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ال�صفحة الأوىل...
هالل احلجري

• «الأطل�س ال�سيا�سي»
• فران�شي�سكو �أجنيلوين � -أندريا �أونغاري

• «الالهوت الن�سوي فـي التاريخ»
• ترييزا فوركاد�س

• «ت�صيد احلمقى»
• جورج �أكريلوف  -روبرت �شيلر

• «ق�صيدة لل�سهوب الكربى»
• مراد �آدجي

• «التحدي ال�صيني»
• توما�س كري�ستين�سني

• «نهاية الإمرباطوريات»
• جمموعة م�ؤلفني

• «الفل�سفة وجها لوجه �أمام العنف»
• مارك كريبون  -فريدريك فورم�س

• «فرن�سا فـي �أر�ض الإ�سالم»
• بيرت فريمريين

• «الزمن والآخر»
• �إميانويل ليفينا�س

• «االنتقال الع�سكري»
• نار�سي�س �سريا

• «العدالة والعقاب فـي املتخ َّيل الإ�سالمي»
• كري�ستيان الجن

من املَ�صَ ادر الأجنب َّية حول عُمان :كتاب «مذكرات رحلة» جلوزيف
بارلو فيلت �أو�سجود ،وهو قا�ض ،ورجل قانون �أمريكي�َ ،ش َغل
من�صبَ ُمافظ مدينة �سيلم  Salemخالل احلرب الأهلية
الأمريكية .توقف �أو�سجود يف م�سقط مرتني؛ الأوىل �سنة ،1843
والثانية �سنة � ،1854أثناء رحلة طويلة زار فيها زجنبار ،وعدن،
ق�صة هذه الرحلة يف هذا الكتاب
وخما ،ومدنا �شرقية �أخرىَ .ن َ�شر َّ
خ�ص�ص �أو�سجود �ستة ف�صول
الذي �صَ دَر يف �سيلم� ،سنة َّ .1854
من هذا الكتاب ،حتدَّث فيها عن رحلته من زجنبار �إىل م�سقط،
وعن تاريخ م�سقط ،و�أهميتها ،وجتارتها ،وب�ساتينها ،وخيولها،
ومبانيها ،و�سكانها ،و�أ�سواقها ،و�أ�سماكها.
يتحدَّث �أو�سجود عن ال�صيد يف م�سقط ،ويذكر �أ َّن ال�صيادين يف
م�سقط ي�ستعملون خمتلف و�سائل املالحة؛ فبع�ضهم لديه مراكب
جيدة ،و�آخرون لديهم زوارق خفيفة ،و�آخرون يعـتمدون على
القطمران ،وهـو عبارة عن �سلة تركب من عـمودين �أو ثالثة ت�شد
�إىل بع�ضها بحبل من احل�شائ�ش .وعلى ظهر هذا النوع من املراكب
الذي لي�س �أكرث من �أربعة �أو خم�سة �أقدام طو ًال ،ومن قدمني
عر�ضاً ،يذهب �صاحبه �أميا ًال يف البحر ،مُ�ستخدماً جمدافني من
كل جانب .وعند عملية ال�صيد يجل�س وقدماه متدليتان يف املاء،
رامياً �شبكته ب�سرعة ليم�سك بال�سمك الذي يتاح له .ويقول �إنه
توجد كل �أنواع الأ�سماك بكرثة يف مياه امليناء واملناطق املجاورة،
من �سمك القر�ش �إىل �أ�صغر نوع ،وت�ؤخذ منه كميات كبرية
لال�ستهالك املنزيل ،وللت�صدير .ويذ ُكر �أ َّن �سمك القر�ش يُ�صاد
َّ
بكلبات ،وال�سمك ال�صغري يُ�صَ اد بال�شباك ،وحني يجفف �سمك
القر�ش وميلح يكوِّن مع الأرز الوجبة الرئي�سية لرجال البحر
العرب .وي�ضيف ب�أنه يعطى ل�صيده اهتماما كبريا ،ويف الطق�س
املعتدل عدة مئات من البدو� ،أو املراكب الكبرية بحمولة خم�سني
طناً ُتلأ بال�صيادين من م�سقط يوظفون ل�صيد �سمك القر�ش،
الذي منه يك�سبون فوائد جمة ،كما ت�شارك املراكب ال�صغرية
ُخب �أو�سجود عن طريقة �صيده ،ويقول
�أي�ضاً يف هذا العمل .وي ِ
�إنها تكون ب�ضربه �ضربة قوية على ر�أ�سه ،ثم ي�سحب �إىل ال�شاطئ،
ويقطع حلمه يف �شرائح طويلة ومي َّلح لي�ستخدم يف الطعام ،وتغلَى
كبده لي�ستخرج منها الدهن ،ويقطع ذيله وفكاه وزعانفه اخللفية
وجتفف يف ال�شم�س .ويزعم �أ َّن العرب ال ي�ستفيدون كثرياً من
الذيل والزعانف اخللفية والفكني ،ولذلك ف�إنهم ،عادة ،ير�سلونها
�إىل ال�صني ،عن طريق بومباي« ،وهناك يعدونها �أعظم وجبة
مرتفة ملن يتذوقون الطعام».
ويف هذا الكتاب �أي�ضا ،يتحدَّث �أو�سجود عن جتارة م�سقط يف
الوقت الذي زارها فيه ،ويقول �إ َّن التجارة مع م�سقط الآن ،تتم
مع �سيالن ،والبنجال ،و�سورات ،ومدغ�شقر ،و�سومطرة ،وكلكتا،
وبومباي ،و�سنغافورة ،ومع كل املوانئ الهندية والإفريقية
والعربية ،يف البغال واحلمري وامللح والتمر ،و�أي �شيء من املنتجات
التي ُت�ستورد �أو ت�صدَّر من اخلليج العربي.
hilalalhajri@hotmail.com



