
الجزائر وأطلق على نفسه اسم عبداهلل  بعد أن اعتنق اإلسالم في 
بصحبة  الحج  إلى  بحرا  التوجه  كورتيلمون  ـ  جيرفيه  قرر  البشير،  بن 

مجموعة من المغاربة عبر ميناء الصويرة 

زيارة مكة
رحلة حج مصور فرنسي 

في القرن التاسع عشر

صالة المغرب في الحرم الشريف

تيسير خلف

تــخــتــلــف رحــلــة املـــصـــور الــفــرنــســي 
جول جيرفيه - كورتيلمون )1863-

العام  فــي  املــكــرمــة  إلــى مكة   )1931
1894 عن باقي رحالت الغربيني الذين قصدوا 
ــأن دوافـــعـــه كــانــت إيــمــانــيــة،  أرض الــحــجــاز، بـ
أن  املــرحــلــة، وأراد  فــي تلك  إذ اعتنق اإلســـالم 
يــؤدي فريضة الــحــج. ورغــم أننا ال نعرف ما 
الذي حصل معه في ما بعد، هل استمر على 
إســالمــه حــتــى وفــاتــه؛ أم ال، ولــكــن املــؤكــد أنــه 
حج وهو مسلم، كما يتبني من النص الجميل 
ن فيه وقائع رحلته، ونشره في العام  الذي دوَّ

1896 بعنوان »رحلتي إلى مكة«.
ولــــد جــيــرفــيــه - كــورتــيــلــمــون قــــرب بــاريــس 
في العام 1863م، غير أنه نشأ وترعرع في 
اهتمامًا  يفاعته  منذ  أظهر  حيث  الجزائر، 
ــبـــحـــث عــن  غـــيـــر عــــــادي بـــفـــن الـــتـــصـــويـــر والـ
الــــغــــرائــــب، فــــطــــاف فــــي أراضــــــــي الــســلــطــنــة 
ــرب  ــ ــغـ ــ ــــس واملـ ــونــ ــ ــر وتــ ــ ــــصـ الـــعـــثـــمـــانـــيـــة ومـ
وإســـبـــانـــيـــا والـــهـــنـــد والــــصــــني، وأســـــس في 
املصورة  الشرائح  لعرض  غاليري  بــاريــس 
ــي تـــشـــكـــل مــــوضــــوعــــات مـــتـــكـــامـــلـــة عــن  ــتــ الــ
ــا. وفــــي الــحــرب  املــنــاطــق الـــتـــي كــــان يــــزورهــ
القتال  ســاحــات  فــي  التقط  األولـــى  العاملية 
ــة الـــتـــي عـــرفـــهـــا فــن  ــلـــونـ أولــــــى الـــلـــقـــطـــات املـ
الــعــالــم، ونشر  الــفــوتــوغــرافــي فــي  التصوير 
عــددًا كبيرًا مــن الكتب املــصــورة، وعمل في 
األميركية،  »ناشيونال جيوغرافيك«  مجلة 
عــظــيــمــًا  فـــوتـــوغـــرافـــيـــًا  تــــراثــــًا  ه  وراء ــرك  ــ وتــ
مختلفة  مــؤســســات  بــمــجــمــوعــاتــه  تحتفظ 

حول العالم.

الحاج عبداهلل بن البشير
الجزائر وأطلق  اعتنق اإلســالم في  أن  بعد 
عــلــى نفسه اســـم عــبــدالــلــه بــن الــبــشــيــر، قــرر 
الحج  إلــى  الــتــوجــه  كورتيلمون   – جيرفيه 
بــصــحــبــة مــجــمــوعــة مـــن الــحــجــاج املــغــاربــة 
انــطــلــقــت الــســفــيــنــة الــتــي أقــلــتــهــم مــن ميناء 
السفينة تحطمت  ولكن  املغربي،  الصويرة 
الــركــاب وأمتعتهم.  قــرب ميناء جــدة، فنجا 
ــجـــح رحـــالـــتـــنـــا  ــة؛ نـ ــمــ ــعــــد صــــعــــوبــــات جــ وبــ
ــى مــركــز  ــة، بــالــعــبــور إلــ ــاربـ ــغـ وأصـــحـــابـــه املـ
الــجــمــرك والــفــحــص الــطــبــي، فــأثــارت هيئته 
ــال الــشــرطــة الــعــثــمــانــيــة،  ولــبــاســه ريــبــة رجــ
خــصــوصــًا أنـــه لــم يــكــن يجيد الــتــركــيــة، أمــا 
عربيته فكانت مشوبة باللهجة الجزائرية، 
لــوال تدخل  إلــى مركز احتجاز  اقتياده  فتم 
املـــطـــوف املــغــربــي الـــحـــاج أكــلــي الــــذي شــرح 
ولكنهم  فأطلقوا سراحه،  الوضع،  للشرطة 
الذي  األمــر  الدقيقة،  املراقبة  وضعوه تحت 
الـــحـــاج أكـــلـــي ألن يــطــلــب مــنــه تغيير  دعــــا 
مظهره وحــالقــة شعره وارتـــداء لباس غير 

اللباس األوروبي.
في  بجولة  رحالتنا  أكلي  الحاج  اصطحب 
ميناء جدة، وكان ذلك في صيف الهب كما 

شمس  تحت  تتثاءب  املدينة  فألفى  يــبــدو، 
حـــارقـــة أدخـــلـــت الــكــآبــة إلـــى نــفــســه، وكــانــت 
الناس  على  تنقض  التي  الناموس  أســراب 
فــي جــو مــن الــرطــوبــة الــخــانــقــة، قــد أضافت 
بعدًا آخر لهذا الجو املرهق؛ الخالي من أي 
مساحة خضراء؛ يمكن أن تكسر رتابة اللون 
األصفر الترابي الذي يحيطه من كل جانب، 
ولــكــنــه يــفــاجــأ بـــشـــوارع املــديــنــة وبــازارتــهــا 
مــركــزًا تجاريًا  جـــدة  كـــون  املمتلئة حــيــويــة 
ــا بــيــوتــهــا فـــالحـــظ أنـــهـــا محكمة  كــبــيــرًا. أمــ
البناء، وجدرانها مبنية بالحجارة، مزينة 
الــرواشــن. ويحدثنا رحالتنا  أنــواع  بأجمل 
عن زيارته في صباح اليوم التالي ملقام أمنا 
حواء، قبل أن يطوف في شوارع املدينة قرب 
السور الذي يقول إنه يحميها من هجمات 
البدو. ولكنه يالحظ أن هذا السور قد تآكل 
فــي بعض املــواضــع، وهــو مــا يشكل خطرًا 
أكلي  الــحــاج  محدثه  رأي  بحسب   ،

ً
محتمال

الذي انتقد بشدة تهاون العثمانيني.

التوجه إلى مكة
فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي قــــرر الـــحـــجـــاج املــغــاربــة 
املكرمة  مكة  إلــى  الــتــوجــه  رحالتنا  ومعهم 
ــان يحلم  ــه كــ ــم أنــ عــلــى ظـــهـــور الــحــمــيــر، رغــ
بــالــســفــر إلــيــهــا عــلــى ظــهــر جــمــل، نــظــرًا ألن 
ــــي هـــذه  ــو املـــطـــيـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة فـ ــ الـــجـــمـــل هـ
الــصــحــراء املــقــفــرة، كــمــا يــقــول. ويــــردف: إنــه 
حـــيـــوان خــلــق مـــن أجـــل الــصــحــراء ملــواجــهــة 
ــكـــن كـــان  ــبــــالد الــعــتــيــقــة. ولـ ــذه الــ ــ ــة هـ وحـــشـ
عليهم أن يقضوا يومني في السفر، ولذلك 
هذا  على  املــدربــة  الحمير  استئجار  قـــرروا 
أكثر  مسيرها  يستغرق  لن  والتي  الطريق، 

من يوم واحد من دون تبديل الرواحل.
ــبــــس ثــــــوب اإلحـــــــــرام،  ــأ رحـــالـــتـــنـــا ولــ تــــوضــ
وامتطى حماره، عاري الجذع حليق الرأس 
فـــي الـــســـاعـــة الــثــانــيــة ظـــهـــرًا، تــحــت شمس 
الهـــبـــة، وهـــو يــتــهــيــب مـــن إصــابــتــه بضربة 
ــريـــق: »ســـرنـــا  ــطـ شـــمـــس. ويــــقــــول واصــــفــــًا الـ
أن  قبل  كيلومترًا،   16 رملي نحو  في سهل 
مــبــاغــت ليسير بني  الــطــريــق بشكل  يــرتــفــع 
مرتفعات جبال الحجاز الجرداء التي تشبه 
الــبــراكــني الــخــامــدة وتــبــدو كحبات مسبحة 
)..( بدا من بعيد مركز تركي يحتل  طويلة 
ويلتمع  األفـــق،  رؤيـــة  عنا  يحجب  مرتفعًا، 
في أعاله ضوء مصباح يريد أن يقول: نحن 

هنا مستعدون ألي طارئ«.
فــي منتصف الــطــريــق صــادفــوا قــوافــل جمال 
الــرمــل مــن دون أن تحدث  تسير عــلــى كــثــبــان 
صوتًا في مشيتها، وقد أثار صمت قادة هذه 
الــقــوافــل ريــبــة رحــالــتــنــا ورفـــاقـــه الــذيــن ظنوا 
أنــواع الظنون الشريرة، ولذلك  فيهم مختلف 
 كما خططوا 

ً
لم يمكثوا في قرية حــّدة طويال

سابقًا، بل تابعوا رحلتهم بعد أن أدوا الصالة 
جماعة، وتناولوا وجبتهم املكونة من البيض 
يجتازون  كــانــوا  وبينما  الغنم.  بــزبــدة  املقلي 
كثبان الرمل الكبيرة بدا الهالل له باهتًا، يكاد 
ال يــضــيء أكــثــر مــن ضــوء الــنــجــوم، فــدخــل في 
حلم بــني الصحو وبــني الــنــوم، وأخــذ يهجس 
ــة، ومــســتــقــبــلــه  ــيــ ــاضــ ــيـــره، وحـــيـــاتـــه املــ بـــمـــصـ
وذكرياته في البلدان التي زارها، من غرناطة 
ــــى طــلــيــطــلــة وأســــوارهــــا  ــر الــــحــــمــــراء، إلـ وقـــصـ
على  إشبيلية  فــي  الشمس  وغـــروب  القديمة، 
تلمسان،  الــذهــب، وملقة، وطنجة، وقمر  بــرج 
ــزائـــري، ثم  وعــــدو الــخــيــالــة فـــي الــجــنــوب الـــجـ
ــنـــبـــول، والـــقـــدس،  دمـــشـــق، وبــــورصــــة، وإســـطـ
والقاهرة، وأثينا، وضواحي باريس، وأودية 
فـــرنـــســـا وحـــدائـــقـــهـــا وأزهـــــــارهـــــــا، وذكــــريــــات 
عائلته، وأمه، واألصدقاء الذين ودعوه بحزن 

كبير ظنًا منهم أنه لن يعود.
ــة املــــكــــرمــــة فــجــرًا  ــكـ ــى مـ ــ ــلـــون إلــ أخــــيــــرًا يـــصـ
كــــان ثمة  الــــحــــرام، حــيــث  ــوا األرض  ــلــ ودخــ
عمودان إسمنتيان، يحرم الصيد أو قتل أي 
كائن حي بعدهما. وبالفعل شاهد رحالتنا 
ـــاف الــصــحــراء وهــي 

َّ
أســــراب الــحــجــل، وخـــط

البشر  مـــن دون خــــوف، ألن  أمــامــهــم  ــدرج  تــ
أصـــبـــحـــوا أمـــامـــهـــا مــبــعــث طــمــأنــيــنــة، كــمــا 
شاهد أســراب الحمام البري تحوم حولهم 
مــشــكــلــة ســحــابــات فـــي الــســمــاء، أو حينما 
تتوقف تحت أرجل رواحلهم بألفة شديدة، 
كما الحظ وجود فراخ القمري املتخلفة عن 
األسراب وكأنها كانت تنتظر من يدوسها، 
وهــو ما أثــار بداخله رعبًا من ارتكاب هذه 

الجريمة، كما يقول.
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)الـــــــصـــــــورة( شـــــــــوارع وبــــــــــــــازارات مــكــة 
املــكــرمــة بــأمــان، بصحبة عــبــد الــواحــد، 
أو  ــري  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ الــــــدرويــــــش  بـــرفـــقـــة  أو 
أحــمــد بــوشــنــاق، وكــتــب وصــفــًا لحركة 
التي  البضائع  البيع والــشــراء، وأنـــواع 
والعمامات،  األحــزمــة،  مثل  فيها،  تباع 
والقفاطني، والزيوت العطرية مثل زيت 
واملشغوالت،  واملــســك،  الصندل،  خشب 
والــخــنــاجــر الـــتـــي يــطــلــق عــلــيــهــا هــنــاك 
اسم »الجنبية«، والتي يقول إن أعراب 

البادية يتمنطقون فيها.
ويـــشـــيـــر جــيــرفــيــه – كـــورتـــيـــلـــمـــون فــي 
إلــى  املــقــدســة  مــعــرض وصــفــه للمدينة 
املــائــة ألف  أن عــدد سكانها يــربــو على 
وأن  الهنود،  من  أرباعهم  ثالثة  نسمة، 
القوانني الحالية باتت تسمح للحجاج 
ــان ذلــك  بــالــبــقــاء فــي املــديــنــة، بــعــد أن كـ
ممنوعًا فيما سلف من األيام، حيث كان يطوف املنادون بعد انتهاء فريضة الحج في 

الشوارع؛ وهم يحثون الحجاج على العودة إلى ديارهم التي أتوا منها.

وصف المدينة

ن صــداقــات في  ــوَّ يخبرنا أنـــه كـ
املــديــنــة املــقــدســة، ومـــن أبـــرز من 
صادقهم رجل من أصل مغربي 
يـــدعـــى عــبــد الــــواحــــد يــعــمــل في 
ــزوج مــن  ــ ــتـ ــ ــة الــــجــــلــــود، مـ ــ ــاغـ ــ دبـ
ــرف بــفــضــلــه  ــعــ ــة، وقــــــد تــ ــديــ ــنــ هــ
املكرمة  مكة  تفاصيل  أدق  على 
ــبـــاح  صـ وذات  ــا.  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــواحـ ــ وضـ
الــواحــد  مــع صديقه عبد  صعد 
إلــى قمة جبل أبــي قبيس، وهو 
ــي ســـجـــادة  ــرا فــ ــيـ ــامـ ــكـ يــخــفــي الـ
بالتقاط صورة  الــصــالة، طمعًا 
بـــانـــورامـــيـــة لــلــمــديــنــة املــقــدســة. 
ــان الــخــطــر  ــ وفــــي ذلــــك يـــقـــول: »كـ
مضاعفًا فــي هـــذا الــيــوم، ســواء 
أو  الـــوعـــر،  الــجــبــل  لجهة تسلق 
القبة  في  للصالة  التوجه  لعدم 
الـــتـــي تــحــتــل الـــقـــمـــة. كــــان خطر 
إثارة انتباه حراس املقام الذين 
ــتـــرصـــدون مـــا يــحــمــلــه الـــــزوار  يـ
ــكــــي نـــــــؤدي الـــصـــالة  . ولــ

ً
مـــــاثـــــال

فــي هـــذه الــقــبــة كـــان ينبغي مد 
ــي أخـــفـــيـــت بــهــا  ــتــ الــــســــجــــادة الــ
عــدســتــي املــكــبــرة الـــتـــي لـــم يكن 
ــي مــكــان  بـــوســـعـــي إخــــفــــاؤهــــا فــ
آخـــــر. ولـــذلـــك تــســلــقــنــا الــجــانــب 
ــهــــدوء مــن  ــر مــــن الـــجـــبـــل بــ الــــوعــ
أروع  مــا  خلفنا.  ننظر  ان  دون 
ــنـــة  املــــشــــهــــد مـــــن األعــــــلــــــى. املـــديـ
ومن  ناظرينا،  أمــام  تمتد  كلها 
ــان  كــ ــو  ــ ــجـ ــ الـ أن  ــن حـــظـــنـــا  ــســ حــ
صحوًا، بحيث نستطيع أن نرى 
بوضوح تام أي جسم في الحرم 
الـــشـــريـــف مــهــمــا كـــــان صــغــيــرًا. 
أخـــذت الــكــامــيــرا اللــتــقــاط صــور 
الــصــورة  فالتقطت  بــانــورامــيــة، 
األولــــــــى، فـــالـــثـــانـــيـــة، فــالــثــالــثــة، 
التقطت  فالخامسة.  فــالــرابــعــة، 
هــذه الــصــور كلها وأنـــا خاضع 
ــيـــر خــــــــاص، كـــمـــا لـــــو أنـــي  ــأثـ ــتـ لـ

 خارقًا«.
ً
أنجزت للتو عمال

لـــقـــد كـــانـــت الـــلـــقـــطـــات الــخــمــس 
املقدسة  للمدينة  التقطها  التي 
هــي األولــــى ملــكــة املــكــرمــة، وهــي 
الــــصــــور األكــــثــــر بــــالغــــة مــــن أي 
وصــــف، بــحــســب تــعــبــيــره، فهي 
تسمح بتقديم تصور دقيق عن 
املدينة  لــهــذه  الــروحــيــة  األهمية 

عند املسلمني. 

إخفاء 
الكاميرا

بــعــد أن يــتــجــاوز وصــحــبــه أحـــد منعطفات 
الــطــريــق، يــجــد رحــالــتــنــا نــفــســه فــي املــديــنــة 
يقتربان  التي تختبئ بني جبلني  املقدسة، 
ــم يــعــلــم  ــ ــعــــض، حـــيـــث لـ ــبــ ــن بـــعـــضـــهـــمـــا الــ ــ مـ
بدخوله املدينة إال بعد السير في شوارعها، 
إذ لم يكن ثمة مكان يتيح لقطة بانورامية 
للمدينة، فالشوارع تتتابع، وكلها تتشابه 
وصــــواًل إلـــى الــحــرم الــشــريــف املـــتـــواري في 

مكان أسفل املدينة.
يقول جيرفيه – كورتيلمون واصفًا لحظة 
دخــولــه الــحــرم: »بــعــد ترحيب املــطــوف عبد 
ــنــــاء الـــحـــرم  ــنـــا فــ ــلـ ــاق، دخـ ــنــ الـــرحـــمـــن بــــوشــ
الــوحــيــد في  الكبير  الــشــريــف وهــو املسجد 
أمامنا  فة تشمخ  املشرَّ الكعبة  املكرمة،  مكة 
ــــوداء  ــــسـ ــا كـــســـوتـــهـــا الـ ــهـ ــــالل، تـــحـــيـــط بـ ــــجـ بـ
ــادر املــطــوف  املــزخــرفــة )..( عــنــد وصـــولـــي بــ
: أخــــي، أرجــــو أال تــعــتــقــد بــأنــك تعبد 

ً
قـــائـــال

ــذا الـــقـــمـــاش، أو الــذهــب  ــذا الــحــجــر، أو هــ هــ
الذي يحيط بها، أنت هنا في مركز العالم، 

الــقــلــوب بــاإليــمــان. الــلــه أكــبــر، يـــرد الجميع 
ولكن عدد  أكبر.  الله  واحــد خافت:  بصوت 
 مفعمًا 

ً
املصلني الكبير يجعل الصوت هائال

ــــدة طـــويـــلـــة مــــع ركــــوع  بــــاإليــــمــــان، يــــتــــردد ملـ
املصلني. تتواصل الصالة، وتتواصل معها 
جــبــاه املــصــلــني فــي مــالمــســة األرض مرتني 
خضوعا لله، ثم تتوالى الركعات في حركات 
املصلون  فــيــزداد  بــالــجــالل،  هــادئــة ممتلئة 

وقارًا إلى أن تنتهي الصالة بالسالم«.
بأن  رحالتنا  يخبرنا  الــصــالة  انــتــهــاء  بعد 
»املــصــلــني يــســتــمــرون بــالــجــلــوس فــي حالة 
باملسابح  ربــهــم  وهــم يسبحون  التأمل  مــن 
العاج، وشيئًا  من  غالبيتها  في  املصنوعة 
فشيئًا يــهــبــط الــظــالم ويــلــقــي بــظــاللــه على 
الحرم الشريف. وبعد أن يصبح الظالم أكثر 
البيضاء  بأرديتهم  املؤمنون  يعود  حلكة، 
إلى الطواف من جديد، يتحركون، كالظالل 
فــــوق بــــالط صــقــيــل حــــول الــكــعــبــة املــشــرفــة، 
وتـــضـــاء مــصــابــيــح فــتــنــيــر الـــحـــرم وتضفي 

العالم  فــي  املــصــلــني  هــنــا جميع  إلـــى  يتجه 
اإلســـالمـــي، أنـــت هــنــا قــريــب مــن الــلــه. كانت 
الساعة تقترب من السادسة، وثمة بصيص 
ضوء وردي يضفي على املوجودات مسحة 
نـــديـــة. جــلــســنــا فـــي ســاحــة الـــحـــرم الــشــريــف 
تــتــنــازعــنــا مـــشـــاعـــر الـــحـــب الــــجــــالل. وبــعــد 
هنيهة تــأمــل بــدأنــا بــأولــى الــصــلــوات. لقد 
شربت بانتعاش كبير من مــاء زمــزم حيث 

كنت أطلب املزيد منه«.
ويـــحـــدثـــنـــا رحـــالـــتـــنـــا عــــن بـــعـــض املــــرويــــات 
ماء  عــن  العامة  يتداولها  التي  األســطــوريــة 
املسلمني يشرقون  أن غير  قبيل  مــن  زمـــزم، 
عند شربهم منه، وأن أصحاب النية السيئة 

سيجدونه كريهًا.
صالة  كورتيلمون   – جيرفيه  لنا  ويــصــف 
املـــغـــرب فـــي الـــحـــرم فــيــقــول: »عـــشـــرون ألــف 
ــفــــوف مــنــتــظــمــة،  ــراصـــــون بــــصــ ــتـــ  مـــ

ّ
ــل ــ ــــصـ مـ

يــقــفــون بــخــشــوع. بــســم الــلــه؛ يــســود صمت 
مــطــبــق أروقـــــــة الــــحــــرم الـــشـــريـــف، وتــمــتــلــئ 

عــلــى املـــكـــان جـــمـــااًل خـــاصـــًا. ويـــبـــدأ الــنــاس 
بــالــتــحــاور فــيــمــا بــيــنــهــم، وتــــــزداد الــحــركــة 

باتجاه األبواب إلى أن يغادر الجميع«.
بــعــد ذلــــك يــحــدثــنــا عـــن بـــيـــوت مــكــة املــكــرمــة 
التي يحتل فيها السطح في هذا الوقت من 
يقول  كما  فالسطوح  خــاصــة،  أهمية  السنة 
هــي شقق سكنية مــن دون ســقــوف، محاطة 
اللنب املتراص  بجدران منخفضة مبنية من 
فراغات.  وبينها  مرتبة،  مربعات  على شكل 
ــيـــب يـــســـمـــح بـــمـــرور  ــتـــرتـ ــذا الـ ــ ويــــقــــول إن هــ
الــهــواء بكل حرية من دون أن يكشف الجار 
ــاره. ويــلــفــت الــنــظــر إلـــى أن أهـــل مكة  بــيــت جــ
يــصــعــدون إلـــى هـــذه الــســطــوح لــكــي يــنــامــوا 
فيها طوال شهور عديدة من السنة. ويقول 
طبقات،  إلــى  يقسم  الكبير  البيت  سطح  إن 
فــيــغــدو عــلــى شــكــل مـــدرج لــكــي يصبح أكثر 
مــالءمــة وســتــرًا. ويــضــيــف: إن ســطــح البيت 
هو املكان األكثر إمتاعًا، فيه ينام الناس على 

الحصر، وال يحتاج املرء فيه إلى أغطية.

حجاج في مكة 
نهايات القرن التاسع 
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