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م ــا قـيــل ل ــي ف ــي ال ـقــاهــرة بــأنـهــا ح ــي صـغـيــر،
إذ كــانــت مـحـكـمــة ال ـب ـن ــاء ،ج ـيــدة الـتــأسـيــس،
تعج بالسكان ،نابضة بالحياة ،ومزدحمة،
وجـ ــديـ ــرة ع ـل ــى امل ـس ـت ــوي ــات ك ــاف ــة أن تـحـمــل
اسـمـهــا كـمـيـنــاء ملـكــة امل ـكــرمــة ،وك ــذل ــك معنى
اسمها بالعربية وهو الغنية» .ويقول إن مياه
مينائها ضحلة ،وأرصفتها الرملية محمية
م ــن ج ـهــة ال ـب ـحــر ب ـح ـصــن ،وب ـســريــة مدفعية
بينها مدفع ضخم من عيار  500ملمتر ،يزرع
الرعب في قلوب البدو .ويشير إلى أن الجهة
األخـ ـ ــرى م ــن امل ــدي ـن ــة م ـحــاطــة ب ـس ــور سميك
مــرتـفــع بـمــا يـكـفــي ،وه ــو بـحــالــة ج ـيــدة وهــو
محاط بحفرة عميقة ،وعليه أبــراج في حالة
جـيــدة ،وبــه ثــاثــة أب ــواب ،هــي بــاب اليمن من
الـجـنــوب ،وب ــاب املــديـنــة امل ـنــورة فــي الـشـمــال،
وباب مكة في الشرق .ويقول ديدييه إنه أجمل
هذه األبواب ،حيث يقوم على حراسته برجان
منخفضان منحوتان بمهارة فائقة .ويخبرنا
الــرحــالــة الـفــرنـســي أن ع ــدد سـكــان ج ــدة يبلغ
ح ــوال ــي  20ألـ ــف ن ـس ـمــة ،وأنـ ـه ــا تـنـقـســم إلــى
حيني كبيرين هما؛ حــي اليمن فــي الجنوب،
وحي الشام في الشمال ،باإلضافة إلى أحياء
ص ـغ ـيــرة تـسـكـنـهــا م ـج ـمــوعــات م ـت ـمــايــزة من
السكان ،غالبًا ما يقع بينها شجارات عنيفة.
أم ــا شــوارعـهــا فـهــي عــريـضــة ونظيفة نظافة
مـقـبــولــة ،تـبــدأ ع ــادة بـســاحــات واس ـعــة جيدة
التهوية تشكل رئة للمدينة.
بيوت جدة

صدرت الطبعة األولى من هذه الرحلة التي عنونها مؤلفها بـ«اإلقامة
مع شريف مكة األكبر» في باريس عام  1857عن دار هاشيت ،وحظيت
باهتمام واسع من بعض الباحثين العرب المهتمين بتاريخ الحجاز

جدة 1854

رحالة فرنسي في أرض الحجاز
ّ
إلى الطائف
انـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــق املـ ـ ـ ــوكـ ـ ـ ــب ال ـ ـشـ ــري ـ ـفـ ــي
إل ـ ــى الـ ـط ــائ ــف ،وك ـ ـ ــان دي ــدي ـي ــه
ق ـ ــد اص ـ ـط ـ ـحـ ــب م ـ ـعـ ــه مـ ـت ــرج ــم
القنصلية الفرنسية فــي جــدة،
وبــاقــي مساعديه ،وقــد وصلوا
إل ـ ــى ب ـس ـت ــان الـ ـش ــري ــف األك ـب ــر
املـ ـسـ ـم ــى بـ ـسـ ـت ــان ال ـح ـس ـي ـن ـيــة
على مـشــارف مـكــة ،حيث كانت
بــانـتـظــارهــم وج ـبــة دس ـمــة هي
عبارة عن خروف كبير مسلوق.
وف ـ ــي ص ـب ـي ـحــة ال ـ ـيـ ــوم ال ـت ــال ــي
ت ــوجـ ـه ــوا إل ـ ــى الـ ـط ــائ ــف ل ـل ـقــاء
الشريف ،وفي طريقهم صادفوا
كــوكـبــة مــن ال ـبــدة راف ـقــوهــم في
مسيرهم .وقد وصفهم ديدييه
ب ـك ـل ـم ــات م ـف ـع ـم ــة ب ــاإلعـ ـج ــاب:
«ل ـيــس ب ــاإلم ـك ــان ت ـقــديــم لــوحــة
أكثر روعة ،وال استعراض أكثر
تأثيرًا ومفاجأة ،كانوا أول بدو
أشاهدهم في بيئتهم الحقيقية،
وحـمـلــت لـهــم مـنــذ تـلــك اللحظة
احترامًا واستلطافًا لم تزدهما
الـتـجــربــة الـطــويـلــة إال تـمـكـنــا».
وك ــان ــت ال ـح ـفــاوة وال ــوالئ ــم في
استقبالهم في أي محطة كانوا
ينزلون فيها لالستراحة ،وذلك
ألنـهــم ضـيــوف الشريف األكـبــر،
وع ـنــدمــا وص ـل ــوا إل ــى الـطــائــف
ً
ليال ،ودخلوا من بوابة املدينة،
وجـ ــدوهـ ــا غ ــارق ــة ف ــي الـصـمــت
والظالم ،فتوجهوا مباشرة إلى
املنزل الذي أعد إلقامتهم .وكانت
ف ـيــه ط ــاول ــة ط ـع ــام م ـع ــدة عـلــى
الطريقة األوروبية .وقد عدد لنا
ما تم تقديمه لهم في ذلك العشاء
ً
كما يلي« :جاء أوال الخروف الذي
يـعــد مــن ع ــادات الـضـيــافــة ،كــان
محشوًا بالرز واللوز والفستق.
ثم تلته أوراق العنب املحشوة،
والـكـبــاب ،وهــو قطع مــن اللحم
مربعة ومـشــويــة على السفود،
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
ً
متبال باألعشاب العطرية املقطعة
في الخل ،وله صلصة بالكريما
املطيبة بالتوابل ،وهو خليط كان
يثير الرعب لدى بدر الدين حسن
ال ـح ـل ــوان ــي امل ـش ـه ــور ف ــي «أل ــف
ليلة وليلة» .ثم أعلن عن تقديم
ال ـب ـي ــاف ن ـهــايــة ال ـع ـش ــاء ال ــذي
جــرت مراسمه بسرعة كبيرة».

في قصر الشريف
توجه شــارل ديدييه (الـصــورة) للقاء الشريف عبد املطلب ،الــذي كــان يسكن في قصره على
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
ً
ديدييه أن الشريف ملم إملامًا كامال بالشؤون السياسية الدولية ،ومطلع بشكل جيد على ما
يجري ،وكان مهتمًا أن يعرف أخبار فرنسا بعد االنقالب الذي حصل فيها في تلك الفترة.
بعد ذلك ينتقل الرحالة الفرنسي للحديث عن مدينة الطائف ،حيث يقول عن بساتينها« :إن
بساتني الطائف التي تجعلها مشهورة
في الحجاز كله منتشرة حول املدينة،
وتبدو كأنها واحــات في وسط الرمل.
إن ال ـب ـســاتــن ص ـغ ـيــرة ع ـلــى ال ـع ـمــوم،
وفـيـهــا قـلـيــل مــن ال ـن ـبــاتــات ،وال تدين
بـشـهــرتـهــا إال لـلـقـحــط ال ـشــامــل ال ــذي
يـ ـس ــود الـ ـج ــزي ــرة ال ـع ــرب ـي ــة».وي ـص ــف
ديــدي ـيــه ش ـ ــوارع ال ـطــائــف وأس ــواق ـه ــا،
ويمتدح لطف الناس وحسن تعاملهم
م ـعــه ،وي ـل ـفــت األن ـظ ــار إل ــى إحـســاســه
بالبرد للمرة األولــى منذ فترة طويلة.
ثم يحدثنا عن جولة سياحية شملت
امل ـن ــاط ــق امل ـح ـي ـطــة بــال ـطــائــف بــرعــايــة
الشريف .ويخلص إلى نتيجة مفادها
أنه بعد أن أتيحت له فرصة االختالط
بــال ـعــرب تــأكــد أن ال ـع ــرب أك ـثــر نباهة
وظرفًا من األتراك.

تيسير خلف

حـ ــن وص ـ ــل ال ــرح ــال ــة ال ـفــرن ـســي
ش ـ ـ ــارل دي ــديـ ـي ــه إلـ ـ ــى ج ـ ـ ـ َّـدة عـلــى
سـ ــاحـ ــل الـ ـبـ ـح ــر األحـ ـ ـم ـ ــر ف ـ ــي 22
كــانــون الـثــانــي /يـنــايــر 1854؛ فــوجــئ بأنها
مــدي ـنــة ك ـب ـيــرة وح ـي ــوي ــة ،بـعـكــس األوصـ ــاف
الـ ـت ــي زوده ب ـه ــا ف ــي الـ ـق ــاه ــرة ك ــل م ــن عـلــم
برغبته في السفر إلى الحجاز ،حيث قيل له
إنه سيرى حيًا صغيرًا ليس إال .ولذلك أحب
املدينة واسترسل في وصفها ،وتحدث كثيرًا
عــن جمالياتها ،ولــم يغفل بعض الجوانب
السلبية فيها ،ومع ذلك؛ يمكن القول إنه كان
مــن أكثر الــرحــالــة الــذيــن زاروا الـشــرق عناية
بالتفاصيل االجتماعية وحياة الناس.
وديدييه من مواليد جنيف عاصمة سويسرا
الفرنسية عام  ،1805وهو في األصل ينتمي
لعائلة فرنسية هاجرت إلــى سويسرا هربًا
من االضطهاد في عهد نابليون .وقــد درس
الـ ـق ــان ــون وع ـل ــم ال ـن ـب ــات وال ــري ــاضـ ـي ــات فــي
جنيف؛ قبل أن يستقر في باريس ،ويكتشف
فيها ولعه بالسفر والترحال ،خصوصًا بعد
أن كلفته الحكومة هناك بمهمة رسمية في
بــولـنــدا ،فأضحى خبيرًا بـشــؤون هــذا البلد
ال ــواق ــع فــي شــرقــي أوروبـ ـ ــا ،وكــذلــك بـشــؤون
أمل ــان ـي ــا امل ـ ـجـ ــاورة .ك ـمــا ع ـمــل ف ــي الـصـحــافــة
وساهم في إصدار جريدة ومجلة ،وألف كتبًا
عدة .وضع ديدييه نصب عينيه هدف السفر
إلــى إسبانيا ،ومــراكــش ،والجزيرة العربية،
وسـنــار ،ومـصــر .ولكن فقدانه لبصره منعه
مــن االسـتـمــرار فــي رحلته الـكـبــرى الـتــي كان
يخطط الستكمالها نحو بـغــداد؛ عن طريق
دمـشــق ،وحـلــب ،وبــاديــة الــرافــديــن الــواسـعــة،
ليصل إلى إسطنبول.
وي ـ ـبـ ــدو أن ال ـ ـهـ ــدف مـ ــن رحـ ــاتـ ــه ه ـ ـ ــذه؛ هــو
جـمــع املـعـلــومــات الــدقـيـقــة لـصــالــح الحكومة
الفرنسية عن هذه البالد التي تشكل مصدر
تنافس كبير مع بريطانيا ،إذ كانت فرنسا
فـ ــي ذل ـ ــك الـ ــوقـ ــت ت ـ ـحـ ــاول أن ت ـح ـص ــل عـلــى
حصتها مــن تــركــة الــرجــل املــريــض ال ــذي بدا
أن بــريـطــانـيــا ت ـحــاول أن تستأثر بــأثـمــن ما
فــي ه ــذه الـتــركــة ،مـكــرســة جـهــودهــا إلحـبــاط
األطماع الروسية الشرهة بأراضي السلطنة.
صــدرت الطبعة األولــى من هذه الرحلة التي
عنونها مؤلفها ب ــ«اإلقــامــة مــع شــريــف مكة
األكبر» في باريس عام  1857عن دار هاشيت،
وحظيت باهتمام واسع من بعض الباحثني
العرب املهتمني بتاريخ الحجاز ،كما صدرت
لها ترجمة عربية بتوقيع املترجم الدكتور
ع ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن ال ـب ـق ــاع ــي عـ ــن دار ال ـف ـي ـصــل
الثقافية عام .2001
من القاهرة إلى جدة

بــدأ ديــديـيــه رحلته إلــى الـحـجــاز مــن القاهرة
إل ــى ال ـســويــس وج ـب ــل س ـي ـنــاء ،وديـ ــر ســانــت
كاترين ،ثم توجه إلــى البحر األحمر فمر في
ميناء ينبع قاصدًا ّ
جدة التي وصفها بقوله:
«كم كانت دهشتي كبيرة حني وجدتها عكس

أناقة وحرارة وأمراض مستوطنة

يؤكد ديدييه أن التجارة هي العمل الوحيد
ل ـس ـكــان جـ ــدة ،وه ــي ت ــوف ــر ل ـهــم ال ـغ ـنــى على
ال ـع ـمــوم ،وي ـم ـتــدح ن ـشــاط أه ــل ه ــذه املــديـنــة
وخبرتهم وحيويتهم وتوقد أذهانهم ،بما
ي ـت ـعــارض م ــع ك ـســل ال ـشــرق ـيــن ع ـمــومــا كما
ي ـقــول .كـمــا يـمـتــدح أنــاقـتـهــم حـيــث يـفــرطــون
فــي اقـتـنــاء أدوات الــزيـنــة ،شــأنـهــم ش ــأن أهــل
مكة حيث تتشابه مالبسهم مع مالبس أهل
جدة تمامًا ،سواء مالبس النساء ،أم الرجال.
ويقول إن مالبس الرجال الداخلية مصنوعة
م ــن ال ـحــريــر امل ـض ـلــع ،ذي األلـ ـ ــوان ال ـجــذابــة،
وهي مشدودة على الخصر بحزام كشميري،
ً
ويلبسون فوقها عند الـخــروج ثوبًا طويال
مـفـتــوحــا مــن ال ـصــوف الـنــاعــم يسمى الجبة
امل ـص ـنــوعــة عـ ــادة ف ــي بـ ـغ ــداد .أم ــا رؤوس ـه ــم
فيغطونها بطاقية بيضاء مــزركـشــة ،يلتف

ح ــول ـه ــا ع ـم ــام ــة م ــن امل ــوسـ ـل ــن .والـ ـع ــام ــة ال
ً
يلبسون إال ثوبًا طويال من الكتان الخشن.
وفـيـمــا يتعلق بـلـبــاس ال ـن ـســاء ،يـقــول إن ــه ال
يستطيع الـتـكـلــم إال بـمــا ي ــراه ف ــي الـطــريــق،
فــاملـنـتـمـيــات إل ــى ال ـعــامــة مـنـقـبــات ،يختفني
تمامًا في ثوب من القطن األزرق ،أما األخريات
من الطبقة املترفة؛ فيرتدين ســراويــل زرقــاء
فضفاضة مزركشة بالفضة ،ويلبسن أثوابًا
مزركشة مصنوعة من حرير الهند .وعندما
يخرجن ،وهــذا نــادر الحدوث ،فإنهم يغطني
وج ــوهـ ـه ــن ب ـخ ـم ــار أبـ ـي ــض أو أزرق فــاتــح
يـسـمــى ال ـب ــرق ــع ،ويـلـتـحـفــن ثــوبــا فـضـفــاضــا
مصنوعًا من نسيج حريري صقيل (تفتة)،
أســود اللون يشبه الحبرة املصرية .ويشير
إلى ولع هؤالء النساء باملجوهرات ،شأنهن
ش ــأن كــل ال ـن ـســاء فــي ال ـشــرق وال ـغ ــرب ،وهــن

يلبسن خواتم كثيرة ،وعقودًا وأساور ،كلها
من الذهب ،ويضعن في أقدامهن خالخيل من
الفضة .أمــا مثالب جــدة كما يسميها؛ فهي
تتعلق بطقسها الـحــار وقـلــة املـيــاه الـعــذبــة،
واألم ــراض املستوطنة فيها ،ويقول إنــه هو
شـخـصـيــا ع ــان ــى ف ــي ب ـعــض األيـ ـ ــام م ــن هــذا
الطقس املــؤذي ،رغــم أن الوقت هو منتصف
شهر شباط /فبراير.
ويخبرنا ديــديـيــه أنــه لــم يتمكن مــن السكن
في أحــد الخانات املنتشرة في املدينة كونه
ال ينتمي لـفـئــة ال ـت ـجــار ،ول ــذا اسـتــأجــر ملــدة
شهر بيتًا له وملساعديه في الحي الشامي،
ق ــرب بــوابــة املــدي ـنــة امل ـن ــورة ،ويـسـتـطــرد في
الحديث عن تجارة العبيد في جــدة ،ويقول
إن مـصــدر هــذه الـتـجــارة هــو ميناء مـصـ َّـوع،
ويتحدث عن مصائر الجواري الالتي ينتهي

وتلفت بيوت جدة نظر شــارل ديدييه فيقول
إنها متينة البنيان ،وتتألف من طوابق عدة،
ولها أبواب على شكل أقواس؛ مبنية بالحجر،
ولـهــا مظهر جميل ،ذات نــوافــذ واسـعــة تطل
عـلــى ال ـخ ــارج .وي ـقــول إن ه ــذا ش ــيء ن ــادر في
البالد اإلسالمية ،ألن الحياة املنزلية مصانة،
ً
وتبنى البيوت عادة بطريقة ال تدع مجاال ألن
يتسرب أي شــيء مما يـحــدث داخ ــل البيوت.
ويقول إن هذه النوافذ التي تشبه مشربيات
الـقــاهــرة ،مغطاة بشبك مصنوع مــن الخشب
ّ
املفرض بمهارة عجيبة ،ليسمح بالرؤية من
ال ــداخ ــل ،مــن دون أن يتمكن مــن فــي الـخــارج
مــن رؤيــة الــداخــل ،وهــي ملونة بــألــوان زاهية
تتباين مع اللون األبيض للجدران.
وح ـ ــول سـ ــوق جـ ــدة يـ ـق ــول« :إن ـ ــه ي ـم ـتــد عـلــى
طول املدينة ،ويسير موازيًا للبحر ،ويتصل
ب ــه بــوســاطــة ش ــارع ــن جــانـبـيــن ،وأن ــه يضم
كل أنــواع البضائع ،وأكثرها أجنبي ،وكذلك
مــواد غذائية محلية أو مـسـتــوردة ،ونجد أن
بضائع دمشق وبغداد وفارس ومصر والهند
م ــوج ــودة ف ــي هـ ــذا الـ ـس ــوق ع ـبــر مـنـتـجــاتـهــا
الطبيعية أو املـصـنـعــة ،وت ـســود فـيــه فــي كل
األوقــات حركة غير عادية ،وليس من السهل
أن يـشــق امل ــرء طــريـقــه بــن أكـ ــداس الـبـضــائــع،
والـ ـجـ ـم ــال ،وال ـح ـم ــال ــن ،نــاه ـيــك ع ــن ال ـكــاب
الضالة واملـســاملــة الـتــي تبحث عــن رزقـهــا في
هذه الضوضاء».
نوبيون وحضارمة

ويـشـيــر رحــالـتـنــا إل ــى أن الـعـمــال فــي الـســوق
أو املـيـنــاء هــم فــي غالبيتهم مــن النوبيني أو
ال ـح ـض ــارم ــة وهـ ـ ــؤالء ي ـم ـت ــازون بــالــوســامــة،
والعضالت املفتولة ،والبأس الشديد ،ولكنه
يـ ــؤكـ ــد وجـ ـ ـ ــود م ـخ ـت ـل ــف األع ـ ـ ـ ـ ــراق ال ـب ـش ــري ــة
م ــن األف ــري ـق ـي ــة إلـ ــى ال ـق ــوق ــازي ــة ،إض ــاف ــة إلــى
تـنــوع اللغات وال ـعــادات مــن قبيل عــرب املــدن
والصحراء ،وتجار مسقط والبصرة ،واألتراك،
والـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن ،والـ ـي ــون ــانـ ـي ــن ،واملـ ـص ــري ــن،
والبربر ،والهنود بأعداد كبيرة ،واملاليزيني،
وال ـب ــان ـي ــان ـي ــن ،ح ـيــث ي ـل ـبــس ك ــل م ـن ـهــم زيــه
الوطني ،ويتكلم بلهجته الخاصة.
غ ـي ــر أن ش ـ ـ ــارل دي ــديـ ـي ــه ي ـل ـف ــت ال ـن ـظ ــر إل ــى
أن امل ـس ـي ـح ـيــن ف ــي زم ـ ــن م ـ ــاض ل ــم ي ـكــونــوا
ي ـس ـت ـط ـي ـعــون ال ـت ـح ــرك ب ـح ــري ــة ف ــي ج ـ ــدة أو
الحجاز ،أمــا اآلن ( )1854فقد تغيرت األمــور،
وأصبح املسيحيون يتمتعون بكامل حريتهم
في جدة ،وبأمن يــوازي ما يجدونه في مصر
وإسطنبول .ويـقــول« :لقد تجولت في أنحاء
املدينة كلها ،في كل األوقات ،في الليل والنهار،
وحدي في غالب األحيان ،ولم يتعرض لي أحد
قــط ،ووج ــدت مــن الـنــاس كلهم لطفًا وإكــرامــا.
ولم يزعجني إال املتسولون الذين ينتشرون
فـ ــي كـ ــل أح ـ ـيـ ــاء امل ــديـ ـن ــة ،ويـ ـ ـك ـ ــادون جـمـيـعــا
ي ـك ــون ــون م ــن ال ـه ـن ــود ،ق ــدم ــوا م ــن أوطــان ـهــم
ل ـل ـحــج ،وتـقـطـعــت ب ـهــم س ـبــل ال ـع ــودة لنقص
فــي امل ــال ،ومل ــا لــم يـكــن لـهــم أي مـ ــوارد ،فإنهم
ظلوا هنا عالة على الناس .هناك الكثير من
الحجاج املصرييني والنوبيني ،وهم كالهنود
في فقرهم ،ولكنهم يعملون بشجاعة لكسب
املبالغ الضرورية لعودتهم إلى أوطانهم».

بهن الـحــال فــي بيوت الـســادة ،حيث تصبح
نسبة غالبة منهن زوجات شرعيات ،بعد أن
ّ
ينجنب أوالدًا .ويــذكــرنــا رحالتنا أن زيــارتــه
لجدة لم تكن بقصد رؤية جدة نفسها ،وإنما
بـنـيــة ال ــذه ــاب إل ــى الـطــائــف لــرويــة الـشــريــف
عبد املطلب بن غالب ،وهي كما يقول مدينة
صـغـيــرة تـقــع عـلــى مـسـيــرة خـمـســة أي ــام إلــى
الداخل ،مشهورة بمياهها ،وجودة ثمارها،
وخـضــرة بساتينها ،ويــؤكــد أنـهــا دار إقامة
الشريف األكبر ،أمير مكة املكرمة الــذي بنى
فيها قصرًا.
وبعد أن يحصل على موافقة الشريف على
الزيارة؛ يحضر إلى جدة في يوم  22شباط/
ف ـب ــراي ــر م ـص ـط ـفــى أفـ ـن ــدي وك ـي ــل ال ـش ــري ــف،
بصحبة الهجن والرجال الذين أرسلهم أمير
الحجاز ملرافقته إلى الطائف.

