ملحق شهري تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

رمضان  1437هـ  -يونيو 2016م

»

ال�صفحـة الأوىل...
هالل احلجري

• «�أ�شكال ال نهائية غاية يف اجلمال»
• �شون كارول

• «ب�ؤر التوتر :الأزمة الظاهرة يف �أوروبا»
• جلورج فريدمان

• «حتديات الهجرة»
• لفين�شن�سو �شيزاريو

ُ
ال�سالمة ميكن �أن تكونَ خطرية» • «م�صرف البابا ..مالية حا�ضرة
• «حقول الدم :الدين وتاريخ العنف» • «لـماذا
الفاتيكان بني الف�ساد والإ�صالحات»
• جون مي�شام
• لكارين �آرم�سرتونغ
• فران�شي�سكو بيلوزو

• الطرد والوح�شية وتعقيدات
االقت�صاد العاملي
• �سا�سكيا �سا�سني

• «العدالة :ما اجلدير �أن يُعمل به؟»
• ملايكل �ساندل

• «بني عاملني مذكرات فيل�سوف عامل»
• ماريو بوجن

• «تاريخ الإرهاب من الع�صور
القدمية �إىل «داع�ش»
• جمموعة م�ؤلفني حتت �إ�شراف
جريار �شاليون و�أرنود بلني

• «فوبيا داع�ش و�أخواتها»

• غوين داير

َب تركيا الآ�سيوية»
من امل�صادر الأجنبية التي تناولت عمان كتاب «ع ْ َ
للرحالة الربيطاين جراتان جريي  ،Grattan Gearyوقد
�صدر يف لندن �سنة  .1878والكتاب ي�صف �أ�سا�سا رحلة قام بها جريي
يف العام نف�سه من بومباي �إىل ا�ستانبول يف تركيا ،توقف خاللها يف
م�سقط ،يف �شهر مار�س.
و�صف جريي مطرح وم�سقط ،وحتدث عن زيارته لل�سلطان تركي بن
�سعيد بن �سلطان يف ق�صره ،ثم قدم معلومات جيدة عن �سوق م�سقط
و�أنواع الب�ضائع املتوفرة فيه �آنذاك .وال ي�سعنا يف مقالة ق�صرية كهذه
�أن نقف عند تلك التفا�صيل ،ولكن �سنذكر ق�صة غريبة �سردها جريي
حول دور البانيان يف م�ساعدة العُمانيني حني طردوا الربتغاليني من
م�سقط.
ّ
يذكر جريي ب�أنهم ذهبوا �إىل قلعة املرياين ،وهـي �أحد احل�صنني اللذين
يحميان امليناء واملدينة من ال�شرق والغرب ،ثم ي�سرد الق�صة ،ويقول �إن
�أحد البانيان يدعى «ناروتوم»  ،Narrotumقام بعملية عظيمة
يف ت�سليم هذين احل�صنني مع املدينة �إىل العرب .وناروتوم كان رج ًال
ثرياً جداً وذا نفوذ .وكانت لديه بنت جميلة وقع احلاكم الربتغايل
برييرا يف حبها ،فطلبها من �أبيها للزواج �شرعاً ،ولكن نارتوم ،بعيداً
عن ال�شعور بال�شرف بهذا الطلب ،كان خائفاً ومنزعجاً من فكرة �أن
يزوج ابنته مل�سيحي .وخوفاً مـن انتقام احلاكم املحب ،تظاهـر ناروتوم
بالر�ضا ،وطلب مهلة ملدة �سـنة حتى يعد جهاز العرو�س بامل�ستوى
الالئق .فمنحه برييرا املهلة .وبينما كانت الأمور ت�سري ،كانت املدينة
حما�صرة ،وكان الإمام �سلطان بن �سيف يحرز تقدماً بطيئاً ،فاملكان
كان حممياً ب�صورة قوية .وهنا كان نارتوم قد �أعطي مفاتيح املحالت
يف احل�صنني ،وكان هو الوكيل على خزانة الدولة ،فر�سم خطة لهزمية
الربتغاليني؛ حتى يتجنب �إمتام ذلك الزواج املروّع .لقد تظاهـر
للحاكم الربتغايل ب�أ ّنه �صديق خمل�ص ،وقال له� :إ ّن املاء يف خزانات
احل�صن رديء ،ينبغي �أن يجدد ،و�أ ّن القـمح مليء باحل�شـرات ،وال بد
�أن يزال ،و�أن يو�ضع قمح جيّد مكانه .وقال �إن البارود قدمي �أي�ضاً مل
يعد �صاحلاً لالعـتماد عليه وينبغي �أن متلأ امل�سـتودعات ببارود جديد.
ومل يكن برييرا ي�شك يف خيانة نارتوم؛ فمنحه ال�سلطة على �إعادة ملء
امل�ستودعات؛ حتى تكون م�سقط يف و�ضع ميكنها من ال�صمود �إىل ما ال
نهاية �أمام املحا�صرين .كان لدى الربتغاليني ال�سيطرة على البحر؛
لذا مل تكن لديهم �صعوبة يف تدبري �إمداداتهم .وحينما �أفرغ ناروتوم
خزانات املياه لتنظيفها ،و�أزال القمح والبارود ليف�سح املكان للجديد
الأف�ضل� ،أر�سل ر�سالة �إىل �سلطان بن �سـيف ليهاجم املدينة ،ون�صحه
�أن يكن الهجوم يف يوم الأحد ،حني يكون الربتغاليون م�شغولني
باحتفاالتهم ي�شربون ويعبثون .فت�صرف الإمام وفق الن�صيحة ،وقاد
قواته ودخل م�سقط من غري �أية �صعوبة ،فتم له الن�صر!
hilalalhajri@hotmail.com
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