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رحلة مانسا موسى
من مالي إلى الحج

• مبان قدمية

كانت مسكن ًا للعشائر الكنعانية والفينيقية
ويعني اسمها الخير والجمال
وت��اروت بنوها لتحميهم من هجمات البرتغاليني
ابان غزواتهم إال ان البعض يرى ان الغزاة البرتغال
هم الذين بنوها لتحميهم من هجمات األتراك ضدهم
إال أنهم اضطروا لتسليم القلعة عام 1559م وخرجوا
من ت��اروت إلى جزيرة أوآل «البحرين» .وتتكون
القلعة من  4أبراج يقوم كل واحد منها في ركن من
أركانها فناؤها مستطيل تتوسطه بئر عميقة يعتقد
أنها لتخزين املؤونة في فترات احلصار ويزخر
متحف الرياض الوطني بكثير من املقتنيات األثرية
ذات الداللة التاريخية الهامة التي مت اكتشافها في
منطقة قصر ت��اروت األث��ري وك��ان آخر ما اكتشف
هو مدفع حربي قدمي يعود بتاريخه لنفس احلقبة
الزمنية وهو موجود في متحف الدمام االقليمي.
املساجد في تاروت

أشهرها مسجد السوق ويعرف مبسجد العني أو
احلمام مسجد الشيخ رض��ي الصفار وه��و داخل
الديرة مسجد احلوامي ويعرف مبسجد ابو مهدي
مسجد ابو غامس في احلوامي مسجد ابو عزيز قرب
سوق السمك القدمي مسجد ابو ذر الغفاري املعروف
مبسجد املضوي سابقا ً على طريق دارين.
الرياضة في تاروت

هناك نواد كثيرة في اجلزيرة اهمها الهدى بتاروت
والنور بسنابس الذي تأسس عام 1391هـ بعد ان
سجل رسميا ً غير اسمه السابق وهو هالل اجلزيرة
واجلزيرة بدارين والهدف في الربيعية الذي تأسس
عام 1386هـ ولكل االندية انشطة رياضية وثقافية
داخل مبانيها.
الصناعات

كانت هناك مصانع صغيرة منها مصنع االوان��ي
الفخارية وكان االهال يصنعون بعض حاجياتهم
مثل احلبال وال��ف��رش مثل اخلوصية والصوفية
ويقوم بهذا العمل سيدات املجتمع التاروتي كما
ع��رف على رج���ال اه��ل ت���اروت بصناعة املراكب
الشراعية وصناعة االث��اث كالسجم وه��و سرير
ن��وم الطفل «املنز» والقفص وه��و لوضع الطيور
وهناك انواع منها لوضع الفواكة واخلضار وهذه
الصناعات تتعلق بالنخلة التي تعتبر املصدر االول
لهذه الصناعات الشعبية.
اما في السنوات االخيرة ظهرت مصانع كثيرة منها
مصنع للثلج ومصنع للطوب االسمنتي واالملنيوم
ومصانع قطع احلجر والرخام ومصنع للحلوى في
دارين وهو الوحيد والفريد في جزيرة تاروت هذا
باالضافة إلى ورش احلدادة والنجارة وامليكانيكا.
عادات وتقاليد

من املعتاد عند أغلب االسر في املنطقة أن يتخير أهل
العروسني العالن يوم اخلطبة يتفاءلون به ويتوافد
املدعوون من األهل واجليران لكال العروسني وتبدأ
سلسلة التهاني والتبريكات ورائ��ح��ة البخور
والطعام واملولد هو السائد وقد جرت العادة في
تاورت أن يقوم أهل العريس بتقدمي كمية من السمك
ألهل العروس ويقوم هؤالء بدورهم بتوزيع السمك
على األهل واملعارف واجليران اعالما ً لهم أن الفتاة
ابنة فالن قد خطبت إلى ابن فالن وهي من العادات
التي تتميز بها جزيرة تاروت عن بقية جاراتها مع
العلم أن هذه العادة بدأت تختفي هذه السنوات إال

أنها ال زالت موجودة ويقوم بعض الناس أو األسر
امليسورة بابقاء هذه العادة.
وجرت العادة ايضا ً أن حتجز اخلطيبة في البيت
بعد اع�لان خطبتها فال تبرحه إال لألمور الهامة
التي تستدعي خروجها وبقاؤها في البيت يتطلب
من األم ايضا ً اعدادها اعدادا ً تاما ً لكي تصبح زوجة
كاملة لتحوز على رض��ا زوجها وأهله وبالطبع
من العادة املتبعة قدميا ً أن اخلطيب ال يحضر بيت
خطيبته أي��ام اخلطبة وال يراها إال ليلة الدخلة.
كما تعتبر ليلة الغسالة من الليالي التي اندثرت
في املجتمع التاروتي فقد كانت العادة أن تستقبل
الفتاة صديقاتها وبنات حيها وقريباتها عند غروب
الشمس أو قبلها بقليل ويسيرون في موكب تتقدمهن
العروسة وهن ينشدن االناشيد حتى يصلن إلى
العني العودة اخلاصة بنساء البلدة وبعد االنتهاء
من االستحمام يعدن الفتيات بالعروسة إلى دارها
بأغانيهن الشعبية وزغاريدهن ومن أغانيهن:
هبهب يا مشمر من فوق رأس البيض
هبهب يا مشمر
خلها تتكشمر «فالنة» كحيلة العني
خليها تتكشمر.
وهكذا يبقني في الغناء حتى يصلن إلى دار أبيها
ويكملن فرحتهن وأناشيدهن حتى ساعة متأخرة
من الليل ثم يتركوها متمنني للعروسني السعادة
والهناء بينما جند العريس في بيته جالسا ً على
كرسي صغير وحوله الشباب يغنون ويرقصون
ِّ
احملسن «احلالق» بحلق شعر رأسه وذقنه ثم
ويقوم
يأخذه الشباب في موكب حافل باالناشيد والتصفيق
حتى يصلوا به إلى أحد العيون أو حمام باشا وال
يكادون يدخلون حتى يقوم الشباب بخدمته من فرك
جسمه وجتهيز مالبسه وبعد االنتهاء من استحمامه
ما يبرحون اخلروج من احلمام بأناشيدهم وأغانيهم
الشعبية وهم في طريقهم إلى بيت العريس ومن
أناشيده سبحان الله واحلمد لله وال اله إال الله..
والله أكبر أم��ا اليوم فقد تغير بعض الشيء في
مراسيم الزفاف أهمها هو بقاء الزوج في بيت أهل
زوجته فقد بدأت هذه العادة تتالشى ان لم تكن قد
تالشت فعالً ففي السابق كان يزف العريس إلى بيت
أهل زوجته ويظل هناك بعض األيام ثم ما يبرح أن
يذهب إلى بيته أو املسكن ال��ذي يقطنه فرمبا كان
يسكن مع والديه.

خ�ل�ال ال��ق��رن�ين ال��راب��ع عشر
والسادس عشر امليالديني حكم
ثالثة أب��اط��رة العالم ك��ان من
بينهم امللك مانسا موسى امللقب
مبلك امللوك الذي حكم مالي في
فترة «السنوات الذهبية» ملدة
 25سنة .وبسط مانسا موسى
سيطرته على مناجم الذهب
في غينيا وك��ون ث��روة عظيمة
قبل أن يشد الرحال في رحلة
ت��اري��خ��ي��ة .وف���ي ذل���ك ال��وق��ت
جذبت مالي انتباه العالم.
كان مانسا موسى رج�لاً قويا ً
وغنيا ً يهابه األعداء وال يتوانى
عن فعل اخلير أينما كان .كان
من أعظم زعماء امبراطورية
مالي ومن أشهر زعماء أفريقيا
واإلسالم في القرون الوسطى.
ك���ان ع��امل �ا ً ورع����ا ً إل���ى جانب
حنكته السياسية وف��ي عهده
ازده����رت جامعة سانكوري
كمركز للعلم في أفريقيا وقام
بتوسيع دولته لتضم مناجم
الذهب في غ��رب أفريقيا وفي
عهده صارت عاصمته متبكتو
محط القوافل التجارية عبر
ال��ص��ح��راء ب��ال��ش��م��ال .وك��ان
احلدث األبرز في سنة 1324م
عندما ق��رر اخل��روج في رحلة
احلج إلى مكة املكرمة.
ويعتبر امل��ؤرخ��ون أن رحلة
احل���ج ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا مانسا
موسى إل��ى مكة املكرمة تعد
واح�����دة م���ن أك��ث��ر ال��ق��ص��ص
املثيرة في تاريخ أفريقيا ذلك
ألن موسى حكم أعتى وأغنى
االم��ب��راط��وري��ات القدمية في
أفريقيا .وكانت الرحلة إلى مكة
أيضا ً مثيرة لالهتمام ألنها فاقت
كل املتعارف عليه من حيث عدد
اخلدم واملرافقني والهدايا التي
حملتها حاشية امللك .وخلفت
الرحلة إل��ى مكة املكرمة في
 1324أثرا ً في تاريخ السودان
الغربي.
ك���ان م��ان��س��ا م��وس��ى متدينا ً
محافظا ً وملتزما ً بشعائر دينه.
وف��ي ب��داي��ة ال��ع��ام  1324بدأ
االستعدادات احلثيثة لرحلته
األول���ى للحج وت��ق��در املسافة
بني مالي ومكة املكرمة بحوالي
 3000كيلومتر .لذلك توجب
على املسؤولني واملوظفني في
امبراطوريته العمل عدة أشهر
مسبقا ً لتوفير ك��ل م��ا يلزم
للرحلة .وكانت اخلطوة األولى
توفير عدد كاف من احليوانات
ال��ت��ي سيستخدمها م��ص��ادر
للغذاء والركوب وحمل األمتعة

وشملت املاعز واألبقار واالبل.
أم��ا األمتعة التي حملت على
ظهور احليوانات فكانت جتمع
بني الذهب وال��غ��ذاء واملالبس
وتضمنت الرحلة حمل أكثر
من ثالثني ألف رطل من الذهب
وزعت على حمولة ما بني ثمانني
ومئة جمل باالضافة كذلك إلى
عدد كبير من األشخاص الذين
رافقوا امللك احلاج في القافلة.
وتشير تقديرات املؤرخني إلى
أن القافلة ك��ان��ت تتألف من
حوالي  60ألف فرد من بينهم
 12ألفا ً من العبيد و 500آخرين
من اخل��دم الذين مت اختيارهم
من قبل الزوجة األول��ى للملك
واجل��ن��ود م��ع رواة القصص
واملعلمني واألطباء.
في البداية جتمع مانسا موسى
وقافلته ف��ي مدينة «نياني»
ال��غ��ي��ن��ي��ة «ال��ت��ي ك��ان��ت تعد
عاصمة االم��ب��راط��وري��ة ومقر
اق��ام��ة امل��ل��ك ف��ي ذل��ك ال��وق��ت»
كنقطة انطالق لرحلتهم .وفي
امل��وع��د احمل���دد دوت أص���وات
الطبول امللكية معلنة عن بداية
الرحلة .في القافلة كان 500
من العبيد يحملون قضبانا ً من
الذهب اخلالص تزن الواحدة
منها  4أرطال وكانوا في مقدمة
الرحلة ف��ي طريقهم إل��ى مكة
املكرمة .ورك��ب مانسا موسى
اخليل واجل��م��ال وك��ان يحمل
معه راية االمبراطورية ومروا
عبر ال��ص��ح��راء ب��اجت��اه مصر
حيث زار السلطان امللك الناصر
بالقاهرة ومنها إلى مكة.
في مصر حظي امللك األفريقي
بترحيب كبير واستقبله املماليك
في القاهرة بحفاوة بالغة ومن
جانبه أهدى مانسا موسى آالف
من سبائك الذهب .وقد خلص
الباحثون إلى أن سعر الذهب
قد شهد تراجعا ً في العالم اثر
رحلة احلج تلك لكثرة ما وزع
م��ن ذه��ب على ط��ول الرحلة.
وبعدها دخ��ل اقتصاد العالم
أجمع في حالة تضخم سريع
«ارتفاع أسعار» لعشرين سنة
متتالية بسبب ذهب تلك الرحلة
كما استفاد التجار املصريون من
القافلة وامللك وباعوا لها السلع
بأضعاف السعر العادي.
لقد كانت رحلة طويلة دامت
ثمانية أش��ه��ر ث��م ب��ع��د أكثر
م��ن نصف ع��ام وص��ل احل��اج
موسى ورجاله إلى مكة .وفي
ج��زي��رة ال��ع��رب كانت القافلة
محور حديث العامة وح��ازت

قيل عن تاروت

قال النابغة:
كقوم من أهل الهند صهبا  
حلاؤهم يبيعون في دارين مسكـا ً وعنبـرا
قال أعشى قيس:
لها أرج في البيت عال
كأمنا ألـم مـن جتـر داريـن أركب.
قال جرير:
ذكرتنـا مسـك داري لـه أرج
وباحلنى خزامى طلها الرهم.
وذكرها الفرزدق قائالً:
فلـمـا اجتمعـنـا بالعـالـي بينـنـا
ذكي أتى من أهل دارين تاجره
قال أبو نواس:
فيـه مـدام كعيـن الـديـك صافـيـة
من مسك دارين فيها نفحة الفار

• خطوات الرحلة الى احلج

اهتمام الكثير من الناس الذين
اصطفوا ف��ي ال��ط��رق��ات ملجرد
احلصول على نظرة حلاشية
امل��ل��ك .وب��ع��د أن ح��ط ال��رح��ال
مبكة املكرمة قام مانسا موسى
مبناسك احل��ج قبل أن يعود
م��ن ج��دي��د إل��ى امبراطوريته
ح��ام�لاً لقب اخلليفة ومحمالً
مبراسيم ومشاريع ورسومات
بناء كبناء أول مسجد مبدينة
متبكتو وهو املكان الذي توقف
فيه في طريق ع��ودت��ه .جدير
ب��ال��ذك��ر أن مانسا م��وس��ى قد
أبهر العالم كله في رحلته تلك
بسخائه الكبير مقدما ً هدايا
كثيرة وثمينة في شكل نقود
وذهب أينما حل طوال رحلته
من مالي إلى مكة املكرمة .وقد
كان لرحلة حج مانسا موسى
التاريخية إل��ى مكة املكرمة
عدد مهم من النتائج والتبعات
ف��ي ت��اري��خ ال��س��ودان الغربي
وس��اه��م��ت ك��ث��ي��را ً ف��ي تطور
اإلسالم في مالي واألهم من ذلك
فتحت اآلفاق المبراطورية مالي
باالنفتاح على أوروبا والشرق
األوسط .ويعكس حجم الذهب
ال��ذي حمله امللك معه وال��ذي
يقدر بثالثني أل��ف رط��ل حجم
الثروة الهائلة التي كانت تتمتع
بها امبراطورية مالي في ذلك
الوقت وه��و ما خلق انطباعا ً
خ���اص���ا ً ع��ن��د ك���ل م���ن ع��رف��ه.
ويعتقد امل��ؤرخ��ون أن الفضل
ي��ع��ود للحاج مانسا موسى
في التعريف مبكانة السودان
الغربي وتداوله ما وراء شمال
القارة األفريقية .وبفضله كذلك
ت��ط��ورت ع�لاق��ات ج��دي��دة مع
املسلمني والتجار الذين زاروا
امبراطوريته في وقت الحق.
وق���ام التجار ببناء املساجد
وانشاء املدارس في كامل أنحاء
امبراطورية مالي التي مثلت
بدورها أسس الدين اإلسالمي
والتعليم في مالي .وقام التجار
كذلك بتوسيع شبكات التجارة
ف��ي االم��ب��راط��وري��ة وأصبحت
متبكتو املدينة الرئيسة في
مالي واملركز التجاري الرئيس
في السودان الغربي .وتبادل
التجار من تلك املنطقة الذهب
ب��امل��ل��ح م��ن ش��م��ال ال��ص��ح��راء
ال��ك��ب��رى وال��ش��رق األوس���ط.
وفي تلك السنة أيضا ً أصبحت
العاصمة متبكتو بجنوب غرب
نهر النيجر مركز جتارة الذهب
وت��ع��ل��ي��م اإلس��ل�ام ف��ي رب��وع
القارة.

