ملحق شهري تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «
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»

ال�صفحة الأوىل...
هالل احلجري

• «�أر�ض كافكا»
• مني�شا �سيتهي

متفرقون»
• «�إله واحد و�أرباب ّ
• جان �آ�سمان

• «اقت�صاد ال�صالح العام»
• جان تريول

• «الكني�سة فـي العراق»
• فرناندو فيلوين

• «املغامرة الغربية»
• بول كالفال

• « الأخالق فـي العامل الواقعي»
• بيرت �سينجر

• «ثقافة النمو»
• جويل موكر

• «انحناء �أمام املرايا»
• مارتني ر .دين

• «املحتوى املتعدد»
• �إد يونغ

• «تدخالت حمفوفة باملخاطر»
• هارديب �سينغ بوري

• «ت�شريح الهند�سة املعمارية»
• �سريغي كافتارادزي

من امل�صادر الأجنبية املُهمة لعُمان كتاب «�سفارة �إىل الدول ال�شرقية:
�إندوني�سيا ،و�سيام ،وم�سقط» ،للدبلوما�سي ورجل الأعمال
الأمريكي �إدموند روبرت�س .وهو يوميات بعثة دبلوما�سية قام بها
روبرت�س �سنة  ،1832ب�صفته ممث ً
ال خا�صاً للحكومة الأمريكية،
�ضمن وفد دبلوما�سي ليتفاو�ض يف اتفاقيات جتارة وتفاهم مع كل
من زجنبار ،وم�سقط ،و�سيام ،و�إندوني�سيا .وقد ا�ستغرقت الرحلة
ثالث �سنوات ،توقف خاللها يف م�سقط �سنة .1833
ي�صف روبرت�س موقع مدينة م�سقط ،ويقول �إ ّنها تقع يف و�سط
امليناء ،على امل�ستوى الوحيد من الأر�ض الذي ُيكن �أن يرى
من املنطقة بني �سل�سلة عالية من ال�صخور يف اجلزء اجلنوبي
الغـربي .وهي حماطة ب�سور ،عدا اجلزء الذي يواجه امليناء ،ولها
�أبراج مُ�سـتديرة على الزوايا الرئي�سـية .ويذكر �أ ّنه يقطن داخل
�أ�سوارها حوايل اثني ع�شر �ألف ن�سمة ،وي�ؤكد ب�أ َّن اجلزء الأكرب من
ال�سكان هم من العرب� ،أما البقية فهم من ُمتلف الأجنا�س؛ من
الهندو�س ،والفر�س ،وال�سند ،والأحبا�ش ،والعبيد الزنوج من �ساحل
زجنبار ،و»الكل يُقيمون يف �أمن حتت ظل حكومة مُعتدلة عادلة
لأمري جدير بال َّتقدير».
ويتحدَّث روبرت�س عن املهن يف م�سقط ،ويقول �إ ِّنه ُيكن �أن َترى يف
املدينة ن�سـاجني ين�سـجون بعـ�ض الأقم�شـة اجلميلة ،ب�أطراف حـمراء
و�صفـراء مـن احلرير ،التي تكون العـمامة ،يلب�سها ،عموماً ،كل
العُمانيني� ،سواء ال�سلطان �أو الرعايا من ال�شعـب .ويقول« :يحفـر
الن�ساجون حفـرة يف الأر�ض لأقـدامهم ،ويكونون مقـعـداً بارتفاع
خطوة �إىل �أعلى ،ليجل�سوا عليه ،وهـم ي�ستخدمون َن ْو ًال بدائياً جداً،
وميدون ال�شبكة فوق الأر�ض بنحو بو�صات قليلة ،وي�ستخدمون
ظ ً
ال من �سعـف النخيل حلمايتهم من �أ�شعـة ال�شم�س» .وي�ضيف ب�أ ّنه
يوجد قليل من ُ�صناع الف�ضة والنحا�س واحلبال والنجارين و�صناع
الأحذية ،وهـذه هـي ،يف الغالب ،ال�سلع الرائجة يف جتارة م�سقط
�إىل حد ما .كما �أ َّن حرفة ميكانيكا الآالت ُتار�س يف ال�شوارع ،حتت
ظالل مفـتوحة .ومنفاخ احلدادين م�صنوع بطريقة بدائية جداً،
وهـو عبارة عن قربتني �صممتا بطريقة بحيث �إذا امتلأت �إحداهـما
بالهواء ينفخ بالأخرى بيد مو�ضوعة على كل منهما ،وهكذا
بالتناوب ت�ضغط وتفرغ القربتان .وت�ستخدم حفرة يف الأر�ض
لو�ضع ال َّنار ،وحفرة �أخرى لو�ضع املاء ،وي�ستخدم حجر لل�سندان،
ومبطرقة غري متقنة ال�صنع ،وهم يجل�سون على ركبهم ميار�سون
�صنعتهم ببطء� .أما احلالقون الهـنود ،كما ي�ؤكد روبرت�س،
فيقومون بعملهم عموماً يف ال�شوارع .وبعـد حالقة ال�شعـر يقومون
با�ستخال�ص كل �شعـرة يف الوجه حول الأنف والأذن ،وي�شذبون
ال�شارب واللحية ،ويقلمون الأظافر.
ويتحدَّث روبرت�س عن الت�سامح الديني يف م�سقط ،وي�ؤكد ب�أ َّن
«كل الديانات يف مناطق نفوذ ال�سلطان ،يُعامل �أتباعها بت�سامح
�شديد ،ولي�س هـذا فح�سب ،بل تقدم لهم احلماية الكافية ب�أمر من
ال�سلطان ،وال توجد �أية عقبات متنع الن�صارى واليهود �أو غريهم
ُّ
من ُمار�سة �شـعائرهـم الدينية� ،أو بناء معابدهـم» .ويقول �إ َّن
اجلزء الأكرب من �أتباع ال�سلطان هم على املذهـب الإبا�ضي« ،وهـم
ميتنعون عن تعاطي ال َّتبغ واخلمر ،ومن �أيّ نوع من �أنواع الأبهة
والتفاخـر يف ملب�سـهم ويف منازلهم ويف م�سـاجدهـم».
hilalalhajri@hotmail.com



