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ال�صفحة الأوىل...
هالل احلجري

• الإ�سالم ال�سيا�سي يف البالد العربية :التاريخ والتط ّور
• الورا غواتزوين وجمموعة من الباحثني

• «اللغة والكذب»
• هرالد فايرني�ش

• «الت�ضمينات الأخالقية»
• جمموعة م�ؤلفني

• «�أي نوع من املخلوقات نحن؟»
• نعوم ت�شوم�سكي

• «الإمرباطورية واجلمهورية»
• جورج فريدمان

• «الدولة الإ�سالمية»
• عبد الباري عطوان

• «�سقطرى جزيرة الأ�ساطري»
• فيتايل ناومكني

• « ال�شرق الأو�سط� ..إطاللة �أنرثوبولوجية»
• �أوغو فابييتي

• «�إعادة التفكري فـي الرتبية والتعليم»
• تقرير منظمة الأمم املتحدة

• «رعب يف فرن�سا :والدة اجلهاد الفرن�سي»
• جيل كيبيل

• عقبات ثقافية مدخل جتربتي اىل ترجمة الإحاالت
• ريتفا ليبيهاملي

من امل�صادر الأجنبية التي حتدَّثتْ عن عُمان كتاب «عرب�ستان»
�أو «�أر�ض الليايل العـربية» ،للرحالة ورجل الأعمال الأمريكي
ويليام بريي فوج ( ،)1909-1826وقد �صدر يف لندن �سنة
ُ
ي�صف رحلة قام بها ويليام فوج �إىل ال�شرق
 .1875الكتاب
الأو�سط ،زار فيها :م�صر ،و فار�س ،و العراق ،وعُمان .توقف
ويليام فوج يف م�سقط �سنة � 1874أثناء هذه الرحلة ،وقد
خ�ص�ص ف�صال من كتابه ي�صف فيه زيارته للمدينة.
َّ
ي�صف فوج م�سقط قائال« :ومدينة م�سقط بها نحو �ستني �ألف
ن�سمة من ال�سكان ،وتبدي منظراً جمي ً
ال رائعاً حني يقرتب
املرء منها من جهة البحر .وخط ال�ساحل منحدر و�صخري.
وكنا نبحر قريباً من ال�شاطئ ،ما ِّرين بعدة ر�ؤو�س من الأر�ض
املرتفعة ،على �أحدها ح�صن خرب متهدم ،وفج�أة تنفتح
الأر�ض �أمامنا على �سفح خليج عميق عن منظر املدينة ،التي
بُنيت منازلها على طول ال�شاطئ ،على خلفية من ال�صخور
املتحدِّرة ،القريبة جدًّا من املاء ،لدرجة �أن البحر يغ�سلها يف
�أوقات املد العايل .و�أمام املدينة تقف ال�سفن يف امليناء ،ويقع
على كل مرتفع �أو قمة ،ح�صون متقنة البناء ،مو�ضوع �أمامها
مدافع ،ويرتفع عليها علم م�سقط الأحمر».
ويُذكر فوج �أنه نظرا لإقامتهم القـ�صرية يف م�سقط ،تعـَّلوا يف
الذهاب لر�ؤية املدينة ،ويقول �إ َّن املراكب التي ركبوها كانت
طويلة و�ضيقة ،و�شكلها مثل �شكل الزوارق الهـندية ال�صغـرية.
وقـد جل�سوا على قاع املركب وت�ش َّبثوا بجانبيها ،و�ساروا �سريعاً
نحو املنطقة الأر�ضية .وهـناك وجدوا مر�شداً من ال ُعمانيني
يعـرف قلي ً
ال من اللغـة الإجنليزية فتبعوه يف طرق �ضيقة
حتى و�صلوا �إىل القـن�صلية الربيطانية؛ حيث و�ضع ويليام
فوج خطاباً يف الربيد �إىل بريطانيا .وي�ضيف ب�أ َّن املر�شد
قادهم �إىل ال�سوق الذي ذ ّكره باملدن ال�صينية .ويقول �إ َّن
حوانيته بات�ساع �أربعة �أقدام تقريباً ،ومزدحمة جدًّا ،ومليئة
بكل �أنواع ال�سلع .ويزعم فوج �أن «م�سقط هي امليناء الوحيد يف
هـذا اجلزء من العامل ،الذي لديه جتارة مع �أمريكا» .ويذكر
�أنه ت�أتي �إىل م�سقط ثالث �أو �أربع �سـفـن كل عام ،وت�صل حتى
زجنبار ،وتعـود حاملة النب والتمر والعاج وال�صمغ.
ويُ�ضيف ويليام فوج ب�أ َّنه �أثناء جتوالهم يف ال�سوق ر�أى مزاداً
غريباً لبيع �سيف عـتيق؛ وقد جاء رجل رافعاً �صوته بالغناء
�إىل �أق�صى حـد ي�صف �سيفاً قـدمياً ،لكنه جميل و ِق َرابه مز ّين
بالف�ضة والذهـب .ولقـد مت َّنى فوج �أن ي�ضيفه �إىل جمموعة
الأ�سلحة التي يقتنيها .ويذكر �أنه كان �أعلى عطاء لل�سيف
حوايل  64روبية� ،أي نحو  13دوالراً .وي�ضيف ب�أ َّن املنادي
على املزاد �سوف يحمل ال�سيف هـكذا ملدة ثالثة �أيام ،كما
قال مر�شدهم ،ورمبا ي�صل ثمنه يف النهاية �إىل مائة روبية.
ويخل�ص ويليام فوج من هذا �إىل �أن «ال�شرقيني مغـرمون
جداً بالتظاهـر بال�سالح الذي يقتنونه للزينة والتميز .وهـم
يتوارثونه �أ ًّبا عـن جد ،وال يتخلون عـنه �إال عـند ال�ضرورة».
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