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ال�صفحة الأوىل...
هالل احلجري

• مفهوم الدولة الإ�سالمية
• �أحممد جربون

• �إمرباطورية التفوي�ض ال�سماوي
• باولو �سانتاجنيلو

• يف كوالي�س ال�شرق الأو�سط
• �إريك رولو

• اليقظة العربية الثانية
• مروان ّ
املع�شر

• الدولة املدنية
• جا�سر عودة

• �أن نزدهر
• �أريانا هوفينغتون

• عيد العن�صرة فـي �أر�ض النبي حم ّمد
• فران�شي�سكو �سرتازاري

• مواجهات ثقافية
• �سعد البازعي

• �أوروبا الأملانيـة :طبيعة جديدة للقــوة فـي ظل
الأزمة االقت�صادية
• �أولري�ش بك

• ر�سالة عامة بابوية« :كن م�س ّبحا»
• ح�ضرة البابا فرن�سي�س

• ما بعد الر�أ�سماليــــة :دليل مل�ستقبلنا
• بول ماي�سون

م��ن امل �� �ص��ادر الأج�ن�ب�ي��ة ال�ت��ي ت�ن��اول��ت ُع �م��ان ك�ت��اب «رح�ل��ة
ال�ب�ي�ك��وك :ي��وم�ي��ات الطبيب ال�ب�ح��ري ب�ي�ن��اج��اه ت �ك�نر» ،وه��و
عبارة عن �سجل ليوميات الطبيب الأمريكي بيناجاه تكرن
 ، )1858-1788( Benajah Ticknorوقد ن�شرتها جامعة
ميت�شجن �سنة  .1991عمل تكرن جراحاً يف البحرية الأمريكية
خالل ال�سنوات من � 1818إىل  ،1854وهي الفرتة التي �سافر
فيها �إىل مناطق عديدة يف �أمريكا اجلنوبية وال�شرق .توقف
تكرن يف م�سقط� ،ضمن طاقم البارجة الأمريكية «البيكوك»،
ملدة ثالثة �أ�سابيع تقري ًبا من � 16سبتمرب حتى � 7أكتوبر من
�سنة .1833
ي�صف تكرن و�صول �سفينة البيكوك �إىل م�سقط .ويذكر
�أ ّنهم حني اقرتبوا من امليناء وبدت لهم ال�سفن الرا�سية فيه
و�أ��ص�ب�ح��ت ال�ب�ي�ك��وك ع�ل��ى م ��ر�أى م��ن ال�ق��ائ�م�ين ع�ل��ى امل�ي�ن��اء،
�أُر�سِ ل �إليهم ق��اربٌ ا�ستطالعي ليعرف هويتهم وهدفهم من
الزيارة ،ف�أخربوهم � ّأن البيكوك �سفينة حربية �أمريكية حتمل
على متنها مبعو ًثا جاء ليعقد اتفاقية مع ال�س ِّيد �سعيد بن
�سلطان .وما �أن و�صلت ال�سفينة حتى �صعد فيها عربي يُجيد
اللغة الإجنليزية وا�سمه الكابنت �سعيد بن خلفان وحتدّث مع
القبطان �إدموند روبرتز عن موا�ضيع عدّة من بينها مو�ضوع
ر�سالة كان ال�سلطان قد �أر�سلها �إىل الرئي�س الأمريكي يُعلمه
فيها ب�أ ّنه ي�سمح للأمريكيني ،مثل ما هو احلال بالن�سبة �إىل
الإجن�ل�ي��ز والفرن�سيني ،بالتجارة احل��رة يف ك��ل امل��وان��ئ التي
يُ�سيطر عليها با�ستثناء زجنبار التي ُينع من ًعا باتاً دخولها.
غري � ّأن الكابنت �سعيد بن خلفان �أ ّكد لهم � ّأن ال�سلطان لي�س
لديه نية منعهم من التجارة مع زجنبار وه��ي املدينة التي
ينوي �أن ي�ستق ّر بها.
ثم يتطرق تكرن لو�صف ال�سلطان فيذكر �أ ّن��ه ك��ان يُناهز
اخلم�سني من العمر ولكنه كان يبدو �أكرث حيوية بكثري من
رج��ل عمره خم�سني �سنة يف بلد ب�ح��رارة م�سقط .ويذكر � ّأن
لبا�سه وم�سكنه كانا متوا�ضعني ن�سب ًيا ،و� ّأن مراقبيه كانوا
م�س ّلحني بطريقة عادية ج �دًا ال تتعدّى خنجراً يف اخل�صر
و�سيفاً ّ
يتدل على اجلنب .ويُذكر � ّأن ال�سلطان اقرتح عليهم
ّ
زيارة ا�سطبالته ليطلعوا على خيوله ال�سلطانية .ثم يتحدث
تكرن عن انت�شار الأمرا�ض اجللدية و�أمرا�ض العيون خا�صة
بني طبقات عامة ال�شعب .وهي �أمرا�ض ،كما يقول ،ت�سببها:
«احل��رارة املفرطة والنور املفرط والغبار الذي تذروه الرياح
من ال�صخور والرمال».
ويختم ق�صته عن م�سقط بذكر العنب والتمور واحلليب
اجل ِّيد واملياه العذبة التي تناولوها على منت ال�سفينة طوال
الفرتة التي ر�ست فيها يف امليناء .ويذكر � ّأن درج��ة احل��رارة
خ�لال تلك الأي ��ام كانت �شديدة االرت�ف��اع ،كما ي�ؤكد على � ّأن
البالد ال تعرف �سوى ف�صلني :ال�صيف وال�شتاء ،وقد قيل له:
ريا يف ال�شتاء حتى �أنك ت�ضط ّر �إىل لب�س
«� ّإن م�سقط تربد كث ً
مالب�س �صوفية .وتت�ساقط الثلوج يف جبال الداخلية».
hilalalhajri@hotmail.com



