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كيف ر�أت العيون الأملانية م�سقط؟
فاطمة نا�صر

حني قر�أت ما كتبه الباحث حممد املعمري ،يف جملة الت�سامح ،والذي حمل عنوان ( :ن�صان حول م�سقط بل�سان �أملاين وعيون رحاليه) .والذي يتكلم فيه عن و�صف
مل�سقط يف القرن الثامن ع�شر ،من خالل ن�صني �أملانيني حمال العناوين التالية:
الن�ص  :1م�سقط و�سلطانها ،ن�شر يف  1835الن�ص  : 2تقرير حول م�سقط ،ن�شر عام  1888يف جملة ( )Globusالأملانية.
�إن قراءتي لهذه الن�صو�ص كانت ذات �أثر كبري يف نف�سي ،فما تتناوله هذه الكتابات الأملانية من و�صف دقيق للمكان والإن�سان يف م�سقط ،هو و�صف ملعي�شة �أجدادي .ف�أنا
من م�سقط �أو (م�سكد) كما يحلو لأهلي ت�سميتها .غادرت عائلتي م�سقط منذ ال�سبعينيات ،ولكن بيوتنا القدمية الزالت هناك .ولأين من جيل الثمانينيات ،مل �أحظ
ب�شرف ال�سكن فيها� ،إال �أن ارتباط امل�سقطي مبكانه عظيم .فوجدتني �أزورها مع �أهلي �أ�سبوعياً ،ي�ستعر�ضون خالل تلك الرحلة الق�صرية ،الكثري من تاريخ املدينة
وذكرياتها .ما ا�ستعر�ضه الكاتب من كتابات الأملان حول م�سقط قدمياً ،لي�س باجلديد علي ،ولكنه و�صف �أ�ضاف ملا �أعرفه ال�شيء الكثري.
م�سقط الإن�سان:
و�أعني بالإن�سان �ساكن م�سقط ،العماين وغ�ير العماين.
فكلهم يف ح�ضرتها م�سقطيون ،ال يتنابزون بدين �أو عرق.
(الت�سامح) �أ��س��ا���س ق��دمي مل يكن �أح��د ي�ع��رف لفظه ،ولكن
اجلميع يعرف ممار�سته� .شيء �أقرب ما يكون للفطرة.
ولعل ما مييز م�سقط عن دواخ��ل عُمان ،هو امليناء ،الذي
يفتح �أذرعه للقادم �إليها .فهو لي�س ب�ضيف عابر� ،إنه م�صدر
رزق ،يرتقبه النا�س .وكرث هم ال�ضيوف ،الذين مل ي�شا�ؤوا
�أن يظلوا �ضيوفاً ،ف�آثروا �أن ي�صبحوا �سكانا فيها ،و�أبرزهم
جت��ار (البانيان) ،الذين ورد ذكرهم يف الن�صو�ص الأملانية،
ال�ت��ي و�صفت م�ن��اخ التعاي�ش يف م�سقط حينها ،حيث ج��اء:
«تعتمد م�سقط على التجارة يف الدخل اليومي ،ويعود ازدياد
�أه�م�ي��ة ال�ت�ج��ارة �إىل حت��رري��ة فكر ال�سلطان احل ��ايل ،وحتت
�سلطته املعتدله تتوفر �سالمة كل تاجر من التجار و�أمالكه،
ويف نف�س الوقت تتمتع جميع الأديان بالقبول ،وال �أحد من
لل�سب �أو الغت�صاب تع�سفي للأموال
ه��ؤالء التجار تعر�ض ّ
من قبل �أتباع الر�سول».
م�سقط البحر:
البحر عيون م�سقط ،به �أب�صرت وتب�صر العامل .لوال هذا
البحر الكرمي ،ملا و�صل ه��ؤالء الرحالة �إىل م�سقط وكتبوا
ماكتبوه عنها .وقد لفت نظر الرحالة� ،أ ّنه على الرغم من
قوة عُمان البحرية وقتها ،مل تكر�س �أ�سطولها البحري لغاية
حربية فقط .بل ا�ستغلت ال�سفن احلربية  -وخا�صة ال�صغرية
منها ،يف التجارة ،ونقل الب�ضائع من ال�شرق الأفريقي �إىل
كالكتا واخلليج العربي .ومليناء م�سقط مكانة كبرية وقتها
(ال �ق��رن ال�ث��ام��ن ع���ش��ر) ،حيث �أ� �ش��ارت ال�ت�ق��اري��ر �إىل حيوية
امليناء ،الذي كان م�صدر الزرق الأ�سا�سي للمدينة .ومن املهم
�أن نذكر مالحظة مهمة وردت يف �أحد هذه التقارير ،حيث

�أ�شار �أن ميناء م�سقط قد علت وبرزت �أهميته ،بينما وللأ�سف
انهارت موانئ �أخرى ،كانت لها �ش�أن كميناء (�صحار).
املعمار والبيئة:
يت�أثر معمار �أي مدينة ببيئتها� ،سواء �أكان الت�أثري �سببه
امل �ن��اخ ال ��ذي ي �ح��دده م��وق�ع�ه��ا اجل �غ ��رايف �أو ت ��أث�ير �أح��وال �ه��ا
االقت�صادية من فقر ورخاء� .أما م�سقط فكان مناخها رطباً
وحارا لقربها من البحر ،ويزيد الأمر تعقيدًا �إحاطة اجلبال
ب�ه��ا ،و�ضيقها و�صغرها امل�ساحي .فتذكر التقارير ال�سكك
ال�ضيقة ،وكيف �أن املطر �إن نزل فيها ي�أخذ وقتاً �إىل �أن يجف.
�أما امل�ساكن ،فق�سمتها ح�سب ما ورد يف التقارير �إىل نوعني:
 -١م�ساكن على طراز جيد من الرفاهية(:متيزها بع�ض
ال ��زخ ��ارف ون��وع�ي��ة احل�ج��ر ك��اجل�ير الأب �ي ����ض) :وه ��ي ق�صر
ال�سلطان وبيوت التجار.
 -٢بيوت الطني والأك�شاك :بيوت عامة النا�س( .حيث ورد
و�صفها يف هذه التقارير و�أي�ضاً الكتابات العمانية ،منق�سمة
�إىل بيوت :خارج ال�سور وبيوت داخل ال�سور) ونعني هنا ال�سور
الذي يطوق م�سقط .فالبيوت داخل ال�سور :تكون من الطني
وال�تراب ،بينما خ��ارج ال�سور تكون ال�سعف وج��ذوع النخيل.
وال ي�سهب احل��دي��ث ع��ن �سبب ه��ذا ال�ت�ب��اي��ن .ول�ك��ن �أ�ضيف
هنا بع�ض ما تعلمته من �أهلي  -فهم كانوا ي�سكنون داخل
ال�سور -بيوتهم كانت من طني ،بل �إ ّنهم عا�شوا يف فرتة من
الفرتات يف خيم ،يكاد ال يف�صل بينهم وبني موا�شيهم حاجز.
بل ي�ؤثرون حماية البقر واملوا�شي على راحتهم ،فهي كانت
م�صدر الرزق� ،إن ماتت هلكوا من الفقر.
�أما عن �سبب بناء البيوت خارج ال�سور من ال�سعف ،فلعل
ال�سبب يعود �إىل �أن ال�سكان خارج ال�سور هم لي�سوا من �سكان
م�سقط ،فهم غالباً من دواخل عُمان ،ي�أتون مل�سقط لبيع ما
لديهم ول�شراء م��ا يحتاجون �إل�ي��ه .ولأن الرحلة م��ن داخ��ل

عمان و�إىل م�سقط لي�ست بالرحلة الق�صرية ،فرتاهم يبنون
م�سكناً م�ؤقتاً ،عماده اجلذوع وال�سعف.
الدين والعادات:
ي�ستغرب الكاتب من كتابة امل�ؤرخني الأملان حول الدين
يف م�سقط ومم��ار��س��ة ال�سالطني ل��ه ،على ال��رغ��م م��ن �أن
ال�ق��رن ال�ث��ام��ن ع�شر  -العهد ال ��ذي كتبت فيه امل�ق��االت-
يت�سم بف�صل الدين عن الدولة يف �أوروب��ا .وال �أرى عجباً
يف هذا ،بل �سيكون من امل�ستغرب جتاهلهم لو�صف ممار�سة
الدين يف عمان .يف الوقت الذي ف�صلت فيه �أوروبا الدين
ع��ن ��ش��ؤون ال��دول��ة ،ر�أى ه ��ؤالء الرحالة �أن ال��دي��ن ي�أخذ
م�ساحة ك�ب�يرة م��ن وق��ت احل�ك��م .وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن طول
فرتة ممار�سة ال�صلوات� ،إال �أنهم الحظوا حر�ص ال�سلطان
على االجتماع مبوظفيه لإدارة الدولة .كما مل ي�ؤثر هذا
الت�شبث ب��ال��دي��ن وت�ع��ال�ي�م��ه ع�ل��ى ال���س�لاط�ين ف�لا ت��راه��م
ي�ضطهدون �أ�صحاب الديانات الأخ ��رى ،بل يوفرون لهم
احلماية والعي�ش ال�ك��رمي .وم��ن امل ُ�ث�ير بالن�سبة يل ،ذكر
�أح��د التقارير وج��ود كاتدرائية عظيمة يف �أعلى احل�صن
ال ��ذي ب�ن��اه ال�برت�غ��ال�ي��ون ،وي�ت�ع�ج��ب ال�ك��ات��ب م��ن بقائها،
رغ��م انت�صار الهالل على ال�صليب ،يف �إ��ش��ارة �إىل انت�صار
العمانيني على الربتغاليني .وهذا �إن دل على �شيء ،فيدل
على و�سطية العمانيني ،الذين �إن انت�صروا مل يطم�سوا
معامل غريهم ومل يفتكوا بها.
الفقر والتجارة:
من املثري ذك��ر ه��ذه التقارير ازده��ار التجارة البحرية
و��س��وق م�سقط احل �ي��وي ،ورف��اه�ي��ة �سكن ال�ت�ج��ار ،دون �أن
ي�ن�ع�ك����س ع �ل��ى الأو�� �ض ��اع االق �ت �� �ص��ادي��ة ل �ل �ع��ام��ة ،ف��و��ص�ف��ت
بيوتهم كبيوت الأران ��ب ،يعلوها ال��دم��ار ،وفقرهم املدقع
وم�أكوالتهم اليومية التي ال تتعدى ال�سمك والتمر.
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