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ال�صفحة الأوىل...
هالل احلجري

• «التحليل الإح�صائي للمن�شورات العلمية»
• رفائيل بال

• «النخبة الفكرية واالن�شقاق»
• حم�سن املو�سوي

•«زمن بيبليو�سكوب :احلداثة يف مر�آة
ثقافة الكتاب»
• يوليا �شريبينينا

• «عوامل ال�صدق :نحو فل�سفة للمعرفة»
• �إ�سرائيل �شفلر

• «احلرب الأهلية»
• جيورجيو �أغامنب

• «تاريخ الت�صوف الغربي»
• ماركو َفنّيني

• «�صعود الأمم و�سقوطها»
• روت�شار �شارما

• «ملاذا يحارب القادة؟»
• جمموعة م�ؤلفني

• «الالجئون :حل واقعي فـي مواجهة الكارثة الإن�سانية»
• �سامي نعري

• «دم�شق يف القرون الو�سطى :التعدد والتنوع
فـي مكتبة عربية»
• كونراد هري�شلري

• «�صندوق النقد الدويل :قوة عظمى فـي
ال�ساحة العاملية»
• �أرن�ست فولف

• «املحتوى املتعدد :اجلراثيم فـي داخلنا»
ونظرة �أو�سع للحياة
• �إد يوجن

من امل�صادر الأجنبية املت�صلة بعمان كتاب «رواية �شخ�صية
لرحلة مِ نْ الهند �إىل �إجنلرتا» للع�سكري وال�سيا�سي الربيطاين
جورج توما�س كيبل ،وقد ن�شر يف لندن� ،سنة  .1827وهو ح�صيلة
رحلة عودته من الهند �إىل �إجنلرتا ،وقد زا َر فيها العراق ،وبالد
فار�س ،وعُمان ،حيث توقف يف م�سقط يف فرباير �سنة .1824
يذكر كيبل �أ ّنه بعد زيارته لل�سلطان �سعيد بن �سلطان ذهب
ليلقي نظرة على املدينة ،وقد ر�أى املحالت التجارية تغطى من
فوق �سقفها حلماية الب�ضائع التي تعر�ض للبيع على الأر�صفة
�أمام املحالت .كما ر�أى جماعات كبرية من املهاجرين الهنود،
وبخا�صة من الهندو�س ،ميار�سون جتارة اجلملة والتجزئة .وقد
الحظ ،و�سط ال�سلع التي تعر�ض للبيع� ،أقم�شة خ�شنة ،واحلبوب
باختالف �أنواعها ،واحللويات ،واجلراد امل�شوي ،وعالوة على
هذه ،ر�أى كميات كبرية من امللح والكربيت ،التي �أكد �أنها من
خملفات ثروة هـرمز .-وي�صف كيبل املنازل ب�أنها م�سطحةال�سقوف ،ومبنية من ال�صخر غري املنحوت .ويقول �إن «ال�شوارع
قذرة جداً ،و�ضيقة لدرجة �أنني �إذا مددت ذراعي �أمل�س اجلدران
من كل جانب .واملدينة �صغرية ت�شكل دائرة بقطر ميلني،
وت�ضم �ألفي ن�سمة» .وي�ؤكد كيبل �أن كل امل�سلمني يحرمون �شرب
اخلمر ،ولكن الإبا�ض ّية �أ�شد �صرامة يف ذلك من الآخرين يف
املبد�أ واملمار�سة .وهم ال ميتنعون فقط من كل �أنواع اخلمور،
بل من التبغ �أي�ضاً ،ومن كل نوع من �أنواع الأبهة والفخامة
يف ملب�سهم ويف منازلهم �أو يف م�ساجدهم« .ال يعبدون ولياً
�أو دروي�شاً .ولديهم تقدير عظيم للعدل ،وت�سامح عاملي جتاه
الأديان الأخرى».
ويذكر كيبل �أنه يف ال�ساد�س من فرباير� ،أتيح له �أن يقوم بزيارة
للعيون ال�ساخنة يف بو�شر ،على بعد نحو ع�شرين مي ً
ال .ويقول
�إنه �أخذ معه �شخ�صا ا�سمه جعـفر ،امل�شرف على �إ�سطبالت خيل
ال�سلطان ،وكان دليلهم ال�سياحي .ويقول �إ ّنهم بد�أوا التحرك يف
�ساعة مبكرة على زورق �صغري� ،إىل بلدة �صغـرية ت�سمى مطرح،
على بعد خم�سة �أميال .وي�ضيف �أنه من لطف ال�سلطان �أن كل
الإجنليز الذين يزورون م�سقط يزودون بفر�س من �أفرا�سه يف
الإ�سطبل .وبعد الإفطار ،كانت هناك ثالثة �أفرا�س �أمام الباب
�أح�ضرت لهم لهذه الرحلة .ويقول كيبل �إ ّنهم و�صلوا بو�شر بعد
�ساعتني ،فوجدوا حرارة ماء العني ال�ساخنة حوايل  113درجة
فهرنهايت ،وكان املاء ينبع من �شق يف اجلبل ويجري �سريعاً يف
جدول بقطر ثالث بو�صات .ويذكر �أنه ال ينبعث من املاء �أي
غاز ،ولي�س يف طعمه �أي �أثر ملادة الزئبق ،وي�ستخدمه �سكان
القرية لأغرا�ض الطبخ ،وللعالج من �أمرا�ض اجللد .وي�ؤكد
كيبل �أنهم ملأوا زجاجة لغر�ض التحليل من هذه العني.
hilalalhajri@hotmail.com



