
نتناول في رحلة اليوم وصف السلطان القاجاري مراد ميرزا، الشهير بلقب 
»حسام السلطنة« لمدينتي دمشق وبيروت اللتين قضى فيهما بعض 

الوقت في مطلع العام 1881، قبل أن يتوجه لزيارة بيت المقدس

دمشق وبيروت 
حسام السلطنة القاجاري 1881

يستكمل »سفرنامة مكة«

وصف بيروت واالستقبال الحاشد

تيسير خلف

تــنــاولــنــا فــي املــقــال الــســابــق زيـــارة 
ــراد مــيــرزا،  الــســلــطــان الـــقـــاجـــاري مــ
السلطنة«  »حــســام  بلقب  الشهير 
كبير من  والــتــي حظيت بحيز  مــصــر،  إلـــى 
»سفرنامة  بـ  املعنونة  الكبرى  رحلته  نص 
مــكــة«. ومــن الــقــاهــرة رافـــق حــســام السلطنة 
مــحــمــل الــحــج املـــصـــري إلـــى الــحــجــاز وأدى 
قبر  بــزيــارة  أن ختم حجه  وبعد  الفريضة. 
الــرســول فــي املــديــنــة، قـــرر أن يــرافــق محمل 
الــحــج الــشــامــي هـــذه املــــرة، فــمــر فــي طريقه 
ــلـــى تــــبــــوك، ومـــــعـــــان، وبــــعــــض املـــحـــطـــات  عـ
الــخــالــيــة مـــن الــســكــان بـــن الـــكـــرك والــرمــثــا. 
إلــى محطة  إلــى مدينة عمان بــل  وال يشير 
البلقاء، كونها كانت في ذلك الوقت خرائب 
أثــريــة اســتــوطــنــهــا لــلــتــو بــعــض املــهــاجــريــن 
الشراكسة، ولكنه يصف لنا بعض األعمدة 
األثرية التي رآها على الطريق، ولعله يشير 
في ذلك إلى مدينة جرش قبل أن يتم الكشف 

عن كنوزها.
وفــي مقالنا هــذا سنتناول وصفه ملدينتي 
دمشق وبيروت اللتن قضى فيهما بعض 
الوقت في مطلع العام 1881، قبل أن يتوجه 
لـــزيـــارة بــيــت املـــقـــدس، كــونــهــا كــانــت زيـــارة 
الكثيرين متممة  عـــرف  فــي  مــحــبــذة، وتــعــد 
لفريضة الحج. وقد انطوت هذه الرحلة على 
مــعــلــومــات مهمة عــن بــعــض مــعــالــم دمشق 
فـــي ذلــــك الـــوقـــت، والـــتـــي لـــم تــعــد مـــوجـــودة 
منذ عقود طويلة، مثل بوابة امليدان، وحي 
ســيــدي عـــامـــود وقـــصـــور آل الــقــوتــلــي الــتــي 
احترقت في العام 1925 بالقصف الفرنسي 
لــلــمــديــنــة وبــــــات اســـــم هـــــذه الـــنـــاحـــيـــة حــي 
الحريقة منذ ذلك الوقت، وكذلك وصف لنا 
مهما  معلمًا  تعد  كانت  التي  األمــة  حديقة 
بيروت  وفــي  السياحية.  دمــشــق  معالم  مــن 
ــدًا بــاملــديــنــة ونــهــضــتــهــا،  نـــجـــده مــعــجــبــًا جــ
حيث يقول إنها بنيت قبل 20 عامًا، انتهى 
قبل خمس سنوات، وهــي معلومة  بناؤها 
مـــأهـــولـــة قبل  كـــانـــت  بـــيـــروت  إن  إذ  الفـــتـــة، 
إلى  التاريخ بكثير، ولكنه ربما يشير  هذا 
التي نشأت بعد  الجديدة  واملرافق  األحياء 

العام 1860.
ــة صــــــــدرت بــالــلــغــة  ــلــ ــرحــ ــذه الــ ــ ــ يــــذكــــر أن هـ
الفارسية عام 1952، وترجمها إلى العربية 
عن  قريبًا  وستصدر  جــــرادات،  الكريم  عبد 
الرحالت  إحــدى  املــتــوســط، حيث كانت  دار 
الـــفـــائـــزة بــجــائــزة ابــــن بــطــوطــة املــخــصــصــة 

ألدب الرحالت في دورتها األخيرة.

استقبال رسمي
حظي السلطان القاجاري باستقبال رسمي 
في محطة الكسوة التي تعد من أهم محطات 
طريق الحج، شاركت فيه مختلف الوحدات 
املدينة، باإلضافة  املرابطة حول  العسكرية 

إلـــى كــبــار الــضــبــاط واملــوظــفــن. ومـــن هناك 
تـــوجـــه بــصــحــة مــرافــقــيــه إلــــى دمـــشـــق، وقــد 
وصف لنا املنظر الذي رآه وهو متجه إليها 
امليدان  حي  باتجاه  الجنوبي  مدخلها  من 
بــقــولــه: »وصـــل كــل مــن سعيد بــاشــا وأمــن 
طال  معهما،  بالحديث  فانشغلت  الــصــرة، 
انطلقنا.  ثــم  لساعتن  الكسوة  فــي  مكوثنا 
عــنــد مــغــادرتــنــا كــانــت األرض ذات انــحــدار 
عيون  تسر  املنظر  خــالبــة  لكنها  وارتـــفـــاع، 
الــنــاظــريــن، ويــمــن الــطــريــق كـــان أوســــع من 
يساره. حن وصلنا بداية املنحدر تكشفت 
الــحــدائــق التي  لنا معالم املــديــنــة، وظــهــرت 
تحيط بها. تمتد الغابات على طول الخط 
 
ً
الشمالي، وتكسو سفوح الجبال. كان سهال

رحــبــًا فـــي غــايــة الــجــمــال، مــعــظــم بساتينه 
ــــاص  مـــن أشـــجـــار الـــزيـــتـــون والـــتـــفـــاح واألجـ
والسفرجل، ورأينا عمارة في وسط السهل 
ــان  ــيـ ــر ألحــــــد أعـ ــا قـــصـ ــهــ ــل إنــ ــيـ مــــن بـــعـــيـــد قـ
املدينة«. ويبدو أنه يشير إلى قصر صالح 

آغا املهايني خارج حي امليدان.
ويتابع وصفه للطريق بعد أن يعدد أسماء 
الــــوفــــود الــدبــلــومــاســيــة األجــنــبــيــة املــقــيــمــة 
فــي دمــشــق، والــتــي حــضــرت الستقباله في 
مــحــطــة الـــقـــدم فــيــحــدثــنــا عـــن بـــوابـــة املــيــدان 
املـــنـــدثـــرة اآلن والـــتـــي لـــم يــبــق مــنــهــا ســوى 
اسمها، وسوق امليدان الشهير، حيث يقول: 
»على مقربة من مدخل املدينة هنالك مقبرة 
على اليمن، وثكنة عسكرية على اليسار، ثم 
بلغنا البوابة التي بنيت على شكل هاللن 
وبدون مصاريع أبواب خشبية أو حديدية، 
يــقــارب ربع  فولجنا شــارعــًا يبلغ طوله مــا 
فـــرســـخ، عــلــى طــرفــيــه حـــوانـــيـــت وعـــمـــارات 
شيدت على نسق األبنية اإليرانية، والغرف 
الـــداخـــلـــيـــة كــــانــــت بــــال نــــوافــــذ تـــفـــتـــح نــحــو 
الــشــوارع واألزقــــة، كــان طــرفــا الــشــارع الــذي 
ن بالناس، وسقوف العمارات 

َ
نسلكه مليئ

الـــتـــي يــتــخــلــلــهــا الـــشـــارع مــكــتــظــة بــالــرجــال 
والتفرج، حتى  والنساء جــاءوا لالستقبال 
أن الــبــعــض مــنــهــم كـــان قـــد اســتــأجــر دكــانــا 
ليجلس فيه ساعة االستقبال. كانت الطريق 
مزدحمة إلى الحد الذي لن تجد فيها ممرا 

غير ممر العربة«.

قصر حسن القوتلي
ــل إلــــــــى أســـــــــــواق دمـــشـــق  ــد ذلــــــــك يــــصــ ــعـــ وبـــ
اإليرانية،  بــاألســواق  ويشبهها  الجنوبية، 
ويــمــتــدح بــشــدة ســـوق مــدحــت بــاشــا الـــذي 
ــد، ثم  لــم يــمــض عــلــى افــتــتــاحــه إال عـــام واحــ
الدمشقي حسن  الوجيه  يخبرنا بأن قصر 
ــتـــه، وفـــــور وصــولــه  ــامـ قــوتــلــي خــصــص إلقـ
تناول الطعام بغرفة موشاة بالزينة برفقة 
الذين قدموا الستقباله،  املناصب  أصحاب 
وذهب مساء إلى حمام في السوق، كان قد 
تم إخــالؤه له بأمر من حكومة الــشــام. وقد 
امتدح حمامات دمشق وقال إنها »في غاية 
روعـــــة الــتــصــمــيــم والــــرونــــق بــحــيــث يعجز 
اللسان عن وصفها، خرجت من الحمام بعد 

مضي ساعة من الليل«.
وفــــي وصــفــه لــقــصــر حــســن الــقــوتــلــي يــقــول 
ــم ســـاحـــتـــن خــلــفــيــتــن، وســـاحـــة  ــه »يـــضـ ــ إنـ
ــة بـــالـــغـــرف  ــاطــ رئـــيـــســـيـــة مـــســـتـــطـــيـــلـــة مــــحــ
األرضية والعلوية من الجهات األربع، وقد 
نــصــبــوا عــلــى الـــجـــدران ســيــاجــات حــديــديــة 
ــة  ــــات، وفـــــــي وســـــــط الـــســـاحـ ــهـ ــ ــــجـ مـــــن كـــــل الـ
ــاألحـــجـــار املـــشـــجـــرة الــشــفــافــة  ــوفـــة بـ املـــرصـ
حــوض مستدير، وهــذا النسق مــتــداول في 
إذ كانوا يقومون بتزين  الشام،  أرجــاء  كل 
باألحجار  والحمامات  العمارات  أرضــيــات 
ــاة. عــلــى مــقــربــة مـــن الــنــوافــذ غــرســوا  املـــوشـ
ــور، وعـــمـــلـــوا منها  ــ ــزهـ ــ أشـــجـــار الـــســـرو والـ
ــا بــالــحــجــارة  ــيـــة، وأحــــاطــــوهــ ــكــــاال هـــاللـ أشــ
عمارة  كانت  لقد  باليد،  سقايتها  لتسهيل 
جميلة ذات صفاء وبهاء، وقلما تجد بناية 
ــــدى الـــســـاحـــات الــخــلــفــيــة كــان  تــمــاثــلــهــا. إحـ
لها معبر إلــى الــزقــاق الــخــارجــي ومــنــه إلى 
خاصة  كانت  والثالثة  املستطيلة،  الساحة 
فــي وسطه حــوض ماء  بنوا فيها صالونا 
القاعة، وهو في حقيقته ال  كانوا يسمونه 
يــعــدو أن يــكــون غــرفــة مسقفة ومــذهــبــة في 
وسطها حوض للمياه املتدفقة، وألن الجو 
بـــارد غــطــوا الــحــوض بــلــوح خشبي يعلوه 
قــمــاش مـــن الــحــريــر األحـــمـــر، فــأصــبــح على 
هيئة طاولة، كانت الغرفة مزينة بأصناف 
الــرفــوف،  على  املصفوفة  الصينية  األوانـــي 

وهي في غاية التميز«.
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كما هي عادته يستعني حسام السلطنة )الصورة( بكتب ومراجع تاريخية عند حديثه عن البلد 
الذي يصفه، وقد استرسل في ذلك فيما يخص دمشق، ولكنه عاد ليحدثنا عن مشاهداته وقد 
متنزهاتها  تعددت  أجوائها،  ولطافة  تربتها،  الشام وطيب  ماء  »لصفاء  الشام:  بمتنزهات  بدأها 
رجة، والَربوة، وهو أفضلها، ويعتقد 

َ
ربلة، وامل

َ
التي تتوزع في أحيائها، منها متنزه الصوفانية، والط

البعض أن آية قرآنية كريمة تشير إلى الربوة املوجودة خارج مدينة الشام«. وقد وصف لنا بشيء 
من اإلعجاب متنزهات املرجة بما فيها حديقة األمة التي افتتحها قبل عام من ذلك الوالي املقال 
مدحت باشا حيث يقول: »عندما تعبر من محاذاة بردى، وعمارة والي الشام، وتتخطى الجسر يبدأ 
نهر املرجة، رصفوا جانبيه بالحجارة حتى مسافة أربع مئة قدم، ووضعوا القناطر قرب بدايته 
وفي وسطه وقبل نهايته، القنطرة األولى واألخيرة من الحجارة، ولكل منهما ثالث عيون، والقنطرة 
الوسطى صنعت من الحديد، وقد أحكموا بناءها 
وأقاموا عليها جدارا من الجانبني، وال عيون لها. 
أذرع، وعــلــى جانبيه  الــنــهــر عــشــرة  يــبــلــغ عـــرض 
تكثر العمارات والبساتني، وحديقة مدحت باشا 
الوطنية،  الحديقة  تسمى  والتي  يساره  على  تقع 
تتوسطها عمارة مفتوحة األطراف األربعة، يضم 
الــعــلــوي عبارة  طابقها األرضـــي غــرفــا، والــطــابــق 
بعد  الــجــهــات.  مــن جميع  ليلية طلقة  عــن شــرفــة 
الــحــمــراء ندخل  وإلـــى جــانــب جبل كسيب  النهر، 
املــاء، وقد كستها  التي يجري من خاللها  الربوة 
الخضرة، وجللتها النضارة من الجانبني، وتكثر 
املقاهي على الضفتني، وتنتشر العمارات حولها. 
ونقاء،  النفس صفاء  على  الــربــوة  متنزه  يضفي 

ويشحن زائره بالحيوية والنشاط.

متنزهات المرجة 
ــنـــا حــــســــام الــســلــطــنــة  يـــحـــدثـ
ــتـــعـــدادات الــســفــر إلــى  عـــن اسـ
بــــيــــروت ويـــجـــدهـــا مــنــاســبــة 
ــا عــــــــــــن شــــــركــــــة  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــدثـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــيـ ــ ــ لـ
ــــس الــــفــــرنــــســــيــــة  ــانـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ ــديـ ــ الـ
الــتــي اســتــثــمــرت الــطــريــق، إذ 
الطريق  مسافة  »تبلغ  يقول: 
ــيـــروت مئة  ــى بـ ــام إلــ ــن الـــشـ مـ
وعــشــرة كــيــلــومــتــرات، عبدت 
هذه الطريق من قبل الشركة 
ــة، ومـــــــــع وجـــــــود  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
ــات  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــرتـ ــ املـــــــنـــــــحـــــــدرات واملـ
بــتــســطــيــح  ــوا  ــ ــامـ ــ قـ أنــــهــــم  إال 
ــا لــلــقــوانــن  ــقـ املــنــعــطــفــات وفـ
الهندسية كي تسير العربات 
ــة، وقــــد  ــ ــولـ ــ ــهـ ــ ــــسـ ــتـــهـــى الـ ــنـ بـــمـ
بــــــدا الـــجـــهـــد جـــلـــيـــًا بــالــنــظــر 
وضعت  املنطقة.  لتضاريس 
ــلـــك  ــمـ ــتـ ــة شـــــــرطـــــــا بـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ
الــطــريــق حــتــى أربـــعـــن سنة 
التي  املــيــزانــيــة  تستوفي  كــي 
ــا بـــقـــيـــمـــة مـــلـــيـــونـــي  ــهـ ــتـ ــقـ ــفـ أنـ
فـــرنـــك، مــــرت مــنــه حــتــى اآلن 
ثــمــانــي عــشــرة ســنــة، وبقيت 
ــنــــة،  اثـــــنـــــتـــــان وعــــــــشــــــــرون ســ
وقـــــد كـــانـــت أكــــــــوام الــحــصــى 
الــتــعــبــيــد  وآالت  الـــصـــغـــيـــرة، 
جاهزة في كل مكان إلصالح 
الفور.  على  الطارئة  العيوب 
تــتــخــلــل الـــطـــريـــق مــــن الـــشـــام 
ــيــــروت اثـــنـــتـــا عــشــرة  حـــتـــى بــ
محطة هي: الهامة، َميسلون، 
ــــــصــــــنــــــع، جـــســـر 

َ
جــــــــديــــــــدة، امل

ـــرْيـــجـــات، 
ُ
زيـــنـــون، شـــتـــورة، امل

خـــــــان مــــــــــراد، َصــــــوفــــــر، خــــان 
بودخان والجمهور، وجميع 
الـــعـــامـــلـــن فــيــهــا فــرنــســيــون. 
ــزودة بإسطبل  ــ مـ كـــل مــحــطــة 
ومــقــهــى وبــيــت ضــيــافــة، فقد 
في هذه  الخيل  نستبدل  كنا 
املـــحـــطـــات، كـــمـــا يـــتـــم تــبــديــل 
الــــجــــنــــود الـــثـــمـــانـــيـــة الــــذيــــن 
الــطــريــق مريحة  يــرافــقــونــنــا. 
ــا ارتــيــاحــا  لــلــســيــر، وتـــزيـــدهـ
التي تبدو  السهول والجبال 
حدائق  وكأنها  جنباتها  من 
غناء، تكثر أشجار الصنوبر 
والجوز وغيرها من األشجار 
ــاال  ــمـ ــفـــي جـ ــتـــضـ املــــــــزهــــــــرة، فـ

خالبا يريح النفوس«.

شركة النقل 
الفرنسية

لــدى وصــولــه إلــى بــيــروت، يتحدث حسام 
الــســلــطــنــة عــن اســتــقــبــال رســمــي حــافــل في 
محطة الجمهور في جبل لبنان، حيث ركب 
فــي عــربــة املــتــصــرف نــعــوم بــاشــا منطلقن 
مسافة  تبعد  الــتــي  املتصرفية  حـــدود  إلــى 
ربع ساعة عن حدود مدينة بيروت التابعة 
ــا مـــا يــربــو  ــنـ ــقـــول: »رأيـ ــة. ويـ لـــواليـــة ســـوريـ
عــلــى خــمــســة آالف شــخــص رجــــاال ونــســاء 
ومستقلن  راجلن  وغيرهم  النصارى  من 
ــال،  ــبـ ــقـ ــتـ وا لـــحـــضـــور االسـ ــات جــــــــاء ــربــ ــعــ الــ
كـــان الـــرجـــال والــنــســاء يــجــلــســون مــعــا في 
العساكر  مــن  الــعــربــات، ووجــدنــا مجموعة 
اصطفت مع الفرقة املوسيقية ألداء التحية 
العسكرية، وبعد حفل االستقبال غادرنا«.

وفـــي بــيــروت خــصــصــت الــحــكــومــة لحسام 
الــســلــطــنــة مــنــزل الــحــاج مــحــي الــديــن نجل 

يقول: »فيها مدارس كثيرة، فقد أنفقت كل 
مــن بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وأمــيــركــا وأملــانــيــا 
لتعليم  مــدارس  األمــوال إلنشاء  الكثير من 
الطالبات مــن طــوائــف الـــروم األرثــوذوكــس 
املدينة  في  وتوجد  واألرامــنــة،  والكاثوليك 
ــوم بـــطـــبـــاعـــة  ــ ــقـ ــ ــة تـ ــعـ ــبـ ــطـ ــرة مـ ــ ــشـ ــ إحـــــــــدى عـ
الــجــرائــد والــصــحــف، وفــيــهــا خــمــســة عشر 
والعديد  كنيسة،  وثالث وعشرون  جامعا، 
التي ما زال معظمها  التاريخية  من اآلثار 
تنقيب  بعملية  قاموا  فكلما  األرض،  تحت 
عــثــروا عــلــى أعــمــدة وأحـــجـــار عــظــيــمــة تــدل 
على آثار جديدة. يمر من شرقها نهر تبلغ 
املــســافــة إلــيــه مــســيــر نــصــف ســـاعـــة، إال أن 
أربــع  مسافة  وعــلــى  سائغة،  ليست  مياهه 
ساعات إلى جهة شرق املدينة ينحدر نهر 
ــاء مـــن جــبــل قـــســـردان. وقــد  الــكــلــب عـــذب املــ

املـــرحـــوم ســيــد عــبــد الــفــتــاح الـــعـــربـــي، وقــد 
وفـــــروا فــيــه كـــل أســـبـــاب الـــراحـــة مـــن أرائــــك 
جميلة،  الــعــمــارة  »كــانــت  ويــقــول:  وأدوات. 
جانبها  وإلــى  أخـــاذة،  منمقة  جنينة  فيها 
ــنـــاء مـــســـقـــف، جــلــســنــا فـــي غـــرفـــة أرضـــيـــة  بـ
وانــشــغــلــنــا بـــالـــحـــديـــث مــــع الـــحـــضـــور، ثــم 
قــصــدنــا الــبــنــاء املــســقــوف لــتــنــاول الــطــعــام. 
جاءني وفد من بيروت الستقبالنا وتقديم 
الــتــهــنــئــة بــمــنــاســبــة دخــولــنــا املــديــنــة يضم 
الــشــيــخ عــبــد الــلــه املــجــتــهــد الــعــامــلــي، وهــو 
رجل ُمعّمر يناهز الثمانن عاما، وبرفقته 
درويــــش بــيــك، ونــعــيــم بــيــك، يــرافــقــهــم أحــد 
ــامـــل هــو  املــــاللــــي مــــن جـــبـــل عــــامــــل. جـــبـــل عـ
موطن الحّر الشهيد، والشيخ البهائي، فلم 
يبق من قبيلة الشيخ البهائي أحد، وقبيلة 
الحر ما زالت باقية«. وحول مدينة بيروت 

اســتــثــمــرت الــشــركــة الــبــريــطــانــيــة فــي النهر 
فــأوصــلــت املــــاء إلـــى املـــديـــنـــة، ومـــن ثـــم إلــى 
أنــابــيــب حــديــديــة، وتستوفي  الــبــيــوت عبر 
ثــمــن كــل مــتــر مــن األنــابــيــب مــئــة وخمسن 
ـــك كـــانـــت تــعــانــي  فــرنــكــا ســـنـــويـــا، وقـــبـــل ذلـ

البلدة من شح املياه«.
ويــضــيــف: »ال ســـور يــحــيــط بــبــيــروت، تلك 
الــبــلــدة الــجــمــيــلــة، وال قـــالع فــيــهــا، وقـــد بــدأ 
إعمارها قبل عشرين سنة، وانتهى العمل 
ــنــــوات، وهــــي تــتــمــتــع  فــيــهــا قــبــل خــمــس ســ
بــحــدائــق وعــمــارات ذات رونـــق، وغــالــبــا ما 
ــا مـــحـــاذيـــة لـــلـــمـــرفـــأ. مــنــاخ  ــهـ ــواقـ تـــكـــون أسـ
بيروت لطيف، إال أن مناخ األماكن األخرى 
فــي لــبــنــان أفــضــل مــن مــنــاخــهــا ومـــن مناخ 
ــام وبـــيـــروت  ــشــ ــان الــ ــيــ ــام، فــمــعــظــم أعــ ــ ــــشـ الـ

يقصدون األطراف لالصطياف«.
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