ُيعقر سنام احليوان قط، وتت�دىل حزمتا البضائع من اجلانبني: خالفًا لذلك ُيصنع سرج 
اجلمل وحيد السنام واملراد امتطاؤه كمثل سرج اخليل فيغطي السنام. وهذا النوع من 
اجلمال، مثله مثل اجلمل العادي يربك على األرض عندما نريد حتميله أو الركوب عليه، 
إيقافه حينما نود الرتّجل وحنن على الطريق: فهو معتاد  أنن�ا ال نضطر دومًا إىل  يف حني 
على إشارة معين�ة جتعله ُيطرق رأسه حىت يصل إىل األرض، فإذا تدربن�ا قلياًل على هذه 
املناورة نرتجل عنه ونركبه بسهولة من أعلى رقبت�ه. وقد قمت بمد فرايش على السرج 
الشمس  أشعة  وحتايش  مختلفة  أوضاع  يف  اجللوس  السهولة  من  كان  الوسيلة  وبهذه 
املباشرة. ومن جهة أخرى، يسري اجلمل وحيد السنام خبطوات سريعة مزتنة، حبيث ال 
ال قط حبركة أقوى من هدهدة املهد. وحينما وصل رفايق إىل املبيت وترجلوا  يشعر اجلمَّ
عن جيادهم منهكني من كرثة َخّب وخبب مطياتهم، ومن أوار الشمس، وجدت نفيس 

راحبًا ألنين لم أكن أشعر بالتعب مساًء وكأنين كنت جالسًا طوال الليل على كريس.
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الفصل الثاين
الرحلة من القاهرة إىل السويس

القافلة، اليت أزمعنا على قطع هذه املسافة معها، تنتظر منذ وقت طويل  كانت 
أن يربم الصلح مع العرب من أهل الطور. وهكذا وحالما اطمأنن�ا إىل وصول اإلذن، الذي 
أعلنت�ه قذيفة مدفع أطلق يف  27 أغسطس )آب( 1762م عند عودة القافلة من مكة، 
منه  استأجرنا  الذي  الشيخ  لنقابل  احلال  يف  ذهبن�ا  الطريق،  إىل  األمن  عودة  وبالتايل 
حيوانات للركوب. وكان هذا العريب قد نصب اخليام بالقرب من قرية سرياقوس حيث 

م مع عشريته بانتظار الرحيل. ولكن أحدًا منهم لم يشرع بعد يف التحرك. خيَّ

ُيلقب  من  مقدمتها  يف  يميش  املستقلة،  العرب  بالد  الكربى  القوافل  جتتاز  عندما 
يفرضون  الذين  األمراء  مع  وبالتفاوض  القوافل  هذه  بتوجيه  مكلٌف  وهو  بالقريوانب�ايش، 
رسومًا عن اجتي�از أراضيهم. ويقوم هذا الرئيس بتنظيم الرحيل واملسري وأوقات االسرتاحة. 
أما القوافل الصغرية الشبيهة بركبن�ا واليت تقطع مسافات قصرية فال يقوم على رأسها دليٌل 
البت�ة وحتتذي حذو التاجر األكرث اعتب�ارًا، إن كان ذلك من أجل الرتحال أو بقصد التخييم، أما 
العدد األكرب من  الذي يمتلك  العريب  بالرجل  بارزًا، فهم يقتدون  حينما ال جيدون قط تاجرًا 
رؤوس بهائم التحميل. ولذا، كنا جنهل التوقيت الدقيق املحدد لرحيلنا، حىت أنن�ا شاهدنا يف 

28 أغسطس )آب( فرقًا من املسافرين يب�دؤون شيئ�ًا فشيئ�ًا باحلركة.

القاهرة  من  اخلروج  نتعجل  كنا  أنن�ا  وبما  األهمية.  شديد  مظهر  لقافلتن�ا  يكن  لم 
قبل القافلة الكبرية اليت تذهب دائمًا إىل السويس وقبل إحبار السفن مباشرة، لم يكن 
املرء مرساة واحدة  البن�اء: ولكي يشحن  أو بمواد  بالقمح  أربعني جماًل محماًل  إال  لدين�ا 
العربات كانت  الفرصة من قبل أن أحلظ أن  يستخدم 3 إىل 4 جمال. وقد سنحت يل 

مجهولة تمامًا يف مصر و يف اجلزيرة العربي�ة.

لم نكن لنشكل قوة هائلة أمام من قد تسول له نفسه مهاجمتن�ا. وكان اجلمالون، 
إن  القول  ويصح  محطمة.  أو  صدئة  وسيوفًا  رديئ�ة  بن�ادق  حيملون  عددهم،  قلة  على 
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وجه  أحسن  على  تسلحوا  قد  كانوا  جمالنا،  من  العديد  يملكون  ممن  الشيوخ،  بعض 
وهم على ظهور جمالهم، ولكنن�ا لم نتمكن أبدًا من االعتماد على هؤالء. فلن جتد لدى 
علين�ا  فكان  تركي  رجل  ممتلكات  عن  دفاعًا  للموت  نفسه  يعرض  أن  يف  رغبة  عريب  أي 
أال  أردنا  إن  هذا  بعيدًا،  م  خنيِّ أن  ودون  عنه  حنيد  أن  دون  الركب  وسط  يف  نبقى  أن  إذن، 
بالتقدم  ورفايق،  أنا  اآلمنة،  األمكنة  بعض  يف  خاطرنا  فقد  ذلك  ومع  للنهب.  نتعرض 

وختطي القافلة بمجملها، كي نسرتيح ونتنفس الهواء النقي.

كبرية  قرية  قرب  مررنا  )آب(،  أغسطس   28 مساء  يف  سرياقوس  يف  تركنا  ولما 
عشرة  احلادية  يف  خيامنا  نصبن�ا  العام،  بالطريق  التحقنا  أن  وبعد  اخلانكة،  تسىم 
مجموعة  من  الرئيسة  الطريق  هذه  وتت�ألف  الفرني�اد.  اسم  عليه  يطلق  مكان  يف  مساء 
ترحتل  اليت  اجلمال  األخرى،  جبانب  الواحدة  مضروبة  واملمرات،  الضيقة  الدروب  من 
يف أرتال مختلفة كما يطيب لها. وعلى بعد خمسة فراسخ من القاهرة شاهدنا ساحة 
احلاج  أمري  القاهرة  وجهاء  سيستقبل  وفيها  أقدام،  عدة  ارتفاعه  سور  بها  حييط  مربعة 
عند عودته من مكة املكرمة. من هذا املكان وحىت عجرود اليت تبعد أربعة فراسخ عن 
أو  ماء  فرسخًا  وعشرين  ثالثة  مسرينا  خالل  فيها  جند  لن  حقيقية  صحراء  السويس، 

منازل أو نب�ات أخضر على اإلطالق.

يف الصباح الباكر من 29 أغسطس )آب(، أسرعنا يف الرحيل وكنا نرتاح بالكاد كي 
نتن�اول طعامنا، وبعد أن سرنا ثالثة عشر فرسخًا واجزتنا جبل وهبة ووضعنا رحالنا عند 
مغيب الشمس قرب جبل )الطيه(، وقد أمضت قافلة مكة الكبرية الليل الفائت هنا، 

لكن وبما أنها اختذت الطريق حنو اجلنوب، فإنن�ا لم نلتق بها.

الثالثني من أغسطس )آب(، ووصلنا إىل عجرود حيث يوجد  وانطلقنا فجرًا يف 
بن�اها  صغرية  قلعة  وعجرود  املكان.  هذا  يف  بالتوقف  احلجاج  يلزم  مما  للشرب  ماء 
األتراك لتوفري األمان يف الطريق وحلماية البرئ املوجود على مدخل الصحراء قدومًا من 
السويس. القلعة مهدمة بالرغم من أنها بنيت يف نهاية القرن السادس عشر. وصلنا 
إىل بري السويس بعد مسري ثالث ساعات، حيث يوجد برئان عميقان مسوران ومغلقان 
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بأبواب منيعة حلماية مياهها من العرب. وبالرغم من أنها رديئ�ة وال تصلح للشرب إال 
أن سكان السويس يثمنوها حلاجتهم إليها لري ظمأ مواشيهم، تسحب املياه من البرئ 
يدويًا يف قرب من اجللد. وبما أن برئ السويس ال يبعد إال فرسخا واحدا عن السويس 
فقد وصلنا إليها مساء، وهي تبعد عن القاهرة حسب مالحظتن�ا اثنني وثالثني فرسخا 

أو ثالثة وعشرين مياًل ألماني�ًا.

يف المايض كانت القوافل تتجه حنو القلزم وهي مدين�ة تقع باجتاه الشمال من البحر 
األحمر، واليت جند فيها حىت اليوم آثارًا هامة. وكانت املراكب قديمًا تصل إىل مين�اء هذه 
أجربت  اخنفضت  وعندما  األحمر  البحر  مياه  لكن  سابقًا.  العرب  عند  املشهورة  املدين�ة 
العرب على ترك املين�اء وبن�اء مين�اء السويس. هذه املدين�ة اليت لم تر النور إال يف نهاية 
القرن اخلامس عشر. ولم تذكر إال يف بدايات القرن السادس عشر وبذلك جيب النظر 

إىل هذه املدين�ة على أنها مدين�ة حديث�ة جدًا.
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الفصل الثالث

مدين�ة السويس
نهايت�ه  يف  ليس  ولكن  األحمر  للبحر  الغريب  الساحل  على  السويس  مدين�ة  تقع 
تمامًا، ال حتيط بها أسوار، إال أن منازلها بنيت متالصقة وليس باإلمكان الدخول إليها إال 
من طريقني اثنني، الطريق باجتاه البحر مفتوح، أما اآلخر فيغلقه باب متواضع. البيوت 
يف حالة سيئ�ة و يمكن اعتب�ار اخلانات املباين الوحيدة املتين�ة، ولم يبق أي أثر للقلعة اليت 

بن�اها األتراك قديمًا على أنقاض القلزم القديمة.

وهي مدين�ة غري مأهولة بالكثري من السكان جند بينهم بعض اليونانيني وعدد قليل 
بسبب  بالسكان  تكتظ  كانت  فإنها  املراكب  إقالع  وقت  يف  أما  القبطية،  العائالت  من 

توافد الغرباء إليها.

وما األرايض املحيطة بها إال صخور تغطيها الرمال مما جيعل ريفها مقفرًا وقاحاًل 
للغاية، حىت أنن�ا ال نرى فيها زرعًا وال أشجارًا أو بساتني أو مراعي ؛ وأهلها جيهلون تمامًا 
ما هي احلقول. أما المادة الغذائي�ة املتوافرة فيها بكرثة فهي األسماك واألصداف. وكل 
ضر من بعيد، من القاهرة الواقعة 

ُ
املواد الغذائي�ة األخرى الضرورية لإلنسان واملوايش حت

على مسافة مسري ثالثة أيام، أو من جبل سين�اء على مسافة ستة أيام، أو من غزة على 
بعد سبعة أيام.

ال يوجد يف السويس مياه عني للشرب، أما مياه الشرب يف بري سويس الواقع على 
مرتني  ويذهبون  احليوانات،  لسقاية  تصلح  تكاد  سابقًا  قلت  وكما  فهي  فرسخ،  بعد 
فرسخ  بعد  على  تقع  اليت  املشهورة  موىس  آبار  مياه  منها  جودة  وأقل  إلحضارها.  يوميًا 
ونصف الفرسخ من اجلهة األخرى للبحر. الماء الوحيد الصالح للشرب هو ماء برئ النبع 
والذي يقع أيضًا يف اجلهة األخرى من اخلليج ويبعد عن السويس بأكرث من فرسخني 
جيلبه العرب ليبيعوه بأسعار تبلغ تسعة فلوس فرنسية، وبالرغم من اشتهار هذا الماء 

بأنه األفضل لكنه ما يزال رديئ�ًا.
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ويتمثل عمل السكان األسايس يف بن�اء املراكب، فهذه مهنة مزدهرة بالرغم من غالء 
القاهرة على ظهور اجلمال.  اليت تنقل كلها من  ثمن اخلشب واحلديد واملواد األخرى 
وال أعرف بدقة عدد املراكب املستخدمة سنويًا يف املالحة بني هذا املين�اء ومين�اء جدة. 
فقد أكدوا يل أن أربعة أو خمسة مراكب، على حساب السلطان ، تبحر إىل جدة وتنقل 
القمح املخصص ملكة املكرمة و املدين�ة املنورة، بينما كان هناك أربعة عشر مركبًا كانت 
تستخدم لنقل املسافرين بني جدة والسويس. لهذه املراكب املبني�ة يف السويس دفة 
قيادة غريب�ة، فقد صنعت من عارضة غليظة استخدامها خطري. رأيت يف املين�اء مركبا 
آخرًا مصنوعًا من خشب قوي ما يزال حبالة جيدة بالرغم من أنه يستخدم باستمرار منذ 

ستة و تسعني عامًا.

يف زمنن�ا كان حاكم السويس بيكا من القاهرة. ولديه عدد كبري من أفواج اخلدم. 
إىل  العودة  يف  عارمة  رغبة  لديه  وكانت  به  يليق  منفى  له  بالنسبة  كان  املنصب  هذا 
لنا أن  العاصمة فقد كان جيمع بكل عناية كل املؤشرات اليت ختص وقت عودته. وأكد 
عالمًا مسلمًا تنب�أ له بوقت عودته، كما أراد أن نستقرئ الكتابات املجهولة يف الصحراء 
لنعرف منها حسب قوله، فيما إذا كانت تلك احلروف تزف له بشرى احلظ يف الوقت 
نفسه. لكنن�ا اعتذرنا عن جهلنا لذلك العلم املدهش يف قراءة املستقبل. كان هذا البيك 

مسلمًا وابن تاجر سكر.
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الفصل الرابع

خصوصيات عرب املناطق املجاورة
إن العرب املقيمني بالقرب من الطور، يف اجلهة األخرى من البحر، ال يهابون أبدًا 
بأنهم  السكان  من  أو  منه  استاءوا  ما  إذا  ويهددونه  السويس.  يف  الرتكي  احلاكم  من 
تلك  تنفيذ  جعل  وقد  النبع.  برئ  من  االقرتاب  من  ويمنعوهم  بعد،  الماء  لهم  جيلبوا  لن 
التهديدات، املدين�ة يف حال ال حتسد عليه، لذا ُتهدأ اخلواطر، فهم قادرون وبسهولة على 
حتطيم املدين�ة لوال حرصهم على أرباحهم اليت جينونها من نقل البضائع على جمالهم بني 

السويس والقاهرة.

الذين قادونا إىل جبل سين�اء،  الوقحة. فالشيوخ  نت�اجئ تهديداتهم  وقد عانين�ا من 
لم ينفذوا الزتاماتهم ولم نشأ عند عودتن�ا من السويس أن ندفع لهم املبلغ املتفق عليه 
كاماًل. هددونا بالقتل، فقلنا لهم إنن�ا سنعرف كيف ندافع عن أنفسنا، فصرحوا لنا أنهم 
سيقطعون ماء النبع، أجابهم السيد دوهافن أن ذلك أمر ال يهم األوروبيني فهم يشربون 
اخلمر، جواب أضحك األتراك على العرب. لكن وبعد أن استمالوا قبيلتهم لالشرتاك 
معهم يف الزناع، خشين�ا حقًا من تنفيذ تهديداتهم يف حاجة املدين�ة للمياه. ورجانا احلاكم 

بأن ندفع ما تبقى من احلساب للشيوخ.

جمع  على  حملنا  مما  الصحراء،  يف  املقطب  جبل  فحص  كان  سفرنا  أهداف  أحد 
كل املعلومات الالزمة عن مكان يف تلك األهمية يف أسرع وقت ممكن، ويف هذا السياق 

اكتشفنا عادة عند العرب تستحق الشرح فهي تتعلق بأعرافهم وتقاليدهم.

وعندما وصلنا إىل السويس توجهنا أواًل بطلب بعض اإليضاحات من اليونانيني 
املقطب،  جبل  اسم  قبل  من  يلفظ  ولم  قبل  من  أحد  عنه  يسمع  اجلبل.فلم  هذا  حول 
فأتوا إلين�ا بشيخ من قبيلة سعيد أمىض حياته يف التنقل بني السويس وجبل سين�اء، 
ولم يكن ذلك الشيخ أكرث معرفة باسم هذا اجلبل لكنه وبما أنه كان يعلم أن هناك جائزة 
قيمة ملن يقودنا إليه، فقد عاد يف اليوم التايل برفقة شيخ آخر من قبيلة صواحلة وادعى 
يف  كتابات  فيها  توجد  اليت  األماكن  بكل  بل  وحسب  باجلبل  ليس  بمعرفته  األخري  هذا 
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الصحراء. من خالل إجاباته عن أسئلتن�ا اتضح لنا حاال أنه يف مثل جهل األول، باملكان 
الذي نبحث عنه.

أحضروا لنا يف النهاية شيخًا من قبيلة األغواط فاقتنعنا بقوله إنه رأى يف الواقع 
أحجارًا تملؤها كتابات غري معروفة. وقد أكد لنا عندما علم أن موضوع حبثن�ا واهتمامنا 

هو جبل املقطب، أن هذا هو اسم اجلبل املتعارف عليه عند كل العرب.

أسعدنا أن جند شخصًا على األقل من سكان الصحراء قادرًا على أن يدلنا عن مكان 
بالقرب من هذا  لنا يقع  بيت�ه كما قال  أن  لنا وخاصة  نتخذه دلياًل  أن  الكتابات، ونفكر 
إليه وعزما على مرافقتن�ا أيضًا.  اجلبل. لكن الشيخني اآلخرين عارضا بشدة ما نريم 
ونصحنا سكان السويس بأن نصطحب الشيوخ الثالثة معنا، وقالوا لنا إنن�ا لن نستطيع 
السفر يف الصحراء بشكل آمن دون أن يكون معنا دليل من القبائل الثالث واليت تسكن 
على طول الدرب املؤدي إىل جبل سين�اء. هذه النصيحة مبني�ة على األعراف والتقاليد 
اليت وددت احلديث عنها، اليت جتعل احلراس العرب ضرورة ال بد منها. فعلى أي رجل 
كان ، مسلمًا أو مسيحيًا يريد السفر برًا أو حبرًا على طول سواحل اجلزيرة العربي�ة، أن 
يتخذ غفريًا، دلياًل أو حاميًا ويقدم له بعض الهدايا بني احلني واآلخر، أو على األقل بعد 
عودته من سفر موفق. بذلك يستطيع الرتحال يف املنطقة بشكل آمن، دون أي إزعاج. 
املركب،  نهب  عن  يتوانوا  لن  العرب  فإن  املركب  هذا  وغرق  مركب  منت  على  وجد  وإن 
لكنهم يعيدون له حااًل كل بضائعه اليت تمكنوا من إنقاذها إذا كان غفريه موجودًا. وإن 
الرمل  يف  دائرة  حولها  ويرسم  جانب�ًا  توضع  البضائع  فإن  الغفري،  غياب  املسافر  أعلن 
أو  له  الذي ال غفري  له حااًل عندما حيضر، لكن املسافر  لتعطى  الغفري  انتظار  وتصان يف 
الذي يدعي باطاًل أن لديه حارسًا، فإن حاجياته تسرق دون اعتب�ار ألي كان. ونظرًا لبخل 
التجار األتراك وتوفريا لبعض الهدايا وبسبب كربياء يمنعهم من التعامل مع شيخ عريب، 
فإنهم نادرًا ما يتخذون غفرًا لهم، ويعانون بسبب هذا اإلهمال. ألن حق هذا النوع من 
الصداقة والضيافة، هو حق مقدس وال يمكن التعدي عليه عند هؤالء اللصوص. ولذا 
أخذنا هؤالء الشيوخ الثالثة من القبائل الثالث الصطحابن�ا إىل جبل سين�اء،  فاستأجروا 
جمااًل  لنا وخلدمنا. وحتاشيًا ألي من املشكالت فقد طلبن�ا إىل قايض السويس أن يكتب 

االتفاق معهم حبضور احلاكم.
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الفصل اخلامس

السفر من السويس إىل جبل سين�اء
قبل  السويس  إىل  العودة  استطاعتن�ا  يف  ليكون  الرحلة  بهذه  القيام  إىل  نتوق  كنا 
رحيل أوىل املراكب يف بداية أكتوبر )تشرين األول(، ويف الشهور التالية أصبح الطريق 
إىل  عودتن�ا  فور  املرض  باورينفاين�د  السيد  رسامنا  على  واشتد  جدًا.  خطريًا  جدة  إىل 
السويس وذلك بسبب ما كابد من أتعاب، لذا قررنا أنا والسيد دوهافن أن نسافر وحدنا 

وأن نرتك السيد فورسكال والسيد كرامر يف السويس للعناية بصديقنا املريض.

ويف السادس من سبتمرب )أيلول( من عام 1762م اجزتنا خليج السويس، وانطلقنا 
غداة اليوم التايل مع رجالنا العرب. فقد رافقنا باإلضافة إىل الشيوخ الثالثة وخدمهم، 
النبع إىل  برئ  الوقت من  الماء لبعض  نقل  أن عملوا يف  بعد  الذين  عدد من أصدقائهم، 
الطريق على  أن يقطعوا مسافة من  الصحراء، ورأوا  أهلهم يف  لزيارة  السويس، ذهبوا 
حسابن�ا. ومن املتعارف عليه عند هؤالء القوم عن مسافر عريب ذي مكانة مرموقة، فإن 
ألنن�ا  أثرياء  أنن�ا  ظنوا  وقد  ذلك.  يف  يرغب  أن  بدون  به  يلتحقون  الذين  كل  إطعام  عليه 

بالغنا يف اإلنفاق واملصاريف.

يف اليوم األول سرنا بمحاذاة البحر األحمر على جانبي�ه سهل رملي تتخلله بعض 
الهضاب. يسيم العرب هذه السهول القليلة االخنفاض، وديانًا ألن املياه تتجمع فيها 
عيون  تدعى  منطقة  يف  خنلة  ظل  يف  الراحة  من  قسطًا  أخذنا  غزيرة.  أمطار  هطول  بعد 
موىس. وما هذه العيون املزعومة إال خمس حفائر يف الرمل، حيث جند برئًا ماؤها رديء 
العرب  فإن  اليهود  نيب  موىس  برئ  تدعى  طالبرئ  أن  وبما  استخراجه.  فور  يتعكر  جدًا 

حيرتمونه ويكرمونه.

وبعد مسري يوم قطعنا فيه خمسة أميال ألماني�ة ونصف امليل، خيمنا  وسط رمال 
سهل التي�ه. وهبت رياح عاتي�ة يف املساء أثارت الرمال مما أزعجنا وحسب، فمثل تلك 

الظواهر ال حتدث يف أوروبا.
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اشتهرت املنطقة اليت مررنا بها بهجرة اليهود يف أيام موىس. لذا كنا نرغب أن نعرف 
السيد  يستطع  ولم  صادفتن�ا،  اليت  اجلبال  وأسماء  املناطق  تلك  كل  أسماء  العرب  من 
فظة.  و  غامضة  إجابات  على  إال  حيصل  لم  وبالتايل  البدو  هؤالء  إىل  يأنس  أن  دوهافن 
فعملت على خالفه على كسب ثقة وصداقة أحد هؤالء العرب بتقديم بعض الهدايا له 
وبالسماح له يف بعض األحيان بركوب اجلمل معي. فكان هذا الرجل جييبين بصدق وكان 
املسافات  أحسب  كنت  وإيابًا.  ذهابًا  عليها  أطلعته  اليت  لألشياء  ذاتها  األسماء  يعطي 
وباستخدام  ساعيت.  إىل  بالنظر  الزمن  مع  ومقارنتها  املتساوية  اجلمل  خطى  حبسب 
بوصلة صغرية كنت أحدد جهات الطريق. ولم يكن أي من العرب يعرف استخدامها، 
يف  يسافرون  أنهم  مؤكدين  يروون  عندما  للتسلية  حكاية  أنها  الظاهر  من  فإنه  وبالتايل 

هذه الصحراء باالستعانة بالبوصلة.

كتلة  طريقنا  يف  وشاهدنا  اجلردان،  سهل  )أيلول(  سبتمرب  من  الثامن  يف  اجزتنا 
ضخمة من احلجارة الواقعة من جبل مجاور. ونزلنا إىل وادي جرندل ووصلنا بعد مسري 
خمسة أميال ونصف إىل قرب جبل حمام فرعون. يف اليوم التايل وبعد أن أرسلنا اخلدم 
األمطار  فصل  يف  املحيطة.  املنطقة  تفحص  على  اهتمامنا  انصب  القصري،  الطريق  يف 
إذا ما جف فحفرت على عمق قدمني يف  الذي  الغزيرة يروي وادي جرندل سيل جامح 
أبدًا  الماء  ينقصه  ال  الوادي  هذا  أن  وبما  السويس.  ماء  من  أعذب  ماء  وجدت  مجراه، 
من  القادمني  املسافرين  نظر  يلفت  أمر  واأليك،  األشجار  من  الكثري  فيه  جتد  فإنك 

القاهرة ويثري عجبهم، فهم وعلى طول الطريق لم يصادفهم أي إخضرار.

حّمام فرعون، اسم نبع مياه ساخنة خترج من فتحتني، من صخرة يف سفح جبل 
شاهق، هذا النبع نبع استشفاء ملرىض املناطق املجاورة، هناك جلسات عالجية طيلة 
أربعني يومًا يأكلون خاللها ثمارًا تسىم اللصف وتنبت يف املناطق املجاورة. وهناك مقربة 
واسعة تقع على مقربة من احلمامات تدفعين للشك يف جودة هذا النظام. قصة عبور 
اليهود وضياع جيش فرعون يف هذه املنطقة، أعطى اسم بركة فرعون للحمامات ولذراع 
البحر املجاور. فقد اعتقد العرب أن هذا الفرعون كّفر عن ذنوبه يف هذه احلمامات وتقيأ 
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األحمر،  للبحر  الشرقية  الضفة  هذه  ورتيب�ة  فيها.  جنده  الذي  بالكربيت  املشبع  البخار 
حنو  على  واديان،  يفصلها  شاهقة  جبال  سلسلة  إال  هي  ما  الغربي�ة  الضفة  أن  حني  يف 

يضطرك إىل املرور يف أحدهما للوصول إىل البحر األحمر قدومًا من مصر.

انعطفنا قلياًل حنو جهة الشمال الشريق وحنن نسري يف الطريق املستقيم املؤدي إىل 
جبل سين�اء، ودخلنا يف واد ضيق حفره السيل يف الصخر. اجلبال اليت نلج إليها ال تنقطع 
أبدًا، وهي كتل جرداء من احلجارة الكلسية تتن�اثر فيها عروق من اجلرانيت. وجدت يف 
الكثري من هذه اجلبال كمية من مستحثات القواقع، تلك القواقع املوجودة مع احليوان 
اليح بكرثة يف البحر األحمر. تغطي إحدى هذه اجلبال حجارة الصوان، ويوجد اجلرانيت 

بكرثة كلما اقرتبن�ا من جبل سين�اء.

يف  اتساعًا  وأكرث  الصخرية،  املمرات  عرب  وعاديًا  األحيان.  أغلب  يف  وعرًا  دربن�ا  كان 
األسيط  كوادي  الماء.  ينقصها  ال  إذ  وخصبة  رحبة  سهواًل  يعرب  عندما  األحيان  بعض 
وجدنا   .)Warfân( ورفان  ووادي   )Al-Humer( الهمري  ووداي   )Al-Usaït( مثال   
أيضًا يف طريقنا النصب وهو مسكن بعض البدو يف هذه املنطقة. لم يكن الماء موجودًا 
أن  نود  كنا  إلحضاره،  بعيدًا  الذهاب  اخلدم  على  وكان  فيها،  خيمنا  اليت  األماكن  قرب 

نصطحبهم لرؤية البالد بعض اليشء، لكن مرافقين�ا لم يسمحوا لنا بذلك.

األغواط  شيخ  مسكن  لنجد  الكبري  الطريق  تركنا  ورفان  وادي  اجزتنا  أن  بعد 
الشهري  املقطب  جبل  احلال  يف  سأرى  أين  وأسعدين  املساء،  يف  إليه  ووصلنا    )Leghât (
هذا  أفقدين  الشيخ  حديث  لكن  منه،  بالقرب  يقع  املسكن  أن  بما   )El-Mukatteb(
األمل. وسرنى ما حل يب يف هذه املناسبة يف وصف اجلبل الذي لم أتمكن من تفحصه 

إال عند عوديت.

اثن�ا عشر من الرجال  أخرب هذا الشيخ عددًا من أصحابه بوصوله، فأىت عشرة أو 
مكان  يف  صدفة  ورأيت  اجلوار.  يف  تالل  عدة  وقطعت  ضيوفه  ليكرم  فرتكته  لرؤيت�ه، 
طحن  يف  انهمكتا  وقد  وأخته  زوجته  فيها  هذا،  شيخنا  خيمة  هي  بائسة  خيمة  منعزل 
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القمح، خرجت إحداهن لتقدم يل قطعة من الصمغ ولم ترفض ما أعطيتها من النقود 
الماعز  يرعي  كان  الذي  الشيخ  بابن  التقيت  منها  مقربة  وعلى  عوديت.  عند  الزهيدة 
الولد بنفسه فلم يربكه حضور  إليه طوياًل. وأعجبت حبس واتزان وثقة هذا  وحتدثت 
اليوم  يف  البرئ  من  استخرجه  عذبًا،  ماء  أشرب  كي  بيت�ه  إىل  قلبي�ة  دعوة  ودعاين  غريب، 
نفسه. وحلظت كم تت�الءم اللغات مع األعراف والتقاليد فالبدو يدعون اخليمة بيت�ًا، 

فليس لهم بيت سواها.

لكن  مظهرهم  تشابه  من  وبالرغم  الشيخ،  لقب  مرافقنا  أصحاب  أكرث  حيمل 
لباسهم ليس أفضل من لباس العرب اآلخرين، وخلصت إىل أن هذا اللقب ال يعين يف 

هذه املنطقة إال سيدًا من قومنا.

وبما أنن�ا قررنا الوصول إىل جبل سين�اء،فقد غادرنا بيت شيخ بين األغواط يف الثاين 
عشر من سبتمرب )أيلول(،وكنا كلما تقدمنا يف مسرينا أصبحت البالد جبلية أكرث. ومع 
قبل  واجلن.  والربك  والدبور  الشملة  كوادي  اجلميلة  الوديان  بعض  اجزتنا  فقد  هذا 
إال أن له بعض  أنه محاط جببال جرداء وعرة  أن نصل إىل وادي اسرائيتو، وبالرغم من 

اإلطالالت اجلميلة والزاهية. لقد اضطررنا الجتي�از جبل مرتفع ووعر.

التقين�ا مع سيدة عربي�ة وخادم يف هذا الوادي، واحرتامًا لشيوخنا فقد تنحت عن 
تلبس  أخرى  بامرأة  التقين�ا  عندما  أما  منا.  بالقرب  ومشت  ناقتها  عن  وترجلت  الدرب 
حجابًا كاماًل وتسري على األقدام، وبما أنها لن تتمكن من حتاشين�ا يف ممر ضيق يف وادي 
لها السالمة، لكن  التحية عليها متمني�ًا  ألقيت  لنا ظهرها،  اجلن فقد جلست وأدارت 
أسأت  وإنين  لألجانب،  واالحرتام  األدب  باب  من  ظهرها  أدارت  أنها  أخربوين  مرافقين�ا 

األدب عندما ألقيت السالم عليها.

يقع بيت شيخ بين سعيد على بعد ما يقارب سبعة أميال ألماني�ة من بيت شيخ 
قبيلة األغواط، ولم يشأ األول أن نمر بالقرب من أسرته دون أن نراها، لذا وجب علين�ا 
أن نرتك الدرب مرة أخرى ونميش مسافة نصف فرسخ للحاق بمرافقنا. نصب العرب 
خيمة لنا قرب شجرة يف وادي فاران واستمتعنا بالوحدة عندما كانوا يف زيارة أصدقائهم 
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أو  تسع  من  واملؤلفة  شيخنا  خيام  عن  بعيدًا  كنا  الوادي.  يف  املتن�اثرة  النخيل  واحات  يف 
عشر خيام، وقيل لنا إنه وجدت يف اجلوار آثار مدين�ة قديمة، لكن العرب وعندما لقوا 

منا اهتمامًا بذلك تركونا ولم يشاءوا تزويدنا بمعلومات أكرث.

زمن  منذ  اسمه  يتغري  لم  اآلن،  نوجد  حيث  هذا  املشهور   )Farân( فاران  وادي 
البحر  حىت  سين�اء  جبل  سفوح  من  يمتد  ونصف،  يوم  مسري  طوله  يبلغ  موىس،  النيب 
إىل  االنسحاب  إىل  السكان  يضطر  مما  الغزيرة  األمطار  فصل  يف  باملياه  يمتلئ  األحمر. 
خصبًا  صغريًا  جزءًا  إال  فيه  نَر  ولم  جافًا.  كان  فقد  إقامتن�ا  فرتة  وخالل  اجلبال،  بطون 
ترعى فيه الماعز واإلبل واحلمري. بينما يعترب ما تبقى من هذا الوادي خصبًا جدًا، وقد 
قال لنا العرب إن بعض املناطق فيه واليت ذهب إليها حراسنا، هي واحات كثرية تنتج 
الفاكهة  فيه  تتوافر  إنه  يقال  واحلق  ويجب  الناس.  آالف  إلطعام  التمور  من  يكفي  ما 
التمر  من  مدهشة  كمية  عام  كل  يف  والقاهرة  السويس  إىل  حيملون  العرب  ألن  بكرثة، 
والعنب واألجاص والتفاح وفاكهة أخرى يف منتهى اجلودة وقد قدم لنا من أىت لرؤيتن�ا 
من العرب رطبًا صفراء يف أول نضوجها. أتت أوىل نساء الشيخ بصحبة نساء أخريات 
مكانني  يف  بشؤونه  تهتمان  زوجتان  الشيخ  لهذا  ودجاجة،  بيضًا  لنا  وقدمن  لزيارتن�ا 
جارتن�ا  وهي  األخرى  ترعى  بينما  ما،  شيئ�ًا  بعيدة  خنيل  واحة  تدير  إحداهما  مختلفني، 
الماشية والدواجن. ولم تشأ الثاني�ة الدخول إىل خيمتن�ا يف حني أنها جلست على مقربة 
منا لتتحدث إلين�ا على راحتها، وشكت من زوجها الذي يهملها ويفضل ضرتها، ويميض 
معظم وقته يف مصر لنقل الماء أو البضائع. ولم يكن يشء ليثري إعجابها أكرث من قانونن�ا 
دون  للتحدث  الفرصة  يل  تت�اح  اليت  األوىل  املرة  تلك  كانت  الزوجات.  تعدد  يمنع  الذي 
حرج مع امرأة مسلمة. وبما أنن�ا انطلقنا يف الرابع عشر من سبتمرب )أيلول( فقد قطعنا 
ميلني يف وادي فاران ووصلنا إىل سفوح جبل موىس. صعدنا مياًل ونصف امليل وخيمنا 
قرب كتلة كبرية من احلجارة املتشققة، واليت حسب رواية العرب، قطعها موىس بضربة 
واحدة من عصاه. وجدنا ين�ابيع مياه عذبة يف تلك اجلبال، وشربت بسعادة فائقة للمرة 

األوىل منذ وصويل إىل مصر ماء عذبًا.
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الفصل السادس
جبل سين�اء ودير القديسة كاترين

فاران  وادي  طرف  يف  ترتفع  اليت  السلسلة  تلك  كل  موىس  جبل  العرب  يسيم 
هذه  من  كاترين  القديسة  دير  فيه  يقع  الذي  اجلزء  سين�اء  طور  ويسمون   ،)Farân(
السلسلة. ويب�دو أن تطابق األسماء يعود إىل التقليد الذي يتلخص يف أن اجلبل الذي 
حنن عليه اآلن هو سين�اء اليونانيني، حيث تلقى موىس الناموس. يف الواقع يصعب أن 
الضيق وسط جبال  كاليهود استطاع أن خييم يف مثل هذا املضيق  نفهم أن شعبًا كبريًا 
وعرة ومخيفة. يمكن أن تكون هناك سهول يف اجلهة األخرى من اجلبل فهذا ما جنهله 

حقًا.

بعد أن صعدنا ميلني ونصف من سفح اجلبل، وجدنا دير القديسة كاترين، املبين 
الدير ستني قدمًا مضاعفة ومثلها تقريب�ًا عرضه.  بن�اء  يبلغ طول  على أرض منحدرة. 
يف مقدمته مبىن صغري آخر وفيه باب الدير الوحيد. ويسد الباب عندما يكون املطران 
غائب�ًا. كل من يدخل الدير يرفع عرب السقف بواسطة حبل وبكرة، يرفع املرء يف سلة كما 
ترفع املؤن أيضًا. بين الدير كله من احلجارة املنحوتة وهي طريقة بن�اء يف هذه الصحراء 

البعيدة قد تطلبت الكثري من اجلهود الكثيفة والتكاليف الباهظة.

يوجد أمام الدير بستان مليء بأروع أشجار الفاكهة، وقد أكد لنا العربان أن الرهبان 
يدخلون إليه من دهالزي حتت األرض. وال يسمح للرهبان اليونانيني استقبال رجل أورويب 
دون إذن مطران جبل سين�اء، املقيم بشكل دائم يف القاهرة. وقد وعدنا املطران برسالة 
اإلجنلزيي  السفري  وبمساعدة  لكنن�ا  القسطنطيني�ة.  إىل  منا  علم  غري  على  سافر  أنه  إال 
تمكّنا من احلصول على رسالة أخرى من البطريرك املعزول، الذي كان قد أمىض ثالث 
سنوات يف دير القديسة كاترين. واعتقادًا منا أنه يكفي لرسالة التوصية هذه أن تسمح 
بقبولنا يف الدير فقد قدمناها للرهبان وذلك بإدخالها يف حفرة صغرية يف السور. تشاوروا 
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حول أمر استقبالنا، وبعد طول انتظار أجابونا أنهم ال يستطيعون استقبالنا ألنه ليس 

حبوزتن�ا رسالة من مطرانهم.

أثن�اء محادثتن�ا جتمهر حولنا عدد كبري من العرب الذين رأين�اهم من اجلبال املجاورة، 
وقد دفعنا لهم مبلغًا معين�ًا لقاء استقبال كل أجنيب يف الدير. عندما يكون املطران يف الدير 
يفتح الباب، ويقيم الدير وليمة لكل العرب الذين يأتون إليه يف هذا الوقت. وتثقل هذه 
الصدقات  من  يعيشون  فهم  الباهظة،  بالتكاليف  الفقراء  الرهبان  هؤالء  كاهل  العادة 
واحلسنات واليت تنهب يف الطريق إليهم من القاهرة إن كانت من املؤن. وبصورة عامة، 
اجلبال  من  الدير  على  النار  يطلقون  ما  وغالبًا  اخلطورة،  شديدي  جريانًا  العرب  فإن 
إال بعد  الرهبان من ديرهم حىت خيتطفوهم وال يطلقوا سراحهم  إن خيرج  املجاورة، وما 
دفع فدية قيمة. وقد شاهدنا بأم أعينن�ا وقاحة أحد الرجال البدو الذي انهال بالسباب 
بنربة  طلبه  الذي  اخلزب  احلال  يف  إعطاءه  رفضوا  الذين  الرهبان  هؤالء  على  والشتائم 

متعجرفة.

وكي ال نسبب أي إزعاج للرهبان، فقد انسحبن�ا وخيمنا على مسافة ربع الفرسخ 
من الدير. ومكافأة لتصرفنا احلذر، أرسلوا لنا حااًل هدية من الفاكهة. بدا العنب شهيًا 
ألشخاص مثلنا سافروا طوياًل يف بالد جرداء قاحلة. ومن بني هؤالء العرب املحتشدين 
حولنا كنت أرغب يف اختي�ار دليل يقودين يف سين�اء فلم يكن حراسنا يريدون تكبد عناء 
شيوخنا  يل  أحضر  وأخريًا  اآلخرين.  العرب  وبني  بينهم  خالفًا  سبب  مما  األمر،  هذا 
له  ليسمحوا  وذلك  سين�اء،  بشيخ  يدعونه  وكانوا  معنا،  الطريق  من  شوطًا  قطع  عربي�ًا 
باالستفادة بعض اليشء من مرافقته احلجاج. بصحبة شيخ سين�اء والشيوخ اآلخرين، 
اليوم نفسه على تسلق هذا اجلبل، من املستحيل أن يكون موىس قد وصل  عزمت يف 
إليه من تلك اجلهة اليت رأيتها بسبب وعورته، ومن أجل التمكن من تسلقه فقد حفر 
اليونانيون بعض الدرجات يف الصخر، تلك الدرجات كانت يف بعض النوايح من احلجر 
باألحرى  أو  اجلبل  قمة  حىت  درجة  آالف  ثالثة   )Pococke( بوكوك  عد  وقد  املنحوت، 
هذا الصخر األجرد والوعر. بعد أن صعدنا خمسمائة درجة من دير القديسة كاترين، 
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وجدنا نبعًا رائعًا والذي كان سيصبح مكانًا جمياًل لو توافرت له بعض اللمسات الفني�ة. 
كما وجدنا بعد ألف درجة كنيسة صغرية للعذراء، صعدنا خمسمائة درجة أخرى لنجد 
معبدين آخرين يف سهل تدخل إليه من بابني صغيرين مبنيني. يف هذا السهل شجرتان 
قلد  اليونانيني.  حساب  على  وذلك  الكربى  األعياد  أيام  وليمة  العرب  ظلهما  يف  يقيم 
أبعد  املعبد، ورفضوا مرافقيت  مرافقونا املسلمني احلجاج يف تقبي�ل الصور والصالة يف 
عني  يف  باألخذ  اجلبل،  هذا  يف  إليها  الوصول  يمكن  اليت  القمة  أنها  بذريعة  ذلك  من 
إىل  للوصول  درجة  ألف  أصعد  أن  علي  يبقى   ،  )Pococke( بوكوك  قاله  ما  االعتب�ار 
والذي  ُبعد  عن  كاترين  القديسة  جبل  بمشاهدة  واالكتفاء  للزنول  فاضطررت  القمة. 

يرفض الشيوخ اصطحايب إليه.
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الفصل السابع

العودة من جبل سين�اء إىل السويس
ليلتن�ا  وقضين�ا  )أيلول(،  سبتمرب  من  عشر  الرابع  ظهر  بعد  موىس  جبل  من  نزلنا 
يف سفحه حيث يب�دأ وادي فاران )Farân(. ويف اليوم التايل وبما أنن�ا لم نقطع إال ثالثة 

أميال يف الوادي فقد توقفنا قرب منازل شيخ بين سعيد.

تركنا احلراس مرة ثاني�ة وذهبوا للقاء أصدقائهم يف واحات النخيل. والتقين�ا أثن�اء 
غيابهم بشاب عريب يركب جماًل، الشاب كان مخمورًا يف إحدى تلك الواحات، وعندما 
أنن�ا أوروبيون ومسيحيون اخذ يمازحنا كما يمازح تقريب�ًا شابًا أوروبي�ًا بال تهذيب  علم 
اخلمر.  يصنعون  البدو  أن  احلادثة  تلك  من  واستنتجنا  أوروبا.  يف  يهوديًا  وقاحة  وبكل 
والحظنا يف الوقت نفسه حكمة الشريعة اإلسالمية اليت حترم على متبعيها استعمال 

الكحول القوي والذي يثري األهواء، فأهواء سكان البالد احلارة عنيفة بالفطرة.

يف الواقع، من عادة بعض املسلمني يف املدن أن يشربوا اخلمر، لكنهم يسرتون هذه 
املعصية وخيتبئون يف بيوتهم، وال جيرؤون على الظهور ثملني يف املجتمع، خجاًل أو خوفًا 
بمسلم  ورحاليت  أسفاري  كل  خالل  ألتق  لم  فإنين  الشاب  ذلك  باستثن�اء  العقاب.  من 

مخمور وفظ كهذا.

بعد عودة حراسنا انطلقنا يف العشرين من الشهر وتقدمتهم يف اليوم التايل ألرى 
مرة أخرى اجلبل الذي سأحتدث عنه يف وصفي للمقربة املصرية.

جبل  إىل  ذاهبون  وحنن  لياًل  قطعناه  الذي  الدرب  من  جزءًا  التايل  اليوم  يف  رأين�ا 
حبروف  كتابات  وجدت  الرجلني،  أم  يسىم  جبلي  معرب  وقرب  املكان  ذلك  يف  موىس. 
الكتابات خبشونة يف الصخر بواسطة بعض  القاهرة، حفرت  مجهولة حدثوين عنها يف 
املعادن املسنن�ة دون ترتيب أو انتظام. ورأى العرب أن الوقت الذي أمضيه يف نسخ تلك 
الكتابات هو وقت ضائع، لم خيطئوا كثريًا يف حكمهم وسأشرح رأيي حول هذه الكتابات 

املبجلة عند حدييث عن جبل املقطب.

السيد  لنجد  السويس،  إىل  عدنا  )أيلول(  سبتمرب  من  والعشرين  اخلامس  يف   
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باورينفاين�د وقد تماثل للشفاء، وكان علين�ا للوصول إىل هذه املدين�ة اجتي�از ذراع البحر 
نفسه والذي قطعناه يف املركب أثن�اء ذهابن�ا، لكن لم يكن يوجد أي مركب على الضفة 
اخلليج  من  اجلزء  هذا  بعبور  جازفنا  اجلزر،  وقت  هو  الوقت  أن  رأين�ا  وعندما  الشرقية. 
إىل اليابسة. وجنحنا يف ذلك جناحًا كاماًل وحنن ننعطف قلياًل حنو الشمال، من جهة آثار 
القلزم، سارت جمالنا خبطى واثقة، أما العرب املرتجلون فلم يصل الماء إال إىل ركبهم. من 
املحتمل أن تكون تلك هي املرة األوىل اليت حياول فيها أوروبيون قطع تلك املسافة بهذه 
الطريقة. رأين�ا يف هذه املحاولة التب�اين الكبري يف ارتفاع مياه خليج السويس، وسبب هذا 

التب�اين هو املد واجلزر، واقتنعنا من أنن�ا نستطيع عبور البحر األحمر أثن�اء اجلزر.

الغريب  الساحل  عند عودتن�ا إىل السويس، كانت لدي رغبة يف تفحص قسم من 
للخليج واجلبال اليت حتفه. لكين - واحلق يقال - لم أستطع أن أجد من يصطحبين يف 
تلك الرحالت اخلطرية. فما أن تبتعد قلياًل عن املدين�ة حىت تتعرض للنهب والسرقة 
يرى  عندما  يرجتف  كان  لكنه  يرافقين  أن  عريب  رجل  أخريًا  وقبل  الصحراء.  وسط  يف  كما 
تلك  يف  انزعايج  وبسبب  أيضًا،  منا  خياف  يب�دو  ما  على  كان  والذي  إنساين،  مخلوق  أي 
الرحالت فإنين لم أتمكن من تدوين ملحوظات على درجة من األهمية. لكن سنحت 
يل الفرصة ألرى وللمرة األوىل ظاهرة مذهلة أثارت اهتمايم بشكل خاص لكنين اعتدت 
عليها وألفتها مع مرور الوقت. عريب راكب جماًل رأيت�ه قادمًا من بعيد، بدا يل كربج عال 
يتحرك يف الهواء، إال أنه كان يميش يف واقع احلال على األرض مثلنا. حتدث العديد من 
املسافرين عن خداع البصر هذا، الذي يربهن عن انكسار األشعة األقوى من األفق يف 
هذه املناطق اجلرداء، أي األفق املشبع ببخار ذي طبيعة مختلفة عن الغازات اليت تمأل 
أجواء البالد احلارة. وقد استحال علي أن أحصل على معلومات إجيابي�ة تتعلق بالقناة 
إىل  ليصطحبين  عريب  أي  توظيف  من  أتمكن  ولم  األحمر.  البحر  يف  بالني�ل  تتصل  اليت 
املنطقة اليت على ما يب�دو تقع فيها القناة، واليت تقطنها قبيلة معادية لسكان السويس. 
ويف ضوايح املدين�ة لم أحلظ أي أثر لقناة، إال كتلك اليت رأين�اها يف وادي مصيبحة الواقع 
ويأيت  الغزيرة،  األمطار  هطول  بعد  الوادي  يف  املياه  تتجمع  واملدين�ة.  سويس  بري  بني 

السكان ويأخذون منها قدر احتي�اجاتهم، تغطي احلشائش تلك املياه اجلارية.
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الفصل الثامن

من جبل الكتابات ومن مقربة مصرية
اآلباء  لدير  العام  الرئيس  رواية  كلوجر،  مطران  وهو  كاليتون  السيد  نشر  أن  منذ 
الفرنسيسكان يف القاهرة، حتدث الناس كثريًا يف أوروبا عن اكتشاف هذا الراهب جلبل 
كامل غين ومليء بكتابات كتبت حبروف مجهولة. أسعدنا وجود آثار ليهود قطنوا سابقًا 
هذه املنطقة، وعلى هذا األمل وعد مطران كلوجر جبائزة قدرها 500 جني�ه إسرتليين كأجر 

سفر لعالم يأخذ على عاتقه نسخ هذه الكتابات املهمة.

وبينما خفت بريق ألق هذا االكتشاف املندثر و تالشت اآلمال، الحظنا أن العديد 
من املسافرين كانوا قد تنبهوا، على درب جبل سين�اء إىل صخور ممتلئة بنقوش فريدة 
ابًا يونانيون كانوا قد حتدثوا عنه يف القرن الثالث. مومونيس قد نسخ شيئ�ًا من  وحىت أن ُكتَّ
تلك الكتابات: بوسوك و مونت�اجو كانوا قد نسخوا كتابات أخرى، وأعطوها لعدة علماء. 
وبالتايل نستطيع البت أن تلك النقوش لن تكون قد نقشتها أيد يهودية وال أيد عربي�ة، 
بسبب أشكال حنتت�ًا حنتًا رديئ�ًا رافقت تلك الكتابات. واعتقد البعض أنهم تعرفوا إىل 
خليط من احلروف القبطية والعربي�ة. أخريًا رجل ضليع وخبري باللغات الشرقية خمن 
الكتابات يمكن لها أن تكون فينيقية: وما يزيد من قوة هذا االحتمال، أن هذا  أن تلك 
الشعب كان له يف الزمن الغابر مؤسسات عظيمة الشأن على السواحل الشرقية للبحر 

األحمر.

ما  على  حىت  وال  التاريخية،  احلقائق  و  الكتابات  هذه  قيمة  على  متفقني  نكن  لم 
يمكن أن يرتىج منها. ويفيد أكرب اخلرباء أن تلك الكتابات بسبب أمكنتها وحنتها ال حتمل 
إال أسماء مسافرين وتواريخ مرورهم من هذا املكان. حيث نرى عددًا هائاًل من الكتابات 
الوسيلة  هذه  أن  اعتقدوا  أشخاص  أسماء  على  حتتوي  اليت  والعربي�ة  اليوناني�ة  الرديئ�ة 

املتواضعة ستتحدث عن حياتهم املجهولة إىل ذريتهم. 

ولكي أعرف على أي حنو علي أن أتصرف، قمت بنسخ عدد كبري من تلك الكتابات 
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املكتوبة حبروف مجهولة واملنحوتة على الصخور اليت حتف جانيب الطريق املؤدي إىل جبل 
سين�اء كان يوجد البعض منها على اجلبل. لدي نسخة من كتابات أخرى ختتلف حروفها 
عن احلرف السابقة، قبل مجييئ بوقت قصري قام بهذه النسخة السيد العالم دونايت، 
وقد ضاعت هذه النسخة فهي لم تعد إىل أوروبا. أما أغىن املناطق بكتابات من هذا النوع 
فهو مضيق أم الريسلني الذي حتدثت عنه: ومن املمكن أن يكون جبل املقطب يف تلك 

املناطق.

ممن  أنين  أرى  احلروف،  هذه  أشكال  وُتفّحصت  جيدًا  املكان  ُتفّحص  أن  بعد 
يعتقدون أن تلك الكتابات ليست على درجة من األهمية وتب�دو وكأنها من صنع أيادي 
املسافرين الالهني الذين اكتفوا حبك الصخور بمنقرة صغرية لكتابة ما يؤرخ سفرهم 
وبإضافة أشكال من رسوم الئقة لتلك الشعوب البدائي�ة. عندما يود البعض أن يرتك 
وأن  احلجارة،  حتضري  يف  أكرب  اهتمامًا  يويل  أن  عليه  فإن  هامة،  أحداثًا  القادمة  لألجيال 
يعىن بانتظام الكتابة، كما ستت�اح يل الفرصة يف احلديث عنه عندما أتطرق ملوضوع آثار 

عاصمة الفرس مدين�ة برسبوليس.

ورغم االحتي�اط البديهي الذي اختذناه جتاه كل الروايات واحلكايات اليت ختص هذا 
اجلبل، فقد استعلمنا يف القاهرة عن أحواله، ووجدنا كما نوهت سابقًا شيخًا من قبيلة 
إليه.  األقباط، الذي زعم إلمامه ومعرفته جببل املقطب الشهري هذا ووعدنا أن يقودنا 
فقد كان من واجبن�ا رؤية تلك الكتابات، ولم نكن نود أن تضيع من أيدين�ا تلك الفرصة.

الذي  الشيخ  إقامة  مكان  إىل  وصلنا  )أيلول(  سبتمرب  من  العاشر  مساء  ويف 
اصطحبن�ا يف اليوم التايل برفقة حرسنا إىل ذلك اجلبل. فقد قال لنا إنه يقع على مقربة 
من سكنه، وبما أنن�ا سلكنا دربًا وعرًا وقاسيًا فقد أدهشنا وجود مقربة فرعوني�ة رائعة يف 
حني أنن�ا كنا ننتظر وجود كتابات. أطلقنا اسم املقربة الرائعة على هذا املكان بالرغم من 

أنن�ا لم نر مثي�اًل لذلك املكان يف مصر حيث دفنت معالم من هذا النوع حتت الرمال.

لكنن�ا و عندما ندرس قلياًل فن العمارة املصرية والهريوغليفية املصرية، ونتفحص 
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االكتشافات القديمة يف صعيد مصر اليت اكتشفها نور الدين، فإنن�ا لن نتواىن عن نسبة 

آثار املباين اليت بني أيدين�ا إىل هذا الشعب.

منها  الواقفة  باحلجارة،  مليئ�ة  املقطب  جبل  واملسىم  املزعوم  اجلبل  هذا  قمة 
 : الهريوغليفية  بالكتابات  والغني�ة  أقدام،   7 إىل   5 من  طولها  يرتاوح  واليت  واملنقلبة، 
أنها حجارة قبور مع كتاباتها. يوجد يف وسط احلجارة  وكلما تفحصناها زادت قناعتن�ا 
مبىن لم يبق منه إال السور و يوجد يف داخله أيضًا كمية من حجارة قبور. يف طرف املبىن 
توجد غرفة ما يزال اجلزء العلوي منها قائمًا حىت اليوم، تستن�د الغرفة إىل أعمدة مربعة 

الشكل وهذه األعمدة باإلضافة إىل السور مغطاة بالكتابات الهريوغليفية.

جند يف كل املبىن تماثي�ل نصفية من فن املصريني القدماء. ونعلم أن املصريني كانوا 
يستخدمون الصوان أو حجارة شبيهة به. إلجناز أعمال مثيلة.

ترك لنا العرب الفرصة لنفحص بهدوء تلك الطرائف، وتدوين بعض امللحوظات. 
لكنين عندما هممت بنسخ بعض الكتابات الهريوغليفية، هرع اجلميع حنوي وقالوا يل إن 
شيخ هذا اجلبل يمنعين من القيام بعمل كهذا ، ولن أجرؤ على تنفيذه دون إذن الشيخ. 
هذا الشيخ املزعوم هو عريب من معارفهم، فقد اتفقوا فيما بينهم على إطالق هذا اللقب 
عليه، لالستفادة من هذه السلطة، وبالتايل احلصول على بعض المال منا. سيد جبل 
املقطب الذي تقدمنا إىل اجلبل ليستقبلنا عنده، قال لنا وهو يقرتب منا إنه لن يسمح لنا 
مقابل مائة أكو بأن ننسخ أي يشء ومن املحال أن يطيق رؤية النصارى يأخذون كنوزهم 
األوروبيني  أن  اإليمان  يدعون  الذين  أو  املؤمنون،  العرب  يظن  أراضيهم.  يف  الدفين�ة 
يملكون السر يف نبش الكنوز الدفين�ة يف األرض ونقلها عرب األثري، شرط أن يتمكنوا من 
نسخ الكتابة اليت ستدلهم على ذلك، ويتخذون من هذا االعتقاد حجة البزتاز المال من 
املسافرين. وبن�اء على هذا االعتقاد اخلرايف، فقد أسسوا نيتهم وزعمهم ليتقاسموا معنا 
ما وجدنا من الكنوز، أو بإجبارنا على دفع مائة أكو لقاء السماح لنا بالبحث عن الكنوز. 
وعندما فقدت األمل يف إقناع هؤالء الرجال املعنيني باألمر، وعدت سرًا بأن أدفع أربعة 
أكو ألحد حراسنا فهو رجل يتصرف دومًا بزناهة ورشد وتعقل، وذلك كي يرافقين بمفرده 
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إىل هذا املكان بعد عوديت من جبل سين�اء، ولكي يتيح يل الوقت الكايف ما أرغب يف نسخه، 
وقد حلظت مسبقًا أن هذا العريب قد وىف بوعده وأين نفذت ما خططت له. وللكتابات 
الهريوغليفية اليت أعطيت عنها نسخة، جمال الكتابات املوجودة يف مصر. يشء وحيد 
انفردت فيه تلك الكتابات وهو أن الماعز احليوان المألوف يف هذه املنطقة، موجود يف 
كل الكتابات، بينما احتوت الكتابات اليت بقيت يف مصر على الثور وال وجود للماعز فيها 
على اإلطالق. وبالتايل فلن يكون بإمكانن�ا االفرتاض أن هذه اآلثار من صنع سكان مصر 
والتقاليد  والعادات  الفنون  تبنت  أناس  من  أو  املصريني  من  فئة  صنع  من  بل  نفسها 
املصرية. فالعرب الذين استولوا يف األزمان الغابرة على مصر حتت حكم امللوك الرعاة، 
استطاعوا عندما طردوا إىل صحرائهم أن حيملوا معهم فنون وعادات وتقاليد الشعب 
الذي غزوه. ومهما يكن األمر من هذا االعتب�ار، فإنه ليس من السهل تفسري سبب وجود 
تلك املقربة العائدة إىل مدين�ة غني�ة ازدهرت فيها الفنون يف وسط الصحراء وعلى جبل 
بالسكان حسبما  مأهولة  املنطقة  أن هذه  املؤكد  املتحضرة، ومن  البالد  بعيدًا عن  وعر 
تب�دو عليه للوهلة األوىل، ألن العرب يسعون جلعل املسافرين يعربون دروبًا بعيدة عن 
هذه  وسط  يف  ومزدهرة  غني�ة  مدين�ة  هناك  أن  نتصور  أن  املستحيل  من  لكن  السكان، 
البحر  ساحل  على  الساحلية،  املدن  سكان  بعض  أن  املرجح  ومن  اجلرداء.  الصخور 
األحمر وبسبب تبجيل خاص للجبل املعين باألمر، لم يألوا جهدًا يف نقل موتاهم وتكبد 

عناء املسري يومًا كاماًل لدفن موتاهم يف مثل هذا املكان املقدس.
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الفصل التاسع

بعض تقاليد عرب الصحراء
العرب مقسمون يف الواقع إىل قبائل، وعندما يتحدثون يقولون بنو فالن، وبذلك 
اخلاصني،  شيوخها  الصغرية  القبائل  ولهذه  األغواط.  قبيلة  تعين  األغواط  بين  فإن 

الذين يتبعون الشيخ األكرب لقبيلة ذات نفوذ كبري. 

ويف طريقنا إىل جبل سين�اء مررنا يف أرايض بين األغواط، وبين صواحلة، وبين سعيد. 
ولهذه القبائل الثالث عالقات خاصة مع دير القديسة كاترين، فهم يدعون أنهم كانوا 
حماته، لكنهم باألحرى كانوا مصيبت�ه وبالءه. فبنو سعيد وهم األقرب للدير ينحدرون 

من الصعيد ولهم بشكل خاص سمعة سيئ�ة للغاية.

هؤالء العرب وبالرغم من تفرقهم إال أنهم اجتماعيون و غالبًا ما يتب�ادلون الزيارات. 
ولهم آدابهم اخلاصة وهي احتفالية جدًا. فعندما وصلنا إىل شيخ قبيلة األغواط، شهدنا 
والتحية  السالم  إللقاء  أتوا  بقدومه،  الشيخ  أصدقاء  علم  فعندما  زياراتهم.  احتفال 
عليه ونلنا حنن أيضًا نصيب�ًا من لطفهم، فقد هنؤونا ظاهرًا برحلتن�ا املوفقة إىل الصحراء. 
احلال  عن  بمودة  منهم  كل  ويسأل  ويتعانقون  يتصافحون  التحية  يتب�ادلون  فعندما 
والصحة، وعندما يدخل شيخ على مجموعة ينهض اجلميع فيدور الشيخ ويسلم على 

املوجودين ويعانقهم.

وختيل بعض املسافرين أن جزءًا من آدابهم تتجسد يف السؤال املتب�ادل عن صحة 
مهنة  من  رجالن  التقى  ما  فإذا  يسيئهم،  كهذا  سؤااًل  أن  رأين�ا  لكنن�ا  واملوايش.  اإلبل 
واحدة، دار احلديث بينهما بشكل طبيعي عن العمل، وهكذا فإن رجلني من البدو وبما 
كما  املوضوع،  بهذا  تتعلق  بأمور  يتحدثان  باملوايش،  االهتمام  هو  الوحيد  شاغلهم  أن 

يتحدث فالحونا عن حقولهم ومراعيهم.

وتشبه طريقة عيشهم إىل حد ما طريقة عيش العرب الرحل واألكراد والرتكمان، 
واألسود،  باألبيض  مخطط  أو  اللون  أسود  خشن،  نسيج  من  خيم  يف  يسكنون  فهم 
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نسجته نساؤهم من شعر الماعز. وتنقسم تلك اخليام إىل ثالثة أقسام أحدها للنساء 
من  حيتمون  فهم  كاملة،  خيمة  يملكون  ال  الذين  أما  للماشية.  والثالث  للرجال  واآلخر 
تقلبات الطقس حتت قطعة من القماش شدت على بعض األعمدة اخلشبي�ة. أما ظل 
األشجار وكونه ممتعًا للغاية يف مثل هذه املناطق املقفرة، فإن البدو يبحثون عن أمكنة 

ظليلة للتخييم فيها.

القش  من  كبرية  حصرية  من  ويت�ألف   : املسكن  بساطة  مع  األثاث  ويتن�اسب 
أيضًا:  النقل  سهلة  فهي  املطبخ  جتهزيات  أما  وسرير،  وكرايس  كطاولة  ويستخدمونها 
وتت�ألف من بعض األواين واألطباق وبعض الكؤوس النحاسية املبيضة. أما الثي�اب وكل 
ما يمتلكون من أشياء ثمين�ة فهي مخبأة يف أكياس جلدية ومعلقة داخل اخليمة. يوضع 
السمن يف إناء من اجللد، والماء يف قرب من جلد الماعز. ويبىن موقد الطهي يف كل مكان 
أو بعض احلجارة رصفت جبانب بعضها  الرتاب  ويف احلال فما هو إال حفرة حفرت يف 
املصنوع  العجني  عليه  خيزبون  حديديًا،  صاجًا  لديهم  فإن  الفرن  عن  وعوضًا  البعض. 

على شكل أرغفة رقيقة. وال يعرفون إال حجر الرىح.

طعامهم بسيط بساطة حياتهم. حيبون اخلزب الطازج، ويسعون أثن�اء التسوق يف 
املوايش  وحليب  التمر  من  طعامهم  ويت�ألف  الدقيق.  شراء  إىل  خاص  بشكل  الصحراء 
دون أن نستثين حليب النوق، ومن اجلب و العسل. أما الوليمة فهي ماعز صغرية تذحب 

وتشوى وتؤكل حااًل.

وبالرغم من أنهم فقراء ومجربون على العيش مما يصرفه الغرباء لكنهم كرماء فيما 
بينهم يدعون بعضهم البعض إىل تن�اول الطعام، وال يقبل شيوخنا دعوة على الطعام إىل 

مائدة أحد من أصدقائهم من دون أن يأخذ على عاتقه رد الدعوة.

ثي�ابًا عادية كثي�اب إخوانهم يف مصر، وال خيتلفون  ويرتدي عرب الصحراء تقريب�ًا 
عنهم إال بالنعال املصنوعة من اجللد اخلام وذات الشكل اخلاص. قسم كبري منهم يسري 
حايف األقدام على الرمال املحرقة مما جيعل أقدامهم يف النهاية بال إحساس. وطريقتهم 
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يف التسلح ما زالت تشبه طريقة العرب املصريني : يمتطون اإلبل كما يمتطي اآلخرون 

صهوة اخليل وحيملون الرماح والسيوف وأحيانًا البن�ادق.

الواقع  يف  أنه  إال  العادي،  املصريات  زي  من  أكرث  النساء  زي  بساطة  من  وبالرغم 
نفس الزي. فقد تمزيت زوجة أحد شيوخنا بعقد فريد من نوعه، فهو مؤلف من حلقات 
كبرية من الشبهان، ووضعت منه يف أذنيها، وفيما تبقى، فإن تلك النسوة اللوايت يعشن 
بايق  من  أقل  اهتمامًا  يب�دين  أسرهن،  حاجات  بتلبي�ة  يعنني  واللوايت  الدني�ا  عن  بمعزل 

النساء الشرقيات يف استقبال الضيف سافرات الوجوه.

يف الواقع يسمح للمسلمني بالزواج من أربع نساء، أما البدو الفقراء احلال والذين 
يربكهم السعي وراء رزقهم، فهم يكتفون بزوجة واحدة. يف حني يزتوج ميسورو احلال 
من اثنتني وذلك ليكون لديهم من يدير شؤونهم يف مكانني مختلفني. تصرفات وحديث 
لنا تفريقه لزوجتي�ه شاهد آخر  النحو ويب�دو  للتفكري على هذا  شيخ بين سعيد دفعتن�ا 

على سيئ�ات تعدد الزوجات.
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وادي ورفان يسكنه بدو وعرب رّحل



159القسم السادس: السفر من القاهرة إىل السويس واىل جبل سين�اء

القسم السابع
ة َحيَّ ة واللُّ َوْيس إىل َجدَّ السفر من السُّ
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الفصل األول
مغادرة السويس

القافلة  ووصلت  السويس  إىل  صغرية  قوافل  عدة  بالتت�ابع  قدمت  غيابن�ا  أثن�اء 
الكربى القادمة من القاهرة للتو، بعد عودتن�ا من جبل سين�اء،. ومع أنن�ا لم نكن خنىش 
على اإلطالق القراصنة بالذات يف البحر األحمر. حّبارة هذه الديار ال يتقنون املالحة كما 
جيب حىت أنهم ال جيرؤون أبدًا على االبتعاد عن الشواطئ، إال أن هذه الطريقة البطيئ�ة 
يف املالحة قد عرضت مركبًا وحيدًا يف عرض البحر إىل النهب من قبل العرب، وقد حدث 
مثل هذا ورأين�اه العام المايض. ولهذا السبب أيضًا تسري املراكب يف قوافل وكل أربعة 

مراكب تسافر دومًا مع بعض لنجدة بعضهم بعضًا.

هذه  إليها  وصلت  أن  بعد  القاهرة  من  أكرث  بالسكان  مزدحمة  السويس  بدت 
القوافل ؛ وكل هذه اجلموع اليت ال تستطيع البقاء هنا طوياًل ولم تكن تفكر إال بالرحيل 

دون أي تأخري.

اعتدنا  أنن�ا  من  وبالرغم  السفر،  على  مزمعني  مراكب  رباين  من  توصية  حنمل  كنا 
رحالت  يف  به  نشعر  لم  بعناء  جدة  إىل  الرحلة  أثن�اء  شعرنا  فقد  املسلمني،  مع  العيش 
جيدر  ال  أنه  يعتقدون  املسلمني  أن  يونانيون  لنا  أشار  وقد  هذه.  من  خطورة  أكرث  كانت 
املدين�ة املقدسة.  الذين يقتربون من  الرحلة مع احلجاج  القيام بمثل هذه  باملسيحيني 
وبسبب ما ذكرناه، لم نكن جنرؤ على امليش يف املركب وحنن حنتذي نعالنا، فقد كان بعض 
احلجاج ال ينظرون إلين�ا بعني الرضا تقريب�ًا مثلما ينظر إىل الربوتستانيت راهب كبويش 
ذاهب إىل أورشليم. ولكن إن كنت ال جترؤ على السري حايف القدمني على سطح السفين�ة 
فذلك يشكل إهانة للمسيحيني، بل هو قانون عام يسود اجلميع، فقد كان السطح يف 

هذه املراكب يعترب بمثابة قاعة ال تدخل إليها إال بعد أن ختلع حذاءك.

وحىت ال خنتلط مع هؤالء املسلمني استأجرنا غرفة اخرتناها يف أفضل املراكب اليت 
وقد  املدين�ة،  إىل  مسافر  غين  أسود  طوايش  يقيم  كان  لنا  املقابلة  الغرفة  ويف  وجدناها. 
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حمل معه حاجات ال فائدة له منها، وكان يتخذ سرايا حريم وكأنه سيد تركي. أما الغرفة 
أوالدهن  مع  اجلواري  النساء  من  أربعني  لنحو  اتسعت  فقد  غرفتن�ا  حتت  اليت  الكبرية 

ورجل مملوك، وقد أزعجتن�ا جدًا نزاعاتهم وصراخهم الدائم.

وتركوا  وطرود،  حبزم  وأحاطه  السطح  على  مكانًا  التجار  من  واحد  كل  واستأجر 
مكانًا صغريًا لتحضري الطعام واجللوس والنوم. فانزعج حبارتن�ا اليونانيون لعدم مهارتهم 
ولصعوبة القيام بمهامهم بسبب كل تلك العوائق، فصاروا يدوسون على أمتعة التجار 
مما أثار نزاعات ومشاجرات باستمرار. كان مركبن�ا رغم قدرته على حمل أربعني مدفعًا 
أربعة  خلفه  جير  كان  حمولته،  عن  النظر  وبغض  كثرية.  ببضائع  مشحونًا  األقل،  على 
قوارب جناة، ثالثة منها كبرية وواحد صغري، الثالثة الكبرية محملة باملسافرين واخليل 
واخلراف وحىت بنساء مشكوك يف نشاطهن. أما الربان فهو تاجر كبري من القاهرة اسمه 
عديم  حبار  إىل  األمر  سلم  وقد  األوروبيني.  البحارة  بني  المعًا  جنمه  يكون  ال  قد  شعيب، 
مغناطيسيًا  حجرًا  الضوء،  األوروبيون  يضع  حيث  الفرجارين  بني  يضع  وكان  اخلربة. 
كبريًا، لزييد حسب زعمه، قوة اإلبر املغناطيسية بطريقة غري محسوسة. وكان ال بد لنا 
من أن نسلم أنفسنا إىل حبارة من هذا الطراز، ممن ال جيرؤون على املغامرة يف عرض البحر، 
ويتتبعون الشواطئ املليئ�ة باحلواجز البحرية ُشعب املرجان. ومباشرة بعد االتفاق على 
الثمن دفعنا لربان مركبن�ا أجرة كل الرحلة من السويس إىل جدة، لكن وفقًا لعادات هذا 
أي  يف  البحارة  يطلبه  ال  األجر  وهذا  للبحارة،  أجرًا  نعطي  أن  اإلحبار  قبل  علين�ا  كان  البلد 
مكان آخر إال عند الوصول. وحتاشيًا لكل املشكالت مع الركاب فقد صعدنا مع أول من 
ما  لريى  املراكب  سيفتش  احلاكم  ألن  أيام،  عدة  االنتظار  علين�ا  وكان  املركب.  إىل  صعد 
إذا كانت محملة فوق طاقتها، ولم يفته إذن القيام بواجبه، فيحصل بموجبه على رسم 
يشكل جزءًا من معاشه. وأخريًا وبعد كل هذا االنتظار، أحبرت املراكب األربعة يف منتصف 
تكون  ال  وعندما  خطر،  شاطئ  بمحاذاة  وسرنا  األول(.  )تشرين  أكتوبر  من  العاشر  ليل 
الريح مواتي�ة، يكون الشاطئ مليئ�ًا بشعب املرجان. كانت املراكب ترسو كل مساء، وكان 

يت�اح لنا الزنول إىل اليابسة إذا أردنا املغامرة يف البالد ملشاهدة موقع ما ذا أهمية. 
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الفصل الثاين
مرفأ الطور

كان املرفأ الذي رسا فيه مركبن�ا كاملعتاد موقعًا مهمًا يف القديم، أما اليوم فقد تهدم 
حصنه الصغري املسىم قلعة الطور وهجرته كتيبت�ه، بينما نرى يف نواحيه بعض القرى 
أما  املقفر.  الشاطئ  ذلك  الصيد مثلهم مثل سكان كل  من  سكانها  اليت يعيش  املتمزية 
بلدة النصارى فيقيم فيها مسيحيون يونانيون ولهم يف اجلوار دير ال يوجد فيه إال راهب 
واحد. وبلدة فيها )بري( برئ ماؤها أعذب من ماء النبع، وأقل عذوبة من الماء الذي يزود 
به األعراب املراكب، والذي يأتون به من اجلبال على ظهور اجلمال. وكل املالحني الذين 
يقودون املراكب املسافرة من السويس إىل جدة يقطنون يف قرية اجلبي�ل ويدفع بعضهم 
500 وحدة نقدية يف الرحلة للقبطان، وهي كمية تضاف إىل ما يرحب مقابل أن يعّلم املهنة 
لبعض أوالدهم الذين يرافقونه خالل الرحلة فيدلّهم مثالً على مواقع الشعب املرجاني�ة 
راهب  فأرسل  املزعوم،  عيليم  وادي  ملشاهدة  الرب  إىل  فورسكال  السيد  ونزل  والرمال. 
الدير اليوناين من يقوده إىل هذا املكان املليء بنخل التمر، وعندما تأخر صديقنا هذا يف 
ويف  جبالهم.  رسم  أراد  ألنه  باحتجازه  األعراب  تتهم  املركب  يف  شائعة  انتشرت  العودة 
احلال بادر بعض التجار الذين كانوا يف اجليش االنكشاري، وانطلقوا لتخليصه وامليجء 
به بكل أمان. وحلسن احلظ كانت هذه الشائعة كاذبة وعاد السيد فورسكال من دون 
اجلبلية،  السالسل  مجموعة  لرؤية  املكان  هذا  يف  الفرصة  لنا  توافرت  أحد.  يزعجه  أن 
حيث تب�دأ إحداها بالقرب من الطور، وتنتهي يف جبل موىس، وقمة هذه السلسلة تقع 
يف جبل القديسة كاترين. وقد رأين�ا بوضوح قمة جبل القديسة كاترين، وشاهدنا إىل أي 
األحمر.  البحر  ذراعي  نهايات  مالئة  هذه  الضخمة  الصخور  كتلة  سين�اء  فوق  تعلو  حد 

وبالقرب من الشواطئ ينخفض مستوى اجلبال ليشكل تالاًل تنتهي إىل سهول رملية.
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الفصل الثالث

اإلحبار من الطور إىل جدة
كنا نراقب طريقة اإلرساء يف كل مساء حىت رأس محمد. لكن ابت�داًء من هذا الرأس 
وحىت شواطئ شبه اجلزيرة العربي�ة، كان علين�ا بالضرورة اإلحبار يف عمق البحر، كي جنتاز 
البحر األحمر بكل اتساعه. كان األوروبيون ينظرون إىل هذا الطريق وكأنه الطريق األكرث 
أمانًا وذلك خللوه من الصخور البحرية؛ بينما يظن األتراك أنفسهم أنهم ضلوا بمجرد 

أن تغيب عن أنظارهم اليابسة.

إن أنواع املصائب اليت حدثت بسبب جهل حبارتهم جديرة واحلق يقال بأن ترعبهم. 
فقد غرق مركبان يف هذه النوايح من بني أربعة مراكب أحبرت متأخرة بعض اليشء العام 
المايض. وقد روى لنا بعض األشخاص الذين سافروا على منت تلك املراكب طرائف 
هذا احلدث، وهي كفيلة بإعطائن�ا فكرة عن املالحة الرتكية. فما إن هّبت العاصفة حىت 
قفز كل البحارة واملسافرين إىل قوارب النجاة وتوافر لهم الوقت للوصول إىل بر األمان. 
القاع.  إىل  الثاين  غرق  بينما  البحر  صخور  على  أحدهما  فتحطم  املهجوران  املركبان  أما 
أيدي  على  املوت  خلطر  عرضه  مما  النجاة  قوارب  حبال  الثالث  املركب  رئيس  وأرىخ 
الركاب، ولكن وبعد أن وصف لهم جبدية اخلطر املحدق بهم ووعدهم أن ينجيهم منه، 

شرط أن يدعوه يمارس عمله، ساعدوه بكل قوتهم مما أنقذ مركبهم.

الغرق. فقد  الطريق حلول مصيب�ة أخرى أشد خطورة من  وكنا خنىش خالل هذا 
أسفل  الساكنات  النساء  جتففها  كانت  اليت  الثي�اب  يف  األوىل  مرتني:  النار  اشتعلت 
النريان  لكانت  لنجدتهن  نركض  وجعلنا  نبهنا  الذي  احلاد  صراخهن  ولوال  املركب، 
برتب�ة  ضابطًا  السرايا  إىل  املغتاظ  الرئيس  أرسل  فقد  الثاني�ة  املرة  أما  املركب،  التهمت 
مالزم ليعاقب بعصاه املذنبني، فنتج عن تلك العملية غوغاء شيطاني�ة ولكن ذلك قد 
وفر لنا راحة ممتعة، فتلك النسوة كن فعاًل مزعجات ودون حياء أو خجل. فعلى مقربة 
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مين ومن غرفنا كنت أسمع أصواتًا نسائي�ة، فأنظر من خالل شق وأرى يف كل مرة ثالث 
أو أربع نسوة عاريات يستحممن.

كان كل يشء عاديًا ال يثري االهتمام يف هذه الرحلة، باستثن�اء بعض اجلزر الصغرية 
املقفرة وبعض القمم اجلبلية البعيدة. وآخر ما راقبن�ا على الشاطئ املصري هي جبال 

الزمرد الشهرية اليت ما زال العرب يطلقون عليها نفس االسم.

وكان  شميس،  كسوف  األول(  )تشرين  أكتوبر  من  عشر  السابع  يف  حدث  وقد 
الظاهرة  هذه  التجار  وكبار  الرئيس  فأريت  بذلك،  رئيسنا  أعلم  قد  فورسكال  السيد 
بواسطة عدسات سوداء. وقد أبدى اجلميع رضاهم وامتن�انهم. فمن يتنب�أ بالكسوف 

عند املسلمني يعترب عالمًا أو طبيب�ًا ماهرًا.

فحص السيد فورسكال العديد من الركاب الذين أصابهم مرض فجأة، ووصف 
من  إليه  حاج  اشتكى  النهاية  ويف  باحلمية.  ونصحهم  البسيطة  العالجات  بعض  لهم 
أنه ال يرى أبدًا يف الليل، فنصحه صديقي بأن يشعل شمعة فنال بعد هذه الطرفة من 
اإلعجاب أكرث ممن له أعمق العلوم يف الطب. وقد سرَّ املسلمون للغاية من رؤية السيد 

فورسكال يتجاوب معهم فتعاطفوا معه جميعًا.

عندما وصلنا قرب جزيرة احلساين الصغرية على مقربة من سواحل شبه اجلزيرة 
وأفرغنا  املدافع  فأطلقنا  رائعة.  بطريقة  مر  خطر  من  جنوا  ألنهم  األتراك  فرح  العربي�ة، 
اجلميع  وأطلق  واملشاعل،  باألنوار  النجاة  وقوارب  املركب  وأضأنا  البن�ادق  طلقات 
بمكافأة،  يطالبون  علبة  ومعهم  دائرة  يف  البحارة  وحتلق  واالبتهاج،  الفرح  صيحات 
اليت  العلبة  بل  النقود  يلقوا  لم  البحر.  إىل  فألقوها  التفاهات  بعض  اجلميع  فأعطاهم 

كدسوا فيها طلبهم.

تابعنا مسرينا، وتعرضنا خلطر داهم حني اجزتنا رأسًا محاطًا بالشعب املرجاني�ة، 
ألن ربانن�ا كان تركيًا. وكان طلب منا هذا الرجل يف أغلب األحيان )ماء احلياة( حبجة أنه 
ال يستطيع التعرف إىل السواحل واجلبال إال إذا وضح نظره بتن�اوله جرعة من الكحول 
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ليسوا  أنهم  ملسنا  ثم  املسلمني.  مع  االشتب�اك  خشية  طلبه  رفضنا  قد  وكنا  القوي. 
متشككني إىل هذا احلد. ألن الربان كان يبعث من يطلب منا يف كل صباح ربع زجاجة 
اليت  الكمية  إىل  أضافوا  قد  اليونانيون  التجار  يكون  أن  املحتمل  من  و  للقبطان.  كحول 

اعتدنا أن نعطيه إياها فأسكروه. 

وصلنا إىل ينبع بعد ذلك بقليل وهي مدين�ة محاطة باألسوار و تب�دو جليًا للعيان من 
الشاطئ، ولها مين�اء أمني. وبما أنن�ا لم نر مزناًل واحدًا منذ أن تركنا الطور فقد أسعدتن�ا 
إىل  الوصول  قبل  املكرمة  بمكة  املرور  أرادوا  ركاب  السفين�ة  فغادر  ينبع.  مدين�ة  رؤية 

املدين�ة املنورة. 

الركاب. وقد  اليابسة، واستلوا سيوفهم كبايق  إىل  رفاقنا  نزل ثالثة أشخاص من 
ظنهم أحد سكان ينبع أتراكًا وحياهم قائاًل “السالم عليكم”، وعاملهم دون أي تكلف. 
أشد  فغضب  مسيحيني،  مع  سالمه  دنس  قد  أنه  تأسف  فرنسيون  أنهم  علم  ولما 
الغضب وجعل يشتم أولئك الكفار الوقحني الذين جترؤوا وداسوا بسالحهم أرض شبه 
اجلزيرة العربي�ة. لكن العرب اآلخرين لم يوافقوه على تطرفه فعاد رفايق إىل املركب دون 

حدوث أية مشكلة أخرى.

املزروع  الساحل  عن  قلياًل  مبتعدين  إحبارنا  تابعنا  املين�اء  يف  نهارًا  قضين�ا  أن  وبعد 
حيمل  الذي  اجلبل  سفح  يف  الواقعة  “مستورة”  مدين�ة  ورأين�ا  املرجان.  بشعب  دائمًا 
ثابت  مقر  وهي  “رابغ”  من  بالقرب  مركبن�ا  ورسا  وردان،  برأس  ومررنا  نفسه،  االسم 
ويجب  والزاد.  املؤن  من  الكثري  منهم  اشرتين�ا  وهناك  اخليام،  حتت  يعيشون  ألعراب 
أن  بذلك  تسمح  صحتهم  كانت  إذا  األوىل  للمرة  مكة  إىل  يأتون  الذين  احلجاج  على 
يغطي  نسيج  هي  املالبس  وهذه  وردان.  رأس  عبور  بعد  فورًا  اإلحرام  مالبس  يرتدوا 
أن  إىل  كلها،  الرحلة  خالل  احلال  هذه  على  ويظلون  عاريًا،  اجلسد  يبقى  بينما  الوسط 
بينما  كغطاء.  يت�دىل  أكتافهم  على  آخر  نسيج  وضع  على  جيرؤون  وقد  الكعبة،  يزوروا 
حيتفظ آخرون بمالبسهم العادية بذريعة أن لهم مانعًا ما. وعلى العكس، ارتدى بعض 
األتقياء مالبس اإلحرام حىت وإن كانوا قد زاروا مكة سابقًا. وهكذا رأين�ا يف املساء معظم 
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املسلمني يلبسون مالبس غري اليت كانوا يرتدونها يف الصباح. وقد يب�دو غريب�ًا أن يكون 
الرسول محمد قد أمر بالعري الضار بصحة احلجاج، لكن هذا األمر يعود إىل زمن بعيد 
لم تكن فيه ملته مؤلفة إال من األعراب ولم يمكنه إذ ذاك أن يتصور أن ديانت�ه ستنتشر 
يف البلدان الشمالية. بل كان هدفه أن يظهر احلجاج بهيئ�ة متواضعة وبلباس األعراب 
العاديني. وبالفعل يقتصر لباس أهل هذه املنطقة على مثل هذه الثي�اب، وهم يمشون 

عادة شبه عراة.

بالفرو،  مبطنة  عباءات  بل  ال  جيدة  مالبس  ارتداء  اعتادوا  الذين  األتراك  لكن 
يكون  قد  محلية  وتقاليد  عادات  اخلرافات  وحتفظ  األسلوب.  هذا  من  جدًا  يزنعجون 
حيتفظون  الدين  رجال  من  فالعديد  الديين.  نظامهم  روح  مع  متن�اقضًا  فيها  اخللل 
يكون  فحيث  تنظيمهم.  ولد  حيث  احلارة  املناطق  يف  الفالحني  بزي  الباردة  البالد  يف 
الطقس قارسًا، يذهب الناس يف أكرث أيام الشتاء بردًا إىل كنائس باردة كالثلج ومضرة، 
ألن املؤمنني األوائل الذين عاشوا حتت سماء آسيا الدافئة، كان بمقدورهم التجمع دون 

أية عوائق على مدار السنة، يف أبني�ة كهذه برودتها منعشة للغاية.

)تشرين  نوفمرب  شهر  من  والعشرين  التاسع  يف  جدة  مين�اء  إىل  وصلنا  وأخريًا 
الثاين(. والسبب الذي أجربنا على أن نكون أول من يبحر من السويس، هو نفسه الذي 
بضائعهم  مع  املركب  ملغادرة  يزتاحمون  اجلميع  وكان  مباشرة.  الرب  إىل  نزولنا  دون  حال 
إدخال  خاصة  وحياولون  اجلمارك  أعني  عن  يمكن  ما  أكرث  إلخفاء  أساليب  ويبت�دعون 
%. إال أن أحدهم لم يتوفق يف إخفاء أمواله،  النقود سرًا لئال يدفعوا عليها ضريب�ة 2،5 
النجاة  قارب  إىل  يزنل  وهو  الكيس  فانشق  فيه،  خبأها  طويل  بكيس  جسمه  أحاط  إذ 

ووقعت النقود يف البحر.

أن  وخزيًا  عارًا  يكفيه  بل  بضائعه،  باحتجاز  يعاقب  ال  اجلمارك  على  حيتال  ومن 
يسخر اجلميع منه كما هي العادة. بينما تنحصر معاقبة هؤالء املحتالني يف مناطق كثرية 
من تركيا بدفع ضعف الضرائب. وكل من عاد من املدين�ة كان يشتكي من شدة النظام 
خنفي  كيف  نعلم  ال  مرتبكني،  كنا  ولذا  السنة،  هذه  مدار  على  اجلمارك  تمارسه  الذي 
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نقودنا. وأن ما كنا نؤمله لم يكن تهربًا من الضرائب بقدر ما هو حتاشيًا لتعريض سالمتن�ا 
جتاه اللصوص العرب البدو. وبما أن املسلمني كانوا جيهلون استعمال الكمبي�االت، فقد 
كنا مجبرين أن حنمل معنا نقود البن�دقية الذهبي�ة مقابل كل ما حنتاج إليه أثن�اء رحلتن�ا. 
وبعد تفكري عميق، قررنا أن نضع الذهب يف قعر صندوق األدوية، وأال نرتك إال 200 وحدة 
نقد ذهيب يف مكان آخر، حيث من املمكن إجيادها إذا ما فتشت بضائعنا. فنجحت خطتن�ا 

ولم يفكر أحد بتفتيش أدواتن�ا.

وصلت املراكب األخرى الثالثة اليت أحبرت معنا من السويس إىل جدة بعد وصولنا 
بكثري، وبسبب جهل البحارة تعرض املركب األخري للخطر يف املمر. وبعد وصوله إىل املرفأ 
أثقلوا  الرب،  إىل  بضائعهم  نقل  على  التجار  إلحلاح  تلبي�ة  البحارة،  ألن  جديد  من  انقلب 
البحر  يف  البضائع  من  كثرية  كميات  ووقعت  التوازن  ففقد  حمولته.  من  بأكرث  املركب 

وتلفت، وهذا برهان جديد يدل على عدم مهارة األتراك يف املالحة.
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الفصل الرابع
مدين�ة جدة ونواحيها

دخلنا هذه املدين�ة، مع ختوف كبري أال يعاملنا سكانها معاملة حسنة. فنحن نذكر 
ينبع  يف  الغاضبة  العريب  تصرفات  و  القاهرة،  يف  املسيحيني  جتاه  املعلنة  الكراهية  جيداً 
املسلمني،  قبل  من  الشتائم  من  للمزيد  التعرض  حبق  وخشين�ا  السفر،  يف  رفاقنا  جتاه 
كلما اقرتبن�ا من مدنهم املقدسة. لكنن�ا كنا على خطأ، فقد اعتاد سكان جدة أال يروا إال 
جتارًا مسيحيني يلبسون لباسًا أوروبي�ًا، فلم يلحظوا أية غرابة يف لباسنا، ويب�دو أنهم لم 
يعريونا أي انتب�اه. جتولنا حبرية ودون أية إهانة يف املقاهي واألسواق، وبعد أن علمنا أنه 
ال يسمح لغري املسلمني العبور من الباب املؤدي إىل مكة وال حىت االقرتاب منه، حتاشين�ا 

التزنه يف املناطق املجاورة لهذا الباب لئال يكتشفونا.

وقد عملت رسائل التوصية اليت حملناها يف صاحلنا. فقد أوىص بن�ا عند احلاكم 
السيد دو جيبلري الذي كان قد تعرف شخصيًا يف إسطنبول على باشا جدة، كما كان لدين�ا 
رسالتا توصية من أهم جتار القاهرة إىل أكرب جتار جدة، كما أعطانا شيخ بسيط للخواجة، 
أي ضابط الباشا، رسالة توصية لم نولها أي اهتمام، إال أنها وبسبب ما حدث أفادتن�ا 

أكرث من غريها من الرسائل.

القاهرة.  يف  األزهر  جامعة  أكاديمية  أعضاء  كبار  ألحد  سكرتريًا  الشيخ  هذا  كان 
متعطشًا  كان  ولما  العلوم،  يف  األوروبيني  تفوق  عن  سمع  وقد  األوروبي�ة،  تركيا  يف  ولد 
باطلة،  لرؤيتن�ا يف كثري من األحيان. وهو رجل أديب بال معتقدات  يأيت  املعرفة كان  إىل 

وبالتايل صديق حقيقي للجنس البشري.

وقد علمناه أنا والسيد فورسكال مبادئ علم النب�ات وعلم الفلك. وهو بدوره أفادنا 
جدًا حيث دّربن�ا على تعلم اللغة العربي�ة وتنويرنا حول الكثري من األمور اليت كنا جنهلها 
بن�ا  القديم  بدونه. وكان قد أعطى يف شبابه بعض الدروس للخواجة، وأوىص صديقه 

عن طريق القافلة السابقة، دون أن يعلمنا، وأعطانا رسالة توصية له.
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مع  أرسلنا  فقد  باليد،  الرسائل  كل  لتسليم  الكايف  الوقت  لدين�ا  يكن  لم  أنه  وبما 
خادمنا الرسالتني املوجهتني إىل التاجرين ليقوما بمساعدتن�ا على إجياد مسكن. ولكن 
لما علما أن حاشيتن�ا كبرية، اعتذرا عن استحالة إجياد مزنل كبري يسعنا. ولو كنا أقل عددًا 
سكنًا  لنا  يؤمن  كيف  يدر  لم  الذي  اليوناين  خادمنا  أما  شعيب.  خان  يف  غرفًا  الستأجرنا 
فقد جلأ إىل أحد مواطني�ه، صائغ شريف مكة وله مكانت�ه املرموقة بني وجهاء املدين�ة، 
فأعلمه هذا الصائغ أن اخلواجة لما علم بقدومنا، أعطى أوامره ملساعدتن�ا، حىت أنه قدم 

لنا مزنله لنبيت فيه ليلة ووعدنا أن يوجد لنا يف اليوم التايل بيت�ًا مستقال لنا.

فلما علمنا بذلك أسرعنا لتقديم رسالة شيخنا إىل اخلواجة، الذي استقبلنا بمزيد 
أسئلته  خالل  من  منحنا  وقد  األوقات،  من  الكثري  يف  لرؤيت�ه  ذهبن�ا  وقد  التهذيب،  من 
الذين كانوا يف ضيافته، فكرة عن  عن عاداتن�ا وتقاليدنا، فرصًا إلعطائه هو وأصدقاءه 
األوروبيني أكرث إجيابي�ة مما كان يب�دو له. فالعرب ينظرون لألوروبيني كنظرتن�ا حنن إىل 
الصينيني. فالعرب يظنون أنهم األمة األكرث حكمة ومهارة، ويعتقدون أنهم يمنحونن�ا 
عن  يتكلم  أن  للخواجة  يروق  وكان  بعدهم.  الثاني�ة  الدرجة  لنا  تركوا  ما  إذا  رفيعًا  شرفًا 
علم الفلك. وأن السيد فورسكال الذي كان يزوره بانتظام، عرض عليه أن جيعل بستانًا 
بالقرب من بيت�ه، وأن يستقدم من داخل البالد الشجرية اليت حتمل بلسم مكة. فاستحب 
العرب هذه الفكرة، السيما وأنه كان من الصعب عليهم احلصول على البلسم الصايف، 

فالبلسم عادة يصل مغشوشًا إىل جدة.

معرفة  أيضًا  هو  لديه  وكان  أيام،  بعدة  ذلك  بعد  للباشا  توصية  رسالة  سلمنا 
اليت  األجهزة  على  وفضلها  أجهزيت  على  والتعرف  االطالع  فأراد  الفلك،  بعلم  سطحية 
يستخدمها الشرقيون، واطلع عليها الشيخ أو العالم الرتكي الذي كان يف بيت�ه، ولم يكن 
أنه  صحيح  لدي.  مألوفة  تكن  لم  لغة  وهي  الرتكية،  اللغة  إال  يتكلمان  والشيخ  الباشا 
كان معنا العديد من املرتجمني من بينهم ثالثة فرنسيني وإيطاليني قد اسلموا يعملون 
يف خدمة الباشا: ولكن وبما أنهم كانوا جيهلون التعابري العلمية يف لغتهم األم ويف اللغة 
الكايف للحاكم، ولم يدخل يف محادثتن�ا حول  الرتكية، فقد استحال علي تقديم الشرح 
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هذه األدوات ال إسهاب وال تعمق. واقتصرت املحادثة مع اخلواجة على اللغة العربي�ة، 
مما كلفين جهدًا بالغًا بسبب قلة إلمايم باملصطلحات العلمية العربي�ة.

إىل  بضائعنا  نقل  طلبن�ا  مزناًل،  استأجرنا  أن  وبعد  الثاين(  )تشرين  نوفمرب  أول  يف 
اجلمارك قبل الدخول إىل املدين�ة، ولم يصعب علين�ا أن نلحظ احلظوة اليت نتمتع بها 
عند اخلواجة. فكان ذلك الضابط اجلالس وسط موظفيه يف مكان مرتفع يأمر بفحص 
بضائع التجار قطعة قطعة، بينما اكتفى بطلب فتح صناديقنا دون تفتيشها. وعندما 
صائغ  أعطاهم  ولذا  ما،  مكافأة  ينتظرون  فإنهم  الئقًا،  تصرفًا  اجلمرك  رجال  يتصرف 

الشريف الذي تعهد بمصروفنا مكافأة صغرية علنًا.

يف  مكة.  إىل  فلكي  عالم  فيها  أوروبي�ة  جماعة  وصول  أصداء  وصلت  ما  وسرعان 
هذه األثن�اء كان أخو الشريف حاكم مكة، يدنو منها مع جيشه ليهاجمها. وعالم فلك 
بالنسبة للمسلمني هو دومًا منجم. لذا فقد أرسل الشريف صائغه اليوناين يسألين إذا 
أنه سيجرب على تركها ألخيه. فاعتذرت جلهلي  أو  ما كانت السيادة ستبقى بني يديه، 
يف أمور الغيب وقلت له إنين ال أمارس علم الفلك إال إلتقان فن املالحة. وأجاب السيد 
يف  هو  جنسهم  أجداد  أحد  وهو  احلسن  كبري  بشكل  يشبه  الذي  األخ  أن  جبرأة  دوهافن 
الواقع املنتصر، فنال هذا اجلواب إعجابًا السيما وأن الشريف كان جالسًا على العرش.

وتوّسل إيّل أحد أسياد جدة أن أدّله على الشخص الذي سرق 200 وحدة نقد ذهبي�ة 
كان قد فقدها، فذكرت له األسباب ذاتها ألعتذر منه. فلجأ إىل شيخ مشهور أظهر من 
تالوة  وبعد  واحد،  صف  يف  السيد  خدم  كل  يقف  أن  الشيخ  هذا  أمر  مين.  أكرث  املهارة 
صلوات طويلة وضع ورقة مطوية يف فم كل واحد منهم، وأكد لهم أنه بإمكان األبرياء 
ابت�الع الورقة دون خوف، أما املذنب فسيختنق بها، فابتلع اجلميع أوراقهم عدا واحدًا 

اعرتته دهشة وارتب�اك فاعرتف بالسرقة وأعاد املبلغ املسروق.

قيل إن السلطان الغوري ملك مصر قد أحاط جدة عام 1514م بسور للدفاع عنها 
ضد الربتغاليني الذين اشتد بطشهم آنذاك يف البحر األحمر. وال يزال السور قائمًا حىت 

اليوم لكنه مهدم جدًا حىت أنك جتتازه يف أكرث من موضع دون أن تزنل عن احلصان.
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أما رصيف البحر فليس أفضل حماية، فمدافعه متآكلة ليس لها إال مدفع واحد 
التحية  إلطالق  إال  تصلح  ال  الباشا  قصر  أمام  املدافع  بعض  وضعت  قد  و  صالح.  غري 
يف  الباشاوات  سائر  منازل  معظم  شأن  شأنه  سيئ�ًا،  بن�اًء  مبين  أيضًا  والقصر  للمراكب: 
اإلمرباطورية العثماني�ة. إال أن هناك يف املدين�ة بعض املباين اجلميلة املبني�ة من أحجار 
املرجان، أما بايق البيوت فما هي إال أكواخ بسيطة من اخلشب، كتلك اليت يسكنها عادة 

عامة السكان العرب.

تفتقر املدين�ة للماء افتقارًا شديدًا، وال تشرب إال مما جيمعه العرب يف أحواض بني 
اجلبال، ثم يأتون به شيئ�ًا فشيئ�ًا على ظهور اجلمال.

يرتدي  بينما  القاهرة،  يف  األتراك  يلبس  كما  تقريب�ًا  الناس  من  اخلاصة  يلبس 
العامة قميصًا فقط بال سروال، يف حني يلبس البدو يف املناطق املجاورة مالبس اإلحرام 
العامة عادة ككل  القماش الذي يغطون به وسطهم، وترتدي نساء  بدل القميص، أي 
النساء العربي�ات، سراويل فضفاضة وقمصانًا طويلة واسعة وحجابًا على الرأس، هذه 
هي كل مالبسهن. وقد رسمنا إحدى هذه النسوة وهي تبيع اخلزب )انظر اللوحة رقم 7(. 
وكانت مروحتها مصنوعة على شكل ضفرية من سعف النخل وكذلك مظلتها. وهناك 

الكثري من الناس يعيشون من صيد السمك وال يب�دو أن دخلهم كاٍف. 

ضوايح املدين�ة رملية ومقفرة جدًا وإذا صدقت التقاليد، فمن املحتمل أنها مناطق 
الناس  يزال  ال  البحر،  عن  بعيد  غري  موقع  ويف  اخلليقة،  بدء  منذ  تغيري  ألي  تتعرض  لم 
يدلونك على قرب حواء. من جهيت رأيت مؤشرات حقيقية تدل على أن البحر تراجع عن 
هذا الشاطئ كالكثري من البحار. وحىت أنن�ا وجدنا على مسافة بعيدة من الشاطئ، تالاًل 

كاملة من املرجان، تشبه تمامًا أرصفة املرجان اليت حتف كل الشاطئ. 

اليت  نوعها  من  الفريدة  الطريقة  الشاطئ،  على  أتزنه  وأنا  بعيين  شاهدت  وقد 
يصطاد بها العرب البط الوحيش. يتعرى الصياد ويضع بعض الطحالب البحرية على 
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رأسه، ويميش حنو الطري الذي ال خياف من اقرتاب الطحالب، فهو يرى الكثري منها يطفو 
 )Pococke( على سطح الماء، وهكذا يلتقط العريب البطة من أرجلها. وعندما روى بوكوك
ورحالة آخرون دهاء هذه الطريقة لم يصدق الناس روايتهم، وبالفعل ال يشء أصح من 

ذلك. 
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الفصل اخلامس

احلكم والتجارة يف جدة
أن  ورغم  وهكذا  مكة،  شريف  سيادة  حتت  األزمان  كل  عرب  جدة  مدين�ة  ظّلت 
السلطان يعني باشا على هذه املدين�ة، فهو ال يكون حاكمها املطلق. بل يتقاسم السلطة 
الشريف واحلاكم العثماين. وهذا األخري  يتب�دل يف كل عام تقريب�ًا، يف حني أن منصب 
نائب�ه ثابت مدى احلياة، وهو يرفض غالبًا الرضوخ ألوامر الباشا، كما فعل اخلواجة يف 

إحدى املناسبات أثن�اء إقامتن�ا يف جدة.

الوزير،  يسىم  نائب�ًا  فيها  لنفسه  الشريف  اختذ  املدين�ة،  يف  سلطته  يفرض  ولكي 
الوحيدة  العائالت  الوزير حصرًا من  الشريف  الرعايا. وخيتار  املرجع األول لكل  ويكون 
الشريف  عائلة  من  أو  الدول،  تلك  يف  العليا  املناصب  تلك  إىل  تطمح  أن  لها  حيق  اليت 
نفسه ممن لهم الكفاءة ملمارسة السيادة. وأنه ال جيوز لرجل من كبار أشراف العرب أن 

يمثل أمام قاٍض أدىن مرتب�ة اجتماعية منه.

الوزير  حيضر  السبب  ولهذا  والشريف،  السلطان  اجلمارك  عائدات  يتقاسم 
واخلواجة معًا عند تفتيش البضائع أمام اجلمارك. وقد ُحددت الضرائب بنسبة %10 
من قيمة البضاعة اليت تقدرها اجلمارك جزافًا. ولذا يدفع التجار غالبًا نسبة 12 إىل 15 % 
من ثمنها. ويتمتع اإلجنلزي وحدهم حبظوة تفوق حىت حقوق رعايا السلطان، فال يدفعون 
بينما جيرب اآلخرون على دفع  بالبضائع،  الضريب�ة  8% ولهم كامل احلرية يف تسديد  إال 

الضريب�ة نقدًا.

ملصر  مستودعًا  إال  ليست  فهي  جدة،  يف  الكبري  التجاري  النشاط  من  وبالرغم 
ال  الهندية  واملراكب  جدة،  من  أبعد  إىل  تتجاوز  ال  السويس  فمراكب  الهندية.  وللجزر 

جترؤ املجازفة بالوصول إىل السويس.

وبعد أن أحبر ربان مركب شركة »سورات«، دفعته الرياح باجتاه الشمال وحالت 
دون رسوه يف جدة فوصل إىل السويس حيث أرىس وأنزل بضاعته. لكنه سجن يف العام 
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التايل يف جدة، وأجرب على دفع الضرائب املفروضة على بضائعه املنقولة إىل مصر كما لو 
كانت قد أرست يف جدة.

ولوال هذا املستودع القتصرت التجارة يف هذه املدين�ة على اليشء اليسري. البلدان 
 5000 اإلجنلزي  منه  يستورد  الذي  الطائف،  من  اآليت  اللوز  إال  البضائع  تصدر  ال  املجاورة 
قنطار )القنطار يعادل 100 كيلو جرام ( سنويًا إىل اجلزر الهندية. ويصدر البلسم القادم 

من ضوايح املدين�ة.

ومكة.  واملدين�ة  جدة  احتي�اجات  توفري  عليه  أن  إىل  أيضًا  االسترياد  أهمية  وترجع 
وهذه املدن تستورد من مصر كميات من القمح واألرز والعدس والسكر والزيوت...الخ 
إىل حد أن هذه املنطقة من شبه اجلزيرة العربي�ة لتصبح خالية من السكان لوال وجود 
هذا الدعم، وتأتيهم من مصر أيضًا كل البضائع األوروبي�ة، بينما تذهب معظم البضائع 

الهندية إىل مصر.

أما السيد مايي�ه الذي أقام يف القاهرة وقتًا طوياًل، فقد كان يتخيل أن من مصلحة 
الدول األوروبي�ة ممارسة التجارة الهندية عرب البحر األحمر، لكن لم يكن من املؤكد أنه 
السويس،  يف  اإلشكاالت  من  للكثري  تتعرض  وقد  جدة،  مرفأ  بتجاوز  لسفنه  سيسمح 

فأصحاب السفن اليت تبحر بني املرفأين، هم من كبار التجار املعتمدين يف القاهرة.

ولذا فإن تعدد الضرائب الباهظة اليت جيب تأديتها يف تلك املرائف، يكاد أن يذهب 
بأرباح هذه التجارة. إال أنه ينبغي أال خنىش عدم حصول التجار األوروبيني على السماح 

بالبقاء يف جدة، فقد أقام إجنلزيي فيها إقامة دائمة امتدت عدة سنوات. 

السيئ�ة  اخلزين�ة  أوضاع  يف  اآلن  حىت  فيتمثل  التجارة  هذه  يالزم  الذي  الضرر  أما 
مع  القادم  العام  ضرائب  دفع  على  التجار  فيجرب  للمال.  دومًا  املفتقرة  احلكومة  لدى 
الوعود حبسمها، وعادة يرتاكم المال املدفوع مسبقًا وال يعوض أبدًا. إال أن اإلجنلزي لم 

خيضعوا حىت اآلن لهذه الضريب�ة اجلائرة، ويعرضهم حزمهم دومًا ملشكالت وخيمة.

نفسها  هي  أجنبي�ة،  عمالت  إال  فيها  نرى  وال  املنطقة  هذه  يف  عملة  أية  ُتـسك  ال 
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املتداولة يف إسطنبول والقاهرة. أما األوراق النقدية الكبرية فإنها متداولة يف جدة بأسعار 
أغلى مما هي عليه يف مصر ؛ بسبب كرثة القطع النقدية الصغرية املنتشرة عادة يف شبه 
اجلزيرة العربي�ة أكرث من مكان سكها. وهذه الكمية الكبرية من القطع الصغرية يأيت بها 
ويف  الطريق  يف  تأديتها  عليهم  واليت  املتكررة  وللصدقات  اليويم،  ملصروفهم  احلجاج 
املسجد احلرام. وبما أن القطع النقدية الصغرية أصبحت ممنوعة التصدير فهي تغرق 

املنطقة.

أتيحت يل فرصة احلديث عن التجار اإلنكشاريني: وهم يف الواقع جتار ينخرطون 
يف هذه الفرقة ليكونوا يف منأى عن إغاظات احلاكم، إذ أنهم يتمتعون بامتي�ازات الفرقة، 
خيضعون  ال  االنكشاريني  أن  كما  رواتب.  أية  يتقاضون  وال  خدمة  أية  يؤدون  ال  بينما 
لسلطة القايض املدين، بل هم حتت إمرة ضابطهم الذي يكون وحده مخواًل بمحاكمتهم. 
ويعفى التاجر االنكشاري من كل الضرائب اجلمركية، على ما ينقله يف صندوق وسلتني 
حيث يفرتض أن يمألها بمؤونت�ه وأمتعته، إال أن التجار اإلنكشاريني يملؤون الصندوق 
يف  ينخرطون  والقباطنة  الربابن�ة  من  عددًا  أيضًا  رأيت  وقد  البضائع.  بأثمن  والسلتني 
الفرقة  هذه  حماية  على  وللحصول  شأنهم  من  للرفع  إال  ليشٍء  ال  االنكشاريني  سلك 
القوية اليت تنحاز دائمًا لصالح الرفاق، ألنه لم يكن لإلنكشاريني أي امتي�از من امتي�ازات 

رفاقهم األتراك. 

لها  تعرضوا  اليت  القسوة  من  اإلنكشاريون  التجار  هؤالء  استاء  إقامتن�ا،  وأثن�اء 
عند تفتيش حواجئهم، فهددوا بأنهم سيدافعون عن أنفسهم ضد هذا اجلور املزعوم، 
وذلك بدعم من رفاقهم. فتوجه اخلواجة والوزير إىل اجلمارك مع حاشية مسلحة من 
كل  جتمع  رحيلنا  بعد  ولكن  املتمردين.  بني  الهدوء  أعاد  مما  والشريف،  الباشا  جيش 
اجتمع  الذي  البيت  حنو  املدافع  بعض  الباشا  فوجه  بالسالح،  مدججني  اإلنكشاريني 

فيه زعماء التمرد، وعادت األمور إىل مجاريها املعهودة.
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الفصل السادس
اإلحبار من جدة إىل اللحية

كان  يشء  وال  ممكن،  وقت  أقرب  يف  اليمن  إىل  بالذهاب  أوامر  وصلتن�ا  قد  كانت 
يوقفنا يف جدة إال الرياح الشمالية اليت أعاقت وصول السفن اليت سيشحن فيها الب، 

وبدون هذه السفن لم يكن بإمكانن�ا متابعة السفر إىل جنوب البحر األحمر.

وصلت أخريا بعض هذه السفن يف بداية ديسمرب )كانون األول(، فنصحنا بعضهم 
باختي�ار إحداها وكانت قادمة من مسقط، ومتأهبة لالنطالق من جديد لتحميل الب 

من احلديدة.

أسرعنا لرؤية هذا املركب وفوجئن�ا جدًا عندما رأين�اه، فهو يشبه برمياًل أكرث مما 
يشبه مركبًا. لم تكن أبعاده إال سبع قامات )القامة تساوي ستة أقدام( طواًل و ثالث 
قامات عرضًا، كان أيضًا بال سطح، وبدت أخشابه الرقيقة وقد خيطت دون أن تكون 
التسعة  حبارته  أما  وسطه،  يغطي  مثني�ًا  نسيجًا  إال  يرتدي  ربانه  يكن  ولم  سمرت،  قد 
فهم عبي�د سود من أفريقيا أو من املالبار، ولم يسرتوا عريهم إال بقماش عرضه عرض 
راحة اليد ومربوط حببل يلف وسطهم. سارع أصدقاؤنا، وكي ال يصدمنا هذا املنظر، إىل 
تفضيل ذلك العريب القادم من مسقط، فقد اشتهر حبارته العرب بمهارتهم يف املالحة، 
جهال،  حبارة  اإلمام  أتب�اع  كان  حني  يف  ألشرعتن�ا،  مماثلة  أشرعة  يستخدمون  فهم 
يستخدمون بدل األشرعة حصرًا ثقيلة وصعبة اإلدارة، أخذنا بنصيحتهم وسافرنا مع 

هذا العريب حىت وصلنا إىل احلديدة.

إجنلزيية،   سفنا  فيها  جند  أن  أمل  على  املخا،  إىل  يمين�ًا  اإلحبار  األوىل  للوهلة  ارتأين�ا 
لكنهم حذرونا من طول هذه الرحلة، وزينوا لنا رحلة ممتعة يف الرب عرب دويالت اإلمام، 
حيث يعم األمان. بينما كان قد زرع يف مخيلتن�ا خطر العيش مع العرب الذين ظنن�ا أنهم 
من  أنه  أصدقاؤنا،  طمأنن�ا  أن  وبعد  الواقع  يف  وجدنا  الصحراء.  عرب  يشبهون  جميعًا 
األفضل اإلحبار إىل اللحية أو احلديدة، ألنهم قدموا لنا الوسائل لالنطالق باكرا واجتي�از 

مسافة من اليمن السعيد.
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أعطانا اخلواجة رسائل توصية حلكام اللحية واحلديدة، كما وأعطانا التجار الذين 
نصحنا بهم، رسائل توصية أيضًا ألكرب جتار هاتني املدينتني. وقد أمر الباشا أال تفتش 

أمتعتن�ا.

بالبضائع،  محماًل  وجدناه  فلقد  وحدنا،  لنا  املركب  استأجرنا  قد  أنن�ا  من  وبالرغم 
اعتذر لنا الربان مؤكدًا أن مركبه وبدون تلك احلمولة سيكون خفيف الوزن ولن يكون 

قادرًا على املالحة وقت املد.

لنا  لتكون  القش  من  حصر  فيه  وضعت  وقد  املركب  يف  صغري  مكان  منا  لكل  كان 
إال  املركب  من  تبقى  ما  البضائع  شغلت  وقد  العراء،  يف  نن�ام  كنا  حيث  وأسرة،  كرايس 
سطح  على  التزنه  املستحيل  من  كان  فقد  وهكذا  فيها،  الطعام  نعد  كنا  صغرية  زاوية 

املركب أو القيام بأي عمل. 

فقد السيد كرامر ساعته يف أول أمسية بني األخشاب وحصرية من أغصان الشجر، 
اليت غلفوا بها قعر املركب، حلماية البضائع من الرطوبة، لكنه وجدها يف اللحية يف حالة 
جيدة، مما يثبت أن تلك املراكب املحاطة تعزل عزاًل أفضل مما يب�دو لنا يف الوهلة األوىل.

ربان  حلظ  وقد  األول(،  )كانون  ديسمرب  من  عشر  الثالث  يف  جدة  من  انطلقنا 
سفينتن�ا يف أثن�اء الرحلة عادة إلقاء املرساة يف كل مساء، بالرغم من أن القسم اجلنويب 
من البحر األحمر كان يب�دو لنا أقل امتالًء بالشعب املرجاني�ة من القسم الشمايل. وكنا 
قد شاهدنا القليل من املدن والقرى بني السويس وجدة، فإنن�ا لم نر مدنًا وقرى أكرث من 

جدة حىت اللحية.

كان إحبارنا ممتعًا ومنتظمًا، وقد شاهدنا بعض األسماك الطائرة، واليت يسميها 
العرب اجلراد البحري. والتقين�ا يف اليوم السابع مع مركب من احلديدة، وكان قد أحبر 
من  املصنوعة  فأشرعتها  اليمن،  سفن  بطء  لنا  يثبت  مما  أيام،  بث�الثة  قبلنا  جدة  من 
يف  صعوبات  األحيان  أغلب  يف  العرب  يواجه  لذا  ضئي�اًل،  توجيهًا  الريح  توجه  احلصر 
اإلحبار من املرفأ. ورأين�ا أيضًا مراكب أخرى صغرية محملة بالب، واليت لم تبحر مجتمعة 

مما يظهر أن العرب كانوا أقل جبن�ًا وخوفًا من األتراك.
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فيها  يوجد  ال  ولكن  كبرية  مدين�ة  الُقْنُفَذة،  يف  أرسين�ا  اإلحبار،  من  أيام  سبعة  بعد 
تقريب�ًا إال األكواخ. وقد أرسل إليها حاكم كان محل إقامته يف جزيرة صغرية بعيدة بعض 
اليشء عن املدين�ة، وكان عليه قطع هذه املسافة بني اجلزيرة و املدين�ة ليأيت إىل اجلمارك. 
فكل السفن اليت تنقل الب إىل جدة، كانت مجربة على التوقف هنا وعلى دفع ضريب�ة 
للشريف، ولم تكن السفن ملزمة بالتوقف يف إيابها، لكن إن رغب الطاقم يف الزنول إىل 

الرب فهو حيصل على سماح عام مقابل وحدتني نقديتني.

أقام  َحْلي حيث  رأين�ا مدين�ة  واحدًا،  يومًا  أقمنا  الُقْنُفَذة حيث  إحبارنا من  وعشية 
شريف مكة فيها حامية، إنها آخر املدن الواقعة حتت سلطته يف منطقة احلجاز، والعرب 

املستقلون الذين تصادفهم بعدها هم عرب اليمن.

على  للتعرف  الفرصة  لنا  أتيحت  فقد  للمؤن،  حباجة  كان  سفينتن�ا  ربان  أن  وبما 
هؤالء العرب املستقلني، القاطنني بني دويالت أشراف مكة أبو عريش، يعيشون حتت 
سلطة شيوخهم اخلاصة، ويعتنقون ديانة يب�دو أنها كانت تتعلق بديانة أجدادهم قبل 
على  االستي�الء  يف  العارمة  الشعب  هذا  رغبة  عن  قيل  ما  سمعنا  وقد  محمد.  الرسول 
مالبس املسافرين، وعلى مثال ربانن�ا، فقد ارتدين�ا مالبس بسيطة جدًا ومتواضعة ثم 
نزلنا بقمصان بالية و بال أسلحة. أىت بعض الرجال للقائن�ا يف احلال، وبدل العمائم كان 
لهم حبال حول رؤوسهم لربط شعرهم املتن�اثر، وقماش حول وسطهم كان ذلك كل ما 
يرتدون، ظنوا أنهم رأوا يف تصرفاتن�ا بعض عالمات احلذر، فرموا سهامهم وقالوا إنه ال 

جيب أن خنىش شيئ�ًا.

وبما أنه كان يف نيتن�ا شراء مؤن، فقد اصطحبونا إىل خيامهم، وعند اقرتابن�ا، أتت 
امرأتان لرؤيتن�ا وقبلتا باحرتام أيدي الشيوخ الذين قبلوا بدورهم رأس االمرأتني اللتني 
مطبوعة  سوداء  زين�ة  ولهما  الرصاص،  بقلم  العيون  ومكحليت  الوجه  مكشوفيت  كانت�ا 
والعاريت�ان  مصفر،  أسمر  بلون  اجلميلتان  هاتان  خدودهما.  و  وذقنهما  جبينهما  على 
تقريب�ًا، طلبت�ا فورًا شيئ�ًا من الكحل لتكحيل العيون وبعضًا من احلناء لتلوين األظافر، 
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شعرنا باألسف ألنن�ا لم نأخذ مؤونة من هذه العقاقري إلرضاء هذه املبادرة من أجل الزين�ة 

وملساعدة اجلنس اللطيف على إظهار مفاتن�ه بهذه القوة.

لنا  وقدموا  كما  الماعز،  جلود  يف  املحفوظة  والزبدة  احلليب  بت�ذوق  استمتعنا 
إىل  املتكرر  ذهابن�ا  من  بالرغم  املين�اء،  يف  الدفع  يف  احتي�اطنا  العرب  جيرح  لم  سيئ�ًا.  خزبًا 

الصحراء، كانوا يب�دون لنا أكرث حتضرًا من الكثري من قبائل البدو.

يف  ويقع  ل،  كُدمُّ جبل  يسىم  جبل  من  بالقرب  اللقاء  لذلك  التايل  اليوم  يف  توقفنا 
بقايا  يكون  أن  املمكن  ومن  خامد.  بركان  فإنه  العرب  قال  ما  وحسب  البحر،  وسط 
هذه  يف  وضعاها  اليت  وبطليموس   )Arrien( أريان  عنها  حتدث  اليت  محروقة،  جزيرة 
البقعة، رأين�ا أيضًا عن كثب مدين�ة جزيان القائمة بالقرب من السواحل على لسان من 
الغرباء  بأنه يستقبل  قد ذاع  احلاكم  هذا  ألن صيت شريف  منها  نقرتب  لم  لكنن�ا  الرب، 
األول(،  )كانون  ديسمرب  من  عشر  التاسع  يف  اللحية  مين�اء  إىل  ووصلنا  رديئ�ًا.  استقبااًل 

وأرسين�ا تقريب�ًا على مسافة فرسخ منها .
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وادي إسراتو حييط به جبال جرداء
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القسم الثامن
الطريق من اللحية إىل بيت الفقيه
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الفصل األول
اإلقامة يف اللحية

الشيوخ  عن  كثرية  أحاديث  اللحية،  إىل  السويس  من  رحلتن�ا  خالل  سمعنا 
املستقلني، الذين ال يرغبون ترك األجانب يمرون من أراضيهم. ولذا لم يكن باستطاعتن�ا 
تصديق ما يقال عن سهولة وأمان السفر يف بلدان إمام صنعاء. ولهذا السبب كنا نود 
الذهاب يمين�ًا إىل املخا عرب البحر، بالرغم من أنن�ا تعبن�ا من السفر بهذه الطريقة، بسبب 
الريح املعاكسة. عزم تاجران من املخا كانا برفقتن�ا، على متابعة السري برًا حىت الوصول 
إىل بلدهم. أخذنا على عاتقنا مهمة مرافقتهما إىل املدين�ة كي نتحدث إىل احلاكم ولنعرف 

منه بالذات فيما إذا كان بإمكانن�ا السفر برًا وبأمان من اللحية إىل املخا.

على  أطلق  املدن،  حكام  على  العرب  يطلقه  الذي  اللقب  كان  ذلك  أمري،  أو  حاكم 
حاكم اللحية لقب أمري، كان اسمه فرحان، ولد يف أفريقيا، لونه أسود تمامًا، كان قد يجء 
به يف صباه إىل اليمن وبيع إىل رجل على قدر من األهمية وقد تويف منذ وقت قريب، بعد 
تربي�ة  فرحان  الشاب  رىب  أن  وبعد  الرجل  هذا  اإلمام.  وزراء  من  وزير  منصب  شغل  أن 
صاحلة جعلته يتبوأ مكانة متواضعة أبدع فيها فرحان وتصرف تصرفًا الئقًا حىت عال 
شأنه يف وقت قصري ليصبح حاكمًا يف مدين�ة مهمة يف اليمن، كان هذا احلاكم يف الواقع 

سيدًا يف غاية التهذيب واألدب، يف منتهى االستقامة وصديقًا شديد اإلنساني�ة.

شرحنا له حالنا وقلنا له إنن�ا أوروبيون وأنن�ا نقرتح السفر إىل املخا عرب احلديدة على 
أمل أن جند فيها سفنًا إجنلزيية، ستسافر إىل الهند، وأنن�ا وبسبب عدم أمان األمكنة اليت 
سنزنل بها، فإنن�ا حملنا رسالة توصية من خواجة جدة إليه، ورسالة أخرى من أحد كبار 

جتار جدة إىل محسن مكاويش، كبري جتار اللحية.

املخا،  يف  الفرجنة  من  أو  األوروبيني  من  الكثري  على  تعرف  األمري  أن  من  وبالرغم 
البت�ة يلبسون لباسًا شرقيًا، وهذه ليست حال النصارى أو املسيحيني  إال أنه لم يرهم 
الشرقيني. وكنا نعلم أن املسلمني حيرتمون املسيحيني أكرث ممن يعتنقون ديانات أخرى، 
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وعندما سألنا فيما إذا كنا فرجنة أم نصارى، أجبن�اه أنن�ا نصارى وفرجنة، وكنا خنىش أن 
حيسب األوروبيني وثنيني. كان التاجر محسن مريضًا، استقدم األمري مساعده ليتلقى 

الرسالة املوجهة إىل سيده.

إىل هذا احلني لم يعرف هذا احلاكم من األوروبيني إال التجار القادمني من الهند. 
وقد فوئج عندما عرف من الرسالة أن طبيب�ًا كان يف صحبتن�ا، وآخر باحث يف النب�اتات، 
أنن�ا على عجلة من  املفاجأة اجلديدة، ولم يصدق  النجوم. وقد صعقته  وثالث يراقب 
أمرنا، فاقرتح أن نبقى بعض الوقت يف اللحية، وعرض أن يصحبن�ا إىل املخا على جماله 
اخلاصة، وبما أن التاجر محسن كان حباجة لطبيب، فقد دعانا أيضًا بلطف إىل الزنول 

يف أحد منازله.

حبفاوة  حنظى  وأن  مصر،  عن  ابتعدنا  كلما  حتضرًا،  أكرث  العرب  جند  أن  سحرنا 
وترحيب الناس وقد كان ذلك الهدف األول يف حبوثن�ا. وقد أسعدنا أكرث أن الشعب أتاح 
لنا الفرص بنفسه لنجتاز براحة وحرية جزءًا من البالد. دون أية إثارة للشك حول عزمنا 

وأهدافنا.

ولكي خنفي سرورنا، فلقد واجهنا أيضًا اخلوف من األخطار، فنحن على مقربة من 
ما  هناك  ليس  أن  لنا  أكد  األمري  لكن  عريش.  أبو  وشريف  املكريم  الشيخ  بني  احلرب 

خنشاه يف اللحية، وأنن�ا نستطيع السفر بكل أمان يف أرايض سيده اإلمام.

كي  الالزمة  االحتي�اطات  يتخذ  لم  أنه  وبما  ربانن�ا  أما  املركب،  ترك  خنىش  نعد  لم 
يدفع تكاليف املرور، فقد توجه للحاكم يرجوه أن يلزمنا بدفع كل التكاليف حىت وصولنا 
إىل احلديدة. وقد تكرم األمري بالرد عليه و بإرضائه من أمواله اخلاصة يف حال رفضنا 
لهؤالء  الطيب�ة  اإلرادة  خنترب  لم  ذاته،  بالوعد  محسن  التاجر  وعده  وقد  بذلك،  القيام 

العرب، لكنن�ا تأثرنا جدًا بعروضهم وأسلوبهم.

عندما طرح موضوع نقل أمتعتن�ا إىل الرب، طلب األمري نقلها بقارب النجاة اخلاص 
كل  ليجنبن�ا  وذلك  اجلمارك  ومأموري  حمايل  بإرضاء  التاجر،  سكرتري  وكلف  كما  به، 
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ضيوفه  بها  يدعونا  برسالة  مرفقًا  بن�ا  للرتحيب  خروفًا  املساء  يف  لنا  فأرسل  املتاعب. 
األشرعة  بسبب  بطيئ�ًا  به  اخلاص  النجاة  قارب  كان  صداقته.  عن  فيها  لنا  ويعرب 
اليوم نفسه،  ننتهي من نقل أمتعتن�ا يف  املصنوعة من احلصري، وكان من املستحيل أن 
وكنا قلقني على أمن بضائعنا. طلب األمري يف احلال بعض اجلنود حلراسة أمتعتن�ا بعد 

أن علم بقلقنا وعدم اطمئن�انا.

أما تاجرنا محسن، والذي ظن وله احلق يف ذلك أن  ليلتن�ا على الشاطئ،  قضين�ا 
نفدت  وقد  اخلمر،  إال  ينقصنا  ولم  ممتازًا.  عشاء  لنا  أرسل  فقد  نأكل،  ما  لدين�ا  ليس 
مؤونتن�ا من الكحول الرديء الذي كان معنا. كان بمقدورنا أن جند خمرًا وكحواًل عند يهود 
صنعاء، الذين ينتجون الكثري منهما، لكنن�ا كنا سنجرب على نقله يف أوان حناسية، وكان 
ذلك مضرًا جدًا بصحتن�ا. قدموا لنا نوعًا من البوظة سّبب لنا غثي�انًا وتقيؤًا، فكان من 

الضروري أن خنلص إىل احلرمان من كل أنواع الكحول لبعض األشهر.

التايل إىل اجلمارك، وفتحت، خشين�ا من فحص دقيق،  اليوم  حملت بضائعنا يف 
يكن  لم  فاألمري  حلظنا  وكما  الئقًا  تصرفًا  وتصرفوا  حسنًا  سلوكًا  سلكوا  اجلمارك  لكن 
يريد  كان  ما  له  شرحنا  استعمالها،  طريقة  بمعرفة  إال  يأمل  يكن  ولم  أدواتن�ا،  إال  يرى 
معرفته، وعندما عرض له السيد فورسكال العديد من األشياء الصغرية يف املنظار، لم 

يفاجئه تلك املفاجأة اللطيفة إال رؤية احلشرات تكرب على حنو خارق.

كان البيت املعد لنزنل فيه مبني�ًا على طريقة الشرقيني، ساحة مربعة يف الوسط، 
الغرف تدخل  العديد من  بل كان فيه  ولم يكن فيه غرفة واحدة مفروشة فرشًا جيدًا، 
اجلميلة  الفنادق  مع  باملقارنة  أنيقًا  مزناًل  يكن  لم  البيت،  يلف  مفتوح  رواق  من  إليها 
كانت  البداية  يف  أيضًا.  ومرحيًا  جمياًل  بيت�ًا  كان  العربي�ة  اجلزيرة  شبه  يف  لكنه  أوروبا،  يف 
الساحة مليئ�ة دومًا بالفضوليني الذين أزعجونا، فاختذنا بوابًا ال يدخل من هؤالء الناس 

إال من له معنا موضوع سنعاجله سوية.
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الفصل الثاين
مدين�ة اللحية

لم تر مدين�ة اللحية النور إال منذ ثالثة قرون، مؤسسها احلايل ورئيسها ويل مسلم 
يدعى الشيخ صالح الذي كان قد بىن كوخًا على شاطئ البحر، حيث توجد اليوم اللحية 
وعاش فيه ناسكًا. وبعد وفاته بين على قربه قبة أو بيت للصالة زين وجمل شيئ�ًا فشيئ�ًا. 
السكن  إمكاني�ة  احلسن  من  أنه  معتقدين  قربه  حول  أكواخًا  النساك  بعض  بىن  ثم 
املجاورة  املدين�ة  مرابي�ة  مين�اء  ُردم  ذاته  الوقت  ويف  كهذه.  مؤمنة  شخصية  من  بالقرب 
حيث أقام احلاكم فرتك أهله مدينتهم وأتوا يكملون بن�اء اللحية ونقل إليها أيضًا مركز 

احلاكم.

حلظت يف هذه املناسبة أن السنيني وهم األغلبي�ة يف هذه املنطقة لديهم احرتام 
خاص ألوليائهم بالرغم من القرآن الكريم الذي يمنع عبادة املخلوقات. تعامل ساللة 
الرسول  ذرية  مكة  يف  تعامل  كما  العربي�ة،  اجلزيرة  من  املنطقة  هذه  يف  األولياء  هؤالء 
محمد. ويتمتع بلقب شيخ من احندر من ويل، وينظر إليه الناس كرجل دين حبكم نسله. 
وبالتايل فقد اهتمت األسر وحرصت بكل الوسائل على تقديس شخص ونسب أصلها 
إليه، واعتماد كل الكرامات املنسوبة له، وعلى هذا النحو فقد انتشر االعتقاد باخلرافات 

أكرث فأكرث عند املسلمني، وكرثت الكرامات الكاذبة تكاثرًا بال حدود.

الصغرية  املراكب  إن  حبيث  للغاية،  سئي  واملين�اء  قاحلة  صحراوية  اللحية  أرايض 
االقرتاب  املحملة  الزوارق  تستطيع  ال  املدين�ة،  عن  جدًا  بعيدًا  اإلرساء  على  جترب  كانت 
اليت يجء  للقهوة  كبرية  اللحية جتارة  قامت يف  فقد  العائق،  هذا  من  وبالرغم  من اجلزر. 
بها من جبال املناطق املجاورة اليت جتمع يف مبىن خاص بها لتفصيصها وبيعها. ولم يكن 
لهذه القهوة شهرة كنوعية عالية اجلودة كتلك اليت تأيت من بيت الفقيه، واليت حتمل إىل 
املخا واحلديدة. لكنها أرخص ثمنًا وأقل تكلفة يف نقلها إىل جدة. ولهذا السبب فقد بقي 
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الكثري من جتار القاهرة يف اللحية، بينما كان يأيت إليها جتار آخرون كل عام لشراء القهوة. 
كما أنن�ا جند يف املدين�ة أيضًا حنو أربعني من التجار الهنود الباني�ان يف غاية الفقر يمارسون 

مهنًا متعددة.

وبالرغم من أن اللحية تفتقر إىل األسوار، إال أنها ليست بال حماية. حييط بها اثن�ا 
أبراجًا  األبراج  هذه  تشبه  وعساكر.  جنود  وحيميها  متساوية  مسافات  على  برجًا  عشر 
نراها يف ألماني�ا يف بعض املدن اإلمرباطورية، أبوابها عالية جدًا، وال يمكن الدخول إليها إال 
باستخدام الساللم. من اخلطري يف تركيا وحىت يف أوروبا تفحص هذه األبراج عن كثب، 
لكن اجلنود العرب الذين كانوا حيمونها جيلسون عندها يدخنون الغليون ويشربون قشر 
للجلوس  الضباط  بعض  ودعاين  إزعاج.  دون  جبوليت  أقوم  بالماء، تركوين  املغلى  القهوة 
معهم وتن�اول املرطبات. وطرحوا علي الكثري من األسئلة حول فنون األوروبيني احلربي�ة. 
وقد بدت الدهشة على وجوههم من كل ما قلت لهم، أريتهم اخرتاعنا للكتابة بال حرب، 
ورسمت لهم خطوطًا وزوايا ضرورية لصنع مخطط ملدينتهم، دون أن يشكوا يف نييت 
العرض  املجاورة ملشاركتهم يف هذا  األبراج  العكس فقد دعوا رفاقهم من  وهديف، على 
املدهش. فواحد من هذه األبراج بن�اه حديث�ًا األمري فرحان، يمكن له حمل مدفع، يف حني 
أن األبراج األخرى مبني�ة بن�اء سيئ�ًا حبيث أن رجال قبيلة حاشد حفروا فيها فجوة منذ 

بضع سنوات وأضرموا النريان يف املدين�ة.

شعر السكان بضعف حتصين�اتهم عندما تقدم بعد رحيلنا مئات من العرب يف هذه 
املنطقة باجتاه الساحل، فرتك الكثري من الناس اللحية وجلؤوا إىل جزيرة صغرية حاملني 
معهم أثمن احتي�اجاتهم. وكان هذا اخلوف غري مربر ألنه عندما أمر األمري فرحان جنوده 

بالتقدم فر العدو بعد فرتة وجزية.

على  مبني�ة  أكواخ  هي  األغلب  لكن  اللحية،  يف  احلجرية  البيوت  بعض  هناك 
أما  عناية،  أية  دون  املشغول  الرقيق  اخلشب  من  مبين  الهيكل  العرب،  عامة  طريقة 
اجلدران فهي من الصلصال املخلوط بالطني، واملبيض بالكلس من الداخل، ويغطى 
السقف بأعشاب منتشرة جدًا يف هذه املنطقة، تتوضع حول اجلدران أسّرة مصنوعة 
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كهذا  بيت  مستلقيًا،  أو  كنت  عليها  جالسًا  للغاية  مرحية  أسرة  وهي  القش  حبال  من 
حصرية  إال  ليس  والباب  نوافذ،  له  يكون  ما  ونادرًا  صغري  فهو  غرفًا،  حيوي  أن  يمكن  ال 
ُمعلقة ومصنوعة من القش. وإذا كان لعريب أسرة ومواٍش، فإنه يبين العديد من األكواخ 
مأهولة  تكون  أن  إذًا  تستطيع  ال  العربي�ة  اجلزيرة  يف  فاملدن  جدًا.  عال  بسياج  وحييطها 

بالقياس إىل امتدادها.

ينتج حول املدين�ة الكلس حبرقه يف الهواء الطلق وبدون فرن، واحلجر من األرصفة 
املرجاني�ة املستخرجة من البحر. وسط أكرب كتلة مكسورة من هذا احلجر، رأين�ا، غالبًا، 
أصدافًا متطاولة ما زالت حّية. هذه البحار تزخر باألصداف اجلميلة واألسماك النادرة.

الماء سئي جدًا يف اللحية، وكنا مجبرين على استقدامه من بعيد. يشرب الناس 
مياه برئ تبعد عن املدين�ة فرسخًا واحدًا، إنها األفضل بينما تقع برئ الماء األقل جودة على 

مسافة فرسخني ونصف الفرسخ. 

وبما أن العربات كانت غري معروفة أبدًا فإن العرب ينقلون الماء على ظهور اإلبل 
واحلمري، ليس يف أجالف كما يف مصر وتركيا بل يف جرار من الصلصال الرملي بيضوية 
صغري  جبل  هناك  املدين�ة  من  فرسخني  بعد  على  البعري.  جوانب  على  تت�دىل  الشكل، 

يؤخذ منه الكثري من امللح املعدين.
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الفصل الثالث
سكان اللحية

بسبب كل ما رأين�ا وكل ما حدث معنا يف هذه املدين�ة، استطعنا احلكم بأن سكانها 
وما  األوروبيني  رؤية  يريد  اجلميع  كان  تعاملهم.  يف  ومهذبني  أذكياء  فضوليني  كانوا 
يقومون به من أشياء خارقة. فبعد أن اختذنا بوابًا، فمن لم يكن بوسعه اختالق أي سبب 
لزيارته، كان يت�ذرع حبجة استشارة طبيبن�ا، التمسه أحدهم أن جيس نبضه وأن يقول له 
ما هو حباجة إليه، بينما طلب إليه آخر سبب عدم تمكنه من النوم. وأتيحت لنا الفرصة 
ملعرفة أفكارهم حول الطب. وكان السيد كرامر قد أعطى لكاتب مقئي له مفعول قوي، 
صعقت العرب لتلك النت�اجئ الباهرة وأرادوا أخذ كل ذلك الدواء املمتاز، وهذا مما جعل 
لصاحبن�ا شهرة واسعة يف املهارة والطب. وذات يوم استدعاه أمري البحر أو رئيس املين�اء، 
وعندما تأخر يف امليجء، أرسل له األمري خياًل مسرجًا إىل أمام البيت، فأراد السيد كرامر 
امتطاءه معتقدًا أن األمري قد أرسل اخليل إليه ليسهل عليه مشقة الطريق، لكنهم قالوا 
وجود  اكتشفنا  فقد  احلظ  وحلسن  شفاءه،  ينبغي  الذي  املريض  هو  اخليل  أي  إنه  له 
طبيب آخر بينن�ا، خادمنا الذي كان قد عمل يف اإلسطبالت السويدية تعلم التعرف إىل 
ما  الدواء وكثريًا  ذلك  ناجعًا، ذاع صيت�ه بسبب  قدم اخليل األمري دواء  أمراض اخليل، 
استدعي لشفاء األشخاص. فاألطباء العرب يعاجلون بال تميزي األشخاص واحليوانات 

ويطبقون طبهم على كل املخلوقات.

وعندما عرضنا يف اجلمارك املجهر أمام األمري فرحان، أصابت الدهشة كل العرب 
اخلدم  أحد  رأى  وعندما  احلشرات.  حجم  من  األمري،  أصابت  كما  تمامًا  احلاضرين، 
إحدى تلك احلشرات يكرب حجمها قال ليس هناك إال أوروبا وحدها من يستطيع إنت�اج 
حيوانات بهذا احلجم الهائل، بينما هي صغرية جدًا يف اجلزيرة العربي�ة، لكن اليشء أكرث 
هذه  ثي�اب  أن  كيف  ليفهموا  يكن  لم  فلكية،  عدسات  عرب  تسري  امرأة  رؤية  من  عجبًا 

االمرأة املنقلبة ال تنقلب على رأسها، وكانوا يصيحون يف كل مرة : هللا أكرب ... هللا أكرب

للبيع،  منها  بالكثري  لنا  جاؤوا  احلشرات  عن  نبحث  أنن�ا  األوالد  حلظ  وعندما 
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وأعطانا الكبار إشارات الجتاه صناعي والذي لو أنه جهز وشجع لصنع من هذا الشعب 

شعبًا جتاريًا.

أىت عربي�ان ذات يوم ملشاهدتن�ا نأكل، أحدهم شاب من سادة صنعاء واآلخر رجل 
له قدره من منطقة قشطان  اليت ال نرى فيها الكثري من الغرباء، وحيث ما زالت تسود 
أجاب  طاولتن�ا،  على  للعشاء  دعوناهم  وعندما  والتقاليد.  العادات  يف  كبرية  بساطة 
باهلل”.  يؤمنون  ال  الذين  الكفار  مع  الطعام  تن�اول  من  هللا  “حفظين  بسذاجة:  األخري 
وعندما طلبت إليه بعض مزيات بلده أجابين قائاًل: “ وبما يهمك من بلدي أتريد أن تأيت 

الحتالله؟” 

وطرح  كما  وشوكنا،  أطباقنا  إىل  مالعقنا  إىل  طاولتن�ا  من  يدهشه،  يشء  كل  وكان 
على  وشق  غاضبًا  فخرج  الضحك،  من  انفجارًا  سببت  اليت  الغبي�ة  األسئلة  بعض 
صاحبه إعادته إىل املجلس، ولكنه رأى عند عودته دجاجات كاملة أدهشت هذا العريب 
أنن�ا أكلنا الكثري منها ولكنه وعندما الحظ أن السيد دوهافن يريد  املسكني، الذي ظن 
انهاءها، شده بعنف من ذراعه وقال له غاضبًا: “ كم من الطعام تريد أن تأكل؟” وخرج 
أن  ورجانا  االعتذارات  صنعاء  من  القادم  الشاب  لنا  قدم  ثاني�ة،  الدخول  يود  يكن  ولم 

نغفر لرفيقه بساطته وسذاجته.

مما  بورنفان،  والسيد  أنا  الكمان،  آلة  على  أحيانًا  نعزف  كنا  أنفسنا  عن  ولرنّوح 
حمل المارة على االعتقاد أنن�ا كنا موسيقيني. فأرسل تاجر غين يرجونا أن نأيت إليه مع 
لم  الذي  التاجر  هذا  أما  املوسيقى.  يمتهن  من  يكرهون  كانوا  العرب  ألن  رفضنا  آالتن�ا، 
خدمه  من  اثن�ان  يسنده  حمارًا  امتطى  فقد  شيخوخته،  بسبب  امليش  على  يقوى  يعد 
اليكره  أنه  لنا  أكد  وقد  للغاية  مهذبًا  كان  وسماعنا.  رؤيتن�ا  يف  رغبت�ه  لرييض  إلين�ا  وقدم 
املسيحيني أبدًا، فاهلل الذي خلق كل البشر يتقبل ديانات مختلفة. وبعد أن قابلنا أبدى 
اليت  الرخيمة  األحلان  بعض  عزفنا  إلين�ا،  واالستماع  املوسيقية  آالتن�ا  رؤية  يف  رغبت�ه 
حتظى بإعجاب الشرقيني، بالرغم من أن موسيقانا ال تستهويهم أبدًا، لكنه بدا راضيًا 
وأراد عند ذهابه أن يعطي كل منا نصف وحدة نقدية. يقبل العرب عادة الهدايا مهما 
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كانت متواضعة، لذا فاجأه رفضنا بمقدار عجبه وعدم استيعابه كيف ندأب يف عملنا 
املوسيقي دون أن يكون هناك هدف من رحب بعض النقود بفضل هذه املوهبة.

كان التاجر من بني الرجال القليلني الذين صبغوا حلاهم باللون األحمر، عادة بدا 
العرب املعنيني بها مالمني، مدعني أن اللحية احلمراء أجمل من اللحية البيضاء بينما 
قال لنا آخرون إن من الضعف الرغبة بإخفاء السن بالتسرت وراء هذه الهيئ�ة الغريب�ة. 
قال الرجل: إنه جتاوز السبعني من العمر؛ بينما أكد لنا بعض معارفه أنه ين�اهز التسعني 
حيسبون  أكيدة،  معرفة  سنهم  يعرفون  ما  نادرًا  املسلمني  أن  عام  بوجه  حلظنا  عامًا، 
احلقب الزمني�ة، وكل ما جييبون به، كنت ولدًا عندما حدث احلادث الفالين، أو عندما 

توىل احلاكم الفالين على املنطقة أو على املدين�ة.

علين�ا  يقص  أن  لديه  مألوفًا  وصار  للطعام،  بيت�ه  إىل  يدعونا  ما  كثريًا  تاجرنا  كان 
واإلماء  الشابات  من  مائة  يقارب  ما  التوايل  على  روى  ما  حسب  لديه  كان  مغامراته، 
اجلميالت اللوايت باعهن أو أعتقهن أو زوجهن بعد أن كان لديه عالقات معهن لبعض 
الوقت، ومازال لديه اثنت�ان منهن، وكما قال لنا إنه سيموت قرير العني إذا استطاع أن 
يقيض عمره وسنين�ه بالقرب منهن، وسيقدم لطبيبن�ا هدية قيمة إذا استطاع أن يؤمن 

له تلك السعادة.

وكان يوجد أيضًا تاجر آخر عجوز وهو يف اخلمسني من عمره وعد الطبيب بمائة 
اجلميالت  واإلماء  الشابات  تكون  ال  كي  عالجاته  من  يعطيه  أن  أراد  إذا  نقدية  وحدة 
اللوايت كن يف داره يف مكة املكرمة بال جدوى وال نفع له. لكنه كان منهكًا بسبب إفراطه 
اليت  العالجات  وال  كرامر  السيد  إسعافات  بإمكان  ليس  أنه  لدرجة  وعالقاته  حياته  يف 

وصفها له أطباء املراكب اإلجنلزيية أن تعيد احلياة إليه. 

حبيث  جيدًا،  وجوههن  به  يغطني  كبريًا  حجابًا  الشارع  يف  اللحية  نساء  ترتدي 
عن  يكشفن  أن  يف  أبدًا  يرتددن  ال  لكنهن  عيونهن،  من  عني  تميزي  بصعوبة  تستطيع 
أبن�اء  إذا ظنن أنهن جميالت، وأنهن يف مأمن عن عيون  الغرباء وخاصة  وجوههن أمام 
الثامن لها وعيون كحيلة ويف  ملتهن. وقد رسم السيد باورينفاين�د إحداهن يف الفصل 

جبينها وخدودها وذقنها زين�ة سوداء ثقبت اجللد.
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الفصل الرابع

السفر من اللحية
بعد أن ُفحص كل ما يسرتعي االهتمام ويثري االنتب�اه يف هذه املدين�ة وضواحيها، 
ورغبتن�ا يف متابعة رحلتن�ا لزيارة أرجاء اليمن األخرى، كان علين�ا أن خنلق سبب�ًا لصديقنا 
للتو  مركب  بقدوم  علمنا  احلظ  وحلسن  مغادرتن�ا.  ضرورة  فيه  نشرح  فرحان  األمري 
الهند قبل شهر يونيو  املركب لن يغادر إىل  املخا، لكن األمري كان يعلم جيدًا أن هذا  إىل 
)حزيران( القادم. فقلنا له إنن�ا حتدثن�ا إىل مواطنين�ا الذين وصلوا لّتوهم وأنن�ا قررنا إثر 
ذلك السفر إىل بيت الفقيه فرنتاح هناك بعض الوقت ونت�ابع رحلتن�ا إىل املخا. فأجابن�ا 
أنن�ا كنا مزنعجني بعض اليشء يف اللحية، لذا أردنا بسرعة تركه والسفر ، وبالرغم من 
أن أي حاكم آخر لم يهتم بن�ا كاهتمام حاكمنا هذا حىت بعد أن أثبتن�ا له ضرورة سفرنا إىل 

املخا فجهزنا فورًا أنفسنا للسفر.

شكلنا مجموعة واسعة من غرائب الطبيعة، وكلفنا النقل الربي تكاليف باهظة، 
فقررنا أن نرسل حبرًا صناديقنا وحواجئنا اليت نستطيع االستغناء عنها يف بيت الفقيه. 
وتكرم احلاكم برسالة أرفقها مع بضائعنا، إىل مسؤول املخا يرجوه بها أن ترتك أمتعتن�ا يف 
اجلمرك وأال تمس حىت وصولنا. ولم نتمكن من رؤية األمري فرحان عندما أردنا استئ�ذانه 
ألنه كان مشغواًل، ولكنه وعندما علم أنن�ا عازمون على الرحيل يف الغد طلب منا بإحلاح 
أن نأيت إليه يف املساء حىت ولو كان الوقت متأخرًا. وكان بصحبة بعض األعراب عندما 
احلرير  من  قماش  وقطعة  إياه  أعرته  الذي  اإلجنلزيي  املنظار  أمامه  وكان  مساًء  جئن�اه 
وكومة من القطع النقدية. لقد كان يريد رد املنظار يل لكين رجوته أن حيتفظ به ولكنه 
القماش  قطعة  كانت  بينما  قبوله.  يف  طوياًل  مانع  أن  بعد  السعادة  غاية  يف  وهو  أخذه 
احلريري وعشرون من القطع النقدية هدية لطبيبن�ا. وألزمنا بقبول ما تبقى من القطع 
النقدية لندفع أجرة اجلمال واحلمري، وقد أبدى هو وأصحابه إعجابهم من رفضنا أجور 
النقل، بينما كان األتراك يلزمون العرب بدفع مصاريف كهذه، كما وتلقى خادمنا الذي 
كان قد شفى أحد خيل احلاكم َعشرًا من القطع النقدية كجائزة له. ولم يكن بودنا قبول 



رحلة »نيبور« إىل جزيرة العرب ودول أخرى يف الشرق...192

لذا فقد قدمنا ساعة  نثقل عليهم،  أن  إليهم خشية  نعيده  أن  العرب دون  أي يشء من 
لألمري، الذي لم يمتلك ساعة خاصة به أبدًا وبالتايل لم يعرف كيف يستخدمها. 

أن خادمًا من خدم  لنا ولكنن�ا وعندما علمنا  الذي قدمه  لنقبل اخلروف  ولم نكن 
األمري يسافر معنا حلواجئه اخلاصة، قد تقاسم ونائب احلاكم ثمن اخلروف هذا الذي 

يبيعه السكان نقدًا، فقد أخذنا يف القرى األخرى اخلراف اليت أمر األمري بتسليمها لنا.

بدا لنا الماء يف هذه البقعة نادرًا وسيئ�ًا. وجدنا قرى كبرية ال تبعد كثريًا عن بعضها 
البعض وال ينبغي التوقف فيها ألنها تقوم يف سهل قاحل جدًا.

املنرية  هي واحدة من بني هذه القرى اليت أثر فين�ا أول مزنل صادفناه فيها، واملزنل 
العادات  بمعاملة حسب  يقنعوا  أن  أرادوا  وإذا  مجانًا  املسافرون  هو بيت يستقبل فيه 
خزبًا  أي  الكسرة  لهم  ويقدم  فقط  األسّرة  أثاثه  جماعي  كوخ  يف  يقيمون  فإنهم  املحلية 

طازجًا من الذرة البيضاء وحليب النوق و الزبدة. 

ويف حني علم رب املزنل بقدوم بعض الضيوف األوروبيني فإنه أىت بنفسه ليتفقد 
خدمه إن كانوا يعاملونن�ا معاملة حسنة، وفيما إذا كنا سنمكث طوياًل ليذحب لنا خروفًا 
وليخزب لنا خزبًا من القمح، وكان ذلك من اخلزب النادر يف تلك البقاع، طلب أن جيلبوا لنا 
حليب�ًا بقريًا عندما رأى أنن�ا لم نستسغ حليب النوق للزوجته. نصحنا اخلدم العرب بأال 
األنظار  عن  بعيد  مكان  يف  بن�ا  خادمه  حلق  بينما  يصدم،  ال  لكي  املزنل  لرب  هدية  نقدم 

وطلب إلين�ا مكافأة صغرية.

يِح، والضيح قرية كبرية فيها جامع وقرب  بعد مسري يومني ارتحنا يومًا كاماًل يف الضَّ
اليت  للجرار  بالقرب منها مدبغة ومشغاًل  املنازل احلجرية. ورأين�ا  أحد األولياء وبعض 
السيئ�ة  النوعية  ذات  النيلة  صبغ  فيها  ورأين�ا  كما  فرن،  وبدون  الطلق  الهواء  يف  تشوى 
النساء من  الكثري من هذا الصباغ هنا وذلك ألن  الناس  الرخيص. ويستهلك  والسعر 

عامة الشعب تلبس قمصانًا وسراويل من النسيج األزرق.

ينطلق من هذه القرية درب مستقيم إىل بيت الفقيه، لكنه يمر يف منطقة قاحلة 
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جدًا من النادر العثور على الماء فيها وليس هناك أية قرية، لكنن�ا اخرتنا طريقًا أطول 
وأقرب للجبال وحسنًا فعلنا فقد صادفتن�ا غابات صغرية وقرى أكرث محاطة بشجريات 
والكثري من اآلبار على عمق 160-170 قدمًا على األقل، موجودة يف أراض منحدرة، وهذا 
الماء يقوم الناس سحبه حببل ُربط يف طرفه  الناس والماشية، والستخراج  ما ين�اسب 

كيس جلدي فيسحبون احلبل هذا بسهولة أكرب فيما لو نزلوا املنحدر.

توجد قريت�ان كبريتان تابعتان حلاكم بيت الفقيه، اليشء فيهما يثري االنتب�اه. لكنن�ا 
ويف مكانني من الدرب شاهدنا أمكنة مزروعة يف قرى صغرية حتمل كلها االسم نفسه، 
يف  حدة  على  منها  كل  استقرت  قد  معزولة  صغرية  قبائل  أن  إىل  خنلص  جعلنا  ما  وهذا 
اجلزيرة  يف  بكرثة  املنتشرة  الوديان  من  اثنني  يف  أيضًا  مررنا  املنطقة،  هذه  من  ما  مكان 
جفافها  رغم  األنهار  تدعى  اليت  الغزيرة  األمطار  فرتات  يف  بالماء  تمتلئ  واليت  العربي�ة 

الكامل يف األوقات الباقية من السنة.

بعد مبيتن�ا يف أحد هذه األكواخ البائسة والفقرية، وصلنا إىل بيت الفقيه يف صباح 
إىل  صناديقنا  بنقل  الفور  على  وقمنا  )شباط(،  فرباير  شهر  من  والعشرين  اخلامس 
اجلمارك، ولم نزرهم إال عند الظهر حبضور احلاكم. وبانتظار ذلك سلمنا رسالة تاجر 
النبي�ل  الرجل  الفقيه. استقبلنا هذا  اللحية محسن إىل عنرب سيف أحد كبار جتار بيت 
ُترتب  حىت  بيت�ه  يف  للعشاء  ودعانا  أمتعتن�ا  بنقل  وأمر  بيت�ًا  لنا  واستأجر  رائعًا  استقبااًل 

أمورنا. 
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الفصل اخلامس
مدين�ة بيت الفقيه

ال  وبيوتها  مفتوحة  املدين�ة  قحولته،  من  بالرغم  مزروع  سهل  يف  املدين�ة  هذه  تقع 
بن�اء يزيد متانة  البيوت احلجرية وتبىن  الكثري من  تت�المس بعضها مع بعض، وهناك 
الهندسة املعمارية اليت حتدثت عنها يف وصفي  البيوت وفق  الكثري من  يف كل يوم، بين 

للحية. وتعترب بيت الفقيه قلعة مهمة يف بلد ال تمتلك جيوشه سالح املدفعية.

أقمنا يف بيت من احلجر طرد صاحبه منه نوعًا من النمل يسميه العرب األرضة، 
البيوت،  إىل  توصله  مغطاة  دروبًا  يبين  الطبيعة،  علماء  جيدًا  يعرفه  الذي  النمل  هذا 
فيلتهم األقمشة والسلع الغذائي�ة على السواء، كما يسبب أضرارا مماثلة يف البساتني، 
ذوقه،  النسغ  فين�اسب  الشجرة  أعلى  حىت  اجلذور  من  تمتد  مغطاة  دروبًا  يبين  حيث 

وخيرب األشجار بالتهامه الرباعم ونهايات األغصان. 

كتخريب  إلبعاده  العادية  الطرق  ببعض  استعنا  وقد  بالنمل،  تمتلئ  غرفنا  كانت 
دروبه يف عدة مواضع، فيعيد النمل بن�اءها من جديد بسرعة مذهلة يف احلقيقة وخاصة 
من  الكثري  طريقنا  يف  صادفنا  منها.  وينفر  يرتكها  فإنه  الوقت  وبمرور  لكن  الظالم،  يف 
عندما  الشجرية  وتموت  الدروب،  تلك  كثافة  تظهر  واليت  بالرتاب  املغطاة  الشجريات 

يهاجمها النمل على هذا النحو.

مدين�ة بيت الفقيه ليست قديمة، ولم تظهر إال منذ بضعة قرون، وتعود بأصلها 
والذي  منه  اسمها  وأخذت  موىس،  بن  أحمد  يدعى  مسلم  ويل  إىل  اللحية  كحال  حالها 
يعين بيت الَعاِلم. ويب�دو قرب هذا الويل خارج املدين�ة فوق تلة رملية، مكانه اليوم جامع 
غليفقة  مين�اء  أصبح  وعندما  القرب.  حول  أكواخًا  النساك  بعض  بىن  البدء  يف  جميل. 
فيها  جتارتهم  ازدهار  أجل  من  القرب،  من  بالقرب  للسكن  املين�اء  سكان  انتقل  مهجورًا 
وعندما أصبحت املدين�ة مهمة بىن سيد املنطقة حلمايتها قلعة يف مكان يوجد فيه الماء. 
وتقع املدين�ة حاليًا بالقرب من القلعة يف حني أصبحت املنطقة بالقرب من القرب مقفرة.

إسباني�ا  باشا تركي أسري يف  التمس  وإليكم أهمها:  بعجائب كثرية  يقوم  الويل  كان 
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منذ أكرث من عشرين عامًا ومقيدًا بأغالل ثقيلة إىل حجارة ضخمة، شفاعة الكثري من 
األولياء ولكن بال جدوى، وقد تذكر يف نهاية األمر الويل أحمد فطلب مساعدته وعونه، 
فمد هذا األخري يده خارج القرب ويف اللحظة نفسها وصل الباشا من إسباني�ا مع األغالل 
واحلجارة، حدثت هذه املعجزة عشية عيد هذا الويل وحبضور العديد من الشهود. وما 
زالت تعرض األغالل واحلجارة بالقرب من القرب، معجزة كهذه حديث�ة العهد وحبضور 

الكثيرين كانت تب�دو لهم موثقة بكل تأكيد.

ال يمكن ملدين�ة جديدة كهذه أن تمتلك الكثري من اآلثار الهامة. لكنين أعدت نقل 
كشك  منهم  أحد  يب  يشك  لم  املتفرجني  من  كبري  عدد  حبضور  كوفية،  قديمة  كتابة 
بعض  وخاصة  التهذيب  غاية  يف  املتفرجون  كان  الكنوز.  عن  أحبث  أنين  يف  املصريني 
الشيوخ أو العلماء العرب الذين راق لهم اهتمام غرباء بدراسة لغتهم. يف هذه املدين�ة كما 
يف اللحية، حصلت على الكثري من اإلضاءات من نوع آخر من العلماء العرب الذين كانوا 
يزورونن�ا دون تكلف، وكانوا يسمون بالفقهاء، ولم تكن ثرواتهم يف كل اجلزيرة العربي�ة 

تتن�اسب مع قدرهم وقيمتهم.

تتمتع مدين�ة بيت الفقيه بموقع جيد للتجارة، تبعد مسري نصف نهار عن اجلبال 
اليت يزرع فيها الب، وال تبعد إال مسري بضعة أيام عن مرفأ اللحية واحلديدة واملخا اليت 
األهم  املخزن  تلقايئ  بشكل  الفقيه  بيت  أصبحت  وبذلك   ، السلعة  هذه  منها  تصدر 

للقهوة. 

وبالد  أفريقيا  وشمال  وسوريا  مصر  من  التجار  أنظار  إليها  شدت  التجارة  هذه 
الفرس واحلبشة والهند وغالبًا أيضًا من أوروبا. ويوجد فيها أيضًا كما يف الكثري من مدن 
اليمن الكبرية العديد من الهنود الربهميني الذين أتوا من ديو، الذين تركت لهم حرية 
حرق  على  وال  نسائهم  اصطحاب  على  يتجرؤوا  لم  لكنهم  الديني�ة،  شعائرهم  ممارسة 

موتاهم، مما أجربهم على العودة إىل بالدهم بعد جمعهم لبعض المال.

الذي تقع حتت سلطته مقاطعة كبرية.  الفقيه مركز احلاكم  تشكل مدين�ة بيت 
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ولم يب�ُد على احلاكم االهتمام بن�ا وقد أعطتن�ا المباالته هامشًا أكرب من حرية لم نتمتع 
بها يف اللحية، وعندما علم األمري فرحان أن السيد فورسكال يشرتي بمفرده حواجئه من 
الضوايح، ظن أنن�ا نعرض أنفسنا خلطر داهم، ولم يكن يريد لنا املعاناة بسبب بعدنا 
شاهد  بوجود  نرغب  فلم  هذا  اهتمامه  أزعجنا  جنوده،  أحد  يرافقنا  أن  دون  اللحية  عن 
على كل أمورنا وحبوثن�ا، ألنن�ا وجدنا الشعب اليمين متحضرًا لدرجة كنا نتجرأ فيها على 
السفر بينهم، كما نتجرأ على السفر يف أوروبا، أسعفتن�ا قلة اهتمام حاكم بيت الفقيه بن�ا 

عندما تركنا جنوب البالد دون حراسة أو مرافقة.
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إمرأة عربي�ة تبيع اخلزب حتت مظلة من القش
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القسم التاسع
رحالت يف ضوايح بيت الفقيه
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الفصل األول
السفر إىل غليفقة

اقرتحت كي نستفيد من احلرية اليت نعمنا بها يف بيت الفقيه، أن أشرتي بمفردي 
حتدث  فقد  المايض  يف  اشتهرت  اليت  اليوم،  املهدمة  املناطق  ألتفحص  احلواجئ  بعض 
التغريات  بإظهار  اخلاصة  الكتابات  بعض  فيها  أكتشف  لو  تمنيت  الفداء،  أبو  عنها 

ب بالكامل توقعايت. ِ
َ

الطارئة على عادات وتقاليد ولغة هذه املنطقة، ولم خت

عندما تأكدت من األمن الكامل الذي يسود يف تهامة، قررت الذهاب إىل غليفقة 
مع فريق يف غاية البساطة وأبعد ما يكون عن مظاهر السعة والغىن اليت يمكن أن تغري 
كانت  خاديم.  وكان  األقدام  على  سريًا  صاحبه  وتبعين  حمارًا  استأجرت  الطرق.  قطاع 
ونعل  العرب  كزي  القماش  من  وسروال  أكمام  بال  وقميص  عمامة  عن  عبارة  مالبيس 
احتذيت�ه. يسافر املرء عادة مسلحًا فحملت خنجرًا وفردين يف حزايم وسجادة بالية كانت 
يف الوقت نفسه سرجًا وكرسيًا وطاولة وفراشًا يل. أما القماش الذي يلف به العرب عادة 
أكتافهم للحماية من الشمس واملطر، فقد كنت أستخدمه كغطاء يف الليل باإلضافة إىل 
جرة ماء ضرورية يف مثل هذه البالد القاحلة كانت تت�دىل معلقة يف الوطاق. منذ مدة وأنا 
أحمل نفيس عبء العيش على الطريقة العربي�ة وبذلك استغنيت عن الكثري من وسائل 

الراحة واستطعت أكل اخلزب الرديء وهو اليشء الوحيد الذي جنده يف كثري من املنازل.

تركت بيت الفقيه يف السابع من مارس )آذار( ورأيت عدة قرى يف امليل األول الذي 
وصويل  وحىت  ونصف  أميال  أربعة  مسافة  وعلى  الطريق  من  تبقى  فيما  لكن  قطعته، 
امليلني األخيرين فقد اجتاز  أما يف  اآلبار دون أي مسكن.  إال بعض  لم أجد  إىل غليفقة 
الطريق منطقة رملية، تنىح دليلي عنها غالبًا بسبب كثب�ان رملية حملها الهواء ونقلها 
العهد.  احلديث�ة  الكثب�ان  بعض  لتاليف  الدوران  الضروري  من  كان  جديد  من  وشكلها 
وحبسايب الشخيص تبعد غليفقة عن بيت الفقيه مسافة ميلني ونصف كما تبعد نفس 

املسافة عن زبي�د.
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كانت غليفقة مدين�ة مشهورة يف المايض، كما كان مرفأ زبي�د مدين�ة مزدهرة. ُهجر 
اليوم املرفأ بالكامل ليس فقط بسبب تراجع البحر وزيادة الشعب املرجاني�ة بل بسبب 
تبق  ولم  مرتفع.  لكثيب  وتشكيله  سواحلها  إىل  الهواء  دفعه  الذي  الناعم  الرمل  كمية 
إال آثار جامع مهدى إىل ويل نال بفضل صالته نبعًا عذبًا، ويعتقد السكان أنهم مازالوا 
اخلراف.  وحلوم  التمر  ويقتاتون  كوخًا  عشرين  حنو  يف  حاليًا  الناس  يقطن  له،  مدينني 
فالبحر ال يمدهم باألسماك أبدًا وال يعطيهم إال امللح الذي يأخذ منه من يشاء ويدفع 

لسكرتري حاكم بيت الفقيه مبلغًا صغريًا عن كل حمولة.

وجدت يف املقربة بالقرب من القرية البائسة حجرين عليهما كتابات كوفية، حجر 
كبري عمودي وآخر ملقى على قرب. ولم يع السكان تمسكي يف نقل ما كتب على احلجر 
الكبري، لكين وعندما عدت يف اليوم التايل وجدت احلجر اآلخر قد أخذ أثن�اء الليل، وال أدري 
لما توجهت للحديث مع احلكيم أو قايض القرية ووعدته بمبلغ زهيد إن أراد اطالعي 
على احلجر، فاصطحبين عرب دروب كثرية إىل كوخ بائس فيه قرب ويل آخر فوجدنا احلجر 
هناك، وحسب ما قال فإن السكان لم خيفوه بل إن الويل أحضره بنفسه. ورغم حماية 

الويل فقد سمح يل احلكيم حبمل احلجر حىت بيت الفقيه إذا دفعت نفقة املواصالت. 
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الفصل الثاين
العودة إىل بيت الفقيه عرب احلديدة

تركت غليفقة يف اليوم التايل يرافقين خاديم وحماره. مر الدرب دومًا بالقرب من 
شواطئ البحر يف منطقة مجدبة ورملية، ال نرى إال القليل من أشجار النخل. وصادفنا 
البيوت  بعض  توجد  القرية  من  مسافة  وعلى  واحدة،  وقرية  القهوة  أكواخ  من  الكثري 
اليوم  مساء  وصلت  التمر.  جين  أوان  يف  إال  تسكن  ال  اليت  النخل  أشجار  بني  املنتشرة 

نفسه إىل احلديدة اليت تبعد عن غليفقة خمسة أميال ألماني�ة.

يعترب مين�اء احلديدة أفضل قلياًل من مين�اء اللحية، ومع هذا فإن املراكب الكبرية ال 
تستطيع الدخول إليه. يتبع حاكم احلديدة اإلمام مباشرة ولكن حكمه ال يمتد إال على 
املدين�ة، وتتكون عائدات احلاكم يف جزء منها من رسوم تصدير الب. بنيت مزنل احلاكم 
واجلمارك وبيوت التجار الكبار من احلجر، أما ما تبقى من املدين�ة فهو مؤلف من أكواخ 
بنيت على الطريقة العادية. ويوجد بالقرب من البحر قلعة صغرية. وللمدين�ة سيدها 

اخلاص أيضًا هو الشيخ صّديق الذي حترتمه املدين�ة احرتامًا يليق بويل كهذا.

عند وصويل إىل احلديدة التقيت مع السيدين دوهافن وكرامر اللذين أتي�ا لتسليم 
رسائل توصية من أصدقائن�ا يف جدة إىل احلاكم وإىل تاجر كبري. وُاستقبال ونزال يف بيت 
التايل  اليوم  يف  غادرت  فقد  بالزيارات  وقيت  أضيع  ال  وكي  لكين  متن�اه،  بلطف  وعومال 

التاسع من مارس )آذار( إىل بيت الفقيه.

يف الصيف ال يسافر الناس يف تهامة إال لياًل، كانت طريقة السفر هذه ستحرمين 
من فرصة رؤية أشياء جديرة باملشاهدة، لكين فضلت التعرض للحر على السفر لياًل. 
ميل  مسافة  على  عذب  ماء  برئ  توجد  القرى.  من  والقليل  املقاهي  من  الكثري  وصادفنا 
ونصف من احلديدة، ويأيت الناس من املدين�ة للبحث عن هذا الماء ألن ماء املدين�ة سئي 
جدًا. مررت وأنا يف طريقي إىل بيت الفقيه بعدة قرى ليست بالغة األهمية ووصلت يف 
مساء اليوم نفسه. وبالعودة إىل حسابايت فإنها تبعد عن احلديدة سبعة أميال ألماني�ة 

قطعتها يف يوم واحد يف جو حار وعلى ظهر حمار مستأجر.
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الفصل الثالث
السفر إىل زبي�د

وجدت العرب شرفاء للغاية ولم حيدث يل ما يسىيء يف جوليت األوىل، فاستعجلت 
من  عشر  احلادي  يف  زبي�دًا  قاصدًا  انطلقت  نفسه.  النوع  من  أخرى  جبوالت  للقيام 
مارس )آذار(، لرؤية ما تبقى من هذه املدين�ة الشهرية اليت كانت قديمًا عاصمة تهامة، 

  )Tahaete( والكتشاف بعض الكتابات القديمة املختبئ�ة فيها، كما قيل يل يف حتات

وهي مدين�ة صغرية مجاورة. 

رافقين عريب يعرف القراءة والكتابة ولكنه فقري احلال، وكان سعيدًا بالقيام بهذه 
الرحلة لرؤية صديق له هناك دون مصاريف. سررت للغاية بمرافقته فقد راق يل جدًا 

احلديث معه.

كبرية  قرية  إىل  نصل  أن  قبل  الصغرية  القرى  وبعض  القهاوي  من  بالعديد  مررنا 
تدعى املهد تقع يف واد جميل يتلقى مياه جبل رمة )Rema( . و تشكل املياه يف الفصل 
الماطر نهرًا يتشعب ويسقي األرايض. وكثريًا ما تستخدم النيلة لصبغ األقمشة يف هذه 
 )el Mahad( املدين�ة. ويف القديم كان يوجد بالقرب منها مدين�ة كبرية اسمها أيضًا املهد

واليت لم يبق منها أي أثر.

عندما تقرتب من زبي�د فإنك تالحظ أكوامًا من احلجارة اليت يزعم أنها قسم من 
زبي�د  إىل  الباكر  الصباح  يف  وصلت   .)el Haud( الهود  تدعى  كانت  قديمة  مدين�ة  آثار 
وقد قطعت يف وقت قصري خمسة أميال ألماني�ة وهي املسافة الفاصلة بني زبي�د وبيت 

الفقيه.

تقع مدين�ة زبي�د بالقرب من أكرب وأخصب واٍد يف تهامة، وهذا الوادي الذي يسوده 
بعيدة  أراض  إىل  ترع  عرب  الني�ل  كنهر  يقاد  كبري  نهر  األمطار  فصل  يف  فيه  جيري  القحط 

لريوي كل املزارع.
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أن  ومنذ  أما  تهامة.  يف  التجارية  املدن  وأكرب  امللوك  أحد  عرش  مركز  زبي�د  كانت 
نشطت املالحة يف غليفقة، فقد انتقلت التجارة إىل بيت الفقيه واملخا على حنو لم تعد 

معه زبي�د حتتفظ إال ببقايا من ازدهار غابر.

أصل  ويعود  فيها،  والقبب  اجلوامع  من  الكبري  العدد  بفضل  بعد  عن  زبي�د  تظهر 
الكثري من هذه اجلوامع إىل الباشوات األتراك)1( الذين أقاموا فيها خالل الوقت القصري 
العربي�ة. لكن زبي�د دفعت غاليًا  العايل هذه املنطقة من اجلزيرة  الباب  الذي حكم فيه 
رجال  من  الكثري  غىن  بسبب  سكانها  حال  افتقر  فقد  اخلارجية،  العظمة  هذه  ثمن 
الدين الذين عملوا يف املؤسسة الوقفية. وقد أكدوا يل أنهم قسموا إىل خمسة أجزاء كل 
العائدات يف املنطقة فأخذ رجال الدين ثالثة أجزاء ونال اإلمام جزءًا عن طريق الضرائب 

ولم يبق للسكان إال اجلزء اخلامس لكل املصاريف.
وقد ترك األتراك أثرًا مفيدًا بعد سيطرتهم وهي قناة جللب الماء من اجلبال إىل 
املدين�ة)2(. لكنها أهملت ولم يبق منها إال اآلثار مما أجرب السكان يف الوقت احلاضر على 

االكتفاء بمياه اآلبار وهي مياه عذبة وغزيرة تروي العديد من البساتني يف الضوايح.

تآكل جزء منها  لم يبق منها إال خمسة،  لزبي�د  أبواب  ثماني�ة  الفداء  أبو  املؤرخ  ذكر 
بسبب القناة، وتهدمت جدران املدين�ة القديمة، حىت اآلثار باعها الفقراء الذين جيمعون 
نصف  املنازل  من  تبقى  ما  بالكاد  ويشغل  جديدة،  بيوتًا  يبين  ملن  ويسلمونها  احلجارة 

املدين�ة القديمة.
العلوم  اليمن  شباب  من  وقسم  تهامة  شباب  )األشاعر(  املدرسة  يف  يدرس 
أن  كما  مرموقة.  مكانة  اليوم  حىت  زبي�د  تعطي  املدرسة  وهذه  املسلمني،  بني  املتداولة 
زبي�د مقر حاكم ومفيت وقايض الشافعية باإلضافة إىل قاضيني آخرين لفئة الزيدية بما 

فيهم اإلمام وعدد من أتب�اعه.

1(  يعود تشيي�د اجلوامع واملدارس يف زبي�د إىل فرتة ما قبل حكم األتراك فيها خالل القرن الذي أمضوه 
يف اليمن حيث شيدت عدد من املدارس واملساجد يف فرتات حكم الزياديني والنجاحيني والرسوليني 
الذين شهدت فرتة حكمهم ازدهار يف تشيي�د املدارس واجلوامع وكذا يف فرتة الطاهريني – وما شيده 

األتراك يف فرتة حكمهم ال يتجاوز املنشأتني أو الثالث فقط)املرتجم(.
2(  أنشئت هذه القناة يف فرتة حكم الزياديني الذين قاموا بتشيي�د القنوات جللب مياه الشرب من 

أعلى الوادي إىل املدين�ة. وتسىم هذه القناة »املدب«، ولم تكن هذه القناة من أعمال األتراك.



205القسم التاسع: رحالت يف ضوايح بيت الفقيه
اعزتازًا  واألكرث  األتفه  والرجل  املتشدقني  كبار  أحد  املنازل  من  مزنل  يف  التقيت 
كان  وقد  نبيلة  طبقة  سيد  أو  شريفًا  كان  العرب،  بني  له  نظريًا  أر  لم  الذي  بالنفس 
وسوريا  مصر  جاب  ملته،  بين  أغني�اء  يعطيه  مما  ليقتات  البالد  يقطع  وكسواًل  فقريًا 
واحلبشة وادعى أنه جييد أكرث من لغة أجنبي�ة ولكنه ال يعرف منها إال بعض العبارات، 
فأردت االستيضاح منه عن البلدان اليت زارها لكنه لم خيربين إال ببعض أسماء الشيوخ 
مللت  مثله،  بشريف  يليق  كما  استقبلوه  أنهم  زعم  اليت  املناطق  وحكام  والباشاوات 
منه ومن حديث�ه الدائم عن ساللته ليثبت يل منبت�ه الرفيع. كان يكره الشرفاء األتراك 
والسادة العرب الرتب�اطهم بنساء غريب�ات، بينما لم يزتوج رجل واحد من عائلته حسب 
ما ادعى امرأة من عامة الناس. وأطلق على امرأة مسكين�ة كانت تصنع لنا القهوة لقب 
شريفة وهو لقب تدعى به النساء األكرث نب�اًل وغىن، حدثين طوياًل عن ساللة تلك املرأة 
يقوم  الصيب  هذا  كان  بينما  أحمد،  شريف  العشر  السنوات  ذي  ابن�ه  دومًا  ين�ادي  وكان 
على خدمته وكأنه خادم. ولم يكن األب قد استأجر له والبن�ه إال سريرًا واحدًا لين�اما معا 
التسول  إىل  األحوال  به  تصل  لم  وإن  األقل  على  سريرًا  مسافر  كل  استأجر  بينما  عليه 
أما يف كل الفنادق يف أوروبا فإنك تستأجر غرفة. ورغم كل مظاهر الكربياء فقد كان هذا 

الرجل يلعن ابن�ه غالبًا وين�اديه “يا كلب يا ابن الكلب”.
الثاين عشر من  بعد أن قمت يف زبي�د بكل ما كنت قد قررته من حبوث، غادرنا يف 
كانت  واليت  حتات)3(  إىل  نصل  أن  قبل  ونصف  ألمانيني  ميلني  وقطعنا  )آذار(  مارس 

قديمًا ًمدين�ة وما هي اليوم إال قرية قليلة األهمية.

رائعة يف أماكن لم  أريافًا  رأين�ا  النهر حيث  أو دلتا  زبي�د  الطريق دائمًا يف وادي  يمر 
تتمكن السيول من حمل تربتها، يزرع الكثري من صبغة النيلة وقد أحصيت بالقرب من 

القرية حنو 600 حوض كبري حتضر فيها تلك الصبغة. 

يوجد يف القرية عدة جوامع ومنازل من احلجر بنيت فوق قبور بعض األغني�اء أو 

3(    هي التحيت�ا مدين�ة صغرية على وادي زبي�د وهي اليوم مركز مديرية التحيت�ا يف محافظة احلديدة 
)املراجع(.
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األولياء. وأهم هؤالء األولياء هو ابن حسان الذي يضاء قربه يف كل ليلة باملشاعل ويرتأس 
أحد املنحدرين من ساللته مزناًل يف القرية أو باألحرى فندقًا، نزلت يف فندق عادي فأىت 
يل  قيل  مما  وبالرغم  لذيذًا.  عشاء  يل  فأرسل  أرد  فلم  بيت�ه  إىل  للذهاب  يدعوين  صاحبه 
عن سادة تلك املنازل الذين ال يقبلون أي يشء من أحد، فقد ريض سيد مزنل حتات بكل 

سرور بهدية صغرية من الفضة.

غادرنا يف الثالث عشر من مارس )آذار( إىل بيت الفقيه فلم يسرتع انتب�اهنا يشء يف 
تلك القرية، لم أجد يف طريقي أي مزنل على اإلطالق باستثن�اء قرية املرة الكبرية الواقعة 
يف وادي املهد الرائع. يوجد فيها كثري من القبب ومزنل كبري يقدم فيه الطعام لثالثني أو 

أربعني شخصًا يوميًا.
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الفصل الرابع

)Kahhme( السفر إىل الَقْحَمة
لقد زادتين جتربيت اقتن�اعًا أكرث فأكرث بسهولة ومتعة وأمان السفر يف اليمن، فعزمت 

فورًا على سفر جديد وأحزنين اقرتاب رمضان الذي يب�دأ هذا العام يف 16 مارس )آذار(.

صيامهم  لشعائر  ممارسة  أكرث  دينهم  ملنابع  املجاورين  املسلمني  أجد  أن  توقعت 
من املسلمني يف املناطق النائي�ة، فقد حرص عرب مصر الذين رافقونا يف شهر رمضان 
على الصيام أثن�اء السفر كما لو أنهم كانوا يف بيوتهم. فلم يأكلوا أو يشربوا أي يشء خالل 
النهار كله وكانوا يمتعضون عندما نشرب يف حضورهم مرطبات ومشروبات، ولم يكن 

انزعاجهم يرحيين.

من  الدرجة  تلك  على  ليسوا  اليمن  عرب  أن  العجب  من  بمزيد  اكتشفت  لكنين 
التدقيق واالهتمام، فهم يأكلون أثن�اء السفر دون األخذ بعني االعتب�ار للصيام، على أمل 

الصيام أيامًا أخرى كما يقولون يف شهر آخر، أمر ال يت�ذكرونه بانتظام دومًا.

تأكدت أنين أستطيع العيش بطريقة عادية رغم الصيام، فذهبت يف 19 من مارس 
ليلوى.  مدين�ة  من  آثارًا  أجد  أن  متمني�ًا  القحمة  قاصدًا  احلمار  صاحب  برفقة  )آذار( 
ومررت بقرى أصبحت أكرث كثافة كلما اقرتبن�ا من اجلبال، وكانت أهم تلك القرى حيس 
بيت  سيد  موىس  بن  أحمد  الشيخ  الويل  ابن  احلييس  الشيخ  الويل  بقرب  اشتهرت  واليت 
الفقيه كما سبق وذكرت. اجزتت واديًا أيضًا ينضم نهره إىل نهر رمة )Rema( الذي جيري 

.)Shurem( يف فصل املطر حىت يصل إىل البحر ليصب يف شورم

حبثت فور وصويل إىل القحمة عن آثار ليلوى لكين لم أجد إال مقربة واسعة مليئ�ة 
خمسة  أو  أربعة  طولها  ويبلغ  بوصات  ثمان  إىل  قطرها  يصل  الشكل  خماسية  بأحجار 
أقدام. اعتقدت عندما رأيت احلجارة املتشابهة أن الفن قد أعطاها ذلك الشكل لكين 
سرعان ما رأيت تالًّ يف اجلوار مكونًا من هذه احلجارة اخلماسية اليت استخدمها السكان 
األخرى  قرب  الواحدة  عموديًا  توضعًا  التل  طبقات  كل  توّضعت  مقربتهم.  لزتيني 
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والواحدة فوق األخرى وبدت متصلة بنوع من اإلسمنت اخلفيف، رأيت ما شابه ذلك 
للسيد  أوروبا يف مخطوط  إىل  العربي�ة. وقرأت بعد عوديت  يف مناطق أخرى من اجلزيرة 
كينيج أن هذا العالم الدانماركي قد اكتشف يف أيسلندا جبااًل شكلتها حجارة خماسية 
مصفوفة بطبقات عمودية وعلى ارتفاع ثالثة أذرع و بسماكة نصف ذراع.ويعرف هذا 
مما  القليل  تفحصت  أن  وبعد  البازلت.  باسم  الطبيعة  علماء  عند  احلجارة  من  النوع 

قدمته يل القحمة من األهمية، عدت إىل بيت الفقيه للقيام بسفر جديد.
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الفصل اخلامس

السفر إىل اجلبال اليت تنتج النب
لم يكن السيد فورسكال أثن�اء غيايب عاطاًل عن العمل يف جبال الب املخصبة، فقد 
قام ببعض البحوث النب�اتي�ة. ألزم وصفه الظريف لتلك املنطقة، السيد كرامر والسيد 
الدرب  لرفاق  االنضمام  أيضًا  وقررت  اجلبال،  يف  بصديقنا  باإللتحاق  باورينفاين�د 
ألتنفس الهواء املنعش وألشرب الماء العذب، لم يتطلب الطريق إال مسري نصف نهار 

ولم أصادف فيه ما يثري االهتمام.
الحت يل يف الصباح الباكر مدين�ة حدي الصغرية الواقعة على أوىل املرتفعات، اليت 
يتوجب الوصول إليها عرب دروب وعرة، وقد بىن األتراك طريقًا تركت فيما بعد ليسوء 
بعد  إليهم  انضممت  اجلبال،  على  البساتني  يف  لقاءهم  أردت  الذين  رفايق  كان  حالها. 
مسري ساعتني، بالقرب من قرية بلقيس اليت تعيش من انت�اج الب كغريها من القرى. 
اجلبال  تتسلق  أن  عليك  بل  البغال،  وال  احلمري  استخدام  يمكنك  ال  املناطق  هذه  يف 
الوعرة عرب دروب ضيقة وصعبة، لكن ورغم املشقات فإن هذا الدرب املحاط بالبساتني 

وشجريات الب بدا يل خالبًا باملقارنة مع سهول تهامة اجلرداء.
هذه  من  كبري  جزء  يب�دو  البازلت،  من  صغريًا  تاًل  إال  قحم)4(  من  بالقرب  أر  لم 
منظرًا  تشكل  فإنها  املنفصلة  الصخور  أما  احلجارة،  هذه  من  تشكل  وقد  هنا  اجلبال 
جمياًل وخاصة يف أماكن جيري فيها الماء من بعض القمم، فتب�دو الشالالت وقد دعمتها 
لسكان  بالنسبة  كبرية  فائدة  احلجر  لهذا  املستقيمة.  الصغرية  األعمدة  من  صفوف 
وعرة،  دروب  يف  درجات  لصنع  فصلها  يسهل  اليت  األعمدة  يستخدمون  فهم  املنطقة، 

ولبن�اء جدران أيضًا ضرورية لدعم شجريات الب يف املنحدرات اجلبلية.

شجريات الب يف أوروبا معروفة وهذا ما جعلين ال أتطرق إىل وصفها. أزهرت كل 
شجريات الب يف بلغوف )Bulgof(، وفاحت منها راحئة ذكية للغاية، تزرع الشجريات 

4(  هي القحمة وهي مدين�ة تقع يف وادي ذؤال أحد أودية تهامة.
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يف مدرجات رائعة اجلمال. وال يعيش معظمها إال من مياه األمطار بينما يروى بعضها 
على  لتوزيعها  الين�ابيع  مياه  فيها  جتمع  املرتفعات  يف  حفرت  كبرية  أحواض  من  اآلخر 
من  الشمس  أشعة  تتمكن  فال  جدًا  متقاربة  بكثافة  األشجار  زرعت  حيث  املدرجات 
اخرتاقها. وقد قيل لنا إن األشجار املروية ريًا اصطناعيًا تثمر موسمني يف العام الواحد، 
لكن الثمار ال تنضج نضوجًا جيدًا إال مرة واحدة بينما ثمار القطاف الثاين تظل أقل جودة 

ونضجًا من املوسم األول.

منها،  تبىن  البيوت  فإن  تهامة،  يف  منها  أكرث  موجودة  املنطقة  يف  احلجارة  أن  وبما 
ال  أنها  وبما  اجلبال.  يف  احلجارة  تلك  تتبعرث  ما  بقدر  منها  املنازل  تتشكل  ما  فبقدر 
تقارن مع البيوت اجلميلة يف أوروبا فإن لها مظهرًا جمياًل وخاصة احلجارة املوجودة يف 

املرتفعات واملحاطة بالبساتني اجلميلة واألشجار املزروعة يف مدرجات.

ارتفاع  نبلغ مستوى نصف  لم  لكنن�ا  بلغوف  السهول يف  منطقة تطل على  كنا يف 
بهي  هو  ما  بكل  أنظارنا  متعنا  جبالها.  قمم  أعلى  يف  املنطقة  حاكم  يقيم  حيث  كسمة، 
ليلتن�ا  من املناظر حولنا، وقد رسم السيد باورينفاين�د إحدى املناظر اخلالبة. وقضين�ا 
القرية، كما زارتن�ا مضيفتن�ا تصحبها بعض النسوة  يف بلغوف وزارنا العديد من عرب 
والفتي�ات املتلهفات لرؤية األوروبيني وكن أقل ارتب�اكًا من نساء املدين�ة، لم يلبسن أي 
نقاب على وجوههن وكن يتحدثن إلين�ا حبرية كاملة. وبما أن الهواء كان أكرث إنعاشًا يف 
جبال كهذه، فإن للجنس اللطيف بشرة بيضاء ناعمة أكرث من بشرة النساء يف السهول. 
قميصًا  تلبس  البرئ  من  ماء  لتنضح  ذاهبة  القرية  من  صبي�ة  بورنفان  السيد  رسم  وقد 
طرز  كما  األلوان  من  بب�اقة  ووسطه  أعاله  طرز  وقد  واألزرق  األبيض  باللونني  مخططًا 

أسفل سروالها.

نزلنا يف الثاين والعشرين من مارس )آذار( من اجلبال إىل حادي )5(، وهي منطقة 
يعرفها جيدًا األوروبيون القادمون من بيت الفقيه لقضاء بعض الوقت يف هذه املدين�ة 

وكانت  لريمة  تابعة  وتعّد  تهامة  أطراف  يف  ريمة  جبال  حواف  على  تقع  كبرية  قرية  وهي  احلّدية   )5
محطة بني تهامة وريمة ومنها تصعد إحدى الطرق املوصلة من ريمة إىل تهامة.
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الصغرية بسبب هوائها العليل ومائها العذب، لكنها مبني�ة بن�اءًا رديئ�ًا وليس فيها ما يثري 
االهتمام إال جتارة الب الذي يأيت به بعض سكان اجلبل يف أيام محددة من األسبوع بعد 
إىل  اجلمال  ظهور  على  وتنقل  القهوة  فتحزم  املستحقة،  الضرائب  للحاكم  يدفعوا  أن 

بيت الفقيه أو تنقل مباشرة إىل احلديدة.

ما زال يعجبن�ا منظر مدهش وضاحك فمن بيت نائب احلاكم يف حاوي عدنا مساء 
إىل بيت الفقيه عرب الدرب نفسه الذي سلكناه يف طريقنا إىل اجلبل. 
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منظر عام جلبال القهوة
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القسم العاشر
السفر يف املنطقة اجلبلية يف اليمن
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الفصل األول
مغادرة بيت الفقيه

كانت حبوثن�ا يف بيت الفقيه أسهل من كل أرجاء اليمن األخرى. فالسكان املعتادون 
على أساليب األوروبيني كانوا يعرفون أنن�ا ال نستطيع البقاء يف مكان واحد كالشرقيني، 
وبالتايل فلم يفاجئهم سفرنا وكانوا يقتنعون بوجهة نظرنا عندما نقول لهم إن احلركة 

تمرين ضروري لصحتن�ا.

أما أصدقاؤنا الذين استشرناهم يف خطواتن�ا فلم يفهموا سبب متعتن�ا أنا والسيد 
فورسكال يف السفر أثن�اء الطقس احلار، بينما بقوا يف بيوتهم وهم املعتادون على ذلك 
أتين�ا من اجلزيرة  أنن�ا  إذا دعت احلاجة لذلك. وإذا افرتضنا  إال  املناخ وال خيرجون منها 
نهتم  وأن  املضين  السفر  هذا  نتحاىش  أن  نصحونا  الهند،  إىل  طريقنا  لنت�ابع  العربي�ة 
بصحتن�ا. ولكنهم يف النهاية عندما رأوا أنن�ا نهمل نصاحئهم ونب�ذر الكثري دون أن نرحب شيئ�ًا 
أنن�ا نعرف كيف يصنع الذهب وأن تسلق السيد فورسكال اجلبال  التجارة، ظنوا  من 
املراقبة  أما  هذا،  الكبري  ملشروعنا  الضرورية  النب�اتات  عن  البحث  وهو  ما  لغرض  كان 

الفلكية اليت كنت أقوم بها فقد أعطتين صيت من يمارس السحر والشعوذة.

وظهر  الضيقة.  معارفنا  دائرة  يف  احنصرت  الشائعات  تلك  أن  حظنا  وحلسن 
أردت أن  إقامتن�ا يف دياره، وقد  احلاكم وقد نسين�ا ولم يعلموه حىت ذلك احلني بهدف 
نستفيد من حلظات احلرية تلك للتعرف على اليمن الداخلي، بعد أن زرنا ضوايح بيت 
الفقيه يف تهامة أردنا رؤية اجلزء اجلنويب من اجلبال، ضمن مشروعنا والقيام بسفر من 
املخا إىل صنعاء، فقررت زيارة العدين))1(( وتعز، لكن التجربة علمتين أنين أخطأت يف 

حتديد موقع هاتني املدينتني الواقعتني إىل اجلنوب أكرث مما قيل يل.

تسافر يف تهامة بكل أمان سواء يف الليل أو يف النهار، لكنك ال تفضل كثريًا أن تكون 
كنت  إذا  ألخطار  نفسك  تعرض  حيث  جبلية،  منطقة  يف  الليل  حلول  عند  الطريق  يف 

1(  العدين منطقة جبلية تقع إىل الغرب من مدين�ة إب وتشكل مديرية عاصمتها مدين�ة العدين.
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وحيدًا حىت يف وضح النهار يف دروب نائي�ة كمثل الدروب اليت كنت أنوي قطعها. وعلى 
كل حال لم أكن أعرف لغة اجلبليني املختلفة كليًا عن لغة أهل املدن. وقد دفعتين كل 
هذه األسباب ألرجو السيد فورسكال الذي كان قد تعلم بعض األمور حول جبال الب 
وبعض مفردات املناطق اجلبلية، أرجوه أن يرافقين يف هذا السفر فاستجاب يف احلال 

لطليب ألنه كان يأمل أن يستفيد من سفره هذا يف حبوثه النب�اتي�ة.

يف  استخدمته  قد  كنت  ما  كل  وهي  جدًا،  بسيطة  لسفرنا  التحضريات  كانت 
أسفاري حىت اليوم، استأجرنا حمارين من شخص رافقنا سريًا على األقدام وكان دلياًل 
مع  أعطتن�ا  طويلة  حلية  لنا  كان  فقد  بالعرب  واقتداًء  األحيان.  أغلب  يف  ومرتجمًا  لنا 
املالبس الطويلة أيضًا مظهرًا شرقيًا. ومما زاد يف تنكرنا هو أنن�ا اختذنا أسماًء عربي�ة وكان 
تنكرنا متقنًا حبيث إن الدليل ظن أنن�ا مسيحيون من الشرق ولم يشك يف أنن�ا أوروبيون، 

وهكذا انطلقنا جميعًا من بيت الفقيه يف السادس والعشرين من مارس )آذار(.
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الفصل الثاين
الطريق حىت مدين�ة العدين

مررنا بالكثري من القرى يف السهول وبعد أن قطعنا خمسة أميال ألماني�ة ونصف 
وصلنا إىل ربا )Robo( وهي قرية كبرية يقام فيها سوق كبري كل أسبوع، فقضين�ا فيها 

ليلتن�ا األوىل.

جاريًا  ماًء  ورأين�ا  اجلبال.  إىل  وصلنا  واحد  ميل  مسافة  قطعنا  أن  وبعد  الغد  ويف 
بالقرب من أول قرية وكانت هي املرة األوىل اليت نرى فيها ماء جاريًا يف اجلزيرة العربي�ة، 
يدعى وادي زبي�د الذي يتسع مجراه كثريًا قبل أن يدخل تهامة ويبلغ عرضه عشرين أو 
أربعة وعشرين قدمًا فقط بما أنها لم تمطر منذ زمن بعيد. يف هذه املنطقة للماء مجرى 

واسع، أما يف تهامة فإن الماء ينتشر يف السهول وينتهي إىل الرمال.

سأجد  أنين  حسبت   ،)Sullâm( ساّلم  جبل  من  بالقرب  نفسه  اليوم  يف  ومررنا 
البالد، لكنها  كتابات هريوغليفية أو كتابات محفورة يف الصخر وفقًا لرواية أحد عرب 
كانت بالفعل وجوهًا كئيب�ة كوجوه جبل سين�اء، وقد حفرها أحد الرعاة للتسلية. أما حنن 

.)Maschsa( فقد قضين�ا ليلتن�ا يف مشىس

الدرب اليت سلكناها، فهي درب  لم يكن املسافرون معتادون على السفر يف تلك 
بعض  منذ  أقل  اخلطر  كان  بينما  تذكر.  بيوت  أية  فيها  نصادف  ولم  آمنة،  وغري  وعرة 
عن  مسؤول  حاكم  ونائب  العساكر  بعض  فيها  مشىس  سيد  عني  حيث  السنوات، 

السرقات الواقعة وقد استطاعوا القضاء على اللصوص.

ومشىس )Machsa( هي قرية من بني القرى اليت يقام فيها سوق. فالبيوت فيها 
املغطاة  الدعائم  بعض  على  وتقوم  جدران  بال  فهي  تهامة،  يف  البيوت  من  حااًل  أسوأ 
البت�ة الوقوف  بالقصب. وشق علين�ا اإلقامة يف أحد تلك األكواخ الصغرية فال يمكنك 
كليًا. وال يمكنه أن حيوي سريرًا  نام شخصان يف أرضه فإنهما يمآلنه  إذا  أما  يف وسطه، 
واحدًا، ولذا فاجلبليون جيلسون وين�امون يف األرض. وبما أن الهواء أبرد هنا من الهواء يف 
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تهامة، فإن الناس يتعرون ويلبسون نوعًا من األكياس فيدفئهم تعرقهم. ولم جند يف كل 
فنادق املنطقة إال خزب الذرة الرديء ويف بعض األحيان حليب النوق أما الماء فهو عذب 

أينما توجهت. 

منطقة  يف  للغاية  متلوية  طرقًا  )آذار(  مارس  من  والعشرين  الثامن  يف  قطعنا 
خصبة ومزروعة بعناية. فقد بنيت البيوت من احلجر أما سطوحها فهي أفضل بكثري 
مما رأين�ا سابقًا، ولم يكن ملنازل الفالحني جدران إال حجارة مصفوفة فوق بعضها دون 

أن تعمر باإلسمنت، أما السطوح فهي مغطاة بالرتاب.

الزحام.  مررنا بقرية أقيم فيها سوق فأسرعنا يف سفرنا ألنن�ا كنا نريد أن نتحاىش 
أما بالقرب من هذه املنطقة ويف سفح جبل عال رأين�ا رمااًل المعة مؤلفة من بقايا حجر 
البلق، وقد حمل اللمعان الناس على االعتقاد أن اجلبل خيفي منجمًا من الذهب. كما 
وملحنا على القمم أضرحة العديد من األولياء توجد بالقرب من إحداها برئ ولها حوض 
مصنوع من اخلشب، يسكب فيه بعض الورعني الماء باستمرار لرتده الماشية المارة 
يف  واحدًا  يومًا  إال  تسكن  ال  قرية  من  بالقرب  للقهوة  كوخ  يف  ليلتن�ا  قضين�ا  هنالك،  من 
هو  واحدًا  ساكنًا  إال  فيها  جند  فلم  ولذلك  السوق،  فيه  يقام  الذي  اليوم  وهو  األسبوع، 

صاحب ذلك الكوخ.

ينتظر الناس هطول األمطار طوياًل يف تلك األرجاء، وقد بنوا لالستفادة من املطر 
مكان  وين�اسب  احلقول.  إىل  الماء  مجرى  لتوجيه  وذلك  املرتفعات  طول  على  سدودًا 
أسوار  تسندها  كالشرفات  وضعية  يف  تقع  فاحلقول  هذه:  الري  طريقة  تمامًا  احلقول 
جافة، لها سدود حتبس الماء الالزم للري وإن كانت هذه الطريقة طريقة جيدة يف الري، 
أسفل  يف  النار  يشعلون  فهم  األشجار،  قطع  يف  طريقتهم  على  اجلبال  أهل  نلوم  فإنن�ا 
الشجرة حىت تقع وحدها بسبب وزنها. ووجدنا يف اليوم التايل ساقية صغرية تصب يف 
وادي زبي�د مع الكثري من السوايق اليت تكرث يف املنطقة. ورأين�ا للمرة األوىل منذ مغادرتن�ا 
بيت الفقيه أشجار الب وقد انتشرت غروسه على طول الطريق. اقرتبن�ا من نهر زبي�د، 
جفت أحد فروعه وامتألت بالقصب على ارتفاع عشرين قدمًا، فاختذناه كدرب غطاه 



رحلة »نيبور« إىل جزيرة العرب ودول أخرى يف الشرق...218

العدين  فمدين�ة  العدين.  إىل  املساء  يف  ووصلنا  القصب  من  الوادي  هذا  ممتع  بشكل 
أبدًا مع  مفتوحة وصغرية فيها حنو 300 مزنل مبني�ة كلها من احلجر، ال يتعامل شيخها 
احلاكم، ألن لها شيخ حيكمها بالوراثة وهو تابع لإلمام، يسكن الشيخ يف قصر يقع على 
جبل خارج املدين�ة. وباستثن�اء ضوايح العدين فإن كل املناطق اليت قطعناها يف الطريق 
قليلة السكان، بينما يكرث عدد السكان يف أرايض املدين�ة بفضل إنت�اج الب الوافر، فالب 
هنا مطلوب جدًا ألن نوعية منتوج العدين من الب هي األفضل يف كل اجلزيرة العربي�ة.
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الفصل الثالث

الطريق من العدين إىل جبلة
العدين يف 30 مارس )آذار(. ورأين�ا  تركنا  أنن�ا  بما  بالسكان  اجزتنا منطقة مأهولة 

بالقرب من قرية حقاًل مزروعًا بنوعية سيئ�ة من قصب السكر.

إليه  املؤدي  الدرب  رصف  وقد  وعر.  جبل  اجتي�از  علين�ا  كان  النهار  منتصف  ويف 
وأهمل ترميمه منذ أمد بعيد. ورأيت على قمة اجلبل دلياًل جديدًا على اهتمام العرب 

براحة املسافرين. 

بنيت  املسافرون،  منه  ليرتوي  العذب  بالماء  مليئ�ًا  حوضًا  شاهدنا  األوىل  وللمرة 
األحواض على شكل مخروطي ووضع بالقرب منها إناء ألخذ الماء. ولكن من األفضل 
أن يقتين كل مسافر إناء خاصًا به أضف إىل ذلك أن حيضر معه جرة. ووجدنا يف كل البقاع 

اخلصبة يف اليمن عددًا من األحواض إىل جانب الطرق الرئيسة.

على  الصغرية  البيوت  بعض  بنيت  فقد  اجلبال،  هذه  يف  تكرث  العواصف  أن  بما 
هبوب  فاجأهم  لو  فيما  للمسافرين  ملجأ  لتكون  قبب  هيئ�ة  على  اجزتناه،  الذي  اجلبل 
عاصفة على غري موعد. أما مزيان احلرارة الذي كان حبوزتن�ا وباملقارنة مع مزيان حرارة 
السيد بورنفان عندما قاس احلرارة يف بيت الفقيه، أظهر لنا فرقًا شاسعًا بني املناطق 
اجلبلية والسهول. وهناك مزيان أكرث بساطة وقربًا للطبيعة وهو لباس الناس، فعندما 

يكون سكان تهامة شبه عراة يرتدي سكان اجلبال فراء اخلراف.

التالل  خصبة.  مناطق  يف  املوجودة  القرى  من  العديد  سفرنا  أثن�اء  شاهدنا  وقد 
مغطاة باحلقول املزروعة باجلوادر على شكل مدرجات، وكان ذلك يعطي مظهرًا رائعًا 

للمنطقة. ورغم خصوبة املنطقة إال أنها ال تزرع الب. 

عرب اليمن وبوجه خاص سكان اجلبل، يعرتضون غالبًا طريق الغرباء ليسألوهم 
الرغبة يف االستطالع،  من أين قدموا وأين يقصدون، وبما أن سبب األسئلة هو فقط 
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الشمال  من  الشام  من  آتون  إنن�ا  عام  بوجه  نقول  كنا  عنها.  جياب  أال  الشائن  من  فإنه 
وكان ذلك يويح لهم أنن�ا أتراك من سوريا. أما عندما كنا نسأل فيما إذا كنا أتراكًا فكنا 
جنيب أنن�ا نصارى وبهذا يعتقدون أنن�ا من اليونان أو من أرميني�ا. كنا خنفي هويتن�ا لنكون 
أن  منا  وطلبت  أتراك  دين  رجال  أنن�ا  مضيفتن�ا  ظنت  املزعج.  الفضول  عن  منأى  يف 
أنه يعرفين  الرجال يف جبلة ودعاين احلاج أحمد معتقدًا  نصلي ألجلها. وقد حياين أحد 

منذ بضعة أعوام.

خال  املرور.  رسوم  أو  السفر  جوازات  بشأن  كانت  مشكلة  أية  سبيلنا  تعرتض  لم 
سفرنا من الصعوبات والعقبات اليت يمكنها أن توقف املسافرين حىت يف أوروبا. وكنا 
جند يف أكواخ القهوة النائي�ة حىت يف رمضان الطعام العادي، وكنا جنرؤ يف املدن على شراء 

مؤونتن�ا يف منتصف النهار.

تقع مدين�ة جبلة عاصمة املنطقة ومركز احلاكم على أطراف جرف عميق، وتضم 
ما يقارب 600 بيت عالية ومبني�ة بن�اًء حسنًا. رصفت شوارعها وهذا أمر نادر احلدوث 
يف شبه اجلزيرة العربي�ة. ويسكن اليهود خارج املدين�ة يف يح منفصل كما هي احلال يف 

اليمن كله.

مهمة.  كتابة  أية  فيها  أكتشف  لم  ولكين  قرون،  عدة  منذ  البقعة  هذه  اشتهرت 
ورأيت آثار بعض املساجد ولكنها لم تكن تب�دو قديمة جدًا، ال يوجد يف املدين�ة قصر أو 
سور. وعلى مسافة قصرية رأيت ساحة حييط بها جدار من املحتمل أن تكون قرب باشا 

تركي، مما يثبت أن الباب العايل الرتكي وصل بفتوحاته إىل تلك املنطقة اجلبلية.
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الفصل الرابع

الطريق من جبلة مرورًا بتعز وحيس
تابعنا سفرنا يف 31 من مارس )آذار( يف دروب ملتوية وأراٍض غري مستوية. ونمنا يف 
خان كبري يقع يف بطن أحد اجلبال العالية، واختذنا لنا دلياًل من اخلان ليصحبن�ا إىل جبل 
مجاور أعلى من اجلبل األول، وذلك لرنى قصرًا عربي�ًا قديمًا. لكنن�ا يف احلقيقة وجدنا يف 
قمته آثار بن�اء ضخم حجارته منحوتة وجدرانه مليئ�ة باألبراج وبكوات املدافع. ومازال 
حسان  إىل  العرب  وينسبه  القدم  يف  موغاًل  البن�اء  ويب�دو  جيدًا.  مبنيني  حوضني  يضم 
املتعلم،  غري  العربي�ة  يف  تعين  هنا  اجلاهل  وكلمة  اجلاهلي.  العصر  من  احلمريي  امللك 
الوثنيني  بايق  عن  لتميزيهم  االسم  بهذا  الوثنيني  أجدادهم  يدعوا  أن  العرب  وحيب 
املدعوين بالكفار. لم أجد أية كتابة يف القصر لكنن�ا تمتعنا من قمة اجلبل برؤية مدن 

وقرى اكتشفناها من بعيد. 

ومن اخلان الذي قضين�ا ليلتن�ا فيه نزلنا اجلبل عرب الطريق الرئيس املؤدي من املخا 
إىل صنعاء، وهو طريق مريح جدًا رصف وعين به. إال أنن�ا وبعد منعطف وعر جدًا وجدنا 
سهاًل كبريًا ومررنا بقرى كثرية وبالقهاوي واخلانات ونمنا يف أحد تلك القهاوي وخدماته 
للغاية واقتصر طعامنا على خزب رديء كان معنا، وبصعوبة كبرية جمع مضيفنا  سيئ�ة 
بعض العلف حلمارنا. ورأين�ا يف صباح اليوم التايل قلعة تعز ولم نكتشف املدين�ة إال عند 

وصولنا يف الظهرية.

لم نكن نريد أن يعرفنا الناس وكنا نود رؤية تعز ثاني�ة يف سفرنا إىل صنعاء، لم ندخل 
إىل املدين�ة وقررنا متابعة طريقنا لنقرتب من تهامة، سنرتك قريب�ًا طريق املخا الرئيس 

وسننعطف حنو الغرب ونميش يف دروب حجرية ضيقة دون أن نمر على أي مكان مهم.

قليلة  )نيسان(  أبريل  من  الثالث  التايل  اليوم  يف  اجزتناها  اليت  املنطقة  كانت 
اخلصوبة والسكان. وفوجئن�ا بكمية احلجارة الهائلة اليت تمأل احلقول القابلة للحراثة. 
الشمس،  حرارة  من  األرض  حلماية  ضرورية  احلجارة  هذه  أن  السكان  بعض  واعتقد 
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لكنها أي احلجارة دليل واضح وجلي على إهمال الزراعة لدرجة أنه من الصعب أن جتد 
ما يؤكل يف تلك النوايح، فحملنا معنا مؤونتن�ا من اخلزب والبيض.

لنجد  اجلبال  إىل  عدنا  ما  وسرعان  النخل،  بأشجار  مليئ�ًا  سهاًل  ذلك  بعد  اجزتنا 
أنفسنا يف أرايض ابن عقالن، حيث احلقول املحروثة بشكل رديء رغم وجود القليل من 
أن تسندها، وقد جنم هذا اخلراب  اليت كان عليها  انهارت اجلدران  احلجارة فيها، وقد 
عن حرب نشبت بني إمام صنعاء والشيخ املستقل من عائلة ابن عقالن اليت تملك هذه 
على  اإلنفاق  بإمكانه  يعد  ولم  اإلمام  بسيادة  احلرب  بعد  الشيخ  اعرتف  وقد  الناحية. 

اجليوش. 

تركها  مقهى  يف  ونمنا  تهامة.  من  اقرتبن�ا  عندما  والسوايق  القرى  ببعض  مررنا 
صاحبها وسافر إىل القرية املجاورة، وجدنا أنفسنا وحيدين وسعداء بالقيام بهذا السفر 
دون التعرض ألي حادث يف أرجاء مجهولة، وال خيلو من اخلطر القيام بسفر كهذا حىت 
يف أكرث البلدان تمدنًا يف أوروبا. ثم سلكنا طريقًا صعبة على الهضاب يف الرابع من أبريل 
)نيسان(، ومررنا يف عدة مواقع بوادي سراجة  )Suradsji( بنهر مهم وسريع رغم شح 

املطر منذ زمن بعيد، لم يكن هناك أية قرية لكنن�ا رأين�ا بعض األكواخ.

يف هذه الناحية اجلرداء ويف ختوم تهامة اكتشف السيد فورسكال بمزيد من السرور 
الشجرة اليت تنتج البلسم املكاوي، وهي شجرة كبرية ومغطاة بالزهور، مما جعل صاحيب 
يعكف على فحصها ووصفها بتمهل. وظن أنها موجودة يف أماكن كثرية من اليمن، لكن 
السكان الذين يسمونها أبو شم أو الشجرة املعطرة ال يعرفون إال وجهًا واحدًا لالستفادة 
منها وهو تعطري بيوتهم حبرق خشبها، وقد كسر لهذا الغرض الكثري من أغصانها حيث 
كنا جنلس يف ظلها لرنتاح. تابعنا طريقنا واجزتنا بعض الوديان الصغرية اليت تنتهي إىل 
الفنادق، وإىل أن  نر إال بعض  واِد كبري ورأين�ا يف جهة اجلنوب سلسلة جبال كبرية ولم 
اجزتنا هذه املنطقة اجلبلية فإنن�ا لم نر أية قرية، لكنن�ا رأين�ا قرية كبرية مليئ�ة بالقبب 
على مقربة من حيس اليت وصلنا إليها يف مساء اليوم نفسه. تبعد مدين�ة حيس مسافة 
أنها عاصمة  بن�اء سيئ�ًا، إال  12 مياًل عن مدين�ة تعز وتقع يف تهامة وهي صغرية ومبني�ة 
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الفخار  من  الكثري  فيها  ُيصنع  صغرية.  قلعة  يف  يقيم  الذي  احلاكم  ومركز  املنطقة  تلك 
ال  وهي  بالماء.  املغلى  القهوة  قشر  فيها  الناس  يشرب  اليت  الرديئ�ة  الكؤوس  وخاصة 
الشيخ  أرايض  األخرى  اجلهة  ومن  زبي�د،  منطقة  جهة  من  حتدها  واسعًا،  امتدادًا  تمتد 

ابن عقالن.
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الفصل اخلامس
العودة إىل بيت الفقيه

تركنا حيس يف 5 أبريل )نيسان( ووصلنا مساء إىل زبي�د، بعد أن صادفنا يف طريقنا 
الكثري من القرى واألكواخ وقطعنا نهرة )Suradsji( دون أن يلحق بن�ا أي بلل، وهو الوادي 
الذي رأين�اه يف األمس، وهو مهم جدًا أيضًا يف اجلبال لكنن�ا عندما اجزتنا األرياف الرائعة 
يف الوادي واليت ترتوي من ذلك الغيل وجدنا سبب فقدان الماء ونت�اجئه يف الوقت نفسه.

كان الطريق من زبي�د إىل بيت الفقيه هو الطريق نفسه الذي وصفته فيما سبق. 
وصلنا إىل بيت الفقيه يف السادس من أبريل )نيسان(. وكان الطقس حارًا جدًا عندما 
من  جدرانه  بنيت  وقد  وزبي�د  حيس  بني  الفنادق  أحد  يف  لرنتاح  ونزلنا  اجلبال.  تركنا 
كي  للريح  املجال  فرتكت  طني  بال  البعض  بعضها  فوق  وضعت  اليت  اخلام  احلجارة 
تتسرب من الشقوق بالرغم من سكون الهواء. أمتعتن�ا متعة كبرية تلك الطراوة يف مثل 

ذلك الطقس احلار. 

نمت يف األرض بال غطاء وقد أضناين اجلو احلار ومتاعب السفر، كلفين هذا اخلطأ 
غاليًا فأصابتين احلىم قبل وصولنا إىل زبي�د والزمتين حىت بعد عوديت إىل بيت الفقيه مما 

جعلين عاجزًا عن إجناز أي عمل. 

وجدنا السيد دوهافن عند وصولنا إىل تلك املدين�ة مريضًا فقد أصابه داء احلفر 
زمن طويل  منذ  ماسة  حباجة  وكنا  مجبرين.  نتبعه  الذي  العيش  نمط  من  جدًا  وتعب 
للخمر والكحول ولم ننصح بالقهوة فهي مهيجة، أما شراب قشر القهوة ورغم ما يقال 

عنه أنه صيح إال أنه بال طعم، والماء ليس عذبًا يف تهامة كلها. 

ولم يكن بمقدور طباخنا أن يعد لنا طعامًا بسيطًا كمثل أطباق العرب املعروفني 
أن  من  بالرغم  يوم  كل  اللحم  السبب  لهذا  نتن�اول  كنا  والشراب.  األكل  يف  بزهدهم 
التغذية  بالتوقف عن ذلك. آذت طريقة  أصدقاءنا الذين َخرِبوا املناخ هنا قد نصحونا 
من  بكثري  يقوموا  لم  الذين  مرافقين�ا  وصحة  كثريًا  صحتن�ا  اللحوم  على  املعتمدة  تلك 
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إال  مكانه  يرتك  يكن  لم  الذي  دوهافن  السيد  حال  هي  هذه  كانت  البدني�ة.  التمارين 

لتن�اول الطعام.

اليوم  وهو  )نيسان(،  أبريل  من  عشر  الرابع  يف  الربيع  أيام  أول  العام  هذا  صادف 
الذي خيرج فيه احلاكم من املدين�ة ترافقه جموع غفرية ليصلي يف الهواء الطلق يف ساحة 
أو  سفر  بأي  يقومون  وال  العرب  فيها  يرتاح  أيام  ثالثة  مدة  العيد  يستمر  مربعة.  كبرية 

عمل.

أتيحت لنا الفرصة يف السابع عشر من أبريل )نيسان( يف بيت الفقيه لرؤية مثال 
عن حزم وبرودة أعصاب العرب. فقد شبت النريان يف مزنل يف أقىص اجلنوب، وما هي 
اليت  العاتي�ة  الريح  بسبب  املدين�ة  من  كبريًا  قسمًا  النريان  التهمت  حىت  وجزية  فرتة  إال 
تهب من جهة اجلنوب. احتفظ السكان بهدوئهم ولم تكن لتسمع يف الطرقات صرخيًا 
أو عوياًل، حىت إذا ما سمعت أحدًا ين�دب حظه كان جواب الناس له: إنها إرادة هللا. وكنا 
نقيم يف بيت من حجر يف يح لم تقربه النريان، صعدنا إىل السطح فرأين�ا سطوح املنازل 
األخرى وقد اكتظت باملتفرجني وهم يشاهدون احلريق بهدوء، أىت إلين�ا عالم فقري كان 
غالبًا ما يزورنا بعد أن وضع حواجئه يف مأمن وأخربنا بهيئ�ة ال مبالية يف أي وقت احرتق 
بيت�ه. ويف الواقع أنه يف حادث مماثل ال يفقد العريب الكثري فعند اقرتاب النار حيمل أثاثه 
على ظهره ويلجأ إىل يح آخر أو إىل السهول فهو لم يفقد إال كوخه املتواضع الذي يعيد 

بن�اءه بسهولة وبقليل من المال.
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خارطة البحر األحمر
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الفصل األول
الطريق إىل املخا

حتمل  معها  نستطيع  لدرجة  ما  نوعًا  للشفاء  دوهافن  والسيد  أنا  تماثلنا  عندما 
مشقات السفر، قرر كل أعضاء بعثتن�ا السفر. انطلقنا من بيت الفقيه يف العشرين من 

أبريل )نيسان( وأخذنا طريق زبي�د الذي كنت قد سلكته بمفردي.

من املستحسن السفر أثن�اء الليل يف تهامة بما أن الفرصة قد أتيحت يل الستنت�اج 
ذلك، لكنن�ا إذا اتبعنا تلك العادة فلن يتمكن السيد فورسكال من جمع األعشاب ولن 
وصاحبه  حمار  استئجار  إىل  األمر  بن�ا  انتهى  فقد  لذلك  البالد،  مراقبة  بدوري  أستطيع 

ملرافقتن�ا والسفر يف النهار رغم احلر ليتبعنا لياًل بايق أفراد احلملة واخلدم واألمتعة.

ونتيجة لذلك االتفاق سافرنا وحدنا يف الصباح واجزتنا املنطقة اليت يرويها وادي 
كانوا  امليلني،  يقارب  ما  اجلميلة  املنطقة  هذه  عرض  يبلغ  بروافده.  مررنا  كما  زبي�د، 
معني  وقت  يف  الماء  حلبس  الرتاب  من  بمرتفعات  وحييطونها  احلقول  بعض  حيرثون 
لم  املخا  إىل  ووصواًل  املروية  األرايض  من  وابت�داء  األرايض.  على  بعدها  ينساب  وتركه 
الرديء  العشب  بذلك  ومغطاة  ورملية  قاحلة  البالد  اإلطالق،  على  قرية  أية  نشاهد 
الشديد  احلر  ومع  الرملية  السهول  وسط  املنطقة.  هذه  يف  السطوح  به  تغطى  الذي 
اليومني  يف  نصادف  ولم  للقهوة.  بائس  كوخ  يف  األحيان  بعض  يف  نتفيأ  أن  يسعدنا  كان 
الثاين والثالث إال أكواخًا من هذا النوع إىل أن وصلنا إىل قرية كبرية اسمها موشج. حيث 
لنا  أكدوا  لكنهم  األمس.  يف  بسببها  رجل  قتل  أسرتني  بني  صغرية  حرب  قصة  أخافتن�ا 
أن الزناعات اخلاصة ال تعكر صفو الهدوء العام. يمكن ألسرة عريب ما عندما يقتل أن 
أو  لتقتله  القاتل  سيسلمها  القايض  أن  تزعم  أو  المال،  من  مبلغ  على  القاتل  مع  تتفق 
تصرح يف نهاية املطاف أنها ستث�أر من القاتل أو من أهله. فقد قتل رجل من قرية أخرى 
لسوء  فقتلوا  الثأر،  القتي�ل  أسرة  وفضلت  خلت،  سنوات  منذ  موشج))1((  من  رجاًل 
احلظ رجاًل آخر من األسرة نفسها اليت ستث�أر لقتيلني يف معارك خاصة اعتادت عليها 

1(  موشج هي قرية ال تزال عامرة تمر منها الطريق بني زبي�د واملخا )املرتجم(.
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األسرتان، والتقين�ا يف اليوم التايل يف كوخ للقهوة رجاًل من الفريق املنتصر مسلحًا بعصا 
غليظة وقد أعرب لنا عن رغبت�ه العميقة بالقتال فاملسألة متعلقة بالشرف، وقد أسف 
ألمر واحد فقط وهو دية الرجلني اليت ستدفعها أسرته، حياتهما أو موتهما بالنسبة له 
سيان. ويقيم يف القرية نائب حاكم مع بعض جند حاكم حيس. وقد فرضوا رسومًا كما 
يف زبي�د على كل جمل محمل، أستخلص من ذلك أنك تدفع رسمًا عند دخولك إىل كل 
مع  ناقش  لكنه  أجلنا،  من  الرسوم  دفع  على  أجربه  اجلمال  مع  اتفاقنا  قضايئ.  مجلس 
الزائرين وسيلة إلعفائه من الرسوم. فأتوا خيربونن�ا بوجوب دفع الرسوم أو تكبد مشقة 
فتح أمتعتن�ا، وعندما أردنا تقديم شكوى لقايض املكان، تن�ازلوا عن طلبهم. وهكذا ويف 
وقد  والتنكيد.  واالحتي�ال  النصب  من  أشكااًل  اجلمارك  دوائر  ختلق  األرض  أصقاع  كل 
مررنا يف طريقنا بقريتني والعديد من املقاهي ومملحة بالقرب من الدرب ينقل ملحها 

إىل اجلبال على ظهور اجلمال، كان طريقنا عرب الرمال.
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الفصل الثاين
الوصول إىل املخا

أبريل  من  والعشرين  الثالث  يف  املخا  إىل  دخلنا  اليشء،  بعض  مضٍن  مسرٍي  بعد 
)نيسان(. جيرب كل من يصل املخا برًا على العبور من باب واحد، حيث خيضع األوروبيون 
تفتش  كانت  بينما  فزنلنا  بيوتهم،  حىت  األقدام  على  والسري  حمريهم  عن  الرتجل  ملذلة 
أخراج دوابن�ا، لم يسألنا أحد عن أسمائن�ا أو جوازات سفرنا بل أرشدونا إىل خان يزنل فيه 

األتراك حيث يمكن أن جند فيه أوروبيني مثلنا حسب اعتقاد الزائرين.

من  وكان  إليها،  وصولنا  عند  بومباي  من  قادم  إجنلزيي  تاجر  املخا  يف  يوجد  كان 
كان  فقد  املتشردين  من  أنن�ا  يظن  أن  خشية  إليه  باحلديث  نتوجه  أن  علين�ا  الصعب 
حبوزتن�ا رسائل توصية من أصدقائن�ا يف جدة واللحية وبيت الفقيه إىل احلاكم ومرتجم 

اإلجنلزي وهو باني�اين أهل للثقة وتاجر من املخا يدعى سيد صالح.

وقد حلظنا إىل أي حد من الكراهية يعامل املسلمون وثنيي الهند، ولم نستعجل يف 
التعرف على باني�اين كهذا، والذي بدا فيما بعد رجاًل يف غاية الزناهة، كنا نعرف مسبقًا 
وكانت  اللحية،  إىل  جدة  من  الطريق  يف  رافقنا  فقد  إسماعيل  واسمه  صالح  سيد  ابن 
يف  ذلك  وكان  جيد  بشكل  الهولندية  اللغة  يتحدث  إسماعيل  كان  جدًا،  تهمه  صداقتن�ا 

صاحلنا، فقد فضلناه على اآلخرين يف املصاعب اليت اعرتضتن�ا.

كان هذان الرجالن يتقربان من األجانب لغاية يف نفس يعقوب، فقد تعلم االبن 
مركبًا  املخا  إىل  باتافيا  من  واستقدم  عليهم.  االحتي�ال  يستطيع  كي  األوروبي�ة  اللغات 
هولنديًا، فوقع ربانه يف حبائلهم وكان ضحية غشهم وخداعهم. أبعدوا عنه كل التجار 
كانا  مركبه.  حمولة  بيع  يف  رحمتهما  حتت  نفسه  ليجد  ومؤامراتهم،  دسائسهم  بسبب 
إىل  الغيظ  بدافع  سارعا  أملهما،  خيبن�ا  أنن�ا  وجدا  عندما  لكنهما  منا  االستفادة  يودان 
فاستقبلنا  أواًل  هذا  إسماعيل  بزيارة  قمنا  فقد  وهكذا  ومضايقتن�ا.  إزعاجنا  يف  التسبب 
البانش ودعا كي نبقى بصحبت�ه هندي أصبح هنديًا  أحسن استقبال وقدم لنا شراب 
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قد أسلم ُيت�اجر يف املخا، كان هذا الهندي سكريًا أراد أن نشرب حىت الثمالة فلم يفلح يف 
ذلك. نصحنا إسماعيل يف ارتداء املالبس األوروبي�ة وعدم إظهار معرفتن�ا بالعربي�ة كي ال 
يعتربنا الناس مرتدين، وجهد يف أن يثنين�ا عن عزمنا يف السفر إىل صنعاء مؤكدا لنا أن 
أهل اجلبل أناس يف غاية الوحشية والهمجية، وأن اإلمام يعامل بمنتهى الكره من كتبت 
الذين يكرهون األوروبيني إىل حد  عليه األقدار أال يكون مسلمًا، وحذرنا من أهل املخا 
املوت حسب ما قال، كما وقدم لنا حماية والده الفائقة ضد كل ما خنىش من املخاطر 
كانت  إذا  املسافر  خداع  أية درجة يمكن  إىل  ترى  حديث�ه  خالل  ومن  وبالتايل  واملتاعب. 
معلوماته قليلة عن عالقات سكان البالد اليت جيوبها، لوال معرفتن�ا باللغة العربي�ة لعدنا 
العربي�ة.  باجلزيرة  يتعلق  ما  باألفكار اخلاطئة حول كل  وقد حشيت رؤوسنا  أوروبا  إىل 
أدى لنا هذا الرجل خدمة واحدة فقط هو أنه استأجر لنا بيت�ًا واسعًا يكفي إليواء كل أفراد 

بعثتن�ا.
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الفصل الثالث
صعوبات يف املخا

أن  نصدق  أن  علين�ا  توجب  املدين�ة،  هذه  يف  إقامتن�ا  بداية  يف  لنا  حدث  ما  بسبب 
إسماعيل قد اتفق مع اجلمارك المأمورين على التسبب يف املتاعب لنا، وذلك إلجبارنا 

على االنصياع له بشكل أعىم. 

تفتش  أن  وطلبن�ا  شخصيًا،  احلاكم  وحضر  اجلمارك  إىل  مباشرة  أمتعتن�ا  حملوا 
واليت  الطبيعية  الغرائب  بصناديق  بدؤوا  لكنهم  أواًل،  والضرورية  البالية  أمتعتن�ا 
أسماك  هناك  كان  إحداها  يف  تفتح،  أن  دون  بها  واحتفظوا  اللحية  من  حبرًا  أرسلناها 
من البحر األحمر حفظت يف الكحول املركز ضمن آني�ة صغرية، وبسبب راحئة السمك 
رأس  ذات  حديد  قطعة  بواسطة  بالتفتيش  أخذوا  فتحها  يف  الرغبة  وعدم  الكريهة 
فقد  القوي  الكحول  من  بشدة  ينفرون  الذين  العرب  أما  النهاية.  يف  تمامًا  أفرغوها  ثم 
امتألت نفوسهم بالعداء جتاهنا عندما شموا راحئة الكحول املركز وخيب ظنهم طريقة 

التفتيش اليت استخدمها موظف اجلمارك معنا.

صناديق  يف  التفتيش  تابعوا  ولكنهم  أسّرتن�ا،  على  للحصول  بإحلاح  طالبن�ا 
أن  عاقل  لرجل  يمكن  كيف  العرب  يفهم  ولم  تكسريها،  وشك  على  وهم  األصداف 
جيمع كل هذه املحارات دون أن يكون هناك مغزى وهدف جلمعها، فاتهمونا بأنن�ا نريد 

السخرية من احلاكم جبمعنا أشياء بال قيمة إللهاء الناس عن إخفاء بضائعنا الثمين�ة. 

وظهر أخريًا وعاء حفظ فيه السيد فورسكال بعض األفاعي يف الكحول أي اخلل، 
وقد أثار هذا املشهد الرعب يف نفوس العرب وصرح أحد خدم احلاكم: يب�دو أن هؤالء 
أتوا لتسميم املسلمني وأنهم، ولضمان جناح مخططهم فقد ادعى أحدهم  الفرنسيني 
لم  الساعة  حىت  والذي  السن  يف  والطاعن  الطيب  الرجل  ذلك  احلاكم  أما  طبيب.  أنه 
باهلل أن هؤالء األشخاص لن  أنه ضدنا، فقد اجتاحته موجة غضب وأقسم  يب�د عليه 
يقضوا ليلتهم هنا يف هذه املدين�ة، ويمكنن�ا احلكم على نوايا اجلمارك والناس جتاهنا، 

فقد أقفلت اجلمارك فجأة ولم نتمكن من احلصول على أي من أثوابن�ا البالية.
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أغراضنا  ُرميت  أنه  ليعلمنا  اخلدم  أحد  إلين�ا  أىت  اجلمارك،  عند  وجودنا  وخالل 
وكتبن�ا من نوافذ البيت الذي استأجرناه وأقفل الباب. فذهبن�ا لرنى سبب ذلك احلادث 
ثري  علين�ا  وانهال  اجلميع.  اختفى  فقد  مضيفنا،  وال  والده  وال  إسماعيل  جند  لم  لكنن�ا 
وصديق إلسماعيل بوابل من السباب والشتائم ولم يرض أحد أن نستأجر مكانًا لإلقامة 
وأخريًا  املدين�ة.  من  دومًا  يطردون  متشردون  وكأنن�ا  إلين�ا  ينظر  اجلميع  كان  فقد  عنده، 
ريض رجل غين بت�أجرينا بيت�ه، شرط أال يلحق به ما خيشاه من قبل احلكم. فصحبن�اه إىل 
القايض الذي أكد له أنه يستطيع تأجري البيت لنا دون أن يلحق به ضرر ما. ويشاع عن 
القضاة األتراك االنتفاع إىل حد كبري لكنهم يف اليمن رجال يف منتهى الزناهة وحيرصون 

على العدالة واحلق.

كان التاجر اإلجنلزيي املبعوث من قبل حاكم بومباي يدعى السيد فرانسوا سكوت 
وقد علم باملتاعب اليت حلقت بن�ا رغم أنن�ا لم نزره بعد، دعانا إىل مائدته وقد أثرت دعوته 
خطئن�ا  فداحة  بعد  فيما  لنا  واتضح  وصداقته  مودته  خالص  عن  لنا  وأعرب  كثريًا،  بن�ا 
مع  العالقات  قطع  على  جنرؤ  لم  ولكنن�ا  الباني�اين.  ومرتجمه  هو  أواًل  نقابله  لم  عندما 
إسماعيل ووالده، وعندما لم نتمكن من احلصول على يشء يذكر من اجلمارك، نصحنا 
إسماعيل بتقديم هدية للحاكم50 دوقة، وأخربنا أنه الوحيد الذي يمكنه أن يكون حامل 
تلك الهدية للحاكم الذي وكما ادعى إسماعيل ال يشرفه احلديث مع النصارى ولم يكن 
يف مقدورنا تقديم هدية ثمين�ة كتلك وال تسليمها إلسماعيل، لكنن�ا وبعد تفكري عميق 
أن  علمت  طريقي  ويف  التايل،  اليوم  يف  أنا  سأقدمه  الذي  املبلغ  بذلك  التضحية  قررنا 
احلاكم أثن�اء تدريب جيشه كانت قد جرحت قدمه، فعدت أدرايج آماًل أن أجد طبيبن�ا 
قد استدعي وبالتايل ال نقدم هديتن�ا، لكن وبما أن ذلك لم حيدث ولم ُيِعد لنا اجلمارك 
أما  لهم،  أنهم ينتظرون منا هدية كبرية نقدمها  البسيطة، وجدنا  إال بعض احلاجيات 
إال  بسماعنا  يرغب  ال  سيدهم  أن  بذريعة  احلاكم  خدم  صده  الذي  فورسكال  السيد 
بواسطة إسماعيل وأبي�ه، فقد أخذ على عاتقه مهمة احلصول على مقابلة مع احلاكم، 
لم يتوجه  أن استقبله استقبااًل حسنًا وعاتب�ه ألنه  وعندما شرح له سبب مجيئ�ه بعد 
إليه أواًل ومباشرة، وأرسل لنا يف اليوم التايل بدوره هدية كبرية تت�ألف من أربعة خراف 
وكيسني صغيرين من األرز وأمر يف الوقت نفسه بأن تسلم بضائعنا من دون أن تفتش.
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الفصل الرابع
استمرار إقامتن�ا يف املخا ووفاة السيد دوهافن

لكنه خيش  الطبيب األورويب،  باستدعاء  املدين�ة  نصحه كبار  عندما ُجرح احلاكم 
أال يعطيه السيد كرامر الدواء الناجع انتقامًا منه وأن يستخدم العقاقري املهيجة واليت 
وأن  مرض  أي  من  نعاين  وال  أصحاء  أنن�ا  القايض  له  وشرح  جدًا،  ضارة  العرب  يعتربها 
األفاعي امليت�ة اليت حيتفظ بها الطبيب غري مخيفة فهي تدخل يف تركيب الرتياق، وليس 
العرب  لها  أو أصداف ال يعرف  من املحتم كره األوروبيني ألنهم حملوا معهم حشرات 

اجلاهلون استخدامًا.

دجالني،  خمسة  أو  أربعة  يد  على  ساءت  اليت  جرحه  وحالة  املقدمات  تلك  كل 
وإذا  منه  غاضبني  كنا  إذا  فيما  )أيار(  مايو  من  الرابع  يف  مساءلتن�ا  على  احلاكم  حملت 
استعداده  عن  الطبيب  له  وأعرب  احلاكم  عودة  أسعدتن�ا  معاجلته.  يريد  طبيبن�ا  كان 
إلين�ا خادمه ومعه بغل  لتقديم كل ما يلزم، وما إن وصل جوابن�ا إىل احلاكم حىت أرسل 
إليه، جيرب األوروبيون بالرتجل عن دوابهم عند املرور أمام بيت احلاكم،  ليأيت بالطبيب 
لكنهم سمحوا للسيد كرامر باجتي�از الساحة وأيضًا صحن الدار وهو على بغله، وذلك 

كي يظهروا للشعب عودة املياه إىل مجاريها بينن�ا.

للقاء احلاكم وتعميق أواصر الصداقة  الفرصة يف عدة مناسبات  لنا  لقد أتيحت 
علين�ا  انهال  الذي  الرثي  مع  مغامرتن�ا  األيام  أحد  يف  فورسكال  السيد  له  وروى  معه. 
بالسباب والشتائم ورىم بأدواتن�ا إىل اخلارج، وعده احلاكم أن يرضيه ووضع هذا الرثي 
يف مساء اليوم نفسه يف السجن. أما إسماعيل املستاء من رؤية صديقه يعاقب بوقاحة 
فتن�ة سنكون  بإحداث  وهددنا  إلين�ا  أىت  فقد  واحلاث على ذلك،  كان هو املحرض  بينما 
حنن ضحاياها. وذهب السيد فورسكال دون أن خيىش شيئ�ًا إىل احلاكم ورجاه أن يطلق 

سراح السجني ويطلب منه أن يكون أكرث لياقة وأدبًا يف تعامله مع الغرباء.

تغيري كهذا يف نمط تصرفاتن�ا قد جعل إقامتن�ا يف املخا طيب�ة ولو لم يكدر صفوها 
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بعض األمراض. فبعد وصولنا إىل املخا بقليل أصابين زحار حاد شفيت منه تقريب�ًا يف 
غضون أسبوعني، ثم تدهورت حالة السيد دوهافن الصحية الذي كان يشعر ببعض 
التحسن بعد نزهته املسائي�ة يف طراوة الطقس وبرودته، لكنه لم يكن ليحتمل حر النهار. 
وعرض نفسه للخطر بالنوم عدة ليال متت�الية على السطح دون أن يغطي وجهه. ويف 
ليلة 24 مايو )أيار( أصابه برد ووهنت صحته فحمله اثن�ان من اخلدم إىل غرفته واشتدت 
عليه احلىم يف املساء ورافقها هذيان، ولفظ أنفاسه األخرية يف الليلة التالية أثن�اء غيبوبة 
عميقة. وكان هو أكرث من اهتم من بني أعضاء بعثتن�ا باألدب الشريق، وفقد الناس بموته 

مكتشفات هامة ومؤلفات مثرية كان قد قام بها.

ال يعرفون يف اجلزيرة العربي�ة طريقة استعمال التابوت لدفن املوىت، فطلبن�ا حنن 
صنع تابوت لصديقنا الراحل حلفظ رفاته من كل حادث. وسمح ربان سفين�ة إجنلزيية 
لستة من حبارته حبمل التابوت إىل مقربة األوروبيني، وحضر اجلنازة كل اإلجنلزي، وكانت 
جنازة الئقة ومحرتمة أكرث من جنازة القنصل يف القاهرة، حيث رافق موكب الدفن أناس 
كثريون ولصوص من البدو. يف مناسبة كهذه تبني أن عرب اليمن أكرث تعقاًل واحرتامًا 

من غريهم.
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الفصل اخلامس
مغادرة املخا

بعد وفاة السيد دوهافن فكرنا جديًا برتك املدين�ة والقيام جبولة يف اليمن الداخلي. 
العربي�ة  اجلزيرة  يف  آخر  عامًا  البقاء  يود  من  فهناك  حملتن�ا  حتديد  يف  اآلراء  وتضاربت 

وهناك من يريد العودة إىل أوروبا، واتفقنا على التسريع يف سفرنا إىل صنعاء.

احلاجيات  بعض  لشراء  متواضعًا  طاقمًا  نشكل  أن  فورسكال  والسيد  أنا  أردنا 
اخلاصة، فرغب بذلك كل أفراد حملتن�ا، وكان جيب أن نسري يف قافلة، وأن حنصل على 
قبل  يرحل  طبيب�ه  األخري  هذا  يرتك  فلن  صعب  أمر  وهو  بذلك  للقيام  احلاكم  من  إذن 
شفاء جرحه شفاء تامًا. ومع ذلك فقد طلبن�ا إذنه لكنه رفض بذريعة أنه من الضروري 
قبل  جوابه  انتظار  وعلين�ا  استقبالنا  يف  رغبت�ه  مدى  ملعرفة  صنعاء  إلمام  الكتابة  أواًل 

مغادرة املخا.

بالسفر  لنا  السماح  طلبن�ا  فقد  صنعاء  إىل  السفر  إذن  على  حنصل  لم  أنن�ا  وبما 
نسافر  أن  فاقرتحنا  صحية،  ألسباب  أخرى  مرة  طلبن�ا  رفض  اجلواب،  زمن  يف  تعز  إىل 
وحدنا ونرتك الطبيب لديه، فخيش العرب أن يمتد امللل إليه عندما يرى نفسه وحيدًا 
بال أصدقاء، األمر الذي جيعله مهماًل يف معاجلته للحاكم، وعندما شكين�ا لكبار املدين�ة 
فإنن�ا  وبالتايل  السفر  يف  استعجالنا  يفهم  أن  الصعب  من  إنه  لنا  قالوا  املتكرر،  الرفض 
تهامة  يف  احلر  بعد  السفر  فهذا  اجلبال،  عرب  سفرنا  يف  للخطر  وصحتن�ا  أنفسنا  نعرض 
سيعرضنا للحىم الشديدة. ووجدنا أنفسنا يف مأزق ال نعرف طريقًا للخروج منه، فأىت 
له  احلاكم  استسلم  أيام،  ثماني�ة  يف  احلاكم  جرح  يشفي  أن  ووعد  ليخلصنا  مشعوذ 
وأذن لطبيبن�ا باالنصراف وسمح لنا بالسفر إىل تعز وأعطانا رسالة توصية حلاكم هذه 
املدين�ة، وأعطى السيد كرامر بغاًل وسرجه وجلامه كمكافأة له، باإلضافة إىل أقمشة من 
لنا احلاكم من جديد مشاعر الصداقة  العربي�ة. وأكد  الطريقة  الهند لصنع ثوب على 
عن  التعبري  هذا  دون  األمر  يتم  أن  نفضل  كنا  بمرافقنا،  خدمه  أحد  وأمر  لنا  يكنها  اليت 
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التهذيب، فلم يكن ذلك اخلادم إال جاسوسًا كي يراقب كل حتركاتن�ا وحيول دون سفرنا 
أبعد من تعز. ولم يكن بودنا أن نكشف مالنا فوضعناه بني يدي املرتجم اإلجنلزيي الذي 
اليت  األوىل  املرة  هي  تلك  وكانت  صنعاء  و  تعز  يف  الباني�انني  بلده  ألبن�اء  حواالت  أعطانا 

نسافر فيها بني الشرقيني ومعنا رسائل تب�ادل من هذا النوع.
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الفصل األول
الطريق إىل تعز

)حزيران(  يونيو   9 يف  واجزتنا  طيب�ة،  فيها  إقامتن�ا  تكن  فلم  بسرور،  املخا  تركنا 
منطقة جرداء وقاحلة للغاية بعد أن قطعنا أربعة أميال، فوصلنا إىل قرية موزع الواقعة 
يف مدخل اجلبال اليت يعرفها األوروبيون، وكانوا يذهبون إليها إلقامة حفالت لهو وسمر. 
قرية مبني�ة بن�اء سيئ�ًا وطقسها حار جدًا كالطقس يف املخا، ماؤها عذب ويرسل أغني�اء 

املدين�ة يف طلبه على بعد مسافة كبرية ألن الماء يف ضوايح املخا ليس بالماء العذب.

الماطر  الفصل  أثن�اء  املخا  قرب  البحر  يف  يصب  كبري،  واٍد  مجرى  يف  الغد  يف  سرنا 
بعض  على  مررنا  العادية.  األحوال  يف  منبعه  من  بالقرب  تهامة  رمال  يف  يضيع  لكنه 
جازة  إىل  الذاهبة  البضائع  كل  رسوم  فيه  تدفع  بيت  هناك  نهايتها  من  وبالقرب  القرى 

وهي منطقة مستقلة، أما البضائع اليت تمر إىل والية اإلمام فال تدفع أية رسوم عليها.

وسأجد الفرصة الحقًا للحديث عن ويل املخا املشهور الشيخ الشاذيل. فقد التقين�ا 
يف طريقنا أحد املنحدرين من ساللته وكان مجنونًا بشوشًا. فأثاره بعض شبان حملتن�ا 
وكنا  البت�ة  حنرتمه  لم  لكنن�ا  أبدًا  قاسية  معاملة  نعامله  لم  ويضحك،  يهرج  وجعلوه 
ندعوه شيخًا بسبب ساللته دون أن نعرب له عن أي تقدير واحرتام. العرب أكرث احرتامًا 
املجانني  وحيرتمون  معتوهًا  كل  شيخًا  يدعون  الذين  املصريون  وخاصة  األتراك،  من 

ويعتربونهم أولياء بعد وفاتهم.

ورأين�ا  لياًل.  فيها  تسافر  ال  أنك  حىت  جدًا  وعرة  الطرقات  اجلبلية  البالد  هذه  يف 
بالقرب من جبال خصبة تدعى جبال قمرة )Kamara( وهي تتبع للشيخ  قرية كبرية 
ابن عقالن، لكن سكانها ال خيضعون أبدًا لسيدهم، فقد قتلوا منذ وقت قريب رجلني، 

وعندما أرسل الشيخ جنوده ملعاقبتهم كانوا قد انسحبوا إىل قمم اجلبال.

دخلنا وقد انت�ابتن�ا سعادة مفرطة إىل أحد تلك الفنادق الكبرية اليت يدعوها العرب 
مطرحًا، وذلك بسبب هبوب عاصفة بعد الظهر رافقها مطر غزير وأصبحت كل الدروب 

سيواًل فاستحال علين�ا متابعة طريقنا.
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السهول اخلصبة  يونيو )حزيران( بعد أن قطعنا بعض  وصلنا إىل دوربات يف 12 
واجزتنا بعض القرى، وتبعد دوربات عن املخا مسافة عشرة أميال وهي عاصمة أرايض 
الشيخ ابن عقالن الذي يقيم فيها. وموقعها على قمة جبل حييلها منيعة وصعبة املنال،

ويوجد عند سفح اجلبل بلدة حنت سجنها يف الصخر ويعرف أنه السجن األكرث 
رهبة يف اليمن كله. رأين�ا أمام باب السجن العادي أشخاصًا موقوفني جبنحات بسيطة 
وقد ربطوا بسلسلة واحدة جيلسون يف العراء مع طاقم حرس من جنود اإلمام ويقاضيهم 

رواتبهم الشيخ مجربًا.

ومنذ أن تركنا الدوربات مررنا ببعض القرى اجلميلة وعدد من املقاهي واألحواض 
يف  رأين�ا  التايل  اليوم  ويف  مسرينا.  إيقاف  على  أخرى  عاصفة  أجربتن�ا  كالعواميد.  املبني�ة 

األفق قلعة تعز ووصلنا إىل تلك املدين�ة يف صباح الثالث عشر من يونيو )حزيران(.

أرسلنا إثر وصولنا رسالة حاكم املخا إىل حاكم تعز الذي طلب حضورنا إليه حااًل، 
كان رائق املزاج، وقدم لنا شراب القشر ودخانًا وقاتًا، وهو براعم شجرة يمضغها العرب 
كما يمضغ الهنود التنب�ل، ولم يكن بمقدورنا أن نعتاد على طعم هذا املخدر، وروى لنا 
احلاكم كيف أثريت شائعات يف تعز بأنن�ا حملنا عدة صناديق إىل املخا مليئ�ة بالثعابني. 
الدقيق  من  وقلياًل  حملني  لنا  وأرسل  األمس  يف  صاحبه  سجن  قد  كان  بيت  إىل  وقادنا 

وقدمنا له حنن بدورنا قطعة قماش هندي.

ويف اليوم التايل سلمنا رسائل التوصية األخرى من أصدقائن�ا يف املخا إحداها موجهة 
للباشا كاتب أو السكرتري األول، والثاني�ة لوكيل بيت السيد أحمد، والثالثة لسيد وهو 

رجل محرتم، أما الرابعة واألخرية فكانت لباني�اين. 

فاستقبلونا استقبااًل حسنًا أىن توجهنا، وادعى خادم حاكم املخا أنه رافقنا يف كل 
هذه الزيارات وحضر عند استقبال من كان يقوم بزيارتن�ا. ولم نكن لنخمن إذا كان هذا 

من باب الزعم واالدعاء أم من باب رصد ومراقبة كل حتركاتن�ا.

املخا،  يف  أنهكنا  الذي  اخلانق  احلر  بدل  كثريًا  املنطقة  هذه  بطقس  استمتعنا  لقد 
فقد كان يهطل مطر منعش يف كل مساء تقريب�ًا.
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الفصل الثاين
مدين�ة تعز

تقع هذه املدين�ة يف سفح جبل جميل وخصب يدعى جبل َصرب، وحييط بها سور 
يبلغ  عسري  جبل  السور  داخل  ويوجد  أبراج،  عدة  وفيه  قدمًا  بني16و30  سماكته  تبلغ 
لكن  باآلجر  األسوار  تغطت  القاهرة.  قلعة  عليه  بنيت  وقد  قدم   400 من  أكرث  ارتفاعه 

الداخل كان مؤلفًا من لب جفف يف الشمس.

وضع  يمكن  أبراج  ثالثة  منهما  لكل  العرب،  طريقة  وفق  رسان 
ُ

حت بابان  للمدين�ة 
مدفع يف اثنني منهما فقط، وهكذا فاحلرس يت�ألف من ستمائة رجل، تقع كل املعدات 
القلعة الصمود إال يف  يف مكان تطل عليه مرتفعات مجاورة، على حنو ال تستطيع معه 

وجه جيش عريب ال يملك أي سالح مدفعي.

الويل الذي اختذته املدين�ة سيدًا لها هو إسماعيل امللك)1( املشهور، وقد دفن حسب 
التقاليد يف مسجد حيمل اسمه ويمنع االقرتاب من ضرحيه منذ أن قام الويل بمعجزة لم 
صدقة  متسوالن  طلب  التايل:  النحو  على  العجائيب  احلدث  لنا  روي  وقد  للحكام.  ترق 
من حاكم تعز فلم يعطيها إال ألحدهم، فركض اآلخر إىل قرب إسماعيل امللك يستنجد به، 
وقد كان إسماعيل يف حياته محسنًا كبريًا، فمّد يده خارج القرب وأعطى املتسول رسالة 
فيها أمر للحاكم بدفع 100 وحدة نقدية حلاملها. وبعد أن ُفحصت الرسالة بعناية فائقة، 
عرتف أن إسماعيل امللك كان قد كتبها بي�ده وختمها خباتمه املعهود. ولم يتمكن احلاكم 

ُ
أ

يف  مشابهة  رسائل  من  مأمن  يف  يكون  وحىت  ولكنه  الغرامة  تلك  دفع  من  التملص  من 
املستقبل، فقد أمر بأن ُيطنّي باب القرب.

يوجد بالقرب من ضريح الويل إسماعيل امللك بستان يملكه ابن�ه فيه حوض كبري 
وآلة مائي�ة كانت تروق للعيان يف المايض، أما اليوم فقد حلق اخلراب والدمار بكل يشء.

1(   هو السلطان امللك األشرف الثاين إسماعيل بن األفضل الرسويل.
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ونرى يف املدين�ة وضواحيها عددًا كبريًا من املساجد املهجورة، وقد آلت إىل الدمار، 
الباشوات  أحد  بن�اه  وقد  املنطقة  هذه  يف  املعمارية  هندسته  ندرة  وبسبب  أحدها  بدا 
األجيال  أن  املساجد  تلك  بنوا  عندما  ظنوا  الذين  الورعني  بعض  أخطأ  وقد  األتراك. 

القادمة ستحفظ ذكرهم، فنيس الدهر أسماءهم بسبب انهيارها.

وقد أبدى آخر سادة تعز سدادًا يف الرأي يف اختي�ار األبني�ة. فقد بنوا قصورًا منيفة 
لهم ولذريتهم واكتفوا بقبة صغرية تكون لهم معبدًا وضرحيًا. وبذلك استغنوا عن أوقاف 

كانت مخصصة لتأمني رواتب لرجال الدين ولرتميم جوامع ال جدوى منه.

حلت قصورهم محل اجلامع وزينت املدين�ة اليت لم تكن مبني�ة جيدًا، فقد رأين�ا 
فيها منذ احلرب األخرية بيوتًا مهدمة كثرية وساحات خلت وحتولت إىل عقارات وحقول.

ما نزال نرى آثار مدينتني قديمتني: األوىل هي ثعبات)2( الواقعة قرب جبل َصرب 
بالقرب  الوقعة  عدين�ة)3(  هي  واألخرى  كبري،  ومسجد  أسوارها  من  أجزاء  إال  يبق  ولم 
من هنا على مرتفعات جبل صرب مقابل جبل القاهرة. وقد كانت عدين�ة مقر ملوك تلك 
املنطقة، ولن ترى فيها بعد اآلن إال بقايا بعض اجلوامع، وقد بىن إسماعيل امللك ضرحيه 
يف سفح جبل القاهرة، فأراد بعض أتب�اعه اإلقامة بالقرب من وليهم، بينما هجر البعض 
اآلخر عدين�ة ليبنوا مدين�ة تعز)4(. وبذلك تعود هذه املدين�ة بأصولها إىل ويل مثلها مثل 

اللحية وبيت الفقيه واملخا.

2(  ثعبات مدين�ة تقع يف جبل صرب أعلى مدين�ة تعز إىل الشرق من قلعة القاهرة.
3( كذا، والصواب أنها )مغربة تعز( وكانت تقع غريب قلعة القاهرة.

4(  مدين�ة تعز اليت عرفها نيبور ويصفها بأنها تقع يف سفح جبل القاهرة بالقرب من ضريح السلطان 
األشرف إسماعيل الرسويل هي ما كانت تعرف بـ)ُعَدين(.
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الفصل الثالث
آخر ثورات تعز

ال يمكن ملدين�ة عصرية كهذه أن تساهم يف تاريخ اليمن. لكنها قامت منذ سنوات 
يف  العرب  طريقة  وعن  اإلمام  قوة  عن  فكرة  تعطين�ا  ألنها  الذكر  تستحق  بثورات  كثرية 
الذي  أحمد  ألخيه  تعز  حكم  املنصور  حسني  اإلمام  أعطى  فقد  عادية.  حبرب  القيام 
رجل   2000 من  مؤلف  جبيش  وتصدى  مكانه  ترك  يشأ  فلم  لعزله،  بعد  فيما  استدعي 
مدة اثين عشر عاما لعدة جيوش أرسلها اإلمام إلجباره على الطاعة، وسك أحمد نقودًا 
خاصة بمنطقته وفرض رسومًا على البضائع الذاهبة من املخا إىل صنعاء واعترب نفسه 
ملك البالد اليت حيكمها، لكنه لم يتخذ لنفسه لقب إمام أو ملك بل اكتفى بلقب سيدي 

وهو لقب متداول بني كل األمراء املنحدرين من ساللة اإلمام.

ترك أحمد بعد موته ستة أبن�اء وخلفه ابن�ه البكر عبد هللا، وعاش بسالم مع اإلمام 
وأوىل اخلالفة بعد موته عام 1759م البن�ه الوحيد عبد الكريم الذي كان يبلغ من العمر 
كرسيه،  عن  عزله  على  ومحسن  وحيىي  علي  أعمامه  من  ثالثة  معه  فتعاون  عامًا.   13
باب  على  منهما  كل  استوىل  فقد  اآلخران  االثن�ان  أما  القاهرة  قلعة  على  األول  فاستوىل 
للمدين�ة وأبراجه. وبما أن عائدات الثالثة كانت قليلة فلم يتمكنوا من دفع رواتب للكثري 
من اجلند أو من شراء املؤونة الالزمة. وكان هناك نقص خاص يف البارود، فما إن حيصل 
أحدهم على القليل منه حىت يب�اشر يف إطالق النار على أخويه حىت تنفد ذخريته لكنهم 

لم يقوموا بأية معركة حقيقية حسب األصول.

ويف هذه الظروف كتب األمري عبد الكريم لعمه اإلمام الذي يتسلم زمام السلطة 
طالبًا عونه ومساعدته وراجيًا إياه أن يبقيه يف سدة احلكم. فقام اإلمام الذي كان يتمىن 
املتمردين.  على  للقضاء  جيش  بإرسال  الشؤون،  تلك  يف  يت�دخل  أن  طويل  وقت  منذ 
بالبن�ادق  املدين�ة  أن  إال  املدفعية،  الذي كان على رأس سالح  ألماس،  للنقيب  ولم يكن 

القديمة من مسجد خارج السور ولم يتقدم حنو كريس احلكم.
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منذ سنوات عديدة واإلمام له عدو لدود هو الشيخ املدعو عبد الرب، الذي كان 
قد استوىل على أرايض احلجرية. دنا الشيخ من املخا يف الوقت الذي حوصرت فيه تعز، 
فظن اإلمام أن الوقت حان للمصاحلة مع هذا العدو. وتم السالم بت�دخل من القادة، 
شرط أن يقدم الشيخ مساعدته لفتح تعز. لكن جيشه الذي ال يملك مدفعية لم يكن 
خطة  الماكر  الرب  عبد  استخدم  النهاية  ويف  اإلمام،  جيش  مثل  مثله  املدين�ة  ليقتحم 
حربي�ة: فوعد بإعطاء 1000 وحدة نقدية الثين عشر جنديًا كانوا حيرسون الربج، إذا قاموا 

بفتح فجوة فيه يدخل منها جيشه. وبذلك سقطت املدين�ة حنو عام 1760م وُنهبت.

بعد فتح تعز، دعا اإلمام بكل مودة عائلة سيدي أحمد والشيخ عبد الرب للحضور 
بتلك  يقوم  أال  قرر  السابق،  عدوه  لرؤية  الذهاب  كره  وقد  الرب  عبد  لكن  صنعاء،  إىل 
البطل العريب بمنتهى  الرحلة إال بأمان من اإلمام يعطيها قادته. لكن اإلمام عامل هذا 
الوفيني  لقائديه  اجلميل  بنكران  وبادر  ومخزية.  شائن�ة  بطريقة  وقتله  واخليانة  الغدر 

ولم يفكر يف استمرارية عبد الكريم يف اإلمارة خلفًا لوالده.

رأيت هذا األمري يف صنعاء عند ذهابه إىل املسجد وقد حملوا له املظلة كمثل بايق 
حمو  كان  أنه  وبما  الثالث  عمه  أما  كاملتمردين،  ومحسن  حيىي  عميه  وسجن  األمراء. 
أي  دون  اخلاصة  حياته  صنعاء  يف  يعيش  كان  لكنه  طليقًا  حرًا  ظل  فقد  احلاكم  اإلمام 
دور سيايس آخر، بعد كل تلك اإلجراءات أرسل اإلمام إىل تعز حاكمًا على مثال بايق مدن 

مملكته.
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الفصل الرابع
اإلقامة يف تعز

املدين�ة كان ضابطًا يف جيش اإلمام، وارتقى بسرعة  الناهي يف تلك  احلاكم اآلمر 
سلم املراتب ليصل إىل رتب�ة نقيب ودون أن يكون ذلك بفضل ساللته، وكبايق احلكام 
الشيوخ  من  عدد  يوجد  حيث  احلجرية،  وأرايض  َصرب  جبل  أيضًا  ليشمل  حكمه  امتد 
الشيوخ وبالرغم  أرايض مستقلة، فسادوا فيها، هؤالء  تملكت أسرهم منذ عدة قرون 
من أنهم مجربون على دفع بعض الضرائب لإلمام إال أنهم فخورون جدًا بنسبهم العريق 
ويكرهون احلكام الذين يفتقدون هذا النسب، وكان حلاكمنا مسبقًا بعض اخلالفات 
مع هؤالء النب�الء املتعجرفني، الذين ما زالوا يعصونه. كان قد وضع أحد هؤالء الشيوخ 
بأمر من اإلمام  برفقة عريب. ولكنه عندما أجرب  أمة كانت  املتمردين يف السجن وأوقف 
بإطالق سراحهما امتأل قلبه حقدًا وضغين�ة على الشيوخ بشكل عام. وعند أول مناسبة 
فلم  بوقاحة  وتصرفت  سيدها  أوامر  متبعة  اجلبال  جنود  ستة  من  مكونة  فرقة  جابت 
بقتلهم جميعًا. ومنذ ذلك احلني لم جيرؤ أحد يف تعز  الشيوخ إساءاتهم وقاموا  حيتمل 
على تعريض حياته للخطر يف هذه اجلبال. وقيل إن الشيوخ لن يهدأ لهم بال إال عندما 

يرسل اإلمام حاكمًا آخر.

العالم،  يف  تنمو  اليت  النب�اتات  كل  العرب  يزعم  ما  حسب  الرائع  َصرب  جبل  ينتج 
استحالة  نفسه  يف  حيز  كان  يوم  كل  يف  اجلبل  إىل  ينظر  فورسكال  السيد  كان  وعندما 
احلصول على إذن بدراسة أعشابه. فاقرتح أن يستقدم شيخًا على نفقته اخلاصة من 

اجلبال حتت حماية من ال خيىش شيئ�ًا يف تلك الدروب اجلبلية.

إىل  قصرية  برحلة  فقط  له  وسمح  واالقرتاحات  العروض  كل  رفض  احلاكم  لكن 
الثاين  يف  سريعًا  وعاد  )حزيران(  يونيو  من  العشرين  يف  صاحبن�ا  فذهب  سورق.  جبل 
والعشرين منه ألنه وجد قرى املنطقة وقد خلت من سكانها الذين لم حيتملوا بعد سوء 
معاملة واستفزاز احلاكم لهم، فرتكوها وسكنوا يف مكان آخر. ولم جيد السيد فورسكال 

يف هذه املنطقة البائسة ال أمنًا وال مؤونة.

وأتيحت لنا الفرصة لرؤية طريقة العرب البدائي�ة يف مراقبة القمر وجهلهم يف علم 
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الفلك. ففي الوقت الذي يأيت فيه احلجاج إىل جبل عرفة يف مكة املكرمة، يقيم املسلمون 
واخلراف.  واألبقار  اجلمال  من  كبرية  بكمية  فيضحون  األضىح  أو  عرفة  اسمها  ليلة 
واعتقد اجلميع أن هذا العيد يب�دأ يف 21 يونيو )حزيران( وبما أنه يستمر ثالثة أيام، فإن 
الفالحني ال يأتون إىل املدين�ة بل حيملون معهم زادهم من خراف وما لزم من سكر ودقيق 
اخلرب  حتمل  صنعاء  من  رسالة  الفرتة  هذه  يف  وصلت  بتن�اوله.  يستمتعون  كعك  لصنع 
التايل: أنهم رأوا الهالل بعد املوعد املنتظر فيه رؤيت�ه بيوم وبذلك يب�دأ العيد يف 22 يونيو 

)حزيران(.

احلاكم  وذهب  املدفعية.  الطلقات  بعض  بإطالق  اليوم  لذلك  إشارة  وأعطيت 
أن  العادة  جرت  حيث  املدين�ة،  خارج  املربعة  الساحة  إىل  غفري  جمع  يصحبه  موكب  يف 
املوقع  زار  العودة  طريق  ويف  الرسمية،  املناسبات  كل  يف  الطلق  الهواء  يف  صالته  يؤدي 
الذي يقوم فيه اجلند باستعراضهم ويمارس وجهاء املدين�ة سباقهم، أراد احلاكم إظهار 
براعته فطرحه احلصان أرضًا، بينما عاد كل إىل بيت�ه ليتن�اول طعامه ويمضغ قاته وحيرق 

البخور يف مزنله.

كنت أرغب االستفادة من إقامتن�ا يف تعز ببعض الرحالت إىل داخل البالد لكين لم 
أجرؤ على القيام بذلك بسبب االضطرابات اليت اجتاحت البالد، وأردت االكتفاء بنقل 
كتابة يف القلعة، وقرر السيد فورسكال من جديد استقدام شيخ من جبل َصرب. وسمح 
إنه تلقى رسالة من  لنا  الليل من قال  لنا يف منتصف  لنا احلاكم باألمرين، لكنه أرسل 
حاكم املخا جيربنا فيها على العودة حااًل إىل املخا، شعرنا أن هذه الرسالة مزعومة وملفقة 
ورفضنا السفر. بينما وصلت اجلمال يف الصباح الباكر لتنقلنا إىل تلك املدين�ة األخرية 
لكنن�ا أعدناها من حيث أتت، ولم جنرؤ حنن وبعض األتراك على التصرف حبرية كبرية.

ولم نفهم شيئ�ًا من تصرفات احلاكم إال إذا كان قد قرر كحاكم املخا ابزتازنا ببعض 
معه  مقابلة  على  للحصول  فجهدنا  الزناع،  يف  الرغبة  لدين�ا  تكن  ولم  القيمة.  الهدايا 
ليسمع وجهة نظرنا. وأرسلنا خادمنا الذي لقي صدًا مرات عديدة حتت مختلف احلجج 
النهاية توصل السيد فورسكال بفضل صربه للحديث مع احلاكم الذي  والذرائع، ويف 
يشأ  لم  احلاكم  لكن  ملشروعاتن�ا.  التلميح  دون  اإلمام  جواب  هنا  ننتظر  أن  منه  طلب 

اإلصغاء إليه وقال له: بما أنكم لم تصدقوا خديم، فها أنا آمركم بالرحيل غدًا إىل املخا.
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الفصل اخلامس
مغادرة تعز إىل صنعاء

لم نعد نملك وسيلة أمام أوامر احلاكم فقد كنا حزمنا حقائبن�ا عندما تغري حالنا 
األوىل  أخرى  رسائل  ثالثة  وطيها  املخا  يف  احلاكم  من  عاجلة  رسالة  فوصلتن�ا  فجأة. 
لإلمام، والثاني�ة للوزير، واألخرية للحاكم يف تعز. أعلمونا أن اإلمام يسمح لنا بالقدوم إىل 
صنعاء، ويرجونا أن حنمل معنا بعض الطرائف ويعلم حاكم تعز بأوامر سيده ويرجوه أن 
يسهل رحلتن�ا إىل صنعاء. حمل السيد فورسكال حاال هذه الرسالة إىل احلاكم الذي لن 

يستطيع مقابلته فأعطاها خلادم من خدمه.

وبذلك اعتقدنا أن أمورنا قانوني�ة وأنن�ا سنسافر دون أن نتوجه مرة أخرى للحاكم 
النقابة  من  نوعًا  الركوب  حيوانات  مؤجرو  يكّون  تدخله،  بدون  جمال  على  للحصول 
ويضطر املسافرون للتوجه لرئيسهم الذي يوزع على أصحابها كاًل بدوره عدد اجلمال 
اليت يلزم تأجريها، ولسوء احلظ كان احلاكم على رأس هذه الشركة وعليه أن يسلمنا 
اجلمال بدوره، أعلمناه أنن�ا حنضر أنفسنا للسفر، فأجابن�ا أن اجلمال جاهزة لتنقلنا إىل 

املخا ألن األوامر املتعلقة بسفرنا إىل صنعاء بي�د حاكم املخا وحده.

إجراء  فيه  وضعنا  الذي  المأزق  هذا  يف  واملساعدة  العون  نطلب  ممن  نعرف  لم 
احلاكم. وقد روى لنا البعض متعمدين قصصًا متعددة عن عدل القايض وكرمه الذي 
وأرين�اه  شكوانا  له  فعرضنا  حلالنا.  مماثلة  حاالت  يف  الصواب  جادة  إىل  احلاكم  أعاد 

رسائل املخا. فرأى أن إجراءات احلاكم غري عقالني�ة أبدًا .

فكتب له على الفور أن ينتب�ه وأال يقوم بما ين�ايف أوامر اإلمام. فأجاب احلاكم أنه ال 
يعارض سفرنا إىل صنعاء لكنه طلب مهلة يوم ليكتب للبالط رسائل بمناسبة سفرنا إىل 
صنعاء. فعرضنا االنتظار يومني أو ثالثة ولكن خدم احلاكم عادوا يف اليوم التايل ليقولوا 
لنا على لسانه أن نسافر إىل املخا، فرجعنا إىل القايض الذي أخرب بكل يشء وكان قد كتب 
للحاكم يف الصباح: “ال تتصرف تصرفًا حيمل طابع املصلحة مع هؤالء األشخاص وذلك 
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تصرف  من  جدًا  غاضبًا  كان  احلاكم  إن  املساء  يف  الباشكاتب  لنا  وقال  غرباء”.  لكونهم 
اخلدم باسمه، ويف ذلك رسالة لنا أنه لم يكن هو اآلمر لكنن�ا كنا نعرف كيف نتصرف يف 

مثل تلك األحوال.

لم نعد حباجة خادم احلاكم فأرسلناه ومعه مكافأة صغرية. كنا حباجة دليل يعرف 
إلين�ا عربي�ًا رافقنا حىت  القايض لريشدنا إىل رجل، فأرسل  الداخلي، فرجونا  اليمن  جيدًا 
أمر ما اختذ من إجراءات حبقنا  أما احلاكم ولكي يصلح من  املخا وقد سررنا بصحبت�ه. 
الرجل  هذا  وكان  رحلتن�ا،  يف  لريافقنا  خدمه  أحد  أرسل  فقد  علين�ا  املنعم  بمظهر  ويظهر 
ساذجًا عندما صرح مسبقًا وأمام العديد من األشخاص املرموقني عن األجر الذي جيب 

أن نعطيه.

له  يقول  اإلمام  لوزير  توصية  رسالة  فأعطانا  منه  نطلب  أن  دون  القايض  وتكرم 
أن  وتمنين�ا  ذلك.”  تصدق  أن  حذاِر  الفرنسيني،  هؤالء  يؤذي  ما  منك  طلب  “إذا  فيها: 
نقدم للقايض ساعة كهدية لشدة االستقامة والزناهة واإلحسان جعلتن�ا نكن له خالص 
االحرتام واالمتن�ان، لكنهم أخربونا أنه ال يقبل شيئ�ًا على اإلطالق كيال يب�دو وكأنه وقف 

معنا ملصالح مادية جينيها منا.

أنه مريض. بينما  ولم نتمكن بعدها من رؤية احلاكم فقد حتاىش مقابلتن�ا حبجة 
املواجهة  تلك  ورغباته،  إلرادته  مواجهتن�ا  من  حزنه  بسبب  مرض  أنه  أصحابن�ا  لنا  أكد 

اليت حسب ما زعموا جعلت احلاكم ذلياًل وحقريًا يف أنظار سكان املدين�ة.

لم تسبب لنا إجراءات ذلك احلاكم أي حزن، حىت أنين أسند احلالة اليت عاىن منها 
السيد فورسكال بهذه املناسبة بداية املرض الذي قاد صديقنا بعد وقت قصري إىل القرب.
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تدريب�ات عسكرية عند العرب، ويف خلفية الرسم بيت دولة احلاكم والقاعة ومسجد صغري
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القسم الثالث عشر
السفر من تعز إىل صنعاء
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الفصل األول
الطريق من تعز إىل يريم

إن الوادي الذي يت�ابع مجراه من تعز حنو اجلنوب يشكل واديًا ليصب يف النهاية يف 
البحر قرب عدن، ويب�دو توزع املياه ومنابع الواديني املهمني يف هذه املنطقة وكأنها تدل 
على أكرث النقاط ارتفاعًا من املنطقة اجلبلية يف دويالت اإلمام. وما ارتفاع جبل سمارة 

الذي اجزتناه يف اليوم التايل إال برهانًا جديدًا يضاف إىل ما سبق.

نزلنا جبل إب عرب دروب مرصوفة جيدًا واجزتنا أرايض شديدة التب�اين فرشتها قرى 
ومضافات وخانات إليواء املسافرين. ولم يكن هناك أي مكان مثري لالهتمام باستثن�اء 

مدين�ة املخادر الواقعة على الطريق وهي مركز احلاكم.

من  ارتفاعًا  أكرث  وهو  سمارة  جبل  بصعود  بدأنا  سمسرة  يف  ليلتن�ا  قضين�ا  أن  بعد 
جبل محرس، عرب دروب رصفت ووجهت لتدور حول مرتفعات شاهقة فهان اجتي�ازها 
على البعري. وتقع قرية املزنل )Mensel( يف بطن اجلبل وفيها سمسرة رائعة مبني�ة من 
حاجة  يف  فورسكال  السيد  كان  السطح،  على  مرحية  شقة  يف  وأقمنا  املنحوت.  احلجر 

ماسة للراحة بعد اإلعياء الشديد الذي حل به.

التايل أيضًا وتمنين�ا أن نميض فيه املزيد من الوقت أيضًا حىت  اليوم  بقين�ا فيه يف 
للبعري  الالزم  العلف  القرية  تلك  يف  جيدوا  لم  اجلمالني  لكن  صاحبن�ا،  حال  تتحسن 
حيمل  أن  ووعدوا  اليشء  بعض  بعيدة  مدين�ة  وهي  يريم  إىل  الرحال  نشد  أن  فاقرتحوا 

بعض الرجال صديقنا املريض يف دروب جبل سمارة الوعرة.

اقتنعنا وشددنا الرحال يف اخلامس من  يوليو )تموز(. أردت أن أتقدمهم ألتمتع 
فقد  القوة.  بهذه  الهواء  فيها  يهب  أماكن  يف  يغتفر  ال  تهور  ذلك  لكن  الطقس،  بربودة 
أصابين املرض من رشح وقئي وعطش لم أجد له أي تفسري ولم أستطع إرواءه يف مثل 
رأيت  كنت  لما  ماء  جرعة  وأعطاين  صدفة  يب  مر  قد  فالح  أن  ولوال  املقفر،  اجلبل  هذا 
أحدًا يف رحليت هذه، ولم حيظ باهتمايم إال قصر مهدم يقع على قمة جبل سمارة ويعود 
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بملكيت�ه ألسرة حسان، يقيم يف الضوايح قبيلتان من العرب الرحل لكنهم يقيمون اليوم 

يف قرى، فلم يبق هناك بعد بدو رحل يف بلدان اإلمام.

السيد  نرتك  لم  وبالنتيجة  مسييح،  رجل  حلمل  عرب  رجال  إجياد  من  نتمكن  لم 
لكنه كان يف  يريم  إىل  نقلناه بهدوء حىت وصلنا  فورسكال يف سريره فأركبن�اه على جمل 
حالة بائسة جدًا، وشعرنا أنه ورغم اعتي�ادنا على طريقة عيش أهل هذا البلد إال أنن�ا ال 

نستطيع االستغناء عن بعض وسائل الراحة وخاصة يف حال املرض.
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الفصل الثاين
مدين�ة يريم

الناس الذين يثريهم الفضول يف مشاهدة األوروبيني  أقمنا يف نزل عام، ولكن زحام 
أصبح مزعجًا للغاية مما دفعنا إىل استئجار شقة يف املدين�ة أكرث هدوءًا، حيث نستطيع أن 
ننتظر على رويتن�ا شفاء رفيق دربن�ا. وزاد اقتن�اعنا باستحالة إجياد من حيمل مريضنا، حىت 
خادمنا املسلم امتنع عن مساعدتن�ا يف حمله من بيت إىل آخر وكان علين�ا أن حنمله بأنفسنا.

لم تكن يريم إال مدين�ة صغرية يقيم فيها احلاكم يف قصر يقع على أحد اجلبال، 
بنيت بيوتها من احلجر واللب املجفف يف الشمس، ولم يب�د بايق تلك املدين�ة أو باألحرى 

القرية حيوي أية أشياء مهمة أخرى.

وال  ذمار  وتسىم  العرب  تقاليد  يف  مشهورة  مدين�ة  يريم  من  ميلني  بعد  على  تقع 
إنه يوجد فيها  القضاة يف يريم  بينما قال يل كبري  القليل من اخلراب.  يوجد فيها سوى 
ما  وعلى  حىت املسلمون.  وال  اليهود  رموزها  فك  من  يتمكن  لم  كتابات  عليه  كبري  حجر 
بوصفها  املؤرخون  عنها  يتحدث  اليت  ظفار  مدين�ة  النوايح  هذه  يف  كانت  فقد  يب�دو 
تلك  بني  تكون  أن  بد  فال  حمريية  كتابات  اكتشاف  باإلمكان  كان  وإذا  احلمرييني،  مقر 
األنقاض. ويركز العرب على أن ذمار كانت مقر أسعد الكامل ملك اجلزيرة العربي�ة كلها 

ذلك البطل املشهور الذي عاش قبل 1800 عام.

وجدنا املناخ يف شرق جبل سمارة خيتلف كليًا عن املناخ يف غربه. فقد أمطرت كل 
يوم تقريب�ًا من تعز حىت املنازل ورأين�ا األرض وقد غطتها خضرة رائعة. أما يف يريم فلم 
تهطل قطرة مطر واحدة منذ ثالثة أشهر مع أنن�ا سمعنا من بعيد الرعد كل يوم تقريب�ًا. 

وقد ناسب ذلك اجلفاف تكاثر اجلراد الذي التهم جزءًا كبريًا مما تعطي األرض.

وانتهى األمر بسكان يريم يف الثامن من يوليو )تموز( إىل إقامة صالة االستسقاء 
من  املوكب  وتألف  املدين�ة،  خارج  االحتفاالت  فيها  تقام  ساحة  إىل  موكب  يف  وذهبوا 
مقدمته  يف  مىش  وقد  واحتي�اجهم،  ذلهم  تظهر  مالبس  ارتدوا  الدين  رجال  من  الكثري 
شيخان جليالن حيمالن صناديق مفتوحة مليئ�ة بالكتب. كان املوكب برمته يردد أناشيد 
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َبَرْد  املراسيم حىت هبت يف املساء عاصفة صاحبها  انتهت تلك  إن  وتراتي�ل قصرية. وما 
ومطر غزير، ثم أصبحت األمطار بعد ذلك أكرث بقليل هطواًل، ففي كل جهة من سالسل 

اجلبال هطول منتظم لألمطار بني املوسمني الربيعي واخلريفي.

يب�اع اجلراد يف كل األسواق بسعر خبس بسبب انتشاره املدهش يف السهول قرب 
يريم، حىت أنك تأخذ منه الكثري بيسر وسهولة. وقد رأين�ا فالحًا قد مأل كيسًا منه وذهب 
ليجففه مؤونة للشتاء. أما من اجلهة األخرى جلبل سمارة فقد توقف املطر مدة ساعتني 
يف  يركضون  املنازل  فاليح  فرأين�ا  يريم  ناحية  من  اجلراد  من  أفواج  وأتت  الهطول،  عن 

احلقول لطردها بهدف حماية احلقول من خراب كامل.

رأين�ا يف شوارع يريم عريسًا يف طريقه إىل احلمام يف موكب بهيج يتقدمه صبي�ة 
العيارات  يطلقون  األعمار  مختلف  من  أشخاص  يتبعهم  الدف  نقر  على  يرقصون 
النارية، ومىش العريس ورفاقه يف آخر املوكب، أما يف املساء فقد رأين�ا عددًا من املشاعل 

شكلت أضواء جميلة.

الطريق  يف  مهاراتهم  يستعرضون  ملصارعني  عرضًا  األيام  أحد  يف  شاهدنا  كما 
كل  وتسلح  قناعًا،  يلبس  الشرق  يف  رأيت  من  أول  وهما  النقود،  بعض  على  للحصول 
منهما خبنجر وترس، لم يغالوا باملبارزة بقدر ما اقتصر عرضهم على القفز واستعراض 

املرونة واخلفة.

مما  بالرغم  الزحام  حتايش  على  حريص  بسبب  العربي�ة  اجلزيرة  يف  األسواق  أر  لم 
قاموا به من تسلية للرتويح عين بعض اليشء، إال أنين ذهبت إىل سوق يريم الذي جيمع 
لبيع  محل  أي  أر  ولم  منتجاتهم.  لبيع  القادمني  الفالحني  وخاصة  الناس  من  الكثري 

البضائع النفيسة. 

املهن  بعض  وأصحاب  واحلدادين  واإلسكافيني  اخلياطني  من  الكثري  هناك 
األخرى جيلسون على جانيب الطريق خلف أسوار صغرية ويعملون يف العراء، كما رأيت 
تيس  قرن  اجلرح  على  ويضعون  عادية  بسكني  اجللد  فيجرحون  باحلجامة  يقوم  من 

قص من جذوره.
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الفصل الثالث
وفاة السيد فورسكال

بدت حدة مرض السيد فورسكال وقد خفت كثريًا يف األيام األوىل بعد وصولنا إىل 
ني�أس من شفائه. وغط يف  يريم. لكن مرضه عاد ليشتد عليه بعد ذلك بقليل جعلتن�ا 
غيبوبة عميقة يف مساء العاشر من يوليو )تموز( ثم فارق احلياة يف صباح اليوم التايل. 
اللهجات أكرث من أي منا  العربي�ة وبعض  اللغة  لنا موته حزنًا عميقًا، فقد تعلم  سبب 
يف  عزمه  عن  ليثني�ه  الراحة  وسائل  ونقص  التعب  يكن  ولم  النب�اتي�ة،  رحالته  بسبب 
حبوثه فكان يعري األعراف والتقاليد وأساليب عيش السكان انتب�اهًا واهتمامًا ضروريني 
ملن يود القيام بسفر يأيت بنت�اجئه يف اجلزيرة العربي�ة. وبالتايل بدا وقد قام برحلة واحدة 

ما كنا حنن نريد القيام بها.

خادم  أرسلنا  فقد  السبب  ولهذا  صديقنا  بوفاة  احلاكم  إعالم  علين�ا  يتوجب  كان 
أن  له  يمكن  عريب  إىل  بإرشادنا  القايض  تفضل  وقد  يريم.  وقايض  حاكم  إىل  تعز  حاكم 
فقطعة األرض  الرجل،  ذلك  البيعة مع  تتم  لم  فقيدنا.  فيها  ندفن  قطعة أرض  يبيعنا 
إذا  العريب بدعوة ضده  صاحبن�ا  لري األرايض هدد أصحابها  قناة  من  بالقرب  تلك تقع 
ما نقصت املياه بسبب جثة رجل مسييح. لكنن�ا وجدنا حااًل أرضًا أخرى بالسعر نفسه.

أبدى احلاكم بعدها رغبت�ه يف لقاء أحد أفراد حملتن�ا: وقال يل إنه وبصفته حاكمًا 
فله احلق أواًل يف مرياث كل يهودي أو باني�اين)1( يتوىف يف منطقة حكمه، فأجبت�ه أن الفقيد 
ليس يهوديًا وال باني�اني�ًا بل إنه أورويب، ولم يّدع حاكم املخا بأي حق يف اإلرث عندما مات 
أحد رفاقنا يف املخا. لكن ابن�ه شرح يل نوايا والده الذي ينتظر منا هدية قيمة، لكين أجبت�ه 
أن األوروبيني تعودوا أال يدفعوا شيئ�ًا دون مخالصة وسوف نرى ما علين�ا أن نفعل إذا 
لنا رسالة حتمل ما يطلب منا. يب�دو أن احلاكم علم بسفرنا إىل صنعاء وخيش  أرسلت 

)1( الباني�ان : لقب جماعة من الهنود التجار، قدموا اليمن يف العصور الوسطى وأقاموا فيها، وأصبح 
هذا اللقب ُيطلق عند اليمنيني على كل من قدم اليمن من الهنود واألحباش.
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من شكوانا فرتكنا وحالنا.

كمنت مشكلتن�ا يف العثور على حمالني بالرغم من أنن�ا وعدنا أن ندفع لهم بسخاء. 
واستطعنا يف نهاية املطاف إجياد ستة رجال حيملون املتوىف لياًل حىت مكان دفنه، فقاموا 
بذلك الواجب على عجل ويف منتهى اخلفة مما كشف عن شدة اشمزئاز ونفور هؤالء 

الناس من ملس مسييح.

لقد ظنن�ا أنه من الواجب دفن جثمانه يف تابوت لكنه كان من األفضل اتب�اع طريقة 
العرب بلف اجلثمان يف كفن، فلقد جعل التابوت العرب يظنون أن األوروبيني يدفنون 
المال مع املتوىف. وقد علمنا يف صنعاء أن قرب السيد فورسكال قد نبش لياًل وسرق كفنه 
بعد أن فتح التابوت، فأجرب احلاكم اليهود على دفنه من جديد وأعطاهم التابوت أجرًا 

لهم.
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الفصل الرابع
الطريق من يريم إىل صنعاء

بعد دفن صديقنا لم يكن لنا إال أن نت�ابع طريقنا. فرتكنا يريم يف 13 يوليو )تموز( 
يف  ذمار  إىل  لنصل  قاحلة،  منطقة  ويف  باحلجارة  مليئ�ة  دروب  يف  أميال  أربعة  وقطعنا 
اليوم نفسه. الناس الذين كانوا يبيعون قشر القهوة يف تلك الطريق كانوا شديدي الفقر 

لدرجة أن ليس لديهم أكواخ يسكنونها بل إنهم يعيشون يف العراء. 

فيها  األوروبيني  فمرور  يريم.  يف  الطويلة  إقامتن�ا  بسبب  بقدومنا  ذمار  أهل  علم 
مسافة  على  ملشاهدتن�ا  أتوا  فقد  رؤيتن�ا،  يف  الفضول  ذلك  مثل  للناس  يكون  حىت  نادر 
أكرث من نصف ميل من املدين�ة. وكلما اقرتبن�ا ازداد الزتاحم مما حملنا على استئجار بيت 
خال نزنل فيه بداًل من الزنول يف فندق. ولم يفدنا كثريًا ذلك االحتي�اط الذي اختذناه فقد 
ظهر  كرامر  السيد  فامتطى  بيتن�ا.  إىل  للوصول  الغفرية  اجلموع  اخرتاق  علين�ا  استحال 
بغله وأجرب اجلموع على التفرق وبدأ الصياح يعلو ضد وقاحة الكفار وانهالت احلجارة 
على النوافذ املفتوحة. وأردنا أن نطلب حارسًا من احلاكم فقيل لنا إنه ال يملك إال 30 
فنصحنا  طبيبن�ا  مشورة  يطلب  القضاة  كبري  أخريًا  أىت  الرعاع.  أيضًا  خيىش  وأنه  جنديًا 
أال نعري انتب�اهًا للطالب الذين رشقوا احلجارة كي جيروا خطانا إىل النوافذ. وسرعان ما 

تفرق اجلمع وهدأت الضوضاء.

يف  احلاكم  يقيم  وفيها  املقاطعة  عاصمة  وهي  خصب،  سهل  يف  ذمار  مدين�ة  تقع 
قصر واسع، ويوجد على أراضيه أجمل خيل اليمن وفيها جامعة مشهورة يدرس فيها 
500 من الشباب. املدين�ة منفتحة ومبني�ة بن�اًء حسنًا وكبرية جدًا كي تتسع لــ 5000 مزنل. 

يسكن اليهود يف قرية منفصلة، ويمكن للباني�اين اإلقامة يف املدين�ة مع املسلمني.

لم يتمكن طبيبن�ا من مزاولة مهنت�ه يف أية مدين�ة أخرى. فلم نكن نرغب باخلروج 
السكان  أحد  وقام  أسرتهم  يف  إليه  املرىض  حيملون  فكانوا  والصخب،  اجللبة  بسبب 

بالرحلة معنا إىل صنعاء وذلك كي يتمكن فقط من استشارته.
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أما يف منجم آخر ال يبعد  املدين�ة جبل عال فيه منجم كربيت،  بالقرب من  يوجد 

كثريًا عن األول وجدنا قطعًا من العقيق األحمر الرائع الذي يقدره العرب كثريًا.

بضعة  بعد  إلين�ا  لينضم  الصحة،  متوعك  كان  ألنه  األورويب  خادمنا  ذمار  يف  تركنا 
أن  من  العرب  خاف  فقد  رحلته،  أثن�اء  يؤوه  لم  أحدًا  أن  من  وصوله  عند  واشتكى  أيام. 

يموت عندهم فيجدون أنفسهم أمام واجب دفنه.

ثم اجزتنا يف 14 يوليو )تموز( سهاًل محاطًا جببال جرداء قاحلة، وتوجد على مسافة 
ميل من ذمار وقرب الطريق مدين�ة صغرية تسىم املواهب يقيم فيها اإلمام، واليت رآها 
كاتب رحلة إىل اليمن السعيد يف بداية هذا القرن. أصبح الطريق مليئ�ًا باحلجارة وأصبح 

الريف مليئ�ًا بالسبخات واملستنقعات فاستحالت زراعته حىت قرية سراجة.

ومليئ�ة  باحلقول  محاطة  القرى  كل  كانت  صنعاء  إىل  ووصواًل  هنا  من  وابت�داء 
بالكروم وأشجار الفاكهة. وفاجأنا الربد والربق ولم نعرث على فندق أو بيت نأوي إليه.

على  فنحن  لنا  مدهشًا  ذلك  وكان  وعورة  أكرث  دروبًا  أيضًا  التايل  اليوم  يف  وسلكنا 
جبل  على  الواقعة  القرية  تلك   )Hodasa( ُحداسة  لنا  والحت  العاصمة.  من  مقربة 

شاهق، وفيها توجد نقوش هامة على جدار قديم من جدرانها.

وقد حدثوين عنه يف تعز، وعلمت من يهودي يف صنعاء أن هذه احلروف ال تشبه 
لم  أنين  وأحزنين  حمريية  كتابة  تكون  أن  توقعت  اليهودية،  الكتابة  وال  العربي�ة  الكتابة 

أتمكن من فحصها.

قرية  مع  تؤلف  اليت   )Seijan( سيجان  إىل  ووصلنا  البائسة  القرى  ببعض  مررنا 
البيوت املهدمة.  رأين�ا فيها كثريًا من  سراجة )Suradsje( إقطاعية لساللة أمراء، وقد 
وبما أنها ال تمطر كثريًا يف هذه البالد فقد صنعت يف أسفل التالل أحواض رائعة يوزع 

منها الماء على احلقول ويكلف ذلك عناء وعماًل وكلفة أيضًا.

ارتدين�ا بعد أن عزمنا على دخول صنعاء يف 16 تموز، مالبسنا الرتكية األفضل قلياًل 
من املالبس العربي�ة اليت لبسناها أثن�اء سفرنا. مررنا على جسر من احلجر فوق ساقية 
اإلمام  يمتلك  حيث  حدة،  قرية  قرب  توقفنا  الرمال،  يف  ستختفي  ما  سرعان  صغرية 

مزرعة أو بستانًا على بعد ميل من صنعاء.
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مبخرة من خشب مع غطاء من األسل، قارورة عطر من اخلزف الصيين مع غطاء من الفضة، فنجان 
قهوة من الفخار، صحن صغري من الفضة يستخدمه األعيان يف اليمن، إناء من احلجر لغلي القشر، 

أريكة تستخدم يف تهامة، بيت عريب يف احلجاز واليمن سقفه دائري الشكل ومغطى باحلشائش
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القسم الرابع عشر
اإلقامة يف صنعاء يف بالط اإلمام
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الفصل األول
الوصول إىل صنعاء

اخلدم  من  أحدًا  نسبق  تقدمنا  )تموز(  يوليو  من  عشر  السادس  يوم  صباح  يف 
وحنمل رسالة موجهة للفقيه والقايض أحمد الذي كان يشغل منصب وزير اإلمام تعلم 
بقدومنا، لكن السيد سبق له وعلم بوصولنا فأرسل إلين�ا أحد كبار معاوني�ه ليستقبلنا 
ويرحب بن�ا. وقد حمل لنا املندوب ما انتظرناه منذ زمن طويل، وكان اإلمام قد استأجر 

لنا يف بري العزب إحدى ضوايح صنعاء، بيت جميل ريفي.

وعلمنا أيضًا أن للوزير بيت آخر للزنهة يف الضاحية نفسها. وعندما دنونا من ذلك 
املعاون  وظل  الوزير،  على  سندخل  أنن�ا  فاعتقدنا  نرتجل  أن  املعاون  منا  طلب  البستان 
وخادمونا املسلمني يركبون حمريهم، بينما أجربنا على السري طوياًل على األقدام لنصل 
أخريًا إىل البيت الذي سنقيم فيه، ولم تكن يف احلسبان تلك املذلة من قبل عرب يدعون 

كمال األدب والتهذيب.

كان يف املزنل غرف جميلة لكنها خلت من كل يشء، وبالتايل لم يكن حالنا أفضل هنا 
من أي قرية يف اليمن بأسره، بل إنه أسوأ من أي خان نت�دبر فيه أمر طعامنا على األقل. 
لم يكن بوسعنا إال االنتظار قبل أن نطلب من أحد شراء طعام لنا من املدين�ة. بالقرب 

من البيت كان هناك بستان بدت أشجاره وكأنها نمت وكربت دون فالحة أو زراعة.

أرسل لنا اإلمام يف صباح اليوم التايل هدية تت�ألف من خمسة خراف وحطب وأرز 
وشموع وتوابل. وقد كلف من حمل لنا املؤونة بتقديم االعتذار لنا ألن اإلمام لن يستطيع 
مقابلتن�ا يف اليومني القادمني، فهو مشغول بدفع أجور اجلنود الغرباء يف عهدته. لم تكن 
تهمنا كثريًا املدة إذ يف الوقت نفسه لم يرتكونا نتمتع باخلروج من بيتن�ا قبل تلك املقابلة، 

كانت أمنيتن�ا هي االستفادة من إقامتن�ا يف املدين�ة.

ونيس املبعوث إخبارنا أن حسن التصرف يمنعنا أيضًا من استقدام أناس من أهل 
البالد قبل مثولنا بني يدي احلاكم. أما يف صنعاء فقد كنا نعرف يهوديًا سافر معنا من 
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القاهرة إىل اللحية، وبالرغم من انتمائه إىل عائلة كبرية وغني�ة إال أنه قام على خدمتن�ا كأي 
خادم حقري وذلك ليتمكن من السفر بأمان معنا، أو لتوفري نفقات ومصاريف. وعندما 
علم بوصولنا أىت يف احلال لزيارتن�ا، ثم أىت يف صباح اليوم التايل بصحبة أحد كبار علماء 
الرجالن  ونهض  أحمد،  الفقيه  الوزير  معاون  الوقت  نفس  يف  ووصل  ملته،  من  الفلك 
من  طردهم  واآلداب  املراسيم  خرقهم  أساءه  والذي  املعاون  لكن  له،  احرتامًا  اليهوديان 

مزنلنا وأمر خدمنا بمنع أي كان من الدخول إلين�ا إىل أن نقابل سيده.
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الفصل الثاين
مقابلة اإلمام

إىل  ليصحبن�ا  أحمد  الفقيه  الوزير  معاون  )تموز(  يوليو  من  عشر  التاسع  يف  أىت 
ننتظر مقابلة اإلمام شخصيًا حبضور بعض  املتوكل، كنا  مقابلة اإلمام يف قصر بستان 
كبار معاوني�ه، ولكن أصابتن�ا الدهشة من رؤيتن�ا لتحضريات احتفال كبري، فقد امتألت 
الساحة باخليل والعسكر وبعض الرجال العرب، فشق علين�ا اجتي�از الساحة، لوال أن 
النقيب خري هللا الذي كان عبدًا فيما مىض بينما هو اآلن مرّوض جياد احلاكم، أىت حيمل 

عصا غليظة ليفسح لنا مجااًل للمرور.

بعض  فيها  بركة  وسطها  يف  ومقبب�ة.  واسعة  الشكل  مربعة  املقابلة  صالة  كانت 
العرش  من  وبالقرب  البحرية  خلف  قدمًا،  عشر  أربعة  علو  إىل  ترتفع  اليت  الماء  نوافري 
مكانًا  العرش  وكان  القدم  ونصف  قدمًا  منهما  كل  ارتفاع  يبلغ  واسعتان  دكتان  هناك 
بني  جيلس  اإلمام  كان  ضخمة.  أرائك  اجلانبني  من  وعليه  احلريرية  باألقمشة  مغطى 
أكمام  ذا  اللون  لباسًا أخضر  الشرقيني ويرتدي  الرجلني على طريقة  األرائك مصلوب 
كبرية  عمامة  رأسه  على  وضع  وقد  الذهب،  من  شبكتان  صدره  جانيب  وعلى  واسعة. 
بيضاء. جلس أبن�اؤه على يمين�ه وأشقاؤه على يساره مقابل الدكة األكرث ارتفاعًا واليت 
الدكة األخرى أمامه. واصطف على جانيب  بينما جلسنا حنن على  الوزير،  جلس عليها 
يده  ظاهر  لنقبل  فورًا  اإلمام  إىل  فاصطحبونا  العرب.  القوم  علية  من  حشد  الصالة 
وراحتها، تلك حظوة كربى أن تقبل راحة يد أمري مسلم. صمت مطبق يف الصالة كلها وما 
إن ملس أحدنا يد اإلمام حىت صرخ أحدهم: “ليحفظ هللا اإلمام” وردد احلضور بصوت 
عال تلك العبارة، شغلين التأمل بهذا املدحي العريب وأخذتين اجللبة والصخب واحتجت 

بعض الوقت ألعود إىل رشدي.

تهامة،  يف  اللغة  عن  شديدًا  اختالفًا  ختتلف  صنعاء  بالط  يف  اخلطاب  لغة  أن  بما 
اليت كنا قد اعتدنا عليها بعض اليشء واليت كنا نمارسها ممارسة جزئي�ة، فاختذنا خادمنا 
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من املخا مرتجمًا لنا. أما الوزير وبسبب إقامته الطويلة يف تهامة فقد تعلم لهجتها وكان 
مرتجمًا لإلمام. وبالتايل فلم يطل بن�ا احلديث ولم يكن مهمًا، ولم نر أنه من الضروري 
إنن�ا  وقلنا  العربي�ة،  اجلزيرة  إىل  قدومنا  وراء  تكمن  اليت  احلقيقية  األسباب  استعراض 
عزمنا على ارتي�اد أقصر الطرق للوصول إىل املستعمرات الدنماركية يف جزر الهند، وقد 
سمعنا الكثري مما قيل عن األمن والرثاء اللذين يعمان يف بلدان اإلمام وهذا ما كنا نود أن 
نكون شاهدي عيان عليه لنخرب بذلك مواطنين�ا. وقال لنا اإلمام إنن�ا من املرحب بهم جدًا 
يف والياته، إضافة إىل أنن�ا نستطيع اإلقامة بكامل حريتن�ا طالما طاب لنا العيش فيها. 
وبعد أن انتهين�ا من احتفال تقبي�ل أيادي اإلمام وسماع كل املدحي والهتاف الذي أطلقه 

اجلمهور، غادرنا مثلما قدمنا.

حيث  كوماسيس،   99 قدره  المال  من  مبلغًا  منا  لكل  اإلمام  أرسل  عودتن�ا  وعند 
املسافر.  حساسية  كهذا  لطيف  اهتمام  يمس  أن  يمكن  نقدية.  وحدة  منها   32 يعادل 
لقوته  يويم  إنفاق  على  جيرب  النقود  قيمة  يعرف  ال  الذي  الغريب  أن  جند  عندما  لكن 
واحتي�اجاته ويمكن له أن يتعرض خلداع مبديل النقود، فإنن�ا جند ذلك االهتمام مقبواًل 
يف أن يت�دبر الغريب أمره بتلك النقود. ولذا فقد قبلنا الهدية بالرغم من قرارنا وعزمنا 

بأال نكون عالة على العرب.
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الفصل الثالث
زيارة الوزير الفقيه أحمد

ال يمكن ألحد مقابلة السلطان يف تركيا قبل زيارة الوزير. بينما خيتلف احلال جذريًا 
يف اليمن، بعد أن تشرفنا باملثول بني يدي اإلمام يف الصباح، دعانا الفقيه أحمد لزيارته 
بعد الظهر يف بيت�ه الريفي قرب بري العزب، وطلب منا أن حنضر معنا الطرائف والغرائب 
اليت عرضناها لألمري فرحان يف اللحية وللكثري من الشخصيات العربي�ة يف مدن أخرى. 
للتقريب  ومناظري  حرارة  وموازين  مجاهر  على  والغرائب  الطرائف  تلك  واقتصرت 
وخرائط جغرافية، ولم أرغب باملجازفة باستعراض أدوات الرياضيات اخلاصة يب، فقد 
من  بمزيد  الوزير  استقبلنا  اخلاصة.  الستعماالته  الوزير  من  شيخ  يطلبها  أن  خشيت 
احلفاوة والرتحيب وقد راق له كثريًا وأطربه ما استعرضنا على مرأى من ناظريه، وطرح 
تطبيق  قلة  عن  كشفت  بينما  وعلمه،  معرفته  عن  أعربت  اليت  األسئلة  بعض  علين�ا 
العلوم عند العرب. وقد استفاد من التجارة مع األجانب من ترك وفرس وهنود، وبذلك 
بالدهم،  جنوب  تقع  أوروبا  أن  للعرب  وخيال  اجلغرافية.  حول  األفكار  بعض  اقتبس 
املوقع  جيدًا  يعلم  كان  أحمد  الفقيه  لكن  الهند.  من  إليهم  يأتون  الفرنسيني  ألن  وذلك 
إنن�ا لم نكن ننتظر  اجلغرايف للكثري من الدول األوروبي�ة وقوتها ونفوذها يف الرب والبحر. 
أنه ال  التقارير  املزيد من عالم عريب لم ير خريطة يف حياته قط وكنا قد قرأنا يف معظم 
يمكن يف املشرق كله ألحد يف مرتب�ة أدىن أن جيرؤ على املثول أمام أحد من رؤسائه دون 
أن يقدم له هدية. كنا نرغب رد بعض االهتمام واللطف الذي غمرونا به وإبداء امتن�انن�ا 
لإلمام  لنقدم  الفرصة  هذه  نغتنم  أن  قررنا  ولهذا  هدايا.  من  لنا  قدموا  لما  وعرفانن�ا 
اجلزيرة  يف  كثريًا  معروفة  غري  وآالت  ساعات  امليكانيكية:  القطع  بعض  أحمد  وللفقيه 
العربي�ة، فأعطين�اها للفقيه أحمد. وعلمنا فيما بعد أن مبادرتن�ا اللطيفة لم تكن منتظرة 
بكل  هدايانا  قبلت  فقد  وباملقابل  حظوة.  أو  مراعاة  أية  منا  تطلب  ولم  جتارًا  لسنا  ألنن�ا 
سرور. ينظر األتراك لهدايا األوروبيني على أنها غرامة أو جزية، لكن على ما يب�دو فإن 
األمر خيتلف يف بالط صنعاء. لم يكن بيت الوزير الريفي متسعًا جدًا لكنه كان مفتوحًا 
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من جهة، وامتأل البستان باألشجار املثمرة وحوى يف وسطه نافورة تشبه النافورة اليت 
رأين�اها يف الصالة عند مقابلتن�ا لإلمام. كان الماء يتحرك، يرفعه إىل احلوض رجل ومعه 
البالد  يف  للغاية  ممتع  يشء  وهذا  الهواء  لرتطيب  بل  للزين�ة  النافورة  تكن  لم  حماره. 

احلارة. وقد رأين�ا نوافري مماثلة يف بساتني كل وجهاء صنعاء.



رحلة »نيبور« إىل جزيرة العرب ودول أخرى يف الشرق...268

الفصل الرابع
مدين�ة صنعاء

تقع مدين�ة صنعاء يف سفوح جبل نقم، وما تزال بقايا القصر الذي بن�اه سام حسب 
وهناك  األخرى،  اجلهة  من  ساقية  جتري  بينما  جهة،  من  عليه  ترى  العربي�ة  املعتقدات 
بستان املتوكل الواسع الذي أنشأه اإلمام املتوكل يزين�ه قصر منيف بن�اه اإلمام احلايل. 
خاص،  جبدار  املحاط  البستان  تفصل  وهي  املجفف  اآلجر  من  املدين�ة  أسوار  صنعت 
املدين�ة حبد ذاتها ليست كبرية، فأنت حتتاج لساعة واحدة للقيام جبولة حولها سريًا على 

األقدام.

توجهت  وأينما  كنت  لكنين  املدين�ة،  لهذه  حقيقيًا  مخططًا  أرسم  أن  تمنيت  لقد 
يتبع خطاي جمع غفري أثاره الفضول، ولم أعتقد أنه من احلكمة القيام بعمليات مسح 

لألرايض.

للمدين�ة سبعة أبواب وفيها الكثري من املساجد بىن بعضها باشاوات أتراك، وتب�دو 
مأهولة بالسكان أكرث مما هي عليه يف واقع األمر، وحتتل البساتني جزءًا من ضواحيها، 
وليس فيها إال اثين عشر حمامًا شعبي�ًا، لكنن�ا جند فيها عددًا كبريًا من القصور اجلميلة، 
بىن اإلمام احلايل ثالثة من أجملها ، تملك عائلة اإلمام وهي عائلة كبرية جدًا قصر اإلمام 

املنصور وقصورًا عديدة أخرى.

بعضها  أن  رغم  قصورنا،  هندسة  العربي�ة  للقصور  املعمارية  الهندسة  تشبه  وال 
بين من اآلجر املشوي بينما بين بعضها اآلخر من احلجارة املنحوتة. يف حني بنيت منازل 
عامة الشعب من اآلجر املجفف يف أشعة الشمس، ولم أر زجاجًا إال يف قصر واحد، أما 
جمياًل  الطقس  يكون  عندما  يفتحان  مصراعان  النافذة  محل  حل  فقد  القصور  بايق  يف 
ويغلقان عندما تمطر فيدخل يف هذه احلال القليل من النور عرب فتحة دائرية يف املصراع 
من  مستوردة  صغرية  زجاج  قطع  العرب  بعض  ويستخدم  رويس،  بزجاج  غطيت  وقد 

البن�دقية.



269القسم الرابع عشر: اإلقامة يف صنعاء يف بالط اإلمام
جند يف صنعاء كما يف كل مدن الشرق فنادق للتجار واملسافرين. وتب�اع كل بضاعة 
متنقلة.  حوانيت  إال  لديهم  وليس  اخلزب  سوق  يف  النساء  إال  ترى  فال  خاص،  سوق  يف 
كما يوجد أيضًا أصحاب حرف مختلفة يمارسون مهنتهم يف وسط الشارع يف حوانيت 
العرائض  هناك  فيكتبون  املتجولة  األسواق  هذه  بعض  أيضًا  الكتاب  وحيتل  مشابهة، 
تلك  أحد  ويف  نفسه.  الوقت  يف  للناشئة  الكتابة  يف  دروسًا  ويعطون  الكتب  وينقلون 

األسواق أيضًا يمكنك أن تب�دل مالبسك القديمة مقابل مالبس جديدة.

يرتفع ثمن احلطب بصورة عامة يف كل اليمن كما يرتفع يف صنعاء سعر احلطب 
املعد للحرق، بسبب اجلبال اجلرداء القاحلة يف كل الضوايح، فاخلشب حباجة ليومني 
أو ثالثة ليصل وبذلك تكلف حمولة اجلمل حسب العادة وحدتني نقديتني، ويعوض 
قلياًل هذا النقص بالفحم احلجري، كما أين وجدت أيضًا اخلث لكنه رديء النوعية حىت 

جترب على خلطه بالقش حلرقه.

وعلى العكس فالفاكهة تتوافر بكرثة يف صنعاء. فهناك أكرث من عشرين نوعًا من 
املنعشة  الفاكهة  هذه  تن�اول  تستطيع  وبذلك  معا  واحد  آن  يف  ينضج  ال  الذي  العنب 
خالل عدة أشهر. ويعلق العرب عناقيد من العنب يف أقبيتهم ويأكلون منها طوال العام 
تقريب�ًا. ويصنع اليهود قلياًل من اخلمر وبإمكانهم صنع املزيد للتجارة لو لم يكن العرب 
فإنه  ما  لعريب  خمرًا  حيمل  يهودي  على  قبض  وإذا  الروحية.  املشروبات  أعداء  كبار  من 
يعاقب عقابًا قاسيًا، حىت أنه ال جيرؤ على حمله علنًا إىل شخص من ملته. جيفف الكثري 
نوعًا ال حيتوي على  التجارة ويب�دو أن هناك  العنب ويشكل تصديره جزءًا مهمًا يف  من 

بذور يف حني أن فيه بذرة طرية ال تشعر بها عندما تأكلها. 

توجد أبني�ة يف القصر على إحدى التالل ورأيت فيه آثار بعض املباين القديمة لكين 
لم أر أية كتابة مهمة بالرغم من قدم املكان. يوجد هنا بيت للمال وعدة سجون ملختلف 
ساللته  من  األمراء  من  العديد  يقيم  حني  يف  املدين�ة  يف  احلاكم  اإلمام  يقيم  الطبقات. 
يف القصر، اصطحبين أحدهم إىل مركز مدفعية، بما أنها املكان األعلى وشاهدت شيئ�ًا 
غريب�ًا: مدفع هاون ألماين كتب عليه جورج سيلوس جوزميتش 1513. ورأيت يف املركز 
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أيضًا سبعة مدافع من احلديد وقد دفن جزء منها يف الرمل، أما اجلزء اآلخر فقد وضع 
على ركائز مكسورة. تعترب املدافع الصغرية السبعة مع ستة أخرى موجودة قرب األبواب 
واملستخدمة لإلعالن عن األعياد، هي كل سالح املدفعية الذي تمتلكه صنعاء عاصمة 

اليمن.
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الفصل اخلامس

ضوايح صنعاء
الشرق، وبيوتها مبعرثة بني  املدين�ة من جهة  العزب تالمس  تكاد حدود قرية بري 
البساتني على طول ساقية صغرية، وعلى مسافة فرسخني من صنعاء باجتاه الشمال 
حد  إىل  السهل  ويشبه  والسوايق.  بالبساتني  مليء  الروضة  سهل  يسىم  سهل  هناك 
بعيد ضوايح دمشق، لكن صنعاء اليت قارنها الكتاب العرب القدماء، تقع على هضبة 
تكاد تكون قاحلة جرداء. تمر ساقية صغرية يف املدين�ة بعد هطول األمطار فرتة طويلة 
وجتف فيما تبقى من العام. بينما تمد قنوات ُجرت من جبل نقم، صنعاء وقصرها بالماء 

العذب يف كل الفصول.

ال جيرؤ اليهود على اإلقامة يف املدين�ة، بل يقيمون يف قرية خاصة بهم اسمها قاع 
اليهود وتقع قرب بري العزب، ويصل عددهم إىل 2000 نسمة، ويعاملهم العرب يف اليمن 
عمالهم  أفضل  عن  للبحث  يضطرون  أنهم  من  بالرغم  تركيا.  من  أكرث  واحتقار  بازدراء 
وبوجه خاص صانعي الفخار والصّياغ الذين يأتون نهارًا للعمل يف حوانيتهم الصغرية يف 

املدين�ة ويعودون مساء إىل قريتهم.

ويدعى  جتارهم  كبار  أحد  نال  وقد  اليهود،  هؤالء  من  هامة  جتارة  له  من  وهناك 
أوراكي رعاية وحظوة إمامني ، وكان مدة 13 عامًا إبان حكم املنصور ومدة 15 عامًا حتت 
احلكم احلايل يشغل وظيفة وكيل اجلمارك والبن�اء والبساتني، وهي الوظيفة األسىم 
واألعلى شأنًا يف بالط صنعاء. لكنه قبل عامني من وصولنا إىل هنا فقد تلك احلظوة، لم 
يكتف بزجه يف السجن بل أجرب على دفع غرامة قدرها 50000 وحدة نقدية. وأطلق اإلمام 
سراحه قبل وصولنا بأسبوعني تقريب�ًا. كان شيخًا جلياًل مليئ�ًا باملعرفة، لم يشأ يومًا أن 
خيالف طريقة لباس أهل ملته بالرغم من إذن اإلمام وسماحه. وقد مدحنا أمامه كثريًا 
اليهودي الشاب خادمنا سابقًا الذي كان من أسرته، فأراد أن نكون من بني أصدقائه، 

لكنن�ا لم نكن نريد العيش مع رجل خرج لتوه من السجن.
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إن فقدان احلظوة ورضا اإلمام وزوال النعمة عن أوراكي هذا جر على بين ملته نوعًا 
من االضطهاد، فهدمت يف تلك الفرتة مباين 14 مجمعًا كان اليهود مالكيها، كان يف قريتهم 
بيوتًا تضاهي يف جمالها بيوت أشراف صنعاء، فهدم ما جتاوز منها مقدار 14 ذراعًا، ومنع 
أي يهودي من بن�اء مزنل له يتجاوز ذلك االرتفاع. وحطمت كل اجلرار احلجرية اليت كان 

اليهود حيفظون اخلمر بها. وحاول العرب إنزال شىت أنواع الذل واإلهانة بهم.

يمكن أن حنيص 125 بني�انًا مقيمًا يف صنعاء وكانوا يدفعون شهريًا مبلغ 300 وحدة 
نقدية مقابل السماح لهم باإلقامة يف املدين�ة، فبينما ال تدفع قرية القاع لوحدها إال 125 

وحدة نقدية شهريًا.

يكن  لم  وإذا  نقدية،  وحدة   50 إىل   40 دفع  ورثت�ه  على  يفرض  باني�اين  وفاة  حال  يف 
روى  وقد  لإلمام،  برمته  يعود  خلفه  الذي  اإلرث  فإن  اليمن،  يف  يسكنون  أهل  للمتوىف 
يطلق  كي  وأجربا  شهرين  منذ  السجن  إىل  اقتي�دا  منهم  اثنني  أن  الباني�انيني  بعض  لنا 
سراحهما على دفع 1500 وحدة نقدية إلرث مستحق يف الهند لم حيصال على يشء يذكر 

يف اجلزيرة العربي�ة.
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الفصل السادس

موكب اإلمام العائد من املسجد
من املعروف أن السلطان يذهب إىل املسجد يف إسطنبول كل يوم جمعة. يراقب 
اإلمام بدقة هذه العادة الديني�ة ليؤديها بكثري من األبهة والعظمة. ولم نره حنن إال حني 
لنا إن كل املصلني واملؤمنني يف املساجد األخرى قد انضموا إىل موكبه  عودته ألنه قيل 
عظمته  إلبداء  عودته  عند  طوياًل  طريقًا  األمري  هذا  يتبع  شأنه.  وعظم  وتضخم  فكرب 

وأبهته.

عندما خيرج اإلمام من املسجد يميش ليخرج من باب للمدين�ة ثم يدخل من باب 
آخر لها يتقدمه مئات اجلند، وقد حملت إىل جانب�ه ككل أمراء أسرته الكبرية مظلة كبرية، 
املستقلني  األسياد  كل  إن  لنا  قيل  ساللته.  من  واحلكام  األمراء  كل  تمزي  خاصة  عالمة 
وبكيل  وحاشد  يافع  وشيوخ  عريش  أبو  شريف  املثال  سبي�ل  على  اليمن،  أرجاء  كل  يف 

حيرصون على إظهار تلك العالمة املمزية الستقاللهم.

يت�ألف املوكب على األقل وبغض النظر عن األمراء، من 600 من السادة املرموقني، 
ومثلهم من رجال الدين والعسكريني والسلطة املدني�ة، وقد اعتلى اجلميع صهوة جياد 
أصيلة وحلق املوكب جمع غفري من الناس سريًا على األقدام، كما وحملت على جانيب 
حلماية  اخلاصة  والتمائم  بالتعاويذ  ومليئت�ان  فضة  من  طبقني  على  رايت�ان  اإلمام 
اإلمام. مفاد الكالم: كان هذا املوكب رائعًا لكنه صاخب، ذهابًا وإيابًا وجريًا على ظهور 
اخليل دون أي ترتيب أو نظام. وضعت بالقرب من باب للمدين�ة جمال حتمل محفات 
جتلس فيها غالبًا بعض نسوة اإلمام يف مثل تلك املواكب، والطريف أنها كانت خالية 
ووضعت كيال خترق العادات والتقاليد. ويوجد خلف املحفات ما يقارب عشرة جمال 
غري محملة ربطت يف سروجها بعض األعالم للزين�ة فقط. قام اجلند خارج باب املدين�ة 
اليمن. ولم  بارتب�اك وتصنع لم نر نظريًا له يف كل مدن  النارية  العيارات  بإطالق بعض 
يكن عرضهم أمام القصر أكرث مهارة وبراعة من عرض جيوش احلاكم يف املدن األخرى. 

وتبقى أبواب املدين�ة مغلقة طيلة وقت الصالة.
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الفصل السابع
مقابلة االستئ�ذان

حفاوة االستقبال والرتحيب بن�ا يف صنعاء اليت فاقت تصورنا لم حتثن�ا على إطالة 
فقدنا  لكنن�ا  اليمن.  يف  آخر  عامًا  بقائن�ا  على  اإلمام  بالط  رجال  أكرث  وألح  فيها،  إقامتن�ا 
اثنني من رفاق الدرب واليت كانت إقامة طويلة يف اجلزيرة العربي�ة قد أفادتهم أكرث مما 

تفيدنا.

من بعض دالئل البخل اليت بدت لنا من اإلمام وخربتن�ا من بعض املشكالت اليت 
العالقات  جنم  أفول  خنىش  جعلنا  وضعف،  خلل  عن  ذلك  كل  نّم  احلكام،  مع  حدثت 
الطيب�ة احلالية. وقد شعرنا أيضًا بت�أثري هذا املناخ الغريب على أجسامنا، وكان الختالف 
إىل  بالسفر  جديًا  فكرنا  فقد  ولذلك  صحتن�ا.  على  السئي  األثر  الدائم  احلرارة  درجات 

الهند مع اإلجنلزي لتكون حياتن�ا وأوراقنا يف مأمن ومنأى عن كل خطر.

بالطبع كان يسمح لنا بمغادرة صنعاء عندما نرغب يف ذلك، لكن علين�ا االستئ�ذان 
رسميًا وجعل اإلمام يطلع على كل الطرائف اليت رآها الوزير مسبقًا، وهذا ما أخر سفرنا 
الصالة  إىل  )تموز(  يوليو  من  والعشرين  الثاين  يف  البالط  إىل  فاستدعين�ا  أيام.  بضعة 
جلس  فقد  الثاني�ة،  املقابلة  يف  بهدوء  األمور  وتمت  مرة،  ألول  فيها  قوبلنا  اليت  نفسها 
قّبلنا  مجدول،  قصب  من  صنع  كريس  يف  العرش  من  بالقرب  األوىل  الدكة  على  اإلمام 
إال  املقابلة  العربي�ة. لم حيضر أحد هذه  التقاليد  ثوبه حسب  يده وظاهرها وذيل  راحة 
الوزير واملعاون األول الذي اصطحبن�ا إىل اإلمام وستة أو سبعة من اخلدم، لم يسمح 
ألي من خدمنا بالدخول فقد ظن الوزير أنن�ا على قدر من املهارة تتيح لنا التحدث بلغة 
ووزيره  هو  علين�ا  وطرح  يديه،  بني  عرضنا  ما  كل  اإلمام  إعجاب  على  حاز  وقد  البالد، 
أسئلة تتعلق باألخالق والتجارة والعلوم عند األوروبيني. ثم أتوا بصندوق صغري مليء 
باألدوية اليت تلقاها اإلمام من أحد اإلجنلزي. وطلب من السيد كرامر أن يشري إىل اسم كل 

عقار وفوائده وطلب اإلمام كتابة كل تلك الشروحات.
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خرجت مزنعجًا من تركي واقفًا فرتة طويلة، شعرت بالتعب واإلعياء األمر الذي 
البالط  موظفي  كبار  بعض  الباب  أمام  ووجدت  باالنصراف.  لالستئ�ذان  اضطرين 
اخليل  مدرب  هللا  خري  احلجارة،  من  كوم  على  اجلدار  مقابل  عشوايئ  بشكل  جيلسون 
احلال  يف  مكانه  يل  ترك  معه،  للحديث  األحيان  من  كثري  يف  الفرصة  يل  أتيحت  والذي 
حول  عديدة  أسئلة  علي  انهالت  ومعهم  له.  مكانًا  منها  ليصنع  حجارة  جلمع  وذهب 
لكين  الروحية،  للمشروبات  تن�اولنا  بشدة  واستنكروا  األوروبي�ة،  والتقاليد  العادات 
بتن�اول  أورويب  ألي  يسمح  ال  وأنه  املسيحيني  عند  محرم  اإلدمان  أن  لهم  أكدت  عندما 
املنطق، وأعرتف  تن�اقض  إال بمقدار ما تسمح له صحته. وجدوا أن طريقتن�ا ال  اخلمر 
بعضهم أن اإلمتن�اع كليًا عن يشء متوافر لديهم بكرثة، الذي يمكن له أن يكون ىف بعض 

احلاالت دواءًا ناجعًا.

رجعت إىل الصالة، بعد أن انتهى السيد كرامر من شروحاته للدواء وبعد أن أجبن�ا 
على أسئلة مختلفة، استأذنا باالنصراف مكررين االحتفال الذي دخلنا به. وذهبن�ا بعد 

الظهر لوداع الوزير الفقيه أحمد وبعض وجهاء القوم.
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الفصل الثامن
مغادرة صنعاء

الذي  ذاته  الطريق  عرب  املخا  إىل  نعود  كي  وجيهة  أسباب  يقال  واحلق  لدين�ا  كان 
سلكناه عندما أتين�ا إىل صنعاء، فهو أكرث ارتي�ادًا كما أنه قدم يل فرصة نقل كتابات كان 
خدعتين  ما  كثريًا  مهمة  آلثار  مشابهة  إعالنات  لكن  كثريًا،  عنها  إيل  حتدثوا  قد  العرب 
وجعلتين أفضل على هذه اآلمال املنشودة، الفائدة احلقيقية املحققة من عبور جزء آخر 

من اليمن ورؤية تهامة يف أوقات املطر.

شرحنا رغبتن�ا أمام الوزير يف عبور الطريق من مناخة إىل بيت الفقيه، فلم يوافق 
على قرارنا فقط بل قال لنا إن اإلمام سزيودنا باجلمال واحلمري الالزمة يف رحلتن�ا.

أرسل اإلمام يف 25 يوليو )تموز( لباسًا كاماًل لكل منا ورسالة توصية حلاكم املخا 
كي يدفع حلملتن�ا 200 وحدة نقدية كهدية قبل رحيلنا. خشين�ا أواًل أن يظن هذا األمري 
لغاية يف نفس  له هدايانا  أنن�ا قدمنا  أو  نلتمس منه مااًل  األتراك  أتين�ا على طريقة  أنن�ا 
احلوالة،  قبول  نستطيع  أنن�ا  رأين�ا  املخا،  يف  بزتين�ا 

ُ
أ أن  وبعد  عميق  تفكري  بعد  يعقوب. 

فأعطانا  باني�اني�ًا  وكان  الصراف  إىل  أرسلنا  بعد،  فيما  للحاكم  الرسالة  أعطين�ا  وعندما 
املبلغ يف عدة دفعات وهو مقطب احلاجبني عابس الوجه دومًا.

شق علين�ا التصديق يف أن يكون عرض الوزير جديًا عندما قال لنا إن اإلمام سزيودنا 
باجلمال واحلمري، وخفنا أن يؤخر ذلك سفرنا وكنا نفضل لو استأجرنا احليوانات على 
بين�ه  بمؤامرة  الشك  إىل  إجاباته  ودفعتن�ا  األمر  لنا  شرح  املعاون  ولكن  اخلاصة،  نفقتن�ا 
وبني مؤجر اجلمال. وملزيد من الوضوح اعتقدنا أن من واجبن�ا التوجه للوزير الذي بدا 
متعجبًا من ارتب�اكنا، فقد أعطى ملعاونه رسالة مكتوبة وموقعة من يد اإلمام بالذات، 
فيها أمر بإعطائن�ا يف كل املناطق اليت نمر بها جمااًل وحمريًا بديلة ملتابعة سفرنا كما أمر 
الذهاب،  يف  استعجالنا  وبسبب  املعاون  أما  رحلتن�ا.  يف  لنا  كزاد  خروفًا  بإعطائن�ا  أيضًا 
فلم يكن لديه متسع من الوقت كي يتفق مع اجلمالني على اقتسام األرباح واضطر أن 
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يعطين�ا الرسالة مرفقة ببعض قطع النسيج اليت أرسلها اإلمام لصنع مالبس خلدمنا، 
وأعلن لنا عن هدايا أخرى مقدمة من اإلمام لكنها لن تكون جاهزة قبل بضع ساعات، 

فسافرنا واحتفظ ذلك املعاون على ما يب�دو بالهدايا لنفسه.

اليمن،  يف  القوم  علية  مالبس  تمامًا  تشبه  اإلمام  من  تلقيتها  اليت  املالبس  كانت 
من  فضفاض  سروال  فوق  القميص  يلبسون  فهم  الكتاب.  هذا  يف  رؤيتها  يمكن  اليت 
القماش. أما اجلنبي�ة فهي سكني معكوفة معلقة يف حزام ضخم، سرتة قبضتها ضيقة 
إال  ليس  اجلنبي�ة  ذراع  على  املتديل  احلبل  أما  جدًا،  واسعًا  معطفًا  فوقها  يلبس  وقد 
مسبحة وهي نوع من اللعبة يتسلى بها العرب بأصابعهم وهم ال يرتدون اجلوارب أبدًا 

وتقتصر أحذيتهم على حذاء نصفي أو خف بسيط.

ويب�دو أن األتراك قد أسرفوا يف استغالل معاملة اإلمام الكريمة للغرباء املسافرين 
صنعاء  يف  أشهر  بضعة  فيزنلون  جدة،  من  أتراك  فقراء  حجاج  يأيت  ما  غالبًا  والياته.  يف 
وينفق عليهم يف رحلتهم حىت أن اإلمام يأمر لهم بمبلغ من المال يف بعض املوائن ليتمكنوا 
من متابعة طريقهم، ويتلقون زادًا عند احلدود ملنعهم من العودة وليكونوا مدة طويلة 

على عاتق بلد مضياف كهذا.

أىت رجل تركي إىل صنعاء قبل وصولنا بوقت قصري، كان قد اصطحب إىل مكة سيده 
صفوف  بني  رفيع  منصب  على  فورًا  احلصول  يف  آماًل  واحلديدة  جبدة  مرورًا  املصري، 
جيش اإلمام. ويظن األتراك أن لهم موهبة ال تضاهى يف الفروسية كما وخيال لهم أن 
العرب سيكونون يف غاية السعادة إذا استطاعوا توظيف ضابط تركي يف جيشهم. لكن 
اإلمام وبعد أن استقبله لبعض الوقت يف صنعاء أرسله إىل احلديدة وأعطاه مبلغًا من 
المال يكفيه للذهاب إىل البصرة. التقيت بعد عوديت من الهند هذا الرتكي الذي سافر 

مع املركب من مسقط ولم جيد تلك الرحلة أخطر من السفر بني جدة واحلديدة.
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أدوات الفالحة املستخدمة عند العرب
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القسم اخلامس عشر
العودة من صنعاء إىل املخا
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الفصل األول
الطريق من صنعاء إىل بيت الفقيه

قطعنا مسافة قصرية يف درب وعر بني اجلبال اجلرداء دون أن نرى كثريًا من القرى، 
كان ذلك يف 26 من يوليو )تموز( يوم مغادرتن�ا صنعاء.

أصعب  وكان  بالصخور،  مليئ�ة  جبال  يف  وعورة  أكرث  الدرب  كان  التايل  اليوم  ويف 
بينها  تشكلت  بائسة  جرداء  جبااًل  حتاذي  دروب  كله.  اليمن  يف  حااًل  وأسوأها  الدروب 

وديان عميقة ال يوجد فيها إال قرى فقرية.

اجلبال  يكسو  اإلخضرار  وبدأ  كله.  الدرب  طوال  حادة  منحدرات  عرب   28 يف  نزلنا 
صنعاء.  إىل  واملرسلة  الرديء  باحلطب  املحملة  اجلمال  ببعض  والتقين�ا  فشيئ�ًا  شيئ�ًا 
والتزال املدن فقرية وقليلة السكان وقد اجتاحتن�ا يف املساء سحابات من اجلراد طردتها 

عاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة.

كانت  شاهق،  جبل  قمة  يف  تقع  صغرية  مدين�ة  وهي   )Mofhaq( مفحق  وقصدنا 
البيوت املعدة إليواء املسافرين يف سفح اجلبل، قدمنا رسالة اإلمام حلاكم املدين�ة فكان 
أن أمر جبمال بديلة لنا وبعلف حلمرينا وبوجبة طعام خلدمنا وخبروف لعشائن�ا كما أنه 
أبن�اء  أحد  إقطاعية  وأراضيها  مفحق  عائدات  تشكل  به.  نقيم  الذي  البيت  أجرة  دفع 

اإلمام.

ال   )Sehan( وسهان  مفحق  بني  والطريق  رديئ�ًا  أيضًا  التايل  اليوم  يف  الطقس  كان 
تطاق أبدًا. وجدنا على اجلبال ستة أحواض ضخمة جتمع فيها مياه األمطار اليت تأسن 
األعصاب  دودة  املنطقة  هذه  يف  أن  العرب  ويعتقد  منتن�ة،  كريهة  وتصبح  ما  فصل  يف 
املحتم  فمن  اعتقادهم  صح  ما  وإذا  املدين�ة  وريد  الكتاب  بعض  يسميها  واليت  األخطر 

البحث عن سبب ذلك الوباء يف االعتي�اد على شرب تلك املياه اآلسنة.

وسلكنا يف 30 من يوليو )تموز( طريقا أفضل قليال مما سبق تلتف على منحدرات 
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تلك اجلبال. وصلنا إىل معرب يف جبل حراز يضيق فيه الدرب لدرجة ال يمكن معها املرور 
قد  األمس  أمطار  مياه  وكانت  الطريق  جانيب  حتف  وعرة  صخور  فقط،  واحد  جلمل  إال 
حفرت يف أضيق نقطة يف الطريق هوة يبلغ عمقها ثماني�ة أقدام وبالتايل تتعذر متابعة 
السفر. وبما أنه ال يوجد هناك طريق آخر فقد ارتأى أصدقاؤنا العرب الرجوع إىل صنعاء 
الرحلة  تلك  بمثل  بالقيام  أبدًا  نرغب  نكن  ولم  تعز  بمدين�ة  مرورًا  هناك  من  لنسافر 
الطويلة، فقررنا ردم الهوة وصنع ممر مرتفع. فسخر العرب من مشروعنا الذي يتطلب 

إجنازه بضعة أيام، لكنن�ا جنحنا عندما بدأنا جبمع احلجارة بإقناعهم بشىت الوعود.

وحلسن احلظ فقد اجزتنا املمر الذي أصبح جاهزًا بعد ثالث ساعات من العمل 
اليمن  حاكم  ولكان  العمل،  هذا  مثل  يف  ليساندونا  العرب  أصدقاؤنا  يكن  لم  الدؤوب. 
األول قد فضل العودة إىل صنعاء بدل الشروع يف عمل كهذا، وموقف العرب هذا ال يويح 

لنا خريًا فيما خيص فاعلية وصناعة هذا الشعب.

التقين�ا بأسرة شاردة يف الطريق وكانت هي املرة األوىل اليت التقي بها بأسرة متشردة 
يف اليمن، لم يكن لديها وال حىت خيمة واحدة، تعيش حتت الشجر مع ما تملك من حمري 
ونعاج وكالب ودجاج. نسيت أن أسأل عن اسم تلك العشرية لكن حالهم يشبه تمامًا 
يتسولون  إنهم  بل  مكان  أي  يف  يستقرون  ال  دائم  ترحال  يف  أوروبا.  يف  البوهيميني  حال 
بالقرى، ويعطيهم بكل طيب�ة خاطر الفالحون  املناطق املحيطة  وينهبون ويسرقون يف 
الفقراء ما يؤكل ليتخلصوا من جوارهم. أتت بنت من تلك اجلماعة وقد أسفرت عن 

وجهها، تطلبن�ا حسنة أو صدقة.

نر  لم  اليت  رأين�ا أوىل شجريات الب  للتو،  الذي حتدثت عنه  املمر  وعلى مقربة من 
أثروا واغتنوا،  أن مزارعي املحصول قد  يب�د  أيًا منها منذ رحالتن�ا يف مارس )آذار(، ولم 
فقرى منطقة زراعة الب كانت فقرية، جدران البيوت مبني�ة من الطني اجلاف، مغطاة 
  )Sehan( بالقصب شأنها شأن البيوت املحيطة ببيت الفقيه وجببلة. أما وادي سهان

فقد فاض وكان من الصعب علين�ا اجتي�ازه على ظهور احلمري.
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اليت  البوصلة  ليلتن�ا يف سمفور )Samfur( وهي قرية فقرية وفقدت فيها  قضين�ا 
كانت حبوزيت، وعندما تركناها وعلى مسافة ميل تقريب�ًا واجهتن�ا املصاعب أكرث من عشر 
مرات يف اجتي�از وادي سهان الكثري االنعطافات والتعرجات، والذي يصبح مجراه سريعًا 
أجربنا  مما  اآلمنة  غري  الطرقات  إىل  املنطقة  سكان  فقر  سبب  ويعود  اجلبال.  بني  جدًا 
البلسان الذي ما يزال دون  نب�ات  البقاء بالقرب من أمتعتن�ا. رأين�ا فيها الكثري من  على 

زراعة بسبب جهل السكان الستعماالته.

من  املكرمة  مكة  من  القادمني  احلجاج  من  بالعديد  الطويلة  مقهى  يف  والتقين�ا 
بينهم رجل من دوأن  )Doan( وهي مدين�ة تقع على بعد مسري 25 يومًا شريق صنعاء، 
قصر  وأساءين  األوروبيون.  تمامًا  جيهلها  منطقة  يف  وبالتايل  كرشني  من  يومًا   12 ومسري 
مدة إقامتن�ا والفرق الشاسع بني لهجتهم ولهجة تهامة مما لم يوفر يل الفرصة ملزيد من 

اإليضاحات من ذلك العريب حول بلده.

وابت�داء من ذلك املقهى حتسن منظر البالد، وغطى اللون األخضر السهول وامتأل 
القرى على  تن�اثر عدد كبري من  و  اليت ترفد وادي سهان، كما  بالوديان الصغرية  الوادي 

اجلبال.

ورأين�ا واديًا صغريًا انتهى مجراه يف الرتاب ثم عاد ليظهر على بعد مسافة كبرية بني 
اجلبال ثم اختفى كليًا بعد ذلك فمياهه توزع على أرياف تهامة، زرعت حقول اجلبال 
بالذرة فقط اليت يصنع منها الفقراء اخلزب. وجهز الفالحون يف الشجر نوعًا من املرصد 

ملراقبة حقولهم.

تت�ألف اجلبال الواقعة على ختوم تهامة من البازلت، شأنها كشأن اجلبال الواقعة 
بالقرب من قرى الب قرب بيت الفقيه. كما أنن�ا رأين�ا واديًا صغريًا ينتهي إىل رمال تهامة. 

وصلنا أخريًا إىل السهل ثم إىل بيت الفقيه يف مساء األول من أغسطس ) آب(.
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الفصل الثاين

الطريق من بيت الفقيه إىل املخا
أبريل  شهر  يف  املدين�ة  هذه  من  كبريًا  جزءًا  التهمت  قد  كانت  النار  أن  بما  اعتقدنا 
الدهشة  وأصابتن�ا  قاحلة.  صحراء  أصبحت  وقد  إال  جندها  لن  أنن�ا  المايض،  )نيسان( 
إن  بل  ال  بن�اؤها.  أعيد  وقد  األكواخ  الدقة  وجه  على  أو  تقريب�ًا  البيوت  كل  رأين�ا  عندما 

هناك بعض البيوت اليت بنيت من احلجر األكرث مقاومة للحرائق املتكررة.

طلبن�ا إخبار احلاكم بوصولنا ورجوناه أن جيهز لنا اجلمال الضرورية ملتابعة رحلتن�ا. 
كما وطلب إليه خدمنا العرب زادًا لغذائهم فيعرف الناس أنن�ا عدنا من البالط مكرمني 
معززين، لكن وبسبب املعاملة احلسنة يف هذه املدين�ة فلم نطلب منهم إال خروفًا واحدًا 

فقط.

أضيف  أن  إال  لدي  فليس  املخا،  إىل  املدين�ة  هذه  من  الطريق  وصفت  قد  أين  وبما 
نكلف  فلم  السبب  ولذات  األمطار،  بسبب  املنطقة  على  طرأت  اليت  التغريات  بعض 

أنفسنا عناء السفر نهارًا يف أيام الطقس احلار.

غادرنا بيت الفقيه منذ الثاين من أغسطس )آب( فالتقين�ا يف طريق زبي�د رجلني 
من  التجار  تلقاها  نقودًا  كانت  احلمولة  تلك  من  كبري  جزء  محملة،  حمري  ستة  يقودان 
الطريقة  هذه  لنا  أثبتت  الهند.  من  بضائع  لشراء  املخا  إىل  وأرسلوها  للب،  ثمنًا  مصر 

اجلريئ�ة يف نقل المال أنن�ا لن خنىش اللصوص وقطاع الطرق يف املنطقة.

لنا  الثالث من أغسطس )آب( وأن جيهز  زبي�د أن يسلمنا مؤونة يف  اضطر حاكم 
كان  مجراه  لكن  فاض،  وقد  زبي�د  وادي  سنجد  أنن�ا  نعتقد  وكنا  السفر،  ملتابعة  الدواب 
ومحاطة  متسعة  وديان  منه  بالقرب  فاضت  بينما  املدين�ة،  قرب  تمامًا  جافًا  يزال  ما 
احلقول  ترتوي  أن  قبل  الوادي  يف  جتري  املياه  يدعون  ال  فإنهم  يب�دو  ما  وعلى  بالسدود. 
من  االنتهاء  فبعد  البساطة،  منتهى  يف  بطريقة  السدود  تلك  الفالحون  ويصنع  تمامًا، 
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يمتلئ  وعندما  األرض،  على  فيجرانه  ثورين  إىل  خشبي�ًا  لوحًا  يربطون  األرض،  حراثة 
اللوح بالرتاب ُيفرغ يف املكان املعد للسد الذي يتشكل من حموالت متكررة من الرتاب.

يف  املخا  إىل  ووصلنا   ،)Mauschid( موشد  يف  قلياًل  للراحة  إال  أبدًا  نتوقف  لم 
اخلامس من أغسطس )آب( صباحًا. وقد وجدت أسباب تعجلنا يف العودة إىل املدين�ة 
على تأكدنا من سفرنا يف املركب اإلجنلزيي قريب�ًا إىل الهند، لكن بعض املعوقات منعت 
بالتايل متعجلني جدًا للعودة حتت تلك السماء احلارقة  املركب من مغادرة املخا، وكنا 
من  الثامن  يف  واملرض  اإلعياء  أصابين  فقد  اخلطرية،  الضارة  آثارها  فعليًا  ملسنا  اليت 
أغسطس )آب(، ولزم السيد باورينفاين�د  )Baurenseind( سريره بعد ذلك بعدة أيام 
التقين�ا  أنن�ا  ومرض السيد كرامر ثم مرض اخلدم األوروبيون كلهم، ومن حسن حظنا 
ثاني�ة السيد سكوت )Scott( الذي وفر لنا مشروبًا منعشًا أوروبي�ًا شاف يف مثل حالتن�ا 

أكرث من األدوية قاطبة.

الذي يكرب ليحرمين  القضاء على سبب املوت  العالجات لم تتمكن من  لكن تلك 
بعد برهة من الوقت من كل رفاق رحليت كما سأروي لكم هذا يف حين�ه.
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الفصل الثالث

مدين�ة املخا
تقع املدين�ة يف أراض جدباء قاحلة للغاية. تتمثل حتصين�اتها يف اجلدار املحيط بها 
ويف بعض األبراج على طريق موزع اليت يطلق عليها اسم القصور، ويف قصرين آخرين 
من نفس النوع إىل جانيب املرفأ. ويدعى أكرب القصور قلعة الطيار، بينما يدعى أصغرها 
قلعة عبد الرب، والطيار وعبد الرب هما وليان مدفونان يف القصرين املجهزين ببعض 

املدافع.

بنيت بيوت املدين�ة من احلجارة حىت أن بعضها جميل جدًا ومبين على طراز بن�اء 
اليت  اخلارج  يف  أو  الداخل  يف  سواء  اجلدران  من  الكثري  هناك  أن  حني  يف  صنعاء.  بيوت 
بني  املتن�اثرة  الغناء  البساتني  من  عدد  وهناك  العادية.  تهامة  أكواخ  من  أكرث  تقرتب 

أشجار النخيل اليت تتوافر بكرثة يف ضوايح املدين�ة.

إنين أستطيع التأكيد أن املخا مدين�ة حديث�ة لم توجد إال منذ أربعة قرون، ويرجع 
شهرته  ذاعت  الذي  الشاذيل،  املشهور  الشيخ  وهو  ويل  إىل  تهامة  مدن  كأغلبي�ة  أصلها 
بعض  وبىن  تعاليمه،  لسماع  البعيدة  األصقاع  من  إليه  يأتون  الناس  فكان  حينئ�ذ 
املؤمنني به أكواخًا حول منسكه على شاطئ البحر، وتشكلت يف ذلك املكان قرية أخذت 

تنمو شيئ�ًا فشيئ�ًا حىت صارت مدين�ة.

تشبه حكاية أصل املخا حىت اآلن حكايات الكثري من مدن تهامة. لكن أصل املدين�ة 
باطنها  يب�دو  اليت  العرب  تقاليد  إىل  باالستن�اد  بالذكر،  جديرة  خاصة  ظروف  رافقته 

حقيقيًا بينما تنئب عن ميل هذه األمة لكل ما هو خارق.

إليها وألقى مرساته يف مرفأها منذ  توجه ذات يوم مركب هندي إىل جدة فوصل 
املقفرة،  الصحراء  تلك  يف  كوخًا  رأوا  عندما  طاقمه  أفراد  الفضول  أثار  عام.  أربعمائة 
فذهبوا لرؤيت�ه وقام الشيخ باستقبالهم أحسن استقبال وقدم لهم القهوة فاستساغوا 
كانوا  الذين  الهنود  أما  عديدة،  ومنافع  فوائد  له  الشيخ  ونسب  جدًا  املشروب  ذلك 
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جيهلون القهوة فقد نظروا إىل هذا الشراب الساخن على أنه عقار شاف يستطيع شفاء 
واستخدام  صلواته  بفضل  أن  لهم  أكد  الشاذيل  الشيخ  أن  إال  العليل.  سفينتهم  ربان 
القهوة لن يشفى مريضهم فحسب بل إنه سيجين أرباحًا طائلة إذا أراد إنزال بضائعه 
يف املخا. وقال متخذًا يف صوته نربة واثقة: سُتبىن يف يوم من األيام مدين�ة يف هذا املكان 

وسيأيت إليها الهنود وستكون لهم فيها جتارة مرحبة.

أما التاجر الذي صعقه هذا اخلطاب الفريد، فقد طلب أن يزنل إىل الرب لريى عن 
كثب ذلك الرجل اخلارق وليتحدث إليه. شرب قهوته فتحسنت صحته. وأىت عدد كبري 
من الناس يف ذلك اليوم لسماع موعظة الشيخ الشهري، وكان معهم جتار اشرتوا بضائع 
التاجر الهندي كاملة، فُسر هذا األخري وعاد إىل الهند ليذيع صيت قداسة وطهارة الشيخ 

الشاذيل، مما دعا الكثري من الهنود بعده إىل الرتدد على ذلك املكان.

وحيمل  حاليًا،  املدين�ة  خارج  وهو  الشاذيل  الشيخ  ضريح  على  جميل  مسجد  بين 
ساللته  أفراد  ويكرم  منه.  الناس  يشرب  الذي  النبع  إىل  باإلضافة  للمدين�ة  باب  اسمه 
احرتامًا وإجالاًل له وحيملون جميعًا اسم الشيخ، ويقسم الناس باسمه، ويمكن القول 

إن اسم الشاذيل لن ينىس أبدًا طالما قامت ملدين�ة املخا قائمة.

املسلمني  القهوة  مزارعي  سيد  إنه  بل  وحسب  املخا  وويل  سيد  الشاذيل  وليس 
أيضًا الذين يذكرونه يف صالتهم كل صباح. ال يبتهلون ويتضرعون إىل هللا بل يشكرونه 
على  هللا  يمن  أن  ويدعون  بفضله،  القهوة  استخدام  إىل  الناس  هداية  على  وحيمدونه 

الشيوخ وأبن�ائهم باليمن والربكة. 

لقد فوجئت بوجهة نظر تاجر من مكة عندما حدثين وخاصة أنه مسلم: “ حيتاج 
سواد الشعب إىل يشء ملموس ومحسوس يكرمونه وخيافونه ولذا فإن كل قسم يف مكة 
املكرمة هو قسم باسم الرسول محمد بدل التوجه هلل مباشرة. بينما ال أثق يف املخا بأحد 
يقسم  من  تصديق  أستطيع  بل  يقول،  ما  على  شاهدًا  هللا  من  ويتخذ  ما  أمرًا  يل  يؤكد 

باسم الشيخ الشاذيل وهو يرى قربه ومسجده حتت ناظريه”)1(.

)1( ثُبت النهي عن احللف بغري هللا تعاىل يف أحاديث كثرية، وهو من الشرك األصغر )الُمراجع(.
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املخا هي آخر مدين�ة يمني�ة فقد األتراك السيطرة عليها، فقد زعموا أن العرب لم 

يفتحوها بل اشرتوها، وليس لها سيد إال اإلمام منذ أن حتررت من حكم األتراك.

خبندق  وأحاطها  احلكم،  يف  اغتىن  أن  بعد  الوالة  أحد  املدين�ة  بتحصني  قام  لقد 
على  وعزمه  الوايل  هذا  مشروع  حول  الشكوك  وأثريت  احلاضر.  الوقت  يف  ردم  لكنه 
االستقالل، لكنهم وجدوا وسيلة للحد من نواياه، وزجوا به يف السجن. ولم يشغل بعد 
ذلك أي وال هذا الكريس املرحب إال مدة سنتني أو ثالث سنوات. وكان عليه بعد املوسم 
أن يقدم حسابًا لإلمام عن إدارته وأن ينتظر ردًا فيما إذا سيبقى على كرسيه أم يستدعى 

حااًل إىل صنعاء.

اليهود  بعض  جند  لكنن�ا  املخا،  يف  شرقيني  مسيحيني  استقرار  عدم  يزعجين  ولم 
 700 يقارب  ما  املدين�ة  ويف  اليمن.  يف  املدن  بايق  كيهود  منفصلة،  قرية  يسكنون  الذين 
اآلخر  البعض  يعيش  بينما  بالتجارة،  بعضهم  يعمل  اآلخرين  الهنود  وبعض  باني�اني�ا 
من ممارسة حرف مختلفة، وعندما جيمع أحدهم مبلغًا من المال يعود إىل بلده، ولهذا 

السبب ينظر إليهم دومًا على أنهم غرباء.
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الفصل الرابع
الفرنسيون يقصفون املخا

لم أتمكن من معرفة يشء عن تاريخ تلك املدين�ة، ماخال تلك الواقعة اليت حدثت 
قوة  عن  فكرة  يعطي  الذي  العرب  تقرير  حبسب  بالتفصيل  وسأرويها  قرن.  ربع  منذ 

اإلمام وسياسته.

كان حاكم املخا يأخذ بضائع هندية من املراكب الغريب�ة، تتجاوز قيمتها املبلغ الذي 
الغرباء لرسوم اجلمارك وللرسوم األخرى. كان يأخذ البضائع حلساب اإلمام،  يفرضه 
العام املقبل. فزتايدت الديون ولم  ويعد دومًا بتسديد هذه الديون حبسمها من رسوم 
تسدد ألنه كان يأخذ بضائع جديدة باستمرار حتت احلساب. وعلى هذا صار للشركة 

الفرنسية يف الهند ديون تقدر بـ  82000 وحدة نقدية توجب عليه دفعها.

املخا،  يف  جتارتها  تفقد  أن  دون  الديون  حتصيل  الفرنسية  الشركة  أرادت  وعندما 
أرفقت يف عام 1738 مراكب البضائع بمركب حريب، وأعلم الربان احلاكم منذ وصوله 
وبذل  كلها.  الديون  ُتسّدد  أن  قبل  اليابسة  يطؤوا  لن  لكنهم  بضاعتهم،  لبيع  أتوا  أنهم 
احلاكم ما بوسعه محاواًل إلهاءهم بالكالم املعسول ليجربهم على إنزال بضائعهم. لكن 
الفرنسيني أرادوا إظهار ما يستطيعون القيام به فقاموا بضرب مدفعية القصر الكبري 

فبدأ يشعر العرب خبطر حقيقي محدق بهم.

وعاد الطرفان للحوار بعد تلك اإلرسالية واعتذر احلاكم قائال إن ال مال له وال أمر 
من اإلمام خيوله بدفع ديونه، وطلب مهلة أسبوعني كي تصله أوامر صنعاء. وانتهت 
ضحيتها  راح  مزنله  على  قنبلة  الفرنسيون  فألقى  احلاكم،  طرف  من  جواب  بال  املهلة 
على  القنابل  بعض  جمعة  يوم  يف  جديد  من  فألقوا  اإلنذار،  ذلك  يثمر  فلم  عريب،  رجل 
الناس  صرب  نفد  ولقد  األشخاص.  بعض  فقتل  فيه،  يصلي  اإلمام  كان  عندما  اجلامع 
الذين راح من بينهم عدد كبري ضحية ديون سيدهم، فأجربوا احلاكم على اختاذ التدابري 

الالزمة لتهدئة العدو. 



289القسم اخلامس عشر: العودة من صنعاء إىل املخا
كانت  وتابعوا جتارتهم كما  بضائعهم  الفرنسيون فورًا  أنزل  االتفاقية  وبعد توقيع 
من قبل. وفقدوا فقط رجاًل واحدًا من طاقمهم كان نائمًا أمام باب بيت�ه يف املدين�ة، فقد 

طعنه جندي عريب مات أحد والديه يف انفجار قنبلة، ظانًا أنه ثأر بذلك لفقيده.

بذل احلاكم كل ما بوسعه خلدمة سيده، بالرغم من أنه كان يف حالة ال تمكنه من 
القصر  الذي لم يكن راضيًا عنه فقد استدعاه وصادر  النفس. لكن اإلمام  الدفاع عن 
الذي يمتلكه يف صنعاء. أما تاجر املخا الذي دفع مبالغ طائلة إلرضاء الفرنسيني، فلم 
ويت�ذكرون  احلرب،  تلك  العرب  من  الكثري  بفخر  ويت�ذكر  اآلن.  حىت  املبالغ  له  تسدد 
بسرور قدور النار كما قالوا يل اليت الحقت احلاكم يف كل مكان. ومنذ ذلك احلني شكل 
العرب فكرة راسخة حول مهارات األوروبيني احلربي�ة. يف مدين�ة تركية أخرى، لن تكون 
األمم املسيحية األخرى خالل فرتة نزاع كهذه يف منأى عن غضب الناس وكرههم. بينما 

تمتع اإلجنلزي والهولنديون يف املخا بأمن تام رغم احلرب مع الفرنسيني.
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الفصل اخلامس
التجارة يف املخا

التجارة  تمارس  املخا،  مين�اء  على  بعد  ترتدد  تعد  لم  اليت  األمم  من  العديد  كانت 
فيها يف المايض، وفقد الربتغاليون الذين كان لهم نفوذ عظيم منذ قرنني، عادة إرسال 
املراكب إليها منذ زمن طويل. ونادرًا ما يأيت إليها الهولنديون، أما الفرنسيون فلم نراهم 
فيها زمن احلرب بالرغم من أنهم استمروا يف دفع أجرة مخازنهم. أما اإلجنلزي فهم من 
استوىل اليوم على التجارة كلها تقريب�ًا يف هذا املكان. ال ترسل يف الواقع حملتهم يف الهند 
إال مركبًا كل سنتني لتحميل القهوة. لكن التجار املستقلني املقيمني يف الهند يمارسون 

جتارة راحبة مماثلة.

وقد أىت إىل املخا هذا العام خمسة مراكب إجنلزيية من مرائف هندية مختلفة، دون 
حساب الثالثة األخرى املتوجهة مباشرة إىل جدة. غادر اإلجنلزي كلهم مع مراكبهم منذ 
أن تعرض أحد جتارهم املقيمني يف املخا لسوء معاملة الناس له خالل غياب املراكب، 

وتركوا أمتعتهم يف عهدة سمسار باني�اين.

اضطرت اجلمارك بسبب التجارة الهامة يف املخا أن يقدموا لإلمام عائدات كبرية، 
وكان على األتراك والعرب والهنود حمل بضاعتهم إىل املكتب لتفتيشها ومن ثم دفع 8 

إىل 10% من قيمتها، تبعًا للضريب�ة اليت يفرضها املوظفون فرضًا عشوائي�ًا.

لقد حظي األوروبيون بتفتيش بضاعتهم يف مخازنها وبدفع 3% فقط من قيمتها 
بغض النظر عن البلد الذي أتت منه البضاعة. ومنذ أن أصبح اإلجنلزي ذوي نفوذ هام 
يف بالد البنغال وحملوا البضائع من الهند اليت كان الهنود يأتون بها فيما مىض، أصبحوا 

يدفعون 3% من قيمة البضاعة. 

القديمة،  حقوقها  من  شيئ�ًا  تفقد  أن  دون  املعاهدات  حتفظ  ولكي  احلكومة  لكن 
أجربت جتار املخا على دفع نسبة 5% أيضًا من قيمة البضائع الهندية اليت يشرتونها. 
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وباإلضافة للرسوم اليت تفرضها اجلمارك، تدفع املراكب رسم اإلرساء الذي يصل 
وليس  الصواري  عدد  حسب  الرسم  ذلك  حيدد  النقدية،  الوحدات  مئات  بعض  إىل 
حسب ضخامة املركب. بينما يتلقى أي تاجر يف املخا مبلغ 400 وحدة نقدية من احلاكم 

كجائزة إذا حّمل مركبًا كبريًا أوروبي�ًا حببوب القهوة.

الرياح  وتسود  البقاع.  هذه  يف  منتظمة  املواسم  فإن  العرب  شهادات  وحسب 
األخرى.  أشهر  الستة  طيلة  اجلنوبي�ة  الرياح  تسود  بينما  أشهر،  ستة  خالل  الشمالية 
وال جيب الظن أنهم يعرفون هنا أسماء رياح أخرى، ففي شهر أغسطس )آب( حتديدًا 
تعصف رياح من كل االجتاهات وقد أجربت مركبًا متوجهًا إىل جدة على العودة إىل املخا 

واالنتظار فيها عدة أشهر بانتظار عودة الرياح املواتي�ة.

الهنود  وليس  القهوة  إال  للتصدير  تقريب�ًا  أخرى  بضاعة  أية  العرب  حوزة  يف  ليس 
لم  الهند فارغة، ولو  إىل  املراكب اإلجنلزيية تعود  ولذلك كانت  من محبيها ومفضليها، 
لنقلها  اليت كانت يف عهدتهم  المال كفوائد جينونها من األموال  الكثري من  يرحب اإلجنلزي 
إىل الهند. فقد حّمل التجار العرب على منت مركب إجنلزيي قادم من جدة مليون وحدة 

نقدية، كما حملوا على منت املركب الذي أحبرنا معه 250000 وحدة نقدية.

األلماين،  والنقد  البن�دقية  دوقة  من  األورويب  النقد  على  املبالغ  تلك  كل  اقتصرت 
املراكب األخرى اإلجنلزيية والهندية لن ترتك لتحمل كل هذه  أن  أن نتصور  لنا  ويمكن 
األموال الطائلة من جدة واملخا. فقد حملت أيضًا مراكب بصرة الذاهبة إىل الهند مااًل 
األمم  حتملها  اليت  األخرى  األنواع  أيضًا  حنيص  وعندما  تركيا.  إىل  أوروبا  من  أىت  مشابهًا 
األوروبي�ة مباشرة إىل بالد الهند والصني، نرى جيدًا أنه وبدون الرثوات اليت تصلنا من 

أمريكا، خللت أوروبا منذ زمن بعيد من الذهب والفضة.

عندما يصل مركب أجنيب إىل مين�اء املخا فإنه ال جيرؤ على التحية بإطالق مدفعي 
بل عليه أن يرفع رايت�ه. فريسل احلاكم قاربًا ليتعرف إليه ويستعلم عن سبب قدومه، 
إىل  متجه  إنه  يقول  أن  إال  ربانه  أمام  فليس  املشكالت،  بعض  للمركب  سببوا  وإذا 
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احلديدة أو اللحية، فيعود احلاكم إىل رشده ألنه ال حيب خسارة الهدايا اليت يتلقاها من 
كل مركب. وليس من الصعب احلصول على االمتي�ازات اليت يتمتع بها اإلجنلزي حاليًا يف 
املخا، لكن أمة ليس لها على اإلطالق مؤسسات يف الهند ال يمكن لها ممارسة التجارة 
الراحبة يف شواطئ البحر األحمر. ال يستخدم العرب على اإلطالق منتجات أوروبا، لذا 
جيب تزويدهم بالبضائع اآلتي�ة من الهند وحتميل املراكب يف طريق العودة بالقهوة اليت 
العربي�ة  اجلزيرة  تستهلك  فارغة.  تعود  كيال  األسعار  بأرخص  عليها  احلصول  يمكنن�ا 
يف واقع األمر الكثري من احلديد الذي يشرتي اإلجنلزي جزءًا كبريًا منه من الدانماركيني. 
وبالتايل فمن املحتمل أن جتد الدانمارك صاحلها يف املتاجرة بمنتجاتها الوطني�ة مباشرة 

وبمنتجات مستعمراتها، بني ترانكبار )Tranquebar( واملخا. 

بلدان  من  السماسرة  طبائع  عن  سريعة  ملحة  أضفنا  إذا  املوضوع  عن  خنرج  ولن 
مختلفة. فلن يستطيع أجنيب أن يكون حذرًا متنبهًا من السماسرة املسلمني، ويجد أن 
ففي  واالستقامة.  الزناهة  غاية  يف  كبار  جتار  فمنهم  الباني�انني  مع  التعامل  صاحله  من 
هؤالء  عليهم  احتال  الذين  للنصارى  املسلمني  التجار  دناءة  تيسء  املشرق  بلدان  كل 
التجار فيخشون حقدهم وضغينتهم، ويف حال زلت ألسن هؤالء الغرباء يف فورة غضب 
بشتيمة أو سباب، ثارت ثائرة هؤالء املحتالني حبجة أنهم قالوا كالمًا مسيئ�ًا عن الديانة 
اإلسالمية، وهددوا بالشكوى للقايض. واضطر بعض األوروبيني لدفع مبالغ من المال 

حتاشيًا للزناعات مع هؤالء املحتالني البائسني الذين اخندعوا بهم.
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)Elephanta(  لوحة من معبد هندي من جزيرة الفيل
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القسم السادس عشر
وصف اجلزيرة العربي�ة
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الفصل األول
وصف اجلزيرة العربي�ة

رغم أن اإلنسان قد عاش يف مجتمعات من املحتمل أن تكون متقدمة ومتطورة، 
ورغم أنه قد خنق بفنه الطبيعة أو غطاها بأقنعة، إال أنه لم ينس أبدًا وجهته األوىل. فهو 
يعشق صورة احلرية واالستقالل والبساطة اليت كان عليها أن ترافق وجوده يف كل مكان 
واليت فقدها، ويروق له أن جيد الصورة اليت يبحث عنها حىت يف تصورات الشعر الرعوي. 
وال يرتدد يف العودة إىل األزمنة السحيقة، حيث يستطيع أن يمزي بني بقايا العالم البدايئ 
تتب�دل  فلم  البشري  اجلنس  لها  تعرض  اليت  الثورات  أما  له،  طبيعية  تقاليد  لوحة 
األقل  على  جيد  أن  دومًا  ويسحره  سعادته،  أسباب  بوضوح  يمزي  أن  دون  بعد،  وتفسد 
ظالل حقوقه القديمة والسعادة اليت خلق يف األصل من أجلها. وإن كان هناك شعب 
يستطيع أن يقدم لنا لوحة من هذا النوع جتمع بني املزيتني: القدم وبساطة التقاليد، 
فهم العرب بال أدىن شك، فحني تعيش معهم تظن أنك انتقلت فجأة إىل تلك العصور 
الغابرة، فقد واكبوا من بعيد جتدد عاملنا احلايل. كما أنك تظن نفسك أيضًا وسط هؤالء 
الشيوخ وسرعان ما تهز أدمغتن�ا الشابة حياتهم اخلارقة، واللغة املحكية منذ أزمان ال 
تعيها الذاكرة، هذه اللغة اليت تكمل معاجلة هذا الوهم املمتع، ترتبط ارتب�اطًا وثيقًا بكل 
العصور.ولم ترتدد بالد تسكنها هذه األمة يف تقديم فرائد هامة  أقدم  نراه يعود إىل  ما 
لنا. وقد قطعتها صحاري رملية وختللتها سالسل جبلية كبرية، كما وتقدم لنا هذه البالد 
املناطق  طراوة  جهة  ومن  ومخيف،  رهيب  من  لديه  ما  بكل  واملقفر  املوحش  جهة،  من 
أيضًا  وتعطي  واملعتدلة،  احلارة  املناطق  مزيات  موقعها  بسبب  جتمع  اليت  اخلصبة 
التغريات  إال  لنا  تقدم  وال  فاحت،  يفتحها  لم  األرضية  الكرة  من  بعيدة  أصقاع  محاصيل 
اليت صنعتها يد الطبيعة، ونادًرا ما صنعتها يد اإلنسان يف فورات هيجانه مخربًا بذلك 
العربي�ة،  اجلزيرة  بها  تنفرد  اليت  للفضول  املثرية  املزيات  تلك  من  بالرغم  العام.  النظام 
بقيت البالد على مر األزمان مجهولة، أما القدماء الذين اعتادوا على االكتشافات عن 
إليه أسلحتهم.  لم تدخل  بلد  أبدًا خصوصيات  انتب�اههم  الفتوحات فلم تسرتِع  طريق 
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جهلهم  عن  يكشف  للغاية  غامض  العرب  عن  والالتني  اليونان  املؤلفون  به  خيربنا  وما 
بكل ما يتعلق بهذه األمة. أما يف املؤلفات املعاصرة، فقد تمخض اجلهل نفسه عن أفكار 
مسبقة تدور حول صعوبات السفر وأخطاره إىل اجلزيرة العربي�ة، وستت�اح يل الفرصة 
الوقوف على حقيقة هي أن أفضل علماء اجلغرافيا لدين�ا كانوا قد حشوا مؤلفاتهم  يف 

بأخطاء حول مواضيع أساسية كخضوع العرب على سبي�ل املثال لألتراك والفرس.

وأمام كل هذه االعتب�ارات، أعتقد أن من واجيب تقديم وصف شامل لبلد وشعب 
جدير أن نتعرف عليه. تكلمت أثن�اء رحليت عما شاهدته بأم عيين، لكن وبسبب إقاميت 
زيارة عدد صغري من مناطق هذه  إال من  أتمكن  لم  العربي�ة، فإنين  القصرية يف اجلزيرة 
أشخاص  من  تبقى  ما  حول  إيضاحات  على  احلصول  يف  وجهدت  الواسعة.  البالد 
رئيس  بشكل  وأجندين  سبي�اًل.  الستشارتهم  وجدت  وقد  ثقة  وموضع  مثقفني  عرب 
أكرث  باملعلومات  إمدادي  من  يمكنهم  وضع  ويف  مؤهلني  كانوا  فقد  والتجار  األدب  أهل 
ويب�دو  بالفطرة.  واملتحفظني  احلياتي�ة  بأمورهم  فقط  واملنشغلني  املحليني  الناس  من 
زاوج بني ما رأيت�ه وما سمعت به من 

ُ
أ الثمار، ولن  يل أن هذه الطريقة قد أتت ببعض 

شهادة عامة أدىل بها أناس على قدر من املعرفة يف البالد. وسأجد فرصة مناسبة لسرد 
بعض اخلصائص اليت لم آت عليها يف رواييت لرحليت، دون أن أقطع خط السرد وأعطل 
وهو  للمعرفة  وتعطشه  ظمأه  روى  وقد  األحوال  كل  يف  نفسه  القارئ  وسيجد  مجراه. 
الرتكيب�ة  هذه  له  تقدم  حبيث  شىت،  سبل  من  جمهرة  شكلتها  لوحة  ناظريه  حتت  يرى 
تلك  تاريخ  عن  نب�ذة  إضافة  استطعت  لو  ورغبت  وسكانها.  للبالد  وتصويرًا  جتسيدًا 
رغبيت  إرضاء  علي  تعذر  لكن  بها،  حتيط  اليت  األمم  من  العديد  وسط  املنعزلة،  األمة 
هذه. فبالد الشرق تفتقر للمكتب�ات والعلماء املتعمقني تعمقًا بالغًا، يف حني يستطيع 
أي رحالة العثور على مثل هذه املصادر بوفرة يف أوروبا. وبالرغم من وجود علماء تاريخ 
من العرب القدماء، لكن نسخ مؤلفاتهم نادرة جدًا حسب ما علمته يف القاهرة واملخا. 
وعليك أيضًا أن تكلف نفسك مشقة البحث عنهم فهم غري معروفني يف أوروبا، ولن يأيت 
العديد من  الضوء على  تلقي  املؤلفات  بفوائد جمة. فتلك  حبث كهذا حسب ما رأيت 

احلقب التاريخية للشعوب القديمة.
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الفصل الثاين
اتساع اجلزيرة العربي�ة وتقسيمها 

واملحيط  األحمر  البحر  يكونها  اليت  العرب  جزيرة  شبه  هي  العربي�ة  اجلزيرة 
كل  العربي�ة  اجلزيرة  اسم  من  فهموا  قد  األقدمني  أن  العريب.ويب�دو  واخلليج  الهندي 
العريب  اخلليج  طرف  بني  الواصل  واخلط  البحار،  هذه  بني  تنحصر  اليت  املساحة  تلك 
ونظرهم  األقدمني  جهل  بسبب  كان  املرسوم  اخلط  هذا  أن  إال  األحمر.  البحر  طرف  و 
واحلدود،  التخوم  تلك  من  األمر  يكن  ومهما  الواقعية.  للحدود  ال  الشعوب  نسب  إىل 
سوريا  يف  العرب  ففتوحات  أكرب.  مساحة  العربي�ة  للجزيرة  نعطي  أن  اليوم  علين�ا  جيب 
وبهذه  العربي�ة،  للجزيرة  تنتسب  البلدان  هذه  صحاري  ترى  أن  عليها  كان  وفلسطني 
الفرات من جهة وخليج السويس من جهة أخرى. وال جيب  تت�اخم نهر  الطريقة فإنها 
إدراج البالد اليت أقامت فيها الشعوب على شكل مستعمرات أو فتوحات. والعرب هم 
األمة اليت انتشرت انتشارًا واسعًا وصل إىل أبعد البلدان، واحتفظت بالرغم من تنقلها 
املتعدد احتفاظًا جيدًا بلغتها وعاداتها وتقاليدها. وجند لها مستعمرات من الشرق إىل 
نهر  من  اجلنوب  إىل  الشمال  ومن  الهندوس.  حدود  إىل  السنغال  حدود  من  الغرب، 
التت�ار مساحات أكرب. وتفصل يف  الفرات حىت جزيرة مدغشقر. ولم حتتل جموع وفرق 
الواقع السنغال زنوج الشعوب السمراء فقط. فساحلها من جهة اليمني تسكنه قبائل 
عربي�ة من البدو الرحل اليت كانت تعيش يف اخليام. وتضم مرتفعات املغرب وبالد البربر 
عددًا من قبائل أخرى من نفس األمة، الذين انتشروا يف أفريقيا حسب ما يب�دو بسبب 
فتوحات اخللفاء الراشدين. ويرأس كل تلك القبائل شيوخ منها يتحدثون اللغة العربي�ة 
ولهم عادات وتقاليد بايق األمة اليت ينتسبون إليها. كما يمكن اعتب�ارهم حلفاء لها أكرث 
من اعتب�ارهم رعايا مختلف احلكومات والبلدان اليت يقيمون على أراضيها. وعلى طول 
الدول  حكام  من  وعدد  موزمبيق،  حىت  العرب  انتشر  حيث  األفريقي،  الشريق  الساحل 
الواقعة على هذه السواحل كانوا على األقل من هذه األمة. كما استولوا على جزر القمر 
لم  اليوم. وبما أنين  وجزء من جزيرة مدغشقر، حيث ما تزال مستعمراتهم قائمة حىت 
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أتمكن من احلصول على معلومات خاصة تتعلق بهذه القبائل املتن�اثرة يف أفريقيا. فانين 
يف  عنه  حتدثت  موضوع  فذلك  مصر،  عرب  عن  كثريًا  أحتدث  لن  كما  عنها.  أحتدث  لن 
وصفي لرحليت إىل تلك البالد. ولن أحتدث أيضًا عن املستعمرات املزعومة يف احلبشة، 
فرأي  العربي�ة.  اجلزيرة  سكان  سالالت  من  احندروا  احلبشيني  إن  القائل  الرأي  عن  وال 
بعض العلماء هذا يستن�د إىل احتماالت طفيفة سطحية وغري أكيدة، لدرجة ال تستحق 

أن نتكلف مشقة مناقشتها.

تقع  أنها  من  وبالرغم  أهمية،  أكرث  مستعمرات  الكتمان  طي  أضع  أال  علي  لكن 
خارج شبه اجلزيرة العربي�ة. لكنها تتعلق بها عن كثب. وهي املستعمرات الواقعة على 
لسيادة  اخلاضعة  وأحيانًا  طبيعي  بشكل  واحلليفة  الفرس،  لبالد  اجلنوبي�ة  السواحل 
قد  القبائل  هذه  أن  إىل  تشري  األنواع  كل  من  دالئل  وهناك  املجاورة.  العربي�ة  الدويالت 
احتفظت  كما  الراشدين،  اخللفاء  فتوحات  قبل  العريب  اخلليج  سواحل  على  سكنت 
أيضًا باستقاللها على الدوام. ومن السخرية أن يكون علماء اجلغرافيا عندنا قد جعلوا 
العربي�ة خيضع مللوك فارس، يف حني لم يكن يف يوم من األيام هؤالء  جزءًا من اجلزيرة 
منذ  العرب  سيطرة  حتت  كانت  واليت  األقل.  على  بالدهم  يف  السواحل  سادة  امللوك 
رسمتها،  اليت  اجلغرافيا  خريطة  يف  للطبيعة  قربًا  األكرث  بالنظام  وللتمعن  طويل.  أمد 
الذي يستخدمه السكان. فهم يقسمون أراضيهم  العربي�ة  احتفظت بتقسيم اجلزيرة 

إىل ستة مناطق كربى : 

اليمن وتمتد أراضيها  البحر األحمر من سين�اء حىت  1( احلجاز املمتدة على طول 
حىت منطقة جند.

إمام صنعاء، وهي منطقة  اليمن بشكل عام، ويمكن أن نقسمها إىل دويالت   )2
تمتد من حدود احلجاز على طول البحر األحمر واملحيط الهندي وصواًل إىل حضرموت، 

وحتدها من الشمال جند.
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لليمن من جهة ُعمان من  الهندي واملتاخمة  3( حضرموت على سواحل املحيط 
جهة أخرى وحتدها من الشمال جند.

4( ُعمان أيضًا على ساحل املحيط الهندي وحتتضنه مناطق حضرموت واإلحساء 
وجند.

5( اإلحساء املمتدة على طول اخلليج العريب وتت�اخم جند من الداخل.

6( جند وتمتد على كل املنطقة الداخلية من البالد وحتدها املناطق اخلمس السابق 
ذكرها، حدودها الشمالية أراض حيتلها العرب يف الصحراء السورية. ويمكن اعتب�ارها 
فارس.  لبالد  اجلنويب  الساحل  على  العرب  أقامه  ما  وصف  ونضيف  السابعة  املنطقة 
كانت منطقة اليمن وحضرموت تعرف قديمًا باسم اليمن السعيد “العربي�ة السعيدة”، 
بعني  أبدًا  آخذ  لن  أنين  أظن  لذا  العرب،  بني  عليها  متعارف  غري  التسمية  هذه  ولكن 

اإلعتب�ار هذا التقسيم التعسفي.
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الفصل الثالث

عن الثورات يف اجلزيرة العربي�ة
كل ما نعرفه فيما خيص أقدم احلقب من تاريخ هذه املنطقة، هي أنها كانت حتت 
سيادة ملوك عظام كانوا يسمون تب�ابعة “جمع ُتّبع”. ويعترب هذا اللقب عامًا لكل امللوك 
واسمًا ندعوهم به، مثله مثل اسم فرعون عند املصريني. إال أن للعلماء العرب تقليًدا 
يوضح ويفصل قصة هؤالء امللوك، يستحق أن نقف عنده. فهم يّدعون معرفتهم من 
خالل اآلثار القديمة ُتّبع كان اسم أسرة هؤالء امللوك الذين أتوا من نوايح سمرقند وهم 
هذا  ويتوافق  احلضارة،  إليها  وحملوا  العربي�ة  اجلزيرة  استعمروا  وقد  النار،  عبدة  من 
شعوب  وحضارة  أضواء  حول  عبقري  لكاتب  محتملة  نظرية  مع  تامًا  توافقًا  التقليد 
يل  وأتيحت  يف سمرقند.  الواقعة  التت�ار  بالد  من  جزء  يف  قديمًا  أمة سكنت  من  جنوبي�ة 
رحالة  جاب  فقد  النظرية.  تلك  تدعم  يل  بدت  اليت  امللحوظة  هذه  أدرس  كي  الفرصة 
هولندي يف أوقات عديدة اجلزيرة العربي�ة، وأطلعين يف املخا على مخطوط كتب حبروف 
فريدة وغريب�ة كان قد وجده يف منطقة بعيدة عن السواحل. أي ضرب من اجلنون مسين 
خبطوط  املرسومة  األحرف  لتلك  الغريب�ة  األشكال  لكن   ، املخطوط  ذلك  أنسخ  فلم 
األجبدية  إىل  عوديت  عند  تعرفت  أنين  حىت  ذاكريت،  يف  عميقًا  حفرًا  ُحفرت  مستقيمة، 
الذي  الفاحت  أن  يروي  والتقليد يف بالد فارس  هذه نفسها يف مخطوطات بريسابوليس. 
بىن بريسابوليس كان أصله أيضًا من نوايح سمرقند، وعلى هذا النحو يب�دو أن الفرس 
والعرب كان لهم ملوك احندروا من األمة ذاتها، وتكلموا اللغة نفسها أو استخدموا على 
الدالئل  من  جملة  فإن  امللوك،  هؤالء  أصول  عن  النظر  وبغض  عينها.  احلروف  األقل 
لعبوا دورًا هامًا يف األزمنة السحيقة، لكن ثوراتهم لم تصل إىل  العرب قد  أن  تشري إىل 
مسامع األجيال اليت جاءت بعدهم، وال يمكنن�ا الشك بأنهم لم حيتلوا مصر قبل الفرتة 
املؤرخون  يرويه  ما  وكل  اليونانيون.  لنا  نقله  مما  القديم  التاريخ  بدء  مع  تزامنت  اليت 
عن هؤالء امللوك الرعاة، ال يمكنه أن ينطبق إال على فاحتني عرب. وكذلك األمر فدولة 
الهكسوس املشهورة ال يمكنها أن تكون إال قبيلة من هذه األمة، واليت بعد أن طردت 
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يف  بالنعم  تنضح  أراض  يف  قرون،  عدة  مدى  على  االستمرار  استطاعت  هؤالء  سكانها 
شمال مصر. ومن املؤكد أن معظم هذه الشعوب كانوا من القبائل العربي�ة، ويدل تاريخ 
اليهود بكرثة على أنهم كانوا يف نزاع مستمر مع جوارهم القلق، بل إنهم كانوا يسيطرون 
عليه يف بعض األحيان. يمكنن�ا الذهاب إىل أبعد من ذلك والشك أن هؤالء اليهود كانوا 

قريبني من العرب ولهم أصول ترجع إىل نسل احندر يومًا من هذه األمة املشهورة.

أحداث هذه األمة اليت جرت أيام اإلمارات الفارسية واليوناني�ة والروماني�ة، بقيت 
أحداثًا مجهولة يف طي الكتمان تنحصر يف بعض املحاوالت الصغرية للشعوب املحتلة 
يف إخضاع اجلزيرة العربي�ة، لكنها باءت دومًا بالفشل، أو جنحت لوقت قصري يف إخضاع 
بعض القبائل املقيمة يف املدن الساحلية على البحر األحمر أو يف ختوم سوريا. ويب�دو أن 
اجلزيرة العربي�ة كانت منطقة غني�ة وهامة أيام املصريني القدماء، وقد أعطى كرههم 
عرب  الهندية  اجلزر  مع  بالتجارة  وحدهم  القيام  يف  للعرب  الفرصة  البحر  من  ونفورهم 
ودامت  استمرت  فقد  النحو،  هذا  على  مجراها  أخذت  التجارة  أن  وبما  العريب.  اخلليج 
جتارة  طريق  اكتشاف  لكن  مصر.  وخلفاء  واليونان  والرومان  البطالسة  حكم  حتت 
املزية وأدى إىل خراب عدد  العربي�ة حرمانًا كاماًل من هذه  الهند حرم اجلزيرة  جديد مع 
كبري من املدن اليت ازدهرت وتألقت يف المايض. لقد تزامنت سيطرة ملوك حمرّي على 
العربي�ة على ما يب�دو مع القرنني الذهبيني لهذه األمة، وقد لف  جزء كبري من اجلزيرة 
ظالم دامس تاريخ هؤالء امللوك حىت أنن�ا جنهل شعوبهم وأصولهم، ومن املحتمل أنهم 
احلبشيني  اجتي�اح  نضع  حقبة  أية  يف  بالتايل  ندري  وال  التاريخ.  لهذا  أهاًل  يكونوا  لم 
الذي حتدث عنه بعض املؤرخني. يمكن أن يكون هذا الشعب قد غزا العرب لردهم إىل 
الديانة املسيحية. حىت قيل إنه بعد أن أخضعوا جزءًا من اجلزيرة العربي�ة جنحوا أيضًا 
غامضة  احلدث  هذا  ظروف  أن  إال  باملسيحيني،  املنطقة  فامتألت  هدفهم  حتقيق  يف 
الشك  األقل  على  أو  حبقيقته  للشك  يدفعنا  مما  اخلرافة  من  بعض  ويتخللها  للغاية 
بأسبابه. وهناك حقبة أكرث مصداقية وأشد أهمية هي الدعوة اليت قام بها النيب محمد 
خلفاءه،  السعيد  الفاحت  هذا  استخدم  وقد  جلماعته،  والسيايس  الديين  الصعيد  على 



303القسم السادس عشر: وصف اجلزيرة العربي�ة
أو أي من خلفائه  لم يتمكن هو  للقيام بفتوحات يف بالد بعيدة. لكنه  سواعد بين ملته 
أية  دون  باستقاللهم  البالد  داخل  احلكام  من  احتفظ عدد  فقد  كاملة.  األمة  حكم  من 
مراعاة أو اعتب�ار للخلفاء فيما عدا التقدير املفروض عليهم جتاه سيد الديانة اإلسالمية. 
فاحنصرت سلطة اخلليفة بالسلطة الروحية باستثن�اء جزء من السواحل كان يقع حتت 
سيطرته و يعرتف بسيادته املباشرة. فبعد أن قىض األتراك على سيادة اخلليفة زعزع 
األمراء  من  لعدد  المايض  يف  خضعت  كما  وخضعت  اخلاريج  احلكم  العربي�ة  اجلزيرة 
القوى  من  أي  تعمل  ولم  مختلفة.  أسر  من  احندروا  وقد  ضعفت  أم  هيمنتهم  عظمت 
املجاورة على السيطرة على املنطقة حىت وصول الربتغاليني إىل اجلزر الهندية والبحر 
التخلص  عشر  السادس  القرن  بداية  يف  الغوري  مصر  سلطان  أراد  وعندما  األحمر. 
من هؤالء القادمني اجلدد الذين شكلوا بالنسبة له خطرًا داهمًا، أرسل أسطواًل لطرد 
اجلزيرة  يف  البحرية  املدن  كل  واحتل  الفرصة  من  استفاد  األسطول  لكن  الربتغاليني. 
لتنضوي  املدن  تلك  عادت  األتراك  يد  على  املماليك  سقوط  وبسبب  ولكن  العربي�ة. 
الطبيعيني واألصليني. استمر األتراك يف حربهم ضد  من جديد حتت سيطرة حكامها 
الربتغاليني لتوفري األمن ألرضهم اجلديدة املفتوحة أال وهي مصر. وقام سليمان باشا 
املدن  كل  واحتل  املماليك  السالطني  آخر  مثال  محتذيًا  هائل  تركي  أسطول  رأس  على 
على طول البحر األحمر، وذهب خلفاؤه إىل أبعد من ذلك يف فتوحاتهم، واحتلوا قسمًا 
كبريًا من اليمن وكادوا ان يصلوا إىل املناطق اجلبلية، وبذلك أصبحت اجلزيرة العربي�ة 
كمثل  باشاوات  وحيكمها  القسطنطيني�ة،  يف  الرتكي  السلطان  سيادة  حتت  تقريب�ًا  كلها 
بايق مناطق اإلمرباطورية العثماني�ة. إال أنه ويف املناطق الداخلية بقي هناك الكثري من 
على  االعتداء  عن  يتوقفوا  ولم  عليهم،  ُيسيطر  لم  ممن  املستقلني  والشيوخ  األمراء 
األتراك ومطاردتهم والدفع بهم باجتاه البحر. ويف منتصف القرن المايض توصل اإلمام 
اليت  األماكن  كل  من  بالكامل  األتراك  طرد  إىل  متكررة  جهود  وبفضل  صنعاء  يف  احلايل 
استولوا عليها منذ أكرث من مائة عام. وبذلك لم يعد األتراك يسيطرون على أي يشء يف 
هذه البالد. فيما عدا سلطة ضعيفة مؤقتة يف جّدة وحدها، ومن العبث اعتب�ار اجلزيرة 
عن  بعيدًا  التام  باالستقالل  تتمتع  كانت  حال  يف  العثماني�ة،  األرايض  عداد  يف  العربي�ة 
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يسجل  لم  سحيقة،  أزمنة  منذ  كاملة  عزلة  انعزل  كالعرب  شعب  خارجية.  سيطرة  كل 
يف صفحات التاريخ ما يستحق تسجيله من التغيريات الهامة. وقد احنصرت األحداث 
يف بعض فتوحات وحروب صغرية استطاع القيام بها حكام صغار، لذا فإنين لن أتطرق 
إليها، إال أنين سأذكرها يف وصفي لكل منطقة بشكل خاص، إذا كانت تنفرد حبدث متمزي 

أو تؤثر على جتارة الدول األخرى.
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الفصل الرابع

نب�ذة عن احلكم عند العرب
أسرته؛  على  األب  يمارسها  اليت  السلطة  هي  الطبيعية  السلطة  أشكال  أكرث 
الكوكب  منها  عاىن  اليت  الثورات  بعد  اآلمر،  ني�ة  حبسن  االقتن�اع  على  ُتبىن  الطاعة  ألن 
األزرق، جند أن فلول اجلنس البشري البائس تتشابه، وترتك كل أسرة زمام قيادتها ملن 
التقديس  من  بنوع  الفروع  حتتفظ  األسر  تلك  تتكاثر  وعندما  وجودها.  يف  السبب  كان 
لألصول املعني�ة حبفظ نوع هذه الذرية، واليت مهما انقسمت مع الوقت بقيت تتمسك 
بأصلها الواحد، مجموعة األسر ذات األصل الواحد تشكل ما ندعوه القبيلة. كان يسهل 
الفرع األول أن يتمتع بسلطة تستمد قوتها من السلطة األبوية، وأن يرأس  على كبري 
وتشكل  أخرى  أسر  إىل  فتنقسم  جدًا  كبرية  األسرة  تصبح  األحيان  بعض  ويف  القبيلة. 
قبيلة جديدة. ويف أحيان أخرى جتد بعض القبائل نفسها غري جديرة بالدفاع عن النفس 
ضد عدو قوي فتتحد يف قبيلة واحدة وختتار لها شيخًا مشرتكًا. وحصل أيضًا أن أجربت 
قسر  إىل  يتحول  أن  نادر  أمر  لها،  اخلضوع  على  ضعيفة  قبائل  ونفوذ  بأس  ذات  قبيلة 
يربهن  العرب،  توقف عند  دون  به  واملعمول  احلكم  البدايئ يف  الشكل  وهذا  واستعباد. 
على عراقتهم ويربز أهمية حكمهم احلايل. وقد احتفظ هذا الشكل بنقائه الكامل عند 
البدو. بينما عاىن من بعض التغريات يف مناطق أخرى من اجلزيرة العربي�ة دون أن يتغري 
يف جوهره تغريًا تامًا، وسيسمح يل فيما بعد باملرور على االختالفات املوجودة فيه عند 
يف  احلكم  ماهية  حول  العامة  امللحوظات  ببعض  اآلن  وسأكتفي  منطقة.  لكل  وصفي 
الذين يعيشون يف اخليام فهم لفيف من  الرعاة  العرب  أو  البدو  العربي�ة. وأما  اجلزيرة 
أو عشريته حكمًا يكاد يكون حكمًا مطلقًا. ويعرتف كل  الشيوخ حيكم كل منهم أسرته 
الشيخ  أو  الشيوخ  شيخ  أما  الشيخ،  هو  عليهم  رئيس  بسيادة  الواحدة  القبيلة  أفراد 
الكبري فسلطته حتددها العادات، واحرتامه وتقديره متوارث يف العشرية، لكن الشيوخ 
التابعني خيتارون من أسرة الفقيد أكرث الشيوخ حنكة ومقدرة على احلكم دون النظر إىل 
االبن البكر أو إىل التوايل املباشر، حق االنتخاب هذا باإلضافة إىل حقوق وامتي�ازات أخرى 
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جترب الشيخ الكبري على أن يعترب بايق الشيوخ شركاًء وليسوا أتب�اًعا له، وأن يتقاسم معهم 
السلطة احلاكمة، فروح احلرية اليت تسود هذا الشعب املحارب جتعل اخلضوع عنده 
أمرًا مستحياًل. وهذه الروح تسود بصورة أضعف مع العرب الفالحني أو سكان املدن، 

فيصبح من السهل إخضاعهم.

ففي املناطق اخلصبة من هذه املنطقة، تشكلت عرب كل العصور إمارات مختلفة 
االمتداد بسبب الفتوحات أو بسبب أحكام ديني�ة مسبقة. كما هو اليوم حال شريف 
مكة وأئمة صنعاء ومسقط وبعض أمراء حضرموت. وبالرغم من أن هذه الدول محمية 
بسالسل جبلية إال أنن�ا مانزال جند فيها حىت اليوم بعض الشيوخ املستقلني. وبالرغم 
من كرثة عدد الذين يسودون مناطق داخل دولة سيد ما قوي وذي نفوذ، إال أن احلكم 
املزية  نوع  إال  لهم  وليس  اقطاعات  أبًدا  الشيوخ  يمتلك  وال  البت�ة.  إقطاعيًا  حكمًا  ليس 
على أفراد قبيلتهم. الذين يب�دون هم أيضًا من أفراد احلاكم العشائريني فهم يسكنون 
يف أرايض الدولة وليسوا من أبن�ائها يف الواقع بل يتمتعون باستقاللهم. وما الضريب�ة اليت 
يدفعونها إال مقابل استغالل األرض اليت يستخدمونها وكأنهم مزارعون فيها وهذا ما 
يفعله الشيوخ املقيمون يف سوريا ومصر ويف امتداد جبل األطليس برمته. وأمة تتمتع 
واالستب�داد  الطغيان  يزحف  ولم  عبثي�ة.  قوة  أيدي  يف  بسهولة  تقع  ال  اخلاصية  بهذه 
إىل اجلزيرة العربي�ة إال خلدمة احلكومة التيوقراطية، واليت سّببها األئمة الذين عرفوا 
بأنهم من آل بيت الرسول وأنهم خلفاء له، واعرتف الناس لهم بسيادة روحية وزمني�ة 
يف مناطق حكمهم، وقد استغلوا تقديس الناس لهم ولشخصهم وتمادوا يف سلطتهم. 
مطلقني،  قادة  األئمة  هؤالء  جعلت  نفسها  الديانة  وحىت  والعادات  الشعب  طبع  إن 
هذه العوامل الثالثة كانت بمثابة حواجز أمام استب�داد األئمة وأجربتهم على االعتدال 
النوع من احلكم  إقامة جمهورية. فهذا  العرب يومًا يف  يف قيادة دفة احلكم. ولم يفكر 
ليس نتيجة لألشكال البسيطة، بل إنه يعود جبذوره إىل تعب ونفاد صرب الشعوب اليت 
عانت طوياًل من إهانات وانتهاكات احلكم التعسفي، وأحيانًا من تضافر جهود طارئة 
لعدد من األشخاص ال جتمع بينهم صلة الرحم. ولم تكن املناطق أو املقاطعات املتحدة 
لتوحيد  حكام  عدة  من  مؤلفًا  جتمع  بل  فيدرالية  دولة  وبكيل  حاشد  لقبيليت  التابعة 
أو  السويسري،  احلكم  وليس  األلماين  احلكم  يشبه  وحكمهم  واحد.  عدو  ضد  القوى 
على  الشهرية  الربافا  بدولة  يتعلق  عما  احلسن  اليسري  الزنر  نعرف  املتحدة.  املقاطعات 
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السواحل الشرقية من أفريقيا، ويمكن أن خنلص إىل أنها أيضًا احتاد بني الشيوخ العرب 
شيخ  احلجاز  منطقة  من  قسمًا  يشغلون  الذين  اليهود  حيكم  الساحل.  هذا  على  أقيم 
وريث مستقل عن احلجاز، تبىن أيضًا هؤالء اليهود املنفصلون عن بين أمتهم منذ عدة 
قرون نظام حكم على غرار جريانهم. وقد أدى تعدد هؤالء احلكام الصغار إىل العديد من 
املنغصات. وذلك بسبب احلروب اليت تواترت وكرثت بني الدويالت املتجاورة وصواًل 
احلظ  حلسن  عنها.  يدافعون  كثرية  مختلفة  مصالح  حلكامها  أن  كما  مراكزها،  إىل 
ألف  إذ ينسحب جيش عريب مؤلف من أكرث من  نت�اجئ خطرية،  الزناعات  لتلك  لم تكن 
شخص يظن أنه خاسر إن فقد سبع أو ثمان معارك وختمد الزناعات بنفس السهولة 
أو إقطاعيني  أو حكام  التابعة ألمراء  اليت شبت ألجلها. ال يمكنن�ا الشك أن اجلماعات 
من  ويب�دو  الناس.  راحة  على  سلبي�ًا  تأثريًا  يؤثر  ال  باستمرار  الزوجات  تعدد  يزيد  حيث 
سكن  يف  يعيشون  وخصبة،  غني�ة  بالد  يف  يعيشون  الذين  العرب  نرى  عندما  املدهش 
رديء ويتغذون تغذية سيئ�ة ويلبسون ثي�ابًا رثة ويفتقرون تقريب�ًا إىل كل وسائل الراحة، 

لكنن�ا إذا نظرنا إىل األسباب وضحت لنا النت�اجئ.

الغىن،  على  احلرية  يفضلون  فهم  اختي�اري،  فقر  شك  بال  هو  الرحل  البدو  فقر 
لكن  والسهولة.  الرتف  لهم  توفر  وال  ومزعجة  مضني�ة  حياة  على  الرعي  حياة  ويؤثرون 
الذين يقطنون يف املدن أو يعيشون يف األرياف على الزراعة هم فقراء أيضًا، ألن حكامهم 
من  الكثري  توظيف  األرض.  عائدات  مع  تتن�اسب  ال  اليت  بالضرائب  كاهلهم  يثقلون 
األمراء ورجال الدين يكاد يستهلك قوت الشعب بالكامل. ومثال أرايض زبي�د اليمني�ة 
حتمل  يستطيع  ال  الفالح  أن  على  يربهن  توقفت،  حيث  لها  وصفي  يف  ذكرتها  اليت 
الضرائب دون أن يصري حاله إىل الشقاء والبؤس. ويرجع بال شك السبب العام يف فقر 
اجلزيرة العربي�ة إىل تغري اخلط التجاري إىل الهند والذي أصبح يف يد األوروبيني. إال أنه 
يف حال زرعت فيه األرايض بشكل أفضل لكانت هذه املنطقة وبدون التجارة اخلارجية 
توفري  أجل  من  سكانها  لكل  الضرورية  االحتي�اجات  لتوفري  يكفيها  ما  املوارد  من  تملك 

حياة أفضل.
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سيارة هيكريس )Haekris( األكرث استخداما يف الهند  
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القسم السابع عشر
منطقة احلجاز
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الفصل األول
طبيعة هذه املنطقة وبعض مدنها

ومن  سين�اء،  صحراء  الشمال  ومن  جند،  هضبة  الشرق  من  احلجاز  منطقة  حيد 
اجلنوب اليمن ومن الغرب البحر األحمر. أما حدودها الداخلية فليست معروفة على 
وجه الدقة، وبما أنين لم أر إال سواحلها فلن أتمكن من احلديث عما تبقى إال بعد الرجوع 
إىل تقارير كتبت حول ذلك االمر. وحسب ما علمت يب�دو أن هذه البالد تشبه إىل حد 
اجلبلية  السالسل  إىل  لتصل  وتضيق  تتسع  سهول  السواحل  على  فتمتد  اليمن،  بعيد 
رملية  جرداء  تهامة  سهول  غرار  على  السهول  هذه  األحمر.  البحر  سواحل  حتاذي  اليت 
قاحلة. عدا أراض يف مدخل الوديان يمكن ريها من مياه السيول القادمة من اجلبال. 
ومن املفرتض أن تكون املنطقة اجلبلية خصبة تزرع فيها أشجار الفاكهة وكل املحاصيل 
األخرى. لكين لم أسمع بأن الب يعد من املنتجات. ويصدر الصمغ من مكة يف املنطقة 
اجلبلية وبشكل خاص من جبل الصفراء الكبري الذي يبعد مسري ثالثة أيام عن سواحل 
يف  سابقًا  حلظت  وقد  األجرد.  السهل  هذا  يف  بسهولة  السكن  يمكن  وال  األحمر.  البحر 
طريقي من السويس إىل اللحية أنين لم أر أية مدين�ة أو قرية. وقد قّدمت وصفًا َيْنُبع 
)Jambo( وجدة والقنفذة )Ghunfude( ، املدن الوحيدة على هذا الساحل الطويل. أما 
األماكن الصغرية األخرى القليلة املتن�اثرة فال تستحق أي اهتمام. ولم أستطع اكتشاف 
أية مدين�ة مهمة داخل هذه املنطقة، فيما عدا مدين�ة الطائف الواقعة يف جبل مرتفع يف 
العرب ضواحيها بضوايح دمشق وصنعاء، توفر  الكتاب  مكان جميل جدًا واليت يقارن 
ينمو  الذي  اللوز  ويشكل  العنب،  أهمها  شهية  يانعة  فاكهة  ومكة  جلدة  املدين�ة  هذه 
من  أقل  درجة  على  املدن  بعض  أيضًا  وهناك  ضخمة.  جتارية  مادة  أراضيها  يف  بوفرة 
األهمية وتعود لشيخ قبيلة حرب. وقد حتدثوا يل عن وادي رائع يسىم وادي فاطمة بني 
مكة واملدين�ة، وقد أعطاه النيب محمد هدية عرس البنت�ه الغالية فاطمة، ويملكه حاليًا 
داين برقد فرع من األسرة احلاكمة يف مكة وبالتايل من ساللة هذه األمرية. وال تقدم مكة 

واملدين�ة عاصمتا احلجاز الكثري من الطرائف، األمر الذي ال يتطلب مقاالت خاصة.
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عن سلطة األتراك يف احلجاز
أن له سلطة على احلجاز، مستن�دًا إىل لقب فارغ.  القسطنطيني�ة   يعترب سلطان 
ويعترب علماء اجلغرافيا عندنا هذا القسم من اجلزيرة العربي�ة يف عداد املناطق الرتكية. 
و إذا لم يكن من مصلحة العرب االحتفاظ بهذه السلطة املزعومة واليت تشكل شبحًا 
عليهم، لتخلصوا منها منذ زمن طويل. وبالرغم من االدعاءات الضخمة للسيد األكرب، 
أن  فبإمكانه  البسيطة،  االمتي�ازات  ببعض  احنصرت  العربي�ة  اجلزيرة  يف  سلطته  فإن 
شق  إىل  األحيان  أغلب  يف  تضطر  عسكرية،  فرق  ترافقها  قوافل  مكة  إىل  سنويًا  يرسل 
ضعيف  حاكم  ضد  جربوته  يف  يب�الغ  قوي  سلطان  كأي  بالسالح.ويستطيع  طريقها 
بسبب  مكة  يف  األقوى  أنه  بما  كرسيه،  على  آخر  ب  وينصِّ احلايل  الشريف  خيلع  وأن 
التابعة له. ويجرؤ على وضع باشا يف مكة يتقاسم السلطة مع الشريف على  القافلة 
ضخمة.  قافلة  برفقة  إال  اخلروج  أو  حكومته  إىل  الذهاب  يستطيع  وال  املدين�ة،  هذه 
اجلنود  بعض  األتراك  للحجاج  األمن  لتوفري  يستخدم  فهو  منه،  العرب  يعاين  وبالتايل 
اليت  العائدات  وتتن�اسب  اآلبار.  حلراسة  قديمة  أبراج  عدة  يف  املنتشرين  االنكشاريني 
عليها،.فالسلطان  نفوذه  مع  طرديًا  تن�اسبًا  املزعومة  املنطقة  هذه  من  عليها  حيصل 
ملصاريف  أبدًا  الزهيد  مالها  يكفي  وال  جدة  يف  اجلمارك  ضرائب  الشريف  مع  يتقاسم 
مزنل الباشا. وإن عنّي باشا تركي لهذا املنصب الرائع يعتقد أنه مفتقر للحظوة ويتنفس 
من  طائلة  مبالغ  سنويًا  العرب  يتلق  لم  وإن  هذا.  منصبه  من  ينقل  عندما  الصعداء 
زمن  منذ  الرتكية  األقلية  هذه  لطردوا  االمتي�ازات،  أنواع  كل  من  ويستفيدوا  السلطان 
طويل. فالسلطان يعطي راتب�ًا لألشراف ولكبار الطبقة النبيلة يف احلجاز وأيضًا حلراس 
البيت احلرام، فالرواتب وااليرادات اليت جتىن من أربع أو خمس سفن محملة باملنتجات 
املوارد اليت يعيش عليها تقريب�ًا كل أهل مكة  يرسلها السلطان سنويًا إىل جدة، تشكل 
واملدين�ة. وخالل كل فرتة إقامة احلجاج يف املدين�ة املقدسة يوزع السلطان يومًيا ما يمكن 
أللفي جمل حمله من الماء، دون ذكر العدد الهائل من الهدايا اليت يزين بها الكعبة يغدق 
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بها على كل من ينحدر من ساللة النيب محمد. ويستفيد كبار املجتمع العريب أيضًا من 
الكمية الهائلة من املؤسسات اخلريية اليت أسسها السالطني أو أشخاص أتراك أغني�اء 
وحمامات  خانات  العثماني�ة  اإلمرباطورية  مدن  كل  يف  وجند  املقدسة.  األماكن  لصالح 
أمالكهم  لتأمني  األشخاص  من  العديد  ويقوم  احلرام.  للبيت  عائداتها  ترجع  وبيوت 
من الزناعات واخلالفات فيوقفونها بعد موتهم للبيت احلرام. ويتقاسم عائدات وقف 
هذا املسجد والكعبة شريف مكة وكبري نب�الء احلجاز. وبالنتيجة خيىش أن يفقد العرب 
أرادوا بتبعية ظاهرة اإلشادة والثن�اء على غرور السلطان دون املساس  إذا ما  مواردهم 

حبريتهم.
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شريف مكة
النيب  ساللة  لقب  هو  آخر،  مكان  يف  أحلظ  كي  الفرصة  يل  أتيحت  كما   الشريف 
إىل  يرتقي  ال  الذرية  من  الفرع  هذا  أن  من  وبالرغم  علي،  بن  احلسني  ذرية  من  محمد 
مكانة اخلليفة واإلمام، إال أن السيادة يف معظم مدن احلجاز كانت له على مر العصور. 
انقسمت ساللة احلسني بن علي إىل عدة فروع منها فرع البن عم، والذي يصل عدد 
أفراده حاليًا إىل 300 شخص، وينفرد اليوم حبق العرش يف مكة، ومن ثم يتفرع أيضًا إىل 
فرعني ثانويني هما دار ساجد )Darü Sajid( ودار بركد )Darü Barkad(، وقد تن�اوبا 
السلطان،  لدى  سيان  واألمر  األخريتان.  هاتان  انفصلت  عندما  واملدين�ة  مكة  ُحكم  يف 
ال  احلاكم،  الشريف  أو  الشرفاء  شريف  تلك  أو  األسرة  هذه  أفراد  من  فرد  يكون  أن  يف 
بل إنه يذهب إىل أبعد من ذلك فيغذي انقسامهم وخيص باحلظوة من هو أقوى بغية 
التطلع  الشرفاء  لكل  ويمكن  محددًا  ليس  اخلالفة  نظام  أن  وبما  الطرفني.  إضعاف 
األتراك  املوظفني  خطط  إىل  هذا  احلقوق  يف  الثب�ات  عدم  وينضم  احلكم،  سدة  إىل 
النادر أن يثبت شريف على كريس  مما يسبب يف هذه الدويالت ثورات متكررة. ومن 
احلكم، واألكرث ندرة أال يشوب حكمه ثورة أكرث املقربني من أهله. وقد رأين�ا ابن أخ خيلف 
عمه، وعم خيلف ابن أخيه، وأحيانًا رجل من فرع بعيد ألمري من البيت القديم احلاكم. 
وخالل فرتة إقاميت يف اجلزيرة العربي�ة يف عام 1763م، كان الشريف مسعد حيكم منذ 
أربعة عشر عامًا، وقد اندلعت احلرب بين�ه وبني جريانه العرب وأحيانًا مع املقربني من 
مكانه  وعني  فعزله  القافلة،  يدير  وكان  سوريا  يف  الباشا  قام  سنوات  عدة  منذ  أسرته. 
الوسائل  يملك  جعفر  يكن  لم  القافلة،  رحيل  بعد  لكن  للشريف.  األصغر  األخ  جعفر 
اليت تكفي للبقاء على الكريس فتن�ازل من جديد ملسعد عن احلكم، فما كان من أحمد 
األخ الثاين للشريف الذي حيبه العرب كثريًا إال أن هدد بالهجوم على مكة أثن�اء إقامتن�ا يف 
جدة. وعلمنا بهذا الزناع بعد نهايت�ه بوقت قصري، وبعد عودة أحمد إىل مكة ليعيش فيها 
كأي رجل من اخلاصة. وتربهن هذه األمثلة على أن املسلمني ال حيرتمون القانون الذي 
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منذ  جترأ  املصريني  الباكوات  أحد  أن  حىت  املقدسة.  األماكن  يف  احلروب  من  يمنعهم 

بضعة سنوات ووضع مدافعه الصغرية يف برج داخل حرم الكعبة وأخذ يطلق مدفعيت�ه 

فوق البيت احلرام مستهدفًا قصر الشريف مسعد الذي كان على خالف معه. وتتضمن 

حلي،  القنفذة،  سادي،  الطائف،  ينبع،  املدين�ة،  مكة،  التالية:  املدن  الشريف  دويالت 

باإلضافة إىل ثالث عشرة مدين�ة أخرى قليلة األهمية وتقع جميعها يف احلجاز. يقع جبل 

غزوان بالقرب من الطائف الذي نقل عما يرويه املؤلفون العرب، أنه يتجمد يف منتصف 

الصيف. بما أن هذه الدويلة صغرية وفقرية فال يمكن لعائدات حاكمها أن تكون عائدات 

هامة. لذا فقد وجد موردًا ماليًا من الضرائب املفروضة على احلجاج من منح وهبات 

من احلكام املسلمني، وبدفع كل واحد من احلجاج الشيعة مبلغًا يتن�اسب مع إمكاناته 

يرتاوح من 10 إىل 100 أكو. ويلزم كبري املغول تأدية 60000 روبي�ة للشريف سنويًا مفروضة 

على حكومة سورات. لكن ومنذ أن استوىل اإلجنلزي على هذه املدين�ة وأراضيها، لم يعد يف 

استطاعة احلاكم الهندي يف سورات دفع هذا املبلغ. فطالب به الشريف من اإلجنلزي بما 

أنهم أصبحوا مالك سورات، وكي يرغمهم على الزنول عند طلبه منع قبطانًا إجنلزييًا من 

اخلروج من مين�اء جدة. لكن البحار غادر بالرغم من أمر املنع، فاشتكى الشريف للباب 

الوقت نفسه مع ممثل  لوزير إجنلرتا. وتب�احث يف  بلغ بدوره هذه الشكوى  الذي  العايل 

إجيابي�ة،  نت�اجئ  عن  تسفر  لم  اجلهود  هذه  لكن  سورات،  يف  أيضًا  املقيم  الهندي  احلاكم 

ويب�دو أن حاكم مكة اضطر للتخلي عن الضرائب الهندية. وال تصل سلطة الشريف إىل 

حدود السلطة الروحية واليت تتعلق فقط برئيس رجال الدين لكل طائفة من املقيمني 

يف مكة. أما املسلمون املتشددون كاألتراك على سبي�ل املثال فال حيبون الشرفاء ويظنون 

أنهم ليسوا تمامًا من متبعي السنة ويتبعون سرًا طائفة الزيديني املعتدلة. 
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مدين�ة مكة
أرض  يف  وتقع  واحد،  يوم  مسرية  يقارب  ما  جدة  عن  تبعد  املقدسة  املدين�ة   هذه 
وفرية،  يانعة  ثمارًا  جند  اجلبلية  املرتفعات  يف  فراسخ،  بضعة  بعد  وعلى  جافة  جرداء 
وخالل أشهر الصيف يشتد احلر يف مكة، فيلجأ سكانها إىل إغالق النوافذ التقاء لهيب�ه، 
ويرشون الشوارع بالماء إلنعاش الهواء، ولدين�ا أمثلة ألشخاص اختنقوا وسط املدين�ة 
بسبب الرياح املحرقة اليت تسىم سموم. وبما أن نسبة عالية من نب�الء احلجاز يقطنون 
هذه املدين�ة فقد بنيت بن�اًء حسنًا، أفضل من بن�اء أية مدين�ة أخرى يف اجلزيرة العربي�ة. 
ومن أجمل األبني�ة اليت تضمها املدين�ة، هي الكعبة املشهورة أو بيت هللا واليت كان لها 
هذا  لرؤية  كبري  فضول  حيدوين  وكان  محمد.  النيب  قبل  حىت  العرب  عند  خاص  تكريم 
الذهاب إىل مكة ليس فقط بسبب قانون  الفريد، لكن ال جيرؤ أي مسييح على  البن�اء 
لكن  الفضول.  هذا  ملثل  ما  مانعًا  جيدون  العقالء  املسلمني  ألن  أو  ذلك  يمنع  صريح 
بسبب اعتقادات الشعب أن هذه األرض مقدسة، وأنه ال جيدر باملسيحيني أن تدوسها 
أن  حىت  الكفار.  أقدام  وطئتها  إن  باخلرافة  املعتقدين  رأي  حسب  ستدنس  أقدامهم، 
فائقة.  قوة  بفضل  منها  االقرتاب  املسيحيني  على  يصعب  أنه  لالعتقاد  ذهبوا  الناس 
ويروى أن كافرًا وصل إىل التالل املحيطة بمكة فانقضت عليه كالب خرجت من املدين�ة، 
فصعق الرجل من تلك املعجزة ومن الهالة القدسية للكعبة وما كان منه إال أن أصبح 
شهود  وكأنهم  مكة  يصفون  الذين  األوروبيني  كل  أن  إىل  خنلص  أن  جيب  ولذا  مسلمًا. 
عيان، ما هم إال مارقني فروا من تركيا. وقد دعم مثال حديث العهد تلك الشكوك. فقد 
بصفته  احلاج  األمري  مرافقة  إىل  الديانة،  هذه  قوة  من  التحقق  آماًل  فرنيس  جراح  انقاد 
طبيب�ًا، وما كاد يصل إىل املحطة األوىل حىت أرغم على اخلتان وبذلك سمح له بمتابعة 
ال  فإنهم  مكة،  إىل  بالذهاب  لألوروبيني  يسمحون  ال  املسلمني  أن  من  وبالرغم  الرحلة. 
من  أخذت  فقد  البن�اء.  هذا  حول  بمعلومات  وإيفادهم  لهم  الكعبة  وصف  يرفضون 
القاهرة نسخة عن رسم هذا البيت املقدس وصححته بعد ذلك بن�اء على لوحة رسام 
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وبيعها  للكعبة  صغرية  ولوحات  رسوم  تنفيذ  يف  يومه  قوت  ويكسب  يعمل  كان  تركي، 
املؤمنني،  املسلمني  من  العديد  تقارير  إىل  وبالرجوع  الرسوم  هذه  إىل  للحجاج.بالعودة 
من  بنسيج  أعاله  يغطى  مربع  برج  عن  عبارة  معقد،  شكل  بدون  فقري  بن�اء  الكعبة  فإن 
احلرير األسود املطرز بالذهب. ينسج القماش يف القاهرة ويقدم منه السلطان الرتكي 
يف كل عام ستارًا جديدًا ليحل محل الستار القديم، كما صنعت ميازيب هذا املبىن من 
اليت  األقواس  فهي  املقدس،  البيت  هذا  يف  الروعة  غاية  يب�دو  ما  أما  اخلالص.  الذهب 
حتيط بالساحة اليت تقع يف وسطها الكعبة. يتحدث الناس بإعجاب عن كمية املصابيح 
الروايات  أنه ووفق هذه  الذهبي�ة والفضية اليت تمتلئ بها األقواس، إال  والشمعدانات 
بعض  يف  تعرض  اليت  املمتلكات  قيمة  تضاهي  ال  الكعبة  ثروات  فإن  أيضًا،  بها  املبالغ 

الكنائس الكاثوليكية يف أوروبا.

كما وتضم الكعبة ذخرية من بني أكرث الذخائر تكريمًا و فرادة، إنه احلجر األسود 
املشهور والذي حمله امللك جربائي�ل من أجل بن�اء البيت احلرام. ويروي رجال الدين أنه 
مسري  بعد  على  حىت  النظر  يغيش  بريقه  وكان  البي�اض  ناصع  كان  احلجر  وصول  عند 
البشر، فعتم لونه  أيام منه، لكنه انتحب وذرف دموعًا وبكى طوياًل على خطايا  أربعة 
ثم صار أسوًدا فاحم السواد. وعلى كل مسلم يف كل مرة يطوف بها حول الكعبة أن يقبل 
أو يلمس على األقل هذا احلجر الرحيم. وال يكرم التكريم نفسه مقام إبراهيم أو حجر 
إسماعيل، ويعفى احلجاج من واجب مشاهدته أو تقبيله. يكرم املسلمون الكعبة ألن 
إبراهيم قد بن�اها واختذ منها داًرا للعبادة والصالة. كما وجند يف حرمها برئ زمزم الذي يقدره 
إبراهيم  تركها  أن  وبعد  هاجر  العجائيب،  أصله  بسبب  ويكرمونه  الصالح  لمائه  الناس 
لرتوي  نبع  عن  تفتش  وذهبت  إسماعيل  صغريها  املكان  هذا  يف  وضعت  السالم،  عليه 
غليل ابنها الذي كان حيتضر ظمأ، لكنها لم جتد أي نبع وعادت فتملكتها الدهشة عندما 
رأت ماًء ينبع من بني سايق وليدها هذا النبع هو نبع زمزم املوجود يف الوقت احلاضر. وما 
زال يزين الكعبة صف من األعمدة املعدني�ة املحيطة بها، يربط بينها سالسل وتسند 
عنها،  وحتدثت  سبق  اليت  األقواس  أو  البوابات  وتشكل  الفضية.  املصابيح  من  الكثري 
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ملجأ للحجاج يلجؤون إىل ظلها عندما يشتد احلر، كما أن لها غرض آخر، يفرش التجار 
املسلمون  ويعتقد  األقواس.  تلك  حتت  بضائعهم  بالقوافل  يلحقون  الذين  الكثريون 
اعتقادًا راسخًا أن قدسية مكة تمتد لتطال أيضًا األماكن املحيطة بها. فأراضيها تشتهر 
بقداستها على مسافات منها. هناك عالمات ممزية لتلك القدسية. وجتد كل قافلة يف 
الظهور  اليت عليهم  املتواضعة  األلبسة  بارتداء  تن�ذر احلجاج  طريقها دالالت مشابهة 

بها يف هذه األرض املقدسة.
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الفصل اخلامس
احلج عند املسلمني

يف  األقل  على  واحدة  مرة  مكة  إىل  الذهاب  مسلم  كل  واجب  من  فإن  نعلم  وكما 
حياته للتعبد والصالة يف األماكن املقدسة. ولو كان هذا القانون مطبق حبذافريه، لكان 
سباق احلجاج إليها ذو شأن عظيم، ولكان من املستحيل على املدين�ة استيعاب كل هذه 
إىل  خنلص  أن  ويمكن  اإلسالمية.  الديانة  تعتنق  اليت  البلدان  كل  من  الكثرية  اجليوش 
بمنتهى  منه  أنفسهم  اآلخرون  يعفي  بينما  الواجب،  هذا  يكملون  وحدهم  الورعني  أن 
يدفعوا  أن  يقال  واحلق  احلرية  لهم  فإن  للحج  الظروف  لهم  تسمح  ال  ومن  السهولة. 
على  جيرؤ  ال  كهذا  مأجورًا  حاجًا  لكن  عنهم.  ني�ابة  باحلج  يقوم  كي  مبلغًا  ما  لشخص 
القيام إال بمهمة واحدة يف الرحلة كما جيب عليه منعًا لكل التجاوزات أن حيمل شهادة 
مطابقة لألصول موقعة من إمام مكة بأنه قام بالواجبات الديني�ة املطلوبة يف األماكن 
أثن�اء  الناس حًيا كان أم ميًت�ا ألنه بعد وفاة أحد ما لم يستطع  املقدسة باسم فالن من 
حياته القيام بهذا الواجب، يمكن توكيل أي شخص للقيام باحلج باسمه. وقد التقيت 
أحيانًا حبجاج مأجورين لم يدفع لهم مستأجرهم مااًل كافيًا ختلصوا من هذا المأزق فيما 
بقي لهم من الطريق بالتسول وطلب الصدقة. والقوافل القليلة العدد مقارنة باجلموع 
الغفرية من املسلمني، تت�ألف من عدد كبري من األشخاص الذين ال يقومون بالرحلة من 
باب العبادة. هم التجار من كل األصناف الذين يؤمنون احلاجات الضرورية للحجاج، 
واجلنود الذين تدفع لهم القوافل أجورهم حلمايتها، ونتج عن هذه العادة أن الكثري من 
القوافل  تلك  أهم  فقط.  خاصة  مصالح  أجل  من  كثرية  مرات  مكة  إىل  أتوا  األشخاص 
مسافة  على  بها  وتلتحق  دمشق،  باشا  يرأسها  اليت  سوريا  من  القادمة  القافلة  هي 
قافلة  تأيت  كما  احلج.  أمري  لقب  يتخذ  و  البكوات  أحد  يقودها  اليت  مصر  قافلة  معين�ة 
من اليمن وأخرى أصغر من بالد اإلحساء. يأيت بعض احلجاج بشكل فردي عن طريق 
البحر األحمر قادمني من الهند ومن جتمعات عربي�ة على السواحل األفريقية. ويرافق 
الُفْرس القافلة اآلتي�ة من بغداد حيث يعني الباشا قائدها وهو منصب مرحب ألن القائد 
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جيرؤ على ابزتاز األموال من الهراطقة الفرس. وعندما رويت ما كنت قد شاهدته على 
منت سفينتن�ا يف رحلتن�ا من السويس إىل جدة، حتدثت عن األرحام وعن األماكن حيث 
ملزمون  أنهم  أضيف  أن  وعلي  التواضع.  غاية  يف  مالبس  بارتداء  ملزمني  احلجاج  كان 
أيضًا بالذهاب إىل مكة حال وصولهم إىل النقاط اليت تعلن عن بداية األرايض املقدسة. 
أىت برفقتن�ا يوناين من غري املسلمني من السويس وكان يود التوقف يف جدة وقد عاىن من 
التأنيب والتعنيف، حىت انه أجرب على الذهاب إىل مكة قبل االنتهاء من أعماله وأشغاله.

فدون  املقدسة.  األماكن  إىل  ليصل  احلاج  يسرع  أن  املفيد  من  فإنه  تبقى  وفيما 
يمكنك  ال  العبادة  مناسك  كل  تأدية  ودون  املواقف  كل  يف  البداية  منذ  حاضًرا  تكون  أن 
احلصول على لقب حاج، وهو لقب يرغب به األتراك فهو يمنح لمالكه احرتاًما وتبجياًل 
إهمال  مدى  على  دليل  هي  اإلسالمية  البالد  يف  اللقب  هذا  ندرة  حقيقية،  وامتي�ازات 
على  يعملون  الذين  الشرقيني  املسيحيني  عند  مماثلة  عادة  وتعم  احلج.  واجب  تأدية 
اللقب  هذا  على  وللحصول  رعيتهم  ألبن�اء  يمنح  لقب  وهو  مقديس  أو  حاج  لقب  اختاذ 
كل  وحضور  املدين�ة  تلك  يف  الفصح  عيد  قضاء  جيب  بل  أورشليم  إىل  الذهاب  يكفي  ال 

طقوس أسبوع اآلالم فيها.
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 الفصل السادس
املدين�ة املنورة

املنورة وهي مدين�ة مساحتها  املدين�ة  على مسافة يوم واحد من مين�اء ينبع، تقع 
صغرية حتيط بها أسوار قديمة مهدمة يف سهل رملي. وهي ملك شريف مكة بالرغم من 
أنها كانت حتت رعاية حاكم خاص لها من أسرة دار بركد. أما اليوم فقد وىل الشريف 
تسىم  محمد  النيب  عهد  قبل  املدين�ة  كانت  بالضرورة.  احلاكم  أسرة  من  وزيرًا  عليها 
يرثب، وأطلق عليها اسم مدين�ة النيب بعد أن أخرجه أهل قريش من مكة فالتجأ إليها 
ملزمني  غري  ولكنهم  فيها  املوجود  النيب  قرب  املسلمون  وحيرتم  أيامه.  بايق  فيها  وأمىض 
اللتان يف طريق عودتهما  للتعبد والتقوى. وحدهما قافلة سوريا و قافلة مصر  بزيارته 
من مكة تمران بالقرب من املدين�ة فتغريان مسريهما قلياًل لرؤية القرب. وحصلُت أيضًا 
من تركي على رسم للمسجد الكبري، حيث يرى القرب يف زاوية ساحته الكربى. وبما أنه 
منه  االقرتاب  منع  فقد  الرسول  لرفات  خرافية  عبادات  فيه  الشعب  يقيم  أن  خيىش 
ووضعت شباك يمكن الرؤية من خاللها. والقرب بن�اء بسيط على شكل صندوق دون أية 
معالم أخرى. ولم أعلم على اإلطالق ما هو أصل هذه القصة املضحكة املنتشرة يف أوروبا 
وهي قصة قطع مغناطيسية كبرية ترفع يف الهواء ضريح النيب محمد. يوجد الضريح 
بني ضرحيني يضمان رفات أول خليفتني، وبالرغم من أنه ليس أعظم أضرحة معظم 
مؤسيس املساجد، فإن البن�اء الذي خيبئ�ه مغلف من اخلارج بنسيج من احلرير أخضر 
اللون ومطرز بالذهب جيدده باشا دمشق يف كل عام. حيرس املبىن أربعون خيص يسهرون 
على أمن الكزن الذي خيتئب فيه كما يقال، ويت�ألف الكزن بشكل رئيس من الهدايا املقدمة 
معه  نسجت  لكن  جًدا،  هاًما  الكزن  ويعترب  الكريمة،  األحجار  ومن  املسلمني  كبار  من 
الكثري من احلكايات وانضمت إىل الرواية اليت قصت علي لدرجة ال أدري ما أقول عنها. 
وقد أكد يل العديد من الشخصيات اإلسالمية تأكيدًا جديًا أن من أحد األشياء الثمين�ة 
إىل  املعادن  كل  حتول  اليت  املسحوق  من  كمية  أو  الفالسفة  حجر  هو  القرب  يف  املحفوظة 
ذهب خالص. إال أن تاجًرا عربًي�ا محرتًما أكد يل أن احلرس لم يعني إال إلبعاد السوقة 
الذين بدأوا بريم املالبس على الضريح من أجل التربك بها واعتب�ارها نوعًا من الذخائر.
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 الفصل السابع

شيوخ عرب وشيوخ يهود مستقلون
و  يتقاسم املنطقة اجلبلية يف احلجاز عدد كبري من الشيوخ السادة. أكرثهم قوة 
أوسعهم نفوذا هو شيخ قبيلة حرب، والذي يستطيع تعبئ�ة ألفي رجل، ويقيم يف مدين�ة 
اخلاصة  األشهر  أثن�اء  والقرى.  املدن  بعض  على  اآلن  حىت  نفوذه  ويبسط  مكشوح، 
والقرى،  املدن  يف  السنة  بايق  ويقطنون  اخليام،  يف  القبيلة  هذه  كبار  يقيم  بالرعي، 
بينما يقطن العامة يف أكواخ مغطاة باألعشاب. وتقع هذه اإلمارة يف اجلبال بني مكة 
و املدين�ة. ولم أتمكن من احلصول على أسماء وأحوال بايق الشيوخ املستقلني يف هذه 
املنطقة. وما علمته هو أن هؤالء العرب يقطنون طوال العام يف املدن والقرى ويملكون 
قالعًا مبني�ة على مرتفعات وعرة حلماية أنفسهم، وينضمون أحيانًا إىل جريانهم لنهب 
القوافل الرتكية بالرغم من أنها ال تمر بأراضيهم. ويقلق شيخ قبيلة حرب بشكل خاص 
واملصريون  السوريون  له  يدفع  لم  حال  ويف  عليها،  ضرائب  ويفرض  القوافل  راحة 
يسعدون  الذين  جريانه  من  جيشًا  حيشد  باملرور،  لهم  للسماح  بها  يلزمهم  اليت  الغرامة 
عندما يتقاسمون معه حصتهم من نهب القافلة. لكن أعظم هذه الدويالت شأنًا وأقلها 
ويف  خيرب،  دولة  تدعى  و  املدين�ة.  شريق  شمال  اجلبال  يف  اليهود  شكلها  دولة  هي  شهرة 
اجلزيرة العربي�ة يعرف اليهود الذين يقيمون فيها ببين خيرب. ولهم شيوخهم املستقلون 
 .)Aneffe( حنيف  بين  و  شعبان  وبين  مسعد  بين  قبيلة  هي  قبائل  ثالث  يف  ويتوزعون 
القوافل، لدرجة أن أكرب الشتائم اليت يمكن أن  ويمقتهم املسلمون ويتهمونهم بسلب 
النهب  إليهم  يعزى  أن  اخلطأ  من  أنه  ويب�دو  خيرب،  ابن  تدعوه  أن  هي  ما  أحد  إىل  توجه 
للجيش  حليفة  فرقًا  قدموا  اليهود  أن  بالثقة  جديرون  مسلمون  يل  أكد  وقد  السلب.  و 
العريب الذي قام مؤخًرا بنهب قافلة دمشق إال أن سادة املشروع واملحرضون عليه كانوا 
يهود  أن  ويب�دو  جند.  يف   )Aneffe( حنيف  قبيلة  وشيوخ  احلجاز  يف  حرب  قبيلة  شيوخ 
سألت  وعندما  آسيا.  يف  املنتشرين  إخوانهم  مع  وارتب�اطهم  بعالقتهم  يهتموا  لم  خيرب 
عن أحوالهم من اليهود يف سوريا قالوا يل إن يهود خيرب الذين يّدعون األخوة ال جيرؤون 
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على الظهور ألنهم ال يطبقون الشريعة. وحتما أن بين خيرب هؤالء هم من طائفة قليلة 
يكرهونهم  والذين  بالفريسيني  عام  بشكل  املتمسكني  اليهود  كبايق  ومنتشرة  العدد 
أكرث حىت من املسلمني واملسيحيني. واسم قبيلة حنيف له عالقة واضحة باسم قبيلة 
 Benjamin( واليت حتدث عنها وكأنها من أبن�اء بلده، بنجامان تودل )Haneffe( حنيفي
 )Baruc Anzab( عزنب  باروك  قبيلة  بعيد  حد  إىل  تشبه  تزال  ما  أنها  كما   .)Tudele

وهكذا  األوائل.  وللخلفاء  محمد  للنيب  واملتاعب  األىس  من  الكثري  اليهود  سبب  وبذلك 
فإن هذه العائلة اليهودية قد حكمت يف تلك املنطقة منذ أكرث من اثين عشر قرنًا. ومن 
بني اليهود املعاصرين فإن أول من حتدث عن مملكته هو بارشيما  )Barchema( وعن 
اليهود املستقلني الذين يقيمون يف ضوايح املدين�ة. ويمكن أن يكون هذا احلكم قد سمح 
بوالدة تقليد السبيت. فهؤالء اليهود وبما أنهم ال يسافرون يف يوم السبت لم يتمكنوا من 
اللحاق بالقوافل. وبالتايل فإن األرايض اليت يقيمون عليها محاطة بالصحاري الشاسعة 
أو  كهذا  منعزل  بلد  مغادرة  عليك  استحال  ما  بقافلة  تلتحق  لم  فإن  لألمان،  واملفتقرة 

الوصول إليه.



323القسم السابع عشر: منطقة احلجاز

القسم الثامن عشر
اليمن بصورة عامة
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الفصل األول
حدود اليمن وتقسيمه

تنطوي هذه البالد الواسعة على أجمل مناطق اجلزيرة العربي�ة وأخصبها، وحييط 
منطقتني  إىل  اليمن  تضاريس  تنقسم  واحلجاز.  وجند  وحضرموت  األحمر  البحر  بها 
قاحلة  سهلية  األحمر  بالبحر  حتيط  اليت  فاملنطقة  واملناخ،  الرتبة  يف  تمامًا  مختلفتني 
رملية يبلغ عرضها مسري يومني تقريب�ًا، كما أن مناخها حار جدًا. أما املنطقة الثاني�ة اليت 
تب�دأ حيث تنتهي املنطقة األوىل فهي منطقة مرتفعة مليئ�ة باجلبال الشاهقة واخلصبة 
ومناخها أكرث اعتدااًل من املنطقة األوىل. يعود هذا التقسيم إىل التاريخ الطبيعي للجزيرة 

العربي�ة وإىل التقسيم السيايس أيضًا.

وتتب�اين  األمراء،  من  كبري  عدد  العربي�ة  اجلزيرة  أحناء  كل  يف  كما  اليمن  يتقاسم 
مساحات سيادتهم تب�اين�ًا شديدًا، ويتمتع بعض األمراء ذوي النفوذ القوي وعدد هائل 
من الشيوخ يف أراضيهم الصغرية بالسيادة الكاملة واالستقالل. وأعظم هؤالء األمراء 
شأنًا هو اإلمام الذي يقيم يف صنعاء. وبما أنين جبت قسًما من والياته وتعرفت عليها 
أنها تشكل مساحة  أكرث من غريها، فإنين سأخصص مقااًل مستقاًل لوصفها، وخاصة 

كبرية من اليمن. وسأوجز اآلن ما عرفته عما تبقى من هذه املنطقة.

ا لواليات اإلمام ونقاًل عن رواية أشخاص على 
ً
والواليات املستقلة يف اليمن خالف

قدر كبري من الثقافة هي: 

1. بالد عدن اليت حيكمها منذ بعض الوقت أمري متمزي.

2. إمارة كوكبان اليت يملكها سيد.

3. بالد القبائل أو حاشد وبكيل وفيها العديد من الشيوخ الذين شكلوا ألنفسهم 
مكانة متمزية.

4. إمارة أبو عريش اليت حيكمها أحد الشرفاء.
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5. منطقة تمتد بني أبو عريش واحلجاز ويسكنها بدو أحرار.

6. أرايض خوالن ولها شيخها اخلاص.

وأراض  السادة،  أحد  إىل  تعود  اليت  صعدة  إمارة  من  وتت�ألف  سنحان  أرايض   .7
لبعض الشيوخ املستقلني.

8. جنران.

9. قحطان.

10. نهم.

11. خوالن يف الشرق، أربع إمارات صغرية حيكمها شيوخ.

الشيوخ  بعض  وحيكم  الشرفاء  أحد  وحيكمها  الواسعة  مأرب  أو  اجلوف  بالد   .12
أراض منها.

13. منطقة يافع اليت يوجد فيها على األقل ثالثة شيوخ مستقلون.

أعرفها  لم  اليت  املستقلة  الدويالت  من  العديد  شك  وبال  اليمن  يف  أيضًا  وهناك 
بسبب صغرها. ولن يستطيع أبدًا رحالة توقف يف طريقه لبعض الوقت أن يكون على 
ماعرفته  وهذا  ألماني�ا.  منها  تت�ألف  اليت  الصغرية،  املستقلة  املناطق  كل  بأسماء  دراية 
سبب  هو  الصغار  السادة  من  الكبري  العدد  هذا  إنَّ  عليه،  عيان  شاهد  كوين  سابقًا 
املتضاربة بال هوادة خترب  اليمن، كما أن كرثة املصالح  إليه حال  الذي آلت  االحنطاط 

وتسئي للتجارة والصناعة.
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الفصل الثاين
 إمارة عدن

دويالت  حىت  وغربًا  شمااًل  وتمتد  الهندي،  املحيط  حىت  جنوبًا  اإلمارة  هذه  تمتد   
عام  ويف  لكن  لإلمام،  المايض  يف  تعود  أراضيها  ملكية  كانت  يافع.  حىت  وشرقًا  اإلمام، 
البالد  فحكم  شيخًا  لهم  وانتخبوا  اإلمام  نصبه  الذي  احلاكم  السكان  طرد  1730م 
اإلمارة،  لتلك  اسمها  والشهرية  القديمة  املدين�ة  تلك  عدن  وأعطت  تامة.  باستقاللية 
ومازالت املالحة قائمة يف مرفأها بالرغم من أنه فقد ازدهاره السالف. وال تتمتع جتارتها 
بذلك القدر من األهمية ألن حاكمها ال يعيش بسالم مع جواره، فالبضاعة الوحيدة اليت 
تصدر من اإلمارة هي الب الذي يأيت من يافع. يوجد يف هذه اإلمارة الصغرية الكثري من 
املدن والقصور اليت ليس لها أهمية كربى، واملكان الوحيد املتمزي حىت اليوم هو حلج مركز 
الشيخ احلايل عبدالكريم الفضلي، وقد حاصر مدين�ة الفضلي يف عام 1757م الشيخ 
مدين�ة  من  تت�ألف  صغرية  منطقة  هذه  والفضلي  معاملتها،  وأساء  الرب  عبد  املشهور 

وبعض القرى املشهورة كونها مسقط رأس األسرة احلاكمة.
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الفصل الثالث
 إمارة كوكبان

 تطوق دويالت إمام صنعاء منطقة كوكبان وحتيط بها، وتمتد كوكبان من جهة 
من  فيها  احلاكمة  األسرة  وتنحدر  وبكيل.  حاشد  يف  احللفاء  أرايض  حىت  فقط  واحدة 
ساللة النيب محمد بفضل الهادي، وهو إمام صعدة. وقد كان لكوكبان وعلى مدى عصور 
عديدة أجمل البقاع واألرايض اليمني�ة، كما أنها احتفظت أي األسرة بلقب اإلمام إبان 
االحتالل الرتكي. وعندما جنح القاسم يف طرد األتراك من اليمن، اضطرت هذه األسرة 
العريقة إىل التن�ازل عن لقب اإلمام لهذا الفاحت العريب اجلديد، واالكتفاء بلقب سيد أو 
سيدي وبقيت يف سدة حكم دويلة مهمة. وقد اطلعت على موجز لتوايل خالفة هؤالء 
األمراء ولم تتح يل الفرصة ملراجعتها. يدعى األمري الذي حكم عام 1763م سيدي أحمد 
كوكبان  يف  مقره  جعل  وقد  أبن�ائهم،  من  كبري  وعدد  كثريون  وإخوة  أبن�اء  عدة  له  وكان 
وهي مدين�ة صغرية قليلة التحصين�ات لكنها منيعة وصعبة املنال بسبب موقعها على 
جبل عال. وقد رصفت عمة األمري دربًا يقود اإلبل املحملة حىت املدين�ة. جند يف مختلف 
النوايح اليت قسمت البالد عددًا كبريًا من املدن والقرى، يملك معظمها قصورًا أو قالعًا 
يف جوارها على اجلبال. وتب�دو مثل هذه االحتي�اطات ضرورية كي يدافع أمري ضعيف 
عن نفسه ضد جار قوي كإمام صنعاء على سبي�ل املثال. وادي العة، واٍد خصيب يشتهر 
بزراعة الب ويملكه سيد إبراهيم شقيق األمري احلاكم، ويوجد فيه ين�ابيع ماء معدني�ة 

حارة.
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الفصل الرابع
حلفاء حاشد وبكيل

أو  القبائل  بالد  حصريًا  تدعى  اليت  املمتدة  املنطقة  حلفاء  شيوخ  عدة  يتقاسم 
بالد القبائل اجلبلية، لكنها تسىم بصورة عادية حاشد وبكيل، وهو اسم عام للحلفاء. 
تمتد هذه املنطقة شمااًل حىت صحراء أماسيا )Amasia( وحتدها من اجلنوب والشرق 
يف  وتنفرد  املنطقة  تتمزي  عريش.  أبو  إمارة  غربًا  وتت�اخم  كوكبان  وإمارة  اإلمام  دويالت 

املشرق كله بسبب ندرة املفهوم اجلمهوري يف آسيا. 

كل  وحيكم  والنسب  احلسب  ذوي  الشيوخ  من  جبمع  اجلبلية  البالد  هذه  تكتظ 
عن  الدفاع  بتعذر  الشيوخ  هؤالء  شعر  وعندما  االستقاللية.  بكامل  منطقته  منهم 

النفس بشكل فردي ضد أي عدو قوي، جتمعوا لتب�ادل التعاون واملساندة.

من الصعب حىت يف أوروبا سن دستور للدولة يف وقت قصري، يف الشرق وعند أمم 
يف حالة حذر وحتد دائم فإن األمر يكون أشبه باملستحيل. فلم أتمكن أبًدا من معرفة أي 
من القوانني أو الشروط لذلك التحالف بني حكام صغار، كل ما عرفته هو أنهم ينتخبون 

يف وقت احلرب عددًا ما من القادة لقيادة اجليوش احلليفة.

بسالة  يضاهيهم  ال  وجنود  املراس  شديدو  محاربون  وأتب�اعهم  احللفاء  هؤالء 
وشجاعة أي من العرب. ويدفع كل من اإلمام وشريف مكة أجوًرا مرتفعة ملجموعات 
كثرية من هؤالء اجلبليني، وتفوق األجور ما تتقاىض فرق أخرى من جيوشهم. ويشرتط 
ويعينون  الفرق  يشكلون  الذين  هم  والشيوخ  قومهم  من  ضباط  يرأسهم  أن  اجلبليون 
الزناع مع احللفاء. فعندما يهاجمون دولة صنعاء، ينقلب  الضباط. ولذا خيىش اإلمام 

أبن�اء قومهم التابعون لإلمام، وينضمون إىل جيش احللفاء. 

على  الشيوخ  هؤالء  حملت  قد  تكون  أن  املشرتك  جدهم  حول  للرواية  ويمكن 
اللذين  وبكيل  حاشد  من  اسمهم  احللفاء  استمد  احللف،  لهذا  والوفاء  التحالف 
وباالستن�اد إىل الرواية الشعبي�ة، هما ولدا بابروحام العظيم واألمرية جنمة. ولد بابروحام 
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األمرية  اختطاف  من  خيالية  مغامرات  عدة  بعد  وتمكن  متميزين،  أبوين  من  ناتويل  يف 
منهما  واحندرت  وبكيل  حاشد  وأجنبا  اليمن  جبال  إىل  والتجئا  بيثيين،  امللك  بنت  جنمة 
ومن  أهل  أنهم  على  أنفسهم  إىل  الشيوخ  ينظر  وبالتايل  القبائل،  بالد  شيوخ  كل  أسر 
أسرة واحدة. وهناك وباستمرار يف هذا البلد شيوخ ينحدرون من ساللة عريقة أكرث مما 
تنسب إليهم الرواية. يف منطقة عمران ويف مدين�ة بيت التوبة يقيم شيخ من أسرة ُتّبع 
ينحدر من كبار ملوك اليمن الذين حيملون هذا االسم. لقد عّددوا يل ما يقارب أسماء 
خمسني شيخًا مستقاًل يملك بعضهم أرايض وسط أمالك اإلمام، وال جدوى هنا من 
ذكر أسمائهم. يتب�اين عطاء األرض اليت يسكنها احللفاء رغم وجود وديان معطاءة تنتج 
بوفرة الثمار والفواكه، وجبال خصبة حترث وتزرع. وهناك الكثري من القصور املبني�ة يف 
املرتفعات، والقليل من املدن املهمة. تتمزي مدين�ة عمران اليت حتمل االسم نفسه ملنطقة 
عمران بسبب كونها مقر ملوك ِحْمرَي  يف المايض ثم مقر األئمة. ونرى فيها بقايا قصور 
موغلة يف القدم. وجند يف مدن صغرية أخرى بعض املعالم اليت تثبت أن جزءًا كبريًا من 

بالد القبائل كانت قبل االحتالل الرتكي حتت سلطة األئمة القدماء.
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الفصل اخلامس
من إمارة أبو عريش وبدو مجاورين

من  جزءًا  تشكل  وهي  عاصمتها،  إىل  نسبة  االسم  بهذا  عريش  أبو  إمارة  سميت 
تهامة، وتمتد على طول البحر األحمر ابت�داء من دولة اللحية وباجتاه الشمال، على مدى 
تهامة  أرايض  كل  كبايق  وجافة  قاحلة  الزراعية  أراضيها  العرض.  خطوط  من  درجتني 

حيث ال يمكن ريها من مياه األنهار املنحدرة من القسم اجلبلي يف اليمن.

حكام  ويويل  اإلمام،  واليات  من  جزءًا  تشكل  قريب  وقت  منذ  البالد  هذه  كانت 
صنعاء بشكل طبيعي حكم مناطقهم حصرًا ألشخاص من أصول وضيعة وغالبًا لرقيق 
ال يتطلعون وال يطمحون بسهولة لالستقالل، كما يطمح علية القوم عند العرب. وقد 
على  ثار  الذي  عريش،  أبو  على  حاكمًا  أحمد  الشريف  بتعيني  مؤخرًا  األئمة  أحد  قام 

سيده.

وصمد ابن�ه محمد شريف أبو عريش حاليًا ضد كل مساعي اإلمام إلخضاع هذا 
اإلمام  كرم  استنهض  جديد.  من  سيطرته  حتت  وإعادته  والياته  من  املنفلت  اجلزء 
وسخاؤه حلفاء حاشد وبكيل فهاجموا عدة مرات هذا الشريف دون العزم على حتطيمه 
نهائي�ًا. ودخل الشيخ املكريم من جنران أيضًا يف فصلي شتاء متت�اليني إىل هذه املنطقة 
وشن  لطرده  وبكيل  حاشد  من  رجل   600 بتجني�د  الشريف  فقام  صغري،  جيش  بصحبة 
عليه يف شهر ديسمرب )كانون األول( من عام 1763 معركة حاسمة، فخسر الشريف 
الشيخ  أما  الهزيمة.  تلك  كاهله  أثقلت  وقد  داره  يف  واعزتل  رجاله  من  سبعة  أو  ستة 
املكريم فلم ينعم بالنصر وعلم أن شيخ قحطان قد دخل إىل جنران فشد الرحال وانطلق 

يدافع عن دويالته اخلاصة.

اليت حتمل االسم ذاته وهي  العاصمة  أبو عريش فهي  إمارة  املمزية يف  املناطق  أما 
عريش،  أبو  عن  يوم  مسري  وتبعد  جزيان  ومرفأ  مدين�ة  الشريف.  ومقر  مسورة  مدين�ة 
من  قدر  على   

ً
مرفأ تشكل  فإنها  خصب،  بلد  يف  األحمر  البحر  على  موقعها  وبسبب 
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األهمية لتجارة السنا الذي ينمو بكرثة يف أراضيها، ولتجارة الب أيضًا اليت تأيت من جبال 
حاشد وبكيل وتتعامل مع املرائف األخرى الواقعة على اجلهة األفريقية املقابلة. يف حني 
أما ما تبقى من اإلمارة فتت�ألف من بعض  أتب�اع اإلمام.  أبدًا مع أي من  تتعامل  أنها ال 

املدن الصغرية والكثري من القرى الكبرية.

أما السهل الذي يمتد على طول البحر األحمر وعلى مسافة درجة عرض واحدة 
البدو األحرار وتسىم  أبو عريش وحىت احلجاز، فهو سهل احتلته قبيلة من  من حدود 
قبيلة بين حرام. ويعيش هؤالء البدو الفقراء حتت اخليام ولهم شيوخهم اخلاصة بهم، 
اللحية،  إىل  جدة  من  رحلتن�ا  تقرير  يف  أشرت  كما  والسرقة  للصوصية  استسلموا  وقد 

لكنهم يتمتعون بشجاعة خارقة ويفتخرون بتعاليهم على األلم والوجع.

جريانهم  بالرأي  وخيالفهم  مسلمون،  أنهم  جييبون  ديانتهم  عن  نسألهم  وعندما 
ويقولون عنهم إنهم كفار ولهم ديانتهم اخلاصة وُيسىم التابعون لها )مسالك(. ويب�دو 
مختلف  عندهم  فالطهور  نقاط.  عدة  يف  اإلسالم  عن  كثريًا  ييتعدون  احلقيقة  يف  أنهم 
البدو الرحل لم خيضعوا أبدًا خضوعًا تاما للنيب محمد  تمامًا، ويمكنن�ا القول إن هؤالء 
أنهم  على  البدو  إىل  املسلمون  وينظر  القديمة.  ديانتهم  من  جبزء  واحتفظوا  وأتب�اعه 
تقليديون نوعًا ما ويوجهون لهم اللوم والعذل كونهم ليسوا مؤمنني حقيقيني. ويسكن 
قطعانهم  منتجات  على  ويعيشون  احلال  فقراء  وهم  جرداء،  منطقة  هالل  بين  عرب 

الصغرية.
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الفصل السادس
أرايض سنحان وخوالن

ُتسيم العرب سنحان املناطق اجلبلية املمتدة بني احلجاز وحاشد وبكيل. وتشتهر 
أيضًا  فيها  جند  العنب.  وخاصة  الفواكه  أصناف  بشىت  املساحة  القليلة  املناطق  هذه 
ولهذا  اخلشب،  نقص  بسبب  جيدًا  استثمارًا  استثماره  يمكن  ال  الذي  للحديد  مناجم 

فاحلديد يف اليمن باهظ الثمن وقليل اجلودة.

النادر  االحتكاك  ذوي  خاصة  منهم  واجلبليني  املنطقة  هذه  سكان  أن  يزعم 
باألجانب، يتحدثون العربي�ة الفصىح األقرب إىل لغة القرآن الذي جيهل اسمه الكثريون.

كان  قلما  اليمني�ة،  املدن  سكان  وتقاليد  أعراف  عن  وتقاليدهم  أعرافهم  وختتلف 
يف  رأين�ا  حني  يف  ربيعًا،  عشر  اخلمسة  قبل  بن�اتهم  يزوجون  ال  زوجة،  من  أكرث  ألحدهم 
دويالت اإلمام زوجات لهن من العمر تسع أو عشر سنني، يت�ألف غذاؤهم من اللحوم 
يعمرون  األغذية،  هذه  بوفرة  تنتج  فمنطقتهم  األعشاب،  وبعض  واحلليب  والعسل 
أيامهم،  آخر  حىت  ببصرهم  وحيتفظون  كهذا  وزهيد  بسيط  لطعام  بتن�اولهم  طوياًل 
ال  الذين  املسافرون  جانبهم  يرهب  الصحراء  كبدو  لصوص  لكنهم  للغاية  مضيافون 
اليت  صعدة  أهمها  املستقلة،  السيادات  من  الكثري  فيها  ويوجد  قوافل.  يف  يسافرون 
يملكها األمري قاسم سليل اإلمام الهادي واألسر احلاكمة يف كوكبان وصنعاء، اختذ هذا 
األمري أيضًا لقب اإلمام، لكن إمارته صغرية لدرجة يصعب عليه الدفاع عنها ضد شيوخ 

اجلبال املجاورة.

بضائع  فكل  جمة،  بفوائد  احلاكم  على  صعدة  واملقر  العاصمة  يف  اجلمارك  تعود 
بالد اإلمام املصدرة إىل جنران وقحطان ومكة جيب أن تمر من هذه املدين�ة وتدفع رسومًا 
باهظة. وتشتهر ضوايح املدين�ة الواقعة على جبل شاهق بمقر األمري احلايل الذي صمد 

ضد األتراك مدة سبعة أعوام.

ويوجد بني صعدة وحاشد وبكيل قسم من صحراء أماسيا )Amasia(. ويوجد يف 
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وسط تلك الصحراء بركة سوادان، وهي املكان الوحيد الذي يتوقف فيه املسافرون طلبًا 

للراحة واالنتعاش.

جيب أن نمزي خوالن اليت تقع بالقرب من صنعاء عن منطقة خوالن الصغرية اليت 
تقع يف اجلبال غرب صعدة على الطريق املؤدية من صنعاء إىل مكة وعلى مسافة مسري 
أربعة أيام من احلايل آخر املدن اخلاضعة للشريف، وخلوالن هذه شيخها املستقل، هذا 

كل ما استطعت معرفته عنها.
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الفصل السابع
إمارة جنران وقحطان

تقع جنران يف منطقة خالبة كثرية املطر يف الشمال الشريق وعلى مسري أيام ثالثة 
من صعدة. وتشتهر هذه املنطقة الصغرية بإنت�اج القمح والفواكه وخاصة التمر، وتتمزي 
املكريم  الشيخ  حاليًا  جنران  يمتلك  كله.  اليمن  يف  املشهورة  وبعريها  وخيلها  بمواشيها 
الساللة  من  ينحدر  ال  إنه  قيل  وقد  األخرية.  اآلونة  يف  شهرته  وطارت  صيت�ه  ذاع  الذي 
العربي�ة العريقة. وقد جاب اليمن يف شبابه وبالد الفرس والهند، وأوكل إليه إمام صعدة 
نفسه  نصب  حىت  املركز  هذا  على  املكريم  حاز  إن  وما  جنران.  منطقة  حكم  عودته  عند 

ملكًا على منطقته.

امللوك  يرهبه  كما  اجلوار  يرهبه  وجانب�ًا  مكانة  لنفسه  اجلديد  جنران  شيخ  وجعل 
يف األقايص، وذلك بسبب عبقريت�ه وشجاعته، ومنذ وقت قريب أمر فرقًا صغرية من 
سفيان  منطقة  وحاصر  اإلمام،  واليات  دخل  كما  وبكيل،  حاشد  بالد  يف  باملرور  جيشه 
أبو  شريف  على  علمت  كما  1763م  عام  من  الثاين(  )كانون  ين�اير  يف  وقىض   .)Safan(
عريش. وما إن شارف ذلك العام على االنتهاء حىت جاب مع جيشه كل اليمن، ودخل إىل 
منطقة احلسا. لو كان األمر يف أوروبا لتعذر مرور جيوش يف بالد صحراوية وغريب�ة خالل 
زمن قصري، لكن جيشًا عربي�ًا ال حيمل مدافع وال خيامًا وال عتادًا، جماله حتمل القليل من 

املؤونة، وجنوده العراة تقريب�ًا واملزودون بما تيسر من األسلحة ال خيشون تعب املسري.

ذاع صيت الشيخ املكريم يف اليمن كقائد بطل شجاع ورجل دين محرتم يف الوقت 
إىل  ينظر  فهو  املسلمني،  من  فئات  آراء  عن  كليًا  الدين  يف  آراؤه  اختلفت  فقد  نفسه. 
الرسول محمد على أنه نيب لكنه ال يعري كثريًا من األهمية خللفائه وملفسري حديث�ه. وقد 
لينعم باجلنة ومازال على قيد  السبي�ل  الشيخ قد وجد  إن هذا  العرب املختصون  قال 
احلياة، وقد قالوا يل إنه يبيع أمكنة تقاس بالذراع يف اجلنة وختتلف أهمية تلك األمكنة 
باخلرافات  ومؤمنون  سذج  أشخاص  اشرتى  وقد  ثمن،  من  الشاري  يدفع  ما  حسب 
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منه ومن أتب�اعه تلك األمكنة آملني احلصول عليها. وقد قام مؤخرًا أحد أبن�اء كريمان 
تلك  عليه  عادت  وقد  السماء  يف  مكان  على  للحصول  مماثلة  بطاقات  ببيع  الفارسية 
املهنة بأموال طائلة. يب�دو أن الشرقيني أيضًا يتعجلون تقليد مثل تلك البطاقات على 

غرار البطاقات األوروبي�ة.

االستمطار.  على  بقدرته  واشتهر  كثرية،  أسرار  معرفة  الشيخ  لهذا  تنسب  كما 
جيرب  طواف،  يتبعه  صيام  بيوم  عليهم  يشري  فإنه  اجلفاف،  من  املنطقة  تعاين  فعندما 
رجال  يل  أكد  وقد  بالية.  وبأسمال  عمائم  دون  ذليل  بمظهر  فيه  املشاركة  على  اجلميع 
عرب متمزيون أن تلك العملية كانت تأيت بثمارها دومًا، فما إن ينتهي الشيخ من طوافه 

حىت تنهمر األمطار حااًل.

كانت عاصمة مملكته هي مدين�ة جنران القديمة والشهرية يف تاريخ العرب، أما ما 
تبقى من املدن والقرى فليس له أهمية بالغة.

شمايل  أيام  ثالثة  مسري  مسافة  على  اجلبال  على  الصغرية  قحطان  منطقة  تقع 
جنران. وقد رأيت يف اللحية رجاًل محرتمًا من هذه املنطقة وقد اصطحب معه إىل صنعاء 
لكم،  ورويت  سبق  كما  أسئليت  أثارتها  اليت  الريب�ة  وبسبب  لإلمام.  اخليل  من  قافلة 
ما  وكل  بلده  خبصوص  طرحتها  اليت  االستيضاحات  على  الرد  يشأ  لم  الرجل  هذا  فإن 

استطعت معرفته حول قحطان أنها تعود إىل شيخ خاص حيكمها.
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الفصل الثامن
إماريت نهم وخوالن

احلاكم  املستقل  وشيخها  وبكيل،  وحاشد  اجلوف  بني  تقع  صغرية  منطقة  نهم 
حاليًا هو أمري محارب بطل يقلق اإلمام يف كثري من األحيان، ويمتلك بعض املدن القليلة 
 )Deiban( األهمية ويمتلك أيضًا جباًل خصبًا مليئ�ًا بالقرى. ينضم دائمًا سكان ضبعان

األحرار حتت راية شيخ نهم يف حروبه مع اإلمام.

بالد خوالن الصغرية اليت جيب أن نمزيها عما تكلمت سابقًا، تقع على بعد فراسخ 
وهو  جدًا.  عريقة  أسرة  من  املنحدر  املستقل  شيخها  ولها  صنعاء.  شريق  جنويب  قليلة 
الشيخ راجح اخلوالين، الذي حكم يف عام 1763م وأقام يف صنعاء ألنه كان قائد جيوش 

اإلمام. ويقيم حاليًا يف بيت روج )Beit Rodsje(  وهي مدين�ة صغرية يف مقاطعته.

العرب  اليهود  عند  اليت تشتهر   )Tanaëim( تن�اعم   مدين�ة  اإلمارة  هذه  يف  ويجد 
فقد كان فيها يف المايض مقرهم الرئيس وعدد ال بأس به من املعابد اجلميلة. وقد خلت 

يف الوقت احلاضر وال ُيرى فيها إال القليل من اليهود.

وال يقطن قرية بيت الكبيس إال الشرفاء، ويرتأس حصرًا أحدهم القافلة الذاهبة 
من صنعاء إىل مكة يف كل عام. اليت تت�ألف من ألفني إىل ثالثة آالف شخص وتميض 45 
يومًا يف رحلتها إىل مكة، بالرغم من أن املسافة الفاصلة بني هاتني املدينتني ال تتجاوز 

100 فرسخ ألماين خبط مستقيم.

اليوم تنظوي حتت  لكنها  المايض،  الكثري من األماكن تعود ألمري خوالن يف  كانت 
راية اإلمام الذي استوىل عليها شيئ�ًا فشيئ�ًا.
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الفصل التاسع

بالد اجلوف
تمتد هذه املنطقة الكبرية من اليمن من جنوب جنران حىت حضرموت، وشرقًا من 
بالسهول  املنطقة  وتمتلئ  ُعمان،  عن  اليمن  تفصل  اليت  الصحراء  حىت  وبكيل  حاشد 
املقفرة الرملية. وال يفتقد السكان يف أماكن كثرية منها للقمح والذرة ومعظم املنتجات 

الضرورية. كما تشتهر باخليل واإلبل ويستقدم الكثري منها إىل واليات اإلمام.

ينقسم اجلوف إىل البلد البدوي وهي منطقة يسكنها البدو الرحل، وبلد السالطني 
األشراف  وبالد  سلطان،  لقب  ويتخذون  مستقلون  شيوخ  حيكمها  جبلية  منطقة  وهي 

وهي منطقة يمتلك األشراف فيها إمارات صغرية.

على  بمعاركهم  يقومون  أشداء  محاربون  فهم  املنطقة  هذه  يف  الرحل  البدو  أما 
ظهور اإلبل أو اخليل، وتت�ألف أسلحتهم من السيوف والرماح وأحيانًا من البن�ادق ذات 
املعدني�ة  السالسل  من  املصنوعة  الواقية  الدروع  أيضًا  يستخدمون  ومازالوا  الفتيلة. 
يف حني كف العرب عن استخدامها. وكثريًا ما يزعجون سكان القرى املجاورة فينهبون 
ممتلكاتهم وخيطفون بن�اتهم، وهم أقل فظاظة من البدو ويكتفون بسرقة الغرباء دون 
الشعر  ينظمون  فهم  اجلوف،  بدو  من  هم  العرب  الشعراء  أفضل  أن  ويروى  قتلهم. 

بطريقة خاصة ومختلفة.

يوجد الكثري من احلكام الصغار يف بلد السالطني، ولم يذكر يل منهم إال السلطان 
باحام. وال يستعمل لقب السلطان أبدًا  يف اليمن باستثن�اء اجلوف ويافع، ويب�دو أن هذا 

اللقب كان خيص شيوخ اجلبل لتميزيهم عن شيوخ البدو.

أهم أمراء بلد األشراف هم شرفاء مأرب وحريب ورغوان، وال يملك شريف مأرب 
النيب  ساللة  من  املنحدرين  سيد  أنه  من  بالرغم  نواحيها،  يف  القرى  وبعض  مدينت�ه  إال 

محمد يف هذه املنطقة.
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بائس.  مزنل   300 من  إال  تت�ألف  ال  أنها  من  بالرغم  املنطقة  عاصمة  مأرب  ماتزال 
وتقع على بعد 16 فرسخًا شمايل شريق صنعاء. وقد عرفها القدماء حتت اسم “ماريابا”، 
يف  ويوجد  مىض.  فيما  سبأ  تدعى  كانت  إن  وجنهل  السبئيني.  عاصمة  كانت  عندما 
ضواحيها آثار يقال إنها آثار قصر امللكة بلقيس، وال يرافق اآلثار أية كتابات تؤكد صحة 

هذا الرأي.

من  الكثري  سمعت  وقد  القدم،  منذ  مشهورًا  للسبئيني  التابع  الماء  سد  كان 
باستثن�اء رجل  السد،  حول ذلك  كاملة  ولم يعطين أحد فكرة  اليمن.  األحاديث عنه يف 
العرب  يسمونه  الذي  مأرب  حوض  أن  يل  روى  وقد  فيها،  ويعيش  مأرب  يف  ولد  متمزي 
بسد مأرب كان يف المايض واد ضيق بني سلسليت جبال ويبلغ طوله مسري يوم واحد. 
اإلمام،  واليات  من  الغرب  ومن  اجلنوب  من  آتي�ة  صغرية  وديان   7 أو   6 فيه  وتتجمع 
بعض تلك الوديان الصغرية كانت جتري على مدار العام ويعيش فيها أسماك، يف حني 
شكلتا  اللتان  اجلبال  سلسلتا  تقاربت  فقط.  األمطار  زمن  يف  جتري  أخرى  وديان  كانت 
الوادي تقاربًا شديدًا من اجلهة الشرقية، لدرجة تسمح باجتي�از الوادي عرضًا يف برهة 5 
أو 6 دقائق. وللتمكن من حبس املياه الغزيرة يف فصل األمطار، فقد سدت فتحة الوادي 
هذه بسور مرتفع وسميك كي توزع يف أيام اجلفاف على احلقول املجاورة، وقد حفرت 
فيه فتحات ثالث الواحدة فوق األخرى. بلغ ارتفاع السد 50 قدمًا، وقد بين من صخور 
كبرية منحوتة، ومانزال نرى بقاياه حىت اليوم، أما املياه اليت حبسها يف المايض فتضيع يف 

السهول الرملية بعد مسري ال يطول.

وهكذا جند أن سد مأرب ليس أمرًا خارقًا، ففي الكثري من مناطق اليمن تبىن سدود 
صغرية مشابهة يف سفوح اجلبال. يوجد بالقرب من إسطنبول واد ُسد مجراه بسور وهو 

حيبس املياه لتوزع يف قنوات يف عاصمة االمرباطورية العثماني�ة.

ويب�دو أن الرواية اليت تقول إن الفيضان الذي أدى إىل انهيار املدين�ة بعد االنهيار 
املفائج للسد، ما هي إال رواية شعبي�ة، فمن املحتمل أن يكون السد قد انهار مع الوقت 
املدين�ة  انهيار  إىل  السد  انهيار  وأدى  سبأ.  مملكة  سقطت  عندما  ترميمه  عدم  بسبب 
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جرداء  وأصبحت  السد  يرويها  يعد  لم  اليت  املجاورة  احلقول  أقفرت  فقد  آخر،  بشكل 
مسافة  عنه  تبعد  بل  السد  فوق  تقع  ال  فمأرب  مواردها،  من  املدين�ة  حرم  مما  قاحلة 

فرسخ وتقع على تل صغري بالقرب من مجرى املياه.

ويمكن إعادة إخصاب تلك املنطقة بإعادة ترميم السد. وال يقوم بمثل هذا األمر 
وعلى  اليمن  على  سلطانه  عم  قوي  ملك  مركز  مأرب  كانت  وقد  األغني�اء،  امللوك  إال 
يف  الصمود  بالكاد  يستطيع  فقري  شريف  مركز  إال  هي  فما  اليوم  مأرب  أما  حضرموت، 
وجه جريانه الضعفاء. وقد ذكر يل مكان مشهور يف كل بالد اجلوف هو قصر ناعط، وهو 

قلعة تقع على قمة جبل عال بن�اها ملوك حمري.
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الفصل العاشر
بالد يافع

تقع هذه البالد بني عدن وبعض أرايض اإلمام، ومقاطعة حضرموت الكبرية. وهي 
منطقة خصبة غني�ة باملوايش وتنتج بوفرة الب.

املنصرم  القرن  نهايات  يف  ثاروا  سكانها  لكن  لإلمام،  مىض  فيما  ختضع  كانت 
وحرروها. وحيكمها اليوم ثالثة أمراء احتلوا جزءًا من حضرموت. هؤالء األمراء هم: 

 .)Medsjeba(  1. سلطان الرسس ويقيم يف مجبة 

.)Mosaka(  2. سلطان مساقة ويقيم يف مساقة

.)Kara( 3. سلطان قارة ويقيم يف قصر واقع على جبل قارة

ويملك أيضًا أحد السالطني احلاكمني يف يافع مدين�ة الشحر )Schaehhr( وهي 
مرفأ يصدر منه البخور ليس فقط خبور الشحر بل خبور اليمن كله وهو أقل جودة من 

خبور الهند. ولم يتمكن شخص ما من إعطايئ معلومات عن داخل منطقة خرب.

بالسيادة  تتمتعان  منطقتان   )Ed Dahla( والدحلة   )Schafel( الشعفل  بالد 
تشتهر  مدين�ة  وهي   )Medine el Asfal( األسفل   مدين  صغيرين.  لشيخني  وتتبعان 

بقبور عدد من األولياء. ولذا يمكن أن يكون سكان تلك املدين�ة من املسلمني السنيني.
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القسم التاسع عشر
واليات اإلمام يف صنعاء
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الفصل األول
امتداد واليات اإلمام وتقسيمها

كنت قد أعطيت ملحة عن طبيعة األرايض التابعة لسيد صنعاء عندما حتدثت عن 
اليمن بصورة عامة. ونرى يف كل أرجاء اليمن االختالط بني األرايض اخلصبة والقاحلة 
وأخصبها  األرايض  تلك  أجمل  يملك  اإلمام  أن  ويب�دو  مكان.  كل  يف  نفسها  واملنتوجات 

وأهمها يف تلك املنطقة الواسعة.

سيكون من الصعب عرض حدود دويالت اإلمام عرضًا واضحًا، وذلك ألن أمراء 
ومن  وبكيل  حاشد  الشمال  من  حيدها  إنه  القول  أستطيع  لكنين  يتقاسمونها.  كثيرين 
بالد  الشرق  ومن  عدن  إمارة  اجلنوب  ومن  األحمر،  والبحر  عريش  أبو  إمارة  الغرب 

اجلوف ويافع.

لتقسيم اليمن عمومًا بني تهامة أي السهول واجلبال أو املنطقة اجلبلية، مكانه 
إليها  انقسمت  إقطاعية  أو  حكمًا   30 أساسه  على  قام  فقد  اإلمام.  دويالت  يف  أيضًا 

مملكة صنعاء، ويمكنن�ا تعداد 6 حكومات يف تهامة و24 حكومة يف املنطقة اجلبلية.

ال تتمتع كل هذه احلكومات الصغرية باألهمية واملكانة ذاتها، وليس من الضروري 
ذكر أسماء كل احلكومات ووصفها، ويجب علي أن أكتفي باحلديث عن أهم املناطق 

املتمزية بعد أن أعطي فكرة عن سيد تلك الدويالت وعن حكومته.

اجلبال  يف  منتشرين  اإلمام،  دويالت  يف  الشيوخ  من  هائاًل  عددًا  هناك  أن  وبما 
مرور  سأمر  فإين  معين�ة،  بطريقة  إال  يتبعونه  وال  اإلمام  بسلطة  أبدًا  يعرتفون  ال  الذين 
الكرام على هؤالء السادة املستقلني فهذا برأيي أهم من ذكر بعض املدن والقرى اليت ال 
تتمتع بذلك القدر من األهمية. سيكون القارئ مشغوفًا بالتعرف إىل القانون اخلاص 

الذي حيكم هذا الشعب أكرث من شغفه بقراءة الحئة أسماء عربي�ة.
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الفصل الثاين

تاريخ األئمة وأصلها
الثورة اليت حدثت لطرد األتراك من  اليمن، ذكرت بإجياز  الثورات يف  نب�ذة عن  يف 
اليمن عام 1630م، ويجب العودة إىل تلك الفرتة لتأريخ أصل األسرة احلاكمة يف صنعاء، 

واليت تعود بنسبها إىل القاسم بن محمد القائد الكبري للثورة.

يف  دفن  الذي  الهادي  اإلمام  جهة  من  النيب  ساللة  من  محمد  بن  القاسم  ينحدر 
القديم يف صعدة  األئمة  إذًا جد بيت  صعدة، حيث مازال حيكم رجال من ذريت�ه. فهو 
من  يعيش  القاسم  كان  إخضاعها.  من  أبدًا  األتراك  يتمكن  لم  اليت  كوكبان  أمراء  وجد 
ريع األرايض اليت ورثها عن أجداده يف جبل شهارة شمايل شريق اللحية. خصوصية كهذه 
رأى  وعندما  اجلبال،  يف  املستقلني  الشيوخ  مع  الصداقة  أواصر  بتوطيد  له  سمحت 
الباشوات ودحرهم  اندفع بمساعدة الشيوخ ملحاربة  األتراك يتهجمون على مواطني�ه 

وطردهم شيئ�ًا فشيئ�ًا من كل مدن اليمن. 

وأصبح ملًكا واختذ لقب السيد القاسم واستمر يف السيادة على جبل شهارة مدة 9 
أعوام إىل أن تويف فيه. وقد استحق لقب القاسم الكبري كعرفان جبميله وتكريم له.

سلطتها  عن  التن�ازل  على  العريقة  كوكبان  أمراء  أسرة  الثورة  هذه  بعد  جربت 
ُ
أ

على  املتوكل  واسم  اإلمام  لقب  البكر  القاسم  ابن  فاختذ  القاسم،  أسرة  إىل  وامتي�ازاتها 
هللا. فاإلمام لقب رجل دين حصرًا يؤم الناس يف الصالة. وقد احتفظ احلكام من ذرية 
النيب محمد بهذه العادة يف إمامة الصالة وذلك للتأكيد على سلطتهم الروحية والزمني�ة 
معًا. وال جيرؤ الكثري من األمراء العرب على اختاذ لقب خليفة ويكتفون بلقب اإلمام أو 
لقب أمري املؤمنني. واحتفظ كل من أولئك احلكام ذوي السلطة الروحية خليفة كان أو 
إمامًا، بضرورة تغيري اسمه عند اعتالئه العرش كما يفعل البابوات يف أوروبا، وهو تغيري 
يشري على ما يب�دو إىل جتديد الشخص لذاته يف منصب يملي عليه طابعًا من القدسية.

استمر اإلمام املتوكل على هللا يف تسليم أراض من بلده إىل األتراك الذين لم يب�ذلوا 
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لهم.  مفيدة  كونها  من  أكرث  عليهم  عبئ�ًا  كانت  بعيدة  معركة  يف  للصمود  جهيدة  جهودًا 
من  الكثري  غرار  على  العامة  باألموال  املس  يشأ  لم  وليًا،  اإلمام  هذا  من  العرب  جعل 
احلكام املسلمني، فعمد إىل العمل بنفسه يف إنت�اج أغطية للرأس، ولم تكن له إال زوجة 
واحدة، كما أنه اكتفى خبادم واحد يف مزنله، أقام املتوكل على هللا يف ضوران ودام حكمه 

30 عامًا.

أبي�ه على األموال  باهلل )Mejid Billah(، وكان أشد حرصًا من  ابن�ه املجيد  خلفه 
العامة، ودام حكمه 7 أعوام. وخلف املجيد باهلل ابن عمه املهدي أحمد مدة 7 أعوام لكن 

ختوم مملكته تراجعت يف عدة معارك رغم تقواه وإيمانه.

وبعد موته نصب ابن شقيق املجيد باهلل نفسه إمامًا واختذ اسم املهدي الهادي ولم 
ابن اإلمام املهدي أحمد عنوة  يدم حكمه إال عامني فقط عندما استوىل املهدي محمد 

على العرش.

الفرنسيون  نشر  وقد  عامًا،   30 مدة  وحكم  املواهب  يف  محمد  املهدي  اإلمام  أقام 
كان  وقال  هاملتون  عنه  حتدث  كما  1707م.  عام  يف  قصره  إىل  أتوا  أنهم  فيه  جاء  تقريرًا 
حلفاء  مع  كثرية  معارك  محمد  املهدي  خاض  1714م،  سنة  يف  عامًا   80 العمر  من  له 
انتصر  الذي  القاسم  أخيه  ابن  األوىل  املعركة  يف  جيشه  رأس  على  وضع  وبكيل،  حاشد 
يف املعركة، لكن اإلمام لم يكافئه بل عمد إىل سجنه يف قلعة ذمار. وعندما هزم احللفاء 
ابن أخيه وإعطائه مركز قيادة اجليش،  ثاني�ة اضطر اإلمام لفك سراح  ابن�ه يف معركة 
فانتصر مرة أخرى، ولكنه لم يعد إىل قصر عمه الذي أقاله عن العرش أحد أفراد أسرته 
وقد أىت من شهارة، ونصب هذا األخري نفسه إمامًا حتت اسم الناصر. وما إن اعتلى هذا 
املغتصب العرش حىت طرده قاسم بعد عامني واستوىل على احلكم واختذ لنفسه اسم 

املتوكل.

اختار اإلمام املتوكل صنعاء مركزًا له وحكم بسالم مدة 10 أعوام.
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شقيق  ابن  شخص  يف  له  ندًا  حااًل  ووجد  موته،  بعد  احلكم  املنصور  ابن�ه  واستلم 
كلها  البالد  نعم  كوكبان،  أمري  بمساعدة  كلها  البالد  على  استوىل  الذي  محمد  املهدي 
باستثن�اء صنعاء، لكن املنصور وجد الوسيلة للتمكن من املغتصب ومن حيميه ويدعمه 
وزّجهما يف السجن، وكان سعيدًا بإخماد ثورة أحد أبن�اء عمه وأحد أشقائه أيضًا وسجنهما 

مدى احلياة، وقد دام حكمه 21 عامًا.
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الفصل الثالث
اإلمام احلاكم املهدي

ابن  وهو  احلكم.  يف  األكرب  احلق  علي  لبكره  وكان  أبن�اء  عدة  املنصور  اإلمام  خلف 
من  محمد  النيب  ذرية  من  بالنتيجة  فهو  كوكبان،  أمري  بنت  األوىل  زوجه  من  للمنصور 
جهة األب واألم، لكن هذه األمرية اليت عاشت يف صنعاء حىت عام 1763م، لم تكن على 
درجة من املهارة تسمح لها برتتيب خالفة ابنها على العرش بالرغم من أن البالد قاطبة 

كانت تتمناه سيدًا عليها.

كان للمنصور ابن يدعى العباس والدته أمة سوداء داهية أخفت خرب موت سيدها 
حىت انتهى القايض حيىي أحد كبار وزراء املنصور، من وضع اجليوش وحكام املقاطعات 
يف خدمة ابنها العباس، وجعلته يعلن ابنها إمامًا حتت اسم املهدي وهو اإلمام احلاكم 

حاليًا. أما األمري علي فقد سجن حىت قىض حنبه يف السجن عام 1759م.

لكنه  مرتني،  اإلمامة  لقب  على  كوكبان  أمري  نازعه  احلايل  اإلمام  حكم  بداية  يف 
خسر يف املرة األوىل واحرتقت حليت�ه يف املرة الثاني�ة عندما انفجر مخزن للبارود يملكه، 

فرتك اإلمامة وشأنها وصالح اإلمام.

وصل جيش عريب قادم من نهم وظبي�ان مؤلف من ثالثة آالف رجل يف عام 1750م 
بسبع  ذلك  بعد  قام  ثم  شمله.  وشتت  غلبه  اإلمام  لكن  صنعاء،  مدين�ة  مشارف  حىت 
قوات  قائد  لكن  جيوشه،  على  فانتصروا  اإلمام  بمهاجمة  وبكيل  حاشد  حلفاء  سنوات 

اإلمام فاجأ احللفاء يف العام التايل وانتصر عليهم.

يف عام 1763م كان عمر املهدي العباس 45 عامًا، وقد اعتلى العرش منذ 17 عامًا، 
عدا  فيما  محمد،  النيب  ذرية  أبًدا  يشبه  وال  والدته،  أهل  أجداده  كلون  أسود  لونه  كان 
بعضهم:  رأيت  وقد  شقيقًا  عشرون  له  الوجه،  بشوش  يب�دو  الزجنية،  املالمح  بعض 
أفريقيا. تزوج  األبنوس وأنف أفطس وشفاه غليظة كصراصري  بشرة سوداء كخشب 
احلرائر،  النساء  ببعض  تزوج  كما  تعز،  بعرش  الراغبني  أحد  ابن�ة  وهي  قريب�اته  إحدى 
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ربا عددهن عن 200  الكثريات منهن واليت  أنفق والده على  إماء كما  لم ينفق على  لكنه 

امرأة يف حرمه.

كان لإلمام أبن�اء كثريون لكنهم صغار يف السن فيما عدا أربعة منهم ممن ال يسمح 
لهم بالظهور أمام اجلمهور. وكان له الكثري من األهل الذين يعيشون يف صنعاء: منهم 
من له أمالك كبرية وله أعمام عدة، ولم يكن يوكل أي منصب ألحد من أقربائه الذين 

يعيشون خبصوصية بعيدًا عن احلكم.

العرش كبري وزرائه،  إىل  الذي رفعه  القايض حيىي  وعندما تسلم احلكم جعل من 
لكن رعيت�ه استاءت من إدارته وأسفت على األمري علي، الذي كتب قبل موته يف السجن 
رسالة مؤثرة إىل أخيه اإلمام الذي بدوره ضىح بالقايض أمام غضب الناس وعزله من 
منصبه وزج به يف السجن هو ومعاونه. ونال القايض حيىي حريت�ه قبل وصولنا إىل صنعاء 

بوقت قصري، لم يرجع اإلمام له أمالكه بل أعطاه قلياًل من المال يكفيه لعيشه.
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الفصل الرابع
حكاية الشيخ عبدالرب

كان لإلمام املهدي احلاكم أعداء ُكرث وكان عليه محاربتهم واالنتصار عليهم، كان 
تطرقت  وقد  احُلجري.  الرب  عبد  الشيخ  هو  وشجاعته  بذكائه  األعداء  هؤالء  أخطر 
للحديث بإجياز عن بعض مغامرات هذا الشيخ عندما حتدثت عن احلكم يف تعز، ويعتربه 
الناس بطاًل. تب�دو يل حكايت�ه مهمة جدًا وأظن أن علي روايتها لكم بكل تفاصيلها بسبب 
احتوائها على خصائص تبلور ماهية حكم اإلمام، وإظهار العادات والتقاليد عند العرب 

بشكل عام.

خلف عبد الرب والده الذي كان نقيب�ًا وحاكمًا ملنطقة صغرية، وقد سر اإلمام من 
خدماته فأوكل إليه منطقة أكرث أهمية وهي منطقة قعطبة، ومده باألموال لهدم قصور 
بعض السادة يف اجلوار، فنفذ هذا األمر بكل حماس واندفاع، مما أثار من حوله عداءات 
كثرية من علية القوم، وكان أشدهم عداء نقيب من أسرة وادي العريقة بعد أن هدم عبد 

الرب قصره.

شكى النقيب عبدالرب لإلمام واتهمه بالعصيان واستطاع أن يرتأس جيشًا مؤلفًا 
من 3000 رجل أماًل يف القضاء عليه، فحاصره يف قعطبة عاصمة حكمه مدة أحد عشر 
شهرًا، لم يكن بوسع عبد الرب الصمود أكرث من ذلك، فقام باخرتاق صفوف أعدائه مع 
600 من رجاله وانسحب إىل منطقة احلجرية ففتح له أصدقاؤه باب القالع واعرتفوا به 
شيخًا. أرسل اإلمام جيشًا آخر إىل هذه املنطقة حلصار عبد الرب فلم يلق جناحًا أكرب من 

سابقه.

كل ما قام به الشيخ عبد الرب حىت اآلن هو الدفاع عن النفس، لكنه وعندما شعر 
بقوته قام بمهاجمة دويالت اإلمام واستوىل على العديد من األمكنة وفرض غرامات 

باهظة. 

لم يعد اإلمام يطيق احتمااًل يف خضوعه لهذا الشيخ فتحالف مع أمري عدن لشن 
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حرب مشرتكة عليه، لكن الشيخ دخل عدن وحاصر أمريها يف عاصمته وأجربه على دفع 

مبالغ طائلة، فتخلى اإلمام عن حليفه ختليًا كاماًل يف مثل هذه الظروف.

كنت قد رويت يف تقرير رحليت عن مقر احلكم يف تعز، كيف انتهى اإلمام لتوقيع 
السالم مع الشيخ، وكيف استطاع الشيخ فتح املدين�ة املحاصرة. وعلي أن أضيف أن 
به  واالعرتاف  صديق  معاملة  للشيخ  اإلمام  معاملة  يف  تتلخص  كانت  الصلح  شروط 

شيخًا على احلجرية والتخلي له عن حكم املنطقة كلها. 

أكد اإلمام وعوده للشيخ بالقسم سبع مرات ولم يكتف بذلك بل اتبع عادة جرى 
عليها العرب، وأرسل له املصحف الذي أقسم عليه أيمانه السبعة، وإعادته يف صالته 
وهما  اإلمام  قادة  كبار  من  اثنني  أن  ذلك  على  زد  بها.  حينث  لن  اليت  لوعوده  كضمان 

الماس وأحمد األحمر، كانا يكفالن اإلمام يف املحافظة على وعوده.

صدقه  مؤشرات  ولكل  املتكرر  اإلمام  لقسم  الرب  عبد  الشيخ  نفس  اطمأنت 
ونواياه الطيب�ة ولضمانة قائديه أيضًا، فقبل دعوة اإلمام وذهب إىل قصره، وقد عامله 
الناس يف طريقه بكل االحرتام والتبجيل، وذهب سكان صنعاء إليه يت�أملون هذا البطل 
وحتدث الناس عنه وعن أفعاله وقيمه ومهارته بكل حماسة وإعجاب. وال ندري إن كان 
اإلمام قد بيت الني�ة وعزم على قتله، أو أن كل هذا التقدير واإلعجاب بالشيخ قد أثار 
سخط اإلمام وغضبه الذي خاف أن يرى تشكل جماعة تؤيد هذا املتمرد يف عاصمته. 
الشيخ فور وصوله وُجرد من مالبسه وُصبغ وجهه  ومهما يكن األمر فقد ُقبض على 
املدين�ة، وعندما  باللون األحمر، وركبوه مقلوبًا على ظهر جمل وجابوا به شوارع  ويداه 
رأت شقيقته اليت تسكن يف صنعاء هذا الطواف املخزي والشائن ألخيها رمت بنفسها 
من أعلى البيت لتموت عند قدميه. ثم ريم الشيخ بعد إمعان يف إذالله وتعذيب�ه فوق 

مزبلة خالل ثالثة أيام وقطع رأسه يف نهاية األمر.

األكرث  جنده  قائدا  وكان  رعاياه.  وغضب  سخط  هذه  الكربى  اإلمام  خيانة  أثارت 
النقيب  هو  األول  القائد  الرب،  عبد  وسالمة  بأمن  تعهدهما  بعد  وامتعاضًا  استي�اء 
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الماس الذي قاد جيوش اإلمام الوطني�ة يف حني قاد النقيب الثاين أحمد األحمر جيوش 
حاشد وبكيل اليت كانت تنضم حتت راية هذا األمري، وكان األحمر شقيق قائد التحالف 

قاسم ومن كبار أسر حاشد وبكيل، ولم يظن النقيب�ان بوجوب إخفاء استي�ائهما.

وجه األحمر لومه إىل اإلمام باخليانة فوضعه حااًل  يف السجن، فثارت ثائرة الماس 
وشكل حزبًا لعزل اإلمام الذي علم بذلك ودعاه إىل قصره وقدم له قهوة مسمومة فتويف 

الماس قبل مغادرته القصر.

اإلمام  دويالت  احللفاء  جبيش  هاجم  األحمر،  أخيه  بسجن  القاسم  علم  وعندما 
وفقد ابن�ه يف إحدى املناوشات فاضطره حزنه العميق إىل االنسحاب، وخاف اإلمام من 
جتدد هجمات احللفاء حاشد وبكيل إلطالق سراح األحمر فقطع سرًا رأسه يف السجن، 
للثأر،  اإلمام  دويالت  على  وبكيل  حاشد  حلفاء  هجمات  تتوقف  لم  احلني  ذلك  ومنذ 

فأحرقوا عدة مدن قبل وصولنا إىل اليمن بوقت قصري. 

جريانه  على  يتطاول  جعله  البائس،  احلجرية  شيخ  جتاه  املشني  اإلمام  تصرف 
ورعاياه، مما سيجر عليه املصائب ويعزله من منصبه.
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الفصل اخلامس

تشريع دويالت صنعاء وحكمها
اإلبن  على  فإن  للرعايا  العامة  الرغبة  وحسب  ورايث،  نظام  اليمن  يف  احلكم  نظام 
البكر من زوج اإلمام الشرعية أن خيلف والده. ولطالما أخلت الثورات اليت أبرزتها بإجياز 
يف  احلال  هي  كما  استب�دادية  دويالت  يف  النظام  احرتام  يمكن  وال  الورايث،  النظام  بهذا 
يف  ويب�دو  األساسية.  والقوانني  األنظمة  أبدًا  فيها  نعرف  ال  ألنن�ا  الشرق،  دويالت  كل 
يشوبه  الذي  اخلالفة  حق  حول  الشك  يبعث  آسيا  يف  الزوجات  تعدد  أن  األحوال  كل 
باحلكم  حقهم  حاالتهن  اختلفت  أمهات  من  أمراء  يدعي  عندما  وااللتب�اس  الغموض 
باحلكم،  احلقوق  هذه  صالحية  يقرر  وبذلك  باطلة.  أم  كانت  وجيهة  أسباب  على  بن�اء 

اختي�ار عشوايئ ألب ليس بكامل قواه العقلية أو دسائس شابة مقربة.

اإلمام أمري مطلق السلطة، ما يمكنه من ذلك أنه جيمع يف شخصه السلطة الزمني�ة 
والروحية على رعيت�ه. وال تمتد سلطته القضائي�ة بما يتعلق باملسائل الديني�ة لتصل حىت 
دويالت احلكام اآلخرين من بين ملته، حيث يرتأس يف كل منها القضايا الروحية مفيت أو 

قايض خاص يقيم فيها.

وبالرغم من سلطة اإلمام املطلقة فإن املحكمة العليا يف صنعاء حتد من استب�داده، 
احلكم  حق  وحدها  ولها  القضاة،  من  عدد  من  املؤلفة  املحكمة  هذه  رئيس  إال  هو  فما 
جنائي�ة  دعوى  إقامة  دون  شخص  إعدام  على  اإلمام  جيرؤ  وال  ما،  مجرم  على  باإلعدام 
أمام املحكمة. وقضاة صنعاء رجال يف غاية الزناهة ال يمكن رشوتهم بسهولة، أخالقهم 
حميدة، مخلصون يف عملهم أشد اإلخالص. وال يب�دلون كما يب�دل القضاة غالبًا يف تركيا 

وتكون مهنتهم مدى العمر بصورة عامة.

ضعضعة  بإمكانه  فإن  سيئ�ًا،  استخدامًا  سلطته  استخدام  اإلمام  شاء  إذا  ولكن 
املساعدين  القضاة  يعني  فهو  رغباته.  ضد  املحكمة  وضعتها  اليت  القانوني�ة  القيود 
يفلح  ولم  بعزلهم.  مهددًا  قراراتهم  ابزتاز  باستطاعته  فإن  وبالتايل  يشاء،  كما  ويعزلهم 
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حكام صنعاء باستخدام العنف، فقد كانت تتبع أعمال االستب�داد إقالة احلاكم الذي 
جازف وقام بمثل تلك األعمال.

الح يف األفق مصري اإلمام احلاكم الذي بدأ بسبب فظاظته ونهبه وابزتازه يمتحن 
صرب رعاياه.

يتمتع  فال  الشرفية.  األلقاب  وندرت  اإلمام  قصر  يف  والوظائف  املناصب  كرثت 
الوزير األول إال بلقب فقيه، لقب يلفه الغموض كما يلف لقب معاوني�ه وكل العلماء 
كمنصب  الفقيه  منصب  ويعتربون  العامة  من  شأنًا  أعلى  أنهم  يظنون  والذين  أيضًا، 
الوزير. الوزراء ومعاونو الدولة ووكيل املؤسسات اخلريية ووكيل املباين ومدير اجلمالني 
أكرث  أية صفة  يتلقون  الكربى، فقهاء، كلهم فقهاء وال  املناصب  وبالتايل كل من يشغل 

تمزيًا.

لكل منطقة صغرية يف بلدان اإلمام حاكمها اخلاص. وإذا كان احلاكم أمريًا أو كان 
من كبار األسر العريقة فإنه يسىم وايل أو دولة، ويف بعض األحيان يسىم أمريًا عندما 
يكون من أصول شعبي�ة. وقد أتيحت يل الفرصة ألرى أن حكام صنعاء يستحسنون يف 
السياسة تقليد هذه الوظائف إىل حدييث النعمة بدل إعطائها إىل أشخاص من ساللة 

عريقة. 

ويدير  منطقته  جيوش  يقود  وهو  تركيا.  يف  باشا  اليمن  يف  دولة  لقب  قلياًل  يشبه 
الشرطة ويجيب الضرائب. وعندما تكون احلكومات مرحبة يعزل الدولة بعد عامني أو 
ثالثة أعوام خوفًا من إثرائه. أما إذا أبقى اإلمام على دولة يف منصبه، فإنه يرسل إليه خياًل 
وسيفًا ومالبس احتفالية. وعلى كل الوالة تقديم تقرير عن إدارتهم بني احلني واآلخر، 
وإذا ارتكب أحدهم أخطاء فادحة أو قبض عليه متلبسًا يف اختالس، فليس أمامه إال 
عقوبة السجن أو احلجز على أمالكه، ونادرًا ما طبق على املخطئ حكمًا باملوت. وحدث 
يف بعض األحيان أن دولة خلع عن كرسيه وحصل بعد خروجه من السجن على منصب 
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أفضل من منصبه األول الذي أزيح عنه، وهي عادة تشري إىل الطغيان، حيث الشرف، 

وبالتايل أيضًا الفضيحة بواسطة العقاب أمر مجهول.

ويوجد يف كل ناحية أو مدين�ة صغرية نائب دولة للمحافظة على األمن والنظام، 
ترافقه فرقة صغرية مؤلفة يف بعض األحيان من خمسة أو ستة جنود فقط. يدعى سيد 
قرية كبرية شيخًا، بينما يدعى سيد قرية صغرية حاكمًا. يعطى والة احلكومات الهامة 
جيري.  ما  بكل  اإلمام  وإعالم  تصرفاتهم  مراقبة  عليه  ويجب  مراقب،  أو  كاتب  باش 
ويأيت  احلاكم،  مركز  إىل  الوصول  من  األحيان  أغلب  يف  هذا  احلاكم  جاسوس  ويتمكن 
باش كاتب ليلعب معه اللعبة ذاتها. ويف كل املدن اليت يقيم فيها دولة يوجد قاض يتبع 
أن يتمكن  والديني�ة دون  املدني�ة  القضايا  القايض يف  القضاة يف صنعاء. وحيكم  لقايض 
القضاة  يتمتع  العاصمة  يف  القضاة  غرار  وعلى  يلغيها.  أو  أحكامه  معارضة  من  الدولة 
يف النوايح بسمعة طيب�ة وتعرف عنهم احلكمة واالستقامة والزناهة. وأمري البحر الذي 
يراقب السفن يف املوائن البحرية هو ضابط يتمتع بسلطة واسعة حتت إشراف الدولة. 
أما يف املدن األخرى فيسىم القايض األول بشيخ البلد، فهو يفرض الضرائب ويقسمها 
قائد  وظيفتا  وتتمتع  واملنتجات.  األسواق  شرطة  السوق  أمري  يدير  بينما  الناس.  على 

احلرس واملسؤول عن السجون بمكانة كبرية وهي مطلوبة جدًا.
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الفصل السادس
عائدات اإلمام

يصعب على مسافر بال أي شك أن يتعرف بدقة على األحوال المالية يف بلد ما أقام 
العربي�ة، حيث جيب طرح  فيه لبعض الوقت. وتتضاعف الصعوبات يف شبه اجلزيرة 
األسئلة بكثري من التحفظ كي ال تثري الشكوك لدى أمة قلما جتد بني أبن�ائها أشخاصًا 

على اطالع ومعرفة بالقضايا العامة.

إال أنين حظيت بإمكاني�ة استشارة حرة لرجل خولته كرثة املناصب اليت شغلها أن 
يعرف بالضرورة مزياني�ة اإلمام. كان ذلك الرجل هو اليهودي أوراكي املسؤول عن املباين 
واملقرب من اإلمامني املتعاقبني، وقد حتدثت عن مغامراتهما يف تقريري حول رحلتن�ا إىل 

صنعاء.

وفق حسابات اليهودي، فقد وصلت عائدات اإلمام املهدي محمد إىل 830٫00 أكو 
شهريًا. لكن األسرة احلاكمة وبعد أن فقدت عدة مقاطعات كقعطبة وعدن وأبو عريش 
وتعز وقسمًا من بالد عنس وحراز، وأعطت منطقيت أصاب واملخادر كإقطاعيتني، فإن 
دخل اإلمام املنصور لم يتجاوز شهريا 300٫00 أكو أي وحدة نقدية. واستعاد اإلمام بعض 
األجزاء املقتطعة وتمّلك أجزاء أخرى مما سمح لدخله بأن يبلغ اليوم 400٫00 وحدة نقدية 

شهريًا. أو ما يقارب 500٫000 وحدة نقدية سنويًا.

ولن يكون باستطاعيت من خالل هذا املبلغ تقدير غىن اإلمام وذلك ألين أجهل نفقاته 
الضرورية، وهو أمر لم يتمكن حىت أوراكي اليهودي من إعطايئ بعض اإليضاحات عنه.

يتعلق  ما  وكل  منطقته،  جيش  رواتب  يدفع  كان  وال  كل  إن  األرياف  يف  يل  قيل   
بالشرطة، وال يرسل لإلمام، إال ما تبقى بعد حسم كل النفقات العامة.

واألشخاص  األرايض  على  املفروضة  الضرائب  من  تت�ألف  كانت  العائدات  هذه 
واملحددة منذ أمد بعيد، ومن الرسوم املفروضة على البضائع. وتشكل الرسوم املفروضة 
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ربع ثمن مبيعها قبل أن  املنتج  ين�ال اإلمام من هذا  الدخل،  الب اجلزء األكرب من  على 
تأدية ضريب�ة  القديمة يف  العرب  بليين حتدث مسبقًا عن عادات  أن  املهم  تصّدر. ومن 

تبلغ ربع ثمن انت�اجهم من الب حلاكمهم.
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الفصل السابع
القوى احلربي�ة يف والية صنعاء

يدفع اإلمام جليش نظايم، ولم أتمكن من معرفة عدد هذا اجليش بدقة. وحسب 
يف  مدرب  كبري  وجزء  املشاة،  من  رجل   4000 من  عادي  بشكل  يت�ألف  فإنه  السائد  الرأي 

حاشد وبكيل ومن 1000 فارس.

الضباط الكبار الذين كانوا يرأسون اجليش، هم أربعة شيوخ أو أمراء عرب: وهم 
األربعة  القادة  هؤالء  إىل  وباإلضافة  وخوالن،  وسفيان   )Wada( وودى  همدان  شيوخ 
كان  بعضهم  أن  حىت  شعبي�ة،  أصول  من  قادة  أو  نقباء  من  كبري  عدد  هناك  كان  الكبار 
من الرقيق يف شبابه، والنقيب هو أعلى منصب يستطيع اإلمام منحه، فلقب الشيخ 

مرتبط حصرًا بالنسب ويعطى للسادة احلكام أو املستقلني.

يف أوقات السالم تتلخص وظيفة الفارس يف العناية بفرسه ويف مرافقة اإلمام إىل 
املسجد، أو مرافقة الوايل إن كان يف الريف. 

خاص.  نّعال  منها  فلكل  بها  واالهتمام  اخليل  برتبي�ة  فائقة  عناية  العرب  يعتين 
ويرتك رأس اخليل حرًا بينما تربط قوائمه بشدة إىل األرض مما يمنعه أن يكون حصانًا 

حرونًا. 

وبعد أن يرافق اخليالة اإلمام أو الوايل إىل املسجد، جيرون يف عدو سريع مع الرماح، 
ففي ذلك تنحصر كل تدريب�اتهم العسكرية. وبما أن الليايل باردة جدًا يف اليمن، تغطى 

اجلياد حااًل بأغطية ال تزنع عنها طالما لم تمتط صهوتها.

التدريب.  أوقات  خارج  عملهم  ويمارسون  أيضًا  مدين  عمل  لهم  الفرسان  معظم 
بطرف  معلقني  البن�ادق  من  اثنني  بعضهم  حيمل  كما  وسيوف  برماح  مسلحون  وهم 

باس املوحد أي وجود فكل يلبس على هواه ووفق رغباته. السرج. وليس للِّ

أما املشاة يف فرق اجليش فهم أيضًا بال فائدة أو نفع، ونادرًا ما يوظف مشاة كحرس 
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فيما عدا أبواب املدين�ة، يرافق املشاة أيضًا الوايل إىل اجلامع ويمشون يف رتل واحد ويف 
وعند  كاملعتوهني.  ويغنون  ويقفزون  أيديهم  يف  أسلحة  حيملون  رجال  أربعة  مقدمتهم 
العودة من املسجد يقوم املشاة بإطالق بعض العيارات النارية العشوائي�ة حتية للوايل، 

هذا االحتفال هو التدريب الوحيد الذي يدرب فيه املشاة على القتال.

بساطة  بكل  اجلنود  معظم  يلف  حيث  اخليالة،  لباس  من  أسوأ  املشاة  ولباس 
وسطهم بنسيج ويغطون رأسهم بمنديل، ويرتدي أكرثهم أناقة وزين�ة قميصًا وسروااًل 

من القماش األزرق.

وللعرب طريقة فريدة إلظهار قوتهم وشجاعتهم يف القتال، وتشبه هذه الطريقة 
إثب�ات والئه لسيده قام على ساق  طريقة األسالف يف التفاين وبذل النفس. فمن أراد 
مثني�ة بإطالق النار إىل أن ينسحب العدو أو أن يقتل. ظننت ما روي يل عن هذه الطريقة 
أنها كمجرد خرافة، لكنين حققت يف األمر ألتأكد من صحة هذه الرواية من مثال حديث 
العهد لشيخ من حاشد وبكيل والذي كان يف خدمة اإلمام وبذل نفسه يف إحدى املعارك 
ضد مواطني�ه. فكلف ستة من الرقيق بدك البن�ادق لهذا الشيخ الذي أخذ يطلق النار 
بال هوادة إىل أن تركه جيش اإلمام فقىض عليه اخلدم اخلاص. وال يوجد سالح مدفعية 
على اإلطالق عند هذه اجليوش، حىت أن العرب ال يعرفون أبدًا كيف تستخدم املدافع، 
على حنو أن جنود املدفعية يف بعض املدن هم من املرتدين أو  األتراك املتشردين الذين لم 
يتعلموا أبدًا كيفية استخدام املدافع. وبما أن اإلمام ال خيىش أعداء وال قراصنة يف البحر 
األحمر، فليس حباجة ألي سالح حبري، ورعاياه غالبًا ليسوا حبارة مهرة وقد سمحت يل 
الظروف ألملس بنفيس ذلك األمر. ويظهر البحارة وحدهم شيئ�ًا من الشجاعة واملهارة 
مجاديف  وبال  بال أشرعة  صغرية  قوارب  يف  البحر  يف عرض  ومجازفاتهم  مغامراتهم  يف 

تقريب�ًا.
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الفصل الثامن
الفنون والتجارة يف اليمن

تهمل  التشجيع  نقص  بسبب  الفنون  فإن  لألمة،  الطبيعية  املواهب  من  بالرغم 
حيبون  ال  العرب  ألن  فيها،  نادرة  فالكتب  املجاورة.  البالد  ويف  اإلمام  واليات  يف  بالكامل 
الكتابة املطبوعة. وتب�دو كتابتهم املتشابكة أجمل وأبهى إذا كتبت خبط اليد، ويصعب 
عليهم قراءة الكتب الصادرة عن مطابعنا. ولهذا السبب لم تلق مطبعة إبراهيم أفندي 
اخلط  أما  اإلفالس.  إىل  ومطبعته  هو  الرجل  هذا  حال  فآلت  جناح،  أي  إسطنبول  يف 
وسالونيكي  وإزمري  إسطنبول  يف  اليهود  مطابع  فإن  طباعته،  سهولة  وبسبب  العربي 

ماتزال قائمة.

وبما أنه ال حيق للمؤمنني املسلمني وخاصة السنيني منهم استخدام الصور، لذا ال 
جند يف اليمن رسامني أو حناتني. لكن الكتابات يف اليمن حتفر حفرًا جمياًل.

مازال عند األتراك بعض املوسيقيني يف حني ال يهتم العرب أبدًا باملوسيقى، ولم 
أسمع يف اليمن عزف أية آلة موسيقية فيما عدا الطبل والشبابة.

من  أو  اليهود  من  هم  الصائغني  كل  لكن  اليمن،  يف  والفضة  الذهب  جيدًا  يصاغ 
الباني�انيني. ويوظف اليهود فقط حىت اليوم لسك النقود.

يعمل كل العمال العرب وهم جالسون، عادة ال تدل على نشاط كبري. يسري املرء 
دائمًا حايف القدمني، وال ينتعل أبدًا ما يزعجه، ويستخدم الكثري أقدامهم يف العمل ففيها 

املهارة املتوافرة يف أيديهم.

تهامة  يف  رأيت  لكين  باليد،  تدار  اليت  البسيطة  املطحنة  إال  اليمن  يف  يستخدم  ال 
معصرة زيت يديرها ثور، ومن املدهش أن هذه القوة املحركة لم تستخدم يف مطاحن 

القمح.

تصنع  وال  الصناعي،  بالشعب  ليس  شعب  عند  تقريب�ًا  تنعدم  فإنها  املصانع  أما 
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منذ  بدؤوا  قد  و  جنبي�ة.  واملسماة  املعقوفة  اخلناجر  بعض  بل  اليمن  يف  أبدًا  السيوف 
الفتيلة اليت تعمل بصعوبة. وقد أسس يف اآلونة  البن�ادق ذات  بإنت�اج  بعض السنوات 
األخرية أول مصنع للزجاج يف املخا. وال تكفي األقمشة اليت ختلو من اإلتقان اليت تصنع 
الهند،  من  الراقية  األقمشة  وتستورد  مصر  من  البايق  فيستورد  لالستهالك،  اليمن  يف 
الذين  اإلجنلزي  اضطر  وقد  املالءات.  واستخدام  تصنيع  تمامًا  اليمن  سكان  ويجهل 
أحضروا أغطية أسرة إىل املخا، إىل نقل بضاعتهم إىل الهند دون أن يتمكنوا من بيعها يف 

اليمن.

بلد ال ينتج الكثري من البضائع املعدة للبيع، ال يمكن أن يكون له جتارة هامة. فكل 
البالد يف  اليمني�ة تتلخص يف الب، مادة مهمة واحلق يقال، جيب أن تكفي  الصادرات 

تب�ادلها مع البضائع األجنبي�ة الضرورية.

ُتصّدر  اليمن  جتارة  فكل  املخا.  جتارة  عن  حتدثت  عندما  االسترياد  عن  حتدثت 
واحلديدة،  اللحية  من  املصدرة  الب  من  القليل  باستثن�اء  املين�اء،  هذا  عرب  وُتستورد 

ويتضمن ما قلته عن التجارة يف املخا وصفًا عامًا للتجارة يف اليمن كله.
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الفصل التاسع
مدن مهمة يف واليات اإلمام

وقد  اخلاصة،  رحاليت  يف  أو  أسفاري  يف  الدويالت  هذه  من  كبريًا  جزءًا  قطعت 

املناطق اليت تقع  أعطيت وصفًا عنها يف تقاريري. ولم يبق يل إال أن أحتدث عن بعض 

أعطاين  وقد  االهتمام.  بعض  تستحق  أنها  يل  ويب�دو  إليها،  أصل  لم  اليت  البالد  داخل 

املوجز الذي أورده عنها أناس مثقفون.

غربه،  إىل  شرقه  من  قطعته  الذي  الكبري  السهل  أو  كلها  تهامة  مسبقًا  وصفت 

الفقيه  وبيت  وزبي�د  وحيس  املخا  حبكومات  بتعلق  فيما  أضيف  ما  لدي  ليس  وبذلك 

واحلديدة واللحية.

واملخادر  ويريم  وذمار  صنعاء  حكومة  ووصفت  رأيت  فقد  اجلبلي،  اجلزء  يف  أما 

وجبلة وتعز وبالد عقالن والعدين وحراز ومدين�ة موشك )Moshak(. أما املدن والنوايح 

األخرى اليت تعرفت عليها بفضل ذلك املوجز فهي: 

 ضوران )Doran(: مقر بعض األئمة، مدين�ة قديمة جدًا تقع على منحدر جبل 

جبل  كشيخ  خاص  شيخ  لناحيتها  صنعاء،  إىل  ذمار  من  املؤدية  الطريق  من  بالقرب 

الشرق وهو جبل عال يقع بالقرب منها.

خصبة  منطقة  يف  تقع  احلصين�ة  وقلعتها  واليها  لها  مدين�ة   :)Kataba( قعطبة   

يمر فيها وادي جميل ليصب يف البحر قرب عدن. ويوجد يف هذه املنطقة سلسلة جبال 

شاهقة مقفرة تقع على ختوم دويالت اإلمام.

 احلجرية: كانت قديمًا منطقة ودولة، وفيما بعد مجال الشيخ املشهور عبد الرب، 
لكنها انضمت حاليًا إىل دويالت اإلمام. وفيها مدين�ة دملؤه املحصنة الواقعة على جبل 
تقع  فهي   )Mukâtera( واملنيعة   املشهورة  وقلعته  امللك،  كزن  تدعى  وكانت  الفداء  أبو 
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إليها إال  المائي�ة والقمح، اليت ال يمكن الوصول  على جبل عال ووعر لكنه غين باملوارد 

عرب درب واحد ضيق يغلق بب�اب.

مدين�ة  فيها  اإلمام،  أقرباء  ألحد  كحصة  أعطيت  ناحية  وهي   :)Osab( أصاب   
صغرية وثالث قالع على اجلبال. 

 كسمة  )Kusma(: مدين�ة صغرية تقع على جبل عال، لكين لم أر منطقتها إال من 
داخل  حىت  تمتد  اليت  بالب  املزروعة  باجلبال  املنطقة  تتمزي  لتهامة،  املتاخمة  حدودها 

البالد ويسكنها عرب أحرار.

املستقلني،  الشيوخ  من  العديد  فيها  واسعًا  امتدادًا  تمتد  وحكومة  مدين�ة  جيب:   
اسم  وهو  ريمة  منطقة  وجيب  كسمة  أي  الناحيت�ان  هاتان  تؤلف  الشمال.  باجتاه  تقع 
متمزي ألنه يشري وينوه إىل جتار ريمة يف التاريخ القديم. منطقة خصبة جدًا وتنتج بشكل 

خاص العنب والب بوفرة.

اجلبل  يف  يوجد  إنه  ويقال  قلعة.  آثار  فيها  قديمة  مدين�ة   :  )Homran( حمران   
الطريق  عن  املنطقة  تبعد  وال  الصخر.  يف  محفورًا  حوضًا   360 منها  بالقرب  يقع  الذي 

املؤدية من صنعاء إىل بيت الفقيه. وفيها أيضًا جبل برع الشاهق واخلصب.

 سفكني )Sefkin( : مدين�ة كبرية تقع يف والية حفاش )Hofaesch( وتمتد أيضًا 
إىل جبل ملحان.

 مناخة: مدين�ة هامة تشتهر بمعارضها ويقيم فيها وايل هراس الذي تطوق واليت�ه 
أيضًا ناحية صعفان اليت يملك فيها الشيخ املكريم قصرًا منيعًا استوىل عليه بغتة منذ 

عدة سنوات.

ويوجد يف شمايل غريب صنعاء منطقة مرتفعة واسعة كانت من املفروض أن تعود 
بملكيتها لإلمام. لكنها مليئ�ة بعدد كبري من الشيوخ الذين ال يعرتفون بسيادة هذا األمري 
عليهم. لكن اإلمام يملك عددًا كبريًا من املدن وينّصب فيها والة ال تتعدى سلطتهم أبدًا 

أسوار مدنهم، ومن هذه املدن: 
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على  القضائي�ة  سلطته  وتمتد  الوايل  فيها  يقيم  قلعة  فيها  محصنة  مدين�ة  ثال:   
قلعة ومدين�ة صغرية أخرى أيضًا. ويعود ما تبقى إىل الشيوخ. يوجد يف الناحية شهارة 
وهو جبل عال فيه أكرث من 300 قرية، يتقاسمها عدد من الشيوخ، وتستمد شهرتها من 

كونها مسقط رأس قاسم سيد األسرة احلاكمة الذي أقام فيها أيضًا. 

حيتفظ  وبكيل،  حاشد  احللفاء  أرايض  وسطي  تقع  جيدًا  محصنة  مدين�ة  خمر:   
اإلمام بملكية املدين�ة بصعوبة بالغة.

اإلمارة  طول  يبلغ  فيها.  قصرًا  الشيخ  يملك  حيث  همدان،  إمارة  ميدم: عاصمة   
أجرب  أن  منذ  اإلمام،  واليات  من  وتعترب  واحد،  يوم  مسري  عرضها  ويبلغ  يومني  مسري 

شيخها احلاكم على االعرتاف بتبعيت�ه حلاكم صنعاء.

 عمران: مدين�ة ذات حصن تقع يف منطقة خصبة، كان يملكها فيما مىض حلفاء 
حاشد وبكيل، وقد دفن فيها أسعد الكامل وهو واحد من أشهر ملوك اليمن وأقدمهم.



363القسم التاسع عشر: واليات اإلمام يف صنعاء
الفصل العاشر

أمراء وشيوخ مقيمون يف دويالت اإلمام
الصغار  األمراء  من  احلشد  ذلك  هو  شك  بال  اليمن  خصائص  كربى  إحدى  إن 

والسادة املستقلني الذين تقاسموا فيما بينهم منذ القديم السلطة يف بالدهم.

يقدم لنا تاريخ العرب وعلى مدى قرون عديدة، املشهد ذاته الذي قدمته لنا أوروبا 
الشيوخ  أن  كبري  بفارق  الوسطى،  العصور  من  قليلة  قرون  مدى  وعلى  قصري  وقت  يف 

عرفوا نادرًا التبعية وجهلوا تمامًا النظام اإلقطاعي.

بروح  أرضها  على  يسكن  الذي  للشعب  وظروفه،  اليمن  طبيعة  أوحت  وقد 
االستقالل اليت تمزيه عن غريه من الشعوب. شعب حتاصره الصحراء أو يقيم يف جبال 
املقيمني يف  العرب  لم يفتح بالده فاحت. ولم يكن ذلك حال  الني�ل منه، شعب  يصعب 
اللذين  اخلليجني  حاصرت  أجنبي�ة  قوى  حني،  إىل  ولو  استولت عليهم  الذين  السهول 

حييطان من اجلهتني بهذه البالد.

قسوة  من  يهربون  الذين  الرحل،  العرب  أو  البدو  بني  مستقلني  شيوخًا  جند  ولذا 
العيش الذي يسبب�ه قحط وجفاف األرض وألنهم يتمتعون بسهولة اللجوء والهروب 
عند  مستقلني  شيوخًا  كذلك  وجند  بهم.  اللحاق  من  اجليوش  تتمكن  فال  الصحراء  إىل 
تمد  خصبة  لكنها  وعرة  جبلية  سالسل  يسكنون  الذين  العرب  باألحرى  أو  القبائل 
تراجعهم  عند  األعداء  حياصرها  اليت  اجلبال  تلك  والزاد،  بالقوت  املتقشف  الشعب 

وانسحابهم.

يف  وتنتصب  األخري.  النوع  هذا  من  فهم  اإلمام  واليات  يف  املقيمون  الشيوخ  أما 
حىت  مزروعة  أنها  بي�د  االرتفاع  شديدة  شاهقة  جبال  يقطنونها  اليت  اجلبلية  املناطق 
قممها وغني�ة باملنتجات. السبي�ل إىل تلك اجلبال شاق جدًا وتعرتض املعابر عرب الوديان 
اليت  السهولة  على  ويشهد  يثبت  ومما  معزولة.  جبال  فوق  تنتصب  وحصون  قالع 
بسهولة  األتراك  طردوا  الذين  األئمة  أن  هو  النفس،  عن  الدفاع  يف  الشيوخ  بها  يتمتع 
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من األرايض املنبسطة، أخفقوا يف كل مساعيهم ومحاوالتهم إلخضاع هؤالء اجلبليني، 
باستثن�اء عدد ضئي�ل منهم اعرتفوا بسيادة األئمة على أراضيهم.

أسماء  حىت  وال  واألمراء  الشيوخ  أولئك  كل  أسماء  معرفة  من  البت�ة  أتمكن  ولم 
مناطق نفوذهم إال أنه تن�اهى إىل سمعي أنه يمكن عمومًا تصور كرثتهم، عندما حُيىص 
فقط ذوو مناطق النفوذ املطوقة يف سيادة صغرية املساحة، كما هي احلال يف سيادة إمام 

صنعاء.

وال يوجد يف تهامة أي شيخ مستقل. لكن جند بالقرب من مقر احلكم يف صنعاء، 
شيخ بين ظبي�ان وهم أفراد قبيلة بدوية.

جبل  وشيخ  عنس  بالد  شيخ  هما  محرتمان  شيخان  عنس  بالد  حكم  يف  ويوجد 
الشرق.

حسان  بين  وشيخ  وادي  الشيخ  ملكيت�ه  فيتقاسم  والعايل  الكبري  سمارة  جبل  أما 
شيخها  لها  فإن  اجلبل  هذا  ضوايح  يف  تقع  اليت  حفاش  مدين�ة  لكن  لإلمام،  ويتبعان 

اخلاص املستقل.

أما جبل صرب املشهور الذي حتدثت عنه عندما وصفت تعز، فيتقاسمه حسب ما 
قيل أكرث من مائة شيخ حر وريث، وال يتبعون أبدًا لإلمام الذي حتيط مناطق نفوذه بهم. 

هذا اجلبل اخلصب هو وبمعىن أدق سلسلة ممتدة من اجلبال املتب�اين�ة االرتفاع.

ويوجد يف والية احلجرية شيوخ املنصورة والعزاعز. أما منطقة بين يوسف وجبل 
حبيش ففيها أيضًا عدد كبري من السادة الورثة املستقلني.

الذي يقيم يف دوريب�ات، وعن الشيوخ  وقد سبق يل وحتدثت عن أمري بين عقالن 
املستقلني الذين يمتلكون جبال قمرة الذي تنغلق عليه تلك اإلمارة، وبمناسبة الرحلة 
اليت قمت بها مع حملة السيد فورسكال يف القسم اجلبلي من اليمن، فقد حتدثت أيضًا 

عن أمري العدين ومناطق نفوذه. 
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نب�اًل  األمراء  بأكرث  العريقة  وساللتهما  ملقاميهما  األميرين  هذين  مقارنة  يمكن 
وتمزيًا يف بالد أخرى. وينتيم أمري أصاب إىل أسرة اإلمام ويتبع له أيضًا، فما إمارته إال 

إقطاعية قسمت من واليات صنعاء.

وليس هناك أي حكم يضم عددًا أكرب من عدد الشيوخ املهمني يف كسمة، حيث 
توجد الكثري من اجلبال املزروعة بالب. وهي أي كسمة ناحية مؤلفة بالكامل من جبال 
وعرة مزروعة بالُب حىت القمم، وهي بشكل طبيعي غري مأهولة كثريًا بالسكان، فأهلها 
األغني�اء  السادة  من  عدد  على  احلفاظ  يمكن  بذلك  الب،  وفرة  من  جينون  مما  اغتنوا 
مناطق  جتارة  من  طائلة  أرباحًا  جينون  أمريًا  ثالثني  عن  يربو  ما  يل  سموا  وقد  واألقوياء. 
الشيوخ  هؤالء  كل  ويتمتع  الب.  من  للعجب  مثرية  كبرية  كمية  تب�اع  حيث  نفوذهم، 

باالستقالل الكامل ويقيمون يف قصورهم املحصنة يف اجلبال.

والية اجُليبِّ لها ذات الطبيعة فيما يتعلق باالستغالل الزراعي واإلنت�اج يف كسمة، 
أمراء  عشرة  من  أكرث  أسماء  عرفت  وقد  املهمني.  الشيوخ  من  كبري  عدد  أيضًا  وفيها 

يعيشون كشيوخ كسمة.

السادة  بعض  قصور  بالكروم  والغين  واخلصب  الكبري  حراز  جبل  يف  يوجد 
املستقلني. وقد استوىل الشيخ املكريم على أحد تلك القصور.

هناك  بقي  وبكيل،  حاشد  احللفاء  مع  معاركه  يف  اإلمام  فتحها  اليت  املناطق  ومن 
الكثري من األرايض احلرة، أكرث من عشرة شيوخ متميزين هم شيوخ بين أشيب وشمسان 
ومران. بالقرب من ثال هناك السيد محسن احلاج، وهو أمري انشق عن األسرة احلاكمة. 
وأما جبل شهارة مع قراه اليت يبلغ عددها 300 قرية، فيتقاسمه جمع من الشيوخ كان 

عدد كبري منهم من أقرباء األسرة احلاكمة قبل ارتفاعها إىل سدة احلكم يف صنعاء.

ويتمزي أمري همدان بقوته وشجاعته وعراقة ساللته، فهو ينحدر من قبيلة همدان 
على  أجرب  أنه  إال  ممزياته  كل  من  وبالرغم  محمد،  النيب  قبل  حىت  والشهرية  املعروفة 
التبعية ويب�دو أن ذلك يرجع إىل اتساع منطقة نفوذه وامتالئها بالسهول مما يصعب 
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أمر الدفاع عنها. ونرى يف هذه اإلمارة قرية فريدة اسمها املواكب )Mauakeb( بيوتها 
يف  احلايل  احلكم  يشبه  حد  أي  إىل  التفاصيل  وتظهر  الصخور.  يف  كلها  محفورة  الكثرية 
اليمن احلكم يف ألماني�ا، وال ينقص العرب إال رئيس أعلى، فعندهم أمراء وطبقة نب�الء 
مداهمة وعصبة أرستقراطية، لكن قانونهم ليس جديدًا ولم خيلق يف الغابات بل دستور 
موغل يف القدم كقدم املجتمع ويب�دو أنه سيستمر طوياًل باستمرار البالد حيث أقامته 

الطبيعة.
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القسم العشرون
مقاطعة حضرموت
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الفصل األول
طبيعة هذه املقاطعة وجتارتها

الشمال  ومن  الهندي  املحيط  اجلنوب  ومن  اليمن  الغرب  من  حضرموت  حيد 
املنطقة سهول واسعة  الكربى. يف هذه  الشمال الصحراء  الشريق ُعمان كما حيدها من 
حد  إىل  تهامة  املهرة  وتشبه  عادة.  العرب  يفعل  كما  املهرة  بب�الد  أحلقناها  إذا  وخاصة 
ما، فهي سهل رملي يمتد عرضًا من شواطئ املحيط الهندي إىل املنطقة اليت تب�دأ فيها 
اجلبال بالظهور. ومن املحتمل أن يكون هذان السهالن أراض تراجع عنها البحر شيئ�ًا 

فشيئ�ًا.

اليمن  أرايض  هي  كما  حضرموت  أرايض  فإن  والشواطئ،  اجلبال  وجود  وبسبب 
شديدة االختالف والتب�اين. ففيها أجزاء قاحلة وصحراوية ومناطق جبلية خصبة جدًا 

تتخللها وديان مروية بعناية.

والقبائل  الرحل  والبدو  املدن  سكان  إىل  اليمن  كأهل  املنطقة  هذه  أهل  وينقسم 
وأهل اجلبال. 

عمل لدي رجل ولد يف حضرموت كان يسيم بالده مركز العلوم والدين. وال حيمل 
تلك  لهجة  قساوة  بسبب  ذلك  يف  احلق  ولهم  احلسنة  الفكرة  تلك  مثل  آخرون  عرب 
املقاطعة واليت ختتلف اختالفًا جليًا عن اللهجة املحكية يف اليمن، حىت أنه لزمين مرتجم 
واألوهام  اخلرافات  هل  ملحوظة:  لبلده.  املفرط  وثن�ائه  مدحيه  يف  الرجل  مع  للحديث 
عند السنيني فقط؟ جيب أن تكون ديانة أبن�اء بلده محشوة باخلرافات واألوهام وذلك 

ألن السنيني هم األغلبي�ة يف حضرموت.

له  كان  وقد  وحضرموت،  اليمن  من  السعيد  اليمن  يت�ألف  وذكرت  يل  سبق  كما 
بل  اخلاصة  منتجاته  على  فقط  تصديره  يقتصر  لم  واسعة.  جتارة  الغابر  القديم  يف 
على البضائع الهندية أيضًا اليت كانت تصل يف مراكب هندية إىل موانئ�ه املنتشرة على 
شاطئه املشرف على املحيط وبما أن للمالحة يف البحر األحمر ذلك الصيت كونها مالحة 
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البالد من  برًا إىل مصر وسوريا، وقد جنت  البضائع تنقل يف قوافل  خطرية، فقد كانت 
تلك التجارة أرباحًا كثرية، فكانت أرباح سكان املدن من البيع والشراء، وأرباح البدو من 
اليمن  لنا لوحة مضيئ�ة عن غىن  إذا لم خيدعنا األقدمون عندما رسموا  تأجري جمالهم. 

السعيد، بالرغم من أن حاله اليوم ليس على تلك الدرجة من االزدهار.

ومنذ أن وجد األوروبيون طريقًا آخر السترياد البضائع من الهند، قد شعر اليمن 
اجلنويب فعليًا بت�دهور حال جتارته. وعوض اليمن عن تلك اخلسائر بتصدير هائل للب 
الب  من  القليل  تنتج  اليت  حضرموت  لكن  اليوم.  حىت  مستمرًا  ومازال  قرنني  منذ  بدأ 

فإنها تفتقر إىل تصدير مورد خاص بها، ولم تنتعش بعد فقدان التجارة مع الهند.

من  املراكب  وتأيت  اخلاصة،  بمنتجاتها  التجارة  من  شيئ�ًا  تمارس  زالت  ما  أنها  إال 
والصمغ  والبخور  فيها  املنتج  الب  من  القليل  املحيط  على  موانئها  من  لتحمل  مسقط 
وهي  سقطرة  أما  اجلودة،  متوسط  اليمن  خبور  والصرب.  واملر  األخوين  دم  ونبت�ة  العريب 
جزيرة تعود بملكيتها إىل أحد أمراء حضرموت فإنها تنتج الصرب الذي عرف دومًا جبودته 
اليمن  وتنتج  األهمية،  القليلة  املعامل  بعض  أيضًا  حضرموت  سكان  ويملك  الفائقة. 
مل على احلزام، 

ُ
النسيج الرخيص والسجاد والكثري من اخلناجر املسماة جنبي�ة واليت حت

وبما أن سكان حضرموت ال حيبون البحر أبدًا، فقد كانت املراكب األجنبي�ة تأيت لتحميل 
كل البضائع من موائن حضرموت.
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الفصل الثاين
املدن الرئيسة يف حضرموت

هناك الكثري من املدن الهامة يف هذه املقاطعة، واملشهورة قديمًا أكرث من شهرتها يف 
الوقت احلاضر. ولم أتمكن بالرغم من حبيث وسعيي ملعرفة أسماء معظم تلك املدن، وقد 
أخربين بأسماء بعضها اآلخر أشخاص على قدر متواضع من الثقافة يف حكم حضرموت 

احلايل. وسأروي ما ذكر يل عن بعض تلك املدن.

أيام عن صنعاء وعشرة  ثماني�ة  شبام: مدين�ة كبرية ومركز أمري قوي، تبعد مسري 
أيام عن مأرب. وقد روى يل عريب من مأرب أنه لم يصادف أية قرية يف اجلوف عندما أىت 
من مأرب مسقط رأسه، لكنه مر بالعديد من املدن الكبرية يف حضرموت. وتب�دو شبام 
وكأنها كانت سبأ القديمة وقد استمد السبئيون اسمهم منها، فقد سكن هذا الشعب يف 

القسم اجلنويب من اليمن السعيد، قبل أن تكون مأرب عاصمة مملكتهم.

دوعن: مركز شيخ، وتبعد باجتاه الشرق مسري 25 يومًا عن صنعاء، ومسري 11 يومًا 
إن  اليمن  يف  التقيت�ه  قد  وكنت  املدين�ة  هذه  سكان  أحد  يل  قال  وقد  يافع،  يف  قسم  عن 

دوعن كانت أكرب وأجمل من صنعاء.

علبان  بالعربي�ة  وتسىم  البخور،  منه  يصّدر  حبري  ومين�اء  معروفة  مدين�ة  ظفار: 
أو لبان، وال يماثل خبورها خبور الهند يف جودته، ويهتم العرب ببيع البخور كما يبيعون 
الصمغ بال تنظيف، وهو إهمال يؤدي إىل خفض سعره وتدين جودته، كما ويقيم شيخ 

يف ظفار.

الضيافة  وحسن  بالكرم  أهلها  يعرف  حاكم،  أمري  ومقر  ومين�اء  مدين�ة  قسم: 
واستقبال الغرباء. ويرتاد اإلجنلزي هذا املين�اء يف بعض األحيان.

يف  البخور  لتجارة  سكانها  بممارسة  فقط  تشتهران  مدينت�ان  وحسك:  مرباط 
منطقتهم، والبخور أقل جودة من خبور ظفار، لكنه أفضل من البخور اآليت من الشحر، 
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يستخدم البخور بكرثة يف معابد الهند ويف بعض املنازل اخلاصة يف مناطق متفرقة من 

الشرق، بينما ال يستخدم البخور أبدا يف املساجد.

عين�ات: مدين�ة كبرية نوعا ما، تبعد مسري 13 يومًا عن قسم و7 أيام عن الشحر. 
وقد قال يل أحد سكان هذه املدين�ة وكنت قد التقيت�ه يف مسقط، إن ضريح النيب القديم 
وقد  عين�ات،  من  واحد  يوم  مسري  مقربة  على  يوجد  القرآن،  يف  ذكره  ورد  الذي  قحطان 
أكد يل ذلك بعض األشخاص العرب. كان هذا الضريح مقصدا للحجاج قبل عهد النيب 
للزيارة. كما يقام يف  اليوم فيجتمع فيه سكان حضرموت يف أوقات محددة  أما  محمد، 
أنه يعود الفضل يف كل أعياد احلج اليت تقام يف نفس  املدين�ة مهرجان مشهور ونلحظ 

املكان على مدى قرون عديدة، إىل استمرارية التجارة فيها.

داخل  يف  كبرية  مدين�ة  عشرين  من  أكرث  عين�ات  من  العريب  ذلك  يل  سىم  وقد 
حضرموت كان قد سافر هو إليها، وبما أنين ال أعرف منها إال أسماءها فلن أتكلف عناء 
ذكر الحئة عقيمة ال ترىج منها أية فائدة. وكذلك األمر مع أسماء موائن كثرية لم أعرف 
عنها أية خصوصية أو تمزي. إال أن ما أثار انتب�اهي يف تلك اللواحئ هو التشابه الفريد بني 
أسماء مدن حالية يف حضرموت وأسماء مدن اليمن السعيد اليت ذكرها أقدم املؤرخني. 
وقد حدت يب تلك امللحوظات إىل االعتقاد بأن القيام برحلة إىل هذه املقاطعة سيكون 
له أهمية رحلتن�ا إىل اليمن، ولن يكون السفر إليها أشق وأضىن مما تعرضنا له سابقًا. 
تعرفت إىل رجل تركي روى يل سفره السهل واآلمن إىل موائن اليمن اجلنويب. ويب�دو أن 
ألفوا واعتادوا  الغرباء فيما مىض، قد  الذين يذكرون حشود وازدحام  الشواطئ  سكان 
اليوم  حبفاوة وترحيب، وهاهم يستقبلون األوروبيني  الغرباء بكل  على استقبال هؤالء 

أحسن استقبال.
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الفصل الثالث
أمراء حكام يف حضرموت

للبدو وسكان اجلبال كما يف كل اليمن السعيد، عدد كبري من الشيوخ املستقلني. 
وبما أنين لم أدخل يف تفاصيل ذلك فلن أستطيع احلديث عنه.

الذين  املهمني  احلكام  من  عدد  فيتقاسمها  لها،  املتاخمة  والبالد  الشواطئ  أما 
يسميهم املسافرون ملوكًا، لكنهم ال يتخذون إال لقب شيخ أو سلطان، شيخ شبام كما 

سبق ونوهت هو أحد أكرث هؤالء الشيوخ نفوذًا.

دوعن تعود إىل شيخ يب�دو يل من آل النيب محمد وأسرة األئمة، وذلك أن الشيخ 
الذي حكم يف عام 1763م كان اسمه سيد عيىس العمودي. ويوجد يف املدين�ة املجاورة 
أضرحة كل أمراء تلك األسرة املشهورة بأسرة العمودي. أما شيخ ظفار فهو حاكم أيضًا 

لكنين أجهل اسمه ومدى نفوذه.

وهناك شيخ يف ُعمان واملسىم يف تقارير عدة رحالت ملك فرتك فهو أشد نفوذًا، 
التب�اسًا  ويمتد سلطانه على عدد هام من املدن، وجند بني أسمائها فرتك، اليت سببت 
حول مملكة فرتك املذكورة يف العديد من اخلرائط. ويب�دو أن أحد أمراء قسم قد سكن 

تلك املدين�ة لبعض الوقت وأعطاها لقب مملكة. 

وفيما عدا اليابسة اليت يملكها، فإن شيخ قسم مازال يملك جزيرة سقطرة الهامة 
واملشهورة بالصبار )البلس(. والوريث املحتمل للشيخ احلاكم حاليًا، هو حاكم اجلزيرة 
بشكل دائم واليت بدت وكأنها تعود بملكيتها إىل هؤالء األمراء العرب منذ القديم الغابر. 
وقد  للبخور.  املنتجة  البالد  حلاكم  مسبقًا  خضعت  أنها    )Arrien( )أريان(  روى  وقد 
وجد البحارة الربتغاليون القدماء أمري قسم يتمتع بملكية قديمة لسقطرة وبال منازع. 
تسىم  مدين�ة  يف  مولود  عريب  تقرير  حسب  جدًا  متسعة  عين�ات  إمارة  تكون  أن  جيب 
عين�ات، الذي أراد أن يصفها يل، لكن شكوكًا راودتين أن حاكم عين�ات هو أحد سالطني 
توجد  أنه  يل  يب�دو  ما  حسب  ويوجد  حضرموت.  يف  املناطق  بعض  فتحوا  الذين  يافع 
سيادات أخرى يف هذه املقاطعة الواسعة، لكين لم أتمكن من احلصول على املزيد من 

اإليضاحات حول البلد اليت تستحق أن تعرف أكرث من جميع النوايح. 
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خارطة اخلليج العريب
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القسم الواحد والعشرون
منطقة ُعمان
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الفصل األول
ُعمان بصورة عامة

حيد منطقة ُعمان من الشرق املحيط ومن الشمال اخلليج العريب كما حيدها من 
الغرب واجلنوب صحاري واسعة، لم أر فيها إال ضوايح مسقط على حنو يلزمين بالعودة 
أو  عمان  إمام  أهمهم  من  صغار  حكام  عدة  ويتقاسمها  وصفها.  أجل  من  تقارير  إىل 
مسقط. ويطلق لقب شيخ على أمراء جاد وغابريا ورانك وغفر وجايب وداهرة وماقني�اط 
وصور. وال يوجد على كل الساحل الشريق يف عمان سهول رملية إال مسافة مسري يوم 
منطقة  هي  اإلمام  نفوذ  منطقة  وكل  ُصحار.  مدين�ة  إىل  وصواًل  سيب  قرية  من  واحد 
جبلية تمتد حىت البحر، ولهذا السبب جتري فيها األنهار على مدار العام. فيما خال النهر 
الذي يمر قرب صحار ويجتاز سهاًل قحطًا فتضيع مياهه يف الرمال وال يصل إىل البحر 
إال يف فصل األمطار. وجتود هذه البالد بالقمح والشعري والعدس وأصناف متعددة من 
العنب، وجتىن منها الوافر من التمر حىت يصدر منها يف كل عام حمولة بعض السفن، وال 
تبخل أرضها بإعطاء ثمار وخضار متنوعة أخرى، وفيها مناجم رصاص وحناس، و تكرث 
األسماك يف حبرها حىت أنها تستخدم إلطعام البقر واحلمري إىل ما هنالك من حيوانات بل 
لتسميد احلقول بداًل عن روث احليوانات. ينقسم الناس إىل طائفتني تتهم كل منهما 
األخرى بالهرطقة. أتب�اع اإلمام من جماعة فقيه مسلم، وأتب�اع ما تبقى من الشيوخ هم 

من جماعة فقيه مسلم معارض.
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أرايض إمام ُعمان أو مسقط
من  به  بأس  ال  عددًا  تضم  أنها  كما  عمان.  إمام  يملكها  اليت  وتتسع  األرض   تمتد 
مدن لم يذع صيتها وتطري شهرتها. سأنقل فقط الزنر اليسري من أشهر اخلصوصيات 
الرستاق )Rostak(، وهي مدين�ة بعيدة عن  . وتشكل  اليت تمكنت من االطالع عليها 
عمان  جبال  أعلى  وهو  األخضر  اجلبل  ضواحيها  يف  ويوجد  األمري.  إقامة  مكان  البحر، 
وأكرثها امتدادًا، وهو وافر الثمار وأهمها العنب. أما ُصحار فهي أشد عراقة وشهرة بي�د 
أنها فقدت ألقها الغابر. وتقع إىل جنوب الرستاق، مدين�ة كلبات )Kalbat( وهي قديمة 
الساحل  على  زنجبار  و  كلوة  أيضًا  عمان  إمام  ويملك  المايض.  يف  مزدهرة  وكانت  جدًا 
املدن  أهم  ومن  قريب.  زمن  منذ  أسالفه  أحد  بها  قام  غزوة  بفضل  األفريقي  الشريق 
وبالعودة  مسقط.  أمري  احلاكم  يسىم  ولذا  مسقط  هي  اإلمام  دويالت  بني  وأشهرها 
صغري  خليج  من  بالقرب  رائع  سهل  طرف  يف  تقع  فإنها  الرحالت  تقارير  من  الكثري  إىل 
حتيط به جبال وعرة وبالتايل يشكل مين�اء ممتازًا ففيه جتد أكرب السفن نفسها يف منأى 
محصنة  املدين�ة  وهذه  اليوم  حىت  حتميه  القالع  بعض  مازالت  واألعاصري.  الرياح  عن 
بالفن وبالطبيعة. دعاها )أريان( )Arrien( مسقط وقد قيل إنها كانت مستودعًا كبريًا 
للتجارة بني اجلزيرة العربي�ة وبالد فارس والهند. وقد تمتعت مسقط على مر السنني 
بهذه املزية وتمارس حىت اليوم جتارة هامة. استوىل عليها الربتغاليون يف عام 1508م وجند 
فيها آثار االحتالل وهي كنيستان تستخدم إحداهما كمخزن جتاري واألخرى كدار للوايل، 
الربتغاليني وقد  العرب بطرد  مائة وخمسون عامًا مرت على احتالل مسقط حىت قام 
يكرث  وال  ابنت�ه.  الربتغايل  احلاكم  خطف  أن  بعد  الباني�ان  أحد  خداع  ذلك  يف  ساعدهم 
 ،1200 يتجاوز  فيها  فعددهم  مسقط،  يف  يكرثون  كما  مسلمة  مدين�ة  أية  يف  الباني�ان)1( 
ولهم مطلق احلرية للعيش فيها وفق قوانينهم، كما يمكنهم استقدام نسائهم وامتالك 
بيوتهم وحرق موتاهم. ويف حال مغامرة عاطفية مع مسلمة، فإن احلكومة  تماثي�ل يف 

1(  الباني�ان : هم من اجلالية الهندية، تمارس بعض األعمال احلرفية والتجارة.
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تعامله بالقسوة اليت يعامل بها يف أي مكان آخر. وكل ما استطعت معرفته عن العائدات 
على  املفروضة  الضرائب  تدره  الذي  املبلغ  هو  دويالته،  من  اإلمام  عليها  حيصل  اليت 
البضائع، الذي يصل مقداره 100،000 روبي�ة، أي ما يعادل تقريب�ًا 300،000 لرية فرنسية. 
ويف مسقط تبلغ ضرائب الدخول لألوروبيني % 6٫5 للمسلمني و % 7 لليهود والباني�ان. 

كما يدفع األتب�اع % 6 عين�ًا من التمر اليت تشكل أكرب ثروات البالد.
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الثورات يف ُعمان
 )Gafari( جعفري  أسرة  وهي  جدًا،  ومشهورة  عريقة  أسر  ثالث  عمان  يف  يوجد 
وأسرة حماين )Hamani( وأسرة العرايب )Arrabi( اليت تدعي نسبها إىل قريش األسرة 
املشهورة قبل النيب محمد يف مكة. ومهما يكن األمر يف هذا االدعاء، فقد حكمت أسرة 
ارتبطت  وقد  حاليًا.  احلكم  سدة  عن  تنحت  أنها  إال  مسقط  يف  طوياًل  زمنًا  العرايب 
ولذلك  الفرس،  ملوك  آخر  شاه  نذير  بقصة  العرش،  نزولها عن  إىل  اليت أدت  األحداث 
مالك  اإلمام  كان  فقد  األحداث.  تلك  جيدًا  نفهم  كي  المايض  القرن  إىل  الرجوع  جيب 
وكيشام  كونك  لتشمل  سيادته  وامتدت  اإلطالق،  على  عمان  سيد  العرايب  أسرة  من 
حكم  وأثن�اء  أفريقيا.  يف  وزنجبار  كلوة  فاحتل  فتوحاته  ابن�ه  وبسط  والبحرين.  وهرمز 
أنه  إال  عمان،  على  لالستي�الء  جيشًا  شاه  نذير  الفرس  ملك  أرسل  سيف،  ابن  حفيده 
فقد الكثري من جنوده يف اجلبال وهزم جيشه ابن سيف الذي بقي مرتبعًا على العرش 
حىت آخر أيامه. وبعد وفاة هذا األخري، استوىل محمد جعفري أمري غبرين على قسم كبري 
من عمان واختذ لنفسه لقب إمام، ولم حيتفظ ابن�ه ناصر بفتوحات والده، فقام سيف 
االكتفاء  على  ناصر  وأجرب  إمامًا  نفسه  ونصب  العرايب  أسرة  من  إمام  آخر  ابن  األسدي 
بإمارة غربان. وكان اإلمام سيف األسدي أمريًا كسواًل ال مبال محب للملذات، لم تشبع 
رغباته نساء كثريات العدد، ولم تكن بن�ات أعوانه يف منأى عنه، استسلم للخمر والسكر 
األجور  ذوي  الكفري  يدعون  الذين  الرقيق  جنده  مع  متسامحًا  حكمه  قضايا  وأهمل 
املتدني�ة يف إثارة حنق وغيظ رعيت�ه. و جعله هذا السلوك مكروهًا مما سهل الطريق أمام 
أحد أفراد أسرته، السلطان مرشد، ليعلن نفسه إمامًا ويجتاح عمان بالكامل. وبما أن 
إليها وبقيت يف قبضته بواسطة  مسقط بقيت حتت إمرة اإلمام سيف، فقد انسحب 
أكرث  كرهته  العدد  القليلة  رعيت�ه  أن  إال  بها.  يقوم  كان  جتارة  ومردود  حربي�ة  سفن  أربع 
بسبب استمراره يف سلوكه الرديء ووجد أنه لم يعد قادرًا على الدفاع عن نفسه طوياًل، 
فعقد العزم يف نهاية األمر على إرجاع دويالته للفرس بداًل من إعطائها إىل قريب�ه اإلمام 
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شاه  نذير  من  حصل  له،  بقيت  اليت  املراكب  بعض  مع  فارس  بالد  إىل  وبذهابه  مرشد. 
على أسطول بإمرة مريزا تقي خان حاكم شرياز. وعند وصول هذا األمريال الفاريس إىل 
عمان، أسكر اإلمام سيف واستوىل بذلك على مسقط وعلى قالعها، احتار اإلمام سيف 
العديد  بفقدان  أمله  خاب  الذي  مرشد  خصمه  مالحقة  الفرس  بمساعدة  وتابع  بأمره 
من أصدقائه وقتل يف إحدى املناوشات. كما تويف بعده بوقت قصري اإلمام سيف أيضًا 
يف رستاق )Rustak( حزنًا بعد خديعة الفرس له. ثار تقي خان عند عودته إىل شرياز ضد 
نذير شاه وأراد أن يكون حاكمًا على مقاطعة فارس. نعلم جيدًا كيف خنق ملك الفرس 
تلك الثورة وعاقب صاحبها. إال أن أحداث الشغب هذه ألهت الفرس عن قضايا العرب 

وأهملوا دعم احلامية التابعة لهم واليت بقيت يف مسقط.
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اإلمام احلاكم يف ُعمان
كان يف ُصحار حاكم يدعى أحمد بن ساجد خالل الوقت الذي أرسل به تقي خان 
إىل عمان. وقد ولد ذلك احلاكم يف مدين�ة صغرية من واليات اإلمام. وأحمد هذا كونه 
رجل ماهر ومدبر، رأى بعد وفاة اإلمامني أنه من الضروري اخلضوع ألعداء يف مثل هذا 
وأثن�اء  منصبه.  يف  خان  تقي  أبقاه  حىت  حبكمة  وتصرف  السلم  فأعلن  والقوة،  البأس 
احلروب األهلية الفارسية، قام أمري من رنك )Rank( من بيت العرايب وهو أمري سري مع 
سيد آخر يدعى ابن عراب وتقاسما مخلفات اإلمام السابق حىت أن ابن عراب حاز على 
لقب اإلمام. أما أحمد الذي فاجأ الضباط الفرس واستوىل على مسقط وأجرب احلامية 
املفيت  بوظيفة  قام  أواًل   قاضيًا  ونصب  دماء.  إراقة  دون  املدين�ة  وأخذ  االستسالم  على 
يف ُعمان لصاحله، وقرر املفيت أن من خلص البالد جيب أن ينصب حاكمًا لها، ويف ضوء 
هذا القرار، أعلن أحمد نفسه إمام ُعمان يف مسقط. علم اإلمام ابن عراب بهذا اخلرب، 
فقام على الفور مع جيش مؤلف من أربعة إىل خمسة آالف رجل بمهاجمة خصمه أحمد 
الضعيف لدرجة أنه لم يقو على الدفاع عن نفسه وجلأ إىل قلعة يف اجلبال حيث حاصره 
عدوه وأجربه على االستسالم إال أن احلظ حالفه وتمكن من الفرار متنكرًا بزي جّمال. 
السابقة،  حكومته  يف  محبوبًا  كان  أنه  بما  الرجال  من  مئات  بضع  جلمع  وسيلة  ووجد 
ابن عراب الذي كانت جيوشه ماتزال ختيم يف اجلبال. وقسم جيشه  وسار بهم لقتال 
معًا  آن  يف  فقامت  وصوب،  حدب  كل  من  الوادي  مداخل  على  ووزعها  فرق  إىل  الصغري 
الذعر  وتملكه  هائل  جبيش  محاصر  أنه  نفسه  عراب  ابن  فظن  احلرب،  أبواق  ونفخت 
وهرب ليتمكن منه أحد أبن�اء أحمد ويقتله. ومنذ هزيمة ابن عراب وموته لم يزعج كائن 
أبن�اء اإلمام مرشد الذي  ما اإلمام أحمد بن ساجد يف توليه عرش عمان، باستثن�اء أحد 
قام ببعض املحاوالت غري املجدية لالستي�الء على السلطة احلاكمة. لكن وبالرغم من 
هذه اجلهود فقد ترك له اإلمام احلاكم مدين�ة حنيل )Nahhel( وأراضيها. ومازال يوجد 
عيشًا كريمًا  خاص  بشكل  ويعيشون  القديمة  األسرة  ألئمة  وابن�ان  أخ  اليوم  حىت  فيها 



رحلة »نيبور« إىل جزيرة العرب ودول أخرى يف الشرق...382

يكفيهم إلدارة من 300 إىل 400 رقيق. وقد تزوج اإلمام احلاكم من ابن�ة أحد هؤالء األمراء 
وبالتايل  دويالته.  يشرف  أن  شأنه  من  ما  كل  يف  حلفاء  أبن�ائه  من  جيعل  أن  واستطاع 
خنلص إىل أن األسرة احلاكمة وبالرغم من حداثة عهدها إال أنها ستحتفظ بالعرش. ويف 
عام 1765م كان اإلمام أحمد حيكم منذ 16 سنة برضا رعيت�ه وسرورها، وقد طبق أحكامًا 
عادلة فورية وممتازة دون أي تميزي حسب املزنلة وال الدين. فعم األمن يف مسقط حىت 
كان من النادر احلديث حول سرقة ما. وكانت البضائع تبيت يف الشوارع لياًل، والقليل 
واجلنود  العبي�د  كان  سيف  اإلمام  حكم  حتت  أبوابهم.  إغالق  عناء  يتكلفون  الناس  من 
من أكرب اللصوص، على حنو كان الغرباء خيشون أكرث من خيشون أولئك الذين يقع على 
الرقيق  من  معظمها  يف  كانت  احلاكم  اإلمام  جيوش  العام.  األمن  توفري  واجب  عاتقهم 
الكافرين بي�د أن أجورهم كانت جيدة وأسلحتهم كانت من بن�ادق الفتيلة وهم منظمون 
تنظيمًا حسنًا. ولسد عجز العائدات الشحيحة قام األمري بممارسة التجارة، كان يدير 
أربعة مراكب حربي�ة والعديد من السفن الصغرية اليت كانت تستخدم لنقل البضائع يف 
وقت السلم خاصة إىل السواحل الشرقية األفريقية حيث كانت كيلوة وزنجبار ماتزال 
من بني أمالكه. وكان على بعض السفن األخرى حراسة السواحل إال أنها لم تكن تؤدي 
واجبها كما جيب حىت جترأ القراصنة وغامروا بالهجوم على شواطئ مسقط. وبالرغم من 
أن أهايل ُعمان ال حيبون أن جيوبوا البحار إال أنهم من خرية حباري اجلزيرة العربي�ة . وبما أن 
لهم عدة موائن صاحلة للمالحة، فهم يستخدمون عددًا كبريًا من السفن املتواضعة يف 
املالحة بني جدة والبصرة املدين�ة اليت يأيت إليها سنويًا ما يقارب خمسني مركبًا وتسىم 
ترانكيس وقد سبق يل ووصفتها يف رحلتن�ا من جدة إىل اللحية، هذه املراكب لها كما قلت 
جمعت  كما  مسمار  أي  فيها  وليس  اخلياطة  فيها  استعملت  فقد  خاصة  بن�اء  طريقة 
احلبال بني أخشابها. وتعمل قبيلتان كبريتان من العرب بشكل أسايس يف نقل الب عرب 
البحر. وقد سكنت إحدى هاتان القبيلتان قديمًا على سواحل اخلليج العريب وجلأت إىل 

دويالت إمام عمان عندما أقلق راحتها وأزعجها جوار مشاغب ومضطرب.
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)Seer( إمارة سري 

يسميها  العريب،  اخلليج  طول  على  مسندم  رأس  من  الصغرية  اإلمارة  هذه  تمتد   
الفرس بالد جلفار )Dsjulfar(، ومن رأس مجاور لألول. ولهذا السبب اعتاد األوروبيون 
بينما يسميها عرب آخرون صور كاسم  املنطقة بعرب جلفار.  على تسمية سكان هذه 
املدين�ة اليت حتمل االسم نفسه، ولها مين�اء جيد ويقيم فيها الشيخ الذي مايزال يمتلك 
جزيرة الشارقة، ويمتلك على الساحل املقابل من اخلليج بعض املدن الهامة مثل كونك 
)Kunk( ولوجن )Lundsje( . وقد عرفت هذه البالد منذ وقت قصري سيادة اإلمام، لكنها 
ختلصت من التبعية له، وغالبًا ما كان الشيخ يشن حروبًا على أسياده القدماء. إال أنه لم 
يكن يملك من القوة ما يمكنه من الدفاع عن نفسه، ولذلك كان أمري سري يعيش دومًا 
 )Dsjau( يف وفاق ووئام مع الشيوخ اآلخرين املستقلني، وبصورة خاصة مع شيخ جاو
املجاورة  البحرية  القوى  بني  سري  أمري  اسم  وين�درج  عمان.  غريب  يف  والياته  تقع  الذي 
وحبارته من أهم حبارة اخلليج العريب. ويبحر أفراد رعيت�ه يف تلك البحار ويمارسون جتارة 

واسعة.
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خارطة عمان
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القسم الثاين والعشرون
مناطق اإلحساء وجند
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الفصل األول
اإلحساء بصورة خاصة

ومن  ُعمان  اجلنوب  ومن  العريب  اخلليج  الشرق  جهة  من  املنطقة  هذه  تت�اخم 
هذه  وتدعى  البصرة.  جوار  يف  الرحل  البدو  أرايض  الشمال  ومن  جند  منطقة  الغرب 
واجلزر  أوال)1(  جزيرة  إال  ين�اسب  ال  االسم  وهذا  البحرين  وأحيانًا  حجر  أيضًا  املنطقة 
الصغرية األخرى اليت تتعلق بها. واإلحساء منطقة فقرية باملنتجات، إال أنها تشتهر بوفرة 
اإلبل، والدواب األخرى كاحلمري وغريها، وتبيع يف كل عام آالف اإلبل لسوريا. ويف الداخل 
ومن  املحار  صيد  من  فيعيشون  الساحل  سكان  أما  التمر،  مردود  من  السكان  يعيش 
املدن  فسكان  الديني�ة،  الناحية  من  السكان  وينقسم  األجنبي�ة.  بالبضائع  هامة  جتارة 
كبريًا  وعددًا  يهودًا  أيضًا  فيها  وجند  السنة،  من  هم  والبدو  الفالحني  أن  حني  يف  شيعة 
والية  قديمًا  املنطقة  هذه  كانت  يوحنا.  القديس  أتب�اع  من  مسيحيني  أو  الصابئ�ة  من 
العثماني�ة، لكن العرب تمردوا منذ زمن بعيد على هذه السيطرة،  تابعة لإلمرباطورية 
إنما هناك بعض األتراك من ساللة الباشاوات القدماء والذين يقيمون يف هذه املنطقة 

ويمتلكون أراض خصبة ولكنهم ال حيظون بأية مكانة يف احلكومة.

يملك منطقة اإلحساء اليوم شيخ قبيلة بين خالد العربي�ة، بينما كان الشيخ احلاكم 
يف عام 1765م يدعى عرار. قبيلة بين خالد إحدى أقوى القبائل العربي�ة ويمتد نفوذها إىل 
عمق الصحراء، وغالبًا ما تهاجم القوافل بني بغداد وحلب. يسكن البدو وقبائل أخرى 
بين  شيخ  بسيادة  العرب  هؤالء  كل  ويعرتف  اإلحساء،  منطقة  من  كبريًا  قسمًا  صغرية 
خالد عليهم جميعًا. ولم أعلم شيئ�ًا يمس املدن الداخلية يف هذه املنطقة، اإلحساء، ومن 
املفروض أن يكون مركز إقامة الشيخ مدين�ة كبرية مبني�ة بن�اء جمياًل. وجند على الساحل 
القطيف وهي مدين�ة كبرية بعض اليشء ومين�اء صالح للمالحة وتقع على بعد خمسة 

أميال ألماني�ة من جزيرة أوال )البحرين(.

العمل  يستطيعون  فال  منهم  الفقراء  أما  املحار،  صيد  من  يعيشون  سكانها 

)1( أوال: هو األسم القديم ململكة البحرين اليوم، وكان ذلك متداواًل حىت القرن 12 هـ.
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حلسابهم اخلاص، فيعملون كمأجورين لدى صيادين غرباء يأتون إىل املدين�ة يف األشهر 
احلارة من السنة أي موسم الصيد. وبالرغم من أن املناخ يف هذه البالد يعترب مناخًا ضارًا 

يف الصيف. وماتزال حىت اليوم آثار قلعة برتغالية بالقرب من هذا املكان.

الكويت أو القرين كما يسميها الفرس واألوروبيون، هي مدين�ة ومين�اء على بعد 
املحار  صيد  من  فيعيشون  سكانها  أما  القديمة.  البصرة  من  أو  الزبري  من  أيام  ثالثة 
واألسماك، ويقال إنهم يستخدمون لهذا الغرض ما يزيد عن 800 سفين�ة، وختلو املدين�ة 
شيخها  وللكويت  والتجارة،  الصيد  يف  فاجلميع  الصيد  موسم  يف  سكانها  من  تقريب�ا 
من  االستقالل  يود  لكنه  اإلحساء  قبيلة  لشيخ  والتابع  عتمة  قبيلة  من  وهو  اخلاص 
حني آلخر. ويلجأ سكان القرين مع حواجئهم إىل اجلزيرة الصغرية واليت تدعى الفلوجة، 
وشيخ  اإلحساء  شيخ  أرض  بني  وتقيم  برتغالية.  قلعة  آثار  القرين  جوار  يف  وتشاهد 
عتمة قبيلة ثالثة كبرية هي قبيلة مسيليم وتمتلك بعض املدن واليت ال أعرف منها إال 

أسماءها.
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الفصل الثاين
منطقة جند

يف  بأكملها  العربي�ة  اجلزيرة  داخل  وتتغلغل  واسعًا،  امتدادًا  املنطقة  هذه  تمتد 
مناطق قد وصفتها باقتضاب إىل سوريا. وتتب�اين أراضيها يف اخلصوبة فجبالها خصبة 
التمر، فهي متوافرة بكرثة، وحيد تلك اجلبال أراض جرداء.  يانعة وخاصة  تعطي ثمارًا 
وال يمكن ألنهارها أن تكون طويلة املجرى فبعد أن جتري يف الوديان تضيع يف السهول 
من  العديد  يف  السكان  يضطر  السبب  ولهذا  البحر.  إىل  الوصول  تستطيع  وال  الرملية 

األماكن إىل حفر آبار عميقة األمر الذي جيعل الزراعة صعبة للغاية بل شبه مستحيلة.

باملدن  فيمتلئ  اجلبلي  اآلخر  اجلزء  أما  املنطقة،  هذه  من  كبريًا  جزءًا  البدو  يقطن 
مدين�ة  لكل  تقريب�ًا  فيه  يكون  حنو  على  السادة  من  كبري  عدد  يتقاسمها  اليت  والقرى 
املجاورون  الشيوخ  هؤالء  كان  الشرفاء  وقوة  سيادة  زمن  يف  وقديمًا  املستقل.  شيخها 

للحجاز ملزمني بدفع ضريب�ة لشريف مكة، بينما ال يدفعون له أي يشء اليوم.

الصالح  جهة  من  اآلخرين  األعراب  بايق  الشاسعة  املنطقة  هذه  سكان  ويشبه 
أخرى  وتارة  لصوص  تارة  فهم  يشبهونهم  وعيوبهم،  خصالهم  جهة  من  والطالح 
مضيافني. وبما أن السادة الصغار يتجاورون ويت�الصقون يف جند فال يمكن ملسافر أن 
ينشد أماًنا واطمئن�اًنا يف جند، سينهبه أول سيد يلقاه عندما يمر يف أرضه ألن ذلك السيد 
ال يود أن ينعم جاره املعادي بغنائم املغامرة. وتسافر القافلة الذاهبة من ُعمان إىل مكة 
بكل أمان فهي تت�ألف من املتسولني وبالتايل ليس هناك فائدة ترىج منهم. لكن شيوخ 
يفرض  كما  مكة،  إىل  طريقها  يف  بغداد  من  القادمة  القافلة  على  غرامة  يفرضون  جند 
مؤشرات  ولدي  مصر.  ومن  سوريا  من  القادمة  القوافل  على  غرامات  احلجاز  شيوخ 
ودالئل على أن سكان جند يمارسون جتارة هامة بينهم و بني أهلهم يف اجلوار، و بالنتيجة 

ال أظن أنه من املستحيل أن يسافر أورويب بأمن داخل اجلزيرة العربي�ة.
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ويب�دو أن هذه الشعوب من هواة احلرب ومقاتلني أشداء يتسلحون دوما، وأؤكد 

لكم أن رجال ال يقدم على الزواج قبل القيام ببعض الغزوات.

وتنقسم جند إىل منطقتني رئيسيتني العارض  )el Ared( املتاخمة لعمان واخلرج 
اليت حتــد اليمن. يف األوىل سميت يل بعض املـــدن لن أذكـــر منهـــا إال مدينـــة  العيين�ه  

)el Aijaene(، مكان والدة الداعي اجلديد عبدالوهاب والذي سأحتدث عنه فيا يلي.

بينما يف منطقة اخلرج )Kherdsje( واليت تمتد من الشمال حىت حدود الصحراء، 
توجد مدين�ة اليمامة املشهورة حىت قبل النيب محمد بسبب ابنها مسيلمة الذي ادعى 
أنه النيب. وتضم هذه املنطقة عددًا كبريًا من املدن. وشمايل جند على بعد عشرة أيام من 
بغداد يقع جبل شمر الشهري املمتد واخلصب. وبني هذا اجلبل وسوريا هناك منطقة 

مرتفعة تدعى جوف السرحان )Dsjof al Sirhan( وهي منطقة مأهولة ومزروعة.
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الفصل الثالث
الدعوة اجلديدة يف ناحية من جند 

يوحنا  القديس  أتب�اع  من  مسيحيني  أو  الصابئ�ة  من  عدًدا  املنطقة  هذه  يف  جند 
من  قديما  كانوا  اإلسالمية  بالديانة  جميعًا  فيدينون  السكان  بايق  أما  اليهود  وبعض 
السنة املتشددين، لكن ومنذ بعض الوقت نشأت يف منطقة العارض مذاهب جديدة 
سببت ثورة يف حكم اجلزيرة العربي�ة، وستؤثر تأثريًا بالغًا على مستقبل احلكم يف هذه 

املنطقة.

مدين�ة  يف  أسلفت  كما  ولد  وقد  عبدالوهاب  يدعى  رجل  املذهب  هذا  مؤسس 
لبعض  وأقام  بلده،  يف  العرب  علوم  شبابه  يف  درس  وقد  العارض.  منطقة  يف  العيين�ه 
الوقت يف البصرة وسافر إىل بغداد وبالد فارس. وبعد عودته إىل وطنه بدأ بنشر أفكاره 
بني أبن�اء ملته وأسعفه احلظ يف إقناع بعض الشيوخ املستقلني فأصبح رعاياهم أيضًا 

من أتب�اع هذا الداعي اجلديد)1(.

وما كان من هؤالء الشيوخ التابعني والذين كانوا يف نزاع دائم بني بعضهم البعض، 
إال أن تصاحلوا واتفقوا على عدم القيام مستقباًل بأي يشء قبل استشارة معلمهم، وقد 
أخل هذا االتفاق بتوازن السلطة يف جند. فالشيوخ الصغار الذين تماسكوا فيما مىض 
وقاوموا جريانهم املعزولني، لم يعد بإمكانهم اليوم الصمود أمام هذا العدد من الشيوخ 
املتحالفني. واضطرمت نار احلروب بينهم وزاد تواترها، وقد ظن الرعايا أن الدين معين 

باألمر يف خضم تلك املعارك.

)1( بعد أن تسّلح الشيخ محمد بن عبدالوهاب بالعلم ورحل يف طلبه، وتلقاه عن أكابر علماء وقته، 
فقام بالدعوة إىل هللا تعاىل دعوة إىل التوحيد، فجد واجتهد يف إماطة ما علق بالعقيدة من الضالالت، 
إمامهم  بايع  الذين  األمر  والة  من  له  قّيض  بما  وتعاىل  سبحانه  هللا  ووفقه  الدين  وجدد  والشبهات، 
وجدهم اإلمام محمد بن سعود يرحمه هللا بايعه على نصرة دين هللا والدعوة إليه فاتفقا على ذلك، 
أخربكم  بنفسه:  يعّرف  وهو  عبدالوهاب  بن  محمد  الشيخ  أقوال  ومن  بعلمه،  وهذا  بسلطته  هذا 
أئمة  عليه  الذي  واجلماعة  السنة  أهل  مذهب  به:  هللا  أدين  الذي  وديين  عقيديت  احلمد-  -وهلل  أين 

املسلمني مثل األئمة األربعة وأتب�اعهم إىل يوم القيامة )املراجع(. 
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الشيوخ  استنجد  فقد  العارض،  من  كبريًا  قسمًا  أخضع  قد  عبدالوهاب  أن  وبما 
وسياسية  ديني�ة  وألسباب  قام  الذي  اإلحساء.  شيخ  عريعر(  )ابن  بعرار  املنقسمون 
بتلبي�ة ندائهم وأرسل لنجدتهم يف العارض جيشًا كبريًا، لكن عبدالوهاب هزمه وانتصر 
عليه، فقاد عرار )ابن عريعر( بنفسه جيشًا مؤلفًا من 4000 رجل ومزودًا بث�الثة مدافع 
ومدفع هاوون وتمكن من االستي�الء على قلعة تقع على كتف جبل لكنه لم يكن يعرف 
إىل  أدراجه  يعود  أن  على  وأجرب  فادحة  خسائر  به  فلحقت  مدفعيتها  استخدام  طريقة 
انه  أنه  وحلظت  جنران  من  املكريم  الشيخ  مغامرات  عن  سابقًا  تكلمت  لقد  اإلحساء. 
كان رئيس طائفة ما، وقد قال يل رجل من اإلحساء إن هناك تطابقًا وتوافقًا يف املبادئ 
ما.  أسس  على  يرتكز  الزعم  هذا  أن  ويب�دو  املكريم،  والشيخ  عبدالوهاب  بني  الديني�ة 
ويف أضعف االحتماالت كان هذان املجددان صديقني، وإال لما استطاع املكريم اجتي�از 
جند بصحبة جيش صغري ومهاجمة شيخ اإلحساء وهو شيخ قوي وكان ذلك يف عايم 
األرجح  على  أو  عبدالوهاب  إىل  انضم  قد  يكون  أن  الضروري  فمن  1764م،  و  1763م 
الفرتة ملهاجمة الشيوخ السنيني. كما قيل يل  الذي خلف والده يف تلك  ابن�ه محمد  إىل 
أيضًا إن وحدة هذين الرجلني أدت إىل انتصارهم على عدد كبري من هؤالء الشيوخ. بينما 
كتب اآلخرون إىل كل األعراب يف بصرة وجوارها يطلبون العون ويرجون املساعدة، وقد 

تم ذلك أثن�اء إقاميت يف تلك املدين�ة.

بعد وفاة عبدالوهاب تمتع ابن�ه بسلطة أبي�ه ذاتها وحذا حذوه ومىش على خطاه. 
كان ينظر إليه على أنه رجل دين وكأنه البابا يف العارض. أما الشيوخ ورثة دويالت صغرية 
مستقلة فيما مىض فلهم واحلق يقال االسم يف حكمها يف حني إن محمد عبدالوهاب هو 
وذلك  مساعدة،  أي  سّكة  تسىم  ضريب�ة  بت�أدية  رعيتهم  ويلزم  عليها.  الفعلي  احلاكم 

لدعم احلرب ضد أعداء دين�ه.

املتشددة  الفئة  هذه  أن  املرجح  ومن  تعذيب�ه،  و  اضطهاده  من  السنيون  اشتكى 
واملؤمنة باخلرافات تكره محمد بن عبدالوهاب بسب بدعه والوشاية اليت سرت بأنه 
الذين ال يرغبون باعتن�اق املذهب  سينتقم ويث�أر منهم. ومهما يكن األمر، فسكان جند 
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ضاحية  القديمة  البصرة  أو  الزبري  غدت  وبالتايل  املجاورة.  البلدان  إىل  هاجروا  اجلديد 
ضخمة، تلك اليت لم تكن فيما سبق إال قرية صغرية.

وبما أنين ال أعرف أًيا من أتب�اع هذا املذهب اجلديد، فليس بمقدوري أن أفيدكم بما 
يتعلق بعقائده. إال أن الفرصة سنحت يل وتعاملت مع شيخ عريب كان يسافر باستمرار 
العربي�ة ويف كربى مدن جند. هذا الشيخ  منذ أن كان شابًا مع جتار يف كل أرجاء اجلزيرة 

البدوي الذي يب�دو يل أنه مثقف، قد روى يل شيئ�ًا عما يتعلق بنظام هذا املذهب.

مذهب عبدالوهاب أنه ال جيب عبادة وذكر إال هللا وحده، فهو خالق الكون ومدبره، 
عبادة  إىل  جير  فذلك  الصالة  يف  آخر  نيب  أي  أو  محمد  النيب  وذكر  لألولياء  التوجه  ومنع 
بهم  يعرتف  الذين  األنبي�اء  وبايق  وموىس  املسيح  ويسوع  محمد  النيب  أما  األصنام. 
السنيون فهو يعتربهم رجااًل عظامًا وأشخاصًا جيب احرتامهم، ويمكن أن نقرأ أعمالهم 
لالستفادة. وهو ينفي وجود أي كتاب من الويح اإللهي، أو كتاب أىت به املالك جربائي�ل، 
وكما حتظر اجلريمة حيظر هو الصلوات التقاء التدابري اإللهية كما يفعل السنة للنجاة 
عن  السنة  بعض  روايات  مع  تماما  تتوافق  ال  الشيخ  ذلك  رواية  ما.  محدق  خطر  من 
أتب�اع فئة تؤمن باخلرافة وحتارب  عقائد عبدالوهاب، وال يمكنن�ا تصديق بهذا الصدد 

املذاهب اجلديدة كل معتقداتهم اخلاطئة.

النيب  زمن  منذ  محالة  ال  تغري  فقد  السنيون  به  يؤمن  وكما  اإلساليم  الدين  أما 
محمد. وتتبىن تلك الطائفة سلطة بعض املشرعني الذين يشرحون القرآن وفق رؤيتهم 
يف  إليهم  وتتقرب  األولياء  من  حبشد  تعرتف  وهي  اخلاصة.  آرائهم  من  عقائد  ويتبنون 
لهؤالء  توجه  من  بها  حظي  متن�اهية  ال  غريب�ة  معجزات  إليهم  وتنسب  احتي�اجاتها، 
األولياء وبشكل أفضل من توجه هلل. كما أن هذه الفئة تؤمن بالتمائم والتعاويذ وبقدرة 
كل النذور الغريب�ة. و من ثم استسلمت تدريجيًا لعدد كبري من املعتقدات الباطلة اليت 
حيرمها القرآن الكريم لكنها حللت حسب تفسري العلماء. أما الطوائف األخرى كالزيديني 
على سبي�ل املثال فقد كانت إساءتهم للدين اإلساليم أقل بالرغم من أنها اختلفت كثريًا 
عما كانت عليه يف السابق. وبالتايل يمكن اعتب�ار مذهب عبدالوهاب اجلديد كإصالح 
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بعيدًا  املزار  به  شط  ربما  األوىل،  بساطته  إىل  به  العودة  يريد  اإلساليم.  للدين  حقيقي 
العودة إىل  التحفظ والتحرز، جيب  العريب غري ملزم بمعرفة  عن مصلحني آخرين، لكن 
التجربة لرؤية ما إذا كان هناك دين مزنه عن كل ما هو حيس، يمكن له البقاء والصمود 
اإلصالح،  هذا  روح  مع  املكريم  الشيخ  خزعبالت  تتعارض  وال  كالعرب.  شعب  لدى 
يستفيد هذا الشيخ من بدائي�ة أبن�اء بلده، يستفيد من الرأي اخلارق عن جدوى صلواته 
نسب  يف  التطرف  هذا  هللا.  من  يطلبه  ما  كل  على  بواسطتها  حيصل  أنه  يدعي  والذي 
املزيد من القوة للصلوات تتفق مع بساطة العقيدة، ويف حوزتن�ا دليالن على أن التطرف 

يلهب عقواًل قابلة لالشتعال يف عصر من األنوار ووسط دين من أنقى وأطهر األديان.
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الفصل األول
عرب يقيمون يف ضوايح اخلليج العريب 

كنت قد نوهت سابقًا إىل أن علماءنا يف اجلغرافيا قد أخطأوا حني ظنوا أن قسمًا 
من اجلزيرة العربي�ة كان حتت سيطرة ملوك فارس. خالفًا لذلك فإن العرب قد بسطوا 
نهر  مصب  إىل  وصواًل  الفرات  نهر  مصب  من  اململكة  هذه  سواحل  كل  على  نفوذهم 

الهندوس.

وبال شك فإن منشآت العرب على سواحل بالد فارس ال تعود بملكيتها إىل اجلزيرة 
احتفاظها  وبسبب  الفرس  عن  املنشآت  تلك  استقاللية  وبسبب  لكن  حصرًا،  العربي�ة 
أضم  أن  املناسب  من  رأيت  فقد  ما،  شائب�ة  تشوبها  أن  دون  العربي�ة  والتقاليد  باللغة 

وصفها إىل وصف ما تبقى من اجلزيرة العربي�ة.

يستحيل حتديد احلقبة اليت أقام فيها العرب على تلك السواحل. وتربهن روايات 
الناس أنهم أقاموا يف هذا البلد منذ عصور بعيدة. كما تربهن الكثري من أحداث العصور 
الغابرة أن القرى العربي�ة كانت قائمة منذ عهد ملوك فارس األوائل. واملذهل هو ذلك 
اخلليج  سواحل  على  أقاموا  الذين  القديم  يف  األسماك  متن�اويل  عادات  بني  التطابق 

العريب وعادات سكان القرى العربي�ة يف وقتن�ا احلاضر.

فالعرب املقيمون على السواحل لهم تقريب�ًا نفس طريقة العيش. ويقتصر مورد 
رزقهم على املالحة وصيد األسماك أو املحار ، ويت�ألف غذاؤهم الرئيس من األسماك 
اليت  البهائم  من  القليل  عليه  تعيش  الذي  الوحيد  العلف  هو  السمك  أن  كما  والتمر، 

يملكونها.

ويعشقون احلرية كما يعشقها أترابهم يف الصحراء. ولكل مدين�ة تقريب�ًا شيخها 
أو  اخلاص  ماله  من  أموره  تدبر  على  جيربه  مما  ضريب�ة  أي  له  رعاياه  يدفع  وال  اخلاص 
من حرفته يف نقل البضائع أو الصيد كبايق رعيت�ه. ويف حال استاء كبار القوم من الشيخ 

احلاكم، قاموا بانتخاب شيخ آخر من األسرة ذاتها.
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أما سالحهم فيت�ألف من بن�دقية الفتيلة والسيف والرتس. وتتحول كل مراكبهم 
عند الضرورة إىل مراكب حربي�ة، إال أن أسطواًل كهذا يضطر إىل التوقف باستمرار للزتود 
باملؤن من الصيد بداًل عن مالحقة العدو، ال يتمكن البت�ة من القيام بإجنازات عظيمة، 
باألمر  تبت  أن  لها  يمكن  وال  والغارات  الغزوات  على  الشعب  هذا  حروب  وتقتصر 
فقرية  فهي  البيوت  أما  الدائمة.  احلرب  من  وحالة  تنتهي  ال  منازعات  وراءها  مخلفة 
لدرجة ال يكلف فيها عدو ما نفسه عناء هدمها. وبذلك ال خيىش العرب فقدان يشء ما 
على هذه األرض ويلجؤون عند اقرتاب أي جيش إىل مراكبهم وينتظرون يف بعض جزر 
اخلليج تراجع العدو. وهم مقتنعون تمامًا من أن الفرس لن يقيموا أبدًا يف هذه السواحل 
البائسة حيث يقوم بقض مضجعهم على الدوام العرب الذين جيوبون البحار املجاورة 
معهم  يتحالفوا  لم  و  الشيعيني  الفرس  يكرهون  السنيون  العرب  هؤالء  انقطاع.  دون 
يف يوم من األيام. وقد شكل هذا الكره بني املذهبني أحد األسباب اليت أدت إىل إخفاق 
بتجهزي  املغتصب  هذا  قام  غايت�ه،  إىل  وللوصول  العرب،  إخضاع  يف  شاه  نذير  مخطط 
أسطول مؤلف من 25 مركبًا ضخمًا يف اخلليج العريب كلفه ذلك تكاليف باهظة، ولكن 
وبما أنه ليس لديه حبارة فرس فقد اختذ حبارة هنود سنيني فحاربوا على مضض إخوتهم 
العرب الذين قتلوا رؤساءهم الشيعة وقاموا خبطف املراكب. وأسس نذير شاه شاهفي 
نهاية حياته مخططًا لالستي�الء على العرب والتمكن منهم، يف غرسهم على شواطئ حبر 
قزوين واستب�دالهم بأشخاص فارسيني. إال أن موته المأساوي أدى إىل فشل املخطط، 
كما أدت االضطرابات اليت هزت بالد فارس إىل توطيد استقالل أولئك احلكام العرب 
وكأنه يشبه إىل حد  هذه املستعمرات  وحال  الراهن حكم  الوقت  ويب�دو يل يف  الصغار. 
بعيد حال اليونان القديم. وحتدث دومًا يف اخلليج العريب أحداث ختلدها الذاكرة وتهب 
طي  أمجادهم  فتبقى  أحدًا،  التاريخ  علماء  من  يملكون  ال  العرب  أن  إال  هامة،  ثورات 

احلدود الضيقة لبالدهم.
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الفصل الثاين
مواقع حتت السيطرة الفارسية

ببعض  احتفظ  أنه  إال  السواحل،  هذه  سيد  يكن  لم  الفرس  ملك  أن  من  بالرغم 
تلك  على  باالستي�الء  فارسيون  حكام  قام  ملوكها،  فارس  بالد  فقدت  أن  ومنذ  املواقع. 

املدن وضموها حتت إمرتهم، أذكر منها بشكل أسايس غامربون هرمز .

غامربون، مدين�ة ومرفأ يف منطقة الريستان، كان ملك فارس يملكها قديمًا. وبعد 
املنطقة وبالتايل على  وفاة نذير شاه، نصب فاريس يدعى ناصر خان نفسه سيدًا على 
املدين�ة. واعرتف بتبعيت�ه للوكيل كريم خان يف شرياز، إال أنه لم يدفع له الضرائب ولم 
حيرتم أوامره إال عندما يأيت الوكيل بنفسه على رأس جيش إلخضاعه. اشتهرت املدين�ة 
واملسماة أيضًا بن�در عباس خالل القرن المايض وبداية القرن احلايل كونها مين�اء شرياز 
ومين�اء كل بالد فارس اجلنوبي�ة. وبالتايل فقد اتسعت جتارتها اتساعًا كبريًا، وآلت اليوم 
خرابها  يف  السبب  كان  واحدًا.لقد  أوروبي�ًا  جتاريًا  مركزًا  فيها  جند  فال  لها  يرىث  حال  إىل 
اليت حدثت يف بالد فارس والزناعات بني اإلجنلزي والفرنسيني يف احلرب  االضطرابات 
أن  منذ  تمامًا  هجروها  أنهم  إال  فيها  صغرية  جتارة  يمارسون  الهولنديون  مازال  األخرية. 

تمركزوا يف جزيرة كشن.

ويملكها  الغابر،  تألقها  كل  اليوم  فقدت  فقد  مىض،  فيما  اشتهرت  اليت  هرمز  أما 
حاليًا فاريس يدعى املوىل علي شاه، الذي صار سيدًا لها بعد وفاة  نذير شاه، وقد عمل 
يف إمرته برتب�ة أمريال. ويملك حاكم هرمز هذا أيضًا قسمًا من جزيرة خشم، بينما يقع 
قسمها اآلخر حتت سيطرة أمري عسري. وتقع إىل اجلنوب من الريستان مدين�ة هامة هي 
ويهتمون  الشيعة  من  هم  املنطقة  أهل  البحر.  من  فراسخ  ستة  بعد  على  مينو  مدين�ة 
بالزراعة وهما سبب�ان يدفعان بالسكان إىل االعرتاف أحيانًا بسيادة خان الرستان. وبني 
من  الكثري  تملك  اليت  بلوجة  قبيلة  تسىم  كبرية  عربي�ة  قبيلة  تقيم  جاسك  ورأس  مينو 
السفن وتمارس جتارة هامة تمتد من البصرة على اخلليج العريب وصواًل حىت السواحل 
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التحالف مع  التطابق يف املذهب إىل  العرب هم من السنة وقد دفعهم  الهندية. هؤالء 

األخوان يف ثورات فارس األخرية.

فارس  بالد  سواحل  طول  على  بلوجة  قبيلة  أفراد  اجلغرافيا  علماء  بعض  ويضع 
وصواًل إىل قرب مصب نهر الهندوس كما ويتحدثون عنهم وكأنهم شعب محارب لكنهم 
يعشقون القرصنة.وال أدري إن كان من الواجب اعتب�ارهم شعبًا مستقاًل أو شعبًا يؤدي 
الضرائب للفرس. ومن املرجح أنهم لم يعرفوا حكامًا غري شيوخهم اخلاصني. و تصف 
تقارير رحالت من القرن املنصرم مغامرات أمري جاسك الفريدة الذي دافع عن نفسه 
ضد الشيخ عباس ولم خيسر إال بسبب اخليانة. وقد تابعت أرملته نضالها ضد ملك 
كل  والفروسية.  الفرسان  عصور  من  ببطلة  إال  تليق  ال  بطولية  بأعمال  وقامت  الفرس 
تلك الرواية تب�دو وكأنها ختص أحد شيوخ بلوجة. أما البالد املمتدة من بن�در عباس يف 
الشمال باجتاه ديلم فهي تشبه تهامة يف اجلزيرة العربي�ة، وتت�ألف من سهل أجرد يطلق 
إال  أعرف  ال  اجلرداء  املنطقة  هذه  كل  ويف  احلارة.  البالد  أي  كرمزير،  اسم  الفرس  عليه 
قلعة تدعى خمري على جبل وعر، ولهذه القلعة مع منطقة صغرية شيخها اخلاص. وتأيت 
إليها السفن لتحميل الكربيت الذي تنتجه املناطق املجاورة بوفرة، خمري تبعد قلياًل عن 

غامربون.
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الفصل الثالث
)Houle( أرايض قبيلة حيلي

بن�در عباس حىت رأس برديستان،  تشغل هذه القبيلة الكبرية الساحل املمتد من 
اجلبلية  فالسالسل  أجردًا،  ليس  الساحل  هذا  من  قسم  البحرية.  املواقع  كل  وتمتلك 
السكان.  يستثمرها  اليت  بالغابات  غني�ة  وهي  البحر  حىت  تمتد  عصبان  ظهر  كسلسلة 
لكن وبالرغم من األرض املعطاءة هذه، فإن عرب حيلي ال يزرعونها ويعيشون فقط على 
تلك  هي  وقوتهم  الشجعان.  من  جريانهم  ويعتربهم  السنة  من  وهم  والصيد،  املالحة 
القوة اليت تسمح لهم بسهولة فتح كل املدن املوجودة يف اخلليج العريب، كان يسود بينهم 
تالحم أكرب فيما مىض. لكن لكل مدين�ة شيخها اخلاص الذي وبالرغم من أنه من األسرة 
نفسها فهو يفضل الفقر على اخلضوع كي يؤمن لنفسه مزيدا من الرخاء لشيخ قوي 
وجدير بأن جيعل القبيلة أكرث هيب�ة واحرتامًا. أما شيوخ أو أمراء قبيلة حيلي فهم: شيخ 
صور الذي كنت قد حتدثت عنه يف وصف ُعمان، لكن أصله من هذا البلد أي من قبيلة 
حييت  وراس   )Lundsje ( ولوجن   )Kunk( كونك  مدن  غامربون  جوار  يف  ويملك  حيلي، 
واخلشب املستعمل كوقود. شيوخ  الفحم  تصدير  رعاياه يف  )Ras Heti(  كما ويعمل 
موجو )Mogho( الشارقة )Tsjaerak(، ويعمل رعايا شيخ الشارقة يف تصدير اخلشب 
شيوخ  وأخريًا  حيلي.  سكان  كل  على  والبأس  الشجاعة  يف  بتفوقهم  ويتمتعون  أيضًا، 
وكونكون    )Schilu( وشيلو  وطاهري  وعلوي   )Nabend( ونابن�د   )Nachelo( نشلو 
الغواصني. وجند يف مدين�ة  )Konkoun(. ويعترب سكان نشلو )Nachelo( من أفضل 
كونكون يهودًا وباني�ان كما ويعترب أهلها أكرث سكان حول مساملة. ال يملك الفرس سفنًا 
إمارة بوشهر ورأس  الواقعة بني  الزراعة ويشغلون األرايض  وال مراكب ويعيشون من 

.)Berdistan( برديستان
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الفصل الرابع

)Bender Rigk( إمارات بوشهر وبن�در رجك
إمارة بوشهر دولة مستقلة عاصمتها بوشهر، ولها مين�اء مريح لدرجة أن املراكب 
تستطيع االقرتاب من املنازل. وهي مزية دفعت بن�ذير شاه إىل بن�اء أسطول فيها، وال نزال 
نرى فيها بقايا من ذلك األسطول، ومنذ ذلك الوقت اشتهرت املدين�ة وازدادت أهمية. 
يمارسون  الذين  الوحيدون  األوروبيون  لإلجنلزي،  مرفأ  هي  كما  لشرياز  مرفأ  حاليًا  وهي 

التجارة مع بالد فارس ولهم فيها وكالة جتارية.

بينهم  وجند  احلول.  قبيلة  من  ليسوا  فهم  بوشهر  بالد  يقطنون  الذين  العرب  أما 
ثالث أسر متمزية اثنت�ان منهم تقيم يف املنطقة منذ زمن لم تسجله الذاكرة. أما األسرة 
مهنة  هناك  تمارس  وكانت  ُعمان  من  حديث�ًا  أتت  فقد  املطاريش  أسرة  وهي  الثالثة 
السلطة  على  لالستي�الء  سبي�اًل  ووجدت  املذكورتني  األسرتني  مع  حتالفت  ثم  الصيد 

احلاكمة منذ بضع سنني.

على  البحرين  جزيرة  يملك  املطاريش  أسرة  من  احلايل  الشيخ  ناصر  ومازال 
نفوذ  مناطق  وله  املراكب.  بعض  إدارة  واجب  أمام  يضعه  الذي  األمر  العريب.  الساحل 
واسعة يف كرمزير ولهذا فهو يتبع كريم خان الذي حيتفظ لديه بابن ناصر كرهين�ة لوفاء 
الفرس  بب�الد  مرتبطًا  بقي  بوشهر  أمري  أن  حىت  لشرياز  كربى  أهمية  تشكل  وهي  والده. 

بسبب مناطق نفوذه يف كرمزير.

اعتنق  فقد  فاريس  أمريال  لقب  على  احلصول  يف  وأماًل  لكنه  سين  ناصر  والشيخ 
له  املصاعب  من  الكثري  احلدثان  هذان  جر  وقد  فارسية،  من  وتزوج  الشيعي  املذهب 

وألسرته، فكرهته رعيت�ه وجريانه ولم يبق أوالده يف مصاف كبار العرب.

بن�در رجك، مكان إقامة أمريها وهي مدين�ة مسورة بسور قديم وتقع شمايل إمارة 
مما  كرمزير،  يف  املواقع  بعض  املدين�ة  هذه  عاصمتها  واليت  الدولة  هذه  وتضم  بوشهر. 
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جيعل حاكمها متعلقًا بعض اليشء بكريم خان. ويمارس العرب املقيمون يف هذه اإلمارة 
املالحة فقط، أما الفرس فيمارسون الزراعة يف القسم اجلبلي منها.

أتت األسرة احلاكمة يف بن�در رجك من ُعمان، وهي من قبيلة بين صعب العربي�ة. 
لكن وبما أن جد األمري احلايل صار شيعيًا وتزوج من فارسية، فلم يعد العرب يدرجون 

هذه األسرة من بني أشرافهم وكبار مجتمعهم.

ويعرف األمري احلاكم يف بن�در رجك واملدعو مري مهنا بعيوبه وفظاظته مما جيعله 
طاغية ومستب�دًا مكروهًا لم تعرف البشرية مثي�ال له. فقد أمر أن يقتل والده الضرير يف 
حضوره ألنه أحب ابن�ه البكر أكرث منه، وقتل والدته ألنها وجهت له اللوم على جرائمه 
ومن ثم قتل شقيقه مع 16 فردًا من أسرته كي يستويل على احلكم. وأغرق اثنتني من 
شقيقاته ألن أمريًا يف اجلوار طلب إحداهن للزواج. وختلى عن اإلناث من أوالده. ولم يبلغ 
هذا الوحش املكروه يف عام 1765م الثالثني من عمره. وقع مري مهنا مرتني بني أيدي كريم 
خان، وفر يف املرة األوىل بعد أن انهزم احلاكم الفاريس، يف املرة األخرى وبفضل املساعي 
إىل  وعاد  حبريت�ه  وبوظفر  فاريس  ضابط  زوجة  وهي  شقيقته  بها  قامت  اليت  احلميدة 
والياته وعمل فيها على نهب القوافل بني شرياز وبوشهر وعلى القرصنة والسرقة، وأراد 
كريم خان معاقبت�ه فحاصر عاصمته لكن بدون طائل. ويف عام 1765م عندما طلب منه 
كريم خان غرامة مستحقة عن مناطق نفوذه يف كرمزير، أهان مري مهنا املبعوث وقص 
له حليت�ه، فأرسل كريم خان جيشًا قويًا فاستوىل على بن�در رجك وأراضيها، وتنب�ه مري 
مهنا لالنسحاب يف الوقت املناسب مع جيوشه وقسم من رعيت�ه وجلأ إىل جزيرة مقفرة 
وعاد  الفاريس،  اجليش  انسحاب  فيها  انتظر  حيث   )Khoueri( خويري  جزيرة  تسىم 
هذا  استسلم  ملكيت�ه.  إىل  دويالته  ويعيد  رجك  بن�در  من  العسكرية  القطعة  ليطرد 
أنف وأذين كبار  به األمر إىل قطع  للخمر ومارس وحشيت�ه على جنوده ووصل  املستب�د 
ضباطه. وبالرغم من تطرفه هذا ومغاالته بقي جنوده أوفياء له حىت أنه ويف منفاه كان 
قادرًا على انزتاع جزيرة كارك من الهولنديني. فجماعة من اللصوص ال ترتك أبدًا قائدها 

مادام يتقاسم معها ثمار اللصوصية والسرقة.
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الفصل اخلامس

عن قبيلة كياب )Kiab( وشيخها سليمان
 تقيم القبيلة العربي�ة كياب أو كما يلفظها الفرس جتاب يف نهاية اخلليج العريب. لم 
يكن لها ذلك االعتب�ار واألهمية قبل تويل شيخها احلايل الشيخ سليمان، ووصل اسمها 

إىل أوروبا بسبب نزاعاتها مع اإلجنلزي وسلبها إياهم بعض املراكب.

استفاد الشيخ من االضطرابات عند الفرس ومن مساوئ احلكم يف بصرة، وبدأ 
الفارسية،  املناطق الكربى  بإخضاع اجلريان الصغار املستقلني، ثم استوىل على بعض 
ووعد اخلانات الذين كانوا يف نزاع على عرش هذه اململكة البائسة، لكن أحًدا لم يلزمه 
بها باستثن�اء كريم الذي ريض بمبلغ بسيط. فما كان من سليمان إال أن مد فتوحاته حىت 
البصرة، كان يبحث عن الصداقة مع أجال  )Ajals( وهم سادة القوم يف تلك املناطق، 
وبما أن أهم أولئك السادة لم خيسروا بالتحالف معه، فقد توصل إىل السيادة على اجلزر 

كلها الواقعة عند مصب نهر الفرات أو يف البالد املتعارف عليها باسم شط العرب.

وفكر بتشكيل حبرية بما أنه وصل بفتوحاته إىل أنهار قابلة للمالحة، وقام ببن�اء أول 
مركب يف عام 1758م وصار حبوزته عام 1765م عشرة مراكب كبرية و70 سفين�ة صغرية.

أما كريم خان فقد أرسل ملحاربت�ه يف نفس العام جيشًا جباًرا لم يستطع سليمان 
الصمود أمامه، فجر معه كنوزه وجيشه من جزيرة إىل أخرى حىت وصل إىل غريب شط 
مراكبهم،  قلة  بسبب  مالحقته  عن  عجزوا  عندما  لالنسحاب  الفرس  واضطر  العرب. 
وأعطى باشا بغداد أمًرا بضرب سليمان الذي حتاىش األتراك باللجوء إىل اجلزر كما فعل 

عندما جتنب الفرس.

Hin� هنديان   العربي�ة حىت بالد   اجلزيرة  من صحراء  قبيلة كياب  أرايض  )تمتد 
dian(، وإىل الشمال حىت إمارة حافصة )Havisa(. وتغذيها عدة أودية كبرية وصغرية 

 )Daurek( دورك  هي  فيها  املدن  أهم  واملراعي.  واحلبوب  واألرز  بالتمر  غني�ة  وهي 
الواقعة أصاًل يف األرايض الفارسية. ومدين�ة حسر )Hasar( و جوبان )Ghoban( مكان 

إقامة الشيخ وتقع بالقرب من مصب نهر الفرات.
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الفصل السادس
بعض الدول األخرى املستقلة

تقع هنديان )Hindian( يف شمايل بن�در رجك وتت�اخم قبيلة كياب )Kiab(، وهي 
بلد صغري خيضع حلكم خاص. يمارس العرب الذين يقيمون فيه الزراعة ويعيشون مما 

تنتجه حقولهم ومواشيهم.

العريب،  باخلليج  حتيط  اليت  املنطقة  داخل  وأرض  مدين�ة  هي   )Havisa( حافصة 
ويملكها شخص من ساللة النيب محمد، وهو أمري له حق صك النقود ويدعى املوىل.

بالسكان  مأهول  أغلبها  الصغرية  باجلزر  العريب  للخليج  الشريق  الساحل  يمتلئ 
األرض  أمراء  ويملك  ومستقلة،  منفصلة  دولة  يشكل  ما  بينها  وليس  هرمز،  باستثن�اء 

اليابسة بشكل عادي اجلزيرة املجاورة ألراضيهم.

ويوجد على الساحل الغريب للخليج جزيرة أو باألحرى كتلة جزر يعرفها األوروبيون 
باسم البحرين، بينما يسميها العرب بالكربى أو األوىل ولكل من اجلزر الصغرية اسمها 
اللؤلؤ  بصيد  شهرتها  بسبب  الثورات  من  الكثري  اجلزيرة  هذه  شهدت  وقد  اخلاص. 

فيتب�دل باستمرار سيدها، وعلي أن أقول كلمة بصددها.

البحرين مدين�ة محصنة على جزيرة لها االسم نفسه، وكانت هذه اجلزيرة تضم 
بائسة  قرية   60 إال  املدين�ة  خال  فيما  فيها  جند  فال  اليوم  أما  وقرية،  مدين�ة   360 قديمًا 

وفقرية. فقد أدت احلروب املتكررة إىل هجران بايق املدن والقرى.

فيها  املوجود  اللؤلؤ  صيد  من  أواًل  تأيت  شهرتها  أن  إال  بوفرة،  التمر  اجلزيرة  تنتج 
بكميات كبرية ونوعية ممتازة. وتعود الضرائب املفروضة على التمر واللؤلؤ على حاكم 
اجلزيرة بمبلغ يساوي 300٫000 لرية فرنسية، وعلى احلاكم أن يدير حامية عسكرية يف 

املدين�ة من هذا الدخل.

العريب،  اخلليج  من  طردوا  وعندما  أنهم  إال  البحرين.  يملكون  الربتغاليون  كان 
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إمام ُعمان  الفرس منه. ثم استوىل عليها  انزتعها  وقعت حتت نفوذ شيخ اإلحساء، ثم 
قصري  بوقت  ذلك  بعد  المال.  من  مبلغ  مقابل  الفرس  مللك  عنها  ختلى  ما  سرعان  لكنه 
وأثن�اء هجوم اغوراس ، سلمها احلاكم الفاريس إىل شيخ من نابد من قبيلة حيلي الذي 
الشيخ  لكن  شاه،  نذير  أمريال  عليها  ثم استوىل  أيضًا.  حيلي  من  طاهري  الشيخ  طرده 
يف  حدثت  اليت  األخرية  االضطرابات  أثن�اء  أما  األمريال.  رحيل  بعد  اسرتجعها  طاهري 
أمري  منه  انزتعها  ما  وسرعان  عليها،  سيدًا  نفسه  أصالوي  الشيخ  نصب  فقد  فارس 
بوشهر وبن�در رجك واحتالها معًا. وقام األول بطرد اآلخر، إال أن حيلي طردوه بدورهم. 
ويف نهاية املطاف بقي يف عام 1765م األمري بوشهر حاكم البحرين املطلق. ويمكنن�ا أن 
نستنتج استن�ادًا إىل هذه العين�ة، سلسلة الثورات السريعة اليت سببها عدد هائل من 
احلكام الصغار يف أمة مضطربة. وعلمت يف بصرة خصوصيات عن تعقد هذه الزناعات 
وتشابكها حىت أنين وجدت صعوبة يف فهمها. وأكدوا يل أنه ال يوجد أمري عريب واحد إال 
يف  املالحة  صفو  وتعكر  أمثاله.  من  أمراء  ثالثة  أو  اثنني  مع  دائمة  حرب  حالة  يف  وهو 
اخلليج العريب بشكل مستمر تلك الزناعات اليت حتصل بطريقة خاصة. فال جترؤ على 
األعداء  من  حزب  مواجهة  يف  باستمرار  للوقوع  معرض  عريب  مركب  منت  على  السفر 
الكرث. والطريقة الوحيدة للسفر سفرًا آمنًا هي أن تقطع املسافة يف مركب أورويب ضخم 

، ال جترؤ سفن العرب الصغرية على مهاجمته.
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الفصل السابع
)Karek( جزيرة كارك

تقع هذه اجلزيرة على مقربة من الساحل الشريق للخليج العريب بني بوشهر وبن�در 
اليت مانزال  املحفورة يف الصخور  املياه  إال قرية واحدة، لكن مجاري  رجك، وليس فيها 
نراها حىت اليوم تربهن على أن اجلزيرة ونظرًا التساعها كانت مأهولة يف المايض أكرث من 

اليوم، فمحيطها يبلغ خمسة فراسخ.

اليوم  لكنها  فيها  الهولنديون  حديث�ًا  أقامها  اليت  املنشأة  هي  كارك  شهرة  وسبب 
مهجورة. وبما أن هذا احلدث قد جر بعض اللغط والضوضاء فسأتكلم عنه باقتضاب.

كان الهولنديون يمارسون جتارة هامة يف البصرة، وكان لديهم فيها مدير لوكالتهم 
النبي�ل  هذا  اختلف  املدين�ة.  يف  بتقدير  حظي  الذي  كنيفوسن  البارون  وهو  التجارية 
األلماين مع حاكم البصرة على ما يب�دو بسبب قصة غرامية، فسجن وهدد باملوت إال أنه 
اشرتى حريت�ه بمبلغ مايل ضخم. قبل أن يرحل إىل بت�افيا، سلمته الوكالة التجارية شهادة 

براءة وشهدت احلملة الهندية حبسن سلوكه.

ومنذ تلك املشكالت مع حاكم البصرة، اتفق السيد كنيفوسن مع األمري ناصر أمري 
بن�در رجك الذي يملك كارك أيضًا، على أن بإمكان الهولنديني نقل الوكالة التجارية من 
البصرة، إىل هذه اجلزيرة مقابل غرامة مالية سنوية. وقد راق حلاكم بت�افيا هذا املشروع 

الذي كان مشروعًا مغريًا ومفيدًا وأرسل البارون معه مركبني ضخمني لتنفيذه.

وعند وصوله إىل كارك استوىل على بعض مراكب البصرة، ولم يرتكها إال بعد أن 
مربع  كبريًا  مخزنًا  اجلزيرة  على  وبىن  حلريت�ه.  ثمنًا  دفعه  على  أجرب  الذي  املبلغ  له  أعيد 
استاء  مدافع.  بستة  منها  كل  وجهز  حتصين�ات  أربع  املربع  زوايا  يف  خفية  ورفع  الشكل 
يتمكنوا  ولم  بدورهم  فهاجموه  الهولنديني،  بضرب  وقام  التحصين�ات  هذه  من  ناصر 
من مالحقته بعد انسحابه ، وقد سببت هذه احلرب الصغرية تكاليف باهظة للحملة 

الهولندية.
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وخلفه  سنوات  خمس  مدة   )von Kniphausen( كنيفاوزن  فون  السيد  حكم 
السيد فان درهولفت الذي كان موظفًا يف البصرة وعلى معرفة ودراية بالعرب، لذا ظن 
أن عليه متابعة حربه ضد املري مهنا وهو األمري اجلديد يف بن�در رجك، فاشتعلت احلرب 
ضد الوايل، فاستوىل األمري مهنا بسبب خطة حربي�ة على مركيب الهولنديني املسلحني 
حتصين�اته  عزز  درهولفت  فان  السيد  لكن   ، اجلزيرة  على  الزنول  يف  أخفق  لكنه  وحاول 

وشكل مخططًا ملدين�ة سيسكنها قريب�ًا عرب وفرس معًا.

كان باستطاعة هذه املنشأة أن تعود بالفائدة على املوظفني، لكن نفقات احلرب 
إال  العسكرية امتصت كل عائدات احلملة ففكرت منذ ذلك احلني بهجرها.  والقطع 
أن ظاهر التجارة الراحبة مع الفرس جعلتهم حيتفظون بها، وبالتايل وقع احلاكم اجلديد 
وهو السيد بوشمان )Buschmann( السالم مع األمري مهنا )Mir Mahenna(  وتابع 
السيد فان هوتينج  )van Houting( وبالرغم  إال أن خلفه  بذلك جتارته دون أي قلق. 
وترأسه  العربي�ة  للعقلية  جهله  بسبب  حسنًا  مسلكًا  يسلك  لم  فهو  قدير  رجل  أنه  من 
ضباط بال خربة. ولم حيافظ على حيادية مطلقة يف الزناعات بني األمري بوشهر واألمري 
جزيرة  إىل  انسحابه  عند  مهنا  األمري  نفسه  الوقت  ىف  حارب  األول  مع  وباالتفاق  مهنا، 
اطمأنوا أطبق  أنهم  رأى  وعندما  يقتربون  أعداءه  مهنا  األمري  ترك    )Khoneri( خونري
تلك  شجعته  وقد  هزيمة.  شر  شهر  أبو  وجيش  الهولنديني  وهزم  فرسانه  مع  عليهم 
هوتينج  فان  السيد  ضلل  فارسيًا  لكن  املدين�ة.  واحتل  كارك  جزيرة  يف  فزنل  النجاحات 
وخدعه وجعله يقتنع ويسمح لألمري مهنا بالدخول إىل الربج مع جماعة صغرية للقيام 
ببعض اإلصالحات، وبذلك استوىل العرب على املحمية الهولندية وأرسلوها إىل بت�افيا. 
حدث ذلك يف عام 1765م يف نهاية شهر ديسمرب )كانون األول(. وال يمكن أن نتوقع أن 
تنفق احلملة الهولندية مجددًا نفقات باهظة كي تطرد أمري بن�در رجك األمري مهنا من 

جزيرة كارك والذي يملك حاليًا هذه اجلزيرة.
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القسم الرابع والعشرون
البدو “العرب الرحل”
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الفصل األول
عادات متمزية عند البدو 

بسبب التجارة واالختالط مع األجانب، فقد العرب الذين سكنوا املدن وخاصة 
املوائن البحرية، جزءًا من طباعهم الوطني�ة. أما البدو الذين يقيمون يف اخليام وينقسمون 
إىل قبائل فقد احتفظوا على خالف ذلك بعادات وتقاليد أجدادهم منذ أقدم العصور. 
إنهم العرب األصليون الذين يتمتعون بطبائع خاصة تمزيهم عن الفروع األخرى من بين 

ملتهم.

عند  الشيخ،  لقب  قبول  يف  تنوعًا  حلظت  هذا  تقريري  من  عديدة  مواضع  ويف 
وقويف يف مواضع عديدة من تقريري هذا حلظت تنوعًا يف مفاهيم لقب الشيخ، فعند 
البدو. لقب شيخ يعين شريفًا وإن كان من الطبقة األرىق أو األدىن على حد سواء. وهذه 
يتلقى  بأسرها ألن الشعب  ُتؤلف األمة  أنها  الشريفة ال تعد وال حتىص ويب�دو  الطبقة 
الدفع والتحريض من الشيوخ فقط املوجودين يف كل مكان ويشكلون القوة املحركة يف 

كل يشء.

الشيوخ ورعاياهم جنود ورعاة بالفطرة، ويربون يف القبائل الكربى الكثري من اإلبل 
الصغرى  القبائل  أما  بضائعهم.  نقل  أو  حروبهم  يف  استخدامها  أو  جريانهم  إىل  لبيعها 
فشيوخها  للزراعة  بالكامل  نفسها  كرست  اليت  والقبائل  األغنام.  من  قطعان  فلديها 
يقيمون على األقل يف اخليام ويرتكون شؤون األرض لرعاياهم الذين يقيمون يف أكواخ 

بائسة.

إىل  األصليون  العرب  ينظر  القبائل.  بني  واضحًا  تميزيًا  تمزي  اليت  الرزق  سبل  إنها 
لكنهم  واخلراف  اإلبل  إال  يرعون  ال  وهم  شأنهم،  من  يقلل  عمل  وكأنها  األرض  زراعة 
الثريان  تربي�ة  على  املختلطة  الدماء  ذات  القبائل  وتعيش  اخليل.  األكرث  على  يرعون 
تستمد  اليت  القبائل  كربى  أما  األرايض.  لبعض  بائسة  زراعة  وعلى  واخليل  واألبقار 
اسمها من ضخامة قطيع اإلبل الذي تملكه، فهي قبائل أبو البعري )Abu el Baar( تليها 
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والفالحني.  األصليني  العرب  بني  وسط  طبقة  تعترب  واليت   .)Moaedan( معد  قبائل 
وقد تن�اهى إىل سمعي أنهم حيتقرون هذه القبيلة بسبب ملكيتها للثريان واألبقار. وتنقل 
قبائل معد مساكنها من موطن إىل آخر طلبًا للحقول واملراعي على حنو نرى فيه فجأة 

قرية لم يكن مكانها يف األمس كوخًا واحدًا.

إن حاسة الشم مرهفة جدًا لدى البدو األصليني بسبب حياتهم يف الهواء الطلق، 
فهم يكرهون املدن ويجدون فيها رواحئ تيسء بشكل مزعج إىل أبدانهم، ويصعب عليهم 
أن يفهموا كيف يمكن ملن حيب النظافة أن يتنفس هواء ملوثًا. وقد أكد يل أهل الثقة 
أن بدويًا قادته حاسة الشم إىل املكان الذي أضاع فيه بعريه ووجده دون أن خيتلط عليه 
األمر ويشوشه أثر اإلبل األخرى اليت مرت يف الطريق ذاته. ويمكن لهؤالء البدو الرحل 
يف الصحراء العيش خمسة أيام بال ماء للشرب، ويمكنهم اكتشاف األعماق اليت خيتئب 

فيها الماء عن طريق فحص طبيعة األرض والنب�اتات اليت تنمو فيها.

وُيتهم هذا الشعب بميله للسرقة، وهي تهمة ترتكز على يشء من الصحة، بالرغم 
من أنه يمكن إسقاطها على كل الشعوب اليت تعيش حياة الرتحال والتنقل.

ويعتلي الشيوخ دومًا صهوة جيادهم أو إبلهم عند زيارتهم لرعاياهم وأصدقائهم 
أو عند ذهابهم إىل الصيد، وعندما جيوبون الصحراء ذات األفق الرحب وكأنها املحيط، 
طبيعي  بشكل  منهم  يقتربون  فهم  اللقاءات،  ندرة  وبسبب  بعيد،  من  املسافرين  يرون 
وحياولون نهب الغرباء كما حياول األقوياء. وهم يسافرون دائمًا برفقة القوافل يف هذه 
صغرية  مجموعة  برفقة  أو  بمفرده  رجاًل  ترى  أن  العجب  يثري  فريد  مشهد  وهو  الفيايف، 
البدو حياولون مهاجمة  لذا ولهذه األسباب مازال  أمرًا غامضًا يثري الشك.  وكأنه خيفي 
مثل هذه الظاهرة. إذًا هناك لصوص يف اجلزيرة العربي�ة كما يف كل البالد القليلة السكان. 
لكن اللصوص العرب ليسوا فظي الفؤاد وال يقتلون من ينهبونهم، إال إذا قتل املسافرون 
بدويًا يف حال الدفاع عن النفس. فيهب اآلخرون للثأر له. ويملكون يف مناسبات أخرى 
تقاليد مدروسة تتعلق بميلهم الطبيعي للضيافة. وقد علمت ببعض الطرائف وأظن 
أن من واجيب روايتها. قام لصوص يف بعض نوايح اجلزيرة العربي�ة بسرقة مفيت بغداد 
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يف طريق عودته من مكة، فكتب معاهدة خطية معهم وتعهدوا تسليمه سالمًا غانمًا إىل 
أهله مقابل مبلغ مايل كبري يدفعه لهم عند عودته إىل بغداد. وأعاده اللصوص إىل أول 
قبيلة فسلمته بدورها إىل أخرى وهكذا دواليك من قبيلة إىل قبيلة يرافقه حرس بأمان 

تام.

األورويب  مرض  الطريق  ويف  والبصرة،  حلب  بني  قافلته  كل  مع  أوروبي�ًا  ونهبوا 
بمرض الطاعون، فأخذه العرب عندما رأوا ضعفه وعجزه عن اللحاق برفاقه وأسكنوه 

خارج مضاربهم وعاجلوه ثم قادوه إىل البصرة عندما تماثل للشفاء.

واستعجل إجنلزيي يف السفر إىل الهند ولم يشأ انتظار قافلة ليسافر معها. فاختذ 
عن  فدافع  الشيوخ  بعض  الطريق  يف  له  وتعرض  البصرة،  إىل  لريافقانه  عربيني  رجلني 
نفسه مستخدمًا بن�ادقه، لكنهم أحاطوه بعدد كبري من الرماح األمر الذي اضطره لتسليم 
نفسه. أما العرب الذين صوب نريانه حنوهم فقد انهالوا عليه ضربًا بالعيص حىت بات 
عاجزًا عن السري، فحملوه إىل مضاربهم وعاجلوه لبعض الوقت ويف نهاية املطاف قادوه 
إىل البصرة بكل أمان. وعندما نهب العرب السيد فورسكال يف مصر، تلقى الفالح الذي 
كان برفقته كمية من ضربات العيص ألنه كان يملك بن�ادق لم يستخدمها يف الدفاع عن 
نفسه. وال جيب نسب نهب القوافل إىل شغف العرب دومًا بالسرقة. فهذه الضربات 
الضرائب  تأدية  من  يتهربون  الذين  األعداء  ضد  عسكرية  غارات  عادي  بشكل  هي 
املفروضة على الناس، أو الذين حيمون ويقودون برفقة قطع عسكرية هذه القوافل. ويف 
إحدى تلك الغارات اليت حدثت يف السنوات األخرية السابقة ملحاربة باشا دمشق الذي 
كان برفقة القافلة الذاهبة إىل مكة، برهنت قبيلة حنيف اليت ربحت املعركة، على جهلها 
وبساطة آدابها وسلوكها. فأفراد هذه القبيلة الذين أخذوا البضائع الثمين�ة كانوا جيهلون 
قيمتها وبدلوها مقابل مبالغ زهيدة. وظن أحد هؤالء األعراب صرة اللؤلؤ اليت كانت من 
نصيب�ه أنها صرة أرز، وقد سمع أن األرز غذاء طيب، فما كان منه إال أن أعطاها لزوجته 

لتعد منها طعامًا لكنها لم تنجح يف طبخ تلك الآلئل فألقت بها وكأنها عديمة النفع.
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الفصل الثاين

النظام السيايس عند العرب الرحل
حبكم  يتعلق  بما  نوهت  عام،  بشكل  العرب  عند  احلكم  ملوضوع  تطرقت  عندما 
هنا  سأضيف  فإنين  سابقًا،  قلته  ما  جدوى  بال  أكرر  ال  وحىت  العبارات،  ببعض  البدو 

بعض امللحوظات اخلاصة واملتعلقة أواًل بمصاحلهم السياسية حيال القوى املجاورة.

فبالرغم من أن اعتب�ار الشيخ هو اعتب�ار ورايث إال أنه ال يتعلق حبق البكارة، فالشيوخ 
الصغار الذين يشكلون الشرفاء املتوارثني ينتخبون الشيخ الكبري من األسرة احلاكمة 
دون النظر إىل قرابت�ه مع الشيخ السابق. وال يدفعون شيئ�ًا إال الزنر اليسري للشيخ الكبري، 
وعليه أن يعترب الشرفاء اآلخرين وكأنهم أندادًا له وليسوا من أتب�اعه، ويف حال لم يكن 
هؤالء الشرفاء راضني عن حكمه فهم يعزلونه أو يلتحقون مع مواشيهم بقبيلة أخرى. 
وازدهار  ونفوذها،  بقوتها  المايض  يف  اشتهرت  قبائل  جنم  أفول  يف  سبب�ًا  هذا  كان  وقد 

بعض القبائل الصغرية اليت تلعب حاليًا دورًا هامًا.

االستعباد الشخيص عند البدو موجود وإن كانوا ال يعرفون عبودية العوام، وعندما 
يستاء فالح من سيده فإن له مطلق احلرية برتكه والعمل عند سيد آخر. ولم خيضعوا 
يومًا ملحتل البدو الذين يعيشون حتت اخليام يف الصحراء، أما البدو الذين اقتربوا من 
فهم  اخلصبة،  املناطق  يف  أقاموا  والذين  العيش  سهولة  مغريات  إليها  تشدهم  املدن 

يتبعون اليوم بطريقة ما حلكام تلك املناطق. 

وهذه هي حال العرب املنتشرين يف شىت أرجاء اإلمرباطورية العثماني�ة، بعضهم 
يؤدي ضريب�ة عن املراعي أو القرى اليت يمتلكونها بينما ال يأيت البعض اآلخر إىل ضفاف 
من  بشكل  يتبعون  وال  الصحراء  إىل  شتاًء  ويعودون  واحد  موسم  يف  إال  الفرات  نهر 

األشكال للباب العايل.

وال يمكن إال أن نعتربهم من بني الرعايا األتراك، وإال لشكلوا على العكس جوارًا 
أبن�اء  القبائل، وبني  لزرع الشقاق بني  الباشوات من إجياد طريقة  لو لم يتمكن  خطريًا، 
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شيخ  مكانة  لتبؤ  واملركز  األهلية  يدعون  ممن  الكثيرين  منهم  جند  حيث  الكربى  األسر 
الشيوخ.

تلك  البدو،  بني  املتكررة  احلروب  من  لكثري  الباب  فتحت  هذه  األتراك  سياسة 
القبائل لدحر  يت�دخل األتراك فيها حىت تتحد  إن  احلروب لم تكن طويلة ودامية، وما 

هذا العدو املشرتك لألمة جمعاء.

ويظن كل شيخ كبري نفسه سيدًا مطلقًا يف األرايض اليت يقيم فيها، وبالتايل فهو 
يفرضها  اليت  كتلك  أراضيه  يف  املرور  مقابل  وغرامات  البضائع  على  ضرائب  يفرض 
السادة اآلخرون، وقد أخطأ األوروبيون عندما ظنوا أن املبالغ اليت تدفع للشيوخ الكبار 

كانت فقط رهين�ة لضمان السالمة من النهب والسرقة.

الضرائب،  لتلك  الصحراء  عرب  مكة  إىل  قوافل  يرسلون  الذين  األتراك  خضع  وقد 
ويدفعون سنويًا مبلغًا محددًا للقبائل اليت تسكن قرب الطريق املؤدية إىل مكة. مقابل 

االعتن�اء باآلبار والسماح للبضائع باملرور وحراسة القوافل.

أحيانًا  يدفع  الذي  الدائم  السبب  هو  اخلبيث  املتعايل  األتراك  الضباط  وسلوك 
إىل  ينظرون  الذين  املتعجرفون  األتراك  هؤالء  القوافل.  وسلب  نهب  إىل  البدو  بعض 
العرب وكأنهم من العصاة واملتمردين أي وحسب املعىن احلديث لهذه الكلمة: الضعفاء 
الوقحني الذين يرفضون أن يسحقهم األقوياء. وال يوفون بوعدهم حسب هذا التحليل 

الطريف لذا يث�أر العرب بنهبهم للقوافل. 

لم يدفع علي بيك الشهري الذي يرتأس القافلة املصرية كل الضرائب املتوجبة يف 
يف  العرب  فقام  وعده.  تن�اىس  ثم  عودته  طريق  يف  ديونه  بإيفاء  ووعد  مكة،  إىل  طريقه 
الضرائب  دفع  على  املصرية  القافلة  قائد  وأجربوا  منهم  عدد  أكرب  وجمعوا  التايل  العام 
املستوجبة عليه وعلى علي بيك. واعترب األتراك ذلك لصوصية وسرقة يف حني استعاد 

العرب حقهم بأنفسهم.

سلوك عبدهللا باشا، دمشق الذي قاد يف عام 1756م القافلة السورية، كان سلوكًا 



415القسم الرابع والعشرون: البدو أو »العرب الرحل«
أكرث وقاحة. فقد أىت شيوخ إحدى القبائل إليه ألخذ املبلغ املحدد باتفاقيات لقاء مروره، 
فما كان منه إال أن دعاهم دعوة صديقة وبدل من أن يدفع لهم املبلغ املخصص قام جبز 
فلم  املتمردين.  العرب  على  انتصاره  دليل  القسطنطيني�ة  إىل  رؤوسهم  وأرسل  رقابهم 
يأِت العرب املهزومون وقد فقدوا سادتهم بأي حركة يف ذلك العام وال حىت يف العام التايل 
عبدهللا  وحنكة  حبذر  األتراك  وأشاد  مكة،  إىل  مزهوة  منتصرة  تذهب  القوافل  وكانت 
 80٫000 من  مؤلف  جبيش  الشائن  العمل  لهذا  ثأروا  الثالث  العام  يف  العرب  لكن  باشا. 

رجل اجتمعوا من كل القبائل وهاجموا األتراك ونهبوا القافلة.

الدفاع  على  تقوى  ال  اليت  الصغرية  فالقبائل  التبعية،  من  نوع  القبائل  بني  يسود 
عن نفسها بوسائلها اخلاصة، تضع نفسها حتت حماية قبيلة كربى حتكمها كما حتكم 
وإىل  أخرى.  قبائل  عدة  احتاد  من  نفوذ  وذات  قوية  قبائل  تكونت  فقد  وهكذا  نفسها. 
جانب هذا فإن العرب أكرث عددًا وانتشارًا مما نعتقد بشكل عادي، فهم حيتلون مناطق 
كانت يف المايض مزروعة ومأهولة بالسكان وقد آلوا إىل الزوال يف الوقت احلاضر. وال 
يمكنن�ا حتديد فرتة حكم العرب وجنهل فيما إذا كانوا سابقني حلكم اخللفاء. فاألقدمون 
ال يمزيون تميزيًا واضحًا بني األمم: ويب�دو أن ملوك تدمر  من العرب، بينما كنا نظن أنهم 

من اليهود.
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الفصل الثالث
البدو يف ختوم الصحراء

سهولة  لها  تتوافر  اليت  القبائل  هي  ونفوذًا  قوة  وأكرثها  الشعب  هذا  قبائل  أقدم 
احتفظت  اليت  القبائل  أيضًا  وهي  غريب.  عدو  يهاجمها  عندما  الصحراء  إىل  اللجوء 
بالطابع املمزي لها يف نقائه وصفائه، كما احتفظت حبريتها دون أدىن تبعية. وهي القبائل 

التالية اليت استطعت احلصول على خصوصياتها ومزياتها.

قبيلة بين خالد، واحدة من أقوى القبائل يف اجلزيرة العربي�ة بسبب مواقفها وغناها 
وعدد القبائل اليت انضمت إىل سلطانها. ففي صحراء جند اقرتبت من البحر واستولت 
على بالد اإلحساء)1( كما نوهت عندما حتدثت عن هذه األخرية. وشيخ القبيلة ال يقيم 

دومًا يف مدين�ة اإلحساء مركز إقامته بل يعيش غالبًا حتت اخليام يف الصحراء.

قبيلة كياب )Kiab( يف شمال اخلليج العريب واليت حتدثت عنها مسبقًا، هي نادرًا 
منطقة  ويف  فارس.  بالد  يف   )Susistan( سيستان  منطقة  يف  ممتلكات  ولها  ختيم،  ما 
تقيم   ، شوفرت  مدين�ة  نوايح  ويف   )Havisa( حافصة  إمارة  من  وبالقرب  هذه  سيستان 
الدويالت أن  القول من خالل تلك  . ويمكنين  البدو األصليني  خمس قبائل كبرية من 

سلطة الفرس هي سلطة هشة يف هذه املنطقة وأن يف سيستان صحاري وفيايف.

وقبيلة بين الم، املقيمة بني كورن وبغداد على ضفاف نهر دجلة وهو االسم املتعارف 
عليه لدى السكان، تستفيد هذه القبيلة من الضرائب املفروضة على البضائع املنقولة 
فريسل  القوافل،  بنهب  آخر  إىل  حني  من  العرب  بعض  ويقوم  وبغداد.  البصرة  بني 
أعناق  بقطع  ومعاقبتهم  بت�أديبهم  األحيان  بعض  يف  ينجح  جيشًا  بغداد  باشا  ضدهم 
عدائهم  على  يبقون  املعدومني  الشيوخ  أولئك  خيلفون  الذين  الشيوخ  لكن  سادتهم، 

الكبري لألتراك ويتوقون للحرية كأسالفهم.

القبائل  أكرث  من   ،)Montesik( منتسك  أو   )Montesidsi( منتسيديس  وقبيلة 
نفوذًا يف شمال الصحراء، يف اتساعها وغناها وممتلكاتها، أكرث من عدد القبائل اخلاضعة 

هجر  وعاصمتها  ُعمان،  سلطنة  إىل  البصرة،  جنوب  من  تمتد  اليت  املنطقة  هي  قديمًا  األحساء    )1(
وتشتهر بوفرة الماء وزراعة النخل. 
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لها واليت تعرتف بسلطتها، وهي تملك املنطقة كلها على ضفيت نهر الفرات، من كورن 
الشمس  أشعة  حترق  عندما  الصيف  وأثن�اء   .  )Ardsje( أرج  إىل  وصواًل   ) Korne(
نهر  الشيخ احلاكم يف مدين�ة وادي األمطار واليت تقع قرب  العشب يف الصحراء يقيم 
الشتاء إىل الصحراء كي ترعى ويقيم هو يف اخليام.  الفرات، لكنه يعود مع قطعانه يف 
ضريب�ة  يؤدون  والذين  الزراعة  يمارسون  الذين  القرى  سكان  يكرهون  البدو  فإن  ولهذا 
للبدو. وهم فقراٌء، حالهم يشبه حال رعايا هؤالء الشيوخ الذين يعيشون حياة قاسية 
هذه  يقوم عرب  ما  ثراء فالحيهم. وغالبا  لتحمل رؤية  على استعداد  وليسوا  أيضًا  هم 
القبيلة بنهب املسافرين بني حيل والبصرة. فيعاقبهم باشا بغداد عقابًا عاديًا وخيلع يف 
بعض األحيان الشيخ احلاكم لينصب مكانه أمريًا من نفس العائلة. ويعاين العرب من 
ظل هذه التبعية لألتراك ألنهم يكرهون فقدان ممتلكاتهم على ضفيت الفرات اخلصبة. 
لعبت  فقد  العثماني�ة  اإلمرباطورية  مناطق  يف  مؤخرًا  حدثت  اليت  االضطرابات  يف  أما 
أفراد  أحد  من  اسمها  القبيلة  تلك  وتستمد  الزناعات.  تلك  يف  كبريًا  دورًا  القبيلة  هذه 
ومن  الرسول،  محمد  ميجء  قبل  شهرية  عائلة  من  وهو  احلجاز  من  قدم  الذي  منتسك 
املؤكد على األقل أن ساللة هذه القبيلة حيكمون يف املنطقة منذ زمن ال تعيه الذاكرة. 
ويتقاسمون السلطة من عدة فروع، وعند وجودي يف املنطقة كان البيت احلاكم يت�ألف 
من 150 عضوا يملكون جميعًا احلق يف الوصول إىل سدة احلكم. يف عام 1765م لم يكن 
الشيخ احلاكم من الفرع البكر وكان يدعى عبد اإلله وكان األمراء اآلخرون من عائلته 
إىل  احلرب  زمن  يف  معهم  ينضمون  الذين  رعاياهم  فلهم  السلطة،  من  بيشء  يتمتعون 
شيخ الشيوخ، ويتلقون يف بعض املناطق الغرامات املفروضة على البضائع وحق املرور 
تعيش  تابعة  قبيلة  عشرين  حنو  يل  عددوا  وقد  اخلاص.  حلسابهم  وذلك  أراضيهم  يف 
حتت نفوذ قبيلة بين منتسك واليت هي أصاًل قليلة العدد. ومن بني هذه القبائل التابعة 
من حكمت غريها من القبائل األقل شأنًا وقوة، ويدعون العرب االراي القبائل التابعة 
األخرى،  تقيم تلك القبائل قاطبة يف أطراف الصحراء اليت أتيت على ذكر أسمائها، وهي 
تطبيق  ويجب  اخليام.  يف  ويعيشون  واإلبل  األغنام  يربون  األصليني  العرب  من  قبائل 
هذه الصفات على القبائل املسيطرة، فعلى ما أعتقد هناك قبائل صغرية تابعة مزجت 

ما بني الزراعة واحلياة الرعوية وفقدت بذلك نبلها وأصولها الكريمة.
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الفصل الرابع
البدو يف بالد ما بني الرافدين

سهول ما بني الرافدين وبالد آشور اليت زرعها يف القديم شعب كثري العدد ورواها 
بفضل جهود مذهلة، لتقني�ة قديمة. هذه السهول يسكنها اليوم أو باألحرى خيربها العرب 
الرتكية،  الفوىض  أو  احلكم  حتت  الغناء  املناطق  تلك  بقيت  طويل  زمن  خالل  الرحل، 
فغدت صحراء ُخنقت فيها الطبيعة على يد السكان الهمج . وليس باستطاعة إال حاكم 
وارث فقط مقيم يف بغداد إعادة االزدهار إليها. فالباشاوات الذين كان همهم االستفادة 
فقط من هذه البالد املهجورة الذين لم يتمكنوا من إبعاد العرب، سمحوا مقابل ضريب�ة 
كانوا  والماشية.  القطعان  مراعيها  إىل  يقود  وأن  األرض  يزرع  أن  الشعب  لهذا  سنوية 
يودون بذلك اعتب�ار العرب املقيمني أو الرحل يف مناطق حكمهم على أنهم من رعاياهم، 
لكن سلوك هذا الشعب الذي يعشق احلرية أظهر أنه من املستحيل أن يرزح حتت نري 
اليت  بغداد  باشا  ضد  قبائل  عدة  قادتها  اليت  املتكررة  احلروب  وتلك  الرتكي.  االستعباد 
فالريف  استقالليت�ه.  على  قاطعًا  برهانًا  تربهن  ثورات  يعتربونها  األتراك  الضباط  كان 
اخلصب حيث السكان على الزراعة، واملنطقة اليت يقطعها عدد كبري من القنوات بني 

دجلة والفرات ال تقيم فيها إال قبائل مزارعة، أو املوادان وهي القبائل التالية : 

لها  ويتبع  فونتي�ل  احلايل  شيخها  ويدعى  الفرات  شريق  يف  تقيم  قبيلة  حكيم،  بين 
عدة قبائل أخرى تمارس الزراعة.

بين خزعل، قبيلة ذات نفوذ تمارس الزراعة وتقيم يف شريق الفرات أيضًا، وتسيطر 
القبائل  تلك  إحدى  وتتضمن  القرى.  يف  تقيم  اليت  العربي�ة  القبائل  من  كبري  عدد  على 
الصغرية على 25 قبيلة صغرية أخرى وتسيطر أيضًا قبيلتان، كل منهما على حنو 40 قبيلة 
البدو، فهي تنخرط يف صفوف  القبائل املزارعة أقل عددًا من  صغرية أخرى، ولذا تب�دو 
القبائل الكربى، ويستطيع بنو خزعل إمداد اجليش بـــ 2000 من اخليل وباملشاة على قدر 
الطلب، وقد قاد مؤخرًا الباشا يف بغداد ضدها حربًا نتج عنها كم من النجاحات يقابلها 
العرب من الشيعة، ويفرض  العداء لألتراك كون هؤالء  نار  كم من اخلسائر. ويؤجج 

الشيخ احلاكم الذي يدعى حمود أجورًا لقاء عبور نهر الفرات.
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يف حكومة بغداد لم يمارس العرب الزراعة، وجند جنويب املدين�ة بدوًا يربون اإلبل. 
كقبائل بين تميم وبين دسفة، أما بعضهم واملقيم بني بغداد واملوصل كقبيلة بين طوباد 
اليت اشتهرت بعدما حظيت برضا باشا بغداد الذي كان أحد كبار الضباط لديه من أهل 
يف  إحداها  وتقيم  البدو  بعشائر  واملوصل  بغداد  بني  املنطقة  وتمتلئ  احلاكم.  الشيخ 
سلسلة جبال بالقرب من دجلة وقد هاجمت مؤخرًا جيوش الباشا كما قامت عشرية 

أبو حمدان بنهب قافلة أثن�اء إقاميت يف املوصل.

احلاكم  شيخها  واملوصل،  ماردين  بني  تقيم  وكبرية  قوية  البدو  من  قبيلة  وطيء 
واخلصبة،  الكبرية  آشور  سهول  سيد  صغري  مبلغ  مقابل  أصبح  فقد  سايل،  أسرة  من 
من  الباشاوات  تمكن  لما  اجلريان  بني  الشقاق  زرع  يف  الدائمة  األتراك  سياسة  ولوال 
هذه القبيلة، لكن باشا بغداد كان يرسل ذيل اخليل تارة إىل هذا الشيخ وتارة أخرى إىل 
شرفًا  ليس  هذا  والذيل  قواهم،  وينهك  الشيوخ  بني  مستمًرا  عداًء  يثري  مما  آخر  شيخ 
واهيًا بال قيمة تذكر، بل شرف يمنح التقدير للبيك مع ملكية السهول اليت كانت مهيأة 
لتكون حتت تصرف األتراك. ويرتك البيك املعزول مكان إقامته بني املوصل ونصيبني 
الفرصة  النائي�ة  األماكن  تلك  يف  وينتظر  اخلابور  نهر  قرب  إىل  أعوانه  مع  وينسحب 

الساحنة ليخلف خصمه.

آشور،  بالد  يف  البدو  أولئك  وسرقة  لصوصية  من  يشتكون  املسافرين  كل  كان 
ويب�دو أن الرغبة يف النهب والسلب تزداد لدى هذا الشعب بقدر ما يبتعد عن الصحراء 
موطنه األصلي، وبقدر ما يقرتب من بلدان يسكنها اللصوص كاألكراد والرتكمانيني. 
وقد عددوا يل ما يربو على عشر عشائر من البدو الرحل من العرق العريب. ختيم أشهرها 
حكومة  إىل  لتصل  فروعها  وتمتد   ،  )Solaed( سوالد  وتدعى   )Helle( حيل  ضوايح  يف 
حلب ودمشق. وقد أعطاين شيخ عريب تعرفت عليه يف حلب، أسماء ثماين من عشائر 
حكم  أرايض  ضمن  تقع  مناطق  يف  الفرات  شمال  يف  تقيم  أن  املفروض  من  اليت  البدو 
باشا أورسة )Orsa(. ولكن وبما أنه لم يكن لديه ما خيربين به عن حال تلك القبائل فلن 

أتطرق إليها.
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الفصل اخلامس
البدو يف سوريا

يهمل أيضًا باشاوات هذه البالد العرب الرحل، كما يهملهم الوالة األتراك يف ختوم 
بغداد  إىل  املتوجهة  قوافلها  تستطيع  أن  ودمشق  حلب  ملدينيت  املهم  ومن  فارس،  بالد 
يتمكن  ولكي  حلراستها.  جيوش  ترافقها  أن  دون  بأمان.  الصحراء  عبور  البصرة  إىل  أو 
يوفرون  سبي�اًل  وجدوا  فقد  والنهب،  والسلب  والشتائم  السباب  تاليف  من  الباشاوات 
به لرعاياهم األمان الضروري، وذلك باستعمال قبيلة عربي�ة ضد القبائل األخرى، ولهذا 
الغرض يمنح الباشا لقب أمري ألقوى الشيوخ يف اجلوار، ويلزم هذا األمري باصطحاب 
مقابل  املفروضة  الضرائب  جباية  و  األخرى  العربي�ة  العشائر  احرتام  وفرض  القافلة 
باعطائه  والنفقات  املصاريف  تلك  كل  له  وتعوض  الباشا.  أرايض  يف  بالرعي  السماح 
سنويًا مبلغًا من المال، ولكن وبما أن العرب ال يثقون بوعود األتراك، فإن الباشا يتخلى 
لألمري عن عدد ال بأس به من القرى، لتحل عائداتها محل املبلغ املتفق عليه. ويؤول حال 
تلك القرى للخراب حتت سلطة العرب املؤقتة كونها أصاًل قرى يف غاية الفقر والبؤس.

الضرائب  العايل من  الباب  اليت جينيها  العائدات  القليل من  عندما نقوم حبساب 
جهة  ومن  جهة  من  كاملة،  املناطق  ختريب  على  للتجرؤ  العرب  يدفعها  اليت  الصغرية 
أخرى املبالغ اليت ينفقها الباب العايل لالحتفاظ بيشء من تبعية هؤالء القوم له، فإنن�ا 
نرى بوضوح أن ظل السيطرة هذا الذي يفرضه الباب العايل على العرب عبء عليه يف 
حقيقة األمر، لكن الزهو العثماين يكتفي يف امتالك واليات واسعة ال يرجو منها السلطان 

أي فائدة وال حترتم فيها أوامره على اإلطالق.

ويقوم  البوريش.  أسرة  من  وشيخها  املوايل  قبيلة  هي  حلب  قرب  األقوى  القبيلة 
األمري،  بمكانة  تتعلق  اليت  العائدات  القرى  تلك  أو  الشيخ  هذا  بتمليك  الباشاوات 
له  تسنح  أن  وينتظر  الفرات  ضفاف  إىل  جماعته  مع  عادة  املعزول  األمري  وينسحب 
الفرصة ليكسب ود الباشا اجلديد وذلك بتقديم الهدايا له واستعادة منصبه السابق. 
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منذ بضع سنوات خلت شعر أحد األمراء بأنه سيعزل قريب�ًا فنهب قافلة وسرق 30000 
وبعد  منعزل،  مكان  يف  الفرات  باجتاه  غنائمه  قاد  ثم  حلب  أرايض  يف  الماشية  من  رأس 
الباشا  أن  حلب  يف  إقاميت  فرتة  خالل  وظننت  حمص.  مدين�ة  نهب  وجزية  بمدة  ذلك 

سيضطر إىل استدعاء هذا األمري املعزول.

خمس  أسماء  املوايل  قبيلة  من  احلاكم  الشيخ  أو  األمري  أقرباء  أحد  أعطاين  وقد 
أسماء  هام  رحالة  وهو  شيخ  أعطاين  كما  حلب،  جوار  يف  تعيش  كبرية  عشرية  عشرة 

خمس عشائر أخرى تعيش بالقرب من الطريق بني حلب والبصرة. 

يؤدي كل هؤالء البدو ضريب�ة لألمري، وذلك ليكون لهم احلرية واحلق يف تأجري أو بيع 
إبلهم أو ليقودوا ماشيتهم كي ترعى يف كل أرجاء البالد. أما العشائر املجاورة يف صحراء 
امللح اليت تعود ملكيتها للباشا، فهي تعطي مبلغًا من المال إىل مزارع مقابل السماح لهم 

جبمع امللح الذي يتكون يف هذه الصحراء.

وقد أدهشين أن أرى بني تلك العشائر عشرييت طيء وسويد )Sobaed( واليت من 
املفرتض أن تكون ذائعة الصيت، فعشرية ربيعة تفتخر بأصالتها وتدعي أنها أتت من 

اليمن لتقيم يف الشمال يف الوقت الذي انهار فيه سد مأرب أيام السبئيني.

من  مزيد  على  احلصول  من  أتمكن  لم  دمشق،  يف  إقاميت  فرتة  قصر  بسبب 
اإليضاحات حول البدو الذين يعيشون يف والية دمشق أو الشام. وعلمت فقط بأسماء 
ما يقارب اثنيت عشرة قبيلة من قبائلهم، تدعى إحداها أبو صليب ويفرتض أن تكون 
مؤلفة من النصارى فقط. بينما تدعى قبيلة أخرى بين حمري وتدعي احندارها من ملوك 

بين حمري العرب القدماء.

هناك عدة دالئل جعلتين أخلص إىل أن األمم األخرى املوجودة يف سوريا كاألكراد 
والدروز واملوايل والنصارى والغجر يعود بعضهم إىل أصول عربي�ة.

تمتد  وهي  السورية.  الصحراء  يف  القبائل  أكرب  من   )Anaes( عنس  قبيلة  وتعترب 
أيضًا إىل جند. كما تعرف بأنها أكرث القبائل عددًا داخل اجلزيرة العربي�ة. وتدفع لها قافلة 
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بنهب  تقوم  وانزعاجها  استي�ائها  عند  وهي  مرورها.  مقابل  كبريًا  أجرًا  األتراك  احلجاج 
القوافل. وتعلن احلرب يف أغلب األحيان على باشا دمشق منذ أن هزمت الباشا يف غزة 

وقتلته يف وسط حكومته.

أن  اخلرب  انتشار  بسبب  سوريا  إىل  اآلتي�ة  بغداد  قافلة  توقفت  إقاميت  فرتة  أثن�اء 
العرب مستائني من الباشا يف دمشق، وعندما أراد اثن�ان من السادة األتراك املحبوبني 
جدًا يف اجلزيرة العربي�ة مرافقة تلك القافلة، أوشك التجار على فقدان بضائعهم، لكنين 
وبعد أن جنوت من الكثري من املخاطر واملهالك فإنين لن أعرض نفيس للخطر إال يف حال 
الضرورة من جديد، لذلك فقد سلكت الطريق من بغداد إىل املوصل وعهدت بصندوق 
لكن  حلب،  يف  معروف  رجل  إىل  يوصله  كي  القافلة  تلك  يف  جمااًل  يؤجر  عريب  رجل  إىل 
البدو  القافلة بأسرها وفتح  وعلى بعد مسري يوم من دمشق قامت قبيلة عنس بنهب 
الصندوق وأخذوا منه ما يمكن لهم استخدامه لكنهم تركوا يل الكتب واألوراق وعلبة 
ميداليات وساعتني. أما اجلّمال فقد مللم بقايا الصندوق وحمله بكل وفاء وإخالص إىل 
ما  على  وحرصهم  معا  آن  يف  ونزاهتهم  العرب  طمع  على  برهانًا  امتلكت  وبذلك  حلب. 

نضع يف أمانتهم.
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الفصل السادس

البدو يف البرتاء وفلسطني
يستخدم علماء اجلغرافيا هذا االسم وهو اسم فيه يشء من الغموض، فهو يدل 
بشكل  العربي�ة  واجلزيرة  وسوريا  مصر  بني  وتقع  الصحارى  تملؤها  اليت  البالد  على 
والفقرية  كثريًا  نعرفها  ال  اليت  البالد  لهذه  األكيدة  احلدود  حتديد  وسيصعب  خاص. 
بالسكان، فالسكان يرحلون بني الرمال اجلدباء والصخور حبثًا عن مكان منعزل يمكنه 
املرتامية  الفيايف  تلك  يف  املبعرثون  السكان  أما  لماشيتهم.  والكأل  العشب  بعض  تأمني 
األطراف فهم دومًا من البدو. يف تقريري حول رحليت إىل جبل سين�اء كنت قد تكلمت عن 
ثالث عشائر أو قبائل كانت تقيم على طول الطريق وهي بال شك من القبائل اليت تعرتف 
بسيطرة قبيلة أخرى كبرية. ووراء سلسلة اجلبال تلك وبالقرب من مين�اء العقبة، من 
املحتمل أن جند قبائل أخرى لكنين لم أتعرف إىل أسمائها. وقد تكلمت سابقًا عن قبيلة 
القديمة  القبائل  املنطقة  هذه  يف  تعيش  تزال  وما  احلجاز،  شمايل  يف  تعيش  اليت  حرب 
كبين عتيب�ة )Ottaeba( وهذيل )Hodeil( واجلوم )Jom( وقبائل أخرى عديدة وهناك 
نزاعات ال تتوقف بني أمرائهم وبني هؤالء البدو. يف ختوم جند والصحراء الكربى تعيش 
قبائل هامة أخرى كبين تميم اليت اشتهرت يف زمن اخللفاء. أما الشيخ ظاهر سيد عكا 
لم  عامة  بصورة  العشائر.  أي  من  أجهل  لكين  أيضًا،  عريب  فهو  فلسطني  من  جزء  وأكرب 
أتمكن من معرفة ما يتعلق بالعرب الذين يعيشون اليوم يف فلسطني، ويب�دو أنهم أكرث 
العشائر املقيت�ة واملكروهة اليت سكنت هذه البالد القاحلة واملوحشة. ولم يذكروا يل إال 
قبيلة جرهيم )Dsjoerhami( اليت تستقر بني رام هللا وأورشليم )القدس(. أما اليوم 
ويصفون  السامرة،  إىل  حيجون  مازالوا  الذين  احلجاج  هم  األوروبيون  الرهبان  وحدهم 
حيال  فظاظتهم  من  مأساوية  بطريقة  ويشتكون  متجسدة  شياطني  بأنهم  العرب 
األوروبيني  التقوى  رجال  شفقة  والتظلمات  الشكاوى  هذه  تثري  البائسني،  املسيحيني 
وجتلب الكثري من احلسنات إىل دير اآلباء الفرنسيسكان يف أورشليم. وبهذا فال تنتهي 
البدو،  اليت يرويها احلجاج عن وحشية هؤالء  العذاب واآلالم  بها عن  املبالغ  الروايات 
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قبيلة  أن  االعرتاف  جيب  أنه  إال  المادية.  باملنفعة  عليهم  ويعود  الرهبان  يهم  األمر  ألن 
للغرباء  أبدًا  تتعرض  لم  فهي  القبائل  بايق  عن  وتنفرد  خبصوصية  تتمزي  كانت  جرهيم 
وتعاملهم معاملة سيئ�ة إال بعد أن يثريوا حفيظة أفرادها، بينما تمزي العرب يف ضوايح 
أورشليم بكرههم املتأصل للرهبان بالرغم من أنهم أي العرب شرفاء. وينقل أولئك البدو 
ثروات هامة من يافا إىل أورشليم سواء كانت من األموال أو البضائع اليت يتلقاها الرهبان 
سنويًا من أوروبا، دون أن يمسوا يومًا باألمانة اليت عهدت إليهم ودون أن خيتلسوا منها 
الدير يف أورشليم يدفع نفقات سفر احلجاج  شيئ�ًا يذكر. وهم يعرفون جيدًا أن رئيس 
وما هم إال من الرهبان الفقراء فلن يرىج منهم شيئ�ًا. ولكن وبالرغم من كل هذا فهم لم 
يمنعوا أنفسهم من االنتظار ومالقاة تلك القوافل الفقرية ال لنهبها بل للتمتع والتلذذ 
بضرب الرهبان وإيذائهم. ومن اخلطأ أن يظن أورويب أنه يسافر بأمان أكرب يف السامرة 
إن وضع نفسه حتت حماية الرهبان أو قام بمرافقتهم. وقد خاض التجربة شاب فرنيس 
أثن�اء فرتة إقاميت بذهابه إىل نهر األردن، فانهال عليه البدو ضرًبا متواتًرا بالعيص فقط 

ألنه كان برفقة الرهبان، ويب�دو أن العرب يعتربون الرهبان ممن ال حتسن صحبتهم.
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الفصل األول
املذاهب اإلسالمية يف اجلزيرة العربي�ة

كان من املتوقع أن جند الدين اإلساليم يف اجلزيرة العربي�ة وقد احتفظ ببساطته 
األوىل وحلمته بما خيص عقائده كما كان يف بداياته األوىل اليت تعود إىل فجر اإلسالم، 
بآرائه  يتعلق  فيما  اإلنسان  أخيه  مع  دائم  اتفاق  يف  يكون  أن  له  يمكن  ال  اإلنسان  لكن 
كان  أنه  تؤكد  محمد  النيب  عن  قديمة  رواية  حديث�ًا  لنا  نقلت  وقد  الديني�ة.  ومعتقداته 
يشعر باستحالة ديمومة الوحدة بني أصحاب املذاهب الذين سيخلفونه ومن املفرتض 
أنه قد خطب فيهم مؤكدًا أن دين�ه اجلديد سينقسم إىل 70 مذهًبا متب�ايًن�ا، كما كان حال 

الدين املسييح يف أيامه.

يف  إسالمية  مذاهب  عدة  اليوم  جند  ألنن�ا  هذه،  خطبت�ه  من  جزء  حقيقة  صار  لقد 
اجلزيرة العربي�ة، وحنن نعرف جيدًا العقائد والعبادات يف الدين اإلساليم بصورة عامة. 
إال أنين سأكتفي باحلديث فقط عن بعض اخلصوصيات اليت تمزي املذاهب املعروفة 
يف اجلزيرة العربي�ة، واليت لها بعض التأثريات على الطابع األخاليق أو احلالة السياسية 

لألمة.

وأشهر تلك املذاهب عند العرب املسلمني هي: 

العربي�ة،  اجلزيرة  يف  عددًا  األكرث  هم  أتب�اعه  األتراك،  من  وفيه  السين:  املذهب 
واملعروف  أيضًا  وشريفاهما  املقدستان  املدينت�ان  هاتان  واملدين�ة،  مكة  سكان  يعتنقه 

عنهما أنهما من آل النيب محمد.

من  الشريق  القسم  يف  األتب�اع  بعض  وله  الفرس  اعتنقه  الذي  الشيعي:  املذهب 
اجلزيرة العربي�ة، وتدين به كل سواحل اخلليج العريب، كما أن املوايل أو أمة علي يف سوريا 

هم من الشيعة أيضًا.

املذهب الزيدي: وينتشر انتشارًا واسعًا يف اليمن ويبشر به إمام صنعاء.
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املذهب اإلبايض: ويسود بصورة أساسية يف ُعمان وينسب إىل أعداء علي الذين 

بقي منهم 9 فقط على قيد احلياة بعد اخلالف ثم ذهب اثن�ان منهم إىل ُعمان.

املذهب اإلصاليح: وقد حتدثت عنه يف وصفي للبدو املقيمني بني احلجاز واليمن، 
وأشك يف أن يكون هذا املذهب دين�ًا مختلفًا عن الدين اإلساليم.

مذهب املكريم وعبدالوهاب: وقد قلت رأيي يف هذا املذهب وهو غري معروف كثريًا 
يف وصفي لنجران وجند.

مذهب اجلدل: الذي يعتنقه سكان ميكران املنطقة الساحلية يف بالد فارس.

مذهيب الشهربياري ومردين�ار: يعتنقهما بدو البلوج وهي العشائر العربي�ة املقيمة 
على سواحل ميكران اليت ذكرتها أعاله.

أنه دستور  القرآن على  لها، وتنظر إىل  نبي�ًا  بالنيب محمد  املذاهب  تعرتف كل هذه 
البعض  بعضها  تنعت  فهي  هذا  من  وبالرغم  لديها.  والديني�ة  االجتماعية  القوانني 

باخلوارج أو الهراطقة.

التابعة  األربعة  للفرق  للعبادة،  دور  أربع  إال  الكعبة  حول  مكة  يف  للسنيني  وليس 
أتب�اع  الوحيدين من  والمالكية واحلنبلية، والذين يعتربونهم  لها، احلنفية والشافعية 
مرئي�ة  غري  دار  ببن�اء  احلرمان  هذا  عن  تعويضًا  الزيديون  قام  وقد  املستقيم.  الصراط 
حق  ختولهم  معتقداتهم  حسب  الدار  وهذه  مباشرة،  الكعبة  وفوق  الهواء  يف  للعبادة 
امللكية لألماكن املقدسة. ولكن وبالرغم من هذه االدعاءات فإن على كل من احلجاج 
الزيديني دفع رسوم كبرية للشريف الذي قام منذ بضع سنوات بفرض رسوم أعلى على 

الشيعة لقاء السماح لهم بالقدوم إىل مكة.

ويب�دو الزيديون أقل تعصبًا وأقل اعتقادًا باخلرافات من السنيني الذين يعتقدون 
بكرامات كبرية لألولياء ويؤمنون بأتفه املعجزات، فاملناظرات واجلدل يف احلق يف خالفة 
النيب ال تشغل بال الزيديني أبدًا، يف حني أنها تسبب الشقاق بني السنة والشيعة، كما 
أنهم ليسوا متصلبني ومتعصبني إال أنهم شديدي الدقة يف صالتهم والشعائر األخرى. 
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وهم ال يذكرون أيًا من األولياء، أما إمام صنعاء وهو زيدي أيضًا فإنه يرتك املساجد اليت 
ال فائدة منها تتهدم وتؤول إىل اخلراب. أو يقوم بهدمها أمام رعاياه من السنة يف تهامة 

وذلك أمر شائن يثري استنكارهم.

كل تلك املذاهب تكرم ساللة النيب محمد فيما عدا اإلباضيني الذين ال نمزيهم عن 
العرب اآلخرين فهم يعتقدون أن لهم احلق جميعًا وبالتساوي يف احلكم، ولهذا السبب 
يدعي أمري مسقط وهو من هذا املذهب أنه إمام بالرغم من أنه ال ينحدر من ساللة النيب 
وحسب  املسلمني  كبايق  الكحول  عن  اجلديد  املذهب  هذا  أصحاب  يمتنع  وال  محمد. 
بل وعن التدخني والقهوة، يف حني ُتقدم للغرباء يف عمان للحفاظ على أصول الضيافة. 
ويغايل اإلباضيون يف زيادة التقشف والبساطة يف طريقة عيشهم ويتجنب الكبار منهم 
املفاخرة باملالبس والسكن واملساجد. وحيكم األمري بنفسه بالعدل بني الناس ويسمح 
عندهم  الصارمة  والتقاليد  العادات  هذه  وبسبب  حضرته.  يف  باجللوس  رعاياه  لكل 
تطاول اإلمام السابق وهو أمري ظالم ونذل على رعاياه. وقد تكلمت يف وصفي لعمان عن 

الثورة اليت أزاحت هذا األمري عن كريس احلكم.

ُعمان.  يف  اإلباضيني  عند  وال  رهبانًا،  ال  و  أديرة  اليمن  يف  الزيديني  عند  أجد  لم 
وُيعرف  والطرق  الزوايا  من  كبري  عدد  نعلم  كما  لهم  األتراك  خاص  وبشكل  فالسنة 
باملالبس  البعض  بعضهم  عن  ونمزيهم  واألولياء.  الدراويش  هم  عام  باسم  أعضاؤها 
وبعض  الشوارع  يف  ينشدون  الذين  املتسولون  بالدراويش  يسىم  املخا  ويف  والعادات. 
أن  بما  المال.  من  زهيد  مبلغ  لقاء  القبور  على  القرآن  من  آيات  يقرؤون  الذين  الفقراء 
اإلباضيني والزيديني ال يكرمون األولياء فليس عندهم بالتايل أولياء ودراويش يف حني 

جندهم بكرثة يف مصر وهم يقومون بالكثري من األمور الغريب�ة والشطط واملبالغة.

زعمائهم  طموح  وكان  شنيعة،  حروب  دائم  بشكل  والفرس  األتراك  بني  كان 
الكراهية  يف  السبب  هو  وهذا  ديني�ة،  حروب  وكأنها  للشعب  ليصور  وسيلة  وجد  قد 
والعداء املستميت واملتب�ادل بني الشيعة والسنة. ففي تركيا كما يف بالد فارس يسمح 
للمسيحيني ببن�اء كنائس ولليهود بتشيي�د معابد يف حني ال يوجد أي مسجد للسنة يف 
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باستثن�اء  الديني�ة،  شعائرهم  بممارسة  للشيعة  بالتايل  األتراك  يسمح  وال  فارس،  بالد 
للباب  غاليًا  ثمنها  يدفعون  حرية  بغداد،  من  بالقرب  لهم  ضريح  بزيارة  لهم  السماح 
العايل. أما يف اليمن فيعيش السنة والزيديون بوئام وتآلف معًا، فالزيديون أكرث تسامحًا 

ويمثلون األقلية .

وال يضطهد املسلمون بشكل عام معتنقي الديانات األخرى، ولذا ال خيىش أصحاب 
املذاهب أي يشء، إال يف حالة قصة غرام مع امرأة مسلمة ويتعلق األمر باحلياة أو املوت 
إذا لم يعتنق املذنب الدين اإلساليم. ويجازف حبياته أيضًا املسييح إذا كان مقتنعًا أنه 
قد جدف. يف واقع األمر لن يكون املسلم يف منأى عن املوت أيضًا. فخالل فرتة إقاميت 
يف بغداد طالب جندي إنكشاري بديونه أحد األغني�اء الذي كان جييب�ه دومًا وكأنه تقي 
وورع أن من الضروري ذكر هللا ونبي�ه وانتظار إيفاء الدين دون غضب وحنق، فما كان من 
اجلندي االنكشاري الذي ضاق ذرعًا من االنتظار إال أن أجابه مجدفًا، فاستدعى الغين 

الماكر شهودًا واعترب اجلندي مذنب�ًا وطرد من اجليش وُاعدم يف اليوم التايل. 

ُعمان  يف  الناس  ويعاين  للصور.  كرهها  درجة  بنفس  ليست  اإلسالمية  املذاهب 
من الباني�ان الذين يعرضون يف بيوتهم أصنامهم. يب�دو أن السنة قد تراجعوا قلياًل عن 
حتفظهم فالسنة يف الهند يملكون صورًا حىت أنين رأيت لوحتني يف مزنل ريفي من منازل 
السلطان يف القسطنطيني�ة. ويف القاهرة وجدت عند أحد العلماء السنة أدوات للرسم 

وتمثااًل نصفيًا من اجلبس.
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الفصل الثاين
أديان أخرى سمح بها يف اجلزيرة العربي�ة

جند يف كل اجلزيرة العربي�ة يهودًا مكروهني أكرث من املسيحيني، وقد ذكرت مسبقًا 
قبائل يهودية تقيم يف خيرب وهي مسيطرة فيها وليس فقط مقبولة ولليهود املنتشرين 
يف عدة مدن معابدهم اخلاصة ويتمتعون حبرية واسعة وحيبون السكن معًا ويؤلفون 
بذلك قرية بالقرب من املدن الرئيسة. ويعاملون يف ُعمان معاملة أفضل ويجرؤون على 

الظهور بمالبس كمالبس املسلمني.

اليوم  أنين  حني  يف  املسيحيني،  من  الكثري  العربي�ة  اجلزيرة  يف  يعيش  كان  وقديمًا 
لم أجد فيها كنيسة واحدة. ويف منطقة اإلحساء يوجد الكثري من الصابئ�ة أو مسيحيي 
القديس يوحنا، لكن الديانة املسيحية لهذه الطائفة تب�دو وكأنها تشكيل ليس له صيغة 

ويت�ألف من عدة مذاهب.

التجارية، يتم يف املخا إقالق راحتهم  الهنود بأعداد كبرية يف املدن  الباني�ان  ويقيم 
يدع  إذ  مسقط  يف  الديني�ة  شعائرهم  ممارسة  يف  باحلرية  يتمتعون  بينما  وإزعاجهم، 
وفق  حبرية  يعيشون  األخرى  الديانات  أتب�اع  كل  متسامحة،  طائفة  وهم  اإلباضيون 
حيتمل  ال  بينما  فارس  بالد  يف  الهنود  هؤالء  من  عدد  يعيش  كما  اخلاصة.  قوانينهم 

األتراك وهم من السنة املزتمتني وجودهم يف مناطقهم.

يف  حيتقرونهم  بل  األخرى  الديانات  معتنقي  يكرهون  العرب  أن  البت�ة  أحلظ  ولم 
عند  درجات  االحتقار  لهذا  اليهود.لكن  أوروبا  يف  املسيحيون  حيتقر  كما  تقريب�ًا،  الواقع 
ال  الذين  املسيحيني  جتاه  حدته  وتضعف  اليهود  ثم  الباني�ان  جتاه  ذروته  يبلغ  العرب 
يكنون الكثري من الكره للمسلمني. فإن تزوج مسلم من مسيحية أو يهودية فهو ال جيربها 
على التخلي عن دينها، لكنه لن يزتوج من امرأة باني�اني�ة، فمن املعروف أن هذه الطائفة 
الهندية ال تعرتف بوجود هللا، وليس لها أي كتاب سماوي. ويب�دو أن املسلمني الهنود ال 

يكنون الكثري من االحتقار للباني�ان وهم أكرث تسامحًا من نظرائهم العرب معهم.
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ال  فهم  الدين،  لنشر  االندفاع  من  العرَب  يقي  الشامل  التسامح  حنو  امليل  هذا 
العبي�د  من  الصغار  باستثن�اء  اإلساليم  الدين  اعتن�اق  على  أحد  إجبار  أو  إغراء  يريدون 
وتوفري  اإلساليم  الدين  معتنقي  استقبال  إىل  يضطرون  لكنهم  األحيان.  بعض  يف 
معيشتهم أيضًا وهم عادة أشخاص من الطاقم البحري للسفن األوروبي�ة وهاربون من 
عقاب ما استحق عليهم. إنما يعرف عنهم أنهم من الرعايا الدنيئني، فتعطيهم احلكومة 
نفقة صغرية تكاد تكفي للعيش عيشًا زاهدًا. وليس هناك من يزعجهم يف جتارتهم مع 
املسيحيني أو رحالتهم إىل البالد األجنبي�ة. ففي اجلزيرة العربي�ة كان يف خدمتن�ا فرنيس 

مرتد)1( تركنا وذهب إىل الهند.

ولن خنرج عن املوضوع إن ذكرنا بهذه املناسبة أن الهنود يمارسون الدعوة بدرجة 
أقل من العرب، فالرباهمة والرازبوت والباني�ان ال يقبلون أحدا يف طائفتهم وهم يطردون 
على العكس منها ذوي السلوك الرديء ويعطون بذلك مرتدين إىل الديانة املسيحية. 
قيمة  من  حيطون  وقاحة  بكل  املشرق  بالد  جيوبون  الذين  األوروبيون  فاملبشرون  لذلك 
بعدد  املبشرون  أولئك  يفاخر  أال  جيب  الناس،  كل  رؤوس  على  الماء  بصب  املعمودية 

الردات إىل هذا احلد واليت لم تكن لرتى النور لوال إحلاحهم الشديد. 

 

1( يقصد مسلم.



رحلة »نيبور« إىل جزيرة العرب ودول أخرى يف الشرق...432

الفصل الثالث
طبائع العرب 

الشعيب.  الطابع  وتغري  تشكل  اليت  العناصر  شك  بال  هي  والرتبي�ة  واحلكم  املناخ 
الثاين  العنصر  العرب نشاطًا وحيوية ومياًل حنو الكسل، ويزيد  فالعنصر األول يعطي 
هذا امليل ويويح بالنفاق واملداهنة، ثم يأيت العنصر الثالث الظاهر الرصني واملتأمل الذي 
يتصل أيضًا مع ملكات الروح. والفرق بني الرتبي�ة عند العرب والرتبي�ة عند األوروبيني 
شاسع جدًا. فبقدر ما جيهد العرب يف بلوغ سن الرشد بلوغًا سريعًا يب�دو أن لألوروبيني 
رغبة يف إبعاده وتأخريه. فلم يكن العرب يف يوم من األيام أطفااًل يف حني أن هناك الكثري 

من األوروبيني ما زالوا يف مرحلة الطفولة حىت وهم يف الثمانني من العمر.

سن  حىت  “احلرملك”  يف  النساء  أيدي  بني  الصبي�ة  يرتك  العربي�ة،  اجلزيرة  ففي 
مع  تتن�اسب  صبي�اني�ة  ألعابًا  ويلعبون  يلهون  حيث  العمر،  من  اخلامسة  أو  الرابعة 
ورصانة،  باتزان  والكالم  التفكري  احلال  يف  ليتعلموا  يؤخذون  ثم  ومجتمعهم.  عمرهم 
والرقص  املوسيقى  إن  معلم.  إىل  بهم  يعهد  لم  إن  بكاملها  أيامًا  األب  بصحبة  والبقاء 
تعتربان من األعمال غري الالئقة عند العرب، وحيظر على النساء احلضور يف مجالسهم 
واللهو  التسلية  عن  فكرة  أي  لديه  ليس  العريب  فالشباب  الكحول،  تن�اول  يمنع  كما 
املعروفني اللذين يسيئ�ان كثريًا إىل الشباب األورويب ويؤخران تقدمه. ويصبح الشاب 

العريب جديًا ورزين�ًا حىت منذ نعومة أظفاره بما أنه يعيش دومًا حتت أنظار البالغني.

حسب  وحدته  درجاته  له  نشاطًا  العرب  لدى  واملركز  الرصني  اجلو  هذا  ظل  ويف 
ويف  وجميل  مالئم  مناخ  يف  يعيشون  الذين  اليمن  فسكان  املناطق.  طبيعة  اختالف 
بالد ممتعة هم أكرث حيوية من سكان احلجاز وصحراء اجلزيرة العربي�ة الذين أضعف 
خيالهم مشهد الصحراء املستمر واجلبال اجلرداء. وقد رأيت يف اليمن شبابًا يتمتعون 
الصحراء  عرب  أن  إال  صغرية.  دفوفًا  وينقرون  أيديهم  يف  سالحهم  والقفز،  بالرقص 
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يظهرون حيوية ونشاطًا أكرث من األتراك. أما فيما خيص املصريني الذين يميلون للحزن 

فلم أجد عندهم أي ظاهرة فرح حقيقي حىت يف أزهى احتفاالتهم وأعيادهم.

الكربى  واالجتماعات  الصحبة  تفضيل  إىل  تدفعهم  العرب  عند  احليوية  هذه 
الشعبي�ة  واألعياد  املقاهي  ارتي�اد  على  يواظبون  فهم  اجلدي.  الظاهر  هذا  من  بالرغم 
الكثرية يف اليمن، وتقيم كل قرية عيدًا يف كل أسبوع. ويف حال كانت تلك القرى بعيدة 
والشراء  للبيع  الطلق  الهواء  يف  منبسط  مكان  يف  السكان  جيتمع  األخرى  عن  إحداها 
أنواعهم من  وتب�ادل األحاديث، ويذهب احلرفيون على اختالف  بهذا املشهد  والتمتع 
قرية إىل أخرى على مدى األسبوع ملمارسة حرفهم يف كل هذه األعياد، ويمكن أن خنلص 

من خالل هذا امليل االجتماعي إىل أن هذه األمة متحضرة أكرث مما نظن بشكل عام.

فاحلكم  ومنافقون.  ولصوص  مخادعون  بأنهم  العرب  الرحالة  من  الكثري  ويتهم 
االعتب�اطي الذي يفقر رعيت�ه سلبًا ونهبًا كما هي احلال يف قسم من اجلزيرة العربي�ة ال 
شعرت  وقد  ونزاهتها.  األمة  استقامة  على  إجيابي�ًا  تأثريًا  يؤثر  أن  يقال  واحلق  له  يمكن 
بأنهم  بأنفسهم  العرب  ويعرتف  واملبالغة،  الشطط  من  بعض  فيها  االتهامات  هذه  أن 
ليسوا جميعًا من الشرفاء وقد سمعت من أحاديثهم وهم يتفقون معي على إخالص 
األوروبيني يف وفائهم لوعودهم، وقد عربوا عن سخطهم من جراء نصب واحتي�ال بعض 
نزاهة  تتجاوزهم  أن  احلقيقيون  املؤمنون  أو  املسلمون  وخيجل  يعيب  كما  ملتهم،  أبن�اء 

الكفار.
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الفصل الرابع
الثأر عند العرب

بالثأر  الرغبة  يف  اإلفراط  إىل  الفطرة  تدفعه  عنيفة  أهواء  له  ملتهب  يح  شعب 
سكان  عند  مشرتكة  روح  وهي  العرب  عند  احلاقدة  الروح  أن  إال  والشتائم.  والسباب 
البالد احلارة األخرى، لها درجات ممزية تتعلق بالطابع الوطين وتب�دله بدوره. وال يب�دو 
العرب من محيب الزناعات لكنهم يف خصامهم يثريون اللغط واجللبة، وقد رأيت نزاعات 
حيث كان املتن�ازعون قد تسلحوا خبناجرهم وكانوا على أهبة االستعداد للقتل إال أنهم 
عادوا إىل هدوئهم بسرعة وسهولة، ولفض اخلالف وتهدئة النفوس ال يلزمهم إال رجل 
فهم  سريعًا  اخلالف  ينت�ه  لم  حال  ويف  ونبي�ه.  هللا  ذكر  أعصاب  بربودة  منهم  يطلب 

يرضخون لقرار حكم ما.

صاحب  وغضب  حبدة  اشتكى  فقد  غضبهم.  يف  التحكم  على  الشرقيون  ويعمل 
البضائع  التجار قد رفض دفع أجر  سفين�ة نهرية يف مسقط إىل حاكم املدين�ة، أن أحد 
طالب  النهاية  ويف  القادمة،  املرة  إىل  شكاويه  سماع  مرة  كل  يف  يؤّجل  احلاكم  وكان  له. 
صاحب السفين�ة حبقه بهدوء وسكين�ة فما كان من احلاكم إال أن أنصفه يف احلال قائاًل 
أنواع  وذلك أخطر  الغضب  من  يف سكر  ألنك كنت  السابقة  املرات  يف  أسمعك  لم   : له 

السكر.

وبالرغم من برودة األعصاب اليت تعرتي الناس يف الشرق، فإن للعرب حساسية 
مبالغ فيها إزاء كل ما يعتربونه إهانة. فإن بصق أحد على شخص ما فلن يرتدد الثاين يف 
الثأر لهذه البالغة اخليالية. وقد شاهدت يف إحدى القوافل رجاًل بصق صدفة مدنسًا 
بالكاد حلية عريب فاعتقد اآلخر أنه قد أسئي إليه إساءة بالغة، وشق على املهني تهدئت�ه 
ومقباًل  املقصودة  وغري  الطائشة  فعلته  عن  واملغفرة  السماح  منه  وطلب  إليه  واعتذر 
حليت�ه كدليل على اخلضوع له. لكن لهم )أي العرب( حساسية أقل جتاه الكالم املهني 

والشتائم اليت يستعملها عامة الناس أكرث من استعمالها عند صفوة القوم.
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ويب�دو  املحاربني  من  الناس حساسية، كونهم  طبقات  البدو هم أكرث  لكن شيوخ 
أنهم يغالون يف أحكامهم املسبقة أكرث من الغزاة املتوحشني الذين قدموا من الشمال 
وانتشروا يف أوروبا. ويب�دو أن الشرف البدوي أرق من شرفنا، لذا فهو يتطلب تقديم أكرب 
عدد من الضحايا كقرابني وتضحيات. فإن قال شيخ آلخر على محمل اجلد عمامتك 
باملقلوب أو غطاء رأسك قذر فهذه اإلهانة الشنيعة ال يغسلها إال الدم وليس دم املذنب 

وحسب بل دم كل الذكور من أسرته.

أعوام،  عشرة  حنو  منذ  املدين�ة  هذه  نوايح  يف  حدثت  قصة  البصرة  يف  يل  رووا  وقد 
يمكنها إعطاء فكرة عن التطرف يف روح االنتقام الذي تكنه هذه األمة، فقد زّوج سيد 
من قبيلة منتقري ابنت�ه إىل عريب من كوران. وبعد العرس بفرتة قصرية التقى شيخ قبيلة 
الشابة  والد  هو  كان  إذا  عما  مازحًا  فسأله  مقهى  يف  الفتاة  بوالد  منتقري  لقبيلة  تابعة 
احلسناء زوجة فالن من كوران، فرتك األب املقهى حااًل ظنًا منه أن شرف ابنت�ه قد مس 
وذهب إليها وذحبها وعاد فلم جيد سائله الوقح فبحث عنه يف كل مكان، وفكرة الثأر تمأل 
كل جواحنه، وعندما لم ينجح يف إجياده قتل بعضًا من أفراد أسرته دون أن يرتك خدمه 
ومواشيه، ولم يتوان املذنب عن تقديم مبلغ كبري من المال حلاكم كوران ليخلصه من 
تارة  املصاحلة  بقبول  وألزمه  الفتاة  والد  واستقدم  احلاكم  فقام  املخيف.  العدو  هذا 
بالتهديدات وتارة أخرى بتوسالت مصطنعة لكن املنتقم العريب الذي كان حيتقر املوت 
ويزدريه أىب أن يتخلى عن ثأره. ولينقذ احلاكم هذا الرجل ذو الشرف الرفيع، فقد ارتأى 
أمام  الظهور  على  يومًا  العم  جيرؤ  ولم  كبري  مهر  لقاء  الفتاة  لوالد  ابنت�ه  املذنب  يزوج  أن 

صهره منذ ذلك احلني.

ويظهر التعطش لالنتقام والثأر يف اختالف طريقة مالحقة القاتل يف هذه األمة، 
بصورة  املجرمني  دعوى  صنعاء  يف  العليا  املحكمة  تقيم  اليمن  يف  اجلبلية  املناطق  ففي 
عادية كما هو متبع يف مختلف املناطق من اجلزيرة العربي�ة، وألهل املتوىف كامل احلرية 
الكثري من  القاتل. ومن املتعارف عليه يف  أو املطالبة بتسليمهم  المال  بقبول فدية من 
املناطق أنه من الشائن واملخزي قبول المال بداًل عن الدم املهدور فال يث�أر له إال إراقة 



رحلة »نيبور« إىل جزيرة العرب ودول أخرى يف الشرق...436

دم آخر حسب قوانني الشرف العريب. وال يهم العرب أن تقوم العدالة بمعاقبة اجلاين أو 
إعدامه فذلك خيلص األسرة من أحد أفرادها السيئني، وهي أي األسرة ال تستحق مثل 

هذه اخلدمة كما يقولون.

أمر  وهو  بأسرها  القاتل  أسرة  من  والثأر  الرد  العرب  يفضل  االعتب�ارات  ولهذه 
األكرب  املذنب  فهو  األسرة  كبار  أحد  أو  الزعيم  قتل  على  ويعملون  القانون،  به  يسمح 
كونه لم يسهر على حسن سلوك من ينطوي حتت إدارته. ويف انتظار ذلك األمر يقبض 
القضاة على املجرم وال يطلقون سراحه إال بعد أن يدفع فدية قدرها 200 اكو. والفدية 
هذه هي السبب يف إلغاء مثل هذا القانون العبيث. بعد ذلك التصريح تعيش األسرتان 
حالة من اخلشية الدائمة حىت يقتل أحد من أسرة القاتل. وال ترسالن أفرادهما للمبارزة 
وال تتقاتالن إال يف املناسبات. ولدين�ا من األمثلة حلروب أسرية دامت أكرث من خمسني 
ُيقتل  حىت  السالم  يف  أمل  هناك  يكون  فلن  املغدور  أسرة  من  آخر  رجل  تويف  وإذا  عامًا. 

إثن�ان من الطرف اآلخر.

ويتن�اول القرآن الكريم حرفيًا القصاص أو دفع الدية ولكانت قد ساورتين الشكوك 
لو لم أعاين بنفيس أمثلة عنها، فالناس يف الواقع يتصرفون يف كل مكان حسب مبادئهم 

الديني�ة، لكن االنتقام ليس خارجًا عن اإليمان وحسب بل إنه عبيث وغري إنساين.

إىل  باإلضافة  دائمًا  حيمل  اللحية،  يف  غالبًا  يزورونا  عريب  مرموق  رجل  هناك  كان 
خنجره رمحًا صغريًا ال يفارقه أبدًا، وقد شرح لنا سبب تصرفه الغريب هذا هو أن رجاًل 
من أسرته قد قتل ويرى أنه مضطر للثأر له بقتل رجل من األسرة املعادية اليت تعيش 
حاليًا يف املدين�ة، بالرغم من أنه مسلح برمح مماثل فقد اعرتف لنا أن اخلوف من مالقاة 
الرحلة من بيت  نومه. ويف تقريري عن  خصمه واالقتت�ال معه يقض مضجعه ويؤرق 

الفقيه إىل املخا كنت قد قصصت مثااًل عن حرب أسرية شاهدناها يف طريقنا.

فعند البدو املقيمني يف اجلهة الشرقية من اجلزيرة العربي�ة، تعمل كل أسرة هضم 
حقها على تطبيق العدالة بنفسها. أما إذا كانت األحزاب املتن�ازعة من قبيلتني كبريتني، 
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تنتج يف بعض األحيان حروب شكلية عن تلك الزناعات اخلاصة، وعلى العكس فهي 
ال تهدد األمن العام، أما إذا كانت األسرتان املتعاديت�ان ختضعان ألسرة كربى، أو إذا كان 
اخلصمان من رعايا شيخ واحد وبالتايل من املفروض أن تكونا أسرة واحدة ، فإن الشيخ 

جيتمع مع كبار رعاياه ويعمل على تهدئة املساء إليهم ومعاقبة القاتل.

تعرف  فهي  العريب  اخلليج  وشواطئ  ُعمان  يف  السواحل  سكنت  اليت  القبائل  أما 
حلقت  اليت  األضرار  فاقت  جسيمة  أضرارًا  لها  سببت  اليت  احلروب  تلك  مثل  أيضًا 
بب�ايق العرب، فجزء كبري من هذه القبائل ال يعيش إال من نقل الب من اليمن إىل اخلليج 
العريب ومن صيد اللؤلؤ، و الفرق تملك فرصًا أكرث لاللتقاء والقتال يف عرض البحر. ولهذا 
السبب فقد أجربت قبائل ضعيفة على ترك مهنتها وطوتهم صفحة النسيان والشقاء.
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الفصل اخلامس
أشراف العرب

البنوة،  بالنفس واالرتب�اط باألحكام املسبقة حول  بالزهو واالعتداد  العرب  ُيتهم 
فهاجسهم النسب والساللة حىت فيما يتعلق خبيولهم أيضًا. وال يطال هذا اللوم معظم 
سالالتهم.  تسجيل  مشقة  أنفسهم  يكلفون  وال  األسر  أسماء  يعرفون  ال  فهم  الناس 
تشأ  لم  إذا  آبائها  عن  شيئ�ًا  تدري  وال  أجدادها  هوية  الفقرية  الطبقة  أغلبي�ة  وجتهل 

التقاليد أن يضم اإلبن إىل اسمه اسم والده.

أما األمراء الصغار الذين حيكمون يف اجلزيرة العربي�ة، فيتفاخرون بال شك بنسبهم 
والسبب يف ذلك أن أسرهم تمتعت منذ غابر العصور بالسلطة احلاكمة واالستقالل 
التام. واألمر كذلك بالنسبة لألشراف األحرار أو التابعني فقط لشيوخ القبائل يتمتعون 
بامتي�ازات وحقوق، وقد اعرتفت التقاليد العربي�ة بأحقية بعض األسر لتلك االمتي�ازات. 

فعلين�ا إذًا تفهم الشيوخ وقبولهم إذا ما فخروا قلياًل بهذه املزيات اخلاصة.

ولم  ُيعطى  ال  البدو  الشيوخ  نسب  أن  هو  ويقويه  ويدعمه  الرأي  هذا  يزيد  ومما 
النسب  أن  وبما  نفسه.  اخلليفة  كان  لو  حىت  األيام  من  يوم  يف  ما  ألحد  حاكم  يمنحه 
مؤسس على تقاليد أمة من الرحل ال تعرف رفعة وتفوقًا إال رفعة وتفوق أرباب أسرهم، 
أشرافًا  خيلق  أن  فقط  له  ويمكن  السادة،  أولئك  ذرية  عدد  زيادة  احلاكم  يستطيع  وال 
يف بلد يشكل فيه األشراف طبقة تتمزي عن األمة. وليس هناك أي تن�اقض يف إضافة 

بعض الشركاء إىل هذه الطبقة فيتقاسمون معها امتي�ازاتها. 

الذين يعيشون يف اجلبال  بالنب�الء األسكتلنديني  البدو  ويمكن مقارنة األشراف 
والذين تتشابه جماعاتهم مع القبائل العربي�ة.

منازع  بال  محمد  النيب  ساللة  أفراد  حيتل  العربي�ة  اجلزيرة  يف  األسر  أكرب  بني  من 
أمريًا  ثم  قوافل  تاجر  وأشهرها،  األسر  أعرق  من  املسلمني  سيد  كان  وقد  األوىل.  املرتب�ة 
أن  إال  اخلالص.  النسب  ذوي  العرب  أشراف  من  شيخ  أنه  على  برهن  النفوذ  واسع 
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الديني�ة  العوامل  أن  األسرة،  لتلك  نب�ديه  الذي  اخلاص  التكريم  وبسبب  احلكم  علين�ا 
أنها  لها أكرث من بايق األسر األخرى احلاكمة واملرجح  قد ساهمت يف تأمني االمتي�ازات 
األقدم واألعرق. وهذا مذهب حيرتم احرتامًا طبيعيًا عراقة مؤسسه وكأنه عرق بشري له 

طابع ال يمىح من القدسية.

ويطلق على أفراد ساللة النيب عدة ألقاب. فلهم لقب شريف أو سيد يف اجلزيرة 
ويف  أمراء،  أو  أشرافًا  فيسمون  الشمال  حنو  الواقعة  اإلسالمية  البالد  يف  أما   ، العربي�ة 
على  حافصة  أمري  ويتخذ  ببساطة،  سيد  فيدعونهم  العربي�ة  الشرقية  املستعمرات 

احلدود الفارسية لقب موالي وهو لقب ملك املغرب على ما أعتقد. 

تتمزي هذه الساللة يف بعض املناطق بعمامة خضراء اللون. حىت أن السفن كانت 
ترفع رايات خضراء يف عرض حبور اجلزيرة العربي�ة لو كان من جهز تلك السفن هو سيد 
من الساللة الشريفة. إال أن العمامة اخلضراء اللون ليست دومًا العالمة املمزية ألحد 
أن  دون  خدمنا  أحد  لبسها  وقد  أحيانًا  يعتمرونها  فاملتسولون  محمد،  النيب  أسرة  أفراد 

يوجه له لوم أو عتب.

ويعترب أشراف احلجاز األنب�ل يف ساللة النيب فلم خيالطوا يف زواجهم وحافظوا على 
دم صاف أكرث من األشراف اآلخرين. وحيرتمهم الناس يف هذه املنطقة إىل حدود يصعب 
أو  غادرة  ضربة  خيىش  أن  دون  التجمعات  يف  الظهور  على  جيرؤ  فالشريف  تصديقها، 
يقتل عن سبق إصرار وتصميم، فهو يف مأمن من السرقة فال يغلق باب بيت�ه وال يتمتع 
ساللة  ختص  اليت  االعتب�ارات  بنفس  العثماني�ة  اإلمرباطورية  مناطق  بايق  يف  الشريف 

النيب محمد. 

وبالرغم  ألنه  جرائم،  عدة  باقرتاف  متهم  شريف  على  باإلعدام  ُحكم  إقاميت  أثن�اء 
من حتذيرات احلاكم املتسامح لم يتب عن رذائله ولم يقّوم سلوكه، لكن نسبه شفع له 

ولم ينفذ احُلكم.

فقد  والشريف،  السيد  بني  يمزيون  األوقات  معظم  يف  الناس  سمعت  أنين  وبما 



رحلة »نيبور« إىل جزيرة العرب ودول أخرى يف الشرق...440

للحكم  أنفسهم  نذروا  األشراف  إن  يل  قيل  اخلصوص،  بهذا  املعلومات  بعض  جمعت 
العسكري وهم من ساللة احلسن، بينما اجتهد األسياد دومًا يف العلوم والتجارة بالرغم 
العربي�ة وهم من  الزمن يف بعض أجزاء اجلزيرة  من استي�الئهم على السلطة مع مرور 
يف  رأيت  وقد  املسلمة،  البالد  كل  يف  األشراف  من  مدهشًا  وجند عددًا  احلسني.  ساللة 
نرى  أن  حقًا  دهشتن�ا  ويثري  فقط.  األشراف  من  أناس  سكنها  وقد  بأسرها  قرى  اليمن 
جموعًا غفرية من هذه الطبقة مع أنن�ا جنهل تمامًا الطريقة اليت يورث بها لقب الشريف. 
فتعدد الزوجات يزيد بشكل طبيعي العروق اإلنساني�ة اليت تتكاثر بدورها إىل ما ال نهاية 
زبي�د قصة شريف فقري  والفقر. وقد رويت يف وصفي ملدين�ة  البؤس  بالتايل يف  وتضيع 
املدين�ة، وهي أن هناك عادة خاصة تزيد يف عدد األشراف، فابن  تعرفت عليه يف تلك 
يف  سافرت  وقد  ذريت�ه.  كل  مع  األشراف  من  يصبح  محمد  النيب  ساللة  من  ما  امرأة 
ابن�ه يلبس  بينما كان  األناضول بصحبة رجل تركي يدعى أحمد ويعتمر عمامة عادية 
إىل  تعرفت  وقد  شريفة،  كانت  والدته  ألن  شريف  لقب  ويتخذ  اللون  خضراء  عمامة 
الكثري من األمثلة يف مختلف املناطق الرتكية وهناك الكثري من املؤشرات والدالئل تظهر 
أن الكثري من الناس حيملون هذا اللقب بينما ال ينتمون بأي شكل من األشكال إىل ساللة 
النيب محمد. ولكي يدّعم األشراف احلقيقيون أصولهم جتاه اخللفاء ادعوا نسبهم إىل 

آباء يف منتهى القوة لكنهم غرباء عنهم وال يمتون لهم بأي صلة أو قرابة يف واقع احلال.

مدين�ة  كل  ففي  عددهم،  قلة  بسبب  مزية  من  بأكرث  األشراف  يتمتع  تركيا  ففي 
هامة ال يتعلق األشراف بالباشا بل برجل من الساللة يدعى النقيب أو نقيب األشراف. 
منصب  أي  أبدًا  إليهم  توكل  وال  طموحاتهم  من  ختىش  العثماني�ة  احلكومة  أن  ويب�دو 
صغري مهما كان، وحيملون لقب أمري بشكل عادي وهو لقب غامض يطلق على أناس من 

أرفع املستويات وصواًل إىل الضباط المأمورين.

لقب  هو  شيوعًا  وأكرثها  وأقدمها  العرب  األشراف  عند  استخدامًا  األلقاب  أكرث 
اخلاصة  باملفردات  وفقرًا  عجزًا  تظهر  أنها  إال  العربي�ة  اللغة  غىن  من  وبالرغم  الشيخ. 
اليت تمزي كل طبقة. ولهذا السبب فإن كلمة شيخ لها دالالت عدة ومتنوعة فهي تعين 
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تارة أمريًا أو سيدًا يف أسوأ األحوال، وتارة أخرى معلم مدرسة أو رجاًل يلتحق بمسجد أو 
أحدًا من ساللة موىل ما أو عمدة مدين�ة ما، حىت أنه يف ُعمان يسىم شيخ رئيس اجلالية 
شأن  من  تقلل  ال  أنها  إال  ظاهرًا  الكلمة  هذه  قيمة  من  التقليل  من  وبالرغم  اليهودية. 
الكبار فال يب�دل شيخ من أسرة عريقة بلقبه لقب سلطان، يف حني اختذ بعض األمراء 

الصغار يف جبال حضرموت ويافع لقب السلطان.

اخلاصة  األنساب  شجرة  البدو  عند  وخاصة  الشهرية  األسر  شيوخ  أسس  وقد 
وبما  ولكن  الراشدين.  واخللفاء  محمد  النيب  قبل  حىت  حكام  أمراء  منهم  كان  فقد  بهم، 
أنه يصعب لدى قوم تنقصهم قرارات عامة وحيتاج لعلماء تاريخ لتأريخ شجرة انساب 
مفصلة ترجع إىل أكرث من عشرة قرون، فقد اتبع العرب خطة موجزة لفحص األنساب، 
فهم خيتارون من بني أجدادهم رجاًل شهريًا يف الوقت احلاضر ويعددون أسالفه دون أن 
يكون هناك تضارب يف آرائهم فهذا الرجل الشهري ينحدر من رجل ذاعت شهرته وشاعت 
أصالته وبذلك يصلون تدريجيًا إىل األصل األقدم ورأس الذرية األول له، دون الدخول 
يف تفاصيل البنوة الوسيطة. ويستخدم األشراف والسادة الوسيلة نفسها للربهان على 
أصولهم من أسرة النيب محمد مختصرين بذلك شجرة األنساب دون املساس بصحة 

تلك الوسيلة والشك بها.

نسبها  على  باملثل  حافظت  أسر  هناك  مكة  يف  واألمراء  الشيوخ  هؤالء  جانب  إىل 
تتمتع  اليت  قريش  من  املنحدرة  األسر  وهي  الدقة.  من  تستطيع  ما  بكل  وساللتها 
بمناصب متوارثة منذ زمن النيب محمد واخللفاء الراشدين. وتلك املناصب والوظائف 

هي : 

بن  عثمان  أسرة  إىل  محمد  النيب  به  أوكل  الذي  الكعبة،  مفتاح  حارس  منصب   *
طلحة.

* منصب مفيت املذهب الشافعي.

* منصب مفيت املذهب احلنبلي.

* ومنصب الشيخ املعلم التابع للمسجد املقدس يف املدين�ة.
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أنن�ا جند أيضًا يف مكة ما يزيد عن عشر أسر أخرى احندرت من قبيلة قريش  كما 
الشهرية. ولن جند يف كل أصقاع األرض شجرة أنساب صحيحة ترجع يف أقدميتها إىل 
إىل  الذين يضطرون دومًا  أكرث من عشرة قرون كمثل شجرة األنساب لدى بين قريش 
حيسدون  اليت  مزياتهم  على  للحفاظ  وذلك  وأصالتهم  نسبهم  حول  الرباهني  تقديم 

عليها.

بي�د أنين لم أسمع أبدًا ما يمزي تمزيًا صرحيًا وواضحًا بني العرب األصليني والعرب 
العرب  من  أبدًا  ليسوا  وبأنهم  دمهم،  بنقاء  وتب�اهوا  البدو  فاخر  لما  وإال  املتجنسني، 

املقيمني يف املدن كقوم هجني أفسد نقاءه اختالطه مع األمم األخرى.

الظروف  تضطرهم  لم  إن  املدن  يف  العرب  بن�ات  من  أبدًا  يزتوجون  ال  فالشيوخ 
ويجربهم الفقر أحيانًا على مثل ذلك االختالط. وقد رأيت يف بغداد شيخًا مرموقًا من 

عرب الصحراء وقد تزوج من ابن�ة مفيت بغداد وذلك ألسباب مماثلة.

تاريخهم  جيعل  مما  املعروفة  بأسمائهم  ومفاخرتهم  ادعاءاتهم  يف  العرب  ويب�الغ 
األفراد  بني  التميزي  ضرورة  من  تأيت  الطويلة  وألقابهم  أسماءهم  لكن  ومكروهًا،  منفرًا 
عند قوم ال يعرف شيئ�ًا عن أسماء األسر . وهكذا فإن فالنًا من الناس اسمه علي واسم 
أبي�ه محمد هو إذًا علي بن محمد وإن كان من البصرة، تضاف كلمة البصري على اسمه 
وإن كان عالمًا يضاف اسم مذهبه الشافعي مثاًل ليصبح اسمه علي بن محمد البصري 
الشافعي وبذلك ال يمكن إال أن نمزيه عن بين قومه. وال يتخذ أي رجل شهري يف حياته 
املؤرخني  إن  بل  والزهو،  الغرور  يملؤها  ونعوت  صفات  من  مؤلفًا  كهذا  طوياًل  اسمًا 

يطلقونه عليه بعد وفاته.

ويضيف البعض أحيانًا إىل أسمائهم إن كانت هوية األب غري مشهورة، اسم االبن 
 )Konie( البكر. رجل تركي يدعى صالح وقد استأجرت منه بغااًل من حلب إىل قوني�ة
كان يكىن بأيب فاطمة أوغلي أي ابن فاطمة، وقد سألت بعض األتراك إن كان اختاذ اسم 
األم أمرًا شائعًا عندهم، فأجابوين أن هناك من يكىن باسم والدته، لكن فالن من الناس 

ذو عقل راجح ال يرىض أن يسىم باسم امرأة.
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القسم السادس والعشرون
عادات العرب وتقاليدهم 
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الفصل األول
الزواج عند العرب

اختالفًا  ختتلف  املسلمني  عند  الزواج  أحوال  أن  يظنون  عندما  األوروبيون  خيطئ 
كبريًا عن الزواج بني األقوام املسيحية، إال أنين لم أجد هذا االختالف الشاسع يف اجلزيرة 
بها  تتمتع  اليت  واحلرية  السعادة  مستوى  مثل  يف  البالد  هذه  نساء  يل  وبدت  العربي�ة، 

النساء يف أوروبا.

فتعدد الزوجات يف الواقع أمر مسموح به عند املسلمني، هذا اجلمع بني النساء 
جيرح مشاعر األوروبي�ات، ونادرًا ما يستفيد العرب من حقهم يف الزواج شرعًا من أربع 
من  والشهوات  امللذات  محبو  األغني�اء  إنهم  األيمان،  ملكت  مما  رقيق  وامتالك  نساء 
يزتوج بأكرث من امرأة، وذلك تصرف يستنكره أشراف العرب ويشجبونه ويجد العقالء 
يف هذا احلق أن التكاليف والنفقات تفوق الرغبة يف الزواج، فالزوج ملزم حسب الشرع 
بأن يعامل نساءه حسب أحوالهن وأوضاعهن ويعدل فيما بينهن بكل املجاالت، وتلك 
واجبات ثقيلة بالنسبة ملعظم العرب، وإسراف يف البذخ للعرب املتوسطي احلال إال يف 
حالة واحدة عندما يزتوج رجل من عدة نساء ملصلحته ولالستفادة منهن، ففي مدين�ة 
بالقرب من الفرات تزوج موىل فقري من أربع نساء للحصول على قوت يومه وكن بعملهن 

يؤمن له معيشته.

أوروبا ليست شائعة ومنتشرة يف الشرق كما يصورها  املرذولة يف  و فكرة الطالق 
لنا خيالنا. ال يستعمل العرب حق الطالق إال يف احلاالت القصوى، فهذا أمر ييسء ملن 
حيرص على اسمه وسمعته، ويذل املرأة واألسرة. كما أن للزوجة أيضًا حق طلب الطالق 
إن رأت سوء معاملة من زوجها. وال يطلق بال تفكري زوجته إال ذو السلوك الطالح، فقد 

تزوج منها بال تفكري ووعي.

ونادرًا ما يزتوج رجل وضيع من أكرث من امرأة، ويكتفي املرموق من الناس يف أغلب 
امليسورين ممن سمحت  باح يل بعض  العمر.  ترافقه يف مشوار  واحدة  بزوجة  األحيان 
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بالزواج كما يشاؤون ويرغبون، وبعد أن عاشوا فرتة مع أكرث من  المادية  لهم ظروفهم 

امرأة، أن سعادتهم لم تكن إال مع زوجة واحدة.

تتمتع املرأة العربي�ة حبرية كبرية وسلطة بالغة داخل مزنلها، وتمتلك دائمًا مهرها 
تزوج  إن  و  الزواج.  أثن�اء  ممتلكاتها  وأرباح  عائدات  تمتلك  كما  الطالق  حال  يف  وتأخذه 

فقري من ثرية فهو يبقى تابعًا لها مدى احلياة وال جيرؤ أبدًا على طالقها.

ومن السخرية أن أقول كما روى يل بعض املسافرين، إن املرأة املسلمة تعترب من 
ممتلكات زوجها ورقيقًا عنده حىت أنها تعطى لورثت�ه من بعده. ولم نمزي بذلك بني الرقيق 
الذي يب�اع ويشرى وبني الزوجة احلرة يف الشرق واليت تستطيع إدارة شؤونها كالنساء يف 

أوروبا تمامًا.

وفكرة النساء الرقيق يف اجلزيرة العربي�ة قد أتت على ما يب�دو من اخلطأ يف أن األب 
يبيع ابنت�ه لطالب الزواج منها للذي يقدم أغلى مهر لها، وحيدث يف أغلب األحيان وبال 
الثمين�ة  بالهدايا  يغرقه  ميسور  لرجل  اجلميلة  ابنت�ه  تزويج  فقري  رجل  يفضل  أن  شك 

عرفانًا باجلميل. 

أنفسهم  الزواج من عدة نساء، جيدون  الذين يريدون  امللذات والشهوات  ومحبو 
أمام الزواج إما من فتي�ات من أصول وضيعة أجربن على الزواج من أهل طمعوا ببعض 
المال. وإما من فتي�ات أغرتهن أبهة مركز الزوج املنتظر، يصربن ويتحملن وجود نساء 

أخريات يف حياته ويت�أملن عندما يطلقن يف نهاية املطاف.

وبعيدًا عن بيع إبنت�ه فإن رجاًل غني�ًا يعمل على ختصيص مهر البنت�ه يبقى يف حوزة 
الطالق.  حال  يف  أيضًا  والصداق  بل  املهر  فيشرتط  القايض  أمام  ذلك  وحيدث  الزوجة، 
ويفضل األغني�اء غالبًا تزويج بن�اتهم من رجال ال أمالك لهم ويرون يف مثل هذا الزواج 
ضمانة لسعادة بن�اتهم بعيدًا عن املصالح، و بذلك ال ختىش الزوجة من الطالق بما أنها 

سيدة املزنل وصاحبة الرزق والمال.

يفرضها  اليت  والعذرية  العفة  عالمات  حول  الهزلية  القصص  من  الكثري  وتروى 
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يف  اجلبال  وسكان  فالبدو  الروايات.  هذه  يف  بالغوا  لكنهم  الشابة،  الزوجة  على  العرب 
اليمن وهم شعوب بدائي�ة بعض اليشء بعيدة عن الثقافة يربطون ربطًا محكمًا يف واقع 
اليت  املرأة  من  الطالق  عليهم  أن  ويظنون  العار،  من  بنوع  العالمات  تلك  غياب  األمر 
تنقصها العذرية. يف حني ال يزعج سكان املدن األكرث حتضرًا أمر تافه كهذا. وكل ما ينتج 
الذي  املهر  قيمة  زيادة  األحيان  بعض  يف  الطامع  الصهر  يطلب  أن  مشابه،  حادث  عن 
أعطاه األب ويهدده بأنه راغب يف طالق ابنت�ه، وهذا ما ال حيدث أبدًا. وأذكر قصة جرت 

يف البصرة عندما طلق رجل من حثالة الناس زوجته لسبب مماثل.

خيص  بما  العربي�ة  اجلزيرة  يف  واخلرافات  الباطلة  املعتقدات  من  الكثري  تسود 
هذا  ضحية  السحر.  وفك  ربط  وبفن  بالسحر  يعتقدون  زالوا  فما  الزواج،  تقاليد 
السحر  بأمور  دومًا  العارفات  واملسنات  واملعاجلني  باملداوين  يذهب  الشيطاين  العمل 
والشعوذة. بينما يملك مسيحيوا الشرق دواًء ناجعًا هو تالوة القداديس أمام املريض. 
تلك  ُتشكر  والدجل،  الكذب  هذا  كل  بعد  لتكلله  الصحة  وتعود  النفوس  تهدأ  وعندما 

القدرات الهائلة على شفائه.

عدد  على  للحفاظ  اخلصيان  من  تكرث  الشرقية  البلدان  أن  أوروبا  يف  حنن  ونظن 
أكرب من النساء. إال أن وجودهم نادر وال نرى خصيانًا يف اجلزيرة العربي�ة على اإلطالق. 

ويملك سلطان القسطنطيني�ة وحده خصيانًا أكرث مما يوجد يف كل والياته معًا.

عن  ورثه  فقط  واحد  خيص  له  املوصل  وباشا  منهم،  اثنني  يملك  حلب  باشا  كان 
أبي�ه فاحتفظ به. فمن اخلطأ إذًا اعتب�ار اجلزيرة العربي�ة موطن وبلد اخلصيان، فقسم 
منهم يأيت من الصعيد املصري يف حني أن معظمهم من البالد الداخلية اإلفريقية اليت ال 
نعرف عنها اليشء الكثري. ويكره العرب كرهًا شديدًا العملية الفظة اليت حتول رجاًل حرًا 

إىل مجرد حارس للنساء.

وال ينفصل هؤالء اخلصيان الذين ولدوا يف أرض حارة انفصااًل تاما عن اجلنس. 
حريمه،  معه  اصطحب  وقد  بأحدهم  وجدة  السويس  بني  الساحل  على  التقيت  فقد 



447القسم السادس والعشرين: عادات العرب وتقاليدهم 
إلشباع  النساء  من  رقيق  لديه  كان  املدين�ة  هذه  من  ثريًا  خصيًا  أن  البصرة  يف  وعلمت 

رغباته وتلبي�ة طلباته.

وقد قيل الكثري يف أوروبا حول أسباب تعدد الزوجات املنتشر انتشارًا واسع النطاق 
عليه  منصوص  هو  كما  فعال  موجودًا  كان  الزوجات  تعدد  أن  فرض  وعلى  الشرق.  يف 
شرعًا، فقد ساد االعتقاد أن عدد اإلناث يف البالد احلارة يفوق عدد الذكور. وحلظت أن 
الكثري من األمم ال تستفيد من السماح بالزواج بأكرث من امرأة. وال يمكنك احلكم على 
تقاليد شعب بأسره من خالل البذخ والرخاء الذي تتمتع به صفوة القوم. إنه االدعاء 
والزهو الذي يسكن السرايا اليت يشكل الرقيق جزءًا كبريًا منها، معظمهن من اخلادمات 
وعدد صغري جدًا منهن من املحظيات. وعدد اخلادمات اإلناث يف أوروبا واللوايت حكم 

الزمن عليهن بالعزوبي�ة سيساوي أو يربو على عدد رقيق النساء.

يستنتج يف الواقع أطباء ورجال دين مقيمون يف الشرق والدة عدد من اإلناث أكرث 
من الذكور. وتمكنت من احلصول على بعض القوائم بأسماء من نالوا سر املعمودية من 
املسيحيني الشرقيني، لكن تلك القوائم تتضارب جزئي�ًا فيما بينها، فتفوق عدد اإلناث 
يف القوائم األخرى تفوق قليل األهمية. لذا فهناك مجال لالعتقاد أن نسبة الوالدات من 

اجلنسني هي تقريب�ًا نفسها يف كل أحناء األرض.

وتتب�دل تلك النسبة أحيانًا يف أوروبا أيضًا ويربهن على ذلك املثال احلديث العهد 
ملدين�ة يف إجنلرتا، حيث ولد يف فرتة من هذا القرن من اإلناث أكرث مما ولد من الذكور.

وبدون شك هناك الكثري من املسلمني الذين يزتوجون من أكرث من امرأة، ويمتلكون 
رقيًقا من اإلناث، لكن تأمني معيشة هذا العدد الفائض من اإلناث ال يعين بالضرورة أن 
يكون عدد الوالدات من اجلنسني خارج النسبة الطبيعية. ويقلل الكثري من احلوادث 
عدد الرجال وهي حوادث ال تتعرض لها النساء. فعدد الفائض من النساء للزواج أكرب 
أن  الشرقيني كما يعيبها  تقاليد  املرأة حسب  أوروبا. وال يعيب  الشرق منه يف  وأهم يف 
أمًا، فهي تفضل أن تزتوج من  تبقى كشجرة عقيمة. يدفعها الضمري والوجدان لتكون 
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فقري أو أن تكون زوجة ثاني�ة على أن تبقى عانسًا وقد ذكرت مسبقًا مثال املوىل الفقري 
كالنساء  الزواج  يف  الرجال  ويتعجل  يمينهن.  كد  من  وعاش  نساء  أربع  من  تزوج  الذي 
النادر يف  اللوايت يقمن خبدمات كبرية بعيدًا عن تشكيل عبء على عاتق الرجال. ومن 

الشرق أن جتد امرأة متقدمة يف العمر وغري مزتوجة.

يسمح للشيعة العيش مع امرأة مسلمة حرة لوقت محدد بعقد، دون الزواج منها 
هذا  تشددًا  األكرث  السنة  يمارس  وال  بكرثة،  هذا  املتعة  زواج  الفرس  ويستخدم  شكاًل. 
مع  يعيش  رجل  القوانني  حسب  يعاقب  تركيا  ويف  شرعي.  غري  يعتربونه  ألنهم  الزواج 

امرأة حرة بدون زواج.
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الفصل الثاين

احلياة املزنلية عند العرب
فللمنازل  والعظيمة،  اجلميلة  املنازل  عن  العربي�ة  اجلزيرة  يف  تبحث  أال  عليك 
املبني�ة من احلجر سطوح، وبيوت عامة الناس ما هي إال أكواخ هزيلة مقبب�ة السقوف 
ومغطاة ببعض األعشاب. أما أكواخ العرب على ضفيت الفرات فقد بنيت من أغصان 
النخل، كما غطيت أسقفها املقبب�ة حبصر من اإلسل. وتشبه خيام البدو خيام األكراد 
والرتكمان، وتب�دو وكأنها أكواخ مهدمة. و كنت قد أشرت إىل أنها تت�ألف من عدة قطع 

من نسيج خشن نسجته النسوة.

وال تعلن قصور وبيوت العرب األغني�اء عن أية أبهة أو عظمة من اخلارج، وال جند 
األسلحة  يف  والبذخ  الرتف  إال  يعرفون  ال  فهم  تزيني،  أو  زخرفة  أي  الرجال  مجالس  يف 
من  حبصر  يفرشونها  فالفقراء  مكان،  كل  يف  األرض  يغطون  أنهم  إال  واخلدم.  واخليل 
القش بينما يغطيها األغني�اء بسجاد رائع. ولهذا السبب فأنت ال تدخل أبدًا إىل الغرف 
قبل أن ختلع حذائك. إن أراد فرنيس التب�اهي بكرامة بلده وقد عزم على املثول يف قاعة 
الشرف عند حاكم مكة قبل أن خيلع نعاله، فإنه يشبه يف ذلك موفد عريب يتب�اهى بأنه 

جترأ على السري فوق كرايس أحد السادة األوروبيني.

يقيم الرجال عادة يف القسم اخلاريج من املزنل بينما تشغل النساء القسم الداخلي. 
وإن كانت مجالس الرجال بسيطة فإن غرف النساء مزين�ة تزيين�ًا طريفًا. وقد شاهدت 
الكبار، وفيه رأيت غرفة  االنتهاء ألحد  الزتيني يف حريم كان على وشك  مثااًل عن ذلك 
واألعمدة  واألبواب  اجلدران  كسا  بل  فقط  السقف  ليس  بالكامل،  املرايا  كستها  وقد 

عدد هائل من املرايا. أما األرض فقد كانت ستفرش باألرائك وستغطى بسجاد رائع.

والعرب الفقراء الذين ال يستطيعون السكن يف سعة، فإنهم ال يدعون غريب�ًا إىل 
وما  انسحب  أي  طريق...  بهن  يصيحون  وهم  النساء  لتنبي�ه  أواًل  الدخول  قبل  بيوتهم 
إن ينطق صاحب الدار بهذه الكلمة حىت ختتفي كل النساء بلمح البصر فال ترى أثرًا لهن 
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مذمة  ترتكب  ألنك  إليهن  النظر  عن  أن تمتنع  وعليك  لك.  حميم  صديق  بيت  يف  حىت 
استقبال  ضرورة  ولتاليف  مطواًل.  إليها  نظرت  إذا  حىت  أو  امرأة  على  السالم  ألقيت  إن 
يستأجرون  بل  بيوتهم  يف  مهنهم  يمارسون  ال  واحلرفيني  املفرق  بائعي  فإن  الغرباء، 

محالت ويعملون يف الشوارع املكتظة بالمارة.

تكنه  الذي  العادي  االحرتام  على  تدل  الناس  عن  واملنعزلة  املزنوية  النساء  حياة 
التقيت بسيدة بدوية تركت الطريق وأدارت يل ظهرها من باب  للرجال. فقد  النسوة 
االحرتام اخلالص وقد رأيت أنها تتصرف باملثل مع بايق الرجال. وكنت شاهدًا يف مرات 

كثرية عندما قبلت النساء أيادي رجل مرموق أو أردن االحنناء لتقبي�ل قدميه.

وتوضع غالبًا يف مجالس الكبار من الرجال، أحواض فيها نوافري ماء لرتطيب اجلو. 
وقد تكلمت عن احلوض الذي شاهدناه يف قاعة االستقبال عند إمام صنعاء. فقد كسا 

الرخام جوانب ذلك احلوض أما بايق األرض فقد فرشت بسجاد من النوع النفيس.

وبما أن الشرقيني حيرصون على نظافة األرض، فقد اعتادوا على عدم البصاق يف 
هذا  إىل  ينظرون  أنهم  االعتقاد  جيب  ال  أنه  بي�د  كثريًا.  يدخنون  أنهم  من  بالرغم  األرض 
الفعل على أنه أمر شائن، فقد رأيت أشخاصًا متميزين يستخدمون مبصقة وآخرين 

يبصقون يف جوار اجلدران خلف الوسائد اليت جيلسون عليها.

ويمكنك  اجلدران  قرب  بالوسائد  وفرشت  بالسجاد  غطت  قد  األرض  كانت 
وللعرب  الشرق.  يف  معروف  غري  فاستعمالها  كرايس  إىل  احلاجة  دون  أرضًا  اجللوس 
طرق شىت يف اجللوس، فعندما يريدون اجللوس بارتي�اح فهم يثنون أرجلهم حتتهم. وقد 
وجدت يف الواقع أن هذه الطريقة تن�اسب على أفضل وجه الناس الذين يرتدون مالبس 
اجللوس  يف  عادتن�ا  من  أكرث  مرحيًا  ذلك  ويب�دو  أربطة.  بال  فضفاضة  وسراويل  طويلة 
على الكرايس. وعندما جيد العرب أنفسهم يف حضرة أشخاص وجب احرتامهم، فإنهم 
هذه  أن  وبما  أكعابهم،  على  إال  يرتكزون  وال  ركبهم  فيها  تت�المس  بطريقة  جيلسون 
المائدة.  حول  الطعام  تن�اول  عند  يتبعونها  فهم  ممكن  مكان  أقل  إىل  حتتاج  الوضعية 
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حاولت يف أغلب األحيان اجللوس بهذه الوضعية دون أن أتمكن من االعتي�اد عليها فقد 
وجدتها متعبة وغري مرحية أبدًا. ولديهم يف بعض املناطق من اجلزيرة العربي�ة نوع من 
الكرايس الطويلة املنخفضة صنعت من حصر من القش. تثىن األرجل وتوضع عليها 

كما لو جلست فوق السجاد.

الضجر  منهم  ين�ال  أن  والبد  النشاط،  من  خالية  رتيب�ة  منازلهم  يف  العرب  وحياة 
وامللل. ويجب أن تدفعهم حيويتهم ونشاطهم الفطري إىل البحث عن التسلية خارج 
فيما  االجتماع  وحيبون  الشعبي�ة  واحلفالت  الشعبي�ة  املقاهي  يرتادون  فهم  لذا  البيت، 
بينهم قدر املستطاع. وال يملكون ذات الوسائل اليت تملكها بايق الشعوب لتب�ديد امللل، 
وما ذكرته يف هذا اخلصوص عن التسلية عند الشرقيني ال يمكن أن ينطبق إال على جزء 
من العرب. فهم يضطرون يف أغلب األحيان إىل القيام ببعض التسلية املزنلية والهادئة 

األمر الذي يب�دو تافهًا لدى األوروبيني. 

لتمضية الوقت يتعلق الشرقيون بال شك تعلقًا شديدًا بعادة التدخني. أما العرب 
يف  الشمالية  املناطق  سكان  من  أكرث  يدخنون  فهم  واحلار  اجلاف  مناخهم  من  وبالرغم 
وصفي  يف  عنها  حتدثت  وقد  الفرس  نرجيلة  أو  طويلة  نرجيلة  يستخدمون  فهم  آسيا. 
لتقاليد الشرقيني. وهناك عادة خاصة يف اجلزيرة العربي�ة هي أن األشخاص املرموقني 
ما  شخص  تكريم  يودون  وعندما  معطر،  خشب  على  حتتوي  علبة  دومًا  معهم  حيملون 
يضعون قطعة من هذا اخلشب يف الرنجيلة مما يعطي للتبغ طعمًا مستساغًا وراحئة 

ممتعة.

كالفرس  األفيون  يتعاطون  العرب  بعض  كان  إن  معرفة  من  أبدًا  أتمكن  ولم 
شجرة  براعم  وهو  القات.  مضغ  وهي  أخرى  بتسلية  عنه  يستعيضون  فهم  واألتراك. 
القات يأتون بها على شكل باقات صغرية من جبال اليمن. ويمضغ براعمه الناس الذين 
يتمتعون بأسنان قوية، أما املتقدمون يف السن فيطحنوها يف هاون قبل مضغها. بالرغم 
من أنهم يمضغون املخدر هذا إال أن طعمه غري مستساغ ولم نتمكن أبدًا من أن نعتاد 

عليه. وقد وجدت إىل جانب ذلك أن القات يضعف اجلسم وييسء إىل النوم.
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الغبطة  من  حال  يف  أنفسهم  يضعوا  أن  أي  الكيف،  حيبون  القوم  هؤالء  وأبن�اء 
والسرور. وبما أنهم ال يشربون الكحول أبدًا فهم يدخنون احلشيش وهو مخدر مؤلف 
واألفكار  الوهمية  الشجاعة  من  نوعًا  التدخني  هذا  يعطيهم  القنب.  أوراق  من  فقط 
عساكر  بأربعة  الطريق  يف  والتقى  احلشيش  العرب  خدمنا  أحد  دخن  وقد  املضحكة. 
فهاجمهم ليطردهم فقام أحدهم وضربه وقاده إلين�ا، لكنه وبالرغم مما حلق به لم يشأ 

أن يهدأ وظل معتقدًا أثن�اء سكره أن أربعة رجال لن يستطيعوا الوقوف يف وجهه.

 



453القسم السادس والعشرين: عادات العرب وتقاليدهم 
الفصل الثالث

األطعمة وطريقة تن�اولها عند العرب
بما أن العرب جيلسون أرضًا، فإن طريقة تن�اولهم للطعام تتن�اسب مع هذه الطريقة 
يف اجللوس، فهم يبسطون حلافًا كبريًا يف وسط الغرفة، ويضعون فوقه طاولة صغرية 
يبلغ ارتفاعها قدمًا واحدًا ثم يضعون فوقها طبقًا كبريًا مستديرًا من النحاس املبيض. 
وعليه يضعون أطباقًا من النحاس املبيض بعناية من الداخل واخلارج. و يستخدم كبار 
العرب بداًل من املناديل قطعة طويلة من القماش يضعها املتحلقون حول المائدة على 
يستخدمون  ال  وهم  للمسح.  فقط  معدًا  صغريًا  مندياًل  منهم  كل  يستخدم  أو  ركبهم. 
من  مصنوعة  أو  اخلشب  من  مالعق  أحيانًا  األتراك  يستعمل  بينما  سكين�ًا  وال  شوكة 
قرون احليوانات. بينما يعرف العرب جيدًا كيف يثنون أصابعهم على شكل ملعقة حىت 
أنهم يتن�اولون بأيديهم حساء من احلليب، وهو احلساء الوحيد الذي رأيتهم يتن�اولونه.

على  الئقة  غري  تصرفات  يتصرفون  الشرقيني  فإن  عاداتن�ا  حسب  حكمنا  وإن 
جمارك  مفتش  طريقة  أدهشتين  فقد  وبالتايل  األوروبيني.  أحد  مائدة  على  اإلطالق 
الدردني�ل.فقد كان أول تركي أراه على الطعام عندما دعين�ا إىل بيت القنصل الفرنيس.
عندما  دهشيت  من  عدت  لكين  منديله.  يف  ويمتخط  بأصابعه  اللحم  يمزق  الرتكي  كان 
المائدة،  فوط  استخدام  كيفية  جيهلون  فهم  الشعوب،  تلك  عادات  عن  املزيد  عرفت 
ويستعملونها كما يستعملون مناديلهم فيمسحون بها بطريقة عادية. ويرتبكون عند 
قص قطعة من اللحم فهم يظنون أنه من الشائن استخدام اليد اليسرى أثن�اء الطعام، 
ألنهم يستخدمونها للوضوء. يف حني أنهم يشعرون باالرتي�اح عندما يأكلون بأصابعهم 
حنن  صدمنا  البداية  ويف  مائدتهم.  على  عادة  تكون  كما  الصغرية  اللحم  قطع  كعادتهم 
مدى  على  نطلع  عندما  لكنن�ا  الطعام،  طبق  يف  األيدي  من  الكم  هذا  برؤية  األوروبيون 
النظافة اليت ألزم بها الشرع اإلساليم املسلمني فألفوها واعتادوا عليها، جتد يف النهاية 

أن ال فرق هناك يف أن تأكل باستخدام الشوكة أو باستعمال أصابع يف منتهى النظافة.
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يصنع أكرث الشيوخ مكانة يف الصحراء طعامهم فقط من األرز املطبوخ. ويقدم يف 
طبق واسع جدًا من اخلشب ويجلس املدعوون حول المائدة فيأكلون حىت ينتهوا من 
الطبق هذا أو حىت تمتلئ البطون وين�ال الشبع منهم. ويف منازل السادة يف املدن تقدم 
ينتهي  وعندما  هرم،  شكل  على  البعض  بعضها  فوق  وضعت  وقد  صغرية  أطباق  عدة 
من  عليها  بقي  ما  ويتن�اولون  نفسها  المائدة  على  اخلدم  جيلس  طعامهم  من  السادة 

الفتات.

املرات  إحدى  يف  عشايئ  تن�اولت  ماردين،  يف  مختلفًا  تقديمًا  الطعام  يقدم  بينما 
بصحبة ستة عشر ضابطًا من واي وود. وقد وقف خادم وسط املدعوين يرفع أطباقًا 
ويب�دلها بما يأيت به خدم آخرون. وما إن يصل طبق وحيط فوق الطاولة حىت ترى ستة 
كانت  عندما  وخاصة  فائقة،  بسرعة  حوى  ما  كل  لتميح  معًا  إليه  امتدت  يدًا  عشر 
الشرق  الماء بكرثة، ويف  الشرقيون كونهم يشربون  األطباق من احللوى واليت يعشقها 
يتن�اولون الطعام بسرعة قصوى، وقد أفرغنا يف العشاء يف ماردين أكرث من أربعة عشر 

طبقًا يف أقل من عشرين دقيقة.

قبل  قصرية  صالة  تالوة  خاص  بوجه  والعرب  عام  بوجه  املسلمون  يفّوت  وال 
الطعام. 

فقبل اجللوس إىل المائدة يقولون : “ بسم هللا الرحمن الرحيم”. وعندما يكف أحد 
املدعوين عن الطعام يقف دون أن ينتظر اآلخرين ويقول: “احلمد هلل”. وهم يشربون 
القليل من الماء أثن�اء الطعام لكنهم بعد الطعام وبعد أن يغسلوا أيديهم يشربون الماء 

البارد ويتن�اولون فنجانًا من القهوة.

وحيب العرب الشرقيون كاألتراك القهوة ويعدونها بالطريقة اليت أخذت عنهم، 
ويكمن الفرق الوحيد بني طريقتهم وطريقتن�ا يف إعداد القهوة أنهم يدقون حبات الب 
املحمص يف هاون من اخلشب أو احلجر بداًل من طحنها. وكنا قد حملنا معنا إىل اجلزيرة 
العربي�ة مطحنة قهوة لكن سرعان ما وجدنا طعم الب املدقوق أطيب من الب املطحون 
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يب�دو  ما  على  يستخلص  الب  حبات  فدق  والنفع.  الفائدة  عديمة  مطحنتن�ا  جعل  مما 
الدهون املوجودة فيها مما يعطي لهذا املشروب الطعم والنكهة. ويتن�اولها الشرقيون 

عادة بال حليب أو سكر.

ومن الفريد والطريف أن يف اليمن موطن القهوة األصلي، نادرًا ما يشرب الناس 
القهوة، ألنهم يظنون أنها مهيجة للدم. ويصنع الشراب املفضل عند العرب يف اليمن 
طعم  له  القشر.  باسم  ويعرف  واملدقوقة،  خفيفًا  شيًا  املشوية  الب  حبات  قشر  من 
الشاي ويعترب من املشروبات املرطبة. ويتن�اوله علية القوم يف كؤوس من البورسلني أما 

عامة الناس فيشربونه يف أوان من الطني اخلشن.

وبالرغم من أن الشراب املسكر ممنوع عند املسلمني، إال أن هناك الكثيرين ممن 
حيبون الكحول حبًا جمًا ويشربون يف منازلهم مساء خوفًا أن يعلم الناس بهم. وقد رأى 
اليوم  حىت  جند  الكحول.  لتقطري  املطلوبة  األدوات  كل  اللحية  يف  غين  تاجر  عند  طبيبن�ا 
اخلمر وأنواعًا أخرى من الكحول يف ختوم اجلزيرة العربي�ة حيث يوجد املسيحيون. لكن 
من املستحيل احلصول عليه يف اجلزيرة العربي�ة إال عند اليهود يف صنعاء فهم يصنعونه 
بكرثة وبنوعية ممتازة. ويمدون اليهود اآلخرين به، لكن بسبب عدم توافر الرباميل فهم 
ينقلونه بآني�ة حناسية مما جيعل تن�اوله مضرًا بالصحة . وحيمل اإلجنلزي يف بعض األحيان 

من اجلزر الهندية العرق ويبيعونه يف املخا.

ويب�اع يف اللحية حتت اسم اخلمر شراب يصنع من الزبيب املنقوع يف الماء ويوضع 
يف وعاء ويدفن حتت األرض كي خيتمر. كما قدموا لنا كحواًل أبيض اللون سميك القوام 
وهو  البصرة  يف  ويتن�اولونه  واملخمر.  الماء  يف  املذاب  الطحني  من  صنع  البوظة  يسىم 
األرض  يف  نصفه  يدفن  كبري  وعاء  يف  السكان  حيفظه  حيث  أرميني�ا  يف  ومألوف  شائع 
ويشربونه بقصبات. شاهد ودليل على ثب�ات التقاليد عند هذه األمم هو أن اكسينوفون 

)Xénophon ( قد وجد مسبقًا يف أرميني�ا هذا الشراب بنفس طريقة حفظه وتن�اوله.

أبدانهم  يف  السبب  هو  هذا  أن  ويب�دو  وزاهدون  جديون  قوم  عام  بشكل  والعرب 
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واحلليب  واخلضار  األرز  من  يتكون  اليويم  فغذائهم  الرقيقة.  وأجسادهم  النحيلة 
يأكلون  ما  نادرًا  أنهم  إال  اللحوم  تنقصهم  وال  الرائب�ة.  القشدة  وهو  والقيمق  والزبدة 
منها، ألنهم يعتربون األطعمة احليواني�ة ضارة جدًا يف البالد احلارة. وأكرث أنواع اللحوم 
شيوعًا هو حلم الغنم الذي يشكل الغذاء األسايس عند عرب الصحراء. بما أنهم قلياًل 
ما يقومون خبيص احليوانات بالرغم من أن ذلك األمر غري ممنوع عند املسلمني فهم ال 

يتن�اولون أبدًا حلم ذلك اخلروف.

على  تقريب�ًا  كامل  بشكل  غذائهم  يف  العربي�ة  اجلزيرة  يف  البسطاء  الناس  ويعتمد 
نوع رديء من اخلزب، هو خزب الذرة نوع من الذرة الكبرية تعجن مع حليب النوق والزيت 
اخلزب  أنواع  أسوأ  أفضل  وكنت  تن�اوله  من  األمر  بادئ  يف  أتمكن  لم  والدسم.  والزبدة 
لهم  يب�دو  الذي  القمح  خزب  على  ويفضلونه  عليه  اعتادوا  قد  هنا  الناس  لكن  األورويب. 

خفيفًا جدًا.

وختتلف طرق صنع اخلزب يف أحناء اجلزيرة العربي�ة. فعلى منت املركب الذي نقلنا 
من  واحد  ليوم  الضرورية  الكمية  بإعداد  عشاء  كل  بعد  حبار  ُكّلف  اللحية  إىل  جدة  من 
خزب الذرة، فكان يهرس الذرة ويجرش حبوبها بني حجرين األول مقعر واآلخر محدب. 
إال  يكن  لم  الذي  الفرن  وحيىم  صغرية.  أرغفة  إىل  يقسمه  عجين�ًا  دقيقها  من  يعجن  ثم 
حوضًا قلب رأسًا على عقب وطلي بالصلصال يوقد فيه الفحم وعندما تصل حرارته 
إىل الدرجة املطلوبة تلصق األرغفة على جداره دون أن يزنع منه اجلمر وما هي إال دقائق 

قليلة حىت خيرج اخلزب وقد خزب خزبًا متوسطًا ليؤكل ساخنًا.

بينما يقوم عرب البادية بتسخني صفيحة من املعدن ليش األرغفة فوقها. ويف حال 
ويضعونها  كرة  شكل  على  العجني  يكورون  فهم  الصفيحة  تلك  مثل  لديهم  تتوافر  لم 
على اجلمر أو على روث اجلمال املشتعل ويغطونها جيدًا كي ال تدخل النريان إىل داخل 
ساخنًا  مازال  والذي  بالكاد  اجلاف  العجني  ويأكلون  الرماد،  منها  ينزتعون  ثم  العجني 

جدًا. 
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القمح وعلى شكل سماكة  بأفرانن�ا. وخزبها من  أفران شبيهة  املدن فهناك  أما يف 

عجة البيض عندنا لكنهم ال خيزبون اخلزب بشكل كاف أبدًا.

بالطرق  حيتفظوا  أن  الطريف  من  يب�دو  الطواحني،  باخرتاع  درايتهم  من  بالرغم  و 
طعم  جيدون  أنهم  أظن  لكن  الرىح.  حجر  بواسطة  القمح  جرش  يف  والشاقة  القديمة 
إن  املنخول. ويقال  الدقيق  الطريقة أطيب من اخلزب املصنوع من  بهذه  اخلزب املحضر 
أنهم  من  بالرغم  الرىح  حبجر  الذرة  جرش  على  يث�ابرون  أفريقيا،  من  أتوا  الذين  الزنوج 

عاشوا طوياًل بني األوروبيني.
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الفصل الرابع
املالبس واألزياء عند العرب

عند احلديث عن مالبس الشرقيني بصورة عامة أعطيت فكرة عن املالبس اليت 
يستخدمها العرب. ووصفت ثي�اب الطبقة املرموقة يف اليمن عند احلديث عن الثي�اب 
االحتفالية اليت قدمها يل هدية إمام صنعاء. هناك تنوع وتب�اين كبري يف الثي�اب العادية 

عند العرب وتسود عندهم أزياء جيب أال تطوى حتت جناح الصمت.

وليس هناك أمر مزعج ومكلف كالعمامة عند اخلاصة من العرب. فهم يضعون 
تبقى  ما  لكن  الكتان،  من  بعضها  األخرى  فوق  الواحدة  طاقية  عشرة  خمس  يقارب  ما 
فهو نسيج غليظ من القطن املخرم. أما القماش الذي يغطي جميع الطبقات فهو مطرز 
الكثرية  الطبقات  هذه  تغلف  املطرزة.  القرآني�ة  اآليات  بعض  دائمًا  وعليه  بالذهب. 
قطعة كبرية من املوسلني اليت تسىم الشاش واملزين�ة من الطرفني خبيوط من احلرير 
أو الذهب ترتك لرتفرف على الظهر بني الكتفني. إنه حقًا أمر شاق يف بلد حار أن يكون 
رأسك مغطى بكثافة دومًا، فهم يزنعون عند أصدقائهم أو يف منازلهم هذا العبء الثقيل 
الذي ال طائل منه. ويرتكون غطاء واحدًا أو اثنني ثم يلبسون كل يشء قبل اخلروج إىل 
الشارع. وال جيرؤون على الظهور بال عمامة أمام أشخاص وجب احرتامهم وتقديرهم. 

ومن يرغب أن يعتربه الناس عاّلمة فإنه يب�الغ يف ضخامة عمامته.

جند يف مالبس اخلاصة من العرب قطعة ال نراها يف ألبسة ما تبقى من الشرقيني. 
وهي قطعة النسيج الناعم اليت يضعونها على أكتافهم اليت كان دورها يف األصل احلماية 

من الشمس واملطر ولم تعد تستخدم إال للزين�ة.

املجدول  الشاش  من  طبقتني  إال  رؤوسهم  على  يضعون  فال  الناس  عامة  أما 
إال  األغلبي�ة  حتتفظ  ال  بينما  وقميصًا  البعض سروااًل  يرتدي  أية عناية.  وبدون  بإهمال 
بنسيج يلف وسطهم ويت�دىل حىت الركبة، وإزار عريض مع اجلنبي�ة وقطعة كتان على 
لذا  برودة  أما يف اجلبال فالطقس أكرث  البايق فعار بال جوارب وال أحذية.  أما  األكتاف، 
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العريب.  سرير  عادة  املالبس  من  القليل  الكم  هذا  ويؤلف  اخلراف.  فرو  الناس  يرتدي 
فبحل إزاره العريض حيصل على فراش ويستخدم ثي�ابه ليتغطى بها. أما سكان اجلبال 

فين�امون يف أكياس للوقاية من احلشرات.

طبقة  أو  نعل  من  يت�ألف  خفًا  األحذية  بدل  الوسطى  الطبقة  أصحاب  ويلبس 
رقيقة من اخلشب يف بعض األحيان يربطونها بأقدامهم بواسطة خيط ضاغط. يف حني 
النساء  الشرقيني اآلخرين وهي نعال تستخدمها  يلبس األغني�اء أحذية تشبه أحذية 

بكرثة.

ومالبس العرب يف غاية البساطة ، إال ان لديهم نوع من املعطف بال أكمام موحد 
أيضًا يسىم العباءة. وقد تعرفت يف البصرة إىل خياط أعىم كان يعمل ويكسب قوت 
إال  العباءة  يرتدي  ال  اليمن  ويف  صناعتها.  بساطة  على  دليل  العباءات،  صنع  يف  يومه 

املسافرون بينما هي اللباس التقليدي عند اجلنسني يف منطقة اإلحساء.

على  بل  أبدًا،  سروااًل  الرجال  يرتدي  ال  العربي�ة  اجلزيرة  من  متعددة  مناطق  ويف 
العكس يلبسون قميصًا أو جلبابًا واسعًا الذي يشكل أيضًا زي نساء العوام. أما يف تهامة 
احلجاز  يف  النساء  وتغطي  سروال،  هيئ�ة  على  بقماش  وسطهن  بشد  النسوة  فتقوم 
بينما  فقط،  العينني  ُتظهر  ضيقة  نسيج  بقطعة  مصر  يف  النسوة  تفعل  كما  وجوههن 
يضعن يف اليمن قماشًا عريضًا يغطي كامل الوجه بطريقة تكاد ترى فيها عين�ًا واحدة. 
أما يف صنعاء ويف املخا فتغطي النساء وجوههن بقماش رقيق مطرز بالذهب يف أغلب 
واألذنني.  واألنف  األيدي  يف  احللي  ويضعن  باخلواتم  النساء  كل  وتتزين  األحيان. 
وأرجلهن  أيديهن  لتلوين  احلنا  ويستخدمن  األحمر،  باللون  أظافرهن  ويصبغن 
باللون األسود  البين. ويكحلن محيط عيونهن حىت اجلفنني  المائل إىل  باللون األصفر 
أحيانًا  الرجال  ويقلدهن  الكحل.  ويسىم  الغرض  لهذا  معد  رصاص  قلم  باستعمال 

باستعمال الكحل لتقوية العيون، لكن العقالء يسخرون من هذا املظهر النسوي.

عن  نتجت  قد  البين  باللون  اجللد  صبغ  يف  الطريقة  هذه  تكون  أن  املحتمل  ومن 
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عيب يف لون البشرة الطبيعي عند النساء يف السهول فهن سمراوات للغاية. وتظن املرأة 
أنها ختفي سمرة خاصة بلون بين تصبغ به كل جسدها. وأظن أن غاية اجلنس اللطيف 
أتت من ممارسة الرجال الذين يفركون أجسادهم شبه العارية باحلنا للحصول على 

بشرة سمراء.

األسود.  باللون  وجوههن  بوشم  اليمن  يف  النساء  تقوم  اجلمال  إظهار  أجل  ومن 
وهن ذوات بشرة سمراء غامقة اللون إال أنن�ا جند يف اجلبال بشرة بيضاء ووجوهًا جميلة 
حىت عند الفالحات. ويف املدن تغتنم النساء اجلميالت الفرصة إلزاحة النقاب وإظهار 

جمال وجوههن وذلك عندما يتجرأن على ذلك بعيدًا عن أعني الرقيب.

وتسود بشكل خاص يف اجلزيرة العربي�ة عادة إطالق الشعر واللىح. أما يف واليات 
اليمني�ة  املناطق  ويف  رؤوسهم.  املجتمع  طبقات  كل  من  الرجال  فيحلق  صنعاء  إمام 
األخرى يطلق الرجال شعرهم، كذلك الشيوخ منهم ثم يلفونه بمنديل ويربطونه خلفًا، 
وأشعثًا  طوياًل  بشعرهم  اجلبليني  بعض  العمائم.وحيتفظ  أو  القبعات  يرتدون  وال 

وحييطون رؤوسهم حببل قصري فوق كل خصلة.

على  العرب  وحيافظ  الطبيعي،  بطولها  حلاهم  استثن�اء  بال  الرجال  كل  يرتك 
شواربهم قصرية جدًا. ومن املعيب يف اجلبال اليمني�ة حيث ين�در وجود غرباء أن تكون 
أنن�ا  الطيبون  اجلبليون  أولئك  ظن  فقد  فقط  شاربني  إال  خلادمنا  يكن  ولم  حلية.  بال 

حلقنا له حليت�ه عقابًا له عن إثم اقرتفه.

طويلني.  بشاربني  إال  حيتفظون  وال  حلاهم  حيلقون  األتراك  فإن  لذلك  وخالفًا 
فاللحية عند هؤالء القوم تعادل الشرف والكرامة، ويجرب الرقيق واخلدم على حالقتها. 
عادة  وهي  باملقص،  قصريًا  قصًا  حلاهم  ويقصون  طويلني  بشاربني  الفرس  وحيتفظ 
مقززة للنفس. أما األكراد فيحلقون حلاهم ويرتكون شواربهم مع خط من الشعر على 

اخلدين.

املسنني  بعض  يقوم  منها  الشيب  ين�ال  وعندما  اللون  سوداء  العرب  كل  حلية 
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اللحية  الفرس  ويصبغ  عامة.  بصورة  مستهجنة  عادة  وهي  األحمر،  باللون  بصبغها 
السن.  يف  يطعنون  عندما  حىت  صباغتها  يف  ويستمرون  األسود  باللون  أصاًل  السوداء 
وسيكون من املخالف لرصانة ووقار األتراك استعمال هذا اللون األحمر. إال أن هناك 
بعض السادة الشبان قد بدؤوا بتقليد هذه العادة الفارسية إلخفاء حلية شقراء، فهذا 
هؤالء  عند  الشقراء  اللحية  تب�دو  وال  اجلنوبي�ة.  املناطق  من  أكرث  تركيا  يف  مألوف  اللون 

القوم تتن�اسب مع رجل ذي مكانة رفيعة املستوى.

يتبع  فهو  حليت�ه،  إطالق  شبابه  ريعان  يف  حليت�ه  حيلق  كان  تركي  يريد  وعندما 
املرجح  باللحية.ومن  دومًا  بموجبه  سيحتفظ  نذرًا  يعترب  الذي  الفاحتة  يسىم  احتفااًل 
أن يكون باعتقاد املسلمني كما يؤكد العديد من الرحالة أن املالئكة تسكن يف اللحية. 
حليت�ه  حيلق  ما  برجل  تزنل  اليت  القاسية  العقوبة  األقل  على  والثابت  املؤكد  من  لكن 
بعد أن طالت. وحيكم عليه يف البصرة بث�الثمائة ضربة عصا إن لم يشرت تلك العقوبة 
بمبلغ مايل كبري. وقد حلق رجل يف هذه املدين�ة حليت�ه يف حال من السكر قبل وصويل إىل 
البصرة باثين عشر عامًا ففر إىل الهند ولم جيرؤ على العودة خوفًا من العار والعقوبة اليت 

استحقها جبدارة.

لىح  عن  وختتلف  صباهم،  منذ  باللحية  املشرق  بالد  كل  يف  اليهود  وحيتفظ 
فاليهود ال حيلقون منها أي جزء حول األذنني والصدغني. كما  املسيحيني واملسلمني، 
يرتكون خصليت شعر تت�دليان فوق األذنني مؤكدين بذلك على الفرق بينهم وبني األقوام 
األخرى. ويشبه اليهود املقيمون يف اجلزيرة العربي�ة يهود بولوني�ا، إال أن لهم مظهرًا أكرث 
نظافة وطهارة. وال يقدمون على لبس العمامة ويجربون على االكتفاء بقبعة صغرية. 
كما ال يسمح لهم بارتداء لون آخر غري اللون األزرق، وبذلك فإن كل ما يستعملونه من 

ثي�اب هي من الكتان األزرق وحيظر عليهم أيضًا وضع اجلنبي�ة يف اإلزار الذي يرتدونه.

بعض  سأضيف  فإنين  العربي�ة،  اجلزيرة  يف  الباني�ان  من  الكثري  وجود  وبسبب 
خاص  شكل  لها  اليت  العمامة  من  تت�ألف  اليت  بمالبسهم.  تتعلق  اليت  امللحوظات 
والنسيج الذي يضعونه على أكتافهم والقطعة اليت يربطونها حول خصورهم بواسطة 
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من  طوياًل  ثوبًا  الثي�اب  تلك  كل  فوق  البعض  ويلبس  أيضًا.  اخلاصة  والنعال  حبل، 
الكتان األبيض املثين على اخلصر الذي يشد البدن والذراعني. ويرتدي الهنود مالبس 
اللون  بارتداء  صنعاء  يف  سنوات  بضع  منذ  أمرًا  تلقوا  لكنهم  فقط  األبيض  اللون  من 
إعفاء من هذا اإلزعاج دفعوا مبلغًا كبريًا لإلمام فألغى  لكنهم وللحصول على  األحمر، 
العمامة  من  بداًل  حمراء  عمامة  بارتداء  آخر  أمر  بموجب  ألزمهم  ما  وسرعان  األمر. 
بسيط  أمر  سبي�ل  يف  بأموالهم  التضحية  بودهم  يكن  لم  املرة  هذه  يف  لكنهم  البيضاء. 
فأطاعوا وبذلك يرتدون اليوم عمامة حمراء اللون بينما يلبسون ثي�ابًا بيضاء. وقد رسم 

السيد بورنفاين�د شابًا من الباني�ان يمكن أن نراه فيما بني الرسوم.
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الفصل اخلامس

حتضر العرب
يعامل أي أورويب يف اليمن وُعمان وبالد فارس معاملة يف غاية التهذيب ولن يعامل 
الشرقيني بوجه  قلة تهذيب  من  املسافرين  أوروبا. وإن اشتكى بعض  باملثل مسلم يف 
إذ يسارع إىل إظهار  أنه غالبًا ما يفتح باب عالقة سيئ�ة  عام، فيجب عليك أن تصدق 
كرهه واحتقاره للمسلمني. وشاهدي يف رغبة احلكومة على توطيد أواصر الصداقة مع 
األوروبيني أنهم يفرضون عليهم يف اجلمارك إتاوات أقل من بايق األمم كما رأيت يف كل 

اجلزيرة العربي�ة وبالد فارس.

وال يستقبل األوروبيون يف تركيا حبفاوة، وتظهر املقارنة بني عادات األتراك والعرب 
زيادة يف التهذيب واألدب عند هؤالء األخيرين.

الذاكرة  تلك  ذلك  يف  السبب  أن  ويب�دو  األوروبيني،  األتراك  يكره  عام  بشكل 
املظلمة عن احلروب الدامية اليت خاضوها ضد شعوب الغرب. وخياف الشباب الرتكي 
سادتهم  إىل  األتراك  اخلدم  وينظر  أبن�اءنا.  الرتكي  اسم  خييف  كما  األورويب،  اسم  من 
األوروبيني على أنهم حماة لهم وينظر إليهم بايق األتراك باحتقار ألنهم يتقاسمون اخلزب 
مع املسيحيني ويطلق عليهم يف القسطنطيني�ة اسم رعاة اخلنازير. وين�ال األوروبيون 
النصيب األكرب من الكراهية يف دمياط ودمشق والقاهرة، أما العرب فلم يكن لهم يف يوم 

من األيام مشكلة مع الشعوب األوروبي�ة لذا ليس لديهم األسباب نفسها يف الكراهية.

باألرمن  يرحب  آسيا.  أحناء  شىت  يف  باملثل  الشرقيون  املسيحيون  يستقبل  ال  كما 
اجليش  يف  عليا  عسكرية  مراتب  يتسلقوا  أن  ويمكن  فارس  بالد  يف  واجليورجيني 
الفاريس دون التخلي عن دينهم. وقد تعرفت شخصيًا يف شرياز إىل خان وبعض الضباط 
املسيحيني من أصل جوريج. وال يتحمل األتراك على العكس من هذا أي جندي مسييح 

يف جيوشهم، فهم حيتقرون بفظاظة جارحة األتراك املسيحيني.

ويف اجلزيرة العربي�ة يطلق اسم النصارى على املسيحيني. ولكن وبسبب منعهم 
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التجار.  من  هم  مكانة  فإن أعالهم  البالد،  هذه  يف  مشرف  منصب  أي  إىل  الوصول  من 
ولهذا السبب يسيم العرب أي مسييح ذي مكانة خواجة أو برسغان أي تاجر. ويطلقون 
عبد  اسم  اختذت  أنين  وبما  حرفيًا.  لهم  يب�دو  من  أو  أهمية  أقل  هو  من  على  معلم  اسم 
هللا فقد دعيت يف اجلزيرة العربي�ة باسم خواجة عبدهللا، أما يف بالد الفرس فقد دعيت 

عبدهللا آغا.

ويف األناضول حيث تسود اللغة الرتكية ويفقد األدب والتهذيب فقد كان األتراك 
الذي  والرتكي  واالزدراء.  االحتقار  من  كثري  فيه  اسم  وهو  دجولري،  املسيحيني  يسمون 
استأجرت منه بغااًل عندما سافرت من حلب إىل قوني�ا الذي وقف بالتايل على خدميت 
كان يدعوين دائمًا دجور. وقلت له إنين لست دجور بل إفرنيج حىت صار ين�ادي باإلفرنيج 

أو عبد هللا.

املهين�ة.  التسميات  هذه  مع  للمسيحيني  ومعاملتهم  األتراك  تصرفات  تتن�اسب 
على  وجربهم  عبوديتهم  على  كدليل  ممزية،  عالمة  حمل  على  املسيحيني  جيربون  فهم 
تأدية اجلزية. ويجرب المارة من املسيحيني يف القسطنطيني�ة على كناسة الطريق وحمل 
األطيان أو دفع مبلغ من المال مقابل اإلعفاء من تلك املشقة. احلكومة ال تسمح بمثل 
هذه املضايقات، لكن املسيحيني املذلني ال جيرؤون على تقديم شكوى ضد مسلم تلقوا 
واألفراح.  األعياد  أثن�اء  الشارع  يف  للشتائم  يتعرضوا  أن  ويمكن  اإلهانة.  تلك  مثل  منه 
وسأذكر مثااًل واحدًا كنت فيه شاهد عيان على العدد الهائل من مظاهر وقاحة األتراك. 
فقد التقين�ا يف األناضول يف الشارع الرئيس تركًيا كان على أهبة امتطاء فرسه وقد أجرب 
واحمر  ملساعدته.  إليه  واإلسراع  بغله  عن  الرتجل  على  قافلتن�ا  يف  شريفًا  يوناني�ًا  تاجرًا 
غيظًا أحد األعراب من فظاظته، بعكس شيخ كنت استأجر منه جمااًل كان حيين ظهره 

يف أغلب األحيان ليساعدين يف اعتالء ظهر البعري.

كنت قد تعرفت بما فيه الكفاية على املسيحيني الشرقيني ألصدق أن سلوكهم 
كانوا  األناضول  يف  رأيتهم  الذين  اليونان  التجار  أن  إال  األتراك.  احتقار  عليهم  جير  كان 
بالنفس.  عزة  وذي  جدي  لشعب  مكروهة  صفات  وهذه  ثرثارين،  مداهنني  وضيعني 
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أنسوا  أنهم  حىت  اخليل  مؤجري  بل  ال  األتراك،  مساعدة  يف  لإلسراع  يتعجلون  كانوا 
إليهم ومازحوهم بطريقة مخزية ومخجلة. وكان خادم تركي يف خدمة سيدين يونانيني 
يدعوهما دجولري، بينما كان يدعوانه باكري اغا. وكانوا يسمون أنفسهم حبضور األتراك 

دجولري بينما يطلقون على األتراك أسماء فخمة مثل باشا وأفندم وسلطان الخ...

كافر  كلمات  وكانت  بمفردهم.  كانوا  إن  وعجرفتهم  كربياءهم  املرء  يطيق  ال  بينما 
من  لهم  كانوا  وقد  غيابهم،  يف  األتراك  على  يطلقونها  اليت  الشتائم  أصغر  هي  وكلب 
بكرامة  يتصرفون  مختلف،فهم  طبع  لهم  األرمن  فإن  احلقيقة  ويف  اجلبن�اء.  املتملقني 
وبكل رزانة وصراحة، ويعرفون كيف يفرضون احرتامهم على األتراك الذين يعاملونهم 
الكفار،  لقب  سمعهم  إىل  األحيان  بعض  يف  ويتن�اهى  اليونان.  من  أكرث  بأدب  الواقع  يف 
بشكل  بينهم  فيما  أنفسهم  ويسمون  املزاح  محمل  على  اإلهانة  هذه  حيملون  ال  لكنهم 
جدي املسيحيني. وتوصلوا بواسطة هذا السلوك إىل فرض هذه التسمية لدى املسلمني 

أنفسهم.

واحتقار اليهود يف اجلزيرة العربي�ة وبالد فارس كمثل احتقارهم يف أوروبا. عددهم 
كبري جدًا يف تركيا وهم يمارسون شىت أنواع املهن. وجند بني التجار منهم أثرياء صيارفة 
حيصلون غالبًا على قروض منهم ويتمكنون من حماية إخوانهم. ويف تركيا حيث ييسء 
لفظ  تشيفيد  اسم  عليهم  ويطلقون  معاملتهم  سواء  حد  على  واملسيحيون  املسلمون 

أكرث إهانة وإساءة من لفظ دجولري.

أهم ركائز األدب العريب هو الضيافة، خصلة ورثتها هذه األمة أبًا عن جد، ومازالت 
تمارسها كما كانت يف بساطتها األوىل. فالشرقيون يغدقون الهدايا على مبعوث أو سفري 
ويلقى  وأعرافهم.  تقاليدهم  حسب  عاتقهم  على  نفقاته  ويأخذون  شيخ  أو  أمري  على 
املعاملة ذاتها أي رحالة بسيط محرتم عندما حيل على شيخ كبري يف البادية. وقد تكلمت 
بنفس  أسفاري  يف  بها  حللت  اليت  الضيافة  ومنازل  اخلانات  عن  حدييث  معرض  يف 
الطريقة اليت استقبلت بها. ويتمزي العرب عن بايق شعوب الشرق أنهم يستقبلون دون 

النظر إىل دين أو إىل طبقة الضيف.
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صغريًا  كان  إن  معهم،  يأكل  كي  جديد  وافد  كل  يدعون  الطعام  تن�اولهم  وأثن�اء 
أن  القوافل  يف  األحيان  من  كثري  يف  أرى  أن  أمتعين  وقد  مسلمًا.  أم  مسيحيًا  كبريًا،  أم 
من  مقدمًا  سروره  عن  ويعرب  الطعام  ليشاركوه  المارة  يستعجل  كان  بسيطًا  جمااًل 
األتراك حىت  بينما صدمين تصرف  به.  للراغبني  والتمر  املكون من اخلزب  البسيط  زاده 
لتن�اول الطعام حىت ال يضطرون إىل دعوة  األغني�اء منهم الذين ينسحبون إىل زاوية ما 

أحد حيتمل أن يشاركهم طعامهم.

جانب�ه  بذلك  يأمنون  فإنهم  الغرباء،  مع  اخلزب  البدو  شيوخ  أحد  يتقاسم  وعندما 
ويثقون بوفائه وحيتمون به. وحيسن صنيع مسافر ما عندما يؤمن لنفسه يف وقت مبكر 

صداقة مرافقه بتن�اول الطعام معه.

وعندما يتب�ادل العرب التحية يضع األول يده اليمىن على صدره من جهة القلب 
ويقول : “السالم عليكم” فريد اآلخر ويقول : “ وعليكم السالم”، أما الكبار يف السن 
فيضيفون بشكل تلقايئ : “ورحمة هللا وبركاته”. أما املسلمون يف سوريا ومصر فال يلقون 
بهذه التحية على املسيحيني بل يكتفون بتحيتهم قائلني : “صباح اخلري” أو “صاحب 
سالمات”. ويف اليمن ال نمزي  أبدًا هذا التميزي بني املسلمني واملسيحيني. ويتب�ادل التحية 

سكان اجلبال يف هذه البالد باستخدام مفردات لم أتمكن البت�ة من اكتشاف معناها.

وقد خيل يل لوقت طويل أن هذا االختالف يف طريقة إلقاء التحية على املسيحيني 
قد أتت من حماس املسلمني وغريتهم الكاذبة، لكنين رأيت مع مرور الوقت أن سبب 
على  مبين  كره  وهو  املسلمة  التحية  لهذه  الشرقيني  املسيحيني  كره  هو  االختالف  هذا 
اعتقادات باطلة. ولم يطيقوا أن أستخدم أنا كلمات تلك التحية ولم يردوا التحية على 
املسيحيني  إن  إذ  سهال  ذلك  وكان  ملتهم،  بين  من  أنهم  يعتقدون  كانوا  الذين  األتراك 
جيرؤون على ارتداء عمائم بيضاء يف أسفارهم ليوحوا إىل اللصوص وقطاع الطرق أنهم 

من األتراك وليفرضوا احرتامهم أيضًا.

ويتصافح عشرات املرات عرب البادية عندما يلتقون، ويقبل كل منهم يد اآلخر 
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ويكررون السؤال دومًا: “كيف احلال ؟”.يف اليمن، يب�ادر الناس الذين يدعون الكمال 
الكثري من عبارات املجاملة، ويتظاهر كل منهم برغبت�ه يف  تب�ادل  يف آداب السلوك، إىل 
تقبي�ل يد اآلخر، ويسحب كل منهم يده رفضًا لعالمة التكريم هذه. ويف النهاية ولفض 
الزناع يسمح األكرب سنًا أو األرفع مزنلة لآلخر بتقبي�ل أصابع يده. ويقبل اخلاصة من 

الناس أمثالهم، ويتعامل اجلميع بأدب وتهذيب يثري دهشة الغريب.

وحيافظون يف زياراتهم على نفس عادات بايق الشرقيني تقريب�ًا.ويقدمون دومًا يف 
الزيارات العادية واألسرية الرناجيل وشراب القشر والقات. أما يف الزيارات االحتفالية 
فهم يضيفون ماء الورد والعطر، وعندما حيني الوداع حيضر أحد اخلدم قارورة ماء الورد 
وقد  الواسعة.  ومالبسهم  وأكمامهم  حلاهم  بتعطري  آخر  ويقوم  الزائرين.  به  ويرش 
تملكتن�ا الدهشة عندما رأين�ا للمرة األوىل يف مثل هذا االحتفال يف رشيد إذ حضر أمامنا 

خادم ورش على وجوهنا ماء الورد.
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الفصل السادس
بعض العادات اخلاصة

تشكل النظافة يف البالد احلارة، ضرورة قصوى للحفاظ على الصحة. وشعب ال 
يفكر بعقالني�ة كان بإمكانه إهمال أو نسيان سبل العناية وحتايش كل ما يمس بنظافة 
الفرق  العديد من مؤسيس  أن  املحافظة عليها. ويب�دو  بما يتعارض تمامًا مع  اجلسم. 

الديني�ة قد عمل لهذا السبب من االغتسال والوضوء واجبًا ديني�ًا.

ويلزتم العرب حبكم دينهم ومناخهم باملحافظة على النظافة، كما ويعملون على 
للغاية. فهم ال يغتسلون وحسب بل يستحمون ويقلمون  تنفيذ مبادئها تنفيذًا دقيقًا 
اليت ال يمكن استعمال الشفرة  أظافرهم دائمًا وحيلقون شعرهم ويزنعونه من األجزاء 
حللقها، وذلك حىت ال يبقى هناك أي دنس ييسء إىل جسدهم. ويب�دون عالئم االحتقار 
هذا  أن  إال  الخ...  والدباغ  واللحام  واحلالق  احلمام  أجري  كمهنة  القذرة،  املهن  ملزاويل 

االحتقار يقع على املهنة فال يستبعد األجري من املجتمع.

األوىل.  للوهلة  عبثًي�ا  ويب�دو  األوالد  تطهري  عن  العادات،  أصل  عن  الكثري  كتب 
فبحث بعضهم عن السبب، يف ميل اإلنسان إىل تقديم جزًءا ثمني من جسده إىل هللا. 
ويب�دو أن هذا السبب ما هو إال مزاح ثقيل ال بل هو مغالط وإال لكانت الشعوب يف كل 
أصقاع األرض قد مارست عادة التطهري واُلعترب احتفااًل ديني�ًا. يف حني وجدنا أن البالد 

احلارة مارست التطهري وكأنه عادة قديمة وليس جزءًا من الطقوس الديني�ة.

وال تمارس الكثري من الشعوب يف البالد احلارة واحلق يقال هذه العادة كالفرس 
والهنود وعدد كبري من الشعوب اإلفريقية. بينما تمارسه شعوب أخرى بالرغم من أن 
دينها ال يلزمها بذلك، مثالنا يف ذلك مسيحيو احلبشة والكثري من اإلفريقيني الوثنيني. 
وال ينظر املسلمون إىل التطهري على أنه واجب ديين، بل على أنه عادة حميدة ورثوها عن 
من  باخلرافات  املتمسكني  اليهود  إال  هناك  وليس  عليها.  املحافظة  وعليهم  أجدادهم 

يربط الطابع الديين بممارسة اجتماعية حبتة.
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إذا كان علين�ا البحث يف طبيعة املناخ عن سبب عادة تطهري األوالد فهناك عيوب 
وعاهات جسدية شائعة يف بلد أكرث من شيوعها يف بلد آخر، ويمكن ملثل هذه العملية 
وسيلة  هناك  وليس  املناطق،  هذه  يف  االستعمال  شائعة  فهي  ولهذا  لها،  تكون حاًل  أن 
فضلى إال الوقاية من األمراض اليت تصيب الناس يف املناطق احلارة وذلك باملحافظة 
على النظافة التامة لهذه األعضاء واالغتسال بشكل دائم. والتطهري يسهل االغتسال 
والوضوء الضروريني. كما وحيذر من يغفل هذا األمر وينبهه إىل أهميت�ه. وبالتايل فقد 
ظن املشرعون أن من واجبهم تذكري الناس باختاذ االحتي�اطات الالزمة للمحافظة على 

الصحة وذلك بإعطاء حرمة ديني�ة أو مدني�ة لهذه العادة املفيدة.

وجند كفة تلك الفرضية ترجح عند النظر إىل انتشارها الواسع يف البالد ذاتها، أما 
عادة ختان اإلناث فهي شائعة يف ُعمان وسواحل اخلليج العريب وعند مسيحيي احلبشة 
خبتان  العربي�ات  النساء  كل  تقوم  وبغداد،  البصرة  ويف  واألقباط  العرب  عند  مصر  ويف 
يمارسن  اللوايت  النساء  تشتهر  القاهرة  ويف  سواء.  حد  على  األوالد  من  والذكور  اإلناث 

اخلتان كما تشتهر القابالت، ويدعني إىل البيوت دون إخفاء سبب قدومهن.

التن�اسلية، قد  وقد أثارت فضولنا يف مصر الطريقة اليت يتم فيها ختان األعضاء 
دعانا أحد السادة املصريني إىل مزنله الريفي واستقدم شابة لها من العمر ثماني�ة عشر 
ربيعًا وسمح لنا بفحصها أمام خدمه ومعاين�ة ما أحدثه اخلتان من تغريات على جسدها 
ورسم تلك التغريات. وقد حملين هذا الفحص على االقتن�اع أن هاجس النظافة وسهولة 
االغتسال هو الدافع إىل ختان البن�ات أيضًا. ليس هناك أي قانون يأمر به، وهو أقل من 

تطهري الذكور لكنه عادة وليس واجبًا ديني�ًا.

حتلل اجلثث له آثار ضارة على الصحة يف البالد احلارة أكرث منه يف املناطق املعتدلة. 
أيضًا،  واملعتدلة  احلارة  املناطق  يف  الناس  صحة  على  املحافظة  الضروري  من  كان  لذا 
وحماية شعوب املناطق اجلنوبي�ة من عواقب ذلك التحلل، وذلك بزيادة نفور واحتقار 
اإلنسان الفطري للجثث باستخدام أسباب مأخوذة عن الدين. ولهذا السبب فقد ربط 
النيب محمد وبعض مؤسيس الفرق الديني�ة فكرة الدنس الرويح عند مالمسة اجلسد 
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امليت. ويفرض بعض املسلمني نظافة كبرية وطهارة عميقة على الشخص الذي يقوم 
بمثل هذه املهمة كما ويفصلونه لبعض الوقت عن املجتمع. وال يتشدد العرب يف هذا 
وعندما  جيدًا  يغتسل  فهو  ما،  أحد  جثة  للمس  أحدهم  األقدار  قادت  فإن  اخلصوص، 

يرى أنه نظيف تمامًا يعود إىل أشغاله كاملعتاد دون أن يتجنب�ه أحد. 

شعب زاهد ينظر حىت إىل البساطة على أنها نعمة وفضل، جيب أن يربط الذل بكل 
ما ينطوي على اإلفراط واملبالغة. ويف الواقع فإن العرب يصدمهم بشكل خاص حادث 
نتج عن امتالء األمعاء بالطعام وختمة من كرثة الطعام وعسر هضم المأكوالت املسبب�ة 
الرذيلة.  هذه  جتاه  العرب  حساسية  حول  فارس  روايات  من  املبالغة  وقدرنا  للغازات. 
األمة،  هذه  وتقاليد  عادات  عن  رواه  ما  كل  يف  ثقة  موضع  الرحالة  هذا  وجدت  أنين  إال 
لذا أجدين مصدقًا كل تقاريره حول املواضيع اليت لم أتمكن من معاينتها والتحقق منها 
بنفيس. ويب�دو أنه ال يصدم أيضًا العرب حادث مشابه خارج عن اإلرادة. فإن قام أحد 
رجال البدو بفعل شائن مشابه، فإن أهل قبيلته حيتقرونه. وقد ذكروا يل مثااًل عن عريب 

من قبيلة فلوجة اضطر إىل ترك موطنه ولم جيرؤ على العودة إليه أبدًا.

فلديهم  اخلرافية،  املسبقة  األحكام  من  الكثري  لديهم  فإن  العرب،  جهل  وبسبب 
جميعًا تقريب�ًا تميمة أو تعويذة فوق املرفق، وال يتحلون إال خبواتم عادية تمأل أصابعهم. 
ويقال إن دينهم يلزمهم بزنع اخلواتم الذهبي�ة أو املرصعة باألحجار الكريمة عند الصالة 
اليت يبطل مفعولها إذا ما احتفظوا خبواتمهم. ويعتقدون أنه حىت يستجيب هللا لهم ال 

يستطيعون املثول أمامه إال بتواضع شديد بعيدًا عن كل مظاهر البذخ والرتف.
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القسم السابع والعشرون
اللغة والعلوم عند العرب
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الفصل األول
اللغة والكتابة عند العرب

تعترب اللغة العربي�ة من أقدم اللغات وأكرثها انتشارا، وقد آل مصريها إىل الزوال 
ككل اللغات احلية واليت تكلم بها منذ عصور قديمة سكان العديد من البلدان واملناطق 
املتن�اثرة األطراف، و تغريت تدريجيا وتعترب اليوم اللغة اليت استخدمها النيب محمد يف 

عداد اللغات امليت�ة.

يمكن أن حكمًا مسبقًا ديني�ًا هو الذي دفع املسلمني لالعتقاد والعرب للتأكيد أن 
لغة القرآن وبالتايل اللهجة املحكية يف مكة يف زمن النيب محمد، هي أنقى وأكمل اللغات. 
تدرس  القرآن  لغة  وأن  احلالية،  اللغة  عن  كليًا  اختالفًا  ختتلف  اللهجة  تلك  أن  حني  يف 
زد  اليمن،  يف  احلال  وكذلك  روما.  يف  الالتيني�ة  اللغة  تدرس  كما  مكة  مدارس  يف  اليوم 
على هذا أن لهجة اليمن اليت ختتلف عن لهجة مكة منذ أحد عشر قرنًا قد خضعت أيضًا 
منذ تلك احلقبة لتغريات كبرية. ويقال إن لهجة املناطق اجلبلية تشبه إىل حد كبري لغة 
يف  القديمة  العربي�ة  اللغة  الغرباء.  مع  النادرة  اجلبليني  مخالطة  بسبب  ذلك  القرآن، 
أو  املدارس  يف  فقط  تدرس  علمية  لغة  أوروبا.  يف  الالتيني�ة  اللغة  تشبه  بأسره  الشرق 

تستعمل لقراءة كتب ملؤلفني عظماء. 

مّد  فقد  اللهجات،  من  الكم  هذا  العربي�ة  كاللغة  أخرى  لغة  أية  يف  جند  أال  ويمكن 
الساحل  كل  وعلى  آسيا  من  كبري  جزء  على  مستعمراتهم  وبسطوا  فتوحاتهم  العرب 
اإلفريقي تقريب�ًا، فاضطرت الكثري من الشعوب إىل تبين لغة اجلريان أو السادة اجلدد، 
أثر  مما  األصلية.  لغتهم  من  التعبري  طرق  وبعض  املفردات  ببعض  احتفظت  أنها  إال 
بالضرورة على نقاء اللغة العربي�ة وأدى إىل تشكيل لهجات ختتلف إحداها عن األخرى 

اختالفاً كبريًا.

فهي  إيطاليا.  يف  اللهجات  تنوعها  حيث  من  العربي�ة  اجلزيرة  يف  اللهجات  تشبه 
تملك فيما بينها العالقة ذاتها اليت تملكها اللهجات اإلسباني�ة والربتغالية والربوفنسية 
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يف  الصغرية  املساحات  يف  حىت  كبري  التنوع  وهذا  الالتيني�ة.  من  املشتقة  اللغات  وكل 
دويالت اإلمام يف صنعاء. فيستخدمون يف اجلبال لهجة مختلفة عن لهجة تهامة، ال 
بل إن الناس املرموقني يستخدمون حىت اليوم كلمات وتعايري جتهلها تمامًا عامة الناس.

وتتشابه لهجات اليمن بشكل أقل من تشابه لهجات البدو يف البادية.

وال خيتلف اللفظ بني منطقة وأخرى، ال بل إن بعض األحرف تتب�دل غالبًا بأحرف 
وألفاظ أخرى مما حيول دون التعرف إىل الكلمات. وقد وجدت يف طريقة لفظ العرب 

يف اجلنوب والشرق طالوة ومالءمة مع احلنجرة األوروبي�ة، أكرث منها يف مصر وسوريا.

على  ويصعب  أيضًا،  الرتكية  اللغة  يف  اللهجات  تنوع  أيضًا  جند  فإنن�ا  تبقى  وفيما 
فهم  أيضًا  عليهم  يصعب  كما  القسطنطيني�ة،  أتراك  لهجة  فهم  البصرة  يف  األتراك 

الرتكمان الذين قطعوا بالد فارس.

وبالرغم من أن الفاحتني العرب قد أدخلوا وفرضوا لغتهم كلغة أساسية يف البالد 
وفلسطني  سوريا  ففي  األم.  لغتهم  عن  بالكامل  يتخلوا  لم  رعاياهم  أن  إال  املفتوحة، 
ميت�ة،  لغة  ليست  السرياني�ة  أن  إال  صحيح،  وهذا  العربي�ة  اللغة  إال  تسمع  ال  حيث 
ماردين  ضوايح  يف  كثرية  مناطق  ويف  دمشق،  حكومة  قرى  بعض  يف  تستخدم  والتزال 
واملوصل يتحدث الناس باللغة الكلداني�ة، أما سكان القرى الذين ال يعرفون املدن أبدًا 
فال يفهمون إال الكلداني�ة ألنها لغتهم األم، وليست اللغة األم ملسيحيني ولدوا يف مدن 
العربي�ة  ويكتبون  الكلداني�ة،  وليس  العربي�ة  اللغة  يتحدثون  فهم  املوصل.  أو  ماردين 
حبروف كلداني�ة كما يكتب املوارنة العربي�ة حبروف سرياني�ة، وكما يكتب اليونان أيضًا 

الرتكية حبروف يوناني�ة.

حتت السيطرة العربي�ة أو الرتكية فقدت العديد من الشعوب لغتها األم. فاليونان 
الديني�ة  طقوسهم  ويقيمون  العربي�ة،  يتحدثون  ومصر  سوريا  يف  املقيمون  واألرمن 
واملنقسمة  اخلاصة  بلغتهم  فيتحدثون  األناضول  يف  منهم  املقيمون  أما  معًا.  باللغتني 
األتراك ببسط  الضباط  بينها. ويقوم  املتب�اين�ة االختالف فيما  اللهجات  الكثري من  إىل 
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استب�دادهم على لغة رعاياهم. فباشا كيسر ) Kaysar( والذي صدمه سماع اليوناني�ة 
منع حتت طائلة احلكم باإلعدام استخدام لغة أخرى غري الرتكية. ومنذ قرار املنع ذلك 
لم يتحدث مسيحيو  كيسر وأنقرة )Angura( إال بالرتكية ال بل إنهم أصبحوا عاجزين 

عن فهم لغتهم األم.

واحتفظ األكراد املستقلون تقريب�ا بلغتهم القديمة واليت انبثق عنها يف كردستان 
يوحنا  القديس  بمسيحيي  واملعروفني  الصابئ�ة  إن  يل  وقيل  رئيسية.  لهجات  ثالث 
يتحدثون ويكتبون حىت اليوم بلغتهم القديمة. عددهم قليل يف البصرة وقد كان أكرثهم 
علمًا ومعرفة رجل بيطار طلبت إليه كتابة أحرف لغته، لكين لم أستطع تكوين فكرة عن 

تلك احلروف فقد كتبها بشكل سئي جدا.

من  بالرغم  حمري،  من  كتابات  الكتشاف  العربي�ة  اجلزيرة  يف  احلظ  يسعفين  ولم 
وجودها يف بعض األماكن كما علمت، وقد كتبت حبروف مجهولة يصعب فكها. وقد 
سنحت يل الفرصة للحديث عن تلك الكتابات. واملرجح أنها كانت أقدم بكثري من كتابة 
أطلعين عليها رجل هولندي اليت كانت حروفها تشبه إىل حد بعيد الكتابات املوجودة يف 
آثار بريسابوليس. وروى يل ماروين من جبل لبن�ان أن عددًا من املغارات واآلثار يف اجلبال 

يف بالده تمتلئ بكتابات مجهولة من املرجح أن تكون كتابات فينيقية.

اخلط  هو  تمامًا  استخدامه  ضاع  وقد  استعمااًل  واألكرث  األقدم  العريب  فاخلط 
سكان  أن  ويب�دو  حبرفه.  كتب  القرآن  ألن  مكة،  يف  العرب  خط  كان  أنه  يب�دو  الكويف. 
نشر  عندما  القرآن  قراءة  من  يتمكنوا  لم  السبب  ولهذا  أخرى  أحرف  لديهم  كان  اليمن 
بعد وفاة النيب محمد. نسخت يف اليمن بعض الكتابات باخلط الكويف من القرن الثاين 
عشر. ومازالت حىت اليوم تلك احلروف تستخدم وهي حروف مربعة األشكال تقريب�ًا 

يف الكتابات.

وقد أسعدين احلصول على بعض اإليضاحات من األوسمة أو القطع النقدية اليت 
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يف  للغاية  نادرة  امليداليات  أو  األوسمة  تلك  أن  إال  األمة،  لتلك  القديمة  بالكتابة  تتعلق 
يبيعها  أن  إال  منها  واحدة  على  عرث  إن  أحدهم  بها  يصنع  ما  يدري  وال  العربي�ة،  اجلزيرة 

لصائغ لتذويبها يف احلال.

والفارسية  والروماني�ة  اليوناني�ة  األوسمة  من  كبرية  كمية  كردستان  يف  ُتسك 
بت�داولها  الكبرية  املدن  عن  البعيدة  املناطق  أهل  فيقوم  أفضل  استخدامًا  وتستخدم 

وكأنها قطع نقدية عادية.

عن  كبريًا  اختالفًا  ختتلف  اليت  احلديث�ة  احلروف  اخرتاع  الوزراء  أحد  إىل  ينسب 
خط  باستخدام  العربي�ة  اللغة  واألتراك  والفرس  العرب  ويكتب  الكوفية.  احلروف 
اليت  القضايا  طبيعة  وحسب  الشعوب  ولتلك  النقاط.  من  الكثري  يف  وخيتلف  يتب�اين 

يعاجلونها كتابة أشكال متنوعة من اخلط حيمل كل منهم اسمًا ممزيًا له.

وقراءة اخلط الذي يستخدمه العرب يف حياتهم العادية، ليست قراءة سهلة جدًا. 
يف حني يدعي الشرقيون براعتهم يف اخلط والكتابة وذهبوا بعيدًا يف فن رسم احلروف. 
فإن  السبب  ولهذا  بينها،  فيما  احلروف  ربط  يف  فريدة  أناقة  عن  يبحثون  العرب  أن  إال 

الكتب العربي�ة اليت تطبع يف أوروبا ال تعجبهم على اإلطالق.

طريقة  وهي  توقيعهم.  تزوير  لتاليف  األرقام  من  بنوع  رسائلهم  يوقعون  وهم 
يستعملها الكبار والعلماء، ويطوون هذه الرسائل بعرض إصبع ويلصقون نهايتها وال 
خيتمونها بالشمع ألنه يصبح طريًا يف مثل تلك البالد احلارة ويسيل وال حيتفظ باخلتم.
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الفصل الثاين
التعليم واملدارس عند العرب

ال يويل حكام الشرق عناية خاصة للتعليم، وال ينفقون الكثري من األموال لتشجيع 
العلوم، كما يفعل احلكام يف أوروبا، لذا جيب أال تبحث يف اجلزيرة العربي�ة عن مدارس 

كثرية وعلماء حقيقيني لم تتح الفرصة أمامهم للتعلم.

أبن�اء  من  الكثري  هناك  املدن  ففي  كاماًل،  إهمااًل  ُيهمل  لم  العريب  الشباب  أن  إال 
الطبقات الدني�ا يف السلم االجتماعي يعرفون القراءة والكتابة، فاملواهب نفسها مألوفة 
لتعليم  معلم  منازلهم  يف  فلديهم  القوم  علية  أما  مصر.  ويف  الصحراء  يف  الشيوخ  عند 
أبن�اء  كرتبي�ة  تربي�ة  فين�الون  ذكاء  يظهرون  ممن  عندهم  الرقيق  من  والشباب  أوالدهم 

األسرة.

وتوجد يف كل مسجد تقريب�ًا مدرسة، وتنفق عائدات الوقف على املعلم والتالميذ 
إليها الطبقة  الفقراء. ويف املدن الكربى هناك أيضًا مدارس أخرى ترسل  أبن�اء  فهم من 
املتوسطة أبن�اءها لتلقينهم مبادئ الدين ولتعليمهم القراءة والكتابة واحلساب. وغالبًا 
ما رأيت مثل تلك املدارس يف الساحات العامة، وهي كاحلوانيت تطل على الشوارع، وال 
انتب�اه التالميذ اجلالسني أمام سبورة صغرية الذين  يسرتعي اللغط الذي يثريه المارة 
احلركة  تلك  وكأن  أماكنهم  يف  دائم  بشكل  ويـتأرجحون  عال  بصوت  دروسهم  يتلون 
ضرورية للتيقظ واستقطاب انتب�اه السكان يف البالد احلارة. وختلو املدارس من البن�ات، 

فهناك نساء تعلم البن�ات وتعطيهن دروسًا خاصة.

اجلزيرة  يف  الكربى  املدن  بعض  يف  هامة  مدارس  هناك  املدارس  هذه  جانب  إىل 
والفلسفة  والنجوم  الفلك  كعلم  العلوم  مختلف  فيها  تدرس  مدارس  وهي  العربي�ة، 
الطبيعية، فهم  العرب خطوات كبرية فيها رغم مواهبهم  والطب، وهي علوم لم خيط 
طويل  زمن  منذ  يوجد  اإلمام  واليات  ففي  الكبار.  واملعلمني  والكتب  املوارد  إىل  حباجة 
للزيدية. وقد أهملت عند  زبي�د للسنة، واألخرى يف ذمار  مدرستان شهريتان، األوىل يف 
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الدروس فيها. وأعتقد أن  إىل  أتعرف إىل األساتذة وأن أطلع  أن  املدينتني  بتلك  مروري 
العلوم اليت تدرس يف مدرسة جامعة األزهر يف القاهرة هي نفس ما يدرس يف املدرستني 

املذكورتني.

أهل  من  العرب  عند  األول  الشاغل  هي  القديم،  املسلمني  وتاريخ  القرآن  تفسري 
بل  القديمة،  العربي�ة  اللغة  بدراسة  فقط  يتعلق  ال  فاألمر  طويلة  دراسة  وهي  األدب. 

التعرف إىل كل مفسري القرآن فعددهم كبري جدًا.

وقد أكدوا يل أن أهل األدب خيضعون المتحان عام قبل احلصول على وظيفة إن 
يف  نرى  فنحن  بالكفاءة،  يتمتع  من  االمتحان  يف  احلظوة  وين�ال  مدني�ة.  أم  ديني�ة  كانت 
يف  هامة،  مناصب  على  حصلوا  وقد  البسطاء  األشخاص  من  العديد  العربي�ة  اجلزيرة 

حني لم حيصل أناس مرموقون إال على وظيفة كاتب عدل أو معلم يف مدرسة.
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الفصل الثالث
الشعر واخلطابة

اعترب العرب على مر العصور من كبار محيب الشعر، فتاريخهم القديم يقدم أكرث 
من دليل عن حال الشعر قبل النيب محمد وعن املجد الذي كانت تتوج به أسرة أجنبت 

شاعرًا مهمًا.

وال يوجد اليوم بني العرب شعراء كبار مع أنهم مازالوا يدرسون الشعر ويكافئون 
سجن  أن  وحصل  اليمن.  يف  اجلوف  بدو  عند  الشعراء  أكرب  ويوجد  به.  يربع  من  أحيانًا 
شيخ من اجلوف يف صنعاء منذ سنني خلت، وشاهد ذلك الشيخ طريًا حيط على سقف 
إن  التقدير  يستحق  عماًل  يقدمون  أنهم  ظنوا  الذين  املسلمني  املؤمنني  رأي  إىل  ففطن 
خلصوا الطري من قفصه. وظن الشيخ أن له مثل حق الطري يف احلرية وكتب قصيدة يف 
الفكرة فحفظها حراسه عن ظهر قلب، وشاعت وانتشرت ووصلت إىل مسامع  ضوء 
احلاكم اإلمام، الذي وجد تلك القصيدة رائعة فعفا عن الشيخ املوقوف بسبب السرقة 

وأطلق سراحه.

يتغىن العرب غالبًا بمآثر شيخهم، منذ وقت قريب وبعد أن انتصرت قبيلة خزعل 
على باشا بغداد، قام أبن�اؤها بكتابة قصيدة تمدح وتشيد ببطوالت كل سيد منها. لكن 
غرار  على  ساخرة  قصيدة  بغداد  من  شاعر  فكتب  التايل،  العام  يف  عليها  تغلب  الباشا 
قصيدة البدو وتغىن فيها بدوره بشجاعة الباشا وضباطه. كانت قصيدة العرب ماتزال 
يف بغداد ويف مضارب البدو إىل حني وجودي. وعندما أمر السلطان بقتل أسعد باشا يف 
دمشق الذي كان يرتأس القوافل لفرتة طويلة واملحبوب لدى العرب، ألف البدو مرثاة 
كانت تلقى يف كل املدن السورية، وكانت تلك القصيدة على شكل حوار بني العرب وابن�ة 

شيخ قبيلة حرب وضابط الباشا املقتول.

جامعة  إىل  أشعارهم  يرسلون  كانوا  سوريا  يف  الشعراء  أن  املوارنة  أحد  يل  أكد  وقد 
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إليهم وقد ختمتها اجلامعة  إال بعد أن تعود  الناس  أمام  يلقونها  القاهرة، وال  األزهر يف 

استحسانًا وقبواًل.

ويف بالد كاجلزيرة العربي�ة حيث تن�در فرص الكالم علنًا أمام الناس، فإن اخلطابة 
إنهم  يقولون  العرب  أن  إال  لتنميتها.  سبي�ل  هناك  يكون  فلن  منها،  فائدة  ال  موهبة 
يستمعون يف مساجدهم إىل خطباء مفوهني. وبما أنه يستحيل على أورويب حضور مثل 

تلك اخلطب، فلن أتمكن من تفحص ادعاءات العرب بما خيص خطبتهم املقدسة.

العامة  املقاهي  هو  موهبت�ه  إظهار  من  خطيب  فيه  يتمكن  الذي  الوحيد  املسرح 
املقاهي  هذه  وتت�ألف  وسوريا.  ومصر  العربي�ة  اجلزيرة  يف  الكربى  املدن  كل  يف  املوجودة 
فيها  وتقدم  باملصابيح  مساًء  تضاء  القش،  من  حصائر  أرضها  تفرتش  كبرية  صالة  من 
الرناجيل والقهوة. وبما أن العرب ال يلعبون فيها أبدًا وال يستطيعون الثب�ات يف أماكنهم 
لم  إن  منهم  ين�ال  امللل  فإن  منهم،  بالقرب  اجلالسني  إىل  التحدث  ودون  التنقل  دون 
هو مسل.  بما  الطويلة  لريوح عنهم ويسليهم، ويمأل أمسياتهم  أو خطيب  راوية  يأت 
لتأدية مثل هذه املساعي  املقاهي  يأتون إىل  الذين  البائسني  العلماء  أو  وهو عادة املوىل 

احلميدة ألبن�اء ملتهم.

على  فيقرؤون  املفخم،  والكالم  اخلطابة  يف  عملهم  ينحصر  الذين  الرواة  أما 
العرب،  الكتاب املفضلني كقصة عنرتة عند  جمهورهم ما ينتقونه من مؤلفات بعض 
وهو بطل عريب عاش قبل النيب محمد، ومغامرات رستان سال البطل الفاريس، أو بيربس 
امللك املصري وقصة األيوبيني امللوك القدماء يف اجلزيرة العربي�ة. وحياة بهلول املهرج يف 

بالط هارون الرشيد وحيوي هذا الكتاب دروسًا أخالقية جيدة.

ويب�ادر املوىل عندما يشعر أن لديه موهبة كافية إىل تأليف القصص واحلكايات 
ويقصها على السامعني وهو يتنقل من مكان إىل آخر واقفًا وراوًيا، وينطق خبطابات يف 
مواضيع من اختي�اره، حىت إذا ما انتهى من حكايت�ه دار على السامعني يستجدي كرمهم 
كل حسب إمكاني�اته، وبالرغم من تواضع تلك املكاسب إال أنها تشجع املوىل الفقري على 
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أن يتعلم فن اإللقاء ويؤلف بنجاح قصصًا وخطابات. وعلمت يف حلب أن رجاًل من علية 
القوم قد درس للتمتع باملعرفة ودار على كل مقاهي املدين�ة ملقيًا فيها خطبًا أخالقية.

وتمنع يف القسطنطيني�ة وألسباب سياسية التجمعات يف املقاهي وال تب�اع القهوة 
يت�ذوق  وال  الرواة،  ويكره  الصمت  حيب  فظ  جاهل  شعب  فاألتراك  احلوانيت.  يف  إال 
الشعر  حلالوة  حساسية  أكرث  فهم  خاصًا.  سحرًا  العرب  تعطي  اليت  التسلية  طعم 

وجمال اخلطابة.
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الفصل الرابع

علم الفلك عند العرب
تظهر كل الطرق املتبعة لتقسيم الوقت التقدم الضئي�ل الذي قطعته هذه األمة يف 
مجال علم الفلك، ويب�دو أن معلوماتها الفلكية قد أتت من التقليد وليس من دراساتها 

اخلاصة.

غري  فهو  لذا  الشمس،  شروق  من  يب�دأ  ساعة،   24 إىل  مقسم  العرب  عند  فاليوم 
أو  الطبيعي  النهار  طول  يف  االختالف  حسب  باستمرار  تتغري  اليت  بالساعات  محدد 
يملك  من  هناك  فليس  الساعة،  استخدام  جيهلون  أنهم  وبما  الشمس.  غياب  ساعة 
فكرة محددة عن مدة ساعة من تلك الساعات. وهم يشريون إىل مختلف فرتات النهار 

باستخدام ألفاظ غامضة تقريبي�ة كما يفعل الفالحون يف أوروبا.

هالل  والدة  مع  الشهر  ويب�دأ  قمريًا،  شهرًا  عشر  اثين  من  عندهم  السنة  تت�ألف 
فلن  القمر،  ملراحل  التماسهم  دون  وحتول  بالغيوم  السماء  تمتلئ  عندما  أما  جديد، 
تب�اعًا  تصادف  الطريقة  وبهذه  يومني.  أو  يوم  ميض  بعد  شهرهم  يب�دأ  أن  أبدًا  يزعجهم 
وقت  أي  على  يدل  ال  للسنة  التقسيم  هذا  فإن  ولذلك  الفصول.  كل  عندهم  األشهر 
لتدارك  االجتماعية.  احلياة  أنشطة  من  نشاط  أي  على  أو  والزراعة  األرض  ألعمال 
وتاليف عواقب ذلك التقسيم حيسب العلماء األشهر بشكل يتوافق مع السنة الشمسية 

ويتشابه مع أشهرها من حيث عدد األيام.

حيتفل الناس يف اجلزيرة العربي�ة وكل البالد اإلسالمية بعيدين كبيرين هما عيد 
وبسبب  رمضان.  بعد  مباشرة  يأيت  الذي  الفطر  وعيد  األضحية،  أو  عرفة  أو  األضىح 
جدًا  الشاق  ومن  السنة.  فصول  كل  األعياد  هذه  تصادف  القمرية  لألشهر  تبنيهم 
الصيام عندما يقع شهر رمضان صيفًا، فالناس وسط أشغالهم املتعبة ال جيرؤون على 
تن�اول أي طعام أثن�اء أطول أيام السنة. يقوم عالم الفلك لدى سلطان القسطنطيني�ة 
يف كل عام بصنع تقويم يسهل حمله ويمكن احلصول على بعض النسخ منه. لكنهم 
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أيام األعياد  إىل  الناس  لتنبي�ه  الوسيلة  العربي�ة ال يفكرون بمثل هذه  يف مصر واجلزيرة 
العيد ذاته قبل  والفصول، فهم يسبحون يف حبر من اجلهل بهذا اخلصوص ويعيدون 
أوانه بيومني أو بعد حين�ه يف مناطق أبعد. للوصول إىل مثل هذا االختالف يكفي أن يكون 
يف السماء غيوم حتجب رؤية الهالل الوليد يف املدين�ة املعني�ة، بينما تستطيع رؤيت�ه يف 

مدين�ة أخرى.

تقدم العرب يف العلوم الفلكية تقدمًا بطيئ�ًا، ال يعزى إىل عدم رغبتهم بتعلمها بل 
التقيت  وقد  أيضا.  املناسبة  األدوات  ونقص  املجال  هذا  يف  العربي�ة  الكتب  نقص  إىل 
بكبار تدفعهم الرغبة إىل رؤية وتأمل الدراسات، كما التقيت بعلماء أيضًا أمضوا معي 

ليايل برمتها يف تأمل وفحص السماء.

وعندهم مؤلف عبد الرحمن الصويف ملعرفة املجرات الكوني�ة، و جداول أولغ بيغ 
واخلسوف.  الكسوف  حساب  من  الكربى  املدن  يف  الفلك  علماء  بعض  يتمكن  ووفقها 
وتقتصر أدواتهم على قبة سماوية من النحاس، جنومها من الذهـب وهم يعرفون كيفية 
أجل  ،من  اخلشــب  من  دائرة  وربع  القصـدير  من  إسطرالب  وعلى  جيدًا،  اســتخدامها 
)مسيحيي  البارسيس  إن  يل  قيل  الصالة.  ساعات  حتديد  أجل  ومن  االرتفاعات  قياس 
إال  ليس  هذا  حكيم  العرب.  الفلك  علماء  من  أمهر  كانوا  الرباهما،  وخاصة  الهند( 
وآخر  سورات  يف  به  التقيت  قد  كنت  برسييس  فلكي  عالم  وحديث  أدوات  خالل  من 
البارسيس والرباهما أكرث تقدمًا أبدًا، فمن أجل  إليه يف بومباي. وليس  براهيم تعرفت 
احلسابات يستخدم البارسيس جداول أولغ بيغ ، يف حني يستخدم اآلخرون كتابًا يدعى 
كتاب غروال غو للكاتب غونيس. أدوات الهندي كانت وعاء حناسيًا يسىم غاري ثقب 
يف قعره ووضع على الماء، كان يستخدمه على أنه ساعة، باإلضافة إىل حلقة شمسية 

رديئ�ة الصنع.

واخلسوف  الكسوف  سبب  أن  العرب  من  العقالء  وكل  الفلك  علماء  ويعرف 
اليوم  حىت  حيتفظون  الناس  لكن  الضوء.  من  فيحرمه  آخر  أمام  سماوي  جرم  مرور  هو 
احلوت  ذلك  ولطرد  املخسوف،  الكوكب  يالحق  حوتًا  أن  مفادها  خرافية  بمعتقدات 
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ضجيج  بإثارة  اخلسوف  أثن�اء  ويقومون  املنازل  سطوح  إىل  واألطفال  النساء  يصعد 
عالم  إىل  العادة  تلك  سبب  ويعزى  حناسية.  أوعية  كبرية  قدور  يضربون  وهم  غريب 
فلك عريب كان يقنع الناس بهذه اخلرافة ليلزمهم بضجيج مماثل كي يصل إىل مسامع 

السلطان الفاريس الذي كان يشك بصحة تنبؤ هذا العالم بالكسوف.

ويب�دو العرب الذين يهتمون بعلم الفلك قليلون، إنما يقومون بذلك فقط للنجاح 
يف التنجيم الذي يقدره الشرقيون الذي يدر الكثري من األرباح. فعندما أعربت عن مدى 
يكون  يكاد  علم  التنجيم  أن  أجابين  القاهرة،  يف  فلك  لعالم  للتنجيم  األوروبيني  احتقار 
إالهيًا ال يمكن لكل الناس سرب أغواره. إال أنه اعرتف بعدم دقة حساباته وأردف أن الناس 

يودون معرفة أجوبة عن تساؤالتهم وفق محتوى كتب�ه وأنه جييبهم بكل طيب�ة خاطر.

وحّيرم القرآن حرفيًا قراءة الغيب بالتنجيم، لذا ينظر أشهر املفسرين إىل علم الفلك 
على أنه علم محرم. ويتمسك املسلمون بهذا العلم رغم قرار املفسرين هذا. والشيعة 
أكرث تعلقًا من السنة، ويغايل الشيعة يف اعتقادهم باخلرافة. فال ينهون مسألة بيع أو 
كل  وليس  مسبحتهم.  حبات  أو  ثي�ابهم  أزرار  بعد  األقل  على  احلظ  جتريب  دون  شراء 
الفرس يف ضعف الشيعة هذا، ويقال إن كريم خان ولكي يمايش اخلطأ الشعيب ال يقدم 
وعزمه  مشروعه  عن  مسبقًا  حيذرهم  لكنه  املنجمني،  إىل  الرجوع  بعد  إال  أي عمل  على 

ويملي عليهم اإلجابات اليت يود احلصول عليها.
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الفصل اخلامس
األمراض والطب عند العرب

تقي احلياة املتقشفة والنظامية من األمراض. ونادرًا ما يمرض العرب يف الواقع 
استدعاء  إىل  املرض  حدة  بهم  وصلت  وإن  واألطباء.  الطب  عن  يستغنون  ويكادون 
طبيب ما، فإنهم ال يوفونه حقه ويدفعون له يف أحسن األحوال ثمن الدواء. ولن يطال 
الطبيب أي أجر إن تويف املريض الذي سرعان ما يتن�اىس عندما يتماثل للشفاء اخلدمات 
اليت قدمها له الطبيب. فيلجأ الطبيب للخدع يدفعه إىل ذلك نكران املريض للجميل، 

فيستعمل أساليب قويمة أو ملتوية خالل فرتة املرض ليقبض سلفًا أجره.

هذه  مزاولو  يعرفه  ما  وكل  كبار.  أطباء  عن  العربي�ة  اجلزيرة  يف  نبحث  أال  ويجب 
املهنة من املفردات الطبي�ة فيتمثل بتلك اليت جندها يف مؤلفات ابن سين�ا، وما تيسر من 
كيمائيني  كانوا  اليمن  يف  إليهم  تعرفت  الذين  األطباء  كل  الطبي�ة.  النب�اتات  خصائص 
وعطارين وجراحني وبيطريي خيل. وكانت مزاولة كل هذه املهن مجتمعة تكاد تكفيهم 

لسد رمق عيشهم.

كبري،  بنجاح  يستخدمونها  وهم  املزنلية  العالجات  من  كبريًا  عددًا  العرب  ويملك 
استخلص فالح يف اجلبال اليمني�ة عصارة حليبي�ة من شق يف جذع شجرة أسفنجية وهو 

يعرف تمامًا أنها عصارة سامة وبلع منها بعض النقاط.

ويعالج البدو اجلروح اليت سببتها األسلحة البيضاء بوضع قطعة من حلم اجلمل 
من  حبار  شكا  اللحية  إىل  جدة  من  نقلنا  الذي  العريب  املركب  منت  وعلى  والطازج.  النئي 
توقف  حىت  املريض  به  وكوى  النار  على  حديدًا  ووضع  رئيسه  فقام  بطنه،  يف  مغص 

املغص.

يعتقد الناس يف اليمن أن الدهن بالزيوت جيدد حيوية اجلسم وحييم من أشعة 
ويمكن  عراة،  شبه  وهم  املنطقة  هذه  سكان  بكرثة  لها  يتعرض  اليت  احلارقة  الشمس 
للزيت الذي يسد مسامات اجلسم أن يعيق التعرق الزائد الذي يرهق اجلسم. يمكن أن 
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يكون العرب قد حبثوا عن نوع من الزين�ة والتجميل يف بشرة المعة، لذا فهم يمسحون 
أجسادهم بزيوت رديئ�ة مع اقرتاب الفصل احلار. ويدهن اليهود وبعض املسلمني يف 
صنعاء أجسادهم بالزيت حالما يشعرون بتوعك صيح، و ال تستمد مسحة املرىض عند 
املقدس  الزيت  ثمن  بدفع  ملزمون  فهم  صحية،  أسباب  من  أصولها  الشرق  مسيحيي 
املقدس  الزيت  يف  فضية  إبرة  طرف  فقط  ُيب�ل  األمر  ذلك  ولتاليف  لبطاركتهم،  غاليًا 

ويمسح املحتضر بتلك القطرة.

طبيبن�ا  أن  إال  الشرجية،  احلقنة  على  املوت  يفضلون  العرب  أن  االعتقاد  ساد 
أراد  عندما  صدمة  االقرتاح  هذا  وشكل  القاهرة،  يف  القوم  علية  من  ألشخاص  وصفها 
الطبيب وصف احلقنة المرأة. وين�در استخدام الفصد يف جوين�در استخدام الفصد يف 
اجلزيرة العربي�ة، إال أن أحد الباني�ان قام يف املخا بفصد واحد من رجالنا بكثري من املهارة.
وتستخدم احلجامة يف اليمن كثريًا. ففي البصرة يضيح عامة الناس وباألخص العتالني 

منهم ربلة الساق، معتقدين أن هذه العملية تكسبهم املزيد من القوة.

الشرقيني  ألن  أوروبا،  يف  منها  العربي�ة  اجلزيرة  يف  شيوعًا  أقل  األسنان  وأوجاع 
إىل  سببها  ويعزى  املدن  يف  معروفة  األوجاع  تلك  لكن  الطعام.  بعد  غالبًا  يتمضمضون 

راحئة املراحيض اليت تفسد الهواء يف البالد احلارة. 

بعض  رأيت  وقد  السكان،  أسنان  وتعفنت  فسدت  قذارتها  وبسبب  البصرة  ويف 
إليهم خلع بعض أسنانهم  األشخاص فيها يستوقفون احلالقني يف الطريق ويطلبون 
شائعة  األوجاع  أي  فهي  القهوة،  هو  األوجاع  تلك  سبب  يكون  أن  يمكن  وال  املأل.  على 
يف مصر حىت قبل أن يدخل إليها هذا املشروب. وقد روى يل موىل أن عربي�ًا شفي بعد أن 

وضع يف سنه عشبة محروقة فخرجت من سنه بعض الديدان الصغرية.

مرض معروف جدًا يف اليمن ويف الهند وغامربون يف بالد فارس هو دود األعصاب 
املياه  سبب�ه  املرض  هذا  أن  اليمن  يف  الناس  ويعتقد  أوروبا.  يف  األطباء  يعرفونه  كما  أو 
امللوثة اليت نضطر إىل شربها يف الكثري من املناطق اليمني�ة ولهذا السبب يصفي الكثري 
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هذه  بيوض  لألسف  أحدهم  يبلع  فعندما  شربها.  قبل  قماش  بقطعة  الماء  العرب  من 
مستعدة  الدودة  تكون  عندما  طويلة  فرتة  مرور  بعد  إال  بذلك  يشعر  ال  فإنه  الدودة 
الديدان  تلك  من  خبمسة   )Cramer( كرامر  السيد  طبيبن�ا  أصيب  وقد  اجللد.  لثقب 
أشهر.  خمسة  من  أكرث  منذ  العربي�ة  اجلزيرة  تركنا  قد  أنن�ا  مع  أيام،  ببضعة  وفاته  قبل 
باج والذي بعد سفر طويل مضن قام  لو  الكارك ضابطًا فرنسيًا يدعى  رأيت يف جزيرة 
به سريًا على األقدام وبمالبس هندية من بونديشري وصواًل إىل سورات وسط الهند، 
كان مشغواًل بإخراج الدودة من جسمه، معتقًدا أنه التقطها من تن�اوله ماء ملوثًا يف بالد 

.)Marattes( مراط

تمزيقها،  دون  الدودة  إخراج  من  املريض  تمكن  إذا  فيما  خطريًا  ليس  املرض  هذا 
وللوصول إىل هذا الهدف ُتلف الدودة على قطعة خشبي�ة صغرية حبيث خترج من اجللد 
اثن�ان أو ثالثة أقدام، وال يسبب خروجها أي ألم فيما عدا  على شكل خيط يبلغ طوله 
وتمزقت  حليفًا  احلظ  يكن  لم  إذا  أما  أسابيع.  بضعة  خالل  اختاذه  الواجب  االحتي�اط 
الدودة فإنها تدخل من جديد إىل اجلسم وتسبب حوادث مؤسفة كالشلل والغرغرين�ا 

وتؤدي يف بعض األحيان إىل الوفاة.

ويشيع بكرثة وجود األفاعي السامة يف البالد احلارة واجلرداء، فتلدغ يف كثري من 
األحيان أشخاصًا يف األرياف. ورفض العرب رفضًا قاطعًا إخبارنا بسرهم يف شفاء لدغة 
السحر  بعلوم  بمعرفته  اشتهر  البصرة  يف  شيخًا  لكن  سمها.  آثار  من  والوقاية  األفعى 
به  وحيتفظ  الثوم  من  القليل  يمضغ  ثم  اجلرح  يشطب  بأنه  يل  اعرتف  فقد  والتنجيم 
الشفاء األكيد  أو أذى فيؤمن بذلك  أن يلحق به ضرر  اللدغة دون  يف فمه ويمص سم 

للملدوغ.

ويب�دو أن هذا العالج يعود إىل هوتنتوس )شعب كان يعيش يف شمايل غريب إفريقيا 
اجلنوبي�ة( الذين كانوا يضعون على مكان اإلصابة شيئ�ًا من البصل املطحون. ويسود يف 
الشرق بأسره االعتقاد بالعالج عن بعد فقد ساقوا يل عدة أمثلة عن أشخاص شفوا من 

لدغتهم األفاعي دون رؤيتهم أو معاجلتهم عن كثب.
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على  الناس  اعتاد  أفاعي  وهناك  سامة.  غري  آسيا  يف  األفاعي  فكل  تبقى  فيما  أما 
وجودها وهي ختتئب يف جدران املنازل ويظنون أنهم سعيدو احلظ باقتن�ائها. حمل بعض 
البحارة مثل تلك األفاعي، وسافرت معنا يف غفلة من أمرنا مع براميل املشروب خوفًا 

من فقدانها مما جير سوء الطالع وبعض الكوارث على املركب.

يب�دو أن الربص كان مرضًا وبائي�ًا خالل كل األزمنة يف اجلزيرة العربي�ة، ألن الكتاب 
يدعى  ثالثة،  أنواعه  من  فيعرف  اليوم  أما  العريب.  الربص  اسم  حتت  منه  نوعًا  ذكروا 
نوعان منهم الربص والبهاق وهو مقرف مقزز للنفس أكرث منه خطرًيا، أما النوع الثالث 
فهو مرض خبيث جدًا ومعد واسمه اجلذام، وله األعراض ذاتها اليت وصفها الطبيب 

اإلجنلزيي هيالري يف املرض الذي دعاه برص املفاصل.

احتي�اطات  أية  املصري  حبتمية  للعقيدة  اخلاطئ  فهمهم  بسبب  األتراك  يتخذ  ال 
للوقاية من الطاعون، أما العرب فيحتاطون منه بالرغم من كونهم مسلمني متدينني. 
وباألمراض  بالربص  املصابني  كل  البحرين  جزيرة  إىل  بوشهر  أمراء  آخر  أرسل  وقد 
الزهرية. وحيبس يف البصرة مرىض الربص يف مزنل منعزل، كما جند يف بغداد حارة مليئ�ة 

باألكواخ قد أحيطت بسور، يساق إليها عنوة مرىض الربص إن لم يأتوا إليها بإرادتهم.

يوم  جميعًا  يأتون  الذين  املرىض،  لهؤالء  كبرية  عناية  تويل  ال  احلكومة  أن  ويب�دو 
اجلمعة إىل الساحة العامة يتسولون ويطلبون صدقة من املحسنني.

ويقال إن هؤالء البائسني حياولون عن طريق احلب التلطيف من مصيبتهم، فمنذ 
بضع سنوات خلت وحىت حيظى أبرص باملرأة اليت حيبها كان يلجأ إىل خطة دنيئ�ة فريتدي 
للمرأة  خبس  وبثمن  سرًا  بيعه  على  يعمل  ثم  الناعم  القماش  من  قميصًا  أيام  لبضعة 
املعني�ة ، حىت إذا ما انتشر الوباء لديها، يشهر بها ويتوصل إىل حبسها معه يف أكواخ اليح 

اخلاص بهم.

ألنه  اخلطري،  النوع  من  ليس  أنه  ويب�دو  الناس،  بني  بومباي  يف  الربص  وينتشر 
اجلزيرة  يف  كما  الهند  ففي  واملعافني.  األصحاء  بصحبة  بالعمل  به  للمصابني  يسمح 
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يتن�اول  الذي  الرديء،  الشعب  غذاء  يف  يكمن  الربص  سبب  أن  الناس  يعتقد  العربي�ة 
الكثري من السمك الفاسد وترك السيد فورسكال وصفًا ألعراض مختلف أنواع الربص 

ال تثري إال اهتمام مزاويل مهنة الطب.

امللوثة  املياه  عن  ناجمة  ليست  أنها  إال  الطاعون،  أسباب  معرفة  من  أتمكن  ولم 
يف القاهرة، فاملسيحيون وهم عادة يف منأى من هذا الوباء يسكنون على ضفاف الني�ل 
أن  شانه  من  وما  األمراض،  عن  نقوله  ما  وكل  للمرض.  املسبب  يكون  أن  واملفروض 
دونه  ما  وخاصة  التجربة.  تنفيها  معتقدات  حول  يدور  الطاعون  بوباء  املصابني  يعدي 

من ملحوظات السيد روسل وهو طبيب ماهر يف حلب.

ويمارس البدو بكرثة اللقاح ضد اجلدري وذلك منذ زمن سحيق، وتقوم األمهات 
بتلقيح أوالدهن بشق جلد الذراع قلياًل بإبرة صغرية. ويف بومباي قال يل عريب من جزيرة 
يف  معروف  اللقاح  إن  اإلفريقية،  الشرقية  اجلنوبي�ة  السواحل  من  بالقرب  الواقعة  الم 

بالده منذ عدة قرون.
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الفصل السادس

علم السحر والتنجيم عند العرب
عندما نتحدث عن علم السحر والتنجيم لدى شعب من الشعوب فإنن�ا نتحدث 
عن لوحة لنت�اجئ ختلفه وضعف فكره وخلل خياله وقدرته على اإلبداع. وليس من شأن 
لوحة كهذه إال إذالل اجلنس البشري، وهي ختفف يف الوقت نفسه من أملنا وتكون لنا 
بشكل  وللفزيياء  عام  بشكل  للفلسفة  دراستن�ا  استطاعة  مدى  تظهر  إذ  ومواساة  عزاء 

خاص يف جتنيبن�ا هذا الكم من السخافة املنافية للعقل.

على  أحد  جيرؤ  كبريًا.وال  تقديًرا  املزعومني  والتنجيم  السحر  عليم  العرب  يقّدر 
تطبيقهما قبل احلصول على إذن من عالم ضليع فيه، وقبل أن يتعلم على يدي عالم 
قدميه.  أمام  الصالة  سجادة  الزمن  من  لردح  يمد  أن  قبل  العرب  يقول  كما  أو  مشهور 
وشاهد على تقدير العرب لهذا العلم أن أعظم أسياده يف مكة هو رجل من كبار القوم 
وهو الشيخ محمد اجلناجين )Mohamed al-Dsjanadsjeni(، أشهر سادة علم االسم 

األعظم حاليًا.

القفل  هو  فيه  فاهلل  اإلطالق،  على  وأرقاهم  أسماهم  هو  األعظم  االسم  وعلم 
والنيب محمد املفتاح، وبالتايل وحدهم املسلمون من يستطيع تعلمه. ويعلم هذا العلم 
إرادة  إتب�اع  على  وإجبارهم  اجلن  مع  والتعايش  البعيدة،  البالد  يف  جيري  ما  اكتشاف 
رغبة املبت�دئني وإخضاع الرياح والفصول ألهوائهم وشفاء لدغات األفاعي والكثري من 
العلم  هذا  يف  برعوا  أشخاص  عن  األمثلة  بعض  يل  سيقت  وقد  والعاهات.  األمراض 
وتوصلوا إىل الصالة ظهرًا كل يوم يف الكعبة يف مكة، دون اخلروج من منازلهم يف بغداد 

أو يف عدن.

كان  اخلطر  أن  هذا،  الشهري  اجلناجين   محمد  يد  على  تعلم  مكة  من  تاجر  يل  أكد 
هذا  قواعد  كل  متبعًا  مكتوبة  ورقة  الصاري  على  فعلق  البحر،  عرض  يف  به  أحدق  قد 
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الفن فهدأت بتلك الوسيلة العاصفة لتوها. وطريقة إجياد الكنوز الدفين�ة يعلمها علم 
السحر والتنجيم الذي برع فيه املغاربة أو العرب الربابرة.

لهذا  ويستعملون  للغيب.  جلية  رؤية  على  احلصول  فن  العرب  هؤالء  جيهل  وال 
الغرض ما يستخدم من وسائل بعض التقاة من مجتمعات معين�ة يف أوروبا. حيبسون 
أنفسهم دون طعام أو شراب يف مكان مظلم ملدة طويلة ويتلون بصوت مرتفع ويكررون 
صلوات وأقاويل إىل حد االنهيار، وما إن خيرجوا من هذا النفق املظلم ويستعيدوا قوتهم 
ورؤية  جالله  يف  هللا  رؤية  عادة  يدعون  وهم  اخنطافهم،  أثن�اء  شاهدوه  ما  يقصوا  حىت 

مالئكة وأرواح من كل األنواع ورؤية السماء واجلحيم.

إنساني�ة،  أكرث  بيشء  وحيتفظ  كثريًا  يسمو  ال  وهو  سمية  العلوم  هذه  ثاين  ويسىم 
الدين  رجال  أن  من  بالرغم  اخلفة،  ألعاب  وبعض  بالكؤوس  اللعب  بتعليم  ويكتفي 
وممارسته  بتطبيقه  الدراويش  بعض  يقوم  العلم،  هذا  بشدة  يستنكرون  العقالء 
للربهان على صدق ديانتهم وقدسية مؤسس طريقتهم. وال تشيع مثل هذه املعجزات 
الدين  بدر  طريقة  أصحاب  الدراويش  من  ثريًا  رأيت  حيث  البصرة  يف  إال  املزعومة 
بإيماءات  ويقومون  دفوفًا  ويدقون  وينشدون  يقفزون  وهم  يوم  كل  الشوارع  جيوبون 

وكأنهم يغرزون أسياخًا معدني�ة يف عيونهم.

ذكرى  إلحياء  الدين  بدر  دراويش  سنويًا  يقيمه  عيدًا  أيضًا  البصرة  يف  وشاهدت 
من  ثالثة  أضاءتها  وقد  املسجد  باحة  يف  الطلق  الهواء  يف  العيد  كان  محمد.  النيب  والدة 
وتابعوا  الكريم  القرآن  من  سور  برتتي�ل  واألتقياء  الدراويش  بعض  بدأ  فقط،  الشموع 
الغناء وهم ينقرون على الدفوف فنهض لفيف من الدراويش وقاموا بإيماءات وكأنهم 
يغرزون أسياخًا معدني�ة يف أجسامهم ويدخلونها باملطرقة. أما املمثل الرئيس الذي اختذ 
هيئ�ة امللَهم فقد تابع تنشيط املوسيقى لزيادة إلهامه ووحيه، فألقى يف خضم روحانيت�ه 
سطح  إىل  صعد  ثم  رماح  خمسة  جسده  يف  وغرز  الطويل  شعره  وأسدل  أرضًا  عمامته 
معدين  سيخ  يعلوه  قدمًا  عشر  ستة  ارتفاعه  يبلغ  عمودًا  عليه  نصب  منخفض  مبىن 

فارتفع على اخلازوق بنفسه وطلب إىل احلضور حمله وهو على هذه احلال.
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وقد  األشعث  والشعر  الطويلة  اللحية  ذو  النحيل  الرجل  ذلك  مؤثرًا  مشهدًا  كان 
من  لتقي  أنسحب  وأنا  قلت  الطويل.  العمود  على  اخلازوق  معتليًا  الرماح  فيه  غرزت 
إزارًا  مستخدمًا  بذلك  قام  الدرويش  ذلك  إن  االحتفال  هذا  يف  برفقيت  كان  أصدقايئ 
عريضًا أخفاه حتت سرواله الطويل والفضفاض، فأجابين أنه كان يشك دائمًا حبيلة ما 
لكنه كان حيرص أال يظهر شكوكه فيجر على نفسه كراهية أصحاب طريقة بدر الدين 
وعداواتهم. فقد عاىن أحد زمالئه من اضطهاد هؤالء الدراويش ألنه أفصح عن شكه 

حبقيقة تلك املعجزات.

يف  نفسه  العرض  يقدم  اخلازوق  اعتلى  الذي  الدرويش  ذلك  أن  علمت  وعندما 
مزنيل  إىل  أىت  إن  دوقتني  عليه  عرضت  المال،  بعض  على  للحصول  اخلاصة  البيوت 
وأطلعين على خربته وسره. فأىت وبدأ يتكلم ويثرثر ويستفيض حول قدسية طريقته 
جسمه  يف  أسياخ  بغرز  وتظاهر  صلى  ثم  املعجزات  صنع  متبعيه  علم  الذي  ومؤسسها 
ويف رأسه. فحصت بدوري املوضع الذي دخل منه السيخ ووجدت أن اجللد قد تمزق 
قلياًل دون أن يزنف. لكنه بدا وقد تألم بما فيه الكفاية للحصول على الدوقتني فأذنت 

له باالنصراف.

كل  ضد  ويستخدمونها  السحر،  لدرء  األحجبة  كتابة  فيتعلمون  الكرة  علم  يف  أما 
صدره،  أو  ذراعه  أو  رأسه  على  جلدي  كيس  يف  احلجاب  املعين  وحيمل  احلوادث.  أنواع 
ديار  قلعة  يف  هيجانهم.  ويقلل  شهيتهم  يفتح  مما  احلمري  أو  اخليل  بأطواق  تربط  كما 
بكر يمكن حلجاب كهذا أن يوقف نقيق الضفادع. ويقوم رجل مرموق من حلب بتوزيع 
أحجبة مجاني�ة لطرد الذباب، وتتعلق صالحيتها باليوم والساعة وحالة الرسول الذي 
كامل  على  حيزن  لم  أنهن  معتقدات  دومًا،  النساء  من  العجائز  وحتملها  عنها.  يبحث 
بي�د  كتبت  إذا  املفعول  نفس  ولها  وصاحلة.  فعالة  األحجبة  من  جعلت  اليت  الشروط 
يهودي أو مسييح، كانوا يعتقدون أنين عالم فلك ويطلبونها مين يف أغلب األحيان. وبقي 
أن أقول إن أحد اآلباء اليسوعيني كان يبيع علنًا أحجبة جلعل الدجاج يبيض بوفرة، كان 
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ذلك يف منتصف القرن الثامن عشر ووسط شعوب مستنرية، أحجبت�ه لها نفس قيمة 
أحجبة العرب.

علم الرمل واملختص بمعرفة املغامرات يقوم به اليهود واملسلمون على حد سواء. 
فإن مرض أحدهم فهو يستشري وليًا ملعرفة إن كان سيتماثل للشفاء ويجيب�ه الويل بعد 

الرجوع إىل كتابه، أجره يف ذلك ديك أو نعجة.

يستنكر رجال الدين السنيون علم الرمل واألحجبة، لكنهم يتساهلون ألنها مصدر 
رزق عدد كبري من الكّتاب. ويعرف العرب بشكل عام ببخلهم، لذا يقوم العلماء األغني�اء 

باستخدام هذه العلوم املخجلة لكسب المال.

علم السحر الذي على كل عريب شريف أن خيشاه ويكرهه، هو ذلك العلم املوجه 
ألذية اآلخر وليس للخري الشخيص. يستخدمونه أحيانًا للفوز بامرأة وانزتاعها من بيت 
زوجها، والريم بها يف أحضان رجل غريب، ولهذا الغرض يعلق حجاب على باب بيتها. 
يتفوق بعض العمانيون يف هذا الفن الشنيع، إال أنهم ال يدانون املهارة الفائقة للسحرة 
يف أوروبا، فهم جيهلون محافل السحرة يف ليايل السبت، وال يعرفون فن الطريان يف الهواء 

على ذراع املكنسة.

لم أكن أتوقع أن أجد يف اجلزيرة العربي�ة هذا الكم من فنون السحر والتنجيم وعلم 
حجر الفالسفة. ويصل العرب إىل حد الهوس بهذا العلم، غايتهم وأملهم ومادة حبوثهم 
تفقر حالهم كما تفقر علماء الكيمياء األوروبيني. ويظنون أن سر حتويل الذهب معروف 
يف أوروبا وأن سكان البن�دقية على وجه اخلصوص يمتلكونه. ولديهم كتب عربي�ة تعالج 
قد  الفالسفة  حبجر  والهوس  الفكرة  أن  يب�دو  عقالني�ة،  ال  بآمال  لهم  وتويح  العلم  هذا 

أتت من الشرق كما أتت منه ووصلت إلين�ا الكثري من اخلرافات واحلكايات املضرة.

تعّرفنا يف بيت الفقيه إىل اثنني من هؤالء الكيمائيني، وكان كل منهما يعمل حسب 
مبادئ كتابه اخلاص. كان األول وهو رجل ودود عاقل ومزتن يؤمن بصحة ما يقوم به لو 
أنه وجد النبت�ة اليت تنمو يف جبال اليمن حسب قوله. كان يشك أنن�ا علماء يف الكيمياء 
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أيضًا، وقد أتين�ا حبثًا عن تلك النبت�ة العجيب�ة، لذا فقد وطد عالقته بالسيد فورسكال 
وقدم له عونًا كبريًا يف طلعاته الستكشاف النب�اتات يف املنطقة. لكن هذا الرجل البائس 
النبت�ة  العثور على  فقد كل أمالكه وكان يعمل بتمويل رجل ثري، ولم حيالفه احلظ يف 
املنشودة. ويقال إنه يف جبل لبن�ان تنمو نبت�ة تصبغ باللون األصفر أو اللون الذهيب أسنان 
السائد بقدرة  امللحوظة أن تكون سبب االعتقاد  اليت ترعى منها. ويمكن لهذه  الماعز 
األعشاب على دفع هذا العمل اخلارق إىل األمام. يف حني كان الثاين طبيب�ًا إن جاز القول 
فقريًا إىل درجة ال تسمح له بشراء انبيق زجايج. لكنه كان مقتنعًا تمام االقتن�اع بالنجاح 
يف احلصول على الذهب فيما لو تمكن من اكتشاف معىن كلمة يف كتابه. وعندما علم أن 
السيد دوهافن منكب على دراسة اللغات توجه إليه بالسؤال ملعرفة معىن تلك الكلمة 

الغريب�ة اليت لم يفهمها أحد حىت اآلن.
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الفصل األول
خصوبة األرض

عندما يضطر رحالة ما إىل قضاء قسم كبري من وقته يف املدن وال يمر على األرياف 
إال مرور الكرام، فإن إقامته ال تؤهله البت�ة لتكوين فكرة صحيحة عن خصوبة األرايض 
اليت  املعلومات  جمع  أهمل  لم  الشرق  يف  بالزراعة  يتعلق  زراعتها.وفيما  وطريقة 
استطعت احلصول عليها من استشارة أشخاص بدوا لناظري على درجة من الثقافة. 
العرب.  فيها  أقام  اليت  واملناطق  العربي�ة  اجلزيرة  أرايض  خصوبة  عن  خربته  ما  فنقلت 
اإلسكندرية.  من  بالقرب  مصر  يف  هي  عنها  يتحدثون  سمعتهم  اليت  املناطق  أخصب 
وحسب رواية التجار األوروبيني الذين أقاموا يف تلك املدين�ة، فإن تلك األرايض تعطي 
أضعافًا مضاعفة من القمح. وقد صرح الفالحون للسيد فورسكال أن مواسم القمح 
اخلرية كانت ترتاوح بنسبة بني 30 و70 من الواحد، بينما تراوحت يف بعض املناطق بني 
15 و من الواحد 20 ، مما يؤكد على األقل أن بايق األرايض وبالرغم من أن الني�ل يرويها ال 
تعطي من الواحد إال 10 يف كل أحناء مصر. ولم ير غراجنيه  )Granger( محصواًل أوفر من 

ذلك املحصول.

يف بالد الرافدين بالقرب من حيل )Helle( وبغداد والبصرة يمكن اعتب�ار األرايض 
اليت ترويها مياه دجلة والفرات، أرايض خصبة جدًا عندما تبلغ محاصيل احلنطة فيها 

من الواحد 20، وال يت�ذكر أحد أنه رأى فيها محصواًل وصل إىل 30.

ويف سهول آشور يف أربي�ل ونوايح املوصل، ال تعطي األرض إال من الواحد 10 أو 15. 
أما القمح املحصود من هذه األرايض الذي ال ترويه إال األمطار، فهو من أجود األنواع 
ويعطي من الدقيق أكرث مما يعطي قمح األرايض املروية، على حنو يساوي فيه 15 من 
بالد آشور 20 من بالد ما بني الرافدين، ويرتاوح املحصول عادة يف مناطق ديار بكر بني 

من الواحد 4 و15.
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وكان  الواحد  من   50 بلغ  الشعري  من  محصوله  أن  ماردين  سكان  أحد  يل  أكد  وقد 

يعتربه رائعًا ومذهاًل، ألنه عادة حيصد من 7 إىل 15.

بعد أن استقصيت حقيقة ذلك املحصول بشكل خاص، علمت أن تلك املنطقة 
للماشية  أفضل  وهو  األسود  والنوع  املعروف  العادي  النوع  الشعري:  من  نوعني  تعطي 

ويدر محصواًل يبلغ 50 بينما ال يعطي األول أكرث من 15.

كما أن هناك نوعان من القمح يعطي أحدهما محصواًل أوفر من اآلخر تقل زراعته 
ألنه على ما يب�دو يتعب األرض ويفقرها.

وقرب حلب يف سوريا ال يعرف الناس محصواًل أوفر من 20. وال يعرف الفالحون 
خريًا  السنوات  أكرث  يف   15 أو   12 جتاوز  محصواًل  حلم  ببيت  مرورًا  ودمشق  الصعيد  بني 

وعطاء.

ويصل محصول القمح يف اجلزيرة العربي�ة ونوايح مسقط إىل 10. ويب�دو أن الزراعة 
املناطق  أن  يل  أكدوا  وقد  الشرق.  يف  مكان  أي  من  أكرث  وتقدمت  تطورت  قد  اليمن  يف 
املزروعة تعطي 50 من القمح و140 من الذرة يف اجلبال، أما يف تهامة فإن املحصول يصل 
إىل 200 وأحيانًا 400 من الواحد.وتب�دو الذرة مدهشة يف طريقة بذرها وريها، ويستطيع 
بشكل  نفسه.  العام  يف  متت�الية  مواسم  ثالثة  مدة  نفسها  البذرة  على  احلصول  الناس 
عام الذرة هي املحصول األوفر، وقد قال السيد غراجنيه إنها تعطي على ضفاف الني�ل 

50 الواحد.

ويمكن من خالل هذه التفاصيل احلكم إىل حد معني على املحاصيل الزراعية يف 
الشرق. وإلضافة مسحة سحرية على روايتهم زعم القدماء وبعض الرحالة املعاصرين 
قد  الشرقيني  أن  ويمكن  تصدق.  ال  خيالية  منتجات  أعطت  األرايض  تلك  خصوبة  أن 

خدعوهم يف حساباتهم أو أنهم بالغوا فيها. 

ومن اجلائز أن يكون يف مبالغاتهم يشء من الصحة، فطريقة تقدير خصوبة األرض 
فهناك  أكيدة.  وغري  غامضة  طريقة  هي  الكمية،  تلك  ما  موسم  يف  أعطت  إنها  بالقول 
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أسلوب جيد لفالحة وبذر األرض يوفر البذر، كما سيت�اح يل قريب�ًا أن أعاين بنفيس يف 
حدييث عن الزراعة يف اليمن. فإذا ضاع نصف البذر بسبب سوء الزرع وأعطت األرض 
محصواًل وصل إىل 10 من الواحد ، بينما أعطت ارض أخرى 20 إذ لم يضع النصف اآلخر، 
فستب�دو أنها أخصب من األوىل بالرغم من أن لها اخلصوبة ذاتها. ولم يدخل يف مثل هذه 

التفاصيل املعاصرون أو األقدمون يف حديثهم عن خصوبة املناطق النائي�ة.

حيسبون  عندما  الزراعة  يف  املستخدمة  البذور  نوع  عن  يفصحوا  لم  أنهم  كما 
بطريقتهم محصول األرض. ورأين�ا مدى الفرق بني محصول أرض زرعت قمحًا وأخرى 
وقد   ، سورغو  باسم  أوروبا  يف  عليها  واملتعارف  الضخم  النوع  من  وهي  بالذرة  مزروعة 
مردودها  وبسبب  أراضين�ا،  يف  خبصوبتها  حتتفظ  أنها  عليها  املطبقة  التجارب  أظهرت 
استخدم  قد  الذرة  نوع  أن  فيب�دو  الشرق  يف  أما  زراعتها.  أوروبا  تركت  فقد  الضئي�ل 
الرئيس، وهو يزرع يف مصر وبالد  العرب يف صنع غذائهم  منذ زمن بعيد، ويستخدمه 
الذرة،  ويأكلون  قمحهم  وفلسطني  سوريا  يف  الفالحون  ويبيع  آشور.  وبالد  الرافدين 
ويب�دو أن هذه هي الذرة املعني�ة اليت حتدث العديد من الكتاب عن مواسمها املدهشة 

يف بعض املناطق يف الشرق.
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الفصل الثاين

الفالحة وطريقة البذر
األرايض  خصوبة  تفاوت  بسبب  ملحوظًا  اختالفًا  املشرق  بالد  يف  الزراعة  ختتلف 
آشور  وبالد  الرافدين  وبالد  مصر  يف  الزراعة  وُتهمل  املناطق،  بني  الطقس  واختالف 
وسوريا إهمااًل كبريًا، فهي بالد قليلة السكان وقد بقيت الكثري من أراضيها الغني�ة بورًا 

ودون أية عناية.

وحال الزراعة أفضل وأحسن يف اجلزيرة العربي�ة اخلاضعة حلكم أقل استب�دادًا. 
جتره  الذي  املحراث  فيستخدم  الصنع،  وسيئ�ة  بدائي�ة  فيها  الفالحة  أدوات  أن  بي�د 
ثريان وهو من أبسط األنواع، وتقلب األرض قلياًل يف كل االجتاهات حىت تصبح سهلة 
الثريان، كما استخدمت  بالقرب من بغداد حمريًا تربط إىل املحراث مع  احلراثة. رأيت 
البغال بالقرب من املوصل. ويستعمل العرب معواًل لفالحة البساتني وعزق األرايض 
السقاية معواًل عريضًا  املحراث، و يستخدمون لشق قنوات  إليها  اليت ال يصل  الوعرة 

جدًا يديره رجالن يقوم األول بغرزه يف األرض بينما يشده اآلخر بواسطة احلبال.

يف كثري من املناطق يف اليمن تزرع األرايض كما تزرع البساتني. ويكلف ذلك مجهوًدا 
اجلبلية  املناطق  يف  احلقول  وترتكز  الدقة.  من  بكثري  ريها  فعليهم  شاقًا،  وعماًل  مضني�ًا 
ر إليها املياه عرب قنوات من أعايل اجلبال، ويضطر سكان 

ُ
اليمني�ة على شكل مصاطب جت

لبعض  الماء  حبس  بغية  بسدود  حقولهم  إحاطة  إىل  املمطرة  الفصول  خالل  السهول 
الوقت على سطح األرض. وقد وصفت مسبقًا هاتني الطريقتني عندما حتدثت عن 

رحاليت إىل زبي�د يف املناطق اجلبلية.

اليمني�ة سدًا يف سفح اجلبل،  للري، يصنع سكان اجلبال  الماء الضروري  وجلمع 
كما يوجد إىل جانب هذه السدود اخلاصة والصغرية سدود عامة عريضة جدًا صنعت 
على شكل سور متني بني ارتفاعني متقاربني. وال تملك سهول ذمار للري إال آبارًا عميقة 
تسحب مياهها بقوة السواعد. ومن املدهش أن العرب لم يتبنوا اآلالت اليت تعمل بقوة 

الماء كتلك املستخدمة عند جريانهم يف مصر ويف اجلزر الهندية.
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مليئ�ًا  كيسًا  حيمل  فالح  هناك  كان  اليمني�ة.  اجلبال  يف  يب�ذرون  كيف  شاهدتهم 
األرض  ويضغط  بساتينن�ا،  يف  البازالء  حنن  نب�ذر  كما  األثالم  يف  بشح  ينرثه  بالعدس 
بقدميه من اجلانبني كلما تقدم لطمر البذور. أما يف مناطق أخرى فيسري خلف الفالح من 
يب�ذر ويلقي بالبذر يف األثالم ليطمر األول األرض من جديد بمحراثه. وكلتا الطريقتني 
مضنيتني ألن عليه من ينرث البذر السري على طول األثالم، لكن من شأن هذه الطريقة 

توفري احلبوب فال جيف قسم منها وال تنقره الطيور.

الفصول فيها ال يدفع  فانتظام  العربي�ة،  البذور يف اجلزيرة  القليل من  ويستخدم 
احلكم  دقة  عدم  على  آخر  برهان  وهذا  األرض.  يف  احلبة  تموت  أن  اخلوف  إىل  الفالح 

الذي نطلقه على خصوبة األرض بالنظر إىل محصولها بالنسبة لبذرة واحدة.

مشك  بني  اجلبال  يف  أيضًا  ورأيت  اليمني�ة.  املناطق  بعض  يف  يدويًا  الذرة  تزرع 
يزرع  كما  منتظمة  صفوف  يف  بالذرة  زرعت  حقواًل   )Sehan( وسيحان    )Moshak(
امللفوف يف أوروبا، كان ذلك من أجمل احلقول اليت رأيتها يف حيايت. بدت كلها بطول واحد 
فال ترى بينها نبت�ة صغرية من األعشاب الضارة. لكنها لم تكن بنفس اجلودة يف احلقول 
املجاورة، دليل على تفاوت مهارة الفالحني العرب. وقد كانت احلقول املحيطة ببيت 

الفقيه مزروعة بطريقة عشوائي�ة ومليئ�ة بالزؤان.

القمح  سنابل  بني  صغري  بمحراث  حقله  حيرث  فالحًا  محراس  جبل  قرب  ورأيت 
اليت بلغ ارتفاعها تسع أو عشر بوصات وقد زرعت يف صفوف متن�اسقة، كانت الثريان 
قد دربت على املرور بني تلك الصفوف دون أن تدوسها، كانت أهمية ذلك العمل تكمن 
يف إتالف األعشاب الضارة وطمر جذور النب�اتات جيدًا، وتهيئ�ة األرض لتلقي األمطار 
لتأكلها،  للماشية  وتعطى  باليد  الضارة  األعشاب  من  تبقى  ما  يقتلع  ثم  الري.  ومياه 
جدًا يف  قديمة  هي طريقة  إنما  جديدة  أنها  أوروبا  تظن  اليت  ودوهامل  تول  فطريقة  إذًا 
يسهر  لذا  املؤذية،  واحليوانات  الطيور  إبعاد  جيب  املواسم  وحلفظ  العربي�ة.  اجلزيرة 
يف  أما  شجرة  يتسلقون  اجلبال  ففي  حقولهم،  على  الغرض  لهذا  بالتن�اوب  الفالحون 

تهامة يصعدون إىل ما يشبه منصة مسقوفة.



501القسم الثامن والعشرون: الزراعة عند العرب
الفصل الثالث

مواسم احلصاد
جغرافية  بسبب  ال  العربي�ة،  اجلزيرة  يف  كبريًا  اختالفاً  القمح  نضج  وقت  خيتلف 
أيضًا  يتعلق  الرئيس  السبب  إن  بل  فقط،  اجلنوب  أو  الشمال  يف  كانت  إن  األمكنة 
مساحة  يف  كثريًا  الوقت  واختلف  فيه،  األرض  ري  يمكن  الذي  والفصل  زرعه  بطريقة 
الشعري  سنابل  كانت  )تموز(  يوليو  من  عشر  اخلامس  ففي  الصغرية.  اإلمام  واليات 
بالقرب  العدس  بذر  من  لتوهم  الفالحون  انتهى  بينما  صنعاء،  يف  واكتزنت  امتألت  قد 
من اجلبال يف شميس )Chamis(. أما يف سهول بيت الفقيه فقد بلغ ارتفاع الذرة من 
سبعة إىل ثماني�ة أقدام خالل األيام األوىل من شهر أغسطس )آب( بينما كانوا يفلحون 
احلقول ويسقونها يف الوقت ذاته لبذار جديد يف وادي زبي�د الذي ال يبعد عن بيت الفقيه 

إال مسري يوم واحد وأقل.

يف  ليحصد  األول(  )كانون  ديسمرب  شهر  يف  والشعري  القمح  فُيب�ذر  مسقط  يف  أما 
أواخر مارس )آذار(، يف حني تب�ذر الذرة يف شهر أغسطس )آب( لتجىن سنابلها يف نهاية 
شهر نوفمرب )تشرين الثاين(. وختصب أشجار النخل يف ديسمرب )كانون األول(، بما أن 
لذا يوجد تمر طازج طوال  تلو اآلخر  الواحد  التمر ينضج  تنتج عدة أصناف من  ُعمان 

هذه األشهر الثالثة فرباير )شباط( ومارس )آذار( وأبريل )نيسان(.

األول(.  )تشرين  أكتوبر  شهر  يف  القنوات  ضفاف  على  األرايض  تب�ذر  مصر  ويف 
ُتب�ذر األرايض اليت ال يمكن ملياه  فينضج القمح يف نهاية شهر فرباير )شباط(، يف حني 
بينما  )شباط(  فرباير  شهر  يف  احلنطة  فتنضج  الثاين(  )تشرين  نوفمرب  يف  ريها  الني�ل 
مايو  شهر  بداية  يف  الشعري  حصد  يمكن  املوصل  ويف  )آذار(.  مارس  يف  الشعري  ينضج 
بغداد  يف  احلبوب  مواسم  وتسبق  يومًا.  بأربعني  ذلك  بعد  فيحصد  القمح  أما  )أيار( 

مثي�التها يف املوصل بنحو عشرين يوًما.

القمح  باملناجل  حيصدون  لكنهم  جذوره،  مع  العرب  يقتلعه  القمح  ينضج  عندما 
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أيضًا  املناجل  الهنود  ويستخدم  ملواشيهم.  علف  يكون  ما  وكل  واألعشاب  األخضر 
يف  طريقة  والهندي  العريب  الشعبان  ويمتلك  الهند.  جوز  أشجار  وتقليم  األرز  حلصد 
الماء  من  قليل  عليه  ويصب  الرمل  يف  املنجل  فيوضع  املناجل،  لشحذ  البساطة  غاية 

ويفرك الرمل الرطب باألقدام حىت ُيشحذ بما يكفي.

وحلصد القمح جيمع العرب السنابل يف ُحزم كبرية ليدوسها حجر كبري جيره ثوران. 
هذه الوسيلة لدرس القمح وإخراج حباته تشبه إىل حد بعيد الطريقة املتبعة يف مصر 

اليت سبق وحتدثت عنها يف وصفي لعادات املصريني.

جتره  الصوان  أحجار  عليه  كدست  لوح  الغرض  لنفس  فيستخدم  سوريا  يف  أما 
الثريان فوق السنابل املفرودة يف السهل. وفيما تبقى ال يعتقد العرب باخلرافات بنفس 
حدة اعتقاد اليهود، وال يب�ذلون أي جهد يف بذر احلقل بمختلف أنواع احلبوب إن ظنوا 

أن يف ذلك منفعة لهم.
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الفصل الرابع

احليوانات األليفة
يوجد يف اجلزيرة العربي�ة عدد كبري من كل أصناف احليوانات األليفة اليت تعيش 
يف البالد احلارة، فرتىب اخليل والبغال واحلمري واإلبل واألبقار والثريان واخلراف والماعز. 

كما توجد الدواجن يف املناطق اخلصبة بكرثة حىت أنها تب�اع بأسعار خبسة. 

ويولونها  باخليل  نعلم  كما  العرب  يعىن  األليفة،  احليوانات  أصناف  كل  بني  من 
األصول،  مجهولة  وهي  الكدييش  خيل  عامني:  صنفني  يف  كبرية.ويصنفونها  أهمية 
وخيل الكشالين وقد كتبت أصولها منذ ألفي سنة، وال يقدر النوع األول أكرث من اخليول 

األوروبي�ة ويستخدمه الناس حلمل األثقال واألعمال اليومية.

بينما ال يستخدم النوع الثاين يف األعمال بل للركوب فقط، يقدر العرب هذه اخليل 
تقديرًا كبريًا لذا فهي تب�اع بأسعار مرتفعة جدًا. ويقال إنها تعود بأصولها إىل مربط خيل 
تتحمل  أنها  املؤكد  من  فإنه  النبيلة  األصول  تلك  جتاوزنا  وإن  احلكيم.  سليمان  امللك 
فائقة  قوة  إليها  وتنسب  طعام،  بدون  أيام  لبضعة  البقاء  ويمكنها  واإلرهاق  التعب 
فريدة، ويقال إن العرب ينقضون على األعداء معتلني صهواتها. وقد أكدوا يل أن خياًل 
فإنه  طوياًل  فارسه  حمل  على  قدرته  وعدم  وبتعبه  جبرحه  يشعر  عندما  النوع  هذا  من 
خيرج من الصف ليضع الفارس يف مأمن أما إذا وقع أرضًا بقي اخليل جبانب�ه يصهل ليأيت 
لنجدته أحد ما، وهذه اخليل ليست كبرية أو جميلة بل إنها خفيفة يف اجلري، لذا فإن 
العرب ال يقدرونها بسبب نسبها فقط بل بسبب صفاتها وخصالها وليس جلمالها أبدًا.

وخيل الكشالين يربيها بشكل رئيس البدو املقيمون بني البصرة وماردين وسوريا، 
حيث يأىب السادة امتطاء خيل غريها. كما أن هذا النوع ينقسم إىل عدة أصول لكل منها 
اسمه اخلاص، ويب�دو أن أصل اجللفة هو أكرثها انتشارًا. ولبعض تلك األصول شهرة 

أكرب بسبب قدمها ونقاء دمها ورفعتها. 

بالرغم من معرفتن�ا من خالل التجربة أن الكشالين أرفع مكانة من الكدييش، إال 
أنن�ا نفضل من النوع األول األنىث أماًل باحلصول على دم صاف.
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يف الواقع يفتقد العرب إىل لواحئ األنساب للربهان على نسب خيلهم الكشالني�ة، 
إال أنهم متأكدون من دقة أنسابها ألن فرسًا من هذا النوع ال تلقح إال حبضور شهود من 
العرب. صحيح أن كره العرب شديد ونفورهم من شهادة الزور، إال أن األمر يصبح أكرث 
والدة  حول  كاذبة  شهادة  عن  واحد  مثل  لدين�ا  وليس  املهمة،  احلالة  هذه  مثل  يف  حدة 
كهذه  هامة  قضية  يف  باحلقيقة  اعرتافه  عدم  أن  االقتن�اع  تمام  مقتنع  العريب  ألن  خيل، 

يودي به مع أسرته إىل الهالك.

عندما يريد مسييح تلقيح فرس كشالني�ة يملكها مع فحل من النوع نفسه، فإنه 
يضطر إىل استدعاء شاهد عريب يبقى بالقرب منها عشرين يومًا للتأكد من أن خياًل غريب�ًا 
العريب  وعلى  حمارًا،  أو  خياًل  بعيد  من  ولو  ترى  أال  الفرتة  هذه  خالل  وعليها  يقربها،  لم 
والدة  وثيقة  الوالدة  بعد  األول  األسبوع  يف  ُيرسل  والدتها،  عند  حاضرًا  يكون  أن  نفسه 

شرعية ملهرة من أب وأم من النوع الكشالين، بينما تعرف املهرة دومًا باسم الكديش.

يبيع العرب بدون غش فحول الكشالين كما تب�اع بايق اخليل، لكنهم ال حيبون بيع 
الفرس منها من أجل المال، أما إذا ضاقت أحوالهم وعجزوا عن العناية بالفرس فهم 
يكون  أن  أو  ستلد  اليت  املهر  من  نصيبهم  لهم  يكون  أن  شرط  آخر  عريب  إىل  بها  يوكلون 

بإمكانهم اسرتدادها بعد وقت محدد.

النوع الكشالين فإنه كما األشراف من الشيوخ  أما فيما يبقى من احلديث حول 
باخليل،  كثريًا  األتراك  يهتم  وال  مضاربهم.  يف  إال  ومكانتهم  قيمتهم  تعرف  ال  العرب، 
فبالدهم أكرث خصوبة وريًا ولو كانت السهول أقل خصوبة وريًا، فال تلزمهم خيل للعدو 

السريع وهم يفضلون اخليل الكبرية لالستعراض بسروجها وزينتها الرائعة.

يف  يقدرونها  أنهم  وأشك  اجلوف،  وبالد  احلجاز  يف  موجود  الكشالين  أن  يب�دو 
واليات اإلمام، فخيل كبار الشخصيات جميلة جدًا وبالتايل ال يمكن أن تكون من النوع 

الكشالين.

النوع ويدفعون 800 إىل 1000 أكو ثمن اخليل  يشرتي االجنلزي أحيانًا خياًل من هذا 
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يرسل  أن  فضل  لكنه  الثمن  هذا  ضعف  البنغال  يف  إجنلزيي  لتاجر  دفعوا  وقد  الواحد، 

اخليل إىل اجنلرتا أماًل باحلصول عل أربعة أضعاف املبلغ الذي ُدفع يف املخا.

يوجد يف اجلزيرة العربي�ة نوعان من احلمري: الصغرية الكسولة فال يقدرونها كما ال 
تقدر يف أوروبا، والكبرية الشجاعة اليت يولونها أهمية كربى. فتب�اع بأسعار باهظة، وقد 

بدت يل مرحية أكرث من اخليل يف السفر.

هناك مجال لالعتقاد بوجود عدة أنواع من اإلبل يف اجلزيرة العربي�ة. فاإلبل اليت 
نراها يف واليات اإلمام حجمها صغري ولونها بين فاحت، أما اإلبل يف جنران فهي كبرية ثقيلة 
ولونها بين غامق. أما يف مصر و اجلزيرة العربي�ة فليس لها إال سنام واحد، ومن لم يعتد 
إال  الواحد،  السنام  ذات  اإلبل  عن  تميزيها  يمكنه  ال  احليوانات،  تلك  رؤية  على  كثريًا 
بسبب هيئتها اخلفيفة اليت جتعلها تب�دو يف احلال خاصة للعدو واجلري. ولم تسنح يل 
الفرصة إال مرة واحدة لرؤية جمال بسنامني كان ذلك يف مدين�ة يف األناضول وقد أتوا 
بها من شبه جزيرة القرم. لكن تلك اجلمال كانت كبرية وثقيلة حىت خيل إيل أنها من نوع 

خاص.

الكربى،  األنهار  ضفاف  وعلى  املستنقعات  مناطق  يف  اجلواميس  الشرق  يف  جند 
مصر  يف  جواميس  وجدت  العادية.  القرون  ذات  البهائم  أعداد  من  أكرب  وأعدادها 
مما  أكرث  حليب�ًا  اجلاموس  أنىث  تعطي  العايص.  ونهر  والفرات  دجلة  وقرب  وبومباي 
تعطيه البقرة العادية، ويمكن استخدام الذكر يف الفالحة كما تستخدم الثريان عندنا. 
إال أن نوعية حلمها أقل جودة من حلم الثريان فهو قاس وطعمه غري مستساغ. ويضطر 
التجار األوروبيون إىل تن�اوله يف هذه البالد اليت تكرث فيها اجلواميس، وأظن أنين تن�اولت 
االثنني،  بني  للفرق  أنتب�ه  أن  دون  الثور  حلم  من  بداًل  صغري  جاموس  حلم  ذلك  مع 
يستخدم العرب طريقة إلجبار أنىث اجلاموس على در حليب أوفر وهي ذات الطريقة 
اليت استخدمها السكيثيون القدماء )شعب يف إيران( لنفس الغرض مع اخليل، فبينما 

حيلب البقرة أحدهم يقوم اآلخر بدغدغتها.
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أو  حدبة  األمامية  القوائم  فوق  الكتفني  بني  العربي�ة  اجلزيرة  يف  واألبقار  للثريان 
قطعة من الدهن وهي كحدبة اجلمل تكرب وتصغر كلما زاد وزن احليوان أو نقص. ولم 
عن  للدفاع  دائرة  يف  للتحلق  تدفعها  اليت  الثريان  هذه  غريزة  عن  شيًئ�ا  أعلم  أن  أستطع 
اجلزيرة  يف  الثريان  تمزي  العادة  هذه  أن  املرجح  ومن  املفرتسة.  احليوانات  ضد  النفس 

العربي�ة عن الثريان يف أوروبا وبصغر حجمها وقرونها.

تفتقد  اليت  املراعي  على  االعتماد  للعرب  يمكن  ال  األليفة  احليوانات  وإلطعام 
إليها بالد صحراوية كهذه. ويقتصر علف اخليل والثريان واحلمري على القش والشعري 
والفول. العلف الوحيد الذي يزرعه العرب هو نوع من الفول يدعى Phofeolas، ويزرع 
املصريون يف أراضيهم املروية بايق احلبوب لنفس الغرض. أما اإلبل فتأكل أقىس أنواع 
النب�اتات، إال أن غذاءها األسايس يف اجلزيرة العربي�ة يتكون من نوع من اليقطني الذي 

ينمو يف أكرث املناطق جفافًا وقحطًا.
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القسم التاسع والعشرون
التاريخ الطبيعي يف اجلزيرة العربي�ة
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الفصل األول
ملحة عامة حول التاريخ الطبيعي يف اجلزيرة العربي�ة

الطبيعية  املنتجات  فحص  هو  شك  أي  دون  حملتن�ا،  أهداف  من  هدف  أهم  كان 
محددة،  مهمة  حملتن�ا  أفراد  من  فرد  كل  عاتق  على  ألقيت  وقد  اجتي�ازها.  علين�ا  لبالد 
وأوكلت مهمة فحص املنتجات الطبيعية بشكل خاص إىل السيد فورسكال، فالنشاط 
يانعة  بثمار  مبشرة  وتب�دو  العالم  ذاك  عن  عرفت  خصال  هي  واحلماس،  واملواهب 
واكتشافات عديدة يف التاريخ الطبيعي يف اجلزيرة العربي�ة كما يف مصر، وقد كان لديه 
متسعًا من الوقت لدراستها قبل وفاته املبكرة. خابت بعض آمالنا بسبب عدة عوامل 
سلبي�ة وغري مواتي�ة كانت قد واجهتن�ا، وأجد من املناسب أن أذكرها بالتفصيل لسببني 
أولهما االعتذار عن تقصري حملتن�ا، وثانيهما تشجيع رحالة آخرين الغتن�ام فرص أوفر 

حظًا إلتمام وإكمال عمل كان قد بدأه صديقنا بكثري من احلماس والنجاح.

كان الوقت املخصص إلقامتن�ا يف الشرق بشكل عام قصريًا جدًا، وأىت التأخري غري 
ولهذا  العربي�ة.  اجلزيرة  إىل  للسفر  خصصناه  الذي  الوقت  من  ليحد  مصر  يف  املنتظر 
التاريخ الطبيعي ملثل تلك البالد الواسعة لم يكن أمامنا إال ستة أشهر، من  ولفحص 
عام  من  )حزيران(  يونيو  أوائل  حىت  1762م  عام  األول(  )كانون  ديسمرب  شهر  نهاية 
بعض  على  مررنا  فقد  وبالتايل  فورسكال،  السيد  فيها  تويف  اليت  الفرتة  وهي  1763م، 
املواضيع مرور الكرام. وقد فرض علين�ا االنشغال الدائم لرفاق السفر أن نفرتق يف أغلب 
األحيان، فقد حالت أسباب مماثلة دون أن يرى السيد فورسكال جبل سين�اء، ومنتجات 

ذلك القسم من البرتاء.

البلدان اليت قطعناها وطبيعتها لم تكن أيضًا من العوامل  مناخ أرض الكثري من 
أنها أرض  حني  يف  واحليوانات،  النب�اتات  بأصناف  مليئ�ة  بأنها  نظن  كنا  املساعدة،فقد 
جرداء قاحلة رملية كمثل ذلك القسم الكبري من اجلزيرة العربي�ة، فال تغطيها النب�اتات 
الطبيعي  التاريخ  عالم  جيد  فلن  لذا  الغذاء،  نقص  بسبب  احليوانات  فيها  تعيش  وال 
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إال عددًا صغريًا من األشياء للدراسة، فالتاريخ الطبيعي يف منطقة كهذه ليس واسعًا. 
وبسبب أشعة الشمس احلارة يف اجلزيرة العربي�ة تذبل األزهار سريعًا، فإن انكب عالم 
نب�اتات على دراسة أنواع مختلفة من النب�اتات، تفوته اللحظة املناسبة إن كانت إحدى 

النب�اتات مزهرة ويضطر لالنتظار حىت املوسم املقبل. 

من املمكن إجياد حل لهذه املعضلة بدراسة النب�اتات يف البساتني واحلدائق، لكن 
اجلزيرة  تهملها  كما  بالبساتني  العناية  يهمل  بلد  األرضية  الكرة  سطح  على  يوجد  ال 
العربي�ة، إال أن هناك بعض البساتني الصغرية يف أطراف املدن الكربى، ففي بيت الفقيه 

أقام أحد الوالة القدماء مشتاًل واحدًا فقط.

يكلفون  وال  الطعام،  أنواع  بأبسط  واجلدي  الزاهد  الشعب  هذا  العرب،  يكتفي 
فرتات  بالبساتني  العناية  يف  الرغبة  وتفقدهم  جديدة،  نوعيات  إنت�اج  عناء  أنفسهم 
اجلراد  يأيت  و  النب�اتات،  يتلف  مما  عام  من  أكرث  أحيانًا  تستمر  اليت  الطويلة  اجلفاف 

فيقيض على الغطاء األخضر يف األرياف.

أما الباني�ان فيجربهم دينهم على تن�اول طعام نب�ايت، لذا فهم يزرعون أنواعًا كثرية 
من اخلضار يستوردها معظمهم من الهند وهي من اخلضار املعروفة والمألوفة.

إىل جانب هذه العقبات امللموسة اليت تقف عائقًا يف وجه كتابة التاريخ الطبيعي 
يف الشرق، ينضم عامل آخر ينبع من عقلية الشعوب اليت تقيم يف هذه املنطقة، فالعرب 
شعب جاهل جشع فظ، ليس بإمكانه أن يتخيل أن الفضول وحب االستطالع وحده 
يدفع األورويب ليعرض نفسه لكل هذه األسفار الشاقة، ويفرتضون أي العرب أن هناك 
هدفًا أو حبثًا عن كنوز دفين�ة يكمن وراءها، كما يعتقدون أن األورويب يملك مهارة فائقة 
الرحالة  غىن  عن  عامة  بصورة  الشائعة  املسبقة  األفكار  وتأيت  هدفه.  إىل  الوصول  يف 

بسبب تعرضه إىل أخطار دائمة من قبل اللصوص وقطاع الطرق.

بالغة من محاولة  اللصوص وجنا بصعوبة  السيد فورسكال بعد أن سرقه هؤالء 
مشابهة يف مصر، اضطر إىل تأجيل طلعاته االستكشافية والعلمية، ووجد حال ملشكلته 
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تاريخ  عالم  وكأي  لكنه  القاهرة،  ضوايح  من  نب�اتات  له  جيلب  أن  عريب  رجل  إىل  فطلب 
بهذا  اليمن  يف  حظًا  أوفر  صاحبن�ا  بنفسه.وكان  مكانها  إىل  الذهاب  يفضل  كان  طبيعي 
اخلصوص، فالقوانني وعادات الناس فيها توفر للغريب أمانًا كبريًا، لم يزعجه اليمنيون 
يف حبوثه بل أسعدهم رجااًل ونساء من كل الطبقات ومختلف األعمار أن يسرعوا إليه 

حاملني النب�اتات اليت تنمو يف بالدهم فيطلعونه عليها ويسمونها له.

طبيعيًا  مياًل  ويميلون  األرياف  يف  أوقاتهم  معظم  وفالحني  رعاة  العرب  يقيض 
للزراعة ويكتسبون فيها مهارة إىل حد ما، لكن ولكسب صداقة هؤالء األناس الطيبني 

عليك التكيف مع عاداتهم وعقليتهم واالكتفاء بمقاسمتهم أردأ أنواع الطعام.

دون  ساهمت  قد  عليها  أورويب  يعتاد  أن  يصعب  اليت  واملضني�ة  القاسية  فاحلياة 
شك يف تقصري عمر صديقنا.

وبالرغم من كل هذه العقبات املتنوعة كان السيد فورسكال دؤوبًا يف سعيه إلجناح 
مشروعه بشكل فاق كل توقعاتن�ا وتطلعاتن�ا،وال يمكنن�ا أن نستوعب كيف قام بوصف 
واكتشاف ما يزيد عن 300 نوع من احليوانات وما يربو عن 800 صنف من النب�اتات يف 
وقت قصري. كان بإمكان هذا العدد الوصول إىل حد بعيد لو لم يضع هذا العالم نظامًا 
فحص  أرجأ  قد  كان  السبب  ولهذا  دقيقًا،  فحصًا  فحصه  ما  إال  وصف  بعدم  لنفسه 
لنفس  قام  كما  الوقت.  من  آخر  متسع  إىل  والقواقع  احلشرات  من  كبرية  مجموعة 
سوء  القارئ  وسيت�ذكر  الكحول.  يف  والربمائي�ات  األسماك  من  العديد  حبفظ  الغرض 
املخا  جمارك  يف  أزعجتن�ا  اليت  الغريب�ة  الزيارة  أثن�اء  املجموعة  هذه  تلقتها  اليت  املعاملة 

اليت أتيت على ذكرها يف معرض ما قصصت عن رحلتن�ا.

يف  فاكتشفت  وفاته.  بعد  صديقنا  أوراق  نشر  علي  كان  أوروبا،  إىل  عوديت  بعد 
على  فورسكال  السيد  اعتاد  فقد  الطبيعي،  للتاريخ  جديدة  خسارة  املناسبة  هذه 
من  أكرث  الواقع  يف  وجدت  فقد  بسهولة.  تبعرثت  متفرقة  أوراق  على  ملحوظاته  كتابة 
الثغرات  بعض  يل  أظهرت  جديد،وقد  من  ومطابقتها  وترتيبها  جمعها  علي  ورقة   1800
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والفجوات ضياع عدد كبري منها. وبغض النظر عن ختميين وحديس بضياع بعض منها 
فقد نشرت كل ما استطعت إنقاذه من تلك البقايا يف مؤلفني باللغة الالتيني�ة: األول 
وصف احليوانات )سلسلة رقم 4، 1775(؛ والثاين بعنوان النب�اتات يف اجلزيرة العربي�ة 

)سلسلة رقم 4، 1775(.

موجهان  لينوس،  كتب  أسلوب  وفق  الالتيني�ة  باللغة  املكتوبان  املؤلفان  هذان 
باألخص لعلماء التاريخ الطبيعي. أما إلرضاء القراء بصورة عامة فسأكتفي باستخالص 
الطرائف والغرائب اليت تعّرف باملنتجات اخلاصة أو الشائعة يف بالد جبن�اها. وبالرغم 
األشياء  بعض  سريعًا  درست  أنين  إال  اختصايص  من  ليس  الطبيعي  التاريخ  أن  من 
فالقسم  بينها،  أفرق  أن  دون  صديقي  ملحوظات  إىل  ملحوظايت  وسأضم  به،  املتعلقة 

األكرب منها يعود إىل السيد فورسكال.
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الفصل الثاين
املناخ واألرايض يف شبة جزيرة العرب

بلد كاجلزيرة العربي�ة يمتد من 30 حىت 13 على خطوط العرض الشمالية، والواقع 
احلرارة  درجات  وتصل  جدًا.  حار  مناخ  عن  فكرة  يعطي  املدارية،  املنطقة  يف  بالنتيجة 
من  كغريها  املنطقة  هذه  لكن  قصوى.  حدود  إىل  العربي�ة  اجلزيرة  يف  املناطق  بعض  يف 
ارتفاع أراضيها وموقعها اجلغرايف وطبيعة أراضيها دورًا هامًا يف  املناطق، حيث يلعب 

تنوع مناخها وتب�اين�ه.

اجلزيرة  طبيعة  عن  وصحيحة  واضحة  فكرة  تشكيل  علين�ا  التنوع  هذا  ولفهم 
االجتاهات  كل  من  حييطها  اجلبال  من  كتلة  أنها  على  البالد  هذه  تصور  العربي�ة.يمكن 
هذا  من  جزًءا  والشرق  الشمال  يف  والبرتاء  سوريا  صحراء  وتؤلف  أجرد،  رملي  سهل 
اجلبال  إىل  وصواًل  البحر  من  واملمتدة  تهامة  العرب  يسميها  اليت  السهول  أما  السهل، 
البحر األحمر واملحيط الهندي واخلليج  العربي�ة من كل اجلهات من  فهي حتد اجلزيرة 

العريب.

السهول  هذه  ويف  اجلرداء  اجلبال  بعض  فيها  تتن�اثر  اليت  الصحاري  هذه  يف 
املنخفضة، ال يشء حيد من حدة الشمس اليت حترق الغطاء األخضر وحتيل األرض إىل 
رمال، اجلفاف هنا كبري جدًا حىت أنها ال تمطر على مدى سنني كاملة، وتضيع يف الرمال 
مياه الوديان اليت تنحدر من اجلبال دون أن تصل إىل البحر. ودون االستعانة بمياه تلك 
حيرمون  فإنهم  أراضيهم،  إىل  الفالحون  جيرها  اليت  املمطر  الفصل  يف  تزداد  اليت  الوديان 
من إنت�اج مواسمهم الضئي�ل. وقد برهنت بعض الدراسات باستخدام مزيان حرارة جيد 
على أن درجات احلرارة يف اللحية واملخا ومسقط على سبي�ل املثال قد وصلت إىل أرقام 

لم تصل إليها احلرارة يف أي بلد حار آخر.

تستقطب  الشاهقة  اجلبال  فسالسل  البالد،  داخل  يف  احلرارة  درجات  وتتب�اين 
البارد  الطقس  ويؤدي  النب�اتات.  وحتيي  الطقس  تنعش  غزيرة  أمطاًرا  فتحدث  البخار 
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بسبب االرتفاع إىل ثلوج ال تبقى طوياًل. فبينما يقايس سكان السهول من ارتفاع درجات 
احلرارة يضطر اجلبليون إىل ارتداء عباءات مبطنة بالفرو. وقد أكدوا يل وجود اجلليد يف 

بعض اجلبال و حدوث صقيع يف صنعاء أحيانًا وهي تقع بني اجلبال داخل البالد.

موقع تلك اجلبال وسط شبه جزيرة هو سبب ظاهرة جندها أيضًا يف شبه جزيرة 
الواقعة  البالد  يف  منتظمة  بصورة  املمطرة  الفصول  تقلب  جبال  تتخللها  اليت  الغاجن، 
يب�دأ  فهو  الفوائد،  بأفضل  اليمن  غرب  يف  األمطار  فصل  ويعود  املدارية.  املنطقة  يف 
)أيلول(،  سبتمرب  شهر  منتصف  حىت  ويستمر  )حزيران(  يونيو  شهر  منتصف  من 
وتكون درجات احلرارة مرتفعة جدًا، ويكون الناس واألرض يف أمس احلاجة لألمطار 
أما يف شرق تلك اجلبال أي من جهة مسقط، فتهطل األمطار من منتصف  املنعشة، 
شهر نوفمرب )تشرين الثاين( إىل منتصف شهر فرباير )شباط(، أما يف حضرموت وُعمان 
)شباط(  فرباير  شهر  منتصف  من  األمطار  فصل  فيستمر  اجلنوبي�ة  السواحل  وعلى 
حسب  اجلزيرة  شبه  يف  تدور  وكأنها  األمطار  )نيسان(.وتب�دو  أبريل  شهر  منتصف  إىل 
احتمال  عن  الناس  يتحدث  اليمن  تهامة  فصل.ويف  كل  خالل  السائدة  الرياح  هبوب 

هطول أمطار ربيعية.تتعلق بها وفرة وجناح املحاصيل الزراعية.

السالسل  عن  تفصلها  اليت  الوديان  وغىن  خصوبة  إىل  األمطار  انتظام  يؤدي 
والصحة  باجلمال  ونقًيا  علياًل  هواًء  يتنشقون  الذين  اجلبل  سكان  ويتمتع  اجلبلية. 
مختلفة  بمحاصيل  موقعها  بسبب  املنطقة  هذه  يف  العرب  حيصل  والشجاعة.كما 

حسب تنوع واختالف املناخ.

فيها  تتكاثر  كما  الهند،  من  أحضروها  اليت  النب�اتات  من  أنواع  السهول  يف  وتنمو 
ويف  املعتدلة.  املناطق  وحيوانات  نب�اتات  اجلبال  يف  تعيش  و  احلارة.  املناطق  حيوانات 
املناخ، حبيث توجد فوائده  أنواع من  العربي�ة جتمعًا لعدة  اعتب�ار اجلزيرة  النهاية يمكن 

النسبي�ة مجتمعة يف املساحة املمتدة بني البحر األحمر واخلليج العريب.

انطالقها  العربي�ة حبسب نقطة  الرياح اختالفًا شديدًا يف اجلزيرة  ختتلف طبيعة 
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وطبيعة املناطق اليت مرت بها الرياح، وجند أن الرياح القادمة من النقطة نفسها يمكن 
أن تكون رياحًا جافة أو رطبة فيما إن اجتازت املحيط أو الصحارى وصواًل إىل منطقتني 
الرياح من جهة اجلنوب الشريق برطوبة  العريب تأيت  مختلفتني. فعلى سواحل اخلليج 
من  القادمة  الرياح  مرتفعة.أما  حرارة  مع  تصاحبت  إذا  مرهق  شديد  تعرق  إىل  تؤدي 
األوىل.  من  إرهاقًا  أقل  لكنها  حارقة  رياح  فهي  الصحراء  على  تمر  واليت  الغريب  الشمال 
وهي تستطيع تسخني املعادن يف الظل كما لو كانت معرضة للشمس، وختنق حرارتها 
الناس واحليوانات يف معظم األحيان عندما تضاف إىل حرارة اجلو. حيمل العرب معهم 
التنفس يف مثل هذه  به أشخاصًا عجزوا عن  ثومًا وزبيب�ًا كعالج ينعشون  يف أسفارهم 

املوجات احلارقة.

ويستخدم العرب الرياح الشمالية الغربي�ة بالرغم من أنها حارقة لتربيد مشروبهم 
الطني  من  مؤلفة  مطلية  أوان  يف  الماء  يوضع  الغرض  ولهذا  الصيف،  منتصف  يف 
البالد  كل  يف  معروفة  ظاهرة  وهي  الماء،  فيربد  احلارة  الرياح  مهب  يف  وتعلق  الفخاري 

احلارة فسببها، كما يشرحه علماء الفزيياء اليوم هو التبخر املفائج.

العربي�ة  اجلزيرة  يف  تن�در  اليت  السموم  رياح  هي  خطورة  أشد  الرياح  من  آخر  نوع 
الهواء  الرياح إال على ختوم الصحراء، فحركة  بينما تشيع على احلدود، وال تسود هذه 
جتلب البخار الساخن الذي يرتفع عن األرض احلارقة بسبب شدة حرارة الشمس. أكرث 
املناطق تعرضًا لهذه الرياح هي ضفاف الفرات وأحيانًا ضوايح مكة عندما تأيت الرياح 
من جهة الصحراء، كما أنها تهب يف ختوم السهول اجلرداء يف بالد فارس. ويؤكد البعض 
اململكة  لهذه  تيسء  اليت  الرملية  للسهول  املجاورة  املناطق  بعض  يف  إسباني�ا  يف  هبوبها 
دائرة  يف  توجد  اليت  احلية  الكائن�ات  كل  خنق  على  السموم  رياح  فعل  الرائعة.وينطوي 
نشاطها، وحتلل جثث املوىت يف وقت قصري، عندما نلحظ الفساد اآلين جلثث احليوانات 
بفعل الربق أو الصعق الكهربايئ، يمكنن�ا الشك باحتواء تلك الرياح على الكهرباء املنتشرة 
يف الكون بأسره، ويعلم العرب بقدوم السموم من حمرة غريب�ة يف األفق ويزعمون أنهم 
الطريقة  تبقى  الرأي،  ذلك  جتاه  األمر  يكن  ومهما  مرورها،  عند  كربيتي�ة  راحئة  شموا 
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إىل  ووجهك  تستلقي  بأن  الفريدة،  الرياح  لهذه  املؤذية  النت�اجئ  من  للوقاية  الوحيدة 
األرض كي يمر هذا اإلعصار بتصاعده املميت والذي يبقى على ارتفاع معني يف الهواء. 

كما أن غريزة البقاء تدفع احليوانات لالحنناء حنو األرض يف مثل هذه الظروف.

البلدان احلارة، سماء  الظاهرة اجلوية فهو معروف ومألوف يف كل  وما تبقى من 
الهواء  ويتحرر  السهول،  يف  العواصف  تن�در  لذا  الغيوم،  صفوها  تعكر  ما  نادرًا  صافية 
من شحنت�ه الكهربائي�ة بكرات من النار يسمونها النجوم الهاوية ذات األحجام الكبرية 
اليت غالبًا ما حتدث. ويكرث حدوث الطل أو الندى يف املناطق اجلرداء القريب�ة من البحر. 
وبالرغم من هذه الرطوبة فإن الهواء نقي حىت أنك تن�ام يف العراء، لم يكن نويم أبدًا يف 
مثل ذلك الهدوء إال عندما استيقظت يف صباح أحد األيام وقد تبلل سريري من الندى. 
وهناك أماكن ال تستطيع النوم فيها يف العراء دون التعرض خلطر الشلل. لكن السكان 
يعرفون بفضل خربتهم الطويلة االحتي�اطات الواجب اختاذها والضرورية جدًا بالنسبة 

ألورويب لم يعتد على األحوال اجلوية هناك.

ألن  ال  املستمر.  األخضر  الغطاء  من  بمشهد  ما  حنو  على  العربي�ة  اجلزيرة  وتتمتع 
نب�اتات  تعطي  ال  السنوية  النب�اتات  ألن  أو  سنويًا  اخلضراء  أوراقها  تفقد  ال  األشجار 
جديدة بعد أن تفىن، بل ألن الفرتة اليت تفصل بني سقوط األوراق ووالدة أوراق جديدة 
هي فرتة قصرية جدًا. فال نلحظ التغري. األرياف اخلضراء هي من خواص البالد اليت ال 

حيدث فيها صقيع وتهطل األمطار بداًل من فصول الشتاء الطويلة عندنا.

املوقع اجلغرايف الذي تنفرد به اجلزيرة العربي�ة، يدفعنا إىل التخمني املسبق حول 
تفاوت طبيعة أراضيها الشديد. فنحن نرى من جهة صحارى مخيفة، ومن جهة أخرى 
وديانًا خصبة مثمرة. فالشريط الرملي املحيط باجلزيرة العربي�ة هو شريط عقيم أجدب 

وال يقدم إال صورة كئيب�ة.

السويس  من  عدة،  مواضع  من  حلظنا  كما  تهامة  املسىم  الشريط  هذا  ويب�دأ 
يبلغ  متب�اين،  عرضه  الفرات.  مصب  إىل  وصواًل  اجلزيرة  شبه  بكامل  محيطًا  ويمتد 
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الذي  السهل  عرض  وهو  اجلبال،  سفح  حىت  البحر  سواحل  من  يومني،  مسري  عادة 
الكلس  للبحر، فأعماقه من  القديم  املهد  الذي يقدم دالالت على  البحر األحمر  حياذي 
الرمادي املخلوط بالرمل املليء باألجسام البحرية بعيدًا جدًا عن الشاطئ. وفيه أكوام 
كبرية من امللح بل يمكن القول بعض اجلبال الصغرية. احنداره املنتظم حنو البحر يدل 
على احنسار البحر شيئ�ًا فشيئ�ًا. وتت�ألف التالل اليت حتد هذا السهل من حجار كلسية 
مسودة كأن الشمس قد حرقتها، أما اجلبال اليت حتاذيها فتحتوي على البازلت وحجار 
النضيد وهي ختتلف اختالفًا شديدًا عن اجلبال يف اجلهة املقابلة يف مصر والبرتاء حيث 

يسود اجلرانيت.

وال يمكنن�ا الشك بأن تراجع البحر لن يستمر، وأن عرض سهل تهامة لن يزداد مع 
الوقت، وتزتايد الشعب املرجاني�ة باستمرار، فتصبح املالحة يف البحر األحمر أشد خطرًا 
كلما اقرتبن�ا من السواحل. إال أن هذه الشعب املرجاني�ة تنضم إىل اليابسة شيئ�ًا فشيئ�ًا 

بفعل الرمال اليت حتملها األمواج ولدين�ا أمثلة حديث�ة العهد عنها.

ويشري التاريخ أيضًا إىل هذه الزيادات، فيسيم عدة أماكن على أنها موائن حبرية 
توجد حاليًا يف وسط اليابسة، ويغفل املدن الساحلية اليوم اليت نشأت منذ أن وجدت 

األرض اليت أقيمت تلك املدن عليها.

التحكم بعنصر الماء ال يسفر عن أي فائدة، فاألرايض اجلديدة قاحلة جرداء وال 
يرىج منها أي أمل مستقباًل، فمنذ عصور سحيقة لم تتغري طبيعة األرض يف تهامة، وقد 
ظن السيد فورسكال أنه وجد تشابهًا بني أرايض احلجاز وأرايض مصر،و يب�دو أنه أخطأ 
عندما عزا سبب قحط وعقم األرايض األوىل إىل نقص املياه، فأرايض مصر تت�ألف من 
رواسب الني�ل، يف حني تتكون األخرى من بقايا أعماق البحر وتت�ألف التالل اليت حتدها 

من تراب أسود استطاع مع الوقت أن يغذي بعض النب�اتات اخلشنة.

وختتلف كثرًيا طبيعة األرض يف القسم اجلبلي من اجلزيرة العربي�ة، كما تتنوع يف 
العديد من املناطق املزروعة. تتكون معظم هذه اجلبال املنتظمة من الصلصال املخلوط 
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مع الرمال، وتقف طبيعتها حاجزًا يف وجه خصوبتها، فهي وعرة جدًا وذات قمم عالية 
املياه جترف بشكل مستمر  الغذاء ألن  املكان وال  النب�اتات فيها فال توفر  بنمو  ال تسمح 
الطبقة الطيني�ة. وتتحول إىل الزراعة املضني�ة جدًا واملكلفة للغاية، ويضطر الناس إىل 
قطع القمم اجلرداء وتسوية األرض على شكل مصاطب يسهل بن�اؤها أحيانًا بسبب 
اجلبال  عن  فشيئ�ًا  شيئ�ًا  تنفصل  منتظم  خمايس  بشكل  أصاًل  املنحوتة  البازلت  أكوام 

لتستخدم يف بن�اء اجلدران.

عامة  بصورة  أنها  إال  النوايح،  شىت  من  مهمة  بالًدا  العربي�ة  اجلزيرة  اعتب�ار  يمكن 
بالد فقرية جدباء، حياة الناس القاسية وغذاؤهم الرديء دليل كاف يثبت هذه احلقيقة، 
وإن دعاها القدماء السعيدة فهي تستحق هذا االسم من باب القيمة والطرافة ال من 

باب وفرة املحاصيل فيها.
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الفصل الثالث
احليوانات ذوات القوائم األربعة

يف معرض حدييث عن الزراعة عند العرب تطرقت إىل احليوانات األليفة، ويب�دو 
من  قدر  على  وهي  البدائي�ة  بالغريزة  احتفاظها  بسبب  املنطقة  هذه  يالئم  ال  بعضها 
واإلبل  واحلمري  كاخليل  الشرق،  من  أخرى  مناطق  يف  وجودها  وين�در  والبأس  اجلمال 
املناسبة  وقوائمه  العطش  حتمل  على  قدرة  له  الصحراء  سفين�ة  اجلمل  الثريان.  وأيضا 
القاسية  النب�اتات  بتن�اول  له  يسمح  الذي  الغضرويف  وفمه  امللتهبة  الرمال  فوق  للسري 

والشوكية يف السهول القاحلة.

ويب�دو أن اجلزيرة العربي�ة وبشكل خاص هي موطن احلمار األول، وجند فيها نوعًا 
منه جميل وشجاع ونشيط، حىت يمكنك مقارنت�ه باخليل. ويتحدث السكان عن حيوان 
هذا  أن  ويب�دو  حلمه.  يأكلون  وهم  وحجمًا  شكاًل  احلمار  يشبه  اجلعر  يسمونه  وحيش 
لكن  الشكل  يف  التغريات  بعض  اكتسب  وقد  منعزاًل  يعيش  وحيش  حمار  هو  احليوان 

العرب ال يمزيونه بسبب معرفتهم الشحيحة بالعلوم الطبيعية.

ويسيم العرب بالبقر الوحش حيواًنا لم نره لكن الوصف الغامض الذي حصلنا 
هيئ�ة  له  آخر  حيوان  عن  يتحدثون  كما  الوحيش.  الثور  أوصاف  مع  إال  يتطابق  ال  عليه 

الثور لكن بال قرنني ويبحث عن طعامه يف الليل فقط.

السهول  تمتلئ  حني  يف  برًيا،  ماعًزا  العربي�ة  البرتاء  يف  املرتفعة  اجلبال  يف  وجند 
بالغزالن اجلميلة اليت كان عددها سبًب�ا والتشبيهات الكثرية عند الشعراء العرب .

يف  ويعيش  اجلبلية.  املناطق  بعض  يف  إال  تراه  وال  الربي،  األرنب  وجود  وين�در 
القوائم  تركيب�ة  ونعرف  حلمه.  تن�اول  من  العرب  ينفر  وال  فرعون  جرذ  الرملية  املناطق 
اخللفية لهذا احليوان وطريقة قفزه مما جعل علماء الطبيعة لدين�ا يطلقون عليه اسم 

موس جاكولوز.
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بالقردة اليت ليس لها ذيول ، مؤخرتها  العربي�ة  الغابات يف جنويب اجلزيرة  وتمتلئ 
حمراء وبدون شعر. وقد رأيت منها قطعانًا باملئات. والتقى رحالة آخرون باآلالف منها 
يف جبال عدن. وهي مطيعة وتتعلم بسهولة ألعاب اخلفة واملهارة، لذا ُيصدر عدد منها 

إىل مصر فيستخدمها املشعوذون لتقديم عروض للناس.

أخطر احليوانات الضارية وأبشعها هو الضبع الذي يهاجم الناس واملوايش على حد 
سواء. يعيش هذا احليوان الكاسر الوحيد يف كهوف جبال البرتاء اجلرداء، وهو معروف 
يف ضوايح اخلليج العريب يف الفصول اليت ين�ام فيها الناس يف العراء، وبما أن الضبع ال 
خيرج إال لياًل فهو خيطف يف كثري من األحيان األطفال الني�ام بالقرب من أهاليهم . ويف 
اجلهة اجلنوبي�ة من بالد فارس حيث معظم غذاء احليوانات األليفة هو من األسماك، 
فإن الضبع يضطر إىل االكتفاء يف بعض األحيان بنفس الطعام. عند عوديت إىل أوروبا، 

رأيت يف الدانمارك ضبعًا حيًا يف معرض امللك للوحوش.

وال يمكن للفهد الذي صنفه السيد فورسكال مع الضواري أن يكون إال النمر كما 
النمر الصغري الذي يسميه العرب فيث فيعرف  أنه أضاف اسمه العريب أيضًا نمر، أما 
أكرث من النمر الكبري. وال يمكن التخوف منه يف اجلزيرة العربي�ة فهو ال يهاجم الناس بل 

يهاجم القطط والكالب.

ويوجد يف اجلزيرة العربي�ة دبب�ة وذئاب وثعالب. لكن احليوان آكل اللحوم واألكرث 
ويسميها  األليفة،  الكالب  ال  الثعالب  تشبه  الوحشية  الكالب  من  نوع  هو  شيوعًا 
األتراك شاكال، بينما يطلق عليها العرب اسم ابن آوى وهو حيوان يعيش يف كل بلدان 

الشرق، وسيكون إضافة ما يتعلق بشكله وعاداته زيادة ال طائل منها.

خالل  من  إال  يعرفها  لم  حيوانات  بعض  أسماء  أيضًا  فورسكال  السيد  ويعدد 
العربي�ة.  إياها السكان، وحيوانات أخرى ال يعرف إال أسماءها  تقارير غري أكيدة أعطاه 
وال تستطيع ملحوظات غامضة أن تمتد فتشمل معرفة الطبيعة. لذا فلن أكررها هنا 
بدون جدوى. أكرث هذه احليوانات فرادة وغرابة لم نعرفه إال من خالل ما يقال عنه فهو 

حيوان يشبه الهر ويعيش يف اجلبال ويتن�اول األعشاب وحلمه مستساغ الطعم.
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الفصل الرابع
الطيور يف شبه جزيرة العرب

إن كانت الظروف قد سمحت لنا بفحص عدد صغري من احليوانات ذوات القوائم 
األربعة، فإن احلظ لم يسعفنا أبدًا يف دراسة الطيور. والسبب يف ذلك ليس خلو اجلزيرة 
الرحالة  إن  بل  فيها،  تعيش  أن  الطيور  من  كبرية  ألعداد  تسمح  فأرضها  منها  العربي�ة 
الذي حيث اخلطى الجتي�از بالد ما يشق عليه التعرف إىل طيور السماء أكرث مما يعيش 
على اليابسة. ولرؤية الكثري من الطيور والتمكن من مراقبتها برتٍو، عليك أن تعيش مع 
شعب يهوى الصيد، يصطاد الفرائس ويبيعها وحيمل معه ألهل الفضول طيورًا حية 

كانت أم ميت�ة، ويعرف أسماءها وغرائزها بشكل عادي وتلقايئ.

أنفسهم  يكلفون  وال  الصيد  يزدرون  فالعرب  الظروف،  تلك  مثل  لنا  تتوافر  لم 
جيد  الذي  النشاط  هذا  بمثل  الستهانتهم  سببني  وجدت  أنين  وأظن  ومتعته،  مشقته 

البدائيون يف الشمال املتعة فيه: 

من  الكثري  تن�اول  يالئمه  ال  حارة  مناخية  ظروف  يف  بطبيعته  وزاهد  جدي  شعب 
اللحوم، لذا فهو ال حيب الطرائد والفرائس. 

احليوانات  مطاردة  يكره  وجتعله  العريب  تلزم  الدقيقة  اإلسالمية  املبادئ  أن  كما 
الوحشية وباألخص الطيور، وستضيع جهوده هدرًا وستكون الفريسة جنسة إن نيس 
افرتضه  الذي  الكايف  بالقدر  دمه  يسل  لم  وإن  للحيوان،  صيده  عند  قصري  دعاء  تالوة 
الشرع أو بقي يف الطري رمق من احلياة ووقع يف مكان مسكون أو قذر. لذا فلم نر من الطيور 
إال ما اصطدناها بأنفسنا أو ما استطعنا مراقبتها حرة طليقة. يف املناطق اخلصبة من 
العربي�ة تشيع بكرثة الدواجن املزنلية، وترىب أنواع كثرية من الدجاج. وال يعترب  اجلزيرة 
ديك احلبش فيها من الدواجن، فهو يعيش يف الغابات بأعداد كبرية حىت أن األطفال 

يقتلونه برميه باحلجارة ويلتقطونه للبيع يف املدين�ة.

احلمام.  من  عديدة  وأنواع  كالرتغل  بكرثة  اليمن  غابات  يف  ويعيش  بلدي  احلجل 
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البطن  ذو  األبيض  الكركي  من  ونوع  والُقرّب  الرمادي  احلجل  أيضًا  اليمن  سهول  جند يف 

األحمر اجلميل.

ال يمكن لبالد جافة كاجلزيرة العربي�ة أن تقدم غذاء للكثري من الطيور المائي�ة، إال 
أنن�ا جند يف املناطق املروية نوعًا جمياًل من طري أبو الرؤوس وبعض اللقالق. أما الطيور 
اليت تعيش على شاطئ البحر وتتغذى على األسماك، فتوجد بكرثة قرب البحر األحمر 
فخليجه قليل العمق وكثري األسماك يف آن معًا، وإىل جانب بعض طيور النورس رأين�ا يف 
جزيرة يف البحر األحمر طائر البجع وقد بنت أعشاشها ووضعت فيها بيضًا حبجم بيض 

اإلوز.

الطري  الناس  يسميها  اليت  النعام  طيور  إىل  العربي�ة  اجلزيرة  يف  الصحراء  تفتقد  ال 
رأيت�ه  وما  لتدجينها،  النعام  صغار  يأخذون  العرب  أن  على  دليل  يل  يتوافر  ولم  اجلمل. 
من النعام يف اللحية كان قد أىت من احلبشة. ويعيش طائر الهدهد. بكرثة على سواحل 
أنه يمكن فهم لغة  العرب يظنون  البحر األحمر. وهناك قصة خرافية حتكي أن بعض 

هذا الطائر.

الباز  وطيور  والصقور  النسور  فهي  العربي�ة،  اجلزيرة  يف  جندها  اليت  اجلوارح  أما 
وصقور مصر، وتؤدي هذه الطيور األخرية خدمة كبرية إذ تنظف األرض من كل اجلثث 
اليت تتحلل بسرعة وتشكل خطرًا كبريًا على البيئ�ة يف مثل هذه البالد احلارة، كما تقيض 
على جرذان احلقول اليت تتكاثر بسرعة فائقة اليت لوال الصقور هذه الضطر الفالحون 
هذه  القدماء  املصريون  قّدس  اجلليلة  اخلدمات  هذه  وبسبب  لذا  الزراعة،  ترك  إىل 

الطيور، وحيظر حىت يومنا هذا قتلها يف كل البالد اليت ترتد عليها.

يؤدي  آخر  طائر  العربي�ة  اجلزيرة  يف  كما  الشرق  من  عديدة  مناطق  يف  ويعيش 
خدمات جليلة أيضًا، ويعتقدون أنه أىت من خراسان إىل اجلزيرة العربي�ة يف شهري يوليو 
)تموز(وأغسطس )آب(، يطارد أْرَجال اجلراد ويقيض على كمية هائلة منها. ويسمونه 

سمرمر، بينما صنفه السيد فورسكال من طيور السمنة وأطلق عليه اسمًا.
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فاخلدمات اليت يؤديها هذا الطائر للبالد املعرضة الجتي�اح اجلراد سببت يف سوريا 
إىل  يعود  الطري  هذا  أن  يعتقدون  فهم  للسخرية،  واملثرية  اخلرافية  املمارسات  بعض 
خراسان يشده إليها الماء، لذا فهم جيلبون هذا الماء باحتفال كبري ويضعونه يف حوض 
حجري يف أعلى برج من مسجد ما، فإن نقص الماء استسلم أهل املوصل لليأس. لكن 
غريزة هذا الطائر تدفعه ليتغذى على اجلراد، بل إىل قتل عدد كبري منها أيضًا وهو يتبع 

غريزته هذه يف مواسم مرور اجلراد.

سمعنا الكثري عن هذين النوعني من الطيور واللذين يوليهما العرب أهمية كبرية 
ويسمونهما السلوى والسمنة. لكنن�ا لم نتمكن أبدًا من معرفة ما يتعلق بالنوع الثاين.
لكنن�ا عرفنا ما يكفي عن السلوى للتصديق أنها طيور اللقلق وهي طيور مهاجرة تمر يف 
منطقة صغرية من اجلزيرة العربي�ة. ولم يتوافر لدين�ا أي دليل على هجرة طيور السماىن، 

ومن املستبعد أن جتتاز هذه الطيور الصحراء فلن جتد فيها أي قوت أو طعام.

وقد عدد العرب للسيد فورسكال أسماء طيور عدة إال أنه لم يتمكن من مشاهدتها 
وبالتايل لم حيدد نوعها، كطائر األشيل الذي يشتهر بريشتني جميلتني يزين بهما سكان 

اجلبال عمائمهم، ويرتك الطائر فتحة صغرية يف عشه حرصًا على هاتني الريشتني.

اجلزيرة  يف  باهظة  بأسعار  يب�اع  الذي  األخاذ  الذهيب  الريش  ذو  النادر  الهند  طائر 
العربي�ة، يدل اسمه على أنه طائر مهاجر ويفرتض أنه يأيت من السواحل الهندية.
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الربمائي�ات واألسماك
لم جند سالحف مائي�ة يف البحار املحيطة باجلزيرة العربي�ة، يف حني أن السالحف 
الربية منتشرة بكرثة حىت أن سكان الريف ينقلون أحمااًل كبرية منها ويبيعونها يف بعض 

مدن الشرق. ويأكلها املسيحيون يف زمن الصيام ويشربون دمها بكل سرور.

ما  هو  بينها  من  الوحيد  اخلطري  والنوع  السحايل  من  أنواع  عدة  وجود  وحلظنا 
يسميه املصريون جكو ، ويزعمون أن لعابها يسبب الربص ملن يتن�اول طعامًا ملوثًا به. 

أن  كما  مميت�ة  غالبًا  لدغاتها  العربي�ة،  اجلزيرة  يف  الثعابني  من  أنواع  عدة  ويوجد 
هناك أنواعًا كثرية غري سامة. لدغات بعضها ال تسبب إال حكة مزعجة، يداويها العرب 
بصورة  األفاعي  هذه  حتدثها  اليت  اجلروح  بالوفاة  وتتسبب  فوقها.  الكرب  أوراق  بوضع 
تكوين  طبيعة  مصر  يف  العرب  ويعرف  طويالن.  نابان  لها  اليت  األفاعي  فقط  عامة، 
الزواحف فيلعبون بال خوف أو خشية مع ثعابني اقتلعوا بالكماشة أني�ابها وهي القنوات 

السمية لديها.

العربي�ة هي البطن، قصرية ورقيقة  األفعى الوحيدة السامة واملخيفة يف اجلزيرة 
امللدوغ  جثة  انتفاخ  وإىل  احلال  يف  الوفاة  إىل  لدغتها  تؤدي  واألسود  باألبيض  مرقطة 

انتفاخًا هائاًل.

البحري  أنواع من الشفني  البحر األحمر وجود عدة  السيد فورسكال يف  اكتشف 
غري املعروفة يف أوروبا،

قطع  عندما  أنه  صديقي  أعلمين  وقد  عامة،  بصورة  باألسماك  غين  البحر  وهذا 
املسافة القصرية بني السويس وجدة شاهد ما يزيد عن مائة نوع جديد منها، وأنه ال 
يستطيع أن يضع جزءًا عن األنواع املعروفة حىت اليوم. ويجد نفسه مضطرًا إىل تشكيل 
النوع  عن  مختلفة  جديدة  مكهربة  سمكة  له  بدت  وقد  سيسميها.  جديدة  أنواع  أربعة 

املعروف وقد ظن أنها شكلت نوعًا خاصًا.
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من بني هذه األنواع اجلديدة يب�دو أن هناك ما يعيش منها يف حبارنا كسمك املورة 
وغري املعروفة حىت اآلن وأنواع جديدة من االسقمار، وسمك الفرخ وسمك البوري وأبو 
سبي�ل  وعلى  الهند  حبار  يف  أو  الدافئة  امليـــاه  يف  إال  تعـــيش  ال  أخرى  وأنــــواع  مصقار. 

.Iascianaو Chatodon  :املثال

خالل رحلتن�ا يف البحر األحمر رأين�ا أسرابًا من األسماك الطائرة اليت كانت ترتفع 
من حني إىل آخر فوق سطح املياه، لكنن�ا لم نكتشف يف رحلتن�ا أيًا من الثعابني الطائرة، 
ولكن بالرغم من أن العرب يطلقون عليها اسم الثعبان، إال أنن�ا نسميها حنن املحلق، وهو 
املطاطي  الذيل  هذا  بفضل  نفسه  ويهز  منخفض  شجرة  بغصن  ذيله  بواسطة  يتعلق 

متنقاًل تب�اعًا من غصن إىل آخر حىت يصل إىل أعلى الشجرة.

ويعيش سكان السواحل العرب على األسماك، وقد سبق يل أن نوهت إىل ذلك، 
كما أنهم يطعمون مواشيهم منها.

اخرتاق  من  اخلوف  بسبب  عندهم  حية  سمكة  ترى  أن  ين�در  وفرتها،  من  بالرغم 
بعض املبادئ يف الشرع اإلساليم اليت تلزم الصيادين بقتل كل األسماك قبل نقلها إىل 

اليابسة.
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احلشرات والقواقع
يؤثر اجلراد تأثريًا بالغًا على حالة السكان يف اجلزيرة العربي�ة ويف بلدان عديدة يف 
الشرق، لذا سنسمح ألنفسنا بالدخول بالتفاصيل اليت ال تستحقها حشرات أخرى. ولم 
فقط  واحدة  ملرة  مصر  يف  رأيت  أوروبا.  يف  نتخيل  أن  كما يمكن  الكرثة  بهذه  أنها  لنا  تب�د 
الليبي�ة، وقد وقع منها  الغربي�ة من الصحراء  الرياح اجلنوبي�ة  بها  غيمة جراد وقد أتت 
كميات هائلة على سطوح املنازل ويف شوارع القاهرة. ولم أرها من جديد إال يف جدة، كان 
ذلك يف شهر نوفمرب )تشرين الثاين( من عام 1762، حيث مرت غيمة كبرية من اجلراد 
فوق املدين�ة مع رياح غربي�ة سائدة. قادمة من اجلهة األخرى من البحر األحمر، قد غرق 
عدد كبري منها يف الطريق. كما وجدنا يف شهر يوليو )تموز( من العام التايل كمية هائلة 
من  واجتازت  العربي�ة.  اجلزيرة  يف  أقامت  قد  أنها  ويب�دو  سمارة  جبل  قرب  اجلراد  من 
جديد البحر األحمر وعادت إىل مصر، حيث ينضم قسمها العلوي إىل الصحراء الليبي�ة 

اليت تب�دو مهد هذه احلشرات وموطنها.

رأيت أيضًا سحابًا من اجلراد يف سوريا وبالد فارس وشاهدت بالقرب من املوصل 
اجلراد  وينمو  أرادوا.  إن  أقوياء  شرطة  رجال  منها  كبريًا  جزءًا  يدمر  أن  يمكن  أعشاشًا 

الصغري الذي كان حبجم الذباب بسرعة هائلة ويبلغ حجمه الطبيعي خالل أيام قليلة. 

ولم حتدد بعد أنواع اجلراد وهي كثرية بال شك.وقد سىم السيد فورسكال النوع 
 Gryllus باسم  لينوس  سماه  عما  خيتلف  أنه  ويعتقد  العربي�ة،  اجلزيرة  يغزو  الذي 
البلدان  ويقطع  النوع  هذا  األصلي،  موطنه  التارتار  صحاري  تشكل  والذي   gregarius

املجاورة حىت يصل إىل بولوني�ا وألماني�ا.

يتصرف  اجلراد  هذا  أن  ويب�دو  التسمية،  هذه   Grullus migratorius ويستحق 
ويعيش ويسافر كجوقة، ويتسكع اجلراد البايق بعد رحيل اجلوقة الكبرية.

يمزي العرب بني عدة أنواع من اجلراد بأسماء خاصة، إنما ال تعتمد على اختالف 
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طبيعة هذه احلشرة بل على طعمها اللذيذ املزعوم. وهم يسمون اجلراد األحمر األكرث 
دسمًا واأللذ طعمًا باسم )موكني( ، كما يأكلون اجلراد اخلفيف ويمتنعون عن تن�اول 

نوع يسبب اإلسهال ويسمونه الدب.

املنتشرون  أو  األم  موطنهم  يسكنون  الذين  العرب  كل  اجلراد  تن�اول  على  اعتاد 
العرب ألنهم  تن�اوله. ويلومهم  بينما ينفر األتراك من  يف بالد فارس وسوريا وإفريقيا. 

يستسيغون طعم املحار والسلطعون والربي�ان.

وقد أكد لنا ألماين أقام طوياًل يف بالد البربر أن طعم حلم اجلراد يشبه طعم سمك 
سردين حبر البلطيق الذي جيفف يف بعض مدن الهولشتاين.

ويضعونه  اجلراد  يأخذون  الناس  رأين�ا  العربي�ة  اجلزيرة  يف  املناطق  من  الكثري  ويف 
للمئونة.  املنازل  سطوح  على  ويجفف  البربر  بالد  يف  ُيسلق  بينما  لتجفيفه،  أكياس  يف 
ويشويه البدو يف مصر حيًا ويلتهمونه بشهية، ليس لدين�ا أي دليل على أن هذا الغذاء 
ويزيد  القوام  خثني  الدم  جيعل  اجلراد  دم  إن  فقط  فورسكال  للسيد  قالوا  وقد  ضار. 
اليت  الدواجن  أن  العربي�ة  اجلزيرة  يف  اليهود  يقتنع  ذلك  عدا  وفيما  للحزن.  القابلية  من 
تن�اولها شعب إسرائي�ل عندما تاه يف الصحراء، ما هي إال سحابة من سحابات اجلراد، 
ويسخرون من املفسرين الذين ظنوا أنهم وجدوا طيور السماىن يف مكان لم توجد فيه 

تلك الطيور يف يوم من األيام.

اليت  الضجة  أما  كثيف.  دخان  وكأنها  بعيد  من  وتب�دو  األفق  اجلراد  أفواج  تعتم 
حتدثها يف طريانها فهي مخيفة وتصم األذان كما لو كانت شالل نهر كبري.

عندما يهبط فوج جراد فوق ريف من األرياف فإنه يقيض على الغطاء األخضر فيه 
وخيربه تمامًا.وتعاين اخلضار وأشجار النخل كثريًا من اجلراد، يف حني أنه يتجنب القمح 

الناضج فهو غذاء قاس بالنسبة له.

حبسب  املوت  )لفظ  األرضة  وتسىم  الشعري  حبة  حبجم  أخرى  صغرية  حشرة 
وقد  عامة.  بصورة  احلارة  والبالد  العربي�ة  اجلزيرة  يف  اآلفات  من  أيضًا  هي  لينوس( 
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االسم،  هذا  حتت  عنها  ويتحدثون  بينهما،  الشبه  بسبب  نماًل  الرحالة  بعض  اعتربها 
تدفعها غريزتها للسري لياًل فقط يف دهالزي تصنعها بنفسها كلما تقدمت على أرض لين�ة 
والثي�اب  الطعام  طريقها  يف  يشء  كل  وتدمر  فتقرض  مسريتها  هدف  إىل  وتصل  طرية 

واألثاث.

وجدنا للمرة األوىل جيشًا من هذه احلشرات يف غرفنا يف بيت الفقيه حيث بنت 
وعادت  وجودنا  ختش  ولم  تي�أس  لم  لكنها  بتخريبها،  أواًل  قمنا  واليت  لها  خاصة  دروبًا 
لتصلح ما خربن�اه من عملها أثن�اء الليل بعناد وإصرار كبيرين، وكان من الصعب علين�ا 

أن نتخلص من هذه احلشرة الصغرية اليت تعيش وتعمل يف قرى كقرى النمل.

وتشكل حشرة األرضة أيضًا خطرًا على العرب وجتتذبها نعومة األوراق اخلضراء 
وطعم الفاكهة. فتبين دروبها على جذوع الشجر من اجلذور حىت أعلى غصن. وال يملك 
السكان وسيلة حلماية بساتينهم من الدمار الشامل إال إحاطة أشجارهم بروث األغنام 

ألن تلك احلشرات ال تستطيع أن تتحمل راحئته.

العربي�ة غري ضار كالنمل عندنا، إال أنه جيب  النمل الذي يوجد يف اجلزيرة  معظم 
استثن�اء نوعني منها: 

يطرد  لم  إن  الغذائي�ة  املواد  يهاجم  عندما  ونهمه  شرهه  بسبب  مزعج  األول 
باستخدام راحئة الكافور.

أما عضة النوع الثاين فهي مؤملة كعضة السرطان لكنها ليست مميت�ة يف معظم 
األحيان.

يسبب  الذي  احلريش  أو  وأربعني  أربع  أم  تشبه  حشرة  من  أيضًا  الناس  ويعاين 
ويصبح  أرجله  كل  بواسطة  باللحم  ويتشبث  ما  بشخص  يلتصق  عندما  محرقة  آالمًا 

من املستحيل التخلص منه إال حبرق أقسام من جسمه حبديد محىم.

احلبار أيضًا خطري على الغواصني ومرتادِى الماء، وهو يقّبل بكالباته وال جيرح بل 
يتسبب لإلنسان بأورام وأوجاع داخلية وبدايات شلل يف معظم األوقات.



رحلة »نيبور« إىل جزيرة العرب ودول أخرى يف الشرق...528

من بني اخلنافس هناك نوع يقيض على القصب. ومن املحتمل أنه يهاجم أيضًا 
قصب القمح الذي جند فيه دقيقًا بين اللون من شأنه نشر بيوضه يف املنازل. لذا فهو يف 

عداد األكرث أذى وضررًا. 

والرتكيات  العربي�ات  النساء  فيه  جتد  البساتني،  نوايح  أقذر  يف  يسكن  آخر  ونوع 
منفعة وتبتلع صباحًا ومساء ثالث خنافس قليت بالسمن ذلك ألن الشرقيني يفضلون 

السمنة والبدانة.

يزخر البحر األحمر باحلشرات البحرية حبجم البحر الذي يعترب السيد فورسكال 
املياه  يف  نراه  الذي  الضوء  نشر  يف  هائلة  بكميات  وجوده  بسبب  يساهم  البحر  جنم  أن 

البحرية أثن�اء الليل، ويب�دو أنه مكون من الفوسفور اليح.

حلظنا وجود عدد كبري من السلطعون والربي�ان اليت خيتص البحر األحمر ببعض 
هو  أجملها  لكن  النادرة،  األنواع  بعض  بينها  من  يوجد  اليت  القواقع  وتكرث  كما  منها، 
وال  صيده.  عند  جدًا  حساس  أنه  إال  رائعة،  فألوانه  املحار  مثلث  يسىم  الذي  الصدف 

يستفيد السكان من غىن ووفرة املنتجات البحرية اليت يمكن لها تقديم غذاء لذيذ.

واملحار.  الربي�ان  يكرهون  أنهم  ويب�دو  السمك  إال  يتن�اولون  ال  املسلمني  وكل 
خالفًا  فيعوضون  والصعبة  الطويلة  الصيام  فرتات  تقيدهم  الذين  املسيحيون  أما 
للمسلمني بتن�اولها بسبب امتن�اعهم عن تن�اول اللحوم. وال يتن�اول األقباط يف السويس 

تقريب�ًا إال املحار والقواقع.

بنت�ه  مما  الهائلة  الكمية  عن  رحليت  أثن�اء  للتحدث  الفرصة  يل  سنحت  وقد 
احليوانات البحرية، الشعب املرجاني�ة اليت حتد وتمأل البحر األحمر. وقد بين قسم كبري 
من املنازل يف تهامة من الصخور املرجاني�ة، فكان السيد فورسكال ينظر إىل كل بيت عريب 
وكأنه متحف علوم طبيعية غين باملرجان كغىن أي متحف يف أوروبا. ويمكن أن نتصور 
أي تنوع من عروق اللؤلؤ وغابات البحر يمكن أن جند يف هذه البحار. وهناك الكثري من 
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الغريب والطريف من املرجان حىت أنن�ا كنا نرغب بأخذ عين�ات منها لكن حجمها الهائل 

بشكل غري اعتي�ادي يمنع نقلها.

وجبال املرجان هذه اليت يصل ارتفاعها غالبًا إىل عشر قامات )القامة تساوي ستة 
الماء. وبذلك يتمكن  اللين�ة حتت  الطرية  البحر، وهي من احلجارة  أقدام( فوق سطح 
السكان من نشرها بسهولة وبقليل من اجلهود و يفضلونها على بايق احلجارة من أجل 

بن�اء املنازل.
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الفصل السابع
نب�اتات عادية وطريفة

تب�دو اجلزيرة العربي�ة كما قلت مسبقًا وكأنها تمتلك بسبب موقعها اجلغرايف مناخ 
البالد املعتدلة واحلارة يف آن واحد، فنحن نعرث يف مناطقها املرتفعة على نب�اتات نعرفها 
يف أوروبا وشمال آسيا، كما تنمو يف السهول نب�اتات نراها يف الهند وإفريقيا، ومن املرجح 
أن يكون الباني�ان)1( قد حملوا الكثري من النب�اتات من وطنهم القديم إىل اجلزيرة العربي�ة.

ورغم أن أنواعًا متعددة من النب�اتات قد أتت من أوروبا، إال أنها تستحق الدراسة 
فقد اختذت بعض اليشء شكاًل جديدًا يف اجلزيرة العربي�ة، وقد وصفها السيد فورسكال 
العربي�ة  اجلزيرة  بني  مشرتكة  بنب�اتات  األمر  يتعلق  عندما  األمر  وخيتلف  األوىل،  للمرة 
والهند، فمعظم األنواع توجد على حد سواء يف البلدين، أما النب�اتات املحلية يف اجلزيرة 
العربي�ة فهي معروفة قلياًل حىت اآلن مما اضطر السيد فورسكال إىل تصنيف 30 صنفًا 
جديدًا مثبت�ًا دون األخذ بعني االعتب�ار األصناف املشكوك بها واليت تمكن من تصنيفها 

بصعوبة بالغة مع األصناف املعروفة.

وصف صديقي الراحل 800 نبت�ة، أما أنا فسأكتفي باحلديث عن عدد صغري منها 
واليت اشتهرت بفوائدها أو بغرابتها. املرتب�ة األوىل وبال شك ستحتفظ بها النب�اتات اليت 
عن  حتدثت  عندما  مسبقًا  منها  بعًضا  سميت  وقد  رئيس.  كطعام  الناس  يستهلكها 
الزراعة. يزرع العرب القمح والشعري والذرة ويب�دو أن اجلزيرة العربي�ة هي موطن الذرة 

الكبرية. ألنن�ا جند فيها عدة أنواع من ذرة برية تستخدم كغذاء للطيور. 

أما النوع املزروع الذي حيتاج إىل حرارة عالية كي ينضج نضجًا كامال فيبلغ ارتفاعات 
ال تصدق يف بعض األرايض اخلصبة.

وهم  اخلس  كأنواع  عندنا،  اخلضار  تشبه  اخلضار  من  أنواع  عدة  العرب  ويزرع 

1( البانيان : هم من الهنود املشتغلني ىف بعض املهن.
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املتطاولة،  األوراق  ذات  الهشة  والبقلة  واجلزر  والسباخن  منه،  الربي  النوع  يأكلون  ال 
وجند يف كل البالد نبت�ة أصابع العروس وفجل اخليل الذي ال يأكلون إال أوراقه والبقلة 
المائي�ة واخليار والشمام والكثري من أنواع القرع واليقطني الذي ينمو تلقائي�ًا يف الغابات 
ويستخدم كعلف لإلبل. بينما يزرع الشمام احلقيقي يف احلقول وجند أنواعًا كثرية منه، 
كما أنه يوجد بوفرة بالغة لذا يتن�اوله السكان كغذاء أسايس خالل وقت طويل ومهما 

كان حالهم.

ويصنعون من أحد أنواع الشمام عصريًا لذيذًا، ولهذا الغرض ُيثقب عندما ينضج 
وحيرك اللب ويسد الثقب بالشمع وترتك الفاكهة وتقطف بعد بضعة أيام وقد حتول 

اللب إىل شراب كحويل لذيذ.

  Sida أما اخلضار الذي يزرع يف اجلزيرة العربي�ة الذي أتوا به من األرايض الهندية
فهو الذي تشبه نب�ات اخلطيم عندنا.

تشبه  اليت  اجلوسية  هو:  منها  واحد  نوع  ويؤكل  البنفسج،  تشبه  اليت  واخلبزية 
السرمج: االقنث�ة ، نوع جميل منه، والبوني�اس الذي يشبه امللفوف عندنا.وتطبخ أوراقه 

أيضًا.

ويأكل العرب األوراق نيئ�ة أو يف طبق السلطة، نب�اتات أخرى هندية، كنب�ات الكلوم 
وهو يشبه اخلردل، وستت�اح يل الفرصة للحديث عنه، ولديهم بعض اخلضار اخلاصة 
بالبالد اليت تنمو وحدها ال تتطلب أية زراعة مثل Corchorus، Calas وهي من فصيلة 
اخلبزية ، ونبت�ة جديدة Saelanthus  تشبهه وألوراقها املطبوخة حموضة لذيذة الطعم.

أقدم  منذ  بكرثة  املصريون  استهلكه  الذي  اللذيذ   Colocasie القلقاس  وأخريًا 
العصور، وأظن أنه متوافر بكرثة يف كل األماكن الرطبة يف اجلزيرة العربي�ة.

لراحئتها  أو  أزهارها  جلمال  تزرع  اليت  النب�اتات  أيضًا  العربي�ة  اجلزيرة  تنقص  ال  و 
العطرة. كاألعشاب املنكهة، وعندنا أيضًا أنواع منها يف أوروبا مثل اخلزاىم واملردقوش 
والزنبق وبعض أنواع القرنفل وتعرف يف اجلزيرة العربي�ة والهند أكرث النب�اتات العطرية 
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Ocymum وهو من  اليت تعطي زهورًا رائعة، ويقدرونها لعطرها وراحئتها اجلميلة مثل 
وموطنه  جدًا  قوية  وراحئته  اسمه  الراسن  من  نوع   Inula هناك  الرحيان،  أنواع  أجمل 
الهند. والقاقاليا وأصله من داخل إفريقيا، والـ Dianthera وقد وصف السيد فورسكال 

ثماني�ة أصناف من نب�ات اسمه Moscharia غري معروف كثريًا.

وتنمو يف الصحراء الرملية نبت�ة من نوع جديد وقد أطلق عليها صاحيب اسم بسب 
راحئتها املسكة.

اللبالب  تشبه  اليت  فهي  الزهور  أجمل  تعطي  اليت  الهند  من  أتت  اليت  النب�اتات 
نوع  واخلبزية  البي�اض.  ناصعة  وزهورها  البحري  الرنجس  عندنا  تشبه  اليت  والنبت�ة 
الزهور  هذه  غريب.  بشكل  وكبرية  االحمرار  شديدة  زهرتها  القرني�ات،  عن  مختلف 
العرب فقد احتفظوا بعادة  النفع عند الفالحني  اجلميلة والعطرة ليست شيئ�ًا عديم 

قديمة هي التتويج باألزهار أيام األعياد واألفراح.

لالستخدام  أو  للحرف  خام  مادة  العربي�ة  اجلزيرة  يف  النب�اتات  من  الكثري  تؤلف 
يشبه  الشكل  قبيح  نب�ات  على  السودة  اسم  فورسكال  السيد  أطلق  االقتصادي. 
يستخدمه  الذي  الغسيل  لتبيض  املمتاز  القايل  ملح  من  كمية  يعطي  السرمق.وهو 

الناس بداًل من الصابون الغايل الثمن يف اجلزيرة العربي�ة.

يصنع من نوع خاص من نب�ات االسل سجادًا ناعمًا يصدر إىل البلدان املجاورة كما 
يصدر أيضًا إىل القسطنطيني�ة، وتشكل جتارته فرعًا هامًا من جتارة سكان سواحل البحر 

األحمر.

وقد شاع نب�ات من الهند ونب�ات من داخل أفريقيا كثريًا يف اجلزيرة العربي�ة وهما 
فول احلبة السوداء، ويشبهان الفاصوليا ويعطيان حبات رائعة تستخدم لصنع أطواق 

وأساور يرغب فيها الناس جدًا. وتعرف حبة باسم فول احلبشة األسود.

تزرع النيلة يف كل أرجاء اجلزيرة العربي�ة، فسكانها يفضلون اللون األزرق، وتوجد 
منها أنواع برية منتشرة بكرثة. وقد أكدوا لنا أنه يف حال نفاد النيلة يعرف العرب كيفية 
البحر  طول  على  العادي  القلي  ويكرث  اللب.  حشيشة  من  األزرق  الصباغ  استخراج 

األحمر ويف اجلزر.
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وينبت قصب السكر يف بالد العرب وال ينقصهم إال الصناعة إلنت�اج السكر، لكنهم 

يكتفون بتن�اول قصب السكر نيئ�ًا دون استخالص عصارته.

يستخدم يف كل أحناء اجلزيرة العربي�ة نوع من نب�ات أو االسل المايئ لتغطية سقوف 
املنازل وتكفي هذه األغطية الرقيقة يف بالد تن�در فيها األمطار.

السيد  لكن  العربي�ة،  اجلزيرة  عن  غريب�ة  نبت�ة  أذكر  أن  يب  جيدر  املناسبة  هذه  ويف 
فورسكال قد كشف عن سر العرب االقتصادي يف مصر، بلد أكرث املياه فيه غري صاحلة 
للشرب، استخدم سكانه منذ أزمان سحيقة نوعًا من اجلعة )البرية( إال أنها ختتلف عن 
البرية يف بالد الشمال. وقد قيل لنا إنه كان من املستحيل ختمريها وإعطاءها مذاقًا طيب�ًا 
لوال االستعانة حبشيش رمادي يسىم الشبة اليت تنقع وتصفى وختلط مع كمية محددة 

من الدقيق تصنع منها خمرية تستخدم على حد سواء يف ختمري اخلزب والبرية.

اخلوخ  شجرة  حزاز  من  أنه  الثمني  النب�ات  ذلك  من  عين�ة  لصديقي  أظهرت  وقد 
كل  يف  اإلسكندرية  إىل  قادمة  سفن  عدة  حمولة  منه  وتستورد  األرخبي�ل  جزر  وموطنه 

عام.

تن�در احلقول يف البالد احلارة، لذا ال جيب أن نتوقع وجود كمية كبرية من العشب 
اخلاص للعلف. فاحليوانات ذات القرنني قليلة الوجود وتتغذى تغذية سيئ�ة لذا فإن 
فهي  واحلمري  كاجلمال  احلار  املناخ  يف  تعيش  اليت  احليوانات  أما  رديء.  طعم  للحمها 
تكتفي كما قلت مسبقًا بتن�اول غذاء جاف وقاس للغاية. وقد رأين�ا جمااًل تأكل نوعًا من 
نب�اتات ذوات الفلقتني محضرًا قلياًل يف حفرة يف األرض. جيرت هذا احليوان أيضًا أعشاًبا 
يابسة وشجريات شائكة يف الصحراء. أما نب�ات الُماّلح )Mesembryanthemum( فهو 
من  البدو  يصنع  كما  الرملية،  السهول  يف  للحيوانات  غذائي�ًا  موردًا  يشكل  غض  طري 

حبوب نوع من أنواعه خزبًا يأكلونه بشهية كما يأكلون خزب القمح.

أن  حىت  واملر  الشائك    )Scorsonere( الَدحَب  عشب  تن�اول  احلمري  ترفض  وال 
اجلمال تعافه وتنفر منه.
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النب�اتات،  من  مستخلصًا  ودواء  عالجًا  تملك  البسيطة  الشعوب  كل  أن  ويب�دو 
أزمان  منذ  مماثل  طب  ممارسة  عن  العرب  يتوان  ولم  بالتقليد.  خصائصها  ويعرفون 

موغلة يف القدم بنجاح كبري، حبيث ال يمكن يف الواقع لغريب ما أن يثق به كامل الثقة.

نعرف جيدًا الصرب والنب�اتات ذوات الفلقتني لذا سأعفي نفيس من احلديث عنها. 
يوجد يف اجلزيرة العربي�ة أنواع مختلفة من هذا النب�ات الثاين، حىت أنن�ا يمكن اعتب�ارها 

موطنه األصلي.

يويل الناس يف البالد احلارة أهمية خاصة للرتياق بسبب كرثة احليوانات السامة 
احلارة  املناطق  سكان  يعرف  الطويلة  اخلربة  وبسبب  للناس.  باألذى  تتسبب  اليت 

النب�اتات اليت تشفي الناس من سم احليوانات اخلطرية.

ويب�دو أن العرب جيهلون فوائد نب�ات وهو منتشر بكرثة يف جبالهم. بينما يعلقون 
أهمية خاصة على نب�ات الزراوند وال يعتربونه مجرد عالج وحسب بل واق ضد لدغات 
الثعابني، حسب رأيهم فإن تن�اول رجل مدة أربعني يومًا من مغلي هذا النب�ات فإنه ال 
لكنه  الرأي  هذا  خطأ  من  وبالرغم  السامة.  احليوانات  لدغات  ملخاطر  أبدًا  يتعرض 
يب�دو محتماًل فاملشعوذون الذين يتعرضون بال مباالة للدغات األفاعي يملكون سرًا ما 
للوقاية من آثارها. كما ويعترب شجر الكابر الشائك ترياقًا ممتازًا ضد كل أنواع السموم.

اليت  اجلديدة  األنواع  بني  من  والغريب�ة  الطريفة  النب�اتات  من  الكثري  وهناك 
صديقي  للراحل  تكريمًا  نبت�ة  دولني  شوفاليه  سىم  وقد  فورسكال.  السيد  اكتشفها 
باسم فورسكاليا وهي نبت�ة تعيش يف املناطق اجلدباء القاحلة ولها أشواك صغرية تتعلق 
وتتمسك بواسطتها باألقمشة ال بل بأكرث السطوح نعومة فال تستطيع نزعها دون أن 

تمزقها إربًا إربًا.

وهناك نبت�ة طريفة ال شكل لها، فما هي إال خيط طويل ورفيع بال جذور أو أوراق 
يأكله  حريف  طعم  ذات  واألعناب  األزهار  من  نوعًا  يعطي  لكنه  األشجار  حول  يلتف 

األطفال.
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باقات  اليت تنغلق على  الكرات  الشوكيات وكأنه كومة من  نب�ات وهو من  ويب�دو 

من الزهور.

يتمزي نوع من الغار الزهري يتمزي ببصلة وحيدة وأزهار أرضية حبجم رأس اإلنسان 
تمثل جذرها وخترج منه األغصان.

يعرف القصب يف ضوايح البحر األحمر حىت أن العرب القدماء أطلقوا على قسم 
من هذا البحر اسم يام اجلوف أو حبر القصب.ويلفت االنتب�اه نوع من هذا النب�ات فهو 
أربعة  إىل  ارتفاعه  ويصل  اخلبيب  منطقة  يف  البحرية  املياه  وسط  يف  وكرثة  بوفرة  ينمو 
يصدر  فهو  هامة،  جتارية  مادة  واملتني  الطويل  القصب  هذا  ويشكل  قدمًا.  وعشرين 
مقابل  اخلبيب  منطقة  ويف  السقوف.  وصنع  املنازل  بن�اء  يف  يستعمل  حيث  اليمن  إىل 
حمامات  قعر  يف  شاهدناه  عندما  العجب  منا  ونال  الدهشة  تملكتن�ا  تقريب�ًا  السويس 

ساخنة من حمام فرعون حيث بلغت درجات احلرارة 49 درجة.
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الفصل الثامن
أشجار وشجريات

النخل.  بعض  عدا  فيما  األشجار  من  العربي�ة  اجلزيرة  يف  الرملية  السهول  ختلو 
ونادرًا ما جند غابات إال يف املناطق اجلبلية اليت احتفظت جبالها بالرتبة ولم ختل وتتقشر 
كما هو احلال يف مناطق أخرى من البالد. وتضم الغابات أشجاًرا غري معروفة أو مختلفة 
على األقل عن مثي�التها يف الغابات األوروبي�ة، سأحتدث بالتفصيل عنها وهي تت�ألف من 

األشجار التالية: 

أخرى  وأنواع   ،cynanchum، maru، baka، haledi  ، القات،   ،  ،Sceura، tomex

كثرية من أشجار التني اليت ال نعرفها يف أوروبا.

واللوز  الرمان  كأشجار  عندنا  املعروفة  الفواكه  أشجار  من  الكثري  العرب  يزرع 
العربي�ة بنوع من شجر األجاص وثمرة  واملشمش واألجاص والتفاح.وختتص اجلزيرة 

القراني�ة 

ويأكلون ثمار بعض الشجريات األوروبي�ة كالصقالب و النبقية.

من  ويستفيدون  الكروم  يزرعون  أنهم  إال  اخلمر  املسلمون  يشرب  ال  الواقع  يف 
بذوره  كيشميش  ويسىم  منه  صغريًا  نوعًا  جيففون  وهم  العنب  من  مختلفة  أصناف 
صغرية جدًا وطرية تكاد ال تشعر بها، ويب�اع هذا الزبيب إىل البلدان املجاورة. ويصنعون 

من عصريه شرابًا يسىم الدوب )الدبس( الذي يشكل فرعًا جتاريًا راحبًا.

العرب  الليمون والربتقال، وقد أطلق عليها  العربي�ة أصنافًا من  و جند يف اجلزيرة 
من  ليمون  وشجريت  الربتغال  من  برتقال  بشجرة  أتوا  أنهم  االعتقاد  على  حتملنا  أسماء 

إيطاليا. 

يقص الربتقال املعروف عندما يكون صغريًا إىل نصفني ويجفف يف الهواء ثم ينقع 
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يف الزيت مدة أربعني يومًا وتستعمل خالصته النساء املسنات يف صباغ الشعر الشائب 

باللون األسود.

اجلزيرة  يف  اليوم  استوطنت  اليت  الفاكهة  أشجار  بعض  الهند  من  الباني�ان  نقل 
.Cippus العربي�ة: كأشجار املوز والماجنا والعنب الهندي ، ونوع يسىم

رغم أن العرب يزرعون النخل، تب�دو بعض أشجاره وخاصة شجرة جوز الهند قد 
أتت من الهند.

اليوم يف اجلزيرة  ويب�دو أن التني الهندي من أصول غريب�ة رغم أنه موجود بكرثة 
العربي�ة وهو من أنواع أشجار التني.

وحنن نعرف الكثري عن اخلصائص املمزية لهذه الشجرة، فهي تمتد على مساحة 
وتشكل  جذور  لها  ليصبح  الرتبة  داخل  وتمتد  أغصانها  من  خترج  خيوط  بفضل  كبرية 
أشجار  من  األنواع  عشرات  العربي�ة  اجلزيرة  يف  فورسكال  السيد  رأى  جديدة،  جذوعًا 
التني كان موطنها األصلي اجلزيرة العربي�ة. اليت لم يأت على ذكرها السيد لينوس. نادرًا 
ما تؤكل ثمارها فطعمها ليس لذيذًا. ويستخدم حلاء نوع منها لدباغة اجللود، وبسبب 
األشجار  بايق  أما  الصدأ.  وإزالة  املعادن  تلميع  يف  تستخدم  فهي  آخر  نوع  أوراق  قساوة 
يف  ينمو  الذي  الهندي  التمر  وشجر  الغابات.  أشجار  عدد  زيادة  يف  إال  فائدة  لها  فليس 
نبي�ذي  لبًا له طعم  باملستحب. فيعطي  املفيد  الهند فإنه يقرن  العربي�ة كما يف  اجلزيرة 
يصنع منه شراب صيح ومنعش، كما أن أشجاره الوارفة اجلميلة تزين البيوت وتظللها 
من حر الشمس. كما وحيب الناس وقاية منازلهم ووضعها حتت أشجار التني الهندي. 
واليت  األصلي  موطنها  األرض  هذه  كانت  اليت  باألشجار  غني�ة  العربي�ة  اجلزيرة  وتب�دو 
جتاوز عددها نسبي�ًا النب�اتات العشبي�ة اخلاصة بهذه األرض. وتنتقل األشجار الكبرية 
بصعوبة، أما األشجار اليت تعيش يف الغابات داخل البالد فتب�دو أكرث طرافة وغرابة مما 
تبقى من النب�اتات، لذا فال عجب إزاء جهلنا بعالم األشجار يف اجلزيرة العربي�ة حىت اآلن. 
وأكرث من نصف األنواع اجلديدة اليت وصفها السيد فورسكال، يتضمن أشجارًا فقط. 
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لقد رأى صديقي ثماين عشرة شجرة لكنه لم يتمكن من حتديد نوعها، دون حساب عدد 
الشجر الكبار الذي لم يعرف إال أسماءها العربي�ة.

الشجرة  هذه  وتصبح  العربي�ة،  باجلزيرة  اخلاصة  اجلديدة  األنواع  أحد  والقات 
أكمل وأجمل عند االهتمام بها، وهي تزرع عادة بني أشجار الب يف اجلبال. وقد اعتاد 
العادة  بهذه  الشجرة بشكل دائم وهم متمسكون  براعم هذه  العرب على مضغ  بعض 
على  املساعدة  يف  خاصية  للقات  وينسبون  التنبول.  أوراق  يمضغون  الذين  كالهنود 
الهضم ومقاومة األمراض املعدية.لكن طعمه التافه لم يوح بأي فوائد. اضطراب النوم 

واألرق هو أثر القات الوحيد الذي حلظناه.

بعطرهما وهما غري معروفتني وتشكالن   elcaya et keura تشتهر شجرتان هما: 
رؤوسهن  النسوة  وتعطر  اليمن  يف  اجلبال  يف  بوفرة   elcaya جديدين.تعيش  نوعني 
النخل شيئ�ًا  keura فتشبه شجرة  الكادي  أما  اليت يضعنها يف ماء االستحمام.  بثمارها 
ما وحتمل سنابل زهر راحئتها قوية وطيب�ة، وتب�اع الزهور بأسعار مرتفعة وذلك بسبب 
ندرة شجرتها، فلكي تعطر جو املزنل ملدة طويلة مثاًل يكفيك أن تضع يف مكان بارد إحدى 

سنابلها املليئ�ة بالزهر العطري.

وشجرية  العنكبة،  تسىم  كبرية  شجرة  حتملها  طعم  بال  فاكهة  األطفال  يأكل 
فورسكال،  السيد  وصفهما  جديدين  نوعني  من  كالهما  مروى،  تسىم  هامة  صغرية 
وكذلك الشجرة الكبرية والعنتورة وهي أقصر من األوىل. وال تتمزي هاتان الشجرتان إال 
تعز  يف  ال(  )اخِلصَّ شجرة  هي  كبرية  شجرة  أيضًا  النب�ات  علماء  جهل  وقد  بأخشابهما، 

ولق( يف بالد إب culhamia ، وال تتمزي إال بضخامة حجمها. و)الطَّ

Cadaba et masa شجريتان ليس لهما أية مزية وال تستحقان االهتمام طالما أنَّ 

السيد فورسكال نفسه لم يعط أية إيضاحات حولهما.

واجلزيرة العربي�ة هي املوطن األصلي لبعض الشجريات اليت يستخدمها السكان 
أخرى  شجرية  أعناب  من  ويستخرجون   ،sodada يسىم  جديد  نوع  ثمار  يأكلون  فهم 
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cebatha كحواًل قويًا جدًا ويعدلون طعمه الالذع بمزجه مع السكر ويف  جديدة تسىم 
معرض حدييث عن النب�اتات حتدثت عن نوع كاذب من Phaseole. يصبح شجرية كثيفة 

ُصنع منها يف وقت قصري سياج ال يمكن اخرتاقه.

العرب  ويعرف  الدفلي،  الشجريات  من  اجلديد  النوع  هذا  يشبه   Cynanchum

خشبه مارش ويستخدمونها إلشعال النار فلها نعومة وخفة الصوفان

ومنذ أقدم العصور اشتهرت يف اجلزيرة العربي�ة شجرة يؤخذ منها خبور مكة وقد 
وجدنا واحدة منها يف السهول فقام السيد فورسكال بأول وصف يف ظاللها، وقد أطلق 
عليها يف الوقت نفسه وكأنها أحد األنواع اجلديدة اسم amyris وهو االسم الذي تبن�اه 
علماء النب�ات اآلخرون. شكلها قبيح، واملدهش يف األمر أن سكان اليمن جيهلون فوائدها 
ر  رغم أنها تنمو يف أرضهم، وال يستفيدون منها إال حبرق خشبها من أجل عطره. ويصدَّ
صغرية  أوان  لشوي  فيها  ويستخدم  مصر  إىل  قصل  ويسىم  أنواعها  من  نوع  خشب 

فتكتسب بذلك راحئة طيب�ة وتعطر بدورها املشروبات اليت توضع فيها.

ومن املفروض أن يكون العرب يف داخل منطقة احلجاز على دراية ومعرفة أكرب، 
اإلمرباطورية  أحناء  كل  إىل  منها  ليوزع  مكة  إىل  وحيملونه  البخور  هذا  جيمعون  ألنهم 
خبورًا  جتد  أن  احلال  هذه  يف  مكة  على  ويصعب  خاصة.  أهمية  يوىل  حيث  العثماني�ة 
خالصًا ال غش فيه، فأمريكا تنتج أيضًا بعض األشجار من أنواع amyris لذا فإن قيمة 

خبور مكة يمكن أن تنقص مع الوقت.

السيد  يتطرق  لم  كما  البخور،  سيالن  مكان  اكتشاف  أبدًا  بإمكانن�ا  يكن  ولم 
فورسكال إىل هذا األمر. أعرف أنن�ا جند خبورًا يف جزء من بالد حضرموت ويسىم اللبان ال 
يستخدم العرب البخور الذي ينتجونه بل املستورد من الهند، ومن املرجح أن يكون خبور 
اجلزيرة العربي�ة قد حمل هذا االسم عند القدماء ألن العرب تاجروا به واستوردوه من 

الهند عن طريق املرائف يف سوريا ومصر.

السنا )السنامكي( شجرية تب�دو وكأنها تفضل العيش يف الصعيد املصري واجلزء 
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من  أنواع  عدة  هناك  األحمر،  للبحر  اآلخر  الساحل  يف  العربي�ة  اجلزيرة  من  له  املقابل 
أوراقها  فأشكال  واحدة  شجرية  نت�اج  ليس  أوروبا  إىل  املصدر  النوع  أن  يب�دو  لذا   ، السنا 
يف  بوفرة  ينمو  اإلسكندرية  سنا  نسميه  كافية.وما  داللة  ذلك  على  تدل  املختلفة 
أرايض أبو عريش، ويبيعه العرب إىل مكة وجدة مرورًا بالسويس والقاهرة وصواًل إىل 
اإلسكندرية.ويستخدم السنا بكرثة يف اجلزيرة العربي�ة كما تستخدم أنواع كثرية منه يف 
عالج األمراض. فخليط السنا األسود مع قليل من الراوند يشكل دواًء ناجعًا يستخدمه 

األطباء العرب لعالج الكولريا ومختلف أنواع االسهاالت اخلطرية يف البالد احلارة.

يف  جدًا  مرحبًا  مصدرًا  تشكل  اليت  المادة  هذه  الب،  شجرية  عن  وحتدثت  يل  سبق 
الصادرات عند العرب، ترىب هذه الشجرية يف أوروبا يف البيوت البالستيكية حاليًا وهي 
من  الكثري  ويؤكد  احلبشة،  األصلي  موطنها  إن  العرب  يقول  بها.  نعرف  أن  من  أشهر 
الرحالة أنهم رأوا الب ينبت بوفرة يف تلك املنطقة وكان لثمرتها نفس جودة الب اليمين، 
تن�اوله، ومهما يكن  الذي ال يمكن  الربي  اليمين  ويؤكد صحة هذا االحتمال رداءة الب 
اجلبال  يف  إال  تت�ألق  ال  الشجرية  هذه  أن  اإليمان  أضعف  ويف  املؤكد  فمن  األمر  هذا  من 
ويف املناطق الباردة اليت ال تنقصها الرطوبة.ولهذا السبب يزرع سكان املناطق اجلبلية 
أشجارًا بني شجريات الب لتظللها وتسقى أيام احلر والقيظ. وهكذا يب�دو أن األوروبيني 
قد أخطؤوا عندما ظنوا أن عليهم وضع الب يف البالد احلارة يف أرض جافة وحتت سماء 
للقهوة  السيئ�ة  النوعية  عنه  نتج  اخلطأ  هذا  سبب  أن  التخمني  لنا  ويمكن  حارقة. 
املستوردة من أمريكا. وقد سميت خالل رحليت يف املناطق اليمني�ة اليت ينمو فيها أجود 

أنواع الب، كما وعاجلت أيضًا التجارة الواسعة اليت يقوم بها العرب.

القطن  من  نوعان  عندهم  الب،  من  أرباحهم  بقدر  القطن  من  العرب  يرحب  وال 
ُيلبس  العربي�ة  أحدهما يصبح شجرية أما اآلخر فله زهور حمراء. ويف كل أحناء اجلزيرة 

القماش القطين املستورد من الهند.

منها  ويصنع  أوراقها  ترطب  اليت  املشهورة  احلناء  كمصر  العربي�ة  اجلزيرة  تنتج 
الشرقيات  النساء  وتصبغ  بأسره.  الشرق  يف  شهرة  التجميلية  املواد  أكرث  هي  عجين�ة 
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أيديهن وأرجلهن أو أظافرهن فقط بهذا املستحضر بلون أحمر غامق يت�درج إىل اإلصفرار 
حسب طريقة وضع احلناء. وتعتقد النسوة أن هذا اللون يزيد من سحرهن وجمالهن. 
فبشرتهن مؤلفة من األسود واألصفر وتتمكن احلناء يف الواقع وبسبب التب�اين والتضاد 
من كسر حدة مزيج هذين اللونني. وتشبه هذه الشجرية إىل حد بعيد نب�ات الرباط من 

حيث اخلصائص والشكل.

صنف  من  هي  اليت  املستحية  أشجار  من  أنواع  عدة  العربي�ة  اجلزيرة  يف  يوجد 
امليموزا ، وهي تساهم شجرة كانت أم شجرية يف الزتيني كما أن لها فوائد عدة.

وختفض إحدى هذه األشجار أغصانها إن مّر بها أحد ما وكأنها تلقي التحية على 
فيمنع  جتاهها.  العرب  احرتام  تفرض  هذه  الضيافة  مزية  بها.  االستظالل  يبغي  من 

قطعها و ختريبها.

وينتج نوع آخر من امليموزا أزهارًا حمراء رائعة تتوج فاليح أبو عريش أيام األعياد. 
رائعة  أزهاره طرة  اليت شكلت مدقات   lebbek mimosa امليموزا  وتضاهيها يف اجلمال 

كاحلرير.

وحتفظ أوراق نوع ثالث onrfata mimosa بطعم حليب النوق ومذاقه وتمنعه من 
التحميض والتخليل لبضعة أيام. أما دخان أخشابه فتطرد الدودة اليت تعيش يف عنق 
اإلنسان وتسبب له نوبات صرع..ويعرف هذا النوع يف آسيا وأفريقيا وأمريكا اليت هي 

يف الواقع موطن املستحية.

تزين  كانت  اليت  اجلميلة  األشجار  بعض  الفقيه  بيت  يف  فورسكال  السيد  وجد 
الباني�ان قد حملوها  أن  لكنن�ا جنهل اسمها وموطنها األصلي، ويظن  الساحات،  إحدى 
فقد  لذا  معروف،  نوع  مع  مشرتكة  صفات  أية  األشجار  لهذه  وليس  الهند.  من  معهم 
كبريتان  شجرتان  وهما   .hyperanthera et binectarium هما  جديدين  نوعني  شكلتا 

جميلتا القامة وحتمالن بوفرة أزهارا جميلة.

حاليًا  ومستوطن  معروف  أنه  إال  السوس  عرق  موطن  الهند  تكون  أن  يمكن 
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جنهل  اليت  الكبرية   tomex لشجرة  بالنسبة  أيضًا  نفسه  واحلال  العربي�ة،  اجلزيرة  يف 
خواصها. ويزعمون أن السوس من أفضل أنواع الرتياق لذا فهم يقدرونه كثريًا، وهناك 

نوع من عرق السوس وهي شجرية شائعة يف الهند واجلزيرة العربي�ة.

جند  أنن�ا  إال  السامة،  النب�اتات  من  القليل  تنتج  العربي�ة  اجلزيرة  أن  من  بالرغم 
شجرية خطرية جدًا من نوع جديد أطلق عليها السيد فورسكال اسم adenia ، سم قوي 
وعنيف يؤدي إىل تضخم اجلسم وانتفاخه انتفاخًا كبريًا إذا تن�اول أحدهم شرابًا وضعت 
فيه زهورها املجففة واملسحوقة، ويشكل الكرب العالج الناجع واألكيد إلنقاذ املصابني 

بالتسمم. وهو شائع يف اجلزيرة العربي�ة، على حنو يوجد السم إىل جانب الرتياق دومًا.

العربي�ة،  ويصف السيد فورسكال يف تقريره أكرث من 18 شجرة موطنها اجلزيرة 
عاينها بنفسه لكنه لم حيدد نوعها، أخربوه باألسماء العربي�ة ملعظمها وخبصائص عدد 
شجرة  والثاني�ة  الليمون  شجرة  األوىل  تشبه  شجرتان  اليمن  يف  تعيش  منها.  صغري 
الناس  يظنها  نمام  شجرة  وهناك  وفوائدهما.  االثنتني  اسم  السكان  ويجهل  التفاح، 

غالبًا من أشجار la casse و تعيش يف جبال الب.

الكاوية تشكل سمًا  Auas، Baka عصارتهما  تشيع بكرثة شجرتان حليبيت�ان هما 
حقيقيًا.

حتمل شجرة الغريب الباكي ثمرة لها شكل وراحئة الليمون.

أبو عريش وتعطي عصارة طيب�ة املذاق  يف جبال   gharibe elbake تعيش شجرة 
حتبها الطيور كثريًا.

سغلف شجرة أخرى تعيش يف جبال أبو عريش، تعترب العصارة املستخلصة من 
أوراقها دواء مفيدًا جدًا ملعاجلة ضعف النظر.

سم السموم، ثمرة شجرة مجهولة يف اليمن وينقل كمية كبرية منها إىل املرائف على 
سواحل البحر األحمر وتستخدم يف الصيد فهي تستهوي األسماك اليت تأكل منها فتبقى 
وكأنها يف سكر على صفحة الماء. وتب�دو هذه الثمرة وكأنها من أنواع اجلوز السام الذي 

يعيش أيضًا على سواحل الهند الغربي�ة.
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أهملنا البحث عن معلومات يف اجلزيرة العربي�ة بما يتعلق بإنت�اج املن، ولم يكن ما 

أخربنا به أحد الرهبان دير بالقرب من السويس إال حكاية رهباني�ة ال تستحق الرواية.

أما يف بالد ما بني النهرين فيهزون أغصان الشجرة اليت تعطي املن نعم إنها شجرة 
السنديان بكل تأكيد وبال أدىن شك وذلك استن�ادًا إىل كل التقارير اليت كتبها أشخاص 
جديرون بالثقة. ثمرتها بيضاء ومذاقها سكري، لكنهم قدموا يل يف البصرة عين�ة من املن 

الذي يقطف من بالد فارس من شجرية شائكة، حباتها كروية لكنها مائلة لألصفرار.

بالشجريات  مليئ�ة  أنها  بما  البرتاء  يف  املن  من  النوع  هذا  جند  أن  املحتمل  ومن 
الشائكة، رغم أن محصوله لن يكون وفريًا يف هذه املناطق الصحراوية.

يستخدم هذان النوعان من املن كبديل عن السكر ويف كثري من المأكوالت وخاصة 
احللوى.واملن مغذ جدًا وال حيتاج للتنظيف إذا كان طازجًا.

ال يعيش األرز يف اجلزيرة العربي�ة، ويب�دو أنه شجرة خاصة جببل لبن�ان.

ال يملك العرب الكثري من األخشاب من أجل البن�اء، فمعظم األخشاب طرية ولها 
طبيعة خفيفة وغري قاسية.

البحر  سواحل  على  تنمو  جديدة  شجرة  وهي   seceura فورسكال  السيد  وصف 
خشبها لني وال يمكن استخدامه ألي غرض من األغراض.
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الفصل التاسع
املعادن يف اجلزيرة العربي�ة

يف وصفي لرحليت إىل اجلزيرة العربي�ة ووصف أراضيها أعطيت بعض امللحوظات 
اليت  البازلت  كتل  عن  وحتدثت  كما  اجلبال.  منها  تت�ألف  اليت  األحجار  طبيعة  حول 
الكتل وتقع  اليت تنفصل شيئ�ًا فشيئ�ًا عن  بالقرب من ذات األشكال اخلماسية  توجد 

يف الوديان.

متبلوًرا  معدًنا  أيضًا  رأين�ا  والرملية،  للتبلور  القابلة  الكلسية  احلجارة  جانب  إىل 
شفافًا.ووجدنا  يكون  يكاد  األبيض  أو  البين  الكالسيوم  سلفات  مع  مختلًطا  حديدًيا 
من  مدورة  وحجارة  رمادًيا  وحجًرا  الُزرقه،  إىل  الضارب  اجلبس  اللحية  من  بالقرب 
الصلصال  من  طبقات  شكل  على  الطبيعي(،  احلديد  كربيت  من  )مركب  املرقشيت�ا 

تعطي حجارة لتنحت وتستعمل يف بعض األبني�ة يف هذه املدين�ة.

ويوجد يف اجلزيرة العربي�ة صخور قيمة جدًا، وينتشر العقيق يف اليمن وقد رأين�ا 
كمية منه قرب الطريق من تعز إىل جبل سمارة. يف أحد اجلبال بالقرب من مدين�ة ذمار 
غامق  أحمر  لونه  العرب،  عند  كبرية  بقيمة  وحيظى  اجلماين،  اآلك  اسمه  حجر  يوجد 
اخلواتم  به  العرب  يرصع  األحمر.  العقيق  أنواع  أحد  كأنه  ويب�دو  فاحت،  بين  باألحرى  أو 
اليت  واألحجار  اجلرح.  على  يوضع  عندما  الزنيف  وقف  خاصة  له  وينسبون  واألساور 
جندها يف املخا هي العقيق الهندي واملستورد من سورات إىل اجلزيرة العربي�ة ومن أوروبا. 

جند غابات حجارة تشبه تمامًا اآلك اجلماين.

لم أتمكن أبدًا من معرفة ما يتعلق فعاًل باألحجار الكريمة واليت كان من املنتظر أن 
تنتجها اجلزيرة العربي�ة، ويرجح أال يكون الزمرد هو احلجر الكريم الوحيد املنتج فيما 
مىض. وجبال الزمرد تقع يف مصر يف اجلهة املقابلة من البحر األحمر وتشكل جزءًا من 

سلسلة اجلبال الكبرية اليت يسود فيها اجلرانيت.

ورأين�ا جبلني مؤلفني بالكامل من امللح الصخري األول بالقرب من اللحية واآلخر يف 
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نوايح احلديدة. ويغطي كومة امللح هذه قشرة من احلجارة الكلسية والرمل مرصوصة 
ألن  قديمًا  استثمروها  أن  بعد  امللح  مناجم  اليوم  العرب  هجر  شفافة.  ضخمة  ككتل 
أروقتها انهارت. إال أنهم قالوا لنا إن مراكب غريب�ة تأيت أحيانًا وتأخذ أحمااًل من امللح من 

التل الواقع قرب جزيرة كمران جبوار احلديدة.

والالتني  اليونان  املؤرخون  أكد  حني  يف  باملعادن.  غني�ة  العربي�ة  اجلزيرة  تب�دو  ال 
تأكيدًا مغلوطًا أنها تفتقر للحديد. فنحن نرى حبات هذا املعدن يف الرمال اليت حتملها 
القسمة،  منطقة  يف  مغناطيسية  حجارة  ومألوف  عادي  بشكل  جند  أنن�ا  كما  األمطار، 
وهناك مناجم حديد مستثمرة يف صعدة. إال أنين أقر أن احلديد يف اليمن حريف متكسر 
ويستحيل معاجلة هذه املعضلة. وتأيت ندرة الغابات لزتيد من غالء هذا املعدن أكرث من 
املستورد من البالد األخرى البعيدة. ولهذا السبب يشكل احلديد مادة جتارية هامة تدر 

أرباحًا كبرية على الغرباء الذين يبيعونه يف مرائف البحر األحمر.

تصدير  السكان  ويستطيع  الرثية،  الرصاص  مناجم  من  الكثري  هناك  ُعمان  ويف 
كميات كبرية من هذا املعدن بسبب سهولة تذويب�ه، وُيصّدر من مرفأ مسقط.

السعيدة،  العربي�ة  اسم  عليها  وأطلقوا  العربي�ة  اجلزيرة  من  جزءًا  القدماء  كّرم 
اليونان  املؤرخون  وأشاد  له.  املمكنة  واحلسنات  اخلصائص  كل  نسب  عليهم  كان  لذا 
والالتني بكميات الذهب الكبرية اليت يمكن أن تنتجها هذه املنطقة. كان من املمكن يف 
تلك األزمنة السحيقة، عندما كان العرب من كبار التجار يف الهند ُنقل الكثري من هذا 
املعدن الثمني إىل أوروبا عرب اجلزيرة العربي�ة لذا يب�دو أنه قد أىت من املناجم الهندية. أما 
السيول فيها ولو  العربي�ة ولو منجًما واحًدا للذهب، وال تنقل  اليوم فال تملك اجلزيرة 
شيئ�ًا بسيطًا منه كما أن الرمال ال تظهر أي أثر له. وقد أراد أحد العلماء يف اللحية إقناعنا 
أنه الوحيد الذي يعرف بعض املناجم، ولم يكن ذلك الرجل إال مدع كاذب ال يستحق أن 

نأخذ بكالمه أو نصدقه.

أما الذهب املوجود اليوم يف اجلزيرة العربي�ة فهو مستورد من احلبشة أو من أوروبا 
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كثمن للب أو للبضائع الهندية اليت تمر من جدة أو من املخا. منذ بعض الوقت اضطر 
إمام صنعاء إىل تذويب قطع نقدية أجنبي�ة عندما أراد صك عملة ذهبي�ة له.

واقتصر الذهب املستورد من أوروبا إىل اجلزيرة العربي�ة على سك البن�دقية )نقد 
إيطايل قديم(، ولهذا السبب فقد استفسر بعض العرب فيما إذا كان سكان البن�دقية 
هم األوروبيون الوحيدون الذين يملكون مناجم للذهب، بينما ذهب بعضهم لالعتقاد 

أن حبوزتهم سر حجر الفالسفة.

وعززت هذه املعتقدات الشعبي�ة والتصورات اخلاطئة إصرار العرب وتمسكهم 
باخلرافة القديمة حول حتويل الرتاب إىل ذهب. وإن وقع كتاب غامض عن مزاعم من 
هذا النوع بني يدي عريب ما، بادر حااًل إىل الهمس وبث اخلرب بقدر ما تسمح له الظروف 
يف بالده.وقد قصصت يف تقريري حول رحليت حكاية عاملني من بيت الفقيه أفقر حالهما 
البحث عن سر التحويل إىل ذهب. تعم هذه الرغبة يف اجلزيرة العربي�ة، ويعتقد معظم 
الالهثني وراء هذا السر أنهم سيتمكنون منه لو اكتشفوا النب�ات الذي يصبغ األسنان 
باللون الذهيب ويجعل حلم الماعز اليت تأكل منه أصفًرا. حىت أن زيت هذا النب�ات ذهيب 
أيضًا، وتسىم النبت�ة حشيشة الذهب، وقد أكدوا يل أنها موجودة بكرثة يف وديان جبل 

لبن�ان ويف أعايل جبال اليمن.
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القسم الثالثون
الرحلة من املخا إىل بومباي
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مغادرة املخا
لم نتمكن من مغادرة املخا قبل الثالث والعشرين من شهر أغسطس )آب( عام 
السفر  أردنا  الذي   )Scott( سكوت  السيد  مركب  املخا  يف  احتجز طوياًل  فقد  1763م، 
معه إىل بومباي. بالرغم من املرض الشديد الذي أصاب السيد كرامر والسيد بورانسند 
)Baurenseind(  إال أنهما قررا اإلحبار. أما أنا فقد تماثلت للشفاء مما سمح يل باملجازفة 

والسفر إىل الهند دون أي مانع.

حيث  املندب  باب  مضيق  أعين  ألماني�ة،  أميال  عشرة  إىل  عرضه  يصل  أن  يمكن 
فيه  تنتشر  إقالعنا.  من  يومني  بعد  إليه  وصلنا  الذي  املحيط  إىل  األحمر  البحر  ينضم 
الكثري من اجلزر الصغرية وتسىم أقربها إىل أفريقيا جزيرة برييم )Périm( وتؤلف مع 
اليابسة قناة تمر منها عادة املراكب بالرغم من التي�ار السريع الذي يسيطر عليها وعلى 
هائلة  بقوة  الشرق  حنو  البحارة  يدفع  وهو  الهندية،  واجلزر  العربي�ة  اجلزيرة  بني  البحر 
مما جيعل تقدير طريق املراكب ومسلكها مستحياًل.كما وتعرضنا لرياح شمالية باردة 

أجربتن�ا على ارتداء مالبس التقاء الربد.

خالل هذه الرحلة بدأت صحة السيد كرامر تتحسن يومًا بعد يوم، بينما ازدادت 
من  والعشرين  التاسع  يف  وتويف  شديدة  غيبوبة  يف  ودخل  سوءًا  بورانسند   السيد  حال 
تكريمًا  لتكون  منها  بعضًا  نشرت  اليت  الفنان  هذا  رسوم  تكفي  )آب(  أغسطس  شهر 

لذكراه.

وغداة وفاة السيد بورانسند  تويف أيضًا خادمنا واسمه بريغرين )Bergreen( وهو 
سويدي اجلنسية وقد قام ببعض احلمالت بما أنه كان يف خدمة الكولوني�ل دو هوسارد       
يف  املتاعب  حتمل  على  القادر  البني�ة  القوي  كالرجل  خادمنا  .سخر   )de Houssards(
بداية األمر من مشاق السفر إىل اجلزيرة العربي�ة لكنه استسلم للمرض فيها كما مرض 

السيد كرامر يف بومباي كما سبق يل وذكرت.

الشرق  إىل  الرحالة  من  عاملني  بمصري  الرحلة  هذه  يف  األليم  رفايق  مصري  يذكرين 
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علماء  مجموعة  ترأس  الذي   )Donati( دونايت   السيد  وهما  بهما  التعريف  يستحقان 
إيطاليني كان قد أرسلهم إىل آسيا ملك سرديني�ا، فما إن وصلت املجموعة إىل مصر حىت 
دب اخلصام بني أفرادها فقفل أصحاب السيد دونايت عائدين إىل إيطاليا بينما تابع هو 
البصرة  إىل  دمشق  من  وانطلق  إيطايل.  وخادم  القاهرة  من  مرتجم  برفقة  الرحلة  وحده 
أماًل يف إجياد فرصة للسفر إىل الهند، وعندما أعياه التعب ونفد صربه من انتظار مركب 
الصنع  رديئ�ة  صغرية  سفين�ة  منت  على  الكرمليني  الرهبان  من  أربعة  مع  أحبر  أورويب، 
عناء  حيتمل  لم  لكنه  املالبار.  سواحل  على  منجلور  إىل  ستنقله  كانت  للرياح  مشرعة 
السفر وتويف يف السفين�ة قبل وصوله إىل الهند بث�الثة أيام. وأعطى قبل وفاته خلدمه كل 
ما يملك من المال كي يعيدوه إىل بالده لكن اخلادم اإليطايل فقد المال يف لعب امليسر 

وأعلن إسالمه يف مسقط بعد أن نال منه اإلحباط واليأس.

واسع  كان  فقد  بها،  قام  اليت  كتلك  مثمرة  برحلة  بالقيام  جديرًا  دونايت  السيد  كان 
االطالع وعلى درجة عالية من النشاط واملثابرة الضرورية. كان يتمتع بشجاعة نادرة 
رصين�ة ضرورية للتغلب على املخاطر والصعاب، وقد قدم براهني مدهشة على رباطة 
جأشه عندما هاجمه بعض األعراب يف مصر لكنهم اضطروا الحرتام شجاعته يف نهاية 

املطاف.

أوراقه  كل  امللكي  البالط  إىل  تصل  كي  الالزمة  االحتي�اطات  كل  العالم  هذا  اختذ 
ومجموعة الفرائد اليت جمعها يف مصر وسوريا لكنها لم جتد نفعًا. فقد عهد بكل أمتعته 
سيعىن  كان  الذي  غوا  حلاكم  يسلموها  أن  وفاته  قبل  ورجاهم  الكرمليني  الرهبان  إىل 
قام  أنه  أكد يل  الهند  التقيت�ه يف  الذي  الكرمليني  بإيصالها إىل بالط تورينو. أحد هؤالء 
باملهمة املوكلة إليه بكل إخالص وأنه أودع بني يدي احلاكم الربتغايل كل حاجيات السيد 

دونايت.

حىت عام 1772م لم يعرف أحد شيئ�ًا عن تلك األغراض وأجهل منذ ذلك احلني 
يف  مالبار  سواحل  الكرمليون  الرهبان  هؤالء  وصل  إيطاليا.  إىل  منها  يشء  وصل  لو  فيما 

عام 1763م.
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يدعى  فرنيس  طبيب  فهو  عنه  التحدث  أريد  الذي  البائس  الثاين  العالم  أما 
سيمون، وهو مبدع يف التاريخ الطبيعي وعلم الفلك. وصل قبلنا بزمن طويل إىل سوريا 
بني  الوقت  من  متسعًا  جيد  لم  لكنه  حلب،  يف  رائعًا  استقبااًل  الفرنسيون  واستقبله 
األوروبيني للقيام ببحوثه، فسافر إىل ديار بكر أماًل يف إجياد الوقت للقيام بأعماله يف جو 
أكرث هدوءًا وسكين�ة وبدون إزعاج. أقام يف هذه املدين�ة عند الكبوشيني وهم األوروبيون 
يف  وقرر  الرهباني�ة،  ومنغصاتهم  إزعاجاتهم  من  استاء  لكنه  فيها،  املقيمون  الوحيدون 
حلظة من القنوط واليأس أن يصبح مسلمًا. وقد أقام األتراك يف البداية وزنًا لطبيب 
مسييح، لكنهم سرعان ما أهملوه عندما أصبح مسلمًا وكأنه فقد مهارته بتغيريه لدين�ه 
فكره اإلقامة يف ديار بكر وغادرها إىل بغداد فعاش فيها يبيع العقاقري ويزاول الطب نوًعا 
ما. إال أنه احتفظ بميله ومحبت�ه للعلوم الطبيعية فكان جيمع األعشاب يف ضوايح بغداد 
الدعوة، فاختطفوه  الطبيب لم يلب  بنشاط ومثابرة، دعاه خان فاريس يف اجلوار لكن 
يف إحدى طلعاته وضربوه بالعيص وأجربوه على مداواة اخلان، لكن السيد سيمون لم 
وريث  وعلم  السجن،  وأودع  جديد  من  فضرب  عضال  مرض  من  شفائه  من  يتمكن 
سراحه  فأطلق  سجونه  أحد  يف  أورويب  طبيب  بوجود  أيضًا  مريضًا  وكان  الراحل  اخلان 
كي يعاجله ويعيد إليه صحته، وحالف احلظ طبيبن�ا وجنح يف شفائه، ولم يكن حسن 
الطالع هذا إال مصدر إزعاج لهذا العالم البائس، حيث رفض امللك السماح له بالعودة 
يف  األخرية  األهلية  احلرب  خالل  حمالته،  كل  يف  مرافقته  على  بالتايل  وأجربه  بغداد  إىل 
بالد فارس. ويف آخر حملة فاجأ العدو اخلان ولقي السيد سيمون حتفه مع اخلان وكل 

حاشيت�ه.

فالتي�ار  اخلطورة.  منتهى  يف  والهند  العربي�ة  اجلزيرة  بني  الطريق  قديمًا  اعتربت 
املوائن  على  والتعرف  املسافة،  تقدير  عليها  فيصعب  املراكب  معه  حيمل  كان  السريع 
عند هبوط الضباب يف الفصول الماطرة، وهلك الكثريون يف سواحل مالبار املنخفضة. 
)أريان(  أن  مع  حديث�ة  أنها  الناس  اعتقد  دراســة  نشرت  عندما  املصائب  هذه  وكفت 
الهندي  املحيط  أمر يعلمه األقدمون. يرى يف  وكأنها  )Arrien( قد حتدث عنها مسبقًا 
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وعلى مسافة ما من اليابسة كمية كبرية من ثعابني الماء الصغرية اليت يرتاوح طولها بني 
12 إىل 18 بوصة، وهي ترتفع فوق سطح الماء.عندما نرى الثعابني الصغرية نعلم حااًل 

أنن�ا على بعد درجتني من الشط.

رأين�ا للمرة األوىل الثعابني يف مساء التاسع من سبتمرب )أيلول(. وأرست مراكبن�ا يف 
الواقع يف احلادي عشر منه يف مين�اء بومباي ودخلنا يف اليوم التايل إىل املدين�ة.
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القسم الواحد والثالثون
الرحلة إىل سورات )غوجارات حاليًا( 
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الفصل األول
ظروف الرحلة واالنطالق من بومباي

سيذكر القارئ أين وصلت أنا والسيد كرامر يف حالة صحية رديئ�ة جدًا إىل بومباي 
يف سبتمرب )أيلول( من عام 1763م. كان مخططنا أن نصل إىل أوروبا عن طريق تركيا 
وأن نبحر على منت مركب للشركة كان من املفرتض أن يقلع متجهًا إىل البصرة يف بداية 
وتويف  الفرصة،  هذه  من  باالستفادة  لنا  يسمح  لم  الصيح  وضعنا  لكن  التايل،  العام 
السيد كرامر بعد أن أثقله املرض وتواترت عليه األوجاع يف بومباي يف العاشر من فرباير 

)شباط( 1764م بالرغم من العناية اليت أحاطه بها طبيب إجنلزيي حاذق.

وبكل  بنفيس  االهتمام  املسافرين  جملة  من  وحيدًا  بقيت  أنين  بما  علي  وكان 
الوسائل اليت ستصل عربها أوراقنا إىل أوروبا،  فقد رأيت أنها ستؤول للضياع إن لقيت 
حتفي يف الطريق. وتوقعت يف طريقي عرب تركيا أن أتعرض لتعب شديد كالتعب الذي 
الضعيف  وجسدي  العليلة  صحيت  بالتايل  تستطيع  ولن  العربي�ة،  اجلزيرة  يف  قاسيت�ه 
مقاومته. لذا فقد عزمت على الذهاب مباشرة إىل لندن على منت أول مركب عائد إىل 
منت  على  إليها  وأحبرت  سورات  برؤية  رغبيت  أشبع  أن  وددت  رحيلي  وبانتظار  أوروبا، 

مركب إجنلزيي سيقوم جبولة إىل هذا املين�اء.

أحبرنا من بومباي يف 24 من مارس )آذار( عام 1764م واضطررنا للتوقف يف ماهيم 
وهي مدين�ة صغرية يف شمايل اجلزيرة.يقيم فيها دائمًا أحد أعضاء مجلس بومباي.

لدى  واملهارة  احلربي�ة  الروح  على  الداللة  شأنه  من  الوقت  ذلك  يف  أمر  وحدث 
العصاة  من  جميعًا  الهنود  اعتربوا  فقد  الماضية،  بفتوحاتهم  الفخورين  الربتغاليني 
واستخفوا بالعمل على إقامة السالم مع أي من الشعوب الهندية اليت كانت يف عداء مع 
اجلوار وبالتايل ال جيرؤون على اإلحبار دون حرس. فقد ذهبت سفين�ة صغرية من غوا إىل 
ديو غوا  حتت حماية اثنني من احلراقات شوهدنا يف املياه اإلقليمية لبومباي. وسمعنا 
المارات،  مع  اشتبكوا  قد  الربتغاليني  أن  واعتقدنا  مدفعية  من  كثيف  إطالق  الليل  يف 
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لنكتشف يف الصباح أن ملحمتهم اقتصرت على مجزرة مع كمية من قصب اخلزيران اليت 
يصل ارتفاعها إىل 30 أو 40 قدمًا، يرتكها الصيادون على رمال مياههم من أجل سهولة 
الصيد. وقد ظن هؤالء الربتغاليون الشجعان اخلزيران صواري سفين�ة معادية وقد أجرب 
حاكم بومباي أمريًا لهم على دفع كل األضرار اليت سببتها املدفعية ألولئك الصيادين. 
الذي يبعد عن املدين�ة مسافة ثالثة  وصلنا يف 26 من مارس )آذار( إىل مرىس سورات 
ألماني�ة. ونزلنا يف دوموسوهي، قرية يمزيها وجود مزنل بعض الضباط وشجرة  أميال 

صبار الهند عمالقة يقدسها الهنود كثريًا. 

للجزيرة  الطبيعي  التاريخ  يف   )Ficus vasta، Linn( الشجرة  هذه  عن  حتدثت 
الشجرة  هذه  أن  هنا  أضيف  عنها  وقدمته  سبق  الذي  الوصف  على  وعالوة  العربي�ة. 
تت�ألف من خيوط أغصان الساق األول، وتغذي تاج  تعمر طوياًل ألن سوقها اجلديدة 
الشجرة، بينما تفسد الساق الرئيسة. واستأجرنا يف دوموس عربة عادية يف البالد وهي 
كاكري وهي عربة فالح بسيطة مغطاة جيرها ثوران.ويجلس الفالح على دفتها ليقودها. 
وقد تأكدت من اجلفاف الذي يسود البالد أثن�اء تلك الرحلة يف العربة فقد كانت حتيط 
بن�ا زوابع من الغبار واألتربة اليت أثارتها عربتن�ا البسيطة، يف حني أنين لم أعاِن من تلك 

الكمية الهائلة من الغبار يف قوافل تألفت من مئات اإلبل واخليل والبغال.
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الفصل الثاين
مدين�ة سورات وضواحيها

التايب. نهر  يسىم  هام  نهر  ضفة  على  وخصب  واسع  سهل  يف  املدين�ة  هذه  تقع 
قسم  إىل  املدين�ة  ويقسم  جدارين  من  يت�ألف  مزدوج  سور  اليابسة  جهة  من  بها  حييط 
داخلي وآخر خاريج. وتوجد القلعة يف القسم الداخلي وعلى ضفة النهر، و تفصلها أيضًا 
خنادق. ويمكن القيام جبولة يف مدة تصل إىل ساعتني وربع الساعة حول اجلدار اخلاريج 

الذي ال يضم بساتني أبدًا وفيه القليل من املنازل.

وللمنازل الكبرية سطوح وباحة داخلية كما يف الشرق كله، يف حني أن منازل عامة 
الناس مرتفعة جدًا. 

وبالرغم من وجود مدين�ة سورات حتت سيطرة املغول املسلمني منذ زمن طويل، 
إال أنن�ا ال جند فيها أي مسجد جميل مزين بمآذن كما هي حال مساجد األتراك والعرب. 
ال  فيها  والغبار  أبدًا  مرصوفة  غري  لكنها  عريضة  وشوارعها  واسعة  املدين�ة  فساحات 
يطاق. ولكل شارع باب يمكن إغالقه يف أوقات االضطرابات، أمر يتكرر حدوثه هنا كما 

يف القاهرة.

من  بالرغم  نقي  وهواؤها  زهيدة،  بأسعار  واألطعمة  األغذية  سورات  يف  تتوافر 
درجة   98 إىل  )آذار(  مارس  شهر  خالل  فيها  احلرارة  درجات  وصلت  وقد  اجلو،  حرارة 
على مقياس فهرنهايت بالرغم من الرياح الشمالية السائدة، يف حني لم تتجاوز درجة 
احلرارة 93 درجة على نفس املقياس خالل شهر مايو )أيار( يف بومباي وهي مدين�ة تقع 

على بعد خطي عرض إىل جنوب سورات.

وال تصل السفن إىل مين�اء سورات مما يلحق بها الكثري من الضرر واخلسائر، وذلك 
ألن نهر التايب يمتلئ بالشعب الرملية وينخفض مستواه اخنفاضًا شديدًا أثن�اء الفصول 
اجلافة، بينما تغزر مياهه فجأة يف الفصول الماطرة وتفيض على كل املناطق املحيطة 
به. ولو حبست مياه النهر بسدود متين�ة الرتفع مجرى الماء غالبًا يف شهر املطر إىل 28 



557القسم الواحد والثالثون: الرحلة إىل سورات )غوجارات حاليا( 
قدمًا فوق املستوى العادي، وحلمل كل الرمال محررًا بذلك املجرى فتصل السفن حىت 

أسوار املدين�ة، لكن احلكومات املستب�دة اآلسيوية تهمل كل ما فيه اخلري العام.

الديانات  بمختلف  يتعلق  بما  مطلقة  وحرية  عام  تسامح  املدين�ة  هذه  يف  يسود 
مع  نسمة  مليون  إىل  يصل  الذي  الكبري  سكانها  عدد  إىل  يشري  الذي  األمر  واملعتقدات، 
من  أكرث  حىت  فيه  مبالغ  اإلحصاء  هذا  أن  استنتجت  لكين  فيها،  املقيمني  األوروبيني 

الثلثني.

وما يمزي سورات هو عدم وجود مستشفى يف حني أنن�ا جند مستشفى كبرًيا للعناية 
لسعى  آخر  حيوان  أي  أو  حصانًا  األوروبيون  ترك  ولو  املشوهة.  أو  املريضة  باحليوانات 
الهنود بكل طيب�ة خاطر إىل وضعه يف املستشفى الذي يعج باألبقار واخلراف واألرانب 
كفيفة  ضخمة  سلحفاة  فيه  رأيت  وقد  الخ....  واملريضة  العاجزة  واحلمام  والدجاج 
عليلة بلغ عمرها كما أكدوا يل 125 عاًما. ويدفع املحسنون الهنود أجر الطبيب البيطري 

كي يعتين بهذه احليوانات.

وال تفتقر ضوايح سورات للبساتني اليت يتقاسمها األوروبيون وأبن�اء البلد، وتملك 
الشركة الهولندية أجمل البساتني وأشدها سحرًا وروعة.

آخر  أنشأها  منها  واحدة  بزيارة  قمت  الهندية  احلدائق  ماهية  عن  فكرة  ألكون 
فرنك  املليون  ونصف  مليون  حنو  أي  روبي�ة   500٫000 تكاليفها  ودفع  خان  بيك  تاج 
انتظام  فرنيس. حديقة مرتامية األطراف وشديدة االتساع وال يدل يشء فيها على أي 
ما  أما  والنوافري،  الربك  بعض  عدا  حدائقنا  يف  املعروفة  األشياء  من  أي  على  حتتوي  وال 
تبقى فهو كومة من املباين املختلطة وبعض بساتني الفاكهة. وهناك مبىن كبري حيتوي 
الهندية اليت ال تمت للزتيني األورويب بصلة.  بالزخارف  على صاالت وحمامات مزين�ة 
وتشكل املباين املتبقية حرمًا لنساء تاج بيك خان وتنفصل عن بعضها البعض إذ تنعم 
البايق  يتكون  حني  يف  الكبرية،  البيوت  بعض  حرم  كل  ويف  اخلاصة.  حبديقتها  امرأة  كل 
من غرف صغرية للخدم. واملدهش يف تلك احلديقة هي املمرات بني الغرف على شكل 
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دهالزي ضيقة وملتوية ومحفوفة باألبواب، مما ينم عن حذر وريب�ة كبار املجتمع الذين 
لم حيالفهم احلظ يف بلد مستب�د فهم ال ينعمون بالراحة أبدًا وعليهم التيقظ واالحرتاس 

املستمر خوفًا من املفاجآت.

أحظ  لن  أنين  اكتشفت  ما  سرعان  لكين  لسورات،  مخططًا  أرسم  لو  تمنيت  وقد 
باحلرية اليت يتمتع بها األوروبيون يف الهند اليت تمتعت بها بني العرب واألتراك. فمناخ 
البلدان احلارة وطبيعة احلكومة يف املستعمرات البعيدة عن البلد األم قد أثرا يف الطابع 
الوطين للشعوب األوروبي�ة. ولن يتحمل احلاكم اإلجنلزيي يف سورات أن يقطن فرنيس 
يف غرفة مرتفعة مطلة على القلعة. وقد قصوا علي يف املخا قصة العريب الذي عاىن من 
قياسات  يأخذ  كي  دفعه  الفضول  ألن  سنوات  عدة  خالل  باتافيا  يف  السجون  ظلمات 

مدفع فيها.
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الفصل الثالث

سكان سورات وبعض عاداتهم
فسكان  واألمم.  الشعوب  مختلف  من  سكان  عادة  يسكنها  كبرية  جتارية  مدين�ة 
سورات األصليون من املسلمني ومعظمهم من األجانب بما أنهم موظفون يف احلكومة، 
وال ين�دفع املسلمون فيها وال يتحمسون لتطبيق الشريعة كاألتراك والعرب بالرغم من 
أنهم من السنة وهم متسامحون مع الشيعة ويسمحون لهم باالحتفال بعيد احلسني. 

وال يرتددون يف تن�اول اخلمر علنًا ويتعاملون بالربا.

تستخدم كل النخب يف سورات كما يف كل أرجاء الهند اللغة الفارسية يف املحادثة 
والرسائل إىل أن أصبحت الفارسية لغة البالط والوسيلة اليت تعالج فيها كل القضايا. 
يف  الفرنسية  شأن  الهند  يف  وشأنها  املحرفة  الربتغالية  اللغة  التجارة  يف  تستخدم  بينما 

الشرق.

جير مسلمو سورات إليها الكثري من املتسولني وهم من أكرث شحاذي الكرة األرضية 
أمام  جيلسون  فرتاههم  احلياء،  جلباب  عنهم  وخلعوا  احلشمة  عن  أقلعوا  وقد  وقاحة 
أو  مال  من  طلبوه  ما  البيت  صاحب  أعطاهم  إذا  إال  أبدًا  أمكنتهم  يربحون  وال  املنازل 
حتالف معهم. وبما أن الشرطة ال تأخذهم أبدًا فتقع على عاتق الناس مهمة التخلص 

من هؤالء األوباش املزعجني مهما كان الثمن.

وسنحت يل الفرصة يف سورات مشاهدة مسرية املسلمني يف عيد الفطر، يضطر 
املسرية  افتت�اح  إىل  خان  بيك  تاج  يمثل  الذي  سورات  قلعة  يف  املقيم  بومباي  مستشار 
بطلقات من مدفعيت�ه كما يضطر أيضًا إىل حضور االحتفال. أليست ظاهرة فريدة أن 
يقوم تاجر إجنلزيي يرتدي الزي األورويب وترافقه مجموعة من اجلنود اإلجنلزي وعدد كبري 
من اخلدم الهنود برتؤس وتنظيم عيد ديين من أعياد املسلمني. ويقوم املدير اإلجنلزيي 
االحتفال  عشية  املدفعية  إطالق  يرفض  عندما  الهنود  على  وتعاليه  ترفعه  بإظهار 

بالرغم من تاج بيك خان هذه احلظوة منه، ليعلن يف صباح اليوم التايل العيد للناس.
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من  والكثري  املدافع  وبعض  واخليل  واملحامل  العربات  بكرثة  إال  املسرية  تتمزي  وال 
املوسيقى احلربي�ة وجنود تاج بيك خان الذي يعتلي فياًل جالسًا على عرش تسنده أربعة 

أعمدة. وقد ُصبغ الفيل باللون األحمر كمعظم اخليل والثريان اليت جتر تلك العربات 

جيرها  دوالبني  على  كريس  إال  هي  وما  الهند،  يف  العربة  تلك  مثل  استخدام  ويكرث 
عدة  من  مصنوعة  عريضة  دفة  على  السائق  ويجلس  البساطة  غاية  يف  وهي  ثوران 
كبيرين  ثورين  تكدين  روعة  يف  بل  العربات  زين�ة  يف  الرتف  يكمن  ال  خزيران.  قضبان 
ُتشرتى لهذا الغرض ويبلغ ثمنهما 600 روبي�ة أي 1800 لرية فرنسية. وتزين نهاية قرنيهما 

بأطراف فضية، سرعتهما متوسطة وال يمكن مقارنتها بسرعة اخليل.

وحيب سكان سورات اإلسراف يف تزيني محاملهم، وإبراز بهائها وجمالها ونعلم أن 
الرجال،  من  أربعة  وحيمله  خزيران  بقضيب  معلق  لالسرتخاء  من سرير  نوع  هو  املحمل 
بالفضة  املحمل  ويزين  الشمس،  أشعة  من  ستار  ويظلله  املسافر  فيه  ويستلقي 
منحن  األبعاد  متن�اسب  خزيران  قضيب  إىل  ويعلق  الثمين�ة  باألقمشة  ويزدان  املزخرفة 
املحمل  خزيران  تكاليف  وصلت  وقد  فرنسية،  لرية   5000 إىل  ثمنه  ويصل  كامل،  بشكل 
الذي يملكه حاكم بومباي إىل 3000 لرية دون حساب الزين�ة اخلاصة به. الرجال الذين 
ويضعون  وسطهم،  تغطي  صغرية  قماش  قطعة  إال  يرتدون  ال  هنود  رقيق  هم  حيملونه 
يف  املنازل  داخل  عملهم  ويتمثل  باخلدم  خاص  كزي  رؤوسهم  على  مسطحة  قبعات 
األمر  بادئ  يف  األوروبي�ات  النساء  احلمالني  هؤالء  عري  صدم  النظافة،  على  احلفاظ 
اللوايت ما لبنث أن تعودن على ذلك شيئ�ًا فشيئ�ًا ومع مرور الوقت. وما محامل النساء 
املسلمات إال عبارة عن صندوق خشيب رديء الصنع مغلق بالكامل ومربوط إىل عمود 

مستقيم.

الذين يشكلون  البلد األصليني  أبن�اء  أو  الهندوس  بالتفصيل الحقًا عن  سأحتدث 
الذين بفضل  الباني�ان  املجتمع يف سورات. معظمهم تقريب�ًا من طبقة  أكرب شرحية من 
مراتب  إىل  األحيان  أغلب  يف  وصلوا  قد  االقتصاد  يف  ومهارتهم  احلساب  يف  براعتهم 
الهند  جتارة  على  واستولوا  جتارًا  ولدوا  فقد  املسلمني.  وجمارك  مزارع  يف  عليا  ووظائف 
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يقومون  وهم  كسماسرة،  توظيفهم  إىل  األجنبي�ة  الشعوب  كل  معها  اضطرت  لدرجة 
بهذه املهنة على أكمل وجه وأفضل مما يقوم به اليهود يف تركيا.ولم يأسف األوروبيون 
يف يوم من األيام على أنهم أوكلوا بمالهم وثرواتهم إىل الباني�ان الذين برهنوا دومًا برهانًا 
مدهشًا على نزاهتهم واستقامتهم وإخالصهم يف العمل. وصل بعضهم إىل حد بعيد من 

الرثاء لكنهم يف منتهى التواضع وال يلبسون إال من النسيج القطين األبيض البسيط.

مهرة  حرف  وأصحاب  حاذقون  جتار  وهم  الفرس،  من  كبري  عدد  سورات  يف  يوجد 
واجلورجيني  األرمن  من  قليل  عدد  أيضًا  فيها  يوجد  كما  املمتازين.  اخلدم  من  حىت  أو 
واليهود، ويدعى مسيحيو الهند الكاثوليك وهم أكرث عددًا بطريقة سوقية الربتغاليون 

ألنهم يتحدثون اللغة الربتغالية املحرفة. 

حُيسب اليوم يف سورات من املغيب إىل املغيب، وبداًل من 14 ساعة فهم يقسمونه 
إىل 60 غاري. أما الساعات فال يعرفونها أبدًا. ويقسمون اليوم بطريقة مختلفة إذ يعمل 
أحد الرجال يف مكان مرتفع على وضع إناء حنايس مثقوب على سطح الماء بشكل دائم 
ويغوص اإلناء كلما امتأل ماًء فيحسب الرجل ذلك الوقت على أنه غاري واحد ويضرب 
ويساوي  األجراس،  ترن  كما  الضربات  فرتن  الغاريات  عدد  معدين  طبق  على  بمطرقة 
لكنهم  اجلدارية  والساعات  الساعات  من  الكبرية  املنازل  ختلو  دقيقة.ال   24 الغاري 

مازالوا حيتفظون بهذه الطريقة القديمة يف حساب الزمن.
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الفصل الرابع
حكومة سورات وثوراتها

املغول  إمرباطور  إىل  سورات  عاصمتها  اليت  الكبرية  املنطقة  تعود  بعيد  زمن  منذ 
مستقلني  حاكمني  عليها  نصب  بعيد،  إقليم  على  كاملة  سيطرة  يسيطر  وحىت  األكرب، 
تمامًا عن بعضهما، يقيم األول يف سورات وهو حاكم اإلقليم الفعلي، يف حني أن اآلخر 
ضابط يف القلعة وحيمل لقب أمريال ويتمتع بعائدات كبرية من أجل العناية باألسطول 

الصغري والدفاع عن التجارة ضد قراصنة السواحل.

بعد حملة  نذير شاه )Nadir( على إندوستان أو بالد الهند والسند، سعى حكام 
إال  للمغول  يرتكوا  ولم  االستقالل  إىل  الواسعة  اإلمرباطورية  هذه  يف  البعيدة  األقاليم 
حذوهم  وحذا  مناصبهم.  يف  تثبيتهم  شكليًا  إال  منهم  يطلبوا  ولم  السلطة،  من  ظالاًل 
حاكم سورات تاج بيك خان وهو رجل غين واسع النفوذ وتوصل إىل إعالن أخيه حاكمًا 

على القلعة. واعترب األخوان اإلقليم بأسره إرثًا لهما وبلغا من الرثاء والغىن حدًا بعيدًا.

وتويف تاج بيك خان يف عام 1746م ولم خيلف من بعده ولدًا يرثه، فتقاسم ثروته 
التايل  العام  يف  أخوه  تويف  ثم  املدين�ة.  حكم  تويل  يف  منهم  الكثريون  وطمح  أسرته  أفراد 
فأرادت أرملته وهي سيدة ثرية جدًا وطموحة للغاية أن يتوىل صهرها املنصبني معًا أي 

أن يصبح حاكم املدين�ة والقلعة.

تشبه  سورات  يف  أهلية  حرب  إىل  املختلفة  املزاعم  تلك  جراء  من  الصدمة  أدت 
أوروبا،  يف  فكرة  عنها  نكّون  أن  يمكن  ال  اليت  القاهرة  يف  البكاوات  بها  قام  اليت  احلروب 
له كفاءته ومكانت�ه. واعتصم مع  وحشد كل راغب يف السلطة جيوشًا بقدر ما تسمح 
جنوده وحتصنوا يف البيوت والبساتني وعمل على مفاجأة خصومه أو طردهم. لم ينجم 
األبواب  بإغالق  السكان  أثن�اءها  اكتفى  حيث  الضحايا  من  الكثري  العمليات  تلك  عن 
خيافوا  أن  دون  وأعمالهم  أشغالهم  إىل  طمأنين�ة  بكل  والذهاب  املعركة  لساحة  املجاورة 
السلب والنهب، بل كانوا على ثقة بأنهم سيحصلون على تعويض إن أحلقت بهم تلك 

الزناعات أي ضرر. لذلك فلم تعاين التجارة من أي انقطاع أو توقف.



563القسم الواحد والثالثون: الرحلة إىل سورات )غوجارات حاليا( 
ومساعدة  عون  بالسلطة  الراغبني  بعض  طلب  واحلذر  احلرص  عن  وبعيدًا 
الماراتيني الذين لم يفعلوا شيئ�ًا ألي من املصطفني، بل جعلوا الغالب يدفع لهم دومًا 
عائدات  بثلث  الماراتيون  يتمتع  الوقت  ذلك  ومنذ  للمغلوب.  البادية  مناصرتهم  رغم 

اجلمارك يف سورات، ويوجد أحد ضباطهم دائمًا لتلقي هذا النوع من الضريب�ة.

ثم  دومًا  النفس  عن  دفاع  حالة  يف  التجارية  مراكزهم  والهولنديون  اإلجنلزي  وضع 
عززوا استعداداتهم العسكرية بسبب تلك االضطرابات، لذا فقد حبث كبار البالد عن 
العون والدعم لدى جتار بمثل هذه القوة والنفوذ، واحناز كل من البلدين إىل صف واحد 
مراكزها  يف  حياصر  وجعلته  احلريب  والعتاد  الذخرية  وسلمته  للسلطة.  الطامحني  من 
حماه  الذي  احلاكم  النهاية  يف  طرد  معلنة.  حرب  دون  اآلخر  الطرف  وعاد  التجارية 
اإلجنلزي لكنه عاد يف عام 1758م وقامت حماته األرملة الرثية اليت ذكرتها بتوزيع أموالها 
للتن�ازل عن  توزيعًا مالئمًا محنكًا مما اضطر حاكم سورات الذي كان قد نصب مكانه 

حكومة املدين�ة.

فكر اإلجنلزي جديًا باالستي�الء على القلعة عندما رأوا املدين�ة بني يدي جماعتهم. 
وأرسل املجلس يف بومباي لهذا الغرض يف عام 1759م أحد أعضائه وهو السيد سبنسر 
رجل المع حيبه الهنود برفقة قوة كبرية، فتح احلاكم أبواب املدين�ة أمام اإلجنلزي وتركهم 
إثارة  من  خوفًا  اإلجنلزي  وأعلن  قليلة.  أيام  خالل  عليها  استولوا  اليت  القلعة  حياصرون 
أسوار  على  راياته  وسريفعون  املغول  إمرباطور  باسم  النصر  سيعلنون  أنهم  الهنود  ذعر 
فيه  شرح  دلهي  يف  البالط  إىل  تقريرًا  سبنسر  السيد  أرسل  احلملة  انتهاء  ومع  القلعة. 
أسباب وضع التجار يف سورات حتت احلماية اإلجنلزيية اليت أخذت على عاتقها مهمة 
األسطول  تركوا  قد  املستب�دين  هؤالء  أن  وأكد  القلعة.  من  الغاصب  احلاكم  طرد 
الضروري حلماية التجارة فلم يعنوا به، وأنه ال يمكن ألحد أن يوفر األمن والسالم إال 
منصب  إعطاء  املغول  أراد  حال  يف  أنه  مفاده  عرضًا  سبنسر  السيد  وقدم  كما  اإلجنلزي، 
األمريال والعائدات التابعة له للشركة اإلجنلزيية، فإنها ستويل اهتمامًا كبريًا لألسطول 
ودعم  وثابت�ة  أكيدة  وأدلته  التقرير  حجج  كانت  فعلية.  حماية  التجارة  وستحيم 
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االقرتاحات فيه كبار أهل سورات الذين وقعوا على التقرير. فلم يتجرأ إمرباطور املغول 
بسهولة  ورد  مفقودًا،  واعتربه  اإلقليم  هذا  إىل  حاكم  إرسال  على  احلايل  ضعفه  بسبب 
على طلب الشركة اليت حملت أحد أعضاء مجلس بومباي مسؤولية احلاكم واألمريال 
باإلضافة إىل  املدين�ة،  وبذلك حصلت على ثلث عائدات اجلمارك يف تلك  يف سورات. 
عسكرية  قطع  بإدارة  لها  سمح  الذي  األمر  والهامة،  الكبرية  األخرى  العائدات  بعض 
لسورات.  الفعليون  احلكام  هم  اليوم  اإلجنلزي  أصبح  وبذلك  احلربي�ة.  املراكب  وبعض 
ال يدعون احلاكم فيها يستقل عنهم أبدًا وال يرتكون له من الدخل إال ما يكفيه ليعيش 

حياة تن�اسب مركزه.

التجار  خيىش  فلن  اليشء،  بعض  اجلدد  السادة  بهؤالء  سعادتهم  عن  الهنود  عرب 
بعد اليوم التعرض إلهانة احلاكم وابزتازه وذله. لكنهم اشتكوا من جهة أخرى من روح 
على  احلصول  قبل  اإلحبار  على  يقدمون  الهنود  يعد  ولم  السادة.  هؤالء  عند  املصلحة 
جواز سفر من األمريال. أما إذا رغب اإلجنلزي يف إرسال بضائع إىل املرفأ فإن املدير يت�أخر يف 
تسليم اجلوازات حىت ال تتمكن السفن الهندية من اإلحبار مع الرياح املوسمية يف حني 
أن اإلجنلزي يملكون الوقت الالزم الكايف لإلعالن عن بيعها. رأيت أمثلة متكررة وعديدة 

خلسائر فادحة نزلت بتجارة أبن�اء البلد األصليني.
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الفصل اخلامس

التجارة يف سورات
ألنفس  مستودعًا  املدين�ة  هذه  من  سورات  يف  تتم  اليت  الواسعة  التجارة  جتعل 
منتجات إندوستان وأثمنها. فالقوافل الكبرية اآلتي�ة من داخل اإلمرباطورية تنقل إليها 
كميات هائلة من البضائع لريسلها التجار يف سورات على منت سفنهم إىل البحر األحمر 
واخلليج العريب وسواحل املالبار وسواحل كورمانل وصواًل إىل الصني. كما توجد بكرثة 
بن�اء السفن  أنواع املصانع واملعامل. ويشكل  يف األقاليم املجاورة لهذه املدين�ة مختلف 
فرعًا هامًا من فروع التجارة لدى سكانها. وما الهنود يف الواقع إال مقلدين لألوروبيني يف 
مهنة بن�اء السفن. فاألخشاب متوافرة بأسعار خبسة وكميات كبرية ونوعية ممتازة وهي 
أخشاب الدلب، إذ ال تهاجمها الديدان وتدوم طوياًل، حىت أنن�ا جند يف سورات سفنًا بلغ 
عمرها 90 عامًا ويف حالة تمكنها أيضًا من خوض غمار البحر. ومن بني األمم األجنبي�ة 
الهولنديون بعد اإلجنلزي يف سورات أهم منشأة وقد عينوا فيها مديرًا وعددًا من  يملك 
الهند  يف  شؤونهم  يف  النظام  يسود  وال  أيضًا.  اجلنود  وبعض  واخلدم  والكتب�ة  التجار 
حسب ما يب�دو. منذ أن استوىل اإلجنلزي على القلعة، أجرب حاكم املدين�ة الهولنديني على 

دفع 90000 روبي�ة له وإزالة املدفع الذي زودوا به وكالتهم التجارية.

وتعيش جتارة الفرنسيني يف حالة أكرث سوءًا وضعفًا، فمنذ أن خسروا بونديشري 
أهملوا مديرها الذي جيد بالكاد دخاًل ليعيش حياة بسيطة. ولم يت�ألق جنم الفرنسيني 
قدموا  ألنهم  سورات  يف  املجتمع  ويقدرهم  حيبهم  الذين  الكبوشيني  اآلباء  يد  على 
خدمات جليلة له إذ دونوا يف سجل دقيق وأمني كل األحداث اليت جرت يف إندوستان منذ 

عام 1676م حىت يومنا هذا.

لديهم  كان  هناك  إقاميت  فأثن�اء  اليوم،  الفرنسيني  حال  الربتغاليني  حال  ويشبه 
مديرًا  وعينوا  جتارتهم  حسنوا  إنهم  رحيلي  بعد  يل  قيل  ثم  هامبورغ.  من  يهودي  مدير 

هولنديًا ولد يف غوا غوا .
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كتلك  فيها.  دائمة  منشآت  لها  ليس  سفن  سورات  إىل  األحيان  بعض  يف  تصل 
لهم  وأدت  اإلجنلزي  حماها  وقد  القلعة،  حصار  زمن  أرست  اليت  الدانماركية  السفين�ة 
بدورها خدمات كبرية يف تلك املناسبة. وقام القبطان املحظي بمهامه على أحسن وجه.
ولم حيالف احلظ قبطانًا سويديًا رسا بعده ببضع سنوات بالرغم من أن حاكم املدين�ة 
سمح له مقابل ضريب�ة صغرية بالتجارة كما حيلو له، فباع ما لديه من احلديد والنحاس 
بسعر أفضل من أسعار اإلجنلزي يف وقت قصري، كما باع كل بضائعه بأرباح هامة حسب 
تصوراته، لكنه عندما تأهب للرحيل فرض عليه احلاكم ضريب�ة مرتفعة جدًا وصلت 
إىل 100000 روبي�ة، وقام باحتجازه حىت يدفع الضريب�ة، لم جيرؤ السويدي على اللجوء إىل 
اإلجنلزي ظنًا منه أنهم املتسببون يف هذه اخلسارة، وأوعز إىل سفينت�ه باملغادرة إىل الصني 
وتركه موقوفًا، ويف النهاية اتفق مع احلاكم على دفع 20000 روبي�ة مقابل إطالق سراحه. 

مثل تلك املعاملة جعلت األمم األخرى تعرض عن املغامرة والتجارة يف سورات.

وامللوك  املدين�ة،  كاماًل على جتارة  إىل استي�الء اإلجنلزي استي�الء  املظاهر  وتشري كل 
الهنود عن  وإبعاد  األجنبي�ة  األمم  الوسائل لطرد  بكل  وإمساكهم  فيها  األثرياء  والتجار 

مصادر الغىن هذه.
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الفصل السادس
تقاليد الهندوس

الذين  الواسعة،  إندوستان  إمرباطورية  يف  األصليون  السكان  بالهندوس  يسىم 
أتاحت لهم الفرصة العيش مع هذا الشعب يف بومباي وسورات على حد سواء. وها أنا 
أجمع هنا بعض ملحوظايت اليت دونتها يف كلتا املدينتني عن الهندوس وعن الفرس وهي 

مستوطنة غريب�ة مقيمة أيضًا يف قسم من الهند.

دمث  شعب  األرضية،  الكرة  وجه  على  املتحضرة  الشعوب  أقدم  من  الهندوس 
من  الهندوس  يعاشر  من  يمل  الفضيلة.وال  على  الفطرة  حملته  عمله  يف  جاد  الطباع 
ألفًة  الشعوب  أقل  هو  الشعب  هذا  أن  إال  وإحسانهم،  ونزاهتهم  بصربهم  اإلعجاب 
وأنًسا من مبدأ الدين والتقاليد ينفصل شعب الهندوس عن بايق األمم ويعتربها جنسًا 
تملك  نفسها  أمتهم  قبائل  أن  حىت  طبقات،  إىل  ينقسم  أنه  كما  فيه،  صفاء  ال  مختلطًا 
القليل من االتصال فيما بينها. ال يتن�اول أي من الهندوس طعامه مع األجنيب. كما ال 
يتن�اول أحد أفراد طبقة عليا الطعام مع أي من أبن�اء الطبقة األدىن. ويعتقد خادم فقري 

من الرباهما أنه مهان إن جلس إىل المائدة مع سيده الرازبوت أو الباني�ان. 

ويعلم اجلميع أن الهندوس ينقسمون إىل الكثري من القبائل أو الطبقات، وبقدر ما 
استطعت معرفته فإن هناك أربع طبقات رئيسة: 

* الرباهما أو الكهنة.

* الرازبوت أو العسكريون.

* الباني�ان أو الباعة.

*احلرفيون بما فيهم الفالحون.

وتنقسم هذه الطبقات األربع العامة بدورها إىل ما يربو عن 80 طبقة خاصة، لكل 
منها احتفاالتها وسادتها اخلاصني كما أكد يل عدة أشخاص.
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االبن  على  أن  اعتقدوا  إذ  اخلطأ،  إىل  الرحالة  ببعض  الثابت�ة  التقسيمات  أدت 
اعتن�اق مذهب والده. وال يستطيع االبن ترك الطبقة اليت ولد فيها لكن يسمح له أن 
خيتار دعوة ليست خاصة بالطبقة اليت ينتيم إليها. هناك براهمة ملوك كملك المارات 
على سبي�ل املثال. ويصبح هؤالء الرباهما قضاة يف حكومة أمراء الرازبوت أو مزارعني يف 

حكومة املسلمني، وقد عرفت جتارًا من الرباهما وحرفيني من الرازبوت وباني�ان.

واحلاجة ماسة حلرية مماثلة طالما أنه من املستحيل أن يرتقي هندويس من طبقة 
وضيعة إىل طبقة رفيعة. حىت أنين ال أريد حىت ضمان مصداقية مثال وحيد قّصوه علي 
حول ذلك األمر. تمىن ملك من الرازبوت االنتماء إىل طبقة الرباهما، وقبل هؤالء الكهنة 
طلبه بعد أن رفضوه مدة طويلة شرط أن يضعوا يف أحد معابدهم تمثااًل ذهبي�ًا ضخمًا 
لبقرة يمكن لرجل الدخول من عجزها واخلروج من فمها. وبعد مرور امللك مرات عديدة 

عرب تمثال احليوان املقدس اعتربه الرباهما وكأنه ولد من جديد وقبلوه فيما بينهم.

فهم  ديانتهم،  يعتنق  وأن  الرباهما  من  يصبح  أن  غريب  أي  العادة  تلك  وتمنع 
القوانني  بهذه  املتعنت  االحتفاظ  لكن  دينهم.  إىل  الدعوة  يف  الرغبة  حتدوه  شعب  أقل 
فيه  يتخبط  الذي  احلضيض  إىل  الشعب  هذا  أوصلت  والتميزي  الفصل  يف  القديمة 
اليوم. ولو سمح الهندوس منذ أيام الفتوحات للتت�ار باالخنراط يف صفوف األمة املغلوبة 
لتبىن هؤالء الغزاة تقاليد وديانة رعيتهم اجلديدة، ويرجح هذا االعتقاد ما حدث لهم يف 
الهندوس و بسبب كرههم ألولئك السادة اجلدد قد أجربوهم على  الصني يف حني أن 
اعتن�اق الدين اإلساليم وعلى استقدام مسلمني غرباء كي حيكموا البلد املفتوح. فباتوا 
منذ ذلك احلني جماعة من الرقيق السفلة واملعرضة لتحرشات حاكم مستب�د وإهاناته 

يب�دي لهم من االحتقار والكره ما كان هو قد لقيه منهم.

امللوك  بعض  هناك  ومازال  يوم،  بعد  يومًا  املسلمني  نفوذ  احلقيقة  يف  يتضاءل 
جنح  وقد  الغابر.  ألقها  إىل  أمتهم  إعادة  الوقت  مرور  مع  يستطيعون  الذين  الهندوس 
المارات بتنفيذ مشروع مماثل، ويوقف نفوذ اإلجنلزي املتعايل اليوم تقدم الهندوس حنو 
أمر  وهو  الغزاة  التجار  بن�اه  الذي  ظاهره  يف  العمالق  هذا  تداعى  إن  ولكن  أفضل.  حكم 

سيقع بأسرع مما نظن ستستعيد بالد الهند والسند )اندوستان( ازدهارها من جديد.
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اليويم  قوتهم  ويتمثل  حياتهم،  أساليب  بكل  الشعوب  بايق  عن  الهندوس  يتمزي 
يف األرز واحلليب والفاكهة. ويب�دو أن القانون الذي حيظر عليهم تن�اول اللحوم متعلق 
وبعض  الضأن  حلم  فيتن�اولون  الرازبوت  أما  الديني�ة.  باملبادئ  تعلقه  من  أكرث  باملناخ 
اللحوم األخرى، وحيرتم اجلميع البقرة ويمتنعون عن تن�اول حلم الثريان. وليس هناك 
طبقة تفتقر للطعام كالرباهما، ألن هؤالء الكهنة يرفضون تن�اول قسم كبري من اخلضار 
اليت يسمح بتن�اولها للهندوس، وال يأكلون إال ما أعده أحد أفراد طبقتهم وال جيرؤن على 
أن  متكرر.حىت  صيام  على  حيافظون  وهم  أتب�اعهم.  من  فالن  حمله  مما  إال  الماء  شرب 

أحد الرباهما قد صرح يل أن االلزتام بكل مبادئ نظامهم يكاد يكون مستحياًل.

الطعام  إعداد  طريقة  فرضهم  يف  الشعب  كاهل  بدورهم  الكهنة  هؤالء  ويثقل 
والكثري من األنظمة املحشوة بالوهم خوفًا أن يلحق به الدنس عن طريق الغذاء.

وال يستخدم الهندوس العاديون اإلناء نفسه مع غريب أو مع رجل آخر من طبقة 
أخرى، فهم يستخدمون أوراق أشجار كبرية كأطباق للطعام ويشربون الماء من راحات 

أيديهم.

وختتلف ثي�اب الهندوس تمامًا عن ثي�اب األتراك والعرب، بي�د أن التجار يلبسون 
عمامة وسروااًل وثوبًا طوياًل من القماش األبيض القطين، أما نعالهم فمزودة بأطراف 
وما  وسطهم  تغطي  نسيج  قطعة  إال  يلبسون  ال  عراة  الناس  عامة  معقوفة.  معدني�ة 
يشبه العمامة على رؤوسهم. ويف الفصول الماطرة يضع الفالحون على رؤوسهم واقيًا 

طوياًل نسج من أوراق النخل وهي عادة هندية سبق ونوه إليها هريودوتس.

أما مالبس النساء العاديات فهي ثوب طويل مخطط باللون األحمر تلفه املرأة على 
وسطها حتت نسيج ثان أكرب من األول تثني�ه حول جسدها وتضعه على رأسها. تلبس 
كل النسوة صدارة فيها غمدان يوضع فيهما الثديان حىت أنك ال ترى بني الهنديات امرأة 

تهدل صدرها كما جند عند املسلمات.
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نسوة  بومباي  يف  وجدت  وقد  للغاية.  ومجدات  عامالت  نساء  الهندوس  ونساء 
واألذنني  األنف  بها  تزين  اليت  اخلواتم  من  بالرغم  مشقة  األعمال  أكرث  من  تعيش 

واألصابع والذراعني والكاحلني، اليت تمثل ثروة صغرية يمكن أن تورثها لذريتها.

مازال الهندوس حيتفظون بعادة حرق موتاهم لكن احلكومات األوروبي�ة والعربي�ة 
وقد  زوجها،  رفات  حترق  اليت  النار  يف  بنفسها  األرملة  تلقي  أن  منعت  أيضًا  والمارات 
قال يل أحد الرباهما إن نساء أسرته اشتهرن بالسماح لهن باالحرتاق مع أزواجهن وقد 

حصلت على ذلك اإلذن جدته عرفانًا بعفتها وأخالقها.
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الفصل السابع
ديانة الهندوس

عندما يريد أي أورويب االطالع على ديانة هذا الشعب فلن يكون بمقدوره االعتماد 
كثريًا على مساعدة الرباهما الذين ال يتكلمون أيًا من لغاتن�ا. وقد أعطاين أشخاص من 
الباني�ان كنت قد تعرفت إليهم، بعض اإليضاحات بهذا اخلصوص. وقد أكدوا وأجمعوا 
أن حكماء الهندوس ومثقفيهم ال يعرتفون إال بذات إلهية عليا واحدة ال يعبدون غريها، 
لكنهم ابت�دعوا آلهة ثانوية كمالذ لضعف الناس الذين ال يستطيعون فهم أفكار مجردة 
على  فشيئ�ًا  شيئ�ًا  أضافوا  املعنيني  الرباهما  أن  أيضًا  أكدوا  كما  الصور.  جتسدها  لم  إن 
ديانتهم البسيطة قصص وحكايات خرافية واعتقادات سخيفة. وألومهم يف تعبدهم 
املتطرف للبقرة بكل أشكاله. أجابوين أنهم ال يكرمون يف الصور إال محبة هللا الذي وهب 
الكثرية والضرورية. ولم أتمكن من معرفة أي  الفوائد  الوديع ذا  اإلنسان هذا احليوان 
يشء خيص آلهتهم الثانوية اليت تب�دو كنوع من القديسني واألولياء املكرمني. وقد قارن 
أحد الباني�ان آلهتهم الثالثة الرئيسة: الرباما وفيستنون وماديو بالثالوث املقدس عند 
املسيحيني. يؤمن كل الهندوس بالتن�اسخ والتقمص وتطهري األرواح عرب مرورها يف الكثري 
من األجساد. وليست هذه العقيدة الوحيدة اليت تسبب االمتن�اع عن تن�اول كل يشء يح. 
ففي البالد احلارة يعتربون أن حلوم احليوانات بصورة عامة وحلم الثريان بصورة خاصة 
طعامًا مضرًا جدًا بالصحة. يف حني يأكل الرازبوت اللحوم وال يرتدد المارات عن تقديم 
اللحوم ألسرى احلرب األوروبيني. ويمكنن�ا االعتقاد أن الرأفة املتمزية عند الهندوس جتاه 
احليوانات تعود إىل هذا االعتب�ار الديين. وحيرتمون مبدأ التطهري بواسطة الماء بعناية يف 
كل أرجاء الهند، وقد رأيت يف سورات جماعات من النساء والبن�ات ذاهبات لالستحمام 
يف نهر التايب وقد أعطني ثي�ابًا نظيفة لبعض الرباهما من طبقة أدىن كانوا جيلسون على 
ضفة النهر وعدن بعد أن اغتسلن فبدلن ثي�ابهن املبلولة بكل تأن ومهارة إذ ال يمكن أن 
ترى ولو شيئ�ًا بسيطًا من أجسادهن.ثم يدمغ أحد الرباهما كل شخص بعالمة حمراء 
وسط اجلبني بعد صالة قصرية وبعدها تنسحب اجلموع إىل املدين�ة. ويب�دو أن نوع هذا 
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عند  أيضًا  وُيستدعون  الرباهما.  الكهنة  لصغار  الرئيس  الشاغل  هو  اليويم  التقديس 
والدة طفل فيضعون له حباًل صغريًا ليلبسه الطفل مدى احلياة كعالمة على انتسابه. 
وليس  العقد  لتوقيع  الفضلى  الساعة  لتعني  فقط  اخلطوبة  حفالت  حيضرون  كما 
مدين  منها  قسم  الهندوس،  عند  األعياد  هي  وكثرية  الزواج.  مباركة  باحتفال  للقيام 
واآلخر ديين. وهم حيتفلون بالسنة اجلديدة باألضواء واألفراح من شىت األنواع. ويب�دو 
عيد جوز الهند من أقدم األعياد، ويف عيد آخر إلحياء ذكرى أحد األبطال يلونون بعضهم 
البعض باللون األحمر للداللة على حال ذلك البطل املضرج بالدماء يف إحدى املعارك. 
املتسولني احلجاج يسافرون مسلحني  أو  النساك  أيضًا طريقتان مؤلفتان من  لديهم 
يف جماعات مكونة من بضعة آالف. هاتان الطريقتان هما عدوان لدودان ما إن يلتقيا 
حىت تقوم معارك دامية. وأثن�اء إقاميت يف سورات خيم جيش نساك صغري بالقرب من 
املدين�ة فاستاءت منه احلكومة ولم تسمح إال لعدد ضئي�ل منه بدخول املدين�ة. وتعرفنا 
التقارير على العقوبات السخيفة عند هؤالء النساك الذين لم يربد تعصبهم بل مازال 
متأججًا ومضطرمًا إذ علمت مؤخرًا بوفاة أحد متطرفيهم بعد أن حبس نفسه يف قفص 

مدة عشرين عاًما وهو يرفع ذراعيه فوق رأسه باستمرار.
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الفصل الثامن

الُفرس
الذين  القدماء  للفارسيني  مستعمرات  وضواحيهما  وسورات  بومباي  يف  توجد 
الهند  يف  ويسمونهم  قرنني.  منذ  بالدهم  املسلمون  العرب  غزا  عندما  إليها  التجؤوا 
باريس. كما أن الهندوس حيبونهم كثريًا وهم يتكاثرون بسرعة يف حني يب�دو للوهلة األوىل 
أن عدد الفرس يف إقليم كريمان يتضاءل حتت نري حكم الفرس املسلمني. ويعيش هؤالء 
يساندون  وهم  كبيرين،  وتالحم  احتاد  يف  وجاد  هادئ  مهذب  شعب  وهم  الفارسيون 
آخر. دين  أبن�اء  من  صدقة  دينهم  من  فالن  يطلب  أن  يطيقون  وال  بينهم  فيما  الفقراء 
فارسيون  سلك  إذا  أما  احلكام.  وظلم  جور  من  أبن�ائهم  حلماية  أموالهم  ويستخدمون 
أنواع  ومختلف  التجارة  يمارسون  أنهم  كما  جماعتهم  من  يطردونهم  فهم  سيئ�ًا  سلوكًا 
احلرف. وال يعرف الفارسيون أيضًا التطهري شأنهم يف ذلك شأن الهندوس. وال يزتوجون 
إال من امرأة واحدة فقط وال يزتوجون أبدًا من أخرى إال إذا كانت األوىل عقيمة. ويزوجون 
أبن�اءهم ابت�داء من السادسة من عمرهم، ويبقى األزواج الصغار منفصلني ويقيمان كل 
يف مزنل والده حىت سن البلوغ. مالبسهم كمالبس الهندوس إال أنهم ال حيلقون شعرهم 
فوق األذنني. وهم كالفارسيني العصريني مولعون بعلم الفلك بالرغم من معلوماتهم 
وال  موتاهم  يدفنون  ال  فهم  غريب�ة  بعادة  حيتفظون  ومازالوا  النجوم.  بعلم  الشحيحة 
فوق  بومباي  يف  رأيت  وقد  جثثهم.  تنهش  كي  اجلارحة  للطيور  يرتكونهم  بل  حيرقونهم 
وبعد  موتاهم،  الفارسيون  عليه  يضع  بالصفاحئ  مغطى  مستديرًا  برجًا  صغرية  هضبة 
أن تنهش اجلوارح حلم اجلثث يضعون العظام يف غرفتني منفصلتني يف أسفل الربج. 
يعبدون  وهم  قويًا.  سرمديًا  واحدًا  إلهًا  ويعبدون  زرادشت  ديانة  أتب�اع  هم  الفارسيون 
غري  اإللهية  للذات  محسوسة  صور  وكأنها  ما  بطريقة  والنار  والنجوم  والقمر  الشمس 
مقدسة  نار  إلشعال  معطرة  أخشاب  استخدام  عليهم  تفرض  للنار  عبادتهم  املرئي�ة. 
دومًا يف معابدهم وبيوت كبار املجتمع عندهم.وقد رأيت يف أحد هياكلهم يف بومباي نارًا 
مازالت مشتعلة منذ أكرث من مائيت عام. وهم ال ينفخون على لهب مشتعل إلطفائه 



رحلة »نيبور« إىل جزيرة العرب ودول أخرى يف الشرق...574

خشية أن تدنس أنفاسهم نقاء النار وصفائها. تأمر ديانة الفارسيني بالطهارة وتشدد 
املنتجات  تن�اول  عن  االمتن�اع  على  زرادشت  أتب�اع  جيرب  وال  كالهندوس،  النظافة  على 
احليواني�ة. لكنهم اعتادوا على عدم تن�اول حلم الثور ألن أجدادهم كانوا قد قطعوا على 
أنفسهم وعدًا أمام ملك الهنود الذي استقبلهم يف والياته بأال يقتلوا حيوانًا ذي قرنني، 
مسلمة.ويعتربون  أو  كانت  مسيحية  سيطرة  ظل  يف  اليوم  حىت  بوعدهم  حينثوا  ولم 
مطلق  ولهم  منه.  وينفرون  جدًا  ويكرهونه  ورجسًا  دنسًا  احليوانات  أكرث  الربي  األرنب 

احلرية يف تن�اول اخلمر والكحول فدينهم يبيح لهم ذلك.

أعيادهم املسماة واملتكررة اليت تستمر كل منها خمسة أيام، ما هي إال ذكرى ملراحل 
إنهم يرتدون مالبس  براقة، بل  اخللق. وهم ال حيتفلون بهذه األعياد احتفاالت خاصة 
أفضل من األيام العادية على مدى خمسة أيام ويقومون ببعض الطقوس والتعبد يف 
ملتابعة  ملحوظات  لتدوين  الفرصة  يل  تتح  لم  أنه  وبما  أصدقاءهم.  ويزورون  بيوتهم 
عادات وتقاليد وديانة الفارسيني. لذا أظن أنين سأدل القارئ إىل ذكريات السيد انكتي�ل 
دي بريون الذي ضم إىل ترجمته زندا فيستا أو الكتاب املقدس لزرادشت. فنحن نعلم أن 
هذا العالم الفرنيس قد ذهب إىل الهند بهدف دراسة لغة وديانة الفارسيني فقط. يزعج 
هذا اخلليط من املعتقدات والعادات عند سكان الهند األوروبيني الذين لم جيدوا من 
أبن�اء شعوبهم من يقوم على خدمتهم، وهذه هي حال كل التجار األجانب. وسيصعب 
على األورويب إن قام على خدمته أبن�اء البالد األصليني أن جيد على مائدة طعامه أرنب�ًا 
جثة.  حمل  على  جيرؤ  ال  فهو  حمله  الهندويس  يرىض  فلن  اخلنزير  شحم  مع  عد 

ُ
أ بريًا 

والفاريس كذلك فاألرنب الربي حيوان دنس وقذر، وينضم املسلم إىل القائمة إذ يلحق 
به الدنس إن هو حمل طعامًا من مكوناته دهن اخلنزير.



575القسم الواحد والثالثون: الرحلة إىل سورات )غوجارات حاليا( 

فهرس أسماء األماكن والبلدان



رحلة »نيبور« إىل جزيرة العرب ودول أخرى يف الشرق...576
564 ,251 ,123 إب. 

413 أبو شاهر 
510 ,421 ,420 ,415 ,414 أبو شهر 

 ,566  ,365  ,353  ,343  ,340  ,339  ,337  ,334  ,333  ,274  ,176  ,170 أبو عريش 
569 ,567

11 إجوب 
519 أربي�ل 
432 أرج 

476 ,215 أرميني�ا 
369 إزمري 

539 ,189 إسباني�ا 
إسطنبول 93, 94, 98, 160, 167, 274, 347, 369

578 ,567 ,556 ,509 ,495 ,484 ,472 ,362 ,337 ,328 ,158 ,90 ,82 آسيا 
522 ,521 ,519 ,435 آشور 

376 ,372 أصاب 
14 ,11 أغادش 

577 ,567 ,558 ,509 ,478 ,392 ,358 ,310 ,302 ,301 ,189 ,175 ,168 ,70 ,7 أفريقيا 
552 إفريقيا 

480 ,449 ,431 ,420 ,404 ,403 ,400 ,399 ,397 ,324 ,303 اإلحساء 
 ,559 ,519 ,104 ,95 ,86 ,73 ,68 ,55 ,30 ,28 ,26 ,25 ,24 ,23 ,19 ,17 ,15 ,3 اإلسكندرية 

566
528 ,496 ,485 ,459 األناضول 

403 ,402 اإلجيان 
569 ,544 ,543 ,541 ,537 ,533 ,440 البرتاء 

7 البحر األبيض املتوسط 
 ,538 ,537 ,324 ,315 ,306 ,295 ,166 ,163 ,155 ,140 ,133 ,125 ,119 ,67 البحر األحمر 

572 ,569 ,558 ,554 ,551 ,550 ,549 ,547 ,540



577فهرس أسماء األماكن والبلدان
368 ,339 ,302 البحر العريب 

510 ,420 ,419 ,414 ,399 ,392 البحرين 
67 الربابرة 

 ,438 ,437 ,432 ,431 ,427 ,422 ,421 ,417 ,412 ,404 ,403 ,400 ,399 ,395 ,279 ,95 البصرة 
 ,569 ,526 ,519 ,513 ,510 ,509 ,508 ,497 ,496 ,490 ,482 ,480 ,476 ,468 ,467 ,461 ,454

583 ,578
573 ,515 ,294 ,269 ,159 ,73 ,69 ,28 ,25 ,17 البن�دقية 

390 اجلبل األخضر 
376 اجُليبِّ 

154 اجلبي�ل 
14 ,9 اجلزائر 

577 ,523 ,476 ,306 ,305 ,166 اجلزر الهندية 
 ,187  ,181  ,180  ,178  ,167  ,129  ,123  ,119  ,90  ,77  ,70  ,69  ,68  ,67  ,15 اجلزيرة العربي�ة 
 ,295 ,276 ,273 ,267 ,266 ,256 ,254 ,253 ,232 ,231 ,226 ,213 ,211 ,209 ,202 ,198 ,189
 ,390 ,333 ,328 ,321 ,319 ,317 ,310 ,309 ,308 ,307 ,306 ,305 ,304 ,302 ,301 ,300 ,299
 ,452 ,451 ,450 ,449 ,445 ,440 ,439 ,438 ,431 ,426 ,417 ,412 ,409 ,405 ,403 ,402 ,401 ,395
 ,485 ,484 ,482 ,481 ,480 ,477 ,476 ,472 ,470 ,467 ,466 ,465 ,459 ,458 ,457 ,455 ,454
 ,526 ,524 ,523 ,522 ,520 ,519 ,515 ,510 ,509 ,508 ,507 ,504 ,502 ,500 ,499 ,497 ,495 ,486
 ,547  ,546  ,544  ,543  ,542  ,541  ,540  ,539  ,538  ,537  ,536  ,534  ,533  ,531  ,529  ,528
 ,568 ,567 ,566 ,565 ,564 ,563 ,562 ,560 ,559 ,558 ,557 ,556 ,553 ,552 ,551 ,549 ,548

584 ,583 ,579 ,577 ,573 ,572 ,571 ,569
561 ,528 ,501 ,383 ,346 ,345 اجلوف 

109 ,78 ,47 ,46 ,45 ,44 ,41 اجلزية 
573 ,566 ,558 ,547 ,490 ,489 ,302 ,199 ,189 ,75 ,70 ,67 ,49 ,48 ,46 احلبشة 

 ,334 ,333 ,328 ,321 ,320 ,319 ,318 ,317 ,316 ,315 ,313 ,310 ,303 ,302 ,170 احلجاز 
565 ,541 ,528 ,480 ,458 ,451 ,446 ,440 ,432 ,401 ,341 ,340

375 ,371 ,361 ,360 ,359 ,273 ,244 ,243 ,188 ,186 ,179 ,112 ,102 ,42 احلجرية 



رحلة »نيبور« إىل جزيرة العرب ودول أخرى يف الشرق...578
572 ,371 ,370 ,294 ,279 ,205 ,196 ,195 ,189 ,178 ,176 ,175 ,169 ,168 احلديدة 

343 احلسا 
402 اخلراج 

 ,303 ,301 ,227 ,169 ,168 ,154 ,151 ,145 ,142 ,140 ,135 ,133 ,131 ,125 البحر األحمر 
 ,577 ,571 ,566 ,561 ,559 ,554 ,551 ,547 ,412 ,409 ,381 ,340 ,339 ,333 ,315 ,306 ,305

594
 ,421 ,420 ,419 ,417 ,413 ,410 ,409 ,399 ,396 ,395 ,389 ,303 ,302 ,301 اخلليج العريب 

594 ,544 ,538 ,537 ,490 ,456 ,445 ,431
الدانمارك 8, 295, 544
474 ,15 ,13 الدردني�ل 

522 ,521 ,519 ,434 الرافدين 
349 الرسس 

502 ,47 ,44 ,34 ,30 ,29 ,28 الرشيد 
441 ,440 السامرة 

6 السكاجن 
591 السند 
301 السنغال 

412 السواحل الهندية 
 ,140 ,139 ,135 ,132 ,131 ,130 ,129 ,128 ,127 ,126 ,125 ,124 ,123 ,120 ,119 ,117 ,70 السويس 
 ,554 ,549 ,540 ,468 ,325 ,315 ,301 ,175 ,169 ,166 ,165 ,159 ,158 ,154 ,152 ,151 ,149 ,141

569 ,566 ,561
413 الشارقة 

438 ,215 الشام 
384 ,349 الشحر 

440 ,381 الصحراء الكربى 
551 الصحراء الليبي�ة 

566 ,467 ,112 ,108 ,75 ,70 ,69 ,68 ,33 الصعيد املصري 



579فهرس أسماء األماكن والبلدان
597 ,595 ,594 ,294 الصني 

320 ,315 ,166 الطائف 
157 ,155 ,154 ,128 ,123 الطور 

402 العارض 
375 ,371 ,214 ,213 ,211 ,209 العدين 

34 الغصنة 
47 ,46 ,44 ,39 الفسطاط 

39 الـُفسطاْط 
400 الفلوجة 

 ,55 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,35 ,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,24 القاهرة 
 ,104 ,103 ,101 ,98 ,95 ,94 ,88 ,86 ,84 ,78 ,74 ,73 ,70 ,68 ,67 ,66 ,64 ,61 ,60 ,59 ,58 ,56
 ,139 ,137 ,136 ,135 ,132 ,128 ,127 ,126 ,125 ,124 ,123 ,120 ,119 ,117 ,115 ,114 ,113 ,109
 ,490 ,484 ,448 ,322 ,321 ,300 ,264 ,242 ,231 ,179 ,167 ,166 ,163 ,160 ,152 ,151 ,143 ,142

591 ,585 ,578 ,566 ,551 ,535 ,511 ,508 ,506 ,502 ,500
202 ,201 القحمة 

400 القرين 
 ,136 ,99 ,86 ,84 ,75 ,73 ,55 ,53 ,43 ,42 ,33 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,8 القسطنطيني�ة 

558 ,504 ,503 ,496 ,485 ,484 ,467 ,448 ,430 ,317 ,306
399 القطيف 

170 الُقْنُفَذة 
5 الكاتيغا 

400 الكويت 
 ,189  ,188  ,187  ,185  ,183  ,181  ,180  ,179  ,178  ,176  ,175  ,173  ,171  ,169  ,168 اللحية 
 ,455 ,395 ,371 ,370 ,354 ,344 ,340 ,339 ,315 ,294 ,267 ,264 ,241 ,227 ,225 ,195 ,190

572 ,571 ,547 ,537 ,513 ,507 ,482 ,477 ,476
551 ,377 ,334 ,179 ,17 ,8 ,6 ألماني�ا 

17 املجر 



رحلة »نيبور« إىل جزيرة العرب ودول أخرى يف الشرق...580
579 ,537 ,381 ,335 ,303 ,301 املحيط الهندي 

 ,231 ,230 ,227 ,226 ,225 ,223 ,221 ,216 ,209 ,198 ,189 ,185 ,178 ,176 ,175 ,168 املخا 
 ,286 ,281 ,278 ,265 ,256 ,248 ,247 ,246 ,245 ,243 ,242 ,241 ,239 ,238 ,237 ,235 ,232
 ,476 ,455 ,449 ,447 ,371 ,370 ,304 ,300 ,295 ,294 ,293 ,292 ,291 ,290 ,289 ,288 ,287

587 ,577 ,575 ,573 ,571 ,537 ,535 ,528 ,508 ,480
371 ,251 املخادر 

328 ,320 ,319 ,317 ,315 ,166 املدين�ة 
326 ,157 ,127 املدين�ة املنورة 

45 املطرية 
301 املغرب 

594 ,168 املالبار 
33 املنصورة 

197 املهد 
381 املهرة 

377 املواكب 
259 املواهب 

551 ,548 ,524 ,522 ,519 ,496 ,467 ,439 ,435 ,99 املوصل 
5 الرنويج 

67 النوبة 
 ,286 ,279 ,276 ,273 ,267 ,266 ,232 ,225 ,209 ,189 ,185 ,176 ,175 ,102 ,69 ,67 الهند 
 ,427  ,390  ,384  ,383  ,382  ,370  ,349  ,324  ,311  ,305  ,295  ,294  ,293  ,291  ,289  ,287
 ,565 ,563 ,558 ,557 ,556 ,550 ,548 ,538 ,534 ,525 ,510 ,509 ,508 ,505 ,482 ,450 ,448
 ,598  ,596  ,594  ,591  ,590  ,589  ,588  ,587  ,584  ,578  ,577  ,572  ,569  ,568  ,567  ,566

603 ,602 ,601 ,600
197 الهود 

552 الهولشتاين 
402 اليمامة 



581فهرس أسماء األماكن والبلدان
 ,228 ,217 ,215 ,214 ,209  ,207 ,201 ,199  ,189  ,185 ,175 ,170  ,169  ,168  ,102 ,69 اليمن 
 ,279 ,278 ,276 ,274 ,273 ,272 ,271 ,270 ,267 ,263 ,259 ,258 ,248 ,242 ,238 ,232 ,231
 ,343 ,341 ,339 ,338 ,336 ,334 ,333 ,331 ,324 ,315 ,306 ,303 ,302 ,290 ,284 ,283
 ,375  ,374  ,373  ,370  ,369  ,367  ,363  ,362  ,361  ,354  ,353  ,349  ,348  ,347  ,346
 ,456  ,454  ,452  ,451  ,448  ,447  ,446  ,445  ,438  ,402  ,385  ,384  ,383  ,382  ,381  ,377
 ,520 ,515 ,508 ,507 ,501 ,497 ,496 ,495 ,487 ,484 ,481 ,480 ,479 ,476 ,472 ,467 ,459

573 ,572 ,571 ,569 ,568 ,565 ,564 ,561 ,547 ,538 ,535 ,522 ,521
417 إمارة حافصة 

567 ,566 ,565 ,294 ,69 أمريكا 
598 ,596 ,594 ,591 اندوستان 

497 أنقرة 
528 ,468 ,320 ,8 إجنلرتا 

436 اورسا 
441 ,440 ,325 ,151 أورشليم 

 ,121 ,120 ,111 ,109 ,102 ,92 ,91 ,89 ,87 ,86 ,81 ,80 ,76 ,70 ,67 ,60 ,40 ,25 ,12 ,7 أوروبا 
 ,284 ,267 ,232 ,226 ,217 ,215 ,204 ,202 ,199 ,190 ,189 ,181 ,179 ,177 ,143 ,142 ,139 ,131
 ,467 ,466 ,465 ,454 ,449 ,441 ,417 ,374 ,354 ,343 ,337 ,326 ,322 ,301 ,300 ,295 ,294
 ,549 ,544 ,535 ,529 ,528 ,523 ,521 ,515 ,513 ,508 ,504 ,499 ,498 ,495 ,486 ,484 ,468

591 ,583 ,573 ,572 ,571 ,566 ,562 ,557 ,556 ,555 ,551
6 ايرلندا 

202 ايسلندا 
578 ,562 ,495 ,100 ,69 ,68 إيطاليا 

587 ,225 باتافيا 
99 ,11 باريس 

422 ,421 بت�افيا 
410 حبر قزوين 

143 برسبوليس 



رحلة »نيبور« إىل جزيرة العرب ودول أخرى يف الشرق...582
 ,448 ,439 ,437 ,435 ,434 ,432 ,431 ,426 ,417 ,403 ,402 ,401 ,399 ,325 ,95 ,94 بغداد 

579 ,524 ,522 ,519 ,512 ,510 ,501 ,490 ,461
373 ,368 ,357 ,355 ,353 ,345 ,342 ,341 بكيل 

519 ,435 ,434 بالد آشور 
346 بالد األشراف 

بالد البربر 301, 552
بالد التت�ار 304

353 ,348 ,346 ,334 بالد اجلوف 
302 بالد الفرس 

396 بالد جلفار 
371 بالد عقالن 

 ,448 ,447 ,446 ,437 ,431 ,414 ,412 ,411 ,410 ,409 ,403 ,393 ,304 ,303 بالد فارس 
579 ,569 ,552 ,551 ,544 ,539 ,508 ,496 ,486 ,484 ,449

417 بالد هنديان 
346 بلد البدوي 
346 بلد السالطني 

204 بلغوص 
329 بنجامان تودل 

422 ,421 ,420 ,419 ,415 ,414 بن�در رجك 
413 ,412 ,411 بن�در عباس 

375 بين حسان 
375 بين عقالن 

114 ,46 ,44 ,41 ,35 ,32 ,31 بوالق 
551 بولوني�ا 
482 بولوين�ا 

 ,596  ,593  ,592  ,589  ,588  ,585  ,583  ,580  ,577  ,528  ,511  ,505  ,228  ,225  ,91 بومباي 
602 ,599



583فهرس أسماء األماكن والبلدان
594 ,509 بونديشري 

338 بيت التوبة 
 ,201 ,200 ,198 ,195 ,194 ,193 ,191 ,190 ,189 ,188 ,187 ,185 ,178 ,173 بيت الفقيه 
 ,515 ,455 ,372 ,286 ,285 ,283 ,278 ,225 ,223 ,221 ,220 ,219 ,214 ,212 ,210 ,209 ,205 ,202

573 ,568 ,553 ,534 ,524
345 بيت الكبيس 

345 بيت روج 
520 بيت حلم 

272 ,267 ,263 بري العزب 
99 ,14 ,11 ,10 بريا 

497 ,304 بريسابوليس 
295 ترانكبار 

 ,363 ,362 ,321 ,294 ,272 ,267 ,180 ,179 ,160 ,158 ,156 ,97 ,96 ,93 ,86 ,82 ,80 تركيا 
590 ,583 ,486 ,484 ,482 ,469 ,459 ,447

 ,247  ,245  ,244  ,243  ,242  ,241  ,240  ,238  ,237  ,235  ,233  ,232  ,217  ,216  ,209 تعز 
571 ,564 ,375 ,371 ,360 ,359 ,358 ,284 ,259 ,256 ,253 ,251

 ,223 ,219 ,217 ,216 ,214 ,212 ,211 ,210 ,209 ,204 ,203 ,199 ,198 ,197 ,195 ,193 تهامة 
 ,447 ,412 ,381 ,375 ,371 ,369 ,353 ,339 ,315 ,288 ,285 ,278 ,266 ,265 ,237 ,232

554 ,541 ,540 ,538 ,537 ,524 ,520 ,496 ,480
578 تورينو 

14 تونس 
10 تيني�دوس 

241 ثعبات 
373 ثال. 
389 جايب 
389 جاد 

412 جاسك 



رحلة »نيبور« إىل جزيرة العرب ودول أخرى يف الشرق...584
375 ,237 جبال قمرة 
375 ,371 جبل الشرق 

315 جبل الصفراء الكبري 
241 جبل القاهرة 

144 ,143 ,140 ,133 ,129 ,128 ,119 جبل املقطب 
375 جبل حبيش 

376 جبل حراز 
197 جبل رمة 

211 جبل ساّلم 
571 ,551 ,375 ,254 ,253 ,252 ,251 جبل سمارة 

244 جبل سورق 
 ,142 ,139 ,136 ,135 ,134 ,133 ,131 ,130 ,129 ,128 ,126 ,119 ,117 ,73 جبل سين�اء 

533 ,440 ,211 ,151 ,146 ,145 ,143
402 جبل شمر 

376 ,354 جبل شهارة 
375 ,245 ,244 ,241 ,240 جبل صرب 

245 ,244 ,241 ,240 جبل َصرب 
245 جبل عرفة 
240 جبل عسري 
320 جبل غزوان 
171 ل  جبل كُدمُّ

573 ,569 ,516 ,497 جبل لبن�ان 
251 جبل محرس 

372 جبل ملحان 
371 ,216 ,215 ,214 جبلة 

372 جيب 
 ,165 ,163 ,162 ,161 ,160 ,159 ,158 ,155 ,154 ,152 ,151 ,149 ,131 ,127 ,119 ,70 ,55 جدة 



585فهرس أسماء األماكن والبلدان
 ,317 ,315 ,307 ,294 ,293 ,288 ,279 ,225 ,195 ,178 ,177 ,175 ,170 ,169 ,168 ,167 ,166

573 ,551 ,507 ,477 ,395 ,340 ,325 ,321 ,320 ,319
559 ,94 ,15 جزر األرخبي�ل 

جزر القمر 302
70 جزر المارتينيك 

156 جزيرة احلساين 
47 ,46 جزيرة الروضة 

396 جزيرة الشارقة 
399 جزيرة أوال 
577 جزيرة برييم 

411 جزيرة خشم 
415 جزيرة خويري 

385 جزيرة سقطرة 
69 جزيرة سيو 

509 ,422 ,421 ,416 جزيرة كارك 
572 جزيرة كمران 

511 جزيرة الم 
24 ,16 ,8 جزيرة مالطة 
302 ,301 جزيرة مدغشقر 

304 جمهورية الهكسوس 
37 جميانة 

418 جوبان 
56 جورجيا 

402 جوف السرحان 
339 ,171 جزيان 

373 ,368 ,367 ,357 ,355 ,353 ,346 ,345 ,343 ,342 ,341 ,337 حاشد 
320 حايل 



رحلة »نيبور« إىل جزيرة العرب ودول أخرى يف الشرق...586
399 حجر 
371 حراز 
346 حريب 
418 حسر 

383 حسك 
 ,385  ,384  ,383  ,382  ,381  ,379  ,349  ,348  ,346  ,333  ,309  ,303 حضرموت 

565 ,538 ,460 ,386
375 ,372 حفاش 

419 حفيظة 
579 ,520 ,514 ,511 ,503 ,485 ,467 ,461 ,439 ,438 ,437 ,435 ,399 حلب 

372 حمران 
438 حمص 
348 حمري 

371 ,224 ,219 ,217 ,201 حيس 
519 ,435 ,432 حيل 

420 ,413 حيلي 
283 خان 

411 خان الرستان 
548 ,547 خراسان 

373 خمر. 
320 خنفد 

367 ,345 ,342 ,334 خوالن 
422 خونري 
449 خيرب 

389 داهرة 
592 دلهي 

 ,501 ,496 ,484 ,439 ,438 ,437 ,435 ,430 ,427 ,328 ,326 ,324 ,315 ,272 ,93 دمشق 



587فهرس أسماء األماكن والبلدان
578 ,520

35 دمشلى 
484 ,68 ,47 ,44 ,35 ,34 ,33 ,32 دمياط 

285 دوأن 
238 دوربات 
418 دورك 

11 دولما بكداش 
584 دوموس 

584 دوموسوهي 
579 ,519 ,514 ديار بكر 

412 ديلم 
583 ,189 ديو. 

571 ,522 ,499 ,371 ,355 ,259 ,258 ,253 ذمار 
157 رابغ 
413 راس 

7 رأس القديس منصور 
413 رأس برديستان 
411 رأس جاسك 
155 رأس محمد 
157 رأس وردان 

14 راغوس 
440 رام هللا 

389 رانك 
211 ربا. 

346 رغوان 
394 رنك 

16 ,15 رودس 



رحلة »نيبور« إىل جزيرة العرب ودول أخرى يف الشرق...588
390 روستك 
495 روما 
372 ريمة 

 ,459 ,371 ,310 ,286 ,224 ,223 ,219 ,218 ,212 ,211 ,200 ,199 ,198 ,197 ,194 ,193 زبي�د 
524 ,522 ,499

395 ,392 ,390 زنجبار 
320 سادي 

369 سالونيكي 
7 سانت فانسنت 
7 سانت يوستاش 

347 سبأ. 
578 سرديني�ا 

124 ,123 سرياقوس 
372 سفكني 

367 ,343 سفيان 
304 سمرقند 
285 سمفور 
8 ,5 سمرينة 

341 ,334 سنحان 
 ,592 ,591 ,590 ,589 ,588 ,587 ,586 ,585 ,584 ,583 ,581 ,571 ,509 ,505 ,320 سورات 

601 ,600 ,596 ,595 ,594 ,593
 ,399 ,382 ,329 ,326 ,324 ,319 ,309 ,305 ,301 ,215 ,199 ,85 ,68 ,67 ,63 ,34 سوريا 
 ,551 ,548 ,537 ,526 ,525 ,522 ,521 ,520 ,502 ,496 ,487 ,445 ,440 ,439 ,438 ,437 ,401

578 ,566 ,552
90 سورية 

431 سوسيت�ان 
435 سوالد 



589فهرس أسماء األماكن والبلدان
8 سوندرز 

259 سيجان 
523 سيحان 

396 ,394 سري 
431 سيستان 

302 ,154 ,137 ,70 سين�اء 
385 ,383 شبام 

302 ,215 ,177 ,166 ,157 ,156 ,155 شبه اجلزيرة العربي�ة 
301 شبه جزيرة العرب 

538 شبه جزيرة الغاجن 
528 شبه جزيرة القرم 
417 شط العرب 

431 شوفرت 
484 ,415 ,414 ,411 ,393 شرياز 

413 شيلو 
394 ,389 صحار 

342 ,337 صحراء أماسيا 
315 صحراء سين�اء 

572 ,354 ,343 ,342 ,341 ,336 ,334 صعدة 
 ,257 ,256 ,247 ,245 ,243 ,242 ,233 ,232 ,226 ,217 ,216 ,209 ,182 ,177 ,175 ,120 صنعاء 
 ,279 ,278 ,276 ,273 ,272 ,271 ,270 ,269 ,268 ,267 ,265 ,264 ,263 ,261 ,260 ,259 ,258
 ,339  ,337  ,336  ,333  ,315  ,309  ,306  ,303  ,292  ,291  ,290  ,288  ,285  ,284  ,283  ,281
 ,365 ,364 ,363 ,362 ,360 ,358 ,357 ,355 ,354 ,353 ,351 ,347 ,345 ,344 ,342 ,341
 ,483 ,481 ,480 ,479 ,476 ,471 ,454 ,447 ,445 ,383 ,376 ,375 ,373 ,372 ,371 ,367

573 ,538 ,524 ,508 ,501 ,496
413 ,396 ,389 صور 

345 ضبعان 



رحلة »نيبور« إىل جزيرة العرب ودول أخرى يف الشرق...590
371 ضوران 
413 طاهري 

97 ,88 ,61 ,9 طرابلس 
119 طور 

357 ظبي�ان 
385 ,383 ,253 ظفار 

400 عتمة 
544 ,512 ,371 ,360 ,353 ,349 ,335 ,333 ,251 عدن 

241 عدين�ة 
411 عسري 
440 عكا 

413 علوي 
 ,401  ,399  ,396  ,395  ,394  ,393  ,392  ,390  ,389  ,387  ,385  ,381  ,346  ,303 عمان 

538 ,524 ,490 ,484 ,460 ,456 ,449 ,448 ,447 ,446 ,420 ,415 ,414 ,413 ,402
572 ُعمان 

373 ,338 عمران 
131 عيون موىس 

389 غابريا 
99 ,14 ,13 غاالتا 

508 ,413 ,412 ,411 غامربون 
392 غربان 
392 غبرين 
439 غزة 
389 غفر 

11 غالطيا 
198 ,195 ,194 ,193 ,188 غليفقة 

595 ,583 ,578 غوا. 



591فهرس أسماء األماكن والبلدان
420 ,412 ,411 ,409 ,390 ,302 ,90 فارس 

14 فاالشيا 
73 ,69 ,68 ,34 ,28 ,9 ,8 فرنسا 

521 ,496 ,440 ,301 فلسطني 
17 فيين�ا 

349 قارة 
344 قحطان 
203 قحم 

11 قره. 
251 قرية املزنل 
259 قرية سراجة 

400 قرين 
10 قسطنطيني�ة 

383 قسم 
182 قشطان 

371 ,359 قعطبة 
240 قلعة القاهرة 
33 قناة البحرية 

485 قوني�ا 
461 قوني�ة 
421 كارك 
28 كانوبوس 

498 ,497 كردستان 
415 ,414 ,412 كرمزير 

376 ,372 كسمة 
411 كشن 

390 كلبات 



رحلة »نيبور« إىل جزيرة العرب ودول أخرى يف الشرق...592
392 ,390 كلوة 

5 ,3 كوبنهاجن 
454 كوران 
432 كورن 

357 ,355 ,354 ,341 ,337 ,336 ,333 كوكبان 
15 كوم كاال 

413 ,396 ,392 كونك 
413 كونكون 

431 ,419 ,417 كياب 
602 كريمان 

497 ,496 كيسر 
392 كيشام 
395 كيلوة 

411 الريستان 
8 الفاليت�ا 

238 لدوربات 
43 ,41 للقاهرة 

583 ,99 ,11 لندن 
11 ُلندن 

413 ,396 لوجن 
68 ليفورنو 

438 ,383 ,348 ,347 ,346 ,334 مارب 
526 ,520 ,496 ,475 ,435 ماردين 

347 ماريابا 
389 ماقني�اط 

103 ,10 ,9 ,8 مالطة 
583 ماهيم 



593فهرس أسماء األماكن والبلدان
349 مجبة 

349 مدين األسفل 
178 مرابي�ة 
509 مراط 

383 مرباط 
584 ,158 ,10 ,7 ,6 ,5 مرىس 

69 ,68 ,8 ,7 ,5 مرسيليا 
349 مساقة 
157 مستورة 

 ,395 ,394 ,393 ,392 ,391 ,390 ,389 ,384 ,383 ,382 ,373 ,309 ,279 ,168 مسقط 
578 ,572 ,538 ,524 ,523 ,520 ,453 ,449 ,447

396 مسندم 
211 مشىس 

 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,36 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,26 ,25 ,24 ,21 ,17 ,15 ,11 مصر 
 ,77 ,75 ,73 ,70 ,69 ,68 ,67 ,65 ,64 ,62 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,51 ,48 ,47 ,46 ,45
 ,123 ,120 ,119 ,113 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 ,105 ,101 ,99 ,98 ,96 ,90 ,89 ,85 ,80 ,79 ,78
 ,302  ,286  ,201  ,199  ,189  ,180  ,176  ,167  ,166  ,165  ,163  ,147  ,145  ,144 ,143 ,135  ,133
 ,502 ,499 ,496 ,490 ,480 ,447 ,440 ,427 ,401 ,382 ,370 ,326 ,324 ,309 ,306 ,305 ,304
 ,552 ,551 ,549 ,547 ,544 ,541 ,535 ,533 ,528 ,525 ,524 ,523 ,522 ,521 ,519 ,508 ,504

578 ,571 ,567 ,566 ,565 ,559
283 مفحق 

 ,166 ,165 ,162 ,161 ,160 ,157 ,124 ,123 ,120 ,119 ,89 ,69 ,68 ,45 ,44 ,41 ,18 ,9 مكة 
 ,324 ,323 ,321 ,320 ,319 ,318 ,317 ,316 ,315 ,309 ,289 ,285 ,279 ,245 ,183 ,178 ,170
 ,460 ,446 ,445 ,440 ,430 ,429 ,427 ,426 ,401 ,392 ,345 ,342 ,341 ,337 ,328 ,326 ,325

566 ,565 ,539 ,512 ,497 ,495 ,470 ,461
127 مكة املكرمة 

328 مكشوح 



رحلة »نيبور« إىل جزيرة العرب ودول أخرى يف الشرق...594
578 مالبار 

5 مملكة الدانمارك 
95 مملكة دنقلة 

347 مملكة سبأ 
372 مناخة 
578 منجلور 
432 منسك 
186 منيغر 
413 موجو 

288 ,237 موزع 
224 ,223 موشج 

287 موشد 
371 موشك 

14 مولدافيا 
373 ميدم 

446 ميكران 
440 مين�اء العقبة 

411 مينو 
420 نابد 

413 نابن�د 
9 نابويل 

338 ناتويل 
446 ,440 ,438 ,402 ,401 ,399 ,336 ,333 ,315 ,303 ,302 جند 

528 ,446 ,404 ,346 ,344 ,343 ,341 ,339 ,334 جنران 
394 حنيل 
413 نشلو 

441 نهر األردن 



595فهرس أسماء األماكن والبلدان
585 نهر التايب 

435 نهر اخلابور 
528 نهر العايص 

435 ,432 ,428 ,418 ,417 ,409 ,301 نهر الفرات 
412 ,409 نهر الهندوس 

431 نهر دجلة 
201 نهر رمة 

357 ,345 نهم. 
595 هامبورج 
372 هراس 

419 ,411 ,392 هرمز 
6 ,5 هلسنجوير 

376 ,373 ,367 همدان 
419 هنديان 
73 هولندا 

44 هيلوبوليس 
45 هيليوبوليس 

133 وادي األسيط 
432 وادي األمطار 
133 وادي الهمري 
217 وادي سراجة 
285 وادي سهان 

139 ,136 ,135 ,134 وادي فاران 
336 وادي العة 
133 وادي ورفان 

475 واي وود 
371 ,241 ,197 وبيت الفقيه 



رحلة »نيبور« إىل جزيرة العرب ودول أخرى يف الشرق...596
56 ومنجريليا 

367 وودى 
441 يافا. 

460 ,349 ,335 ,334 يافع 
371 ,258 ,256 ,254 ,253 ,252 ,251 يريم 

326 ,320 ,315 ,160 ,157 ينبع 



597فهرس أسماء األماكن والبلدان

فهرس أسماء القبائل والشعوب



رحلة »نيبور« إىل جزيرة العرب ودول أخرى يف الشرق...598
425 أبو البعري 

438 أبو صليب 
 ,88 ,81 ,80 ,75 ,69 ,53 ,46 ,45 ,40 ,31 ,27 ,25 ,24 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,10 ,9 األتراك 
 ,228 ,225 ,203 ,199 ,198 ,185 ,169 ,167 ,163 ,159 ,158 ,156 ,155 ,129 ,128 ,126 ,124 ,93
 ,354 ,341 ,336 ,325 ,320 ,319 ,317 ,306 ,300 ,293 ,290 ,279 ,278 ,267 ,245 ,241 ,237
 ,449 ,448 ,447 ,445 ,439 ,437 ,435 ,434 ,430 ,429 ,417 ,399 ,375 ,369 ,368 ,355
 ,552 ,544 ,527 ,510 ,498 ,496 ,487 ,486 ,485 ,484 ,482 ,481 ,475 ,474 ,472 ,462 ,452

598 ,588 ,587 ,585 ,579
590 ,496 ,486 ,484 ,73 األرمن 

94 ,92 ,40 ,39 ,38 ,13 اإلغريق 
146 ,134 ,133 ,129 األغواط 

554 ,143 ,82 ,76 ,75 ,74 ,73 ,44 ,37 ,35 األقباط 
497 ,481 ,470 ,438 ,435 ,147 األكراد 

167 ,61 ,59 ,57 ,41 اإلنكشاريون 
505 البارسيس 

450 البارهمة 
600 ,597 ,596 ,590 ,589 ,534 ,482 ,450 ,449 ,448 الباني�ان 

295 ,233 الباني�انون 
353 البحر العريب 

512 ,103 ,95 الربابرة 
601 ,600 ,599 ,598 ,597 ,596 الرباهما 

88 ,61 البربر 
البطالسة 75, 305

284 البوهيميون 
496 ,435 ,147 ,82 الرتكمان 

73 التلموديون 
590 اجلورجيون 
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440 اجلوم 
440 احلديل 

438 الدروز 
392 الرايب 

598 ,597 ,596 ,450 الرازبوت 
167 الربابن�ة 

305 ,36 الرومان 
478 ,61 الزنوج 

529 السكيثيون 
497 ,449 ,403 ,399 الصابئ�ة 

 ,104 ,97 ,95 ,94 ,93 ,92 ,82 ,78 ,77 ,74 ,73 ,70 ,63 ,39 ,37 ,28 ,27 ,26 ,24 العرب 
 ,139 ,138 ,137 ,136 ,135 ,134 ,132 ,131 ,129 ,128 ,126 ,125 ,123 ,120 ,119 ,113 ,112 ,109
 ,171 ,170 ,169 ,168 ,165 ,164 ,163 ,161 ,158 ,157 ,156 ,151 ,148 ,147 ,146 ,145 ,144 ,140
 ,220 ,219 ,216 ,214 ,199 ,197 ,193 ,189 ,188 ,186 ,185 ,183 ,182 ,181 ,180 ,179 ,176 ,175
 ,269 ,267 ,266 ,265 ,259 ,257 ,253 ,252 ,245 ,244 ,242 ,240 ,238 ,237 ,232 ,230 ,227
 ,300 ,299 ,295 ,294 ,293 ,292 ,291 ,290 ,288 ,286 ,284 ,283 ,279 ,278 ,273 ,272 ,270
 ,339 ,337 ,328 ,321 ,320 ,319 ,318 ,317 ,315 ,310 ,309 ,308 ,305 ,304 ,303 ,302 ,301
 ,377 ,374 ,369 ,368 ,367 ,366 ,360 ,359 ,355 ,354 ,347 ,346 ,345 ,344 ,343 ,341
 ,422 ,420 ,419 ,415 ,414 ,412 ,410 ,409 ,403 ,399 ,395 ,393 ,390 ,385 ,384 ,383 ,381
 ,443 ,441 ,440 ,439 ,438 ,437 ,435 ,434 ,432 ,431 ,430 ,429 ,428 ,427 ,426 ,425 ,423
 ,470 ,467 ,465 ,463 ,461 ,460 ,458 ,457 ,456 ,455 ,453 ,452 ,451 ,450 ,449 ,447 ,445
 ,491 ,490 ,489 ,487 ,486 ,485 ,484 ,482 ,481 ,480 ,479 ,476 ,475 ,474 ,473 ,472 ,471
 ,512 ,510 ,509 ,508 ,507 ,506 ,505 ,504 ,503 ,502 ,501 ,500 ,499 ,498 ,497 ,496 ,495 ,493
 ,538 ,537 ,535 ,534 ,529 ,528 ,527 ,526 ,525 ,523 ,522 ,521 ,519 ,517 ,515 ,514 ,513
 ,562 ,561 ,560 ,559 ,558 ,557 ,556 ,553 ,552 ,550 ,549 ,548 ,547 ,546 ,544 ,543 ,539

602 ,598 ,588 ,587 ,573 ,572 ,571 ,569 ,567 ,566 ,565 ,564 ,563
73 العرب الربابرة 



رحلة »نيبور« إىل جزيرة العرب ودول أخرى يف الشرق...600
375 العزاعز 
438 الغجر 

 ,410  ,409  ,400  ,396  ,394  ,393  ,392  ,343  ,325  ,324  ,304  ,300  ,189  ,143  ,67 الفرس 
 ,489  ,485  ,482  ,481  ,472  ,469  ,447  ,445  ,431  ,422  ,420  ,417  ,415  ,414  ,413  ,412  ,411

602 ,596 ,590 ,527 ,506 ,498
167 القباطنة 

594 ,579 الكبوشيني 
الماراتيني 592

306 ,53 املماليك 
375 املنصورة 

34 املوارنة 
445 ,438 املوايل 

603 ,602 ,601 ,600 ,599 ,598 ,597 ,596 ,589 ,301 الهندوس 
603 ,593 ,592 ,588 ,584 ,583 ,489 الهنود 

 ,290  ,273  ,272  ,270  ,258  ,257  ,253  ,215  ,136  ,132  ,131  ,86  ,73  ,59  ,37  ,25 اليهود 
 ,552 ,525 ,515 ,508 ,490 ,486 ,482 ,476 ,449 ,430 ,403 ,369 ,345 ,329 ,328 ,310 ,305

590
572 ,496 ,486 ,485 ,410 ,305 ,300 ,215 ,75 ,44 ,39 ,36 ,24 ,23 اليونان 

445 أمة علي 
376 ,361 ,340 ,339 ,338 ,337 ,336 ,333 بكيل 

375 ,365 بالد عنس 
412 بلوجة 

434 بنو خزعل 
376 بين أشيب 

440 ,435 بين تميم 
340 بين حرام 
434 بين حكيم 



601فهرس أسماء القبائل والشعوب
438 بين حمري 

328 بين حنيف 
431 ,399 بين خالد 

434 بين خزعل 
329 ,328 بين خيرب 

بين دسفة 435
148 ,146 ,139 ,134 بين سعيد 

328 بين شعبان 
415 بين صعب 
146 بين صواحلة 

435 بين طوباد 
375 بين ظبي�ان 

440 بين عتب�ة 
431 بين الم 

328 بين مسعد 
432 بين منسك 

340 بين هالل 
375 بين يوسف 
394 بيت الرايب 

73 ترت. 
417 جتاب 
267 ترك 
365 تعز. 
396 جاو 

376 ,361 ,340 ,339 ,338 ,337 ,336 ,333 ,179 حاشد 
365 حراز 

338 ,305 حمري 
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334 خوالن 

326 ,319 دار برقد 
319 دار ساجد 

438 ربيعة 
438 سويد 

365 شبه اجلزيرة العربي�ة 
376 شمسان 

438 ,435 طيء 
437 عائلة البوريش 
392 عائلة العرايب 
414 عائلة املطاريش 

392 عائلة جعفري 
392 عائلة حماين 
435 عائلة سايل 

365 عدن 
491 فارس 

267 ,73 فرس 
73 فريسيون 

400 قبيلة اإلحساء 
414 قبيلة احلول 

438 ,437 قبيلة املوايل 
329 قبيلة باروك عزنب 

412 ,411 قبيلة بلوجة 
399 قبيلة بن خالد 

441 ,440 قبيلة جويرهيم 
501 ,440 ,430 ,328 ,315 قبيلة حرب 

430 ,427 قبيلة حنف 



603فهرس أسماء القبائل والشعوب
329 ,328 قبيلة حنيف 

329 قبيلة حنيفي 

420 ,413 قبيلة حيلي 

400 قبيلة عتمة 

439 ,438 قبيلة عنس 

491 قبيلة فلوجة 

454 قبيلة منتقري 

376 قبيلة همدان 

341 ,339 ,334 قحطان 

461 ,460 ,392 قريش 

365 قعطبة 

417 كياب 

36 للفرس 

376 مران 

400 مسيليم 

426 ,425 معد 

432 منسك 

432 مونتسيديس 

334 نهم 

267 هنود 

509 هوتنتوس 
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605فهرس أسماء القبائل والشعوب

فهرس األسماء



رحلة »نيبور« إىل جزيرة العرب ودول أخرى يف الشرق...606
322 ,57 إبراهيم 

369 إبراهيم أفندي 
57 إبراهيم اخلواجة 

67 ,58 إبراهيم الكخيا 
76 إبراهيم عناش 
200 ابن حسان 

507 ابن سين�ا 
238 ,237 ,218 ,217 ابن عقالن 

58 أبو الذهب 
371 ,198 ,193 أبو الفداء 

435 أبو حمدان 
422 ,420 ,414 أبو شهر 

أيب فاطمة 462
24 أثن�اسيوس 

 ,395 ,394 ,339 ,336 ,319 ,277 ,267 ,265 ,264 ,263 ,243 ,242 ,201 ,189 ,188 أحمد 
459

201 أحمد ابن موىس 
361 ,360 أحمد األحمر 

394 أحمد بن ساجد 
188 أحمد بن موىس 

579 ,390 ,385 ,171 أريان 
373 ,253 أسعد الكامل 

501 أسعد باشا 
225 اسماعيل 

322 ,228 ,227 ,225 إسماعيل 
241 ,240 إسماعيل امللك 

420 أصالوي 
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420 اغوراس 

476 اكسينوفون 
395 ,393 ,392 اإلمام سيف 

394 ,393 اإلمام مرشد 
215 احلاج أحمد 

588 ,459 احلسني 
319 احلسني بن علي 

17 الـدو فنيوت 
432 ,343 ,289 ,178 ,170 ,158 الرسول محمد 

42 السلطان حسن 
13 السلطان محمود 

392 السلطان مرشد 
13 السلطان مصطفى 

238 السيد أحمد 
289 ,288 الشاذيل 

320 الشريف مسعد 
201 الشيخ احلييس 

290 ,289 ,237 الشيخ الشاذيل 
178 الشيخ صالح 
195 الشيخ صديق 
412 الشيخ عباس 

288 الطيار 
357 العباس 

361 ,355 ,354 القاسم 
354 القاسم بن محمد 

358 ,357 القايض حيىي 
497 ,449 ,403 ,399 ,16 ,9 القديس يوحنا 
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154 ,146 ,138 ,137 ,136 القديسة كاترين 

84 الليدي مونت�اجو 
361 ,360 الماس 

355 املتوكل 
355 ,354 املتوكل على هللا 

39 املقوقس 
365 ,357 ,356 ,355 املنصور 

359 ,357 املهدي 
355 املهدي أحمد 
357 املهدي العباس 
355 املهدي الهادي 

365 ,355 املهدي محمد 
411 املوىل علي شاه 

355 الناصر 
 ,346 ,340 ,339 ,336 ,329 ,326 ,321 ,319 ,318 ,315 ,305 ,82 ,24 ,9 النيب محمد 
 ,460 ,459 ,458 ,447 ,446 ,445 ,432 ,419 ,405 ,404 ,402 ,392 ,385 ,384 ,376 ,357 ,354

513 ,512 ,502 ,501 ,497 ,495 ,491 ,461
44 النيب يوسف 

265 النقيب خري هللا 
354 ,341 ,336 الهادي 

603 انكتي�ل دي بريون 
505 أولغ بيغ 

338 بابر. 
346 باحام 
329 بارشيما 

439 ,417 ,15 باشا 
225 باني�اين 
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287 ,204 ,203 ,184 ,140 ,131 باورينفاين�د 

171 بطليموس 
347 بلقيس 
392 بن سيف 
394 بن عراب 

502 بهلول 
214 ,204 ,182 بورنفان 

577 ,483 ,104 ,99 ,94 ,86 بورنفاين�د 
32 بورينفاند 

142 بوسوك 
422 بوشمان 

164 ,138 ,137 ,114 ,108 بوكوك 
502 بيربس 

338 بيثيين 
577 بريغرين 

591 تاج بيك خان 
394 تقي خان 

589 تك بغ خان 
405 ,322 جربائي�ل 

319 جعفر 
338 حام العظيم 

252 ,216 حسان 
57 حسن الكخيا 
57 حسن كخيا 

242 حسني املنصور 
435 حمود 
277 خري هللا 



رحلة »نيبور« إىل جزيرة العرب ودول أخرى يف الشرق...610
110 دافيسون 

160 دو جيبلري 
15 دو غيبلر 

15 دو لسينيو 
577 دو هوسارد 

578 ,577 ,143 دونايت 
128 دونهافن 

230 ,132 ,16 ,8 ,5 دوهافن 
345 راجح اخلوالين 

502 رستان سال 
511 روسل 

592 سبنسر 
440 سجاح 

577 ,287 سكوت 
417 سليمان 

306 سليمان باشا 
336 سيد إبراهيم 

225 سيد صالح 
392 سيف األسدي 

579 ,578 سيمون 
199 شريف أحمد 

152 شعيب 
560 شوفاليه دولني 

41 ,39 صالح الدين 
420 طاهري 

440 ,58 ظاهر 
371 ,361 ,360 ,359 ,335 ,288 ,243 عبد الرب 
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359 عبد الرب احُلجري 
عبد الرحمن الصويف 505
57 عبد الرحمن الكخيا 

243 ,242 عبد الكريم 
عبد الكريم الفضلي 335

485 ,430 ,242 عبد هللا 
446 ,405 ,404 ,403 ,402 عبد الوهاب 

57 عثمان الكخيا 
446 ,358 ,357 ,242 علي. 

461 علي بن محمد البصري 
430 ,429 ,58 علي بيك 
187 عنرب سيف 

502 عنرتة 
520 ,519 غراجنيه 

505 غونيس 
10 غيبلري 

315 فاطمة 
422 فان دروهولفت 
422 فان هوتينغ 

228 فرانسوا 
267 ,190 ,185 ,181 ,179 ,175 فرحان 

304 ,132 ,75 فرعون 
 ,217 ,210 ,209 ,203 ,190 ,177 ,161 ,160 ,156 ,154 ,131 ,78 ,76 ,37 ,28 ,18 ,9 ,6 فورسكال 
 ,511 ,427 ,375 ,257 ,256 ,252 ,251 ,248 ,247 ,246 ,245 ,244 ,232 ,230 ,228 ,227 ,223
 ,560 ,559 ,558 ,556 ,554 ,552 ,551 ,549 ,548 ,547 ,544 ,541 ,536 ,535 ,533 ,519 ,515

570 ,568 ,565 ,564 ,563
109 فورمون 
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516 ,232 ,231 ,223 ,220 ,219 ,195 ,182 ,162 ,131 فونهافن 

5 فيشر 
361 ,341 قاسم 

384 قحطان 
55 كابييج باشا 

583 ,577 ,509 ,287 ,277 ,276 ,258 ,232 ,230 ,203 ,183 ,181 ,169 ,131 ,16 كرامر 
417 كريم 

كريم خان 90, 411, 414, 415, 417, 506
142 كاليتون 
23 كليوباترة 

422 ,421 كنيفوسن 
33 كيسالر آغا 

202 كينيغ 
509 لوباج 
33 لويس 

109 يل ميلورد شارملون 
563 لين�ه. 
536 ليين 
166 مايي�ه 

355 مجيد باهلل 
243 ,242 ,187 ,177 ,176 محسن 

376 محسن احلاج 
175 محسن مكاويش 

404 محمد 
512 محمد اجلنجين 

404 محمد بن عبد الوهاب 
392 محمد جعفري 
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339 محمد شريف 

24 محمد شوربتيج 

25 ُمرقص 

319 مسعد 

402 مسيلمة 

55 مصطفى باشا 

109 ممفيس 

422 مهنا 

405 ,137 ,136 ,135 ,132 موىس 

142 مومونيس 

142 ,110 مونت�اغو 

415 مري مهنا 

393 مريزا تقي خان 

114 ميي�ه 

421 ,414 ,392 ناصر 

ناصر خان 411

338 جنمة 

591 ,420 ,414 ,411 ,410 ,392 نذير شاه 

115 ,108 ,46 ,24 نوردن 

355 هاملتون 

109 هليوبوليس 

598 هريودوتس 

243 ,242 حيىي 

405 ,33 يسوع املسيح 

41 يوسف 




