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ال�صفحة الأوىل...
هالل احلجري

•الدولة امل�ستحيلة
•وائل حالق

•الدين يف ال�سيا�سة
•مايكل بريي

•ال�سيا�سة الدينية والدول العلمانية
•�سكوت هيبارد

•تغريبة بني هالل الكربى

•نهاية احلداثة
•جاين فاتيمو

•مفهوم الدولة الإ�سالمية
•حممد جـربون

•امل�ساعدات املميتة
•دامبي�سا مويو

ال�سرا�سنة
•فظاظة َّ
•بييرتاجنيلو بوتافوكو

•دليل بلوم�سبوري �إىلالفل�سفة ال�سيا�سية
•جمموعة م�ؤلفني

من الباحثني الأجانب الذين كر�سوا جهودهم العلمية لعمان رجل
ي�ستحق التنويه وهو �أمترام �سادا�شيفا غراندين جاياكر ،الذي ولد يف
بومباي عام  ،1844وقد در�س الطب يف جرانت ميديكال كوليج -1862
 ،1867ويف يوليو  1867ح�صل على ترخي�ص ملمار�سة الطب واجلراحة
من الكلية امللكية للأطباء يف لندن .خدم جاياكر يف الوكالة ال�سيا�سية
الربيطانية يف م�سقط خالل الفرتة  ،1900-1873وهي الفرتة التي
�شغل فيها من�صب “القائم ب�أعمال املعتمد ال�سيا�سي” .جت��ول على
ن�ط��اق وا��س��ع يف ع�م��ان لأك�ث�ر م��ن  27ع��ام��ا ،و��س��اه��م ب��درا��س��ات علمية
ر�صينة يف مو�ضوع اللهجات العمانية .خ�لال �إقامته الطويلة هذه،
عمل على فتح �آفاق جديدة يف جمال التاريخ الطبيعي والثقايف لعمان.
ويف ع��ام  ،1877كتب م�ق��اال ب�ع�ن��وان “الت�ضاري�س الطبية مل�سقط”،
وال ��ذي ن���ش��ر يف “التقارير الإداري � ��ة ل��وك��ال��ة م�سقط ال�سيا�سية”.
واعرتافا بجهوده العلمية يف جمال التاريخ الطبيعي العماين �أُط ِلق
على ماعز عماين نادر ا�سم .jayakari hermitragus
ويف ع��ام  ،1900ن�شر ج��اي��اك��ر كتابا ب�ع�ن��وان “الأمثال العمانية”
وهو عبارة عن جمموعة من الأمثال ال�شعبية العمانية ،قام بجمعها
وترجمتها حرفيا �إىل اللغة الإجنليزية.
الكتاب مهم للغاية؛ لأن��ه �أول عمل يتناول الأمثال العمانية� .إنه
عمل ق��دم الأم �ث��ال العمانية للعامل منذ وق��ت مبكر ج��دا يف القرن
الع�شرين .ومل يكتف فيه امل�ؤلف بجمع الأمثلة ،و�إمنا قام بت�شكيلها،
وتف�سريها ،وترجمتها �إىل الإجن�ل�ي��زي��ة ،ون�شرها مبقدمة ر�صينة،
م�ضيفا �إليها ما ي�شبهها من الأمثال الإجنليزية� .إنه جهد دون �شك
م�ضن ،ويخدم الثقافة العمانية خدمة جليلة توازي ما قدّمه امليداين
ٍ
يف مو�سوعته ال��رائ��دة ح��ول الأم�ث��ال العربية ،ب��ل مت�ت��از عنها بجهد
الرتجمة واملقارنة الأدبية.
يف مقدمته الهامة للكتاب ي�ؤكد جاياكر ب�أن درا�سة احلكم والأمثال
ال�سائرة لأية �أمّة من الأمم �ضرورية لفقهاء اللغة الذين ت�شكل لهم
ه��ذه الأم�ث��ال خم��زن��ا قيّما للخ�صائ�ص اللهجية واللغوية والأف�ك��ار
احل�ضارية لل�شعوب ،متاما كما هي �أ�سا�سية للفال�سفة كي يتتبعوا فيها
الينابيع العميقة لل�سلوك الإن�ساين .و�أن من خ�صائ�ص اللغة العربية
�أ�سلوبها املوجز الكثيف ال��ذي يعرب عن الأف�ك��ار مهما كانت مع ّقدة.
وهذه ال�سمة� ،إ�ضافة �إىل ما يتميز به العرب من دقة املالحظة� ،أدت
�إىل �إنتاج �أدب يف الأمثال ال نظري له يف �أية لغة ،وي�ستحق الدرا�سة.
ومما الحظه جاياكر �أثناء �إقامته يف عمان �أ ّن العمانيني يعتمدون
كثريًا على الأمثال يف حياتهم ،وهو م�سلك يعرب عن الوعي والإثارة،
فتجدهم يف الق�صر �أو احلقل �أو ال�سوق �أو الطريق يعربون عن حقائق
غري مزخرفة بكلمات ب�سيطة قليلة ،يلحظها حتى الأجانب العابرون
الذين يتداخلون معهم يف �أحاديثهم اليومية.
من الأمثلة العمانية التي �أوردها جاياكر يف كتابه هذا املثل:
“�إذا املتك ِّلم جمنو ْن ،يكون امل�ستمع عاق ْل”
ويورد له ما يوازيه من الأمثال الإجنليزية ،وهو هذا املثل:
Believe not all you hear, and report not
.all you believe
hilalalhajri@hotmail.com

1

