ملحق شهري تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

شعبان  1437هـ  -مايو 2016م

»

ال�صفحة الأوىل...
هالل احلجري

• «ا�ستهانة هايدجر»
• جون ليك نان�سي

• «الإمرباطور َّيات اجلديدة»
• �آن َ�ساملون

• «تيارات اليمني املتطرف يف �أوروبا»
• جان ييف كامو ونيكوال ليبورج

• «االقت�صاد ال�سيا�سي»
• حممد عالء عبد املنعم

• «تخيل بابل»
• ماريو ليفِراين

• لقاءات على مفرتق الطرق
• فيكتوريا زاريتوف�سكايا

• «ملكات يف ال�سلطة»
• �شيزارينا كازانوفا

• «توما�س جيفر�سون فن ال�سلطة»
• جون مي�شام

• «ما بعد �إ�سرائيل  -نحو حتول ثقايف»
• �سعيد بوكرامي

• «فقه اال�ستغراب»
• �إين بوروما و�أفي�شاي مارغاليت

من امل�صادر الأجنبيّة التي حتدثت عن عُمان كتاب «مطلع ال�سعدين
وجممع البحرين» للرحالة والدبلوما�سي الأفغاين عبد الرزاق
ال�سمرقندي ( .)1482-1413وقد ترجم هذا امل� َ
ؤلف �إىل الفرن�سية
امل�ست�شر ُق ال�شهري ايتيان مارك كاترمري ون�شره �ضمن مالحظات
ومقتطفات من خمطوطات مكتبة امللك يف �سنة  .1843وبعد فرتة
الن�ص �إىل
قليلة ،يف عام  ،1857ترجم ريت�شارد هرني ميجر هذا َ
الإجنليزية ،وظهر يف �سل�سلة جمعية هاكلت اللندنية .وقد �أعيد طبع
هذا الن�ص يف الواليات املتحدة الأمريكية �سنة  1989من قِبل دبليو �أم
تاك�ستون يف م�ؤلف بعنوان« :قرن من الأمراء :م�صادر يف التاريخ والفن
التيموري» .يذكر ال�سفري ال�سمرقندي يف هذا الكتاب ب�أ ّنه انتقل من
هرات �إىل �سمرقند يف  13يناير �سنة  1442وبقي فيها �شهرين ،ثم �سافر
�إىل كلكتا وتوقف يف عُمان مدة �أربعة �أ�شهر وخا�صة يف م�سقط وقلهات
وقريات .وبعد �أن �أنهى مهماته يف كلكتا ،رحل �إىل منجلور يوم  28يونيو
 ،1444ولكن هبت عا�صفة يف بحر عُمان �أحلقت �أ�ضرارًا بالأ�سطول؛
مما �أجربهم على التوقف لإ�صالح ال�سفن يف قلهات ث ّم يف م�سقط .ث ّم
عاد �إىل هرات يف دي�سمرب  .1444ولي�س بني يدينا للأ�سف هذا الكتاب
املهم ،ولكن �سنعتمد على ما نقله عنه كزافييه بيجان بيلكوك يف كتابه
«عُمان :خم�سة وع�شرون قر ًنا من �أدب الرحلة».
لقد جعل البحر الثائر والرياح القوية واحلرارة ال�شديدة البعثة
الفار�سيّة تتوقف يف عُمان ب�سبب املر�ض الذي �أ�صابهم جميعًا .وي�صف
عبد الرزاق ال�سمرقندي هذه الأو�ضاع بقوله« :يف الوقت الذي ُ
كنت
مربا املكان امل�سمى قريات ،على ِ�ضفة البحر� ،أبدى يل
�أ�سكن فيه ُ ْ
الهال ُل اجلديد ل�شهر حمرم من عام  846هـ (مايو  )1442يف هذه
الإقامة املربكة حُ �سْ ن ا�ستدارته .ورغم �أننا كنا يف ف�صل الربيع حيث
يتعادل الليل والنهار ،ف�إ ّن احلرارة كانت �شديدة لدرجة �أ ّنها حترق
َ
ال�سيف يف غمده مثل ال�شمع،
الياقوت يف املنجم واملخ يف العظام ،وتذيب
وجتعل جواه َر اخلنجر كالفحْ م» .و مل يكتف عبد الرزاق ال�سمرقندي
بهذه اال�ستعارات البليغة يف و�صف حرارة الطق�س يف عُمان ،و� ّإنا
�أردفها بهذا ال�شعر الذي نرتجمه على النحو الآتي:
«ما �إن بدت �أعلى ال�سما ِء ذكا ُء
رب والد�أما ُء
حتى تلظى ال ُ
وتوهج الأف ُق الرحيب بنارها
وان�ساب منها ال�صخرة ال�صما ُء
وبدت بها ال ُ
أ�سماك �سائحة كما
ذاب احلريرُ ،وفار منها املا ُء
وتلوذ بالنار الطيو ُر لعلها
حتيا ،فقد �ضاقت بها الأجواء
وال�صيد يف هذي ال�سهول فكاهة
ت�شوي لنا غزال َنها ال�صحراءُ».
hilalalhajri@hotmail.com



