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تحقيقات

العدد ( )550السبت  1يوليو 2017

عاشوا بين أبناء الجزيرة العربية ورصدوا مظاهر الحياة بكل أنواعها

رحالة أوروبيون يروون ذكرياتهم

هارولد ديكسون أرضعته إحدى نساء السبعة من قبيلة عنزة
شكلــت اجل��ـ��زي��ـ��رة العـربيـة
ومصـر مـركـز جـــذب للرحالـة
األوروب��ي��ي��ـ��ن خ�ل�ال القرنيـن
املاضيني باعتبارهما مناطق أقدم
احلضـارات ورغ��م تنوع أهدافهم
اال أنهم ومن خالل رؤيتهـم ألحوال
مجتمعاتنا الشرقية وم��ا متثله
من عالم غريب حافل بكل ما هو
غريب ومثير –من وجهة نظرهم–
قد عنوا برصد كل مظاهر التقاليد
واملعتقدات الشعبية املتوارثة
وك��ان من بينها مظاهر االحتفال
بشهـر رمضـــان.
كـان الرحـالـة والدبلـومـاسـي
«هـارولـد ديكسـون» معتمــدا ً
بريطانيـا ً في الكويت منـذ عام
 1936وللصحراء عالقة وثيقة
ب��ه فهو وان ح��رم م��ن دم ب��دوي
ف��ي عروقــه فـانه ل��م يحرم من
«حليـب عربـي» حيث أرضعته
احدى نساء «السبعـة» من قبيلة
«عنــزة» ما جعله أخ��ا ً ألبنائها.
واشتهرت قرينته فيوليت بلقـب
«أم سعـــود».
فقـــد كـان ديكسون صديقا ً مقربا ً
من امللك املؤسس «عبد العزيز»
وهو الذي طلب من ديكسون بأن
يطلق اس��م «سعــود» على أول
أجناله عندما بشر بوالدته خالل
مؤمتر «العقيــر» عام 1920م.
قـامــت «فيـوليــت ديكسـون»
بعــدة رحـالت الى اململكة العربية
السعودية ومنها رحلتها في فبراير
 1961عندما انطلقت من الكويت
الى «الصـداوي» شمالي اململكة
قاصدة زيارة «آل مرة» الذين كانوا
معسكرين هناك وكان في صحبتها
السائقان علي وناصر بن رشيد
واب��ن عمه محمد وعند وصولهم
الى مضارب عائلة ناصر «اندفع
اخوته وأمه وأعمامه الى اخلارج
لتحيته» ورغم أنهم كانوا في شهر
رمضان اال أنهم رجوها أن تسمح
لهم باعداد القهوة والشاي لها اال
أنها رفضت وهي اخلبيرة بطبائع
احلياة العربية وعندما دلفت الى
خيمتها البيضاء الصغيرة أصبح
مب��ق��دوره��ا «أن ت��ت��ن��اول بعض
الطعام في اخلفاء».
وتشيــر فيوليت ال��ى أن رج��ال
العشيرة كانوا يترقبـون مغرب
الشمس وعندما اختفى شعاعها
ببطء خلف األف��ق «تعالى النداء
–الله أكبـر– أرب��ع م��رات وع��اد
ال��رج��ال ال��ى اخليمة حيث وضع
الطعام املعد لالفطار في وعاءين
كبير وآخر صغير مملوءين باللنب
امل��م��زوج بقطع من زبــد األغنام
وطبق من البلح األحسائي وصينية
يتكدس فوقهــــا خبز مستدير
مسطــــح وصينيـــة أخرى حتوي
برتقاالً وتفاحا ً وم��وزا ً وقد جلس
ك��ل ال��رج��ال ل�لاف��ط��ار وف��ي وقت
قصير ج��دا ً اختفى الطعام متاما ً
وقـــد تخلل عجلتهم ف��ي تناول
األفطار بعد هذا الصيام الطويل:
الكثير من الشكر لله».
ثم نهض اجلميع الى خارج اخليمة
«وبعض أن ضغطوا راحات أيديهم
على ال��رم��ال «تيممــوا» شكلوا
صفا ً واحدا ً ثم بدأوا صالة طويلة
يؤمهـم رجـل يقـف ف��ي املقدمـة

املسلمون متاما ً عن تناول الطعام
والشراب ويحرصون على صوم
ه��ذا الشهر كامالً حتى يكفر الله
عن جميع سيئاتهم السابقة حيث
يشير النبي محمـد –صلى الله
عليه وسلم– الى أن أب��واب جهنم
تغلق أث��ن��اء ه��ذا الشهر وتصفد
الشياطني وأولئك الذين يصومون
الشهر س��وف يدخلون اجلنة من
باب الريان .عنـد املساء تقدم العديد
من األطباق في وليمة كبيرة وهكذا
احلال في كل مساء حتى في بيوت
الفقراء كانت تعد األطباق اخلاصة
التي ال يستطيعون اع��داده��ا في
األيام العادية .لن أنسى تلك األيام
فاملقاهي تعج بروادها والقناديل
ت��ت��أرج��ح م��ن األع���م���دة مضيئة
ال���ش���وارع واألرض وال��ص��ح��راء
القاحلة ملسافات بعيدة والناس
يأكلون ويشربون وي��ت��زاورون
ويخرجون م��ن مقهى ال��ى مقهى
وأص�����وات متباينة تصلنا من
مسافات بعيدة خالل الليل وتستمر
الفرحة وصخب احلياة كل ليلة
طيلة الشهر ثم تعم السكينة قبيل
ساعتني تقريبا ً م��ن الفجر حيث
كان مير املنادي وينادي مبعاونة
طبلة يوقظ بها الناس للسحور
ثم ينطلق األذان مرة أخرى معلنا ً
يوم صيام جديد ».ثم تتذكر فجأة
املهمة األساسية التي ج��اءت من
أجلها فتكتب« :ان التقى واالميان
الشديدين بتعاليم اإلسالم جعالني
أتساءل عما اذا ك��ان باالمكان أن
ننجح في تغيير عقيدة اخواننا
املسلمني العرب».

• احد الرحالة األوروبيني كما ظهر في الرسمة

وعقب التسليم انتقلوا الى جانب
اخليمة حيث دارت القهوة والشاي
على اجلميع عدة مرات».
كـانــت «أم سعــود» في خيمتها
متكئة على بعض الطنافس مصغية
الى أحاديث الرجال «على الرغم من
صعوبة فهم لهجة آل مرة» .الى أن
نهضت وذهبت لزيارة النساء في
خيامهن حيث وجدت والدة ناصـر
وأخواته في استقبالها رحنب بها
ترحيبا ً حارا ً وكن مرتديات أفضل
ما لديهن من ثياب يغلفهن شيئا ً من
السحر واجلاذبية« .وعند انتهاء
صالة العشاء دعينا جميعا ً لتناول
الطعام وقد وضعت صينية كبيرة
مملوءة باألرز وحلم خروف فوق
ح��ص��ي��رة أم���ام اخل��ي��م��ة .جلسنا
جميعا ً حول الصينية وبعد احلاح
شديد انضم علي وناصر الينا وفي
ضوء القمر استمتعنا بتناول أشهى
طعام عشاء فقد كان حلم الضأن
شهيا ً واألرز لذيذا ً والبتالع الطعام
ك��ان كل منا يشرب حتى يرتوي
من وع��اء اللنب وبعد االنتهاء من
الطعام عدنا الى مجلسنا بجوار
املوقد بينما أحاط الرجال اآلخرون
بالصينية في صمت ولم يبق بجوار
النار سوى أربعة صبية من رعاة
االبل وعندما وجهت اليهم الدعوة
لتناول الطعام أجابوا في أدب:
انهم ليسوا جائعني ولم يبرحوا
مكانهم اال عندما انتهى الكبار من
طعامهم فأخذوا دوره��م .وآداب
املائدة هذه تلتزم بها قبائل البدو
وال حتيد عنها .والنساء اللواتي

يقمن بعملية الطهي يبقني دائما ً
حصة من األرز واللحم ألنفسهن
وللفتيات الصغيرات».
انطباعات زوجة دبلومـاســي
«اململكة العربية السعودية كما
عرفتها» كتاب رائ��ع ضم خالصة
أفكار وانطباعات «ايلفيرا أراسلي»
عن جتربتها التي امتدت لثمانية
سنوات التي اقامتها في اململكة
برفقة زوج��ه��ا سفير جمهورية
أذربيجان منذ عام  1994ورصدت
في كتابها تفاصيل احلياة اليومية
في املجتمع السعودي والتطور
ال��ه��ائ��ل ف��ي من��ط احل��ي��اة خليط
متناسق ب�ين ال��ط��اب��ع التقليدي
والطابع احلديث.
وبعـــد أن حتـدثت عن شهر رمضان
وخصوصيته ب��ن��ـ��زول اآلي��ـ��ات
األول��ى من القـرآن الكريـم .أكدت
على أن الصوم ليس مجرد االمتناع
عن الطعام والشراب وامنـا «هو
أيضا ً ادامة الفكر في ذكـر اخلالق
الباري ورسوله الكرمي .ومزاولة
أعمال اخلير واالحسان وهو جتربة
ل�لارادة القوية وصالبة ال��روح».
وحرصت ايلفيرا على االشارة الى
مراعاة –غير املسلمني– في اململكة
الل��ت��زام��ات ال��ص��وم وس����واه من
تعاليم اإلسالم وبلغة سهلة رقيقة
حافلة باملعلومات تضيف ايلفيرا:
وفـي املاضي في شهر الصوم كانت
تطلق املدفعية قبيـل وقت االمساك
في امل��دن الكبرى اش��ارة ليعرف
الناس قرب بدء الصوم «في مكة

املكرمة واملدينة املنورة مازال يحدث
ذلك حالياً» وفي القرى ومخيمات
البدو كان يجري على مدى قرون
تعيني هذه اللحظة مبعرفة اخليط
األبيض من اخليط األسود .وقبيل
الفجر يأكل املؤمنون ثالث مترات
وبعضا ً من املاء ثم يتناولون وجبة
السحور وقد يهجع البعض للنوم
نهارا ً وي��وم العمل يقصر رسميا ً
أثناء شهر الصوم وف��ي امل��دارس
يبدأ متأخرا ً وينتهي مبكرا ً ومعظم
النسوة ي��رق��دن ف��ي القيلولة ثم
يشرعن في اع��داد طعام االفطار
وخ�لال ه��ذه الفترة متأل الرائحة
الشهية الشوارع واألزقة اخلالية
مت��ام��ا ً م��ن النــاس وي��غ��دو ذلك
امتحانا ً حقيقيا ً صعبا ً في الصبر
على عابري الطريق.
ويقتــرب املســاء ويصدح صـوت
املؤذن الرخيم وسرعان ما ينضم
اليه صوت م��ؤذن ثان ثم الثالـث
وهكذا حتى تتجاوب هذه األحلـان
ومتــأل اجلـو ويحل املساء فتغرق
البنايات في ظالم دام��س ثم يبدأ
الناس وال��س��ي��ارات بالظهور في
ال��ش��وارع واجلميع يتسارعون
الى املسجد لتأدية صالة املغرب
واالبتهال ال��ى الله العلي القدير
واحل���م���د وال��ش��ك��ر ل���ه وت��وزي��ع
الصدقات ثم تناول التمرات وبعد
ذلك يتناولون االفطار بني األهل
وقضاء األمسيات في سرادق عند
أقرب مسجد وذوق أل��وان الطعام
واحل���ل���وى امل��رس��ل��ة م���ن ب��ي��وت
اجليران كما تقدم امل��أك��والت الى

عابري الطريق غير املعروفني اال
أنهم قريبون بالروح والعقيدة.
وهـكـــذا ينتهي اليوم وفي صباح
الغد وقبل شروق الشمس يرتفع
م��ن ج��دي��د ص��وت امل���ؤذن وهكذا
متضي األي���ام بالصبر والتقوى
والصالة وال��دع��اء واجن��از أعمال
اخلير واالحسان ففي هذا الشهر
حتديدا ً كما ورد في القرآن الكرمي
يكون تطهير النفس أزكــى.
«شريفة األميركانية» في البحرين

أم��ا «كورنيــال دالنبـرج» فهـي
واح���دة مم��ن خـدمـن باالرسالية
االجن��ي��ل��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة ك��أط��ب��اء
ومم����رض����ات وم�����درس�����ات ف��ي
البحرين واشتهرت باسم «شريفة
األميركانية» وقامت برحالت الى
الكويت وام��ارات اخلليج وعمان
وجزيرة العرب ومنذ أول رحلة
لها الى البحرين عام  1922كانت
حريصة على تدوين انطباعاتها
في مفكرتها اليومية ومثلما سجلت
مشاعرها وه��ي حتتفل بـ«أعياد
امليــالد» بني أصدقائها العرب في
البحرين كتبت أيضا ً عن مظاهر
ش��ه��ر ال��ص��ي��ام« :ص���وت انفجار
مدافع .ثالث طلقات أيقظتني من
نومي في منتصف الليل كان ذلك
دليالً على بدء شهر رمضان شهر
الصيام لدى املسلمني هذه املدافع
تطلق في الساعة الثالثة والنصف
م��ن ك��ل ص��ب��اح اي��ذان��ا ً ب��ب��دء يوم
صيام جديد والذي ميتد من الفجر
حتى غ��روب الشمس حيث ميتنع

ليلة الرؤية في القاهــرة

كـــان «دي ش��اب��رول» أح��د أبرز
علماء حلمة بونابرت على مصر
عام 1798م وقد أعد دراسة قيمة
بعنوان« :ع��ادات وتقاليد سكان
م��ص��ر احمل���دث�ي�ن» ن��ش��رت ضمن
موسوعة «وصف مصر» الشهيرة
وحتدث عن أعياد املصريني التي
تعود الى أص��ول دينية وبعد أن
أش���ار ال��ى أن شهر رم��ض��ان في
مجموعه هو «شهر للعبادة واللهو
أي��ض��اً» حت���دث ع��ن م��وك��ب ليلة
الرؤية حيث يركب القضاة األربعة
ووك��ي��ل ب��ي��ت امل����ال واحمل��ت��س��ب
وأرب������اب ال���دول���ة ي��ح��ي��ط بهم
الدراويش وعامة الناس حاملني
القناديل واملشاعل واملباخر وعقب
ثبوت الرؤية يتوجهون جميعا ً
الى القلعة لتهنئة الوالي وتضاء
أمام احلوانيت القناديل والشموع
وتنتشر املباخر بأشكالها اجلميلة
تتضوع منها روائح زكية .و»الى
أن تأتي الساعة التي طال انتظارها
حيث تتصاعد أصوات املؤذنني من
ف��وق م��ن��ارات املساجد فمنهم من
يلبي النداء ومنهم من يهرع الى
الطعام والشراب ويحرص األثرياء
على تقدمي مآدب االفطار الباذخة
حيث يقدم الطعام بال متييز .بينما
تظل املساجد وال��ش��وارع مضاءة
بالقناديل حتى مشرق الشمس
ويذهب كثير من الناس الى املقاهي
لالستماع بحماس ال��ى ال���رواة
واملنشدين وهم يقصون حكاياتهم
العجيبة».

