ملحق تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

ربيع األول  1437هـ  -ديسمبر 2015م

»

ال�صفحة الأوىل...
هالل احلجري

• «احلرب ال�صليبية الثانية»
• جون فيفر

• «لي�س با�سم اهلل»
• جوناثان �ساخ�س

• «روح الدميقراطية»
• الري داميوند

• «بالغة اخلطاب الإقناعي»
• ح�سن مودن

• «�أبناء �إبراهيم ..نحن والإ�سالم»
• كارلو مارتيني

• «من هو �شاريل؟»
• �إمانويل تود

• «تون�س املعا�صرة»
• �ستيفانو توريللي

• «عنف الريع البرتويل»
• لوي مارتيناز

• «اجلماعة التي ت�سمي نف�سها دولة»
• جمموعة م�ؤلفني

مِ َن امل�صادر الأجنبية التي و َّثقت تاري َخ عُمان كتاب «ق�صة رحلة
بحرية حول العا ِمل يف الفرقاط ِة كولومبيا»ُ ،ن�شر يف نيويورك �سنة
 ،1840وه��و لل�شاعر والق�سي�س الأم��ري�ك��ي فيت�ش وت��رم��ان تايلور
(1865-1803م).
كان تايلور ق�سي�سا على ظهر ال�سفينة الأمريكية كولومبيا ،التي
كانت حتمل طاقما كبريا ومتنوعا من الع�سكريني وال�سيا�سيني
والتجار وال�ك�ت��اب؛ لتعزيز العالقات الأمريكية م��ع دول ال�شرق.
خ�صَّ �ص ت��اي�ل��ور الف�صل ال�سابع م��ن كتابه ه��ذا مل�سقط ،نقل فيه
ر�سمًا جمي ًال مُتخيَّال للمدينة من جهة البحر ،كما حتدَّث فيه عن
�شخ�صية ال�سيد �سعيد بن �سلطان و�أ�سرته ،وال�سخاء الذي �أحاطوه
به وبطاقم ال�سفينة .كما حتدَّث فيه عن املعتقدات الدينية اخلا�صة
بالعُمانيني ،وروح الت�سامح التي كانوا يُولونها للأقليات الأخرى يف
م�سقط من م�سيحيني ويهود ،وبانيان .كما �أ َّنه كان ُمعْجَ با بالبدو
الذين زارهم خارج �ضواحي م�سقط ،ف�أكرموه و�أح�سنوا وفادته.
ُي�ح� ِّدث�ن��ا ت��اي�ل��ور �أي���ض��ا ع��ن م��را��س��م اال�ستقبال ال�ت��ي �أُج��ري��ت
ل�ط��اق��م ال�سفينة الأم��ري�ك�ي��ة يف م���س�ق��ط ،وي �ق��ول �إ َّن ع ��ددا من
امل��راك��ب العـربية �أح��اط��ت ب�سفينتهم ،و�صعد بع�ض ال�ع��رب �إىل
ال�سفينة ب�أزيائهم املميزة .وبعد حلظات ق�صرية� ،صَ عَد الكابنت
�سعيد بن خلفان والقن�صل الأمريكي اجلديد �إىل ظهر ال�سفينة،
و�أمْ ��َ��ض��وا وقتاً ق�صرياً مع العقيد بحري ،وح��ا ًال بعد مغادرتهم
ال�سفينة �أطلقت املدافع طلقات التحية ل�سلطان م�سقط .فجاء
ال��رد على حتيتهم مبا�شرة م��ن احل���ص��ون يف اجل��وان��ب الثالثة
للخليج .ويذكر تايلور �أنهم علموا من الكابنت �سعيد بن خلفان
�أ َّن �سمو ال�سيِّد �سعيد بن �سلطان «�سلطان م�سقط» -كما يلقب
لديهم يف االتفاقية -قد غادر م�سقط ،وذهب �إىل زجنبار؛ حيث
كان يُقيم ملدة �سنتني �أو ثالث .ومبا �أ َّن ال�سلطان �سعيد قد غادر
م�سقط ،ف�إ َّن ابنه �سي�أخذ لقب �أبيه.
وجن��د يف رحلة تايلور فكرة لطاملا ت ��ردَّدت يف كتابات الرحالة
الأوروبيني؛ وهي :الإعجاب املفرط بالبدو ،ومتييزهم عن �سكان
امل ��دن .ي�صفهم -م �ث�لا -ب�ق��ول��ه« :ي �ب��دون ك��الإغ��ري��ق ،ب�شعورهم
الفاحمة ذات العقائ�ص الطويلة املن�سدلة على �أكتافهم .مبالحمهم
امل���ش��رق��ة ،وابت�ساماتهم ال��رق�ي�ق��ة ،و��ش�ع��وره��م اجلميلة املعقو�صة
والالمعة ،ومناكبهم العري�ضة و�سواعدهم املفتولة ،كانوا �أكرث
روعة وفتنة من املكان».
ولع َّل �أه��م ما ج��اء يف كتاب تايلور هو الق�صيدة التي م��دح بها
ال�سيد �سعيد بن �سلطان ،والتي ُنرتجم منها هذه الأبيات:
َ
م�سقط ،افخ ْر ،عه ُد جمدكمُ...
((�سُ لطا َن
ُ
�شالل �ضو ٍء مدى الآفاق ين�سكبُ
خ َّل َ
دت ا�سم ََك ،جم ُد ال�شرقِ يَعر ُفه...
وال َغرْبُ لي�س بخافٍ عنه ذا الن�سبُ
عب املُحيطاتِ جئنا �أم ًة َ َ
م ْ
رت...
َْ
عبابَ بح ِر عُمان ..قلبُها ي َِجبُ
يُزجي لك ال�شك َر وال ِع ْرفا َن �أجمعُها...
عِ ْ�ش �سيدا ماجدا ْ
دانت لك ال َعرَبُ )).
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