ملحق تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

محرم  1437هـ  -أكتوبر 2015م

»

ال�صفحة الأوىل...
هالل احلجري

• امل�سيحية والإ�سالم
بني التعاي�ش والت�صادم
• اندريا ريكاردي

• �صورة الإ�سالم
فـي الفكر الإ�سباين
• حممد بالل �أ�شمل

• القائد العزيز
• جانغ جني � -سونغ

• ت�شر�شل والإمرباطورية
• لورن�س جيم�س

• ما بعد اال�ست�شراق
• حميد دبا�شي

• �إله �أمريكا
• فوريو كولومبو

• �أمناط الدميوقراطية
• �أرند ليبهارت

• �أمة مارقة
• كاليد بري�ستوويتز

• مذكرات هيالري كلينتون
• هيالري كلينتون

• عامل من العنف
• جون هرفـي لورنزو

من امل�صادر الأجنبية التي حتدّثت عن عُمان «ق�صة رحلة حول العامل
يف �سنوات  1835و 36و 37مت�ضمنة حكاية بعثة دبلوما�سية �إىل �سلطان
م�سقط وم�ل��ك ��س�ي��ام» ،ل�ل�ك��ات��ب الأم��ري �ك��ي وي�ل�ي��ام ��ص�م��وي��ل رو��ش�ن�برج��ر
 .)1895-1807ن�شر( William Samuel Ruschenberger
.الكتاب �ضمن «�سل�سلة التاريخ اال�ستعماري» ،يف لندن �سنة 1838
م�ؤلفه طبيب �أمريكي التحق بـ»الهيئة الطبية الع�سكرية للواليات
املُتحدة» �سنة  1826وتقاعد منها بدرجة عميد �سنة  .1871جاء �إىل عُمان
�سنة � 1835ضمن طاقم البارجة الأمريكية «البيكوك» التي بعثت من قبل
الرئي�س الأمريكي �أندرو جاك�سون لإقرار اتفاقية التجارة وال�صداقة التي
وقعتها الواليات املتحدة مع ال�سيد �سعيد بن �سلطان �سنة  ،1833والتي
تكفل للأمريكان �إمكانية فتح القن�صليات واملكاتب التجارية يف املناطق
التي تخ�ضع حلكم ال�سلطان.
يخ�ص�ص رو�شنربجر �ستة ف�صول من كتابه لعُمان مبا فيها زجنبار يف
ذلك الوقت .يحتوي الف�صل الثاين من الكتاب وهو يحمل عنوان «رحلة
حول ر أ����س الرجاء ال�صالح �إىل زجنبار» على و�صف الرحلة وما �شاهده
يتو�سع يف و�صف �أ�شكالها وخ�صو�صياتها
خاللها م��ن ح�ي��وان��ات بحرية ّ
يتو�سع يف و�صف طرق �صيد القر�ش ويتحدّث عن كرثة املرجان قرب
كما ّ
�شواطئ زجنبار ،ثم ي�صف القبطان ح�سن بن �إبراهيم وهو من مواليد
متو�سعا يف ذكر مكارم �أخالقه و�شهامته وح�سن �ضيافته ويتو ّقف
م�سقط ّ
ط��وي� ً
لا يف و��ص��ف م�لاب���س��ه ،ويخ�ص�ص يف ه��ذا الف�صل �صفحات للعرب
العُمانيني الذين �شاهدهم يف زجنبار ،وكذلك و�صف ق�صر «بيت املتوين»
ال�سلطان هناك.
وهو ق�صر ُّ
ويف الف�صل اخل��ام����س ي�ت�ح��دث ع��ن امل��رج��ان وال�ن�ب��ات��ات وج ��وز الهند
والقرنفل واملا�شية والطق�س ،وي�صف ا�صطدام �سفينتهم بال�صخور قرب
�شواطئ جزيرة م�صرية وهجوم القرا�صنة عليهم ،ويتحدّث عن الإجراءات
فهب لنجدتهم.
التي اتخذها �سلطان م�سقط حني علم مب�صابهم ّ
يت�ضمن الف�صل ال�سابع و�صف الو�صول �إىل مدينة م�سقط وو�صف
جبالها امل�ت� ّوج��ة بالقالع والأب� ��راج .يتحدّث رو�شنربجر يف ه��ذا الف�صل
�أي�ضاً عن زيارته مبعية مرافقيه لل�سلطان ،ويذكر �أ ّن��ه ا�ستقبلهم ومعه
ويتو�سع يف و�صف مالب�سهم
�أب�ن��ا�ؤه و�أف��راد حا�شيته وه ّن�أهم بال�سالمة،
ّ
ال�سلطان املزينة �سروجها
خيول
يتو�سع يف و�صف
ُّ
ومالحمهم وزينتهم كما ّ
بالذهب والف�ضة والأل ��وان ال��زاه�ي��ة ،ث��م ي��ويل مدينة م�سقط اهتمامه،
ريا �إىل �أ ّنها �صارت العا�صمة بعد مدينة الر�ستاق ويحدث عن موقعها
م�ش ً
و�سكانها وعاداتهم وطرق ا�ستخراجهم للماء من الآبار.
يحتوي الف�صل ال�ث��ام��ن و��ص�ف�اً مل�ط��رح و�أ��س��واق�ه��ا وال�سلع املعرو�ضة
للبيع يف الدكاكني وال �سيما احللوى العُمانية التي ت�شد انتباهه فيتفنن
يف و�صفها وذك��ر كيفية �إع��داده��ا وتقدميها .ويخ�ص�ص الف�صل التا�سع
للحديث ع��ن ك��رم ال�سلطان وا�ست�ضافته لهم وي�صف امل�ك��ان وال�صحون
واحللويات والقهوة وم��اء ال��ورد بعد الع�شاء والأطعمة التي قدمت لهم
ويذكر مكوناتها وطريقة �إعدادها .وال ين�سى رو�شنربجر �أن يعلم قارئه
ب ��أنّ ال�سكاكني وال�شوكات هم الذين ج��ا�ؤوا بها �إىل ق�صر ال�سلطان من
�سفينتهم؛ ذلك �أنّ العرب ال يعرفونها ويف�ضلون الأكل ب�أ�صابعهم .ويختم
هذا الف�صل باحلديث عن انتعا�ش اقت�صاد عُمان �آنذاك.
hilalalhajri@hotmail.com



