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كيف رأى الرحالة األجانب مكة؟

بقلم :عرفة عبده علي
م��ع ب��داي��ات ال��ق��رن التاسع عشر ت��ع��دى االجن���ذاب
إلى الشرق مرحلة الدهشة واالنبهار لدى الرحالة
األوروبيني إلى محاولة اكتشاف جديد للشرق القدمي
والرغبة في معرفة أدق عن اآلخرين.
ما بني روائع آيات املاضي ومعاقد التاريخ من ضفاف
النيل اخلالد وط��ور سيناء إلى بيت حلم والناصرة
وبيت املقدس إل��ى مكة واملدينة إل��ى ما يحف بهذه
األصقاع من آثار مقدسة وما نهض في أحضان هذا
التاريخ م��ن إب��داع��ات فكرية وح��ض��اري��ة ..تكونت
حصيلة ضخمة من معارف أوروبا عن الشرق شكلت ما
عرف بـ «علم االستشراق» وتلقى املستشرقون تدريبا
أكادمييا مكثفا وأصبح لكل جامعة أوروبية برنامج
دراس��ي كامل في االستشراق وقد حظي هذا االجتاه
بالدعم املالي من احلكومات واجلمعيات واملؤسسات
العلمية .كذلك ال ميكننا جتاهل الدور الكريه الذي لعبه
هؤالء املستشرقون في التمهيد لالستعمار األوروبي
وتوسعه فكانت عيونهم جت��وس ب�لاد الشرق ولم
يكن ما كتبوه مجرد تسجيل النطباعاتهم فنجد كثيرا
من التفاصيل في عرض دقيق للجغرافيا السياسية
واالق��ت��ص��ادي��ة وف��ح��ص للتقاليد وأمن���اط السلوك
ودراس��ة لألوضاع االجتماعية والثقافية واإلداري��ة
واالستحكامات الدفاعية ال تخلو من نوازع سياسية
واستكشاف ملا يحقق مصالح دولهم!
«بوركهارت» أو الشيخ إبراهيم!

من أوائل الرحالة املستكشفني لبالد العرب في عصر
اإلمبراطورية العثمانية املستشرق «ج��ون لويس
بوركهارت» الذي ولد مبدينة «لوزان» بسويسرا في
 24نوفمبر  1784وعندما أمت دراسته األولية التحق
مبدرسة «ن��وف هوتيل» الثانوية وف��ي ع��ام 1800
التحق بجامعة ليبزيغ ث��م درس بجامعتي لندن
وكمبريدج اللغة العربية وعلم الفلك وعلم املعادن
والكيمياء والطب واجلراحة قبل أن ترشحه «اجلمعية
اإلفريقية» للقيام برحلة استكشاف في إفريقيا.
وأطلق حليته واتخذ هيئة شرقية وفي فترات الراحة
بني أعماله كان يتدرب على القيام بجوالت طويلة
سيرا ً على قدميه وعرض نفسه كثيرا ً الشعة الشمس
وتوسد األرض وعاش على األطعمة البقولية ودرب
نفسه على مقاومة العطش ..وفي  2مارس  1809غادر
إنكلترا ليقضي ثالث سنوات في سوريا متخفيا في
زي تاجر مسلم وفد من الهند باسم الشيخ «إبراهيم»
مزودا بتوصيات من إدارة شركة الهند الشرقية وتنقل
ما بني حلب ودمشق وتعمق في دراسة اللغة العربية
وآدابها ثم توجه إلى لبنان وحوران وكان أول أوروبي
يشهد آثار «البتراء» ثم سلك طريق احلج إلى القاهرة
وقد حالت ظروفه الصحية دون أن يواصل رحلته إلى
فزان والنيجر الهدف الرئيسي وقام برحلة إلى بالد
النوبة ومنها اخترق الصحراء إلى «سواكن» ثم عبر
البحر األحمر إلى جدة وأجنز رحلته في بالد العرب
« »1815 - 1814زار فيها مكة واملدينة أعقبها برحلة
إلى سيناء وخليج العقبة ثم استقر في القاهرة حيث ال
تزال ماثلة آثار قدمي نابليون على ضفاف نيل مصر
ووافته املنية في  15أكتوبر  1817ودفن بلقب الشيخ

• الكعبة املشرفة قدميا ً

واحلاج إبراهيم في مقبرة خاصة في اجلنوب الشرقي
من باب النصر ..املالصق للقاهرة الفاطمية.
ومؤلفاته هي :رحالت في بالد النوبة والسودان 1819
ورحالت في سوريا واألرض املقدسة  1822ورحالت
في بالد العرب  1829ومالحظات عن البدو والوهابيني
 1830واألمثال العربية  1830ومن كتابه الشهير
«رحالت في بالد العرب» ..نقدم هنا هذه الصفحات من
رحاب مكة واملدينة .العمرة ..وقد روى لنا بوركهارت
انطباعاته عن مناسك العمرة فقال« :وبعد االنتهاء من
طقوس قص الشعر يكون الزائر متأهبا لإلحرام فيطرح
عنه مالبسه املعتادة وإذا شاء فليبدأ من هنا بالقرب من
املروة وعلى الفور في أداء مناسك العمرة في هذه احلال
يرتدي زي اإلح��رام ويصلي ركعتني ورمبا في حاالت
نادرة خالل مناسك الطواف والسعي ميكن للزائر الذي
حل به اإلجهاد والرهق أن يحمله شخص أو أكثر أو يحمل
على محفة .بعد ذلك يحق للزائر أن يرتدي مالبسه العادية
لكن عليه في أي يوم الحق «التعجيل أفضل» أن يستأنف
اإلحرام وبنفس الطقوس التي الحظتها في االنطباع االول
يتوجه إلى العمرة من مكان يبعد عن مكة نحو ساعة
ونصف فيؤدي ركعتني في مصلى صغير وطول الطريق
يظل ينشد صيحات دينية تسمى «التلبية» ..وتبدأ بهذه
الكلمات« :لبيك اللهم لبيك» ويجب عليه أن يتم الطواف
والسعي مرة أخرى وأن يحلق رأسه بالكامل ثم ينضو
عنه زي اإلحرام مختتما هذه الطقوس.
الزيارة للعمرة فريضة شرعية واجبة لكن بعض
الناس بالرغم من ذلك ال يلتزمون بها .في اليوم الثالث
من وصولي إلى املدينة رغبت في املشي عند منتصف
الليل انسب األوقات خالل فصل الصيف.
في موسم احلج تعاد كل هذه املناسك
عقب العودة من وادي منى وبعد
أخذ قسط من الراحة في مكة البد
من الطواف بالكعبة فالقيام بهذا
التقليد ف��ي غ��اي��ة األهمية بعض
الغرباء املقيمني في مكة يؤدون هذا
املنسك مرتني يوميا ً في املساء وقبل
بزوغ النهار!
وال��زي��ارة للعمرة كانت كذلك
تقليدا ً قدميا ً وقد أبقى «محمد»
على ه��ذه ال��ع��ادة املألوفة
ول��ق��د ح��ل ب��ي اإلره����اق
عقب أداء مناسك الطواف
وال��س��ع��ي حلقت ج��زءا
من شعر رأسي وظللت
جالسا ً مبحل احلالقة
وال أع��رف مكانا ً آخر
للراحة!..
خ�لال شهر رمضان
أل��ف مصباح تضيء
اجلامع الكبير جتعل
م��ن الليل أم��ان��ا لكل
ال���غ���رب���اء ف���ي مكة
والليل بعد انقضاء
رم���ض���ان ال ي��ق��دم
تلك االستعراضات
البراقة واالحتفاالت

املرحة التي نراها في بالد الشرق األخرى!
وكما هو معتاد في مناسبة هذا العيد قمت بزيارة إلى
القاضي وفي اليوم الثالث شرعت في الرحيل إلى جدة
واستكملت كل مستلزمات رحلتي خالل طريقي إلى
املنطقة الساحلية كنت أشبه بأسير في الصحراء!
امتدت إقامتي بجدة إل��ى ثالثة أسابيع بالرغم من
انتشار بعض األمراض املعدية وعدم توافر األمن على
اإلط�لاق! في منتصف أكتوبر عدت إلى مكة بصحبة
غ�لام اشتريته! وه��ذا العبد ك��ان ضمن قافلة قادمة
من «سواكن» وأخذت معي حمولة جمل من املؤن في
معظمها :طحني وبسكويت وزبد وهي تعادل في جدة
ثلث ثمنها في مكة !
ف��ور وصولي استأجرت شقة مناسبة بأحد أحياء
املدينة يسمى «ح��ارة السفلة» وأستمتع هنا مبشهد
عدة أشجار ضخمة جتتمع أمام نوافذ شقتي ..في هذا
املكان أستمتع باستقالل وحرية أحسد عليهما! ال اعرف
سوى القاضي وحاشيته! ..والباشا وبالطه بقصر
الطائف منذ موسم احلج أتردد فقط على اجتماع من
ذلك النوع الذي يسمح لي باالمتزاج بحشد من احلجاج
األجانب القادمني من كل بالد العالم وإذا سئلت عن
جنسيتي «وهذا أمر نادر احلدوث في مكان كهذا مليء
دائما بالغرباء» أقدم نفسي وبتواضع كعضو بالفيلق
اململوكي مبصر! ووجدت من األفضل أن أجتنب هؤالء
األشخاص الذين يعرفون جيدا ً هذا البلد ورمبا ميكنهم
مالحظة واكتشاف األكذوبة! وانتحال شخصية مزيفة
أمر شائع بني معظم الرحالة في الشرق وحيث كل
واحد منهم يتظاهر بالفقر ليتجنب استغالله خاصة
في مكة !
خالل كل رحالتي بالشرق لم أستمتع على
اإلطالق وبكل معنى الكلمة مثلما استمتعت
مبكة! ..وبالرغم من حالتي الصحية التي
لم تسمح لي باإلفادة من كل املزايا التي
أتيحت ل��ي! وأود أن أع���رض وصفا
للمدينة وسكانها ومناسك احل��ج ثم
استأنف سرد تفاصيل رحلتي!..
وصف مكة
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واجل��زء الرئيسي من املدينة يقع في العرض األكبر
ل��ل��وادي أم��ا اجل��زء األضيق فعبارة عن صفوف من
البيوت واملتاجر املتفرقة واملدينة نفسها تغطي مساحة
نحو  1500خطوة طوال من احلي املسمى «الشبيكة»
إلى أقصى «املعالة» غير أن مساحة األراضي الواقعة
حتت سيطرة مكة من احلي املسمى «جرويل» حيث
مدخل جدة إلى احلل املسمى «املعابدة» على طريق
الطائف تبلغ  3500خطوة ويتراوح ارتفاع اجلبال
احمليطة بهذا الوادي ما بني  200و 500قدم.
قبل تشييد املدينة كان ال��وادي يلقب ب��وادي مكة أو
بكة كما أسماها العرب وتقع السلسلة الرئيسية على
اجلانب الشرقي للمدينة وينحدر الوادي جنوبا حيث
احلي املسمى «املسفلة» «املكان املنخفض» وتنسال
مياه األمطار نحو جنوب املسفلة في الوادي املفتوح
املعروف بوادي «الطرفني».
بعض منازل املدينة مشيدة على جوانب اجلبال خاصة
السلسلة الشرقية حيث املساكن البدائية لقريش ويبدو
أن املدينة القدمية كانت هناك.
مكة مدينة لطيفة التصميم شوارعها بصفة عامة
أعرض من ش��وارع املدن الشرقية ومنازلها شامخة
مبنية م��ن األح��ج��ار وال��ن��واف��ذ العديدة املطلة على
الشارع توحي بانطباع اكثر حيوية من مثيالتها في
مصر وسوريا وقليل من النوافذ يتجه إلى اخلارج
«مشربيات» ومثل مدينة جدة فان مكة حتوي عددا من
املنازل ذات الطوابق الثالثة قليل منها مطلي باللون
األبيض وفي جدة يفضل اللون الرمادي أكثر من اللون
األبيض املتوهج الذي يؤذي العني!
وميكن تفسير سبب عدم وجود مبان أثرية في مكة
بتساقط األمطار املدمرة بغزارة ولفترة اقصر من البالد
االستوائية األخ��رى واملسجد نفسه شهد إصالحات
عديدة في عهود متعاقبة لبعض السالطني كما ميكننا
القول ان البناء احلالي هو بناء حديث وبالنسبة
للبيوت فال اعتقد بوجود بيت قد مضى عليه اكثر من 4
قرون وبالتالي ال ميكن لزائر هذا املكان أن يشاهد أبنية
عربية جميلة ومثيرة كالتي تستحوذ على اإلعجاب في
سوريا ومصر واملغرب وإسبانيا ..بل في هذا املجال
تتفوق اصغر املناطق الريفية بسوريا ومصر على
مدينة مكة الشهيرة ..وأعتقد كذلك أن املدن اليمنية
هي أيضا فقيرة نسبيا فيما متلكه من أط�لال وآثار
معمارية.
مكانان بداخل مكة ينساب فيهما املاء القادم من خالل
املجرى املائي املذكور عبر قنوات صغيرة يحرسها
بعض العبيد التابعني للشريف حيث يقومون بتحصيل
ضريبة ممن يأتي ليمأل قربته وفي موسم احلج حتيط
بهذه القنوات نهارا ً وليالً جموع حتتشد وتتشاجر فيما
بينها من أجل احلصول على قدر من املاء!
وقد صرف «قايتباي» سلطـان مصر أمواالً طائلة من
أجل إصالح املمر املائي كما خصص «قانصوه الغوري»
آخر امللوك الشراكسة مبصر مبلغا للصرف عليها عام
 916هـ .وكثيرا ما يطلب املتسولون واحلجاج املرضى
شربة من املاء العذب من املارين بشوارع مكة أو حيث
يقفون بالقرب من منصات املياه التي تراها في كل
زاوية وميكن احلصول على ملء إناء من املاء ببارة
واحدة في األيام العادية أما في موسم احلج فيرتفع
ثمنها إلى بارتني.

