ملحق شهري تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «
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»

الصفحة األولى...

• «�إ�سبانيا اهلل»
• �إغنا�سيو �سمربيرو

• «الفكر اليهودي فـي القرن الع�شرين»
• �أدريانو فابري�س

• «بابا العلوم»
• جينو �سيكري وباتينا هورلن

• «بني الدَّ ْين وال�شيطان»
• �أدير ترينر

• «م�سار الف�شل املدين»
• كوبي ميخائيل ،ويوئيل جوزان�سكى

• «م�شروعية التمرد»
• �ألك�سندر �سكيبري�سكيخ

• «موت النقود»
• فالنتني كاتا�سونوف

• «�صنع فـي �أملانيا»
• ياغودا مارينيك

• «الفل�سفة الإ�سالمية»
• �أنطوين روبرت بوث

• «نحن امل�سيحيني والإ�سالم»
• يانو�ش كروليكوف�سكي

• «كتابة الرئي�س»
• كاجن وون جوك

هالل الحجري
من امل�صادر الأجنبية حول عُمان :كتاب «عُمان املجهولة» لعامل
الآثار والرحالة الأمريكي ويندل فيلب�س ،وقد �صَ دَر يف لندن �سنة
1966م.
ويذ ُكر ويندل فيلب�س �أ َّنه ويف �أوائل العام 1958م ،بد�أوا رحلتهم
اجلوية من �صاللة ،ف�أقلعت طائرتهم من املمر الأر�ضي ال�صلب
بني �أ�شجار النارجيل ،وبعد عبور جِ بال ال َقرى طاروا �إىل ال�شمال
ال�شرقي ،ملدة ثالث �ساعات ،فوق الرمال ،ومع ظهور اجلبال
العالية البعيدة بدت لهم «الواحات اخل�ضراء الرائعة ،ذات املنازل
الطينية ال�صغرية ،التي جتمعت يف �شكل عناقيد حول الأحوا�ض
املائية ال ُّدرّية ،التي كانت تتلألأ كاملرايا» .وي�ؤ ِّكد فيلب�س �أنهم حينما
كانوا ي�ستك�شفون اجلبل الأخ�ضر ،ر�أوا م�ساحة �شا�سعة من الأر�ض
املوح�شة اجلرداء ،ذات االرتفاع الهائل ،وهي مبثابة العمود الفقري
لعُمان .ويقول�« :إ َّن اجلبل الأخ�ضر العظيم� ،أو اجلبل ذا الرداء
الأخ�ضر ،وهو بال مبالغة ،لي�س جب ً
ال عاديًّا؛ لأن ال�صخر الذي
يتكون منه هذا اجلبل له لون �أخ�ضر قامت كالربونز العتيق ،واجلبل
نف�سه كتلة �صخرية ذات �أع�شاب و�أ�شواك ،متتد على م�ساحات
مت�سعة ومتفرقة ،وعلى ر�أ�سه قمة �ضخمة غري م�ستوية وا�ضحة
�أمام العني» .وي�صف اجلبل الأخ�ضر ب�أنه غني باملناظر الرائعة من
ال�صخور والقمم ،التي قطعتها ع�صور جيولوجية منذ حقب بعيدة،
وهناك م�ساحات وعرة مليئة باملقابر ،و�شقوق عميقة غريبة ال�شكل،
ت�شبه اجليوب ال�ضيقة العميقة .وهناك الأودية ال�ضيقة املليئة
بال�شالالت واجلداول ،واجلدران املغطاة بالنباتات ،و«هي كعذراء
يتهدل َ�ش ْع ُرها على ظهرها» ،وهذه النباتات تروى مبياه �أمطار
ال�شتاء الغزيرة التي تخ َّزن معظم �أيام ال�سنة .ويعلق فيلب�س« :لقد
ا�ستمتعنا بالطريان فوق اجلبل ،وكانت جتربة �أوجدت يف نفو�سنا
كثرياً من الأحا�سي�س الرائعة ي�صعب على املرء ن�سيانها؛ فالطريان
فوق اجلبل الأخ�ضر يف عُمان كان بحق �أعظم جتربة جبلية لنا».
ويذكر فيلب�س �أن الطائرة نزلت بالقرب من م�سقط ،وقد تك َّرم
ال�سلطان �سعيد بن تيمور ب�إر�سال الأ�ستاذ حممد �أمني عبداهلل
لكي يقوم ب�إجراء مرا�سم اال�ستقبال لهم ،وكان ي�صحبه م�ست�شار
ال�سلطان لل�ش�ؤون الدفاعية .وقد قادهم مندوب ال�سلطان ب�أق�صى
�سرعة ممكنة عرب طريق املطار مبحاذاة �ساحل البحر ،وبعد ثالثة
�أميال و�صلوا مدينة م�سقط ،وي�ؤكد ب�أنها ُت َعدُّ ،بال �شك ،النافذة
الرئي�سية التي ُتطل منها عُمان على العامل «وهذه النافذة منفتحة
للخارج ،ولي�س للداخل ،ولي�س هناك منفذ الخرتاق الأ�سوار
الطبيعية التي ُت�صِّ ن املدينة».
ومن م�سقط اجته فيلب�س وفريقه �إىل ُ�صحار ،ويذكر �أ َّن �ساحل
الباطنة لي�س به ميناء ،وميتد بطول  125مي ً
ال ،وهو �أحد
اال�ستثناءات امللحوظة« ،وي�ضم ن�صف �سكان عُمان» .ويقول �إن �أر�ض
الباطنة خ�ضراء خ�صبة ،يحجبها غطاء من الرمال اجلافة .وقد
عو�ضت الآبار الكثرية يف هذه املنطقة عن نق�ص العيون والأودية
اجلارية الدائمة ،وتزرع بها �أ�شجار النخيل بكرثة ،ويُعتنى بها اعتناء
وا�ضحا .وي�صف فيلب�س �صحار ب�أنها «مدينة جميلة ،وعدد �سكانها
�ضخم ،ومنازلها قوية ،و�سور املدينة على ارتفاع كبري ،ويحتاج
احل�صن الذي فيها �إىل �أكرث من  1700رجل للدفاع عنه».
hilalalhajri@hotmail.com



