
صدرت الطبعة األولى من هذه الرحلة التي عنونها مؤلفها بـ»اإلقامة 
مع شريف مكة األكبر« في باريس عام 1857 عن دار هاشيت، وحظيت 

باهتمام واسع من بعض الباحثين العرب المهتمين بتاريخ الحجاز

جدة 1854
رّحالة فرنسي في أرض الحجاز

أناقة وحرارة وأمراض مستوطنة

تيسير خلف

ــة الــفــرنــســي  ــالــ ــرحــ ــل الــ ــ حــــن وصــ
ة عــلــى  ــيــــه إلــــــى جـــــــدَّ شـــــــارل ديــــديــ
ســــاحــــل الـــبـــحـــر األحـــــمـــــر فـــــي 22 
الــثــانــي/ يــنــايــر 1854؛ فــوجــئ بأنها  كــانــون 
مــديــنــة كــبــيــرة وحـــيـــويـــة، بــعــكــس األوصــــاف 
ــل مــــن عــلــم  الـــتـــي زوده بـــهـــا فــــي الــــقــــاهــــرة كــ
برغبته في السفر إلى الحجاز، حيث قيل له 
إنه سيرى حيًا صغيرًا ليس إال. ولذلك أحب 
املدينة واسترسل في وصفها، وتحدث كثيرًا 
الجوانب  بعض  يغفل  ولــم  جمالياتها،  عــن 
السلبية فيها، ومع ذلك؛ يمكن القول إنه كان 
مــن أكثر الــرحــالــة الــذيــن زاروا الــشــرق عناية 

بالتفاصيل االجتماعية وحياة الناس.
وديدييه من مواليد جنيف عاصمة سويسرا 
الفرنسية عام 1805، وهو في األصل ينتمي 
هربًا  سويسرا  إلــى  هاجرت  فرنسية  لعائلة 
نابليون. وقــد درس  من االضطهاد في عهد 
ــنـــبـــات والـــريـــاضـــيـــات فــي  ــم الـ ــلـ الـــقـــانـــون وعـ
جنيف؛ قبل أن يستقر في باريس، ويكتشف 
فيها ولعه بالسفر والترحال، خصوصًا بعد 
في  بمهمة رسمية  الحكومة هناك  كلفته  أن 
البلد  هــذا  بــشــؤون  بــولــنــدا، فأضحى خبيرًا 
الـــواقـــع فــي شــرقــي أوروبــــــا، وكــذلــك بــشــؤون 
أملـــانـــيـــا املــــجــــاورة. كــمــا عــمــل فـــي الــصــحــافــة 
وساهم في إصدار جريدة ومجلة، وألف كتبًا 
عدة. وضع ديدييه نصب عينيه هدف السفر 
العربية،  والجزيرة  ومــراكــش،  إسبانيا،  إلــى 
فقدانه لبصره منعه  وســنــار، ومــصــر. ولكن 
مــن االســتــمــرار فــي رحلته الــكــبــرى الــتــي كان 
بــغــداد؛ عن طريق  يخطط الستكمالها نحو 
دمــشــق، وحــلــب، وبــاديــة الــرافــديــن الــواســعــة، 

ليصل إلى إسطنبول.
ويــــبــــدو أن الــــهــــدف مــــن رحــــاتــــه هـــــــذه؛ هــو 
جــمــع املــعــلــومــات الــدقــيــقــة لــصــالــح الحكومة 
الفرنسية عن هذه الباد التي تشكل مصدر 
فرنسا  كانت  إذ  بريطانيا،  كبير مع  تنافس 
ــك الــــوقــــت تــــحــــاول أن تـــحـــصـــل عــلــى  ــ فــــي ذلــ
حصتها مــن تــركــة الــرجــل املــريــض الـــذي بدا 
بــأثــمــن ما  تــحــاول أن تستأثر  بــريــطــانــيــا  أن 
فــي هـــذه الــتــركــة، مــكــرســة جــهــودهــا إلحــبــاط 
األطماع الروسية الشرهة بأراضي السلطنة.

صــدرت الطبعة األولــى من هذه الرحلة التي 
مــع شــريــف مكة  »اإلقــامــة  بـــ عنونها مؤلفها 
األكبر« في باريس عام 1857 عن دار هاشيت، 
وحظيت باهتمام واسع من بعض الباحثن 
العرب املهتمن بتاريخ الحجاز، كما صدرت 
الدكتور  املترجم  بتوقيع  عربية  ترجمة  لها 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــبـــقـــاعـــي عــــن دار الــفــيــصــل 

الثقافية عام 2001.

من القاهرة إلى جدة
بــدأ ديــديــيــه رحلته إلــى الــحــجــاز مــن القاهرة 
ــر ســانــت  ــ ــى الـــســـويـــس وجـــبـــل ســـيـــنـــاء، وديـ إلــ
إلــى البحر األحمر فمر في  كاترين، ثم توجه 
ميناء ينبع قاصدًا جّدة التي وصفها بقوله: 
»كم كانت دهشتي كبيرة حن وجدتها عكس 

مـــا قــيــل لـــي فـــي الـــقـــاهـــرة بــأنــهــا حـــي صــغــيــر، 
إذ كــانــت مــحــكــمــة الـــبـــنـــاء، جــيــدة الــتــأســيــس، 
ومزدحمة،  بالحياة،  نابضة  بالسكان،  تعج 
ــة أن تــحــمــل  ــافـ وجــــديــــرة عـــلـــى املـــســـتـــويـــات كـ
اســمــهــا كــمــيــنــاء ملــكــة املــكــرمــة، وكـــذلـــك معنى 
اسمها بالعربية وهو الغنية«. ويقول إن مياه 
محمية  الرملية  وأرصفتها  ضحلة،  مينائها 
مـــن جــهــة الــبــحــر بــحــصــن، وبــســريــة مدفعية 
بينها مدفع ضخم من عيار 500 ملمتر، يزرع 
الرعب في قلوب البدو. ويشير إلى أن الجهة 
األخــــــرى مـــن املـــديـــنـــة مــحــاطــة بـــســـور سميك 
مــرتــفــع بــمــا يــكــفــي، وهـــو بــحــالــة جــيــدة وهــو 
أبــراج في حالة  محاط بحفرة عميقة، وعليه 
جــيــدة، وبــه ثــاثــة أبــــواب، هــي بــاب اليمن من 
الــجــنــوب، وبـــاب املــديــنــة املــنــورة فــي الــشــمــال، 
وباب مكة في الشرق. ويقول ديدييه إنه أجمل 
هذه األبواب، حيث يقوم على حراسته برجان 
منخفضان منحوتان بمهارة فائقة. ويخبرنا 
الــرحــالــة الــفــرنــســي أن عـــدد ســكــان جـــدة يبلغ 
حـــوالـــي 20 ألــــف نــســمــة، وأنـــهـــا تــنــقــســم إلــى 
الجنوب،  فــي  اليمن  حــي  هما؛  كبيرين  حين 
وحي الشام في الشمال، باإلضافة إلى أحياء 
صــغــيــرة تــســكــنــهــا مــجــمــوعــات مــتــمــايــزة من 
السكان، غالبًا ما يقع بينها شجارات عنيفة. 
فــهــي عــريــضــة ونظيفة نظافة  أمـــا شــوارعــهــا 
مــقــبــولــة، تــبــدأ عـــادة بــســاحــات واســعــة جيدة 

التهوية تشكل رئة للمدينة.

بيوت جدة
وتلفت بيوت جدة نظر شــارل ديدييه فيقول 
إنها متينة البنيان، وتتألف من طوابق عدة، 
ولها أبواب على شكل أقواس؛ مبنية بالحجر، 
نــوافــذ واســعــة تطل  ولــهــا مظهر جميل، ذات 
عــلــى الـــخـــارج. ويــقــول إن هـــذا شـــيء نـــادر في 
الباد اإلسامية، ألن الحياة املنزلية مصانة، 
وتبنى البيوت عادة بطريقة ال تدع مجااًل ألن 
البيوت.  داخـــل  يــحــدث  أي شــيء مما  يتسرب 
التي تشبه مشربيات  النوافذ  ويقول إن هذه 
الخشب  مــن  الــقــاهــرة، مغطاة بشبك مصنوع 
بالرؤية من  ليسمح  املفّرض بمهارة عجيبة، 
الــخــارج  الـــداخـــل، مــن دون أن يتمكن مــن فــي 
مــن رؤيـــة الــداخــل، وهــي ملونة بــألــوان زاهية 

تتباين مع اللون األبيض للجدران.
ــه يــمــتــد عــلــى  ــ ــقــــول: »إنــ ــدة يــ ــ ــــوق جـ ــول سـ ــ وحــ
ويتصل  للبحر،  موازيًا  ويسير  املدينة،  طول 
بـــه بــوســاطــة شـــارعـــن جــانــبــيــن، وأنــــه يضم 
وكذلك  أجنبي،  وأكثرها  البضائع،  أنــواع  كل 
أن  أو مــســتــوردة، ونجد  مــواد غذائية محلية 
بضائع دمشق وبغداد وفارس ومصر والهند 
مــــوجــــودة فـــي هــــذا الـــســـوق عــبــر مــنــتــجــاتــهــا 
فــي كل  فــيــه  املــصــنــعــة، وتــســود  أو  الطبيعية 
األوقــات حركة غير عادية، وليس من السهل 
أن يــشــق املــــرء طــريــقــه بــن أكــــداس الــبــضــائــع، 
والـــجـــمـــال، والـــحـــمـــالـــن، نــاهــيــك عـــن الــكــاب 
الضالة واملــســاملــة الــتــي تبحث عــن رزقــهــا في 

هذه الضوضاء«.

نوبيون وحضارمة
ويــشــيــر رحــالــتــنــا إلـــى أن الــعــمــال فــي الــســوق 
أو  النوبين  مــن  فــي غالبيتهم  املــيــنــاء هــم  أو 
ــازون بــالــوســامــة،  ــتـ ــمـ الـــحـــضـــارمـــة وهــــــؤالء يـ
ولكنه  الشديد،  والبأس  املفتولة،  والعضات 
يــــؤكــــد وجــــــــود مـــخـــتـــلـــف األعـــــــــــراق الـــبـــشـــريـــة 
ــة، إضـــافـــة إلــى  ــازيـ ــقـــوقـ مـــن األفـــريـــقـــيـــة إلــــى الـ
تــنــوع اللغات والــعــادات مــن قبيل عــرب املــدن 
والصحراء، وتجار مسقط والبصرة، واألتراك، 
ــريــــن،  ــيــــن، واملــــصــ ــانــ ــونــ ــيــ والـــــســـــوريـــــن، والــ
واملاليزين،  كبيرة،  بأعداد  والهنود  والبربر، 
والـــبـــانـــيـــانـــيـــن، حــيــث يــلــبــس كـــل مــنــهــم زيــه 

الوطني، ويتكلم بلهجته الخاصة.
ــيــــه يـــلـــفـــت الـــنـــظـــر إلـــى  غـــيـــر أن شـــــــارل ديــــديــ
ــم يــكــونــوا  أن املــســيــحــيــن فــــي زمـــــن مـــــاض لــ
ــرك بـــحـــريـــة فــــي جـــــدة أو  ــحـ ــتـ يــســتــطــيــعــون الـ
أمــا اآلن )1854( فقد تغيرت األمــور،  الحجاز، 
وأصبح املسيحيون يتمتعون بكامل حريتهم 
في جدة، وبأمن يــوازي ما يجدونه في مصر 
أنحاء  في  تجولت  »لقد  ويــقــول:  وإسطنبول. 
املدينة كلها، في كل األوقات، في الليل والنهار، 
وحدي في غالب األحيان، ولم يتعرض لي أحد 
قــط، ووجـــدت مــن الــنــاس كلهم لطفًا وإكــرامــًا. 
ينتشرون  الذين  املتسولون  إال  يزعجني  ولم 
ــة، ويـــــكـــــادون جــمــيــعــًا  ــنــ ــديــ فــــي كــــل أحــــيــــاء املــ
ــنـــود، قـــدمـــوا مـــن أوطــانــهــم  ــهـ يـــكـــونـــون مـــن الـ
لــلــحــج، وتــقــطــعــت بــهــم ســبــل الـــعـــودة لنقص 
ــــوارد، فإنهم  ــال، وملـــا لــم يــكــن لــهــم أي مـ فــي املــ
الكثير من  الناس. هناك  ظلوا هنا عالة على 
الحجاج املصريين والنوبين، وهم كالهنود 
لكسب  فقرهم، ولكنهم يعملون بشجاعة  في 

املبالغ الضرورية لعودتهم إلى أوطانهم«.
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الــذي كــان يسكن في قصره على  توجه شــارل ديدييه )الــصــورة( للقاء الشريف عبد املطلب، 
مسافة من مدينة الطائف، وقد الحظ رحالتنا مظاهر البذخ التي كان الشريف يحيط نفسه بها، 
وهي مظاهر أوروبية، كما قال، والسبب في رأيه أن الشريف عاش سنوات طويلة من حياته في 

إسطنبول قبل أن يتم عزل شريف مكة السابق عون الرفيق، ويعني مكانه.
وقد دار حوار سياسي بني الرجلني أطلع خالله ديدييه الشريف على مجمل األوضاع السياسية 
في أوروبــا، وخصوصًا أخبار الحرب الروسية العثمانية، وقد خمن أن الشريف متعاطف مع 
الروس كرها بالعثمانيني، رغم تحفظ الشريف في إبداء أي موقف حيال ما سمعه. ولفت نظر 
الدولية، ومطلع بشكل جيد على ما   بالشؤون السياسية 

ً
ديدييه أن الشريف ملم إملامًا كامال

يجري، وكان مهتمًا أن يعرف أخبار فرنسا بعد االنقالب الذي حصل فيها في تلك الفترة.
»إن  يقول عن بساتينها:  الطائف، حيث  للحديث عن مدينة  الفرنسي  الرحالة  ينتقل  ذلك  بعد 
بساتني الطائف التي تجعلها مشهورة 
في الحجاز كله منتشرة حول املدينة، 
وتبدو كأنها واحــات في وسط الرمل. 
إن الــبــســاتــني صــغــيــرة عــلــى الــعــمــوم، 
وفــيــهــا قــلــيــل مــن الــنــبــاتــات، وال تدين 
بــشــهــرتــهــا إال لــلــقــحــط الــشــامــل الـــذي 
يـــســـود الــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة«.ويـــصـــف 
ديــديــيــه شـــــوارع الــطــائــف وأســـواقـــهـــا، 
الناس وحسن تعاملهم  ويمتدح لطف 
ــار إلــــى إحــســاســه  ــظـ مــعــه، ويــلــفــت األنـ
طويلة.  فترة  منذ  األولــى  للمرة  بالبرد 
ثم يحدثنا عن جولة سياحية شملت 
املـــنـــاطـــق املــحــيــطــة بـــالـــطـــائـــف بــرعــايــة 
الشريف. ويخلص إلى نتيجة مفادها 
أنه بعد أن أتيحت له فرصة االختالط 
الـــعـــرب أكــثــر نباهة  بــالــعــرب تــأكــد أن 

وظرفًا من األتراك.

 في قصر الشريف
انـــــطـــــلـــــق املــــــــوكــــــــب الــــشــــريــــفــــي 
ــائــــف، وكـــــــان ديـــديـــيـــه  ــطــ إلــــــى الــ
ــه مـــتـــرجـــم  ــ ــعـ ــ ــــب مـ ــــحـ ــطـ ــ قـــــــد اصـ
جــدة،  فــي  الفرنسية  القنصلية 
وقــد وصلوا  وبــاقــي مساعديه، 
ــبـــر  ــان الــــشــــريــــف األكـ ــتـ ــى بـــسـ ــ إلــ
ــتــــان الــحــســيــنــيــة  املــــســــمــــى بــــســ
على مــشــارف مــكــة، حيث كانت 
بــانــتــظــارهــم وجــبــة دســمــة هي 
عبارة عن خروف كبير مسلوق. 
ــــي صــبــيــحــة الــــيــــوم الـــتـــالـــي  وفــ
ــــى الـــطـــائـــف لــلــقــاء  تـــوجـــهـــوا إلــ
الشريف، وفي طريقهم صادفوا 
كــوكــبــة مـــن الـــبـــدة رافــقــوهــم في 
ديدييه  وصفهم  وقد  مسيرهم. 
بـــكـــلـــمـــات مـــفـــعـــمـــة بــــاإلعــــجــــاب: 
»لــيــس بـــاإلمـــكـــان تــقــديــم لــوحــة 
أكثر روعة، وال استعراض أكثر 
تأثيرًا ومفاجأة، كانوا أول بدو 
أشاهدهم في بيئتهم الحقيقية، 
وحــمــلــت لــهــم مــنــذ تــلــك اللحظة 
تزدهما  لم  احترامًا واستلطافًا 
الــتــجــربــة الــطــويــلــة إال تــمــكــنــًا«.

وكـــانـــت الــحــفــاوة والـــوالئـــم في 
استقبالهم في أي محطة كانوا 
ينزلون فيها لاستراحة، وذلك 
ألنــهــم ضــيــوف الشريف األكــبــر، 
وعــنــدمــا وصـــلـــوا إلــــى الــطــائــف 
، ودخلوا من بوابة املدينة، 

ً
ليا

ــة فــــي الــصــمــت  ــارقــ وجــــدوهــــا غــ
والظام، فتوجهوا مباشرة إلى 
املنزل الذي أعد إلقامتهم. وكانت 
فـــيـــه طــــاولــــة طـــعـــام مـــعـــدة عــلــى 
الطريقة األوروبية. وقد عدد لنا 
ما تم تقديمه لهم في ذلك العشاء 
كما يلي: »جاء أواًل الخروف الذي 
ـــادات الــضــيــافــة، كــان  يــعــد مــن عـ
محشوًا بالرز واللوز والفستق. 
العنب املحشوة،  أوراق  تلته  ثم 
والــكــبــاب، وهــو قطع مــن اللحم 
السفود،  على  ومــشــويــة  مربعة 
وعصائر الورد املخثرة املطبوخة 
مع صدور الفراريج أو الخراف. 
أتت بعد ذلك تشكيلة منوعة من 
الحلويات تسمى الفطير، ناهيك 
عن األشياء العجيبة، كان كل ذلك 
 باألعشاب العطرية املقطعة 

ً
متبا

في الخل، وله صلصة بالكريما 
املطيبة بالتوابل، وهو خليط كان 
يثير الرعب لدى بدر الدين حسن 
الـــحـــلـــوانـــي املـــشـــهـــور فـــي »ألـــف 
ليلة وليلة«. ثم أعلن عن تقديم 
الـــبـــيـــاف نــهــايــة الـــعـــشـــاء الـــذي 
كبيرة«. بسرعة  مراسمه  جــرت 

إلى الطائف

يؤكد ديدييه أن التجارة هي العمل الوحيد 
ــــدة، وهــــي تـــوفـــر لــهــم الــغــنــى على  لــســكــان جـ
الــعــمــوم، ويــمــتــدح نــشــاط أهـــل هـــذه املــديــنــة 
بما  أذهانهم،  وتوقد  وحيويتهم  وخبرتهم 
يــتــعــارض مـــع كــســل الــشــرقــيــن عــمــومــًا كما 
يــقــول. كــمــا يــمــتــدح أنــاقــتــهــم حــيــث يــفــرطــون 
فــي اقــتــنــاء أدوات الــزيــنــة، شــأنــهــم شـــأن أهــل 
مكة حيث تتشابه مابسهم مع مابس أهل 
جدة تمامًا، سواء مابس النساء، أم الرجال. 
ويقول إن مابس الرجال الداخلية مصنوعة 
مـــن الــحــريــر املــضــلــع، ذي األلــــــوان الــجــذابــة، 
وهي مشدودة على الخصر بحزام كشميري، 
 
ً
طويا ثوبًا  الــخــروج  عند  فوقها  ويلبسون 
مــفــتــوحــًا مــن الــصــوف الــنــاعــم يسمى الجبة 
ــا رؤوســـهـــم  ــادة فـــي بـــغـــداد. أمــ ــ املــصــنــوعــة عـ
يلتف  مــزركــشــة،  بيضاء  بطاقية  فيغطونها 

يلبسن خواتم كثيرة، وعقودًا وأساور، كلها 
من الذهب، ويضعن في أقدامهن خاخيل من 
فهي  يسميها؛  كما  جــدة  مثالب  أمــا  الفضة. 
الــعــذبــة،  املــيــاه  الــحــار وقــلــة  تتعلق بطقسها 
إنــه هو  املستوطنة فيها، ويقول  واألمـــراض 
شــخــصــيــًا عـــانـــى فـــي بــعــض األيــــــام مـــن هــذا 
الطقس املــؤذي، رغــم أن الوقت هو منتصف 

شهر شباط/ فبراير.
السكن  مــن  لــم يتمكن  أنــه  ديــديــيــه  ويخبرنا 
املدينة كونه  املنتشرة في  الخانات  أحــد  في 
ال ينتمي لــفــئــة الــتــجــار، ولــــذا اســتــأجــر ملــدة 
الشامي،  الحي  في  له وملساعديه  بيتًا  شهر 
ــنـــورة، ويــســتــطــرد في  قـــرب بــوابــة املــديــنــة املـ
العبيد في جــدة، ويقول  الحديث عن تجارة 
ع،  إن مــصــدر هــذه الــتــجــارة هــو ميناء مــصــوَّ
ويتحدث عن مصائر الجواري الاتي ينتهي 

حـــولـــهـــا عـــمـــامـــة مــــن املـــوســـلـــن. والـــعـــامـــة ال 
 من الكتان الخشن.

ً
يلبسون إال ثوبًا طويا

وفــيــمــا يتعلق بــلــبــاس الــنــســاء، يــقــول إنـــه ال 
الــطــريــق،  ــراه فـــي  يــ الــتــكــلــم إال بــمــا  يستطيع 
فــاملــنــتــمــيــات إلـــى الــعــامــة مــنــقــبــات، يختفن 
تمامًا في ثوب من القطن األزرق، أما األخريات 
زرقــاء  فيرتدين ســراويــل  املترفة؛  الطبقة  من 
أثوابًا  فضفاضة مزركشة بالفضة، ويلبسن 
مزركشة مصنوعة من حرير الهند. وعندما 
يخرجن، وهــذا نــادر الحدوث، فإنهم يغطن 
فــاتــح  أزرق  أو  أبــــيــــض  بـــخـــمـــار  وجـــوهـــهـــن 
يــســمــى الـــبـــرقـــع، ويــلــتــحــفــن ثـــوبـــًا فــضــفــاضــًا 
)تفتة(،  صقيل  حريري  نسيج  من  مصنوعًا 
ويشير  املصرية.  الحبرة  يشبه  اللون  أســود 
إلى ولع هؤالء النساء باملجوهرات، شأنهن 
ــغـــرب، وهــن  ــأن كــل الــنــســاء فــي الــشــرق والـ شـ

بهن الــحــال فــي بيوت الــســادة، حيث تصبح 
نسبة غالبة منهن زوجات شرعيات، بعد أن 
زيــارتــه  أن  رحالتنا  ويــذّكــرنــا  أوالدًا.  ينجنب 
لجدة لم تكن بقصد رؤية جدة نفسها، وإنما 
بــنــيــة الـــذهـــاب إلـــى الــطــائــف لــرويــة الــشــريــف 
عبد املطلب بن غالب، وهي كما يقول مدينة 
صــغــيــرة تــقــع عــلــى مــســيــرة خــمــســة أيــــام إلــى 
الداخل، مشهورة بمياهها، وجودة ثمارها، 
إقامة  دار  أنــهــا  ويــؤكــد  وخــضــرة بساتينها، 
الــذي بنى  املكرمة  أمير مكة  الشريف األكبر، 

فيها قصرًا.
الشريف على  موافقة  أن يحصل على  وبعد 
الزيارة؛ يحضر إلى جدة في يوم 22 شباط/ 
ــل الـــشـــريـــف،  ــيـ ــنــــدي وكـ فـــبـــرايـــر مــصــطــفــى أفــ
بصحبة الهجن والرجال الذين أرسلهم أمير 

الحجاز ملرافقته إلى الطائف.

رسم لجدة أواخر 
القرن التاسع عشر 
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