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المو�سيقى الفار�سية ...روح ال�شرق ال�ساحرة!
عبد الرحمن ناصر



هل فكّرتَ يوما ً أن ّ
تطلِع على الثقافة اإليرانية بعيدا ً عن
السياسة؟ األدب والموسيقى والشعر وباقي الفروع األخرى
في حضارة إي��ران التي تمت ّد لقرون طويلة من قبل ميالد
المسيح .هل تعّ رفت إلى الموسيقى الفارسية أو سمعتها؟ كيف
تأثرت بموسيقى حضارات غيرها وكيف أ ّثرت في الموسيقى
العربية ،واشتهر في بالد العرب موسيقيون فرس وعلماء
موسيقى كالفارابي وابن سينا؟
في هذا التقرير ،نأخذك في جولة مع الموسيقى الفارسية
التي تنطوي على روح الشرق الساحرة الباهرة.
يعود تاريخ الموسيقى الفارسية إلى آالف السنين منذ
عهد حضارة عيالم ،م��رورا ً بباقي الحضارات التي م ّرت من
أرض ف��ارس ،ص��ارت الموسيقى ظاهرة ج��دا ً وازده��رت في
عصور الساسانيين ألنها كانت في الطقوس الدينية للعبادة
الزرادشتية .مما يشاع كذلك ،أنّ اإلسكندر األكبر بعدما غزا بالد
المشرق اف ُتتن بموسيقى الشرق جداً .بعض الك ّتاب يقولون إنّ
هذا الموقف يعكس ما كانت تعاني منه الموسيقى اإلغريقية
مقابل ما كانت تتميز به موسيقى الشرق الساحرة.
وفقا ً للباحث والناقد الموسيقي اإليراني فتح الله ناصح
بور ،فإنّ السجلاّ ت التاريخية القديمة تؤ ّكد وجود الموسيقى
في ف��ارس القديمة .أق��دم ه��ذه السجلاّ ت يعود إل��ى األلفية
الخامسة قبل الميالد .وفقا ً لتلك السجلاّ ت ،كانت اآلالت
الموسيقية الموجودة في إيران من األقدم في العالم ،وهذه
اآلالت هي :آلة الهارب والطبل .في فارس القديمة كانت آلة
موسيقية تسمى «ق��وب��وز» (آل��ة العشق) ،وه��ي آل��ة تعود
جذورها إلى  6000سنة تقريباً.

العراقة والتأثير الخارجي

ح ّتمت المنطقة الجغرافية لالمبراطوريات التي حكمت
بالد فارس عليها أن تزداد ا ّتساعا ً أو انحصارا ً وفقا ً للعوامل
التي تحيط بها أو الزمن الذي تعيشه .فحتى هذه اللحظة
ثمة ع�لاق��ات ثقافية وحضارية قوية بين إي���ران وال��دول
المجاورة لها ،بالتأكيد هذه الصالت الثقافية بالمقام األول
تؤثر في الموسيقى اإليرانية كما تتأثر بها الموسيقى اإليرانية
كذلك .كما أنّ موقع إيران الجغرافي يجعلها ملتقى المشرق

منحوتة اثرية لموسيقي فارسي

معاً .فمن ناحية تأثرت
اإليرانية بدايات القرن
عندما كانت تربطها
ق����وي����ة ب���روس���ي���ا
ال��ع��س��ك��ري��ة
أك����ث����ر

وال��م��غ��رب
الموسيقى
ال��م��اض��ي
ع��ل��اق�����ات
ب��ال��م��وس��ي��ق��ى
الروسية ،بينما تأثرت
بالغرب إبان حكم الشاه.
الموسيقى اإليرانية التقليدية
تتداخل فيها رواف���د كثيرة لثقافات
وح���ض���ارات أخ����رى .وتعتبر الموسيقى
الهندية صاحبة التأثير األكبر على الموسيقى
الفارسية .فقد طلب بهرام ملك الساسانيين من ملك الهند
(والد زوجته) أن يرسل معه  1200موسيقي هندي ليم ّتعوا
اإليرانيين بموسيقاهم .كما أشار أبو ريحان البيروني إلى هذا
التأثر .أبرز هذه التأثيرات أنّ بعض اآلالت الموسيقية الهندية
شائعة في الموسيقى اإليرانية كآل َتي «القان» و«الداراي» .من
الناحية األخرى ،تتأثر الموسيقى الهندية كذلك بالموسيقى
اإليرانية ،فالتأ ّثر بينهما كان متبادالً .السلطان الهندي «أكبر
شاه» كان في بالطه موسيقيون إيرانيون من بينهم الموسيقي
والشاعر أمير خسرو دهلوي.
كذلك ،يمكننا الحديث عن التأثر الصيني بالموسيقى
اإليرانية .فقد ُنقلت آالت إيرانية عدّة إلى الصين ومنها آل َتا
«السورنا» و«البارات» (العود اإليراني).

اآلالت الخاصة بالموسيقى الفارسية

للموسيقى الفارسية التقليدية بعض اآلالت الخاصة بها.
فالعود اإليراني مثالً يختلف عن العود العربي ،ونورد بعض
اآلالت التي اخ ُترعت في فارس وص��ارت ج��زءا ً من المخيال
الموسيقي لدى اإليرانيين:
«قوبوز» (آلة العشق) :يقال إ ّنها تعتبر اآللة األ ّم لجميع
اآلالت الموسيقية التي يُع َزف عليها في الشرق األوسط .وقد
عُ رفت منذ  500سنة وح ّتى اآلن ِباسم «آلة العشق» ،وهي
آلة قديمة جداً ،ووفقا ً لبعض وثائق علم اآلثار ،تعود جذورها
إلى  6000سنة تقريباً .أي أنها كانت مشهورة بين قبائل
السومريين.
«الچنك» :من اآلالت الوترية الموسيقية الفارسية القديمة

تشبه جدا ً القيثارة .وقد كانت منتشرة على نطاق شعبي كبير
خالل عهد الحكم الساساني .تظهر اآللة في اللوحات الجدارية
الفارسية القديمة ،وقد تغيّر شكلها بتط ّور صناعتها منذ ما
يقارب أربعة آالف سنة قبل الميالد .يُع َزف على هذه اآللة في
الغالب من قبل النساء ،وتشهد اآلن محاوالت إحيائها من جديد
مع الموسيقى الجديدة.
«سه تار» :وهي من اآلالت الوترية التي تنتمي إلى عائلة
العود .وتتكون الكلمة من مقطعين «سه» يعني ثالثة ،و«تار»
َ
تعني وتر ،وهي آلة بثالثة أوتار .أ ُ
ضيف إليها وت ٌر رابع
في ما بعد .نشأت في بالد ف��ارس قبل انتشار
نطاق واس��ع في
اإلس�لام وتستخدم على
ٍ
جميع أنحاء إيران وآسيا الوسطى.

الموسيقيون
الفرس في التاريخ
اإلسالمي

يُع َرف عدد من الموسيقيين اإليرانيين
وعلماء الموسيقى ك��ذل��ك ف��ي التاريخ
اإلس�لام��ي ،ولربما لم يخرج موسيقيون
كبار من العرب مثلما خرج من الفرس .ربما
بسابق تأثير الثقافة الفارسية الممتدة لسنين
طويلة قبل الميالد والتي كانت الموسيقى من
الروافد األساسية لهذه الثقافة ،خصوصا ً أنها
كانت تستخدم في الطقوس الدينية للديانة
الزرادشتية .مع فتح بالد فارس كامل ًة ومع صعود
الخالفة األموية ،تشابكت الثقافات واختلطت فتأثرت
ببعضها .بدأت الموسيقى الفارسية في العصر األموي تأخذ
وضعها مع انتشار المغ ّنين والموسيقيين في قصور الخلفاء
ومجالس الوزراء والمترفين.
يذكر المؤ ّرخون أنّ أحد ذوي األصول الفارسية وهو «سائب
خاثر» كان مولى لعبد الله بن جعفر ،كان عبد الله قد سمع أحد

المغ ّنين الفرس (اسمه نشيط الفارسي) يغني فأعجب به،
الفارسي بالعربية.
فقال له سائب :أنا أصنع لك مثل غناء هذا
ّ
وهو أ ّول من صنع العود في المدينة وغ ّنى مستعينا ً به ،وفقا ً
ألبي الفرج األصفهاني في كتابه األشهر «األغاني».
إذن ،فقد كان الغناء العربي األول متقن الصنعة متأثرا ً
بالموسيقى الفارسية .وق��د ت��أث��رت الموسيقى العربية
بالموسيقى الفارسية كثيراً ،وربما ك��ان تأثير الموسيقى
الفارسية األق��وى واألب��رز في الموسيقى العربية ،خصوصا ً
أنّ صعود الموسيقى الفارسية ازداد ارتفاعا ً مع وصول
العباسيين إلى السلطة ،الذين اعتمدوا على الفرس في إقامة
دولتهم وإدارتها.
ربما يضيق مجال التقرير عن ذك��ر بعض الموسيقيين
الفرس الذين آث��روا الحياة الموسيقية العربية والشرقية
عموما ً إبان االمبراطوريات اإلسالمية المتعاقبة .لكننا نذكر
هنا أن الفارابي الفيلسوف ذا األصل
الفارسي ،له مؤلفات هامة جدا ً
ف��ي ال��م��وس��ي��ق��ى .م��ن كتبه
المه ّمة ج ّداً« :الموسيقى
الكبير» ،و«المدخل
إل������ى ص��ن��اع��ة
ال��م��وس��ي��ق��ى».
وف���������ق���������ا ً
ل��م��ؤرخ��ي��ن
ع��دي��دي��ن،
ف���������������إنّ
ال��ف��اراب��ي
هو من ط ّور
آلة القانون
الموسيقية،
ك����م����ا ق������دّم
وصفا ً في كتبه
ع��ن آل���ة ال��رب��اب
ال��م��وس��ي��ق��ي��ة ذات
الوتر الواحد ،والوترين
في الغلظة .كما يُعتبَر أ ّول من
ال��م��ت��س��اوي��ي��ن
ع ّرف صناعة الموسيقى ومصطلح الموسيقى .بعض األسماء

فرقة رستاك

الفارابي
واألصوات الموسيقية كان الفارابي هو من وضع اسمها ،وما
زالت تستعمل حتى اليوم.
ليس الفارابي طبعا ً أ ّول العلماء والفالسفة المسلمين
الذين اهتموا بالموسيقى وآثروها كما آثروا غيرها من العلوم.
هناك الشيخ الرئيس ابن سينا كذلك ،كما أنّ هناك بعض
الموسيقيين العرب الذين استفادوا من الموسيقى الفارسية
وتعلّموها وبدأوا الغناء العربي بموسيقى فارسية ،كسعيد
�رس وف��دوا إلى بالد
بن مسجح على سبيل المثال .وهناك ُف� ٌ
العرب وانتشروا في بالطات األمراء والخلفاء ونشروا معهم
موسيقاهم مثل ابن محرز تلميذ ابن مسجح.

«عرقيات» موسيقية!

تتهادى الموسيقى الفارسية بين ثقافات كثيرة تجمعها
حضارة واح��دة .فهناك موسيقى األك��راد وموسيقى البلوش
والخراسان والتركمان وغيرهم ،لك ّل عرق موسيقاه التي
يعت ّز بها ويعزفها بآالته الخاصة به .يمكنك أن تستمع لفرقة
«رستاك» التي تحاول أن تغ ّني وتعزف موسيقى مختلفة
للعرقيات التي تنضوي تحت الحضارة والثقافة الفارسيتين.

«ساسة بوست»

آلة «الچنك»

ا�ستغرقت رحلته � 15سنة ّ
وثق خاللها عادات ال�سكان الأ�صليين وتقاليدهم

العربي الأ ّول �إلى القارة الأميركية
الكلداني المو�صلي… ال�سائح
ّ
ّ
الخطابي
محمد محمد



ب��ع��د م���رور  176س��ن��ة ع��ل��ى رح��ل��ة كريستوفر
كولومبوس االستكشافية ،ركب الكلداني الموصلي
البحر من مدينة قادس اإلسبانية ما ّرا ً بجزر الخالدات،
ووصل إلى أميركا الجنوبية بعد  55يوما ً قضاها في
المحيط الهادر.
لقد خلّف لنا التاريخ سجلاّ ً حافالً بأسماء أمثال
ه��ؤالء الذين ن��ذروا أنفسهم الستكناه الغوامض،
والغوص وراء كل مجهول ،والذين يعتبرون بحق
رسالً لإلنسانية لما قدّموه لها من خدمات ،وما بذلوه
من جهود بحثا ً عن حقائق الحياة وألغازها التي ال
حدود لها ،ال بل للتعرف على أس��رار الكائنات التي
تدب عليها.
ّ
ال ريب أن رحلة البحث الطويلة المضنية التي
بدأتها البشرية في غياهب المجهول س��واء في ما
يتعلق باألماكن النائية ،واكتشاف ق��ارات وسبر
عوالم جديدة ،ال بل تقديم معلومات حول شعوب تلك
المناطق ،ك ّل ذلك يتوازى مع رحلة البحث عن أغوار
المعرفة وأسرار الحكمة وحقائق العلم المذهلة.
وتعتبر رحلة كريستوفر كولومبوس للقارة
األميركية ذ ّر ًة في جبين الرحالت االستكشافية على
امتداد التاريخ .إن العصر الذي أصبحنا نعيش فيه،
وم��ا يوفره لنا من وسائل الراحة وسرعة الحركة
واالنتقال واالتصال يقدّم لنا الدليل على مدى الشجاعة
الرحالة ،ومدى قدرتهم
التي كان يتحلى بها هؤالء
ّ
على التحمل والصبر ومجابهة األخطار ،ومواجهة
الصعاب ،ال بل الموت المحقق في وقتٍ لم يكن يتوفر
فيه أي لقاح ضد أي وب��اء من األوبئة الفتاكة التي
كانت منتشرة في تلك العصور.
يقول الرحالة الشريف اإلدري��س��ي المولود عام
 1100في مدينة سبتة في كتابه الشهير «نزهة
المشتاق في اختراق اآلفاق»:
ليت شعري أين قبري
ضاع في الغربة عمري
لم أدع للعيش ما
يشتاق في ب ّر أو بحر
سجل لنا
فإضافة إلى ابن بطوطة ،واإلدريسيّ ،
التاريخ أسماء رحالة آخرين عالميين مثل ماركو بولو،
وكوك ،وماجالن ،وكولومبوس ،ونونييس دي بالبوا،
وإيرنان كورتيس ،وفرانسيسكو بيثارو ،وفاسكو دي
غاما ،وأبو الريحان البيروني ،والقزويني ،وابن سعيد
المغربي والزياني وابن جبيرا وابن عثمان ،وسواهم.
يزخر األدبان العربي والعالمي إذن على ح ّد سواء
بفنّ الرحالت منذ أقدم العصور .ولقد عرف المغاربة
على وجه الخصوص هذا النوع من الفن منذ زمن
بعيد .ويذكر لنا ابن بطوطة في رحلته «تحفة النظار
في غرائب األمصار وعجائب األسفار» قصة تدل على
شغف المغاربة بالرحالت .فهو يحكي لنا أنه عندما
بمغربي آخر وهو قوام
كان في بالد الصين التقى
ّ
الدين السبتي البشري الذي كان قد سبقه إليها ،وأقام

مدة طويلة في الهند كذلك.

الرحالة العربي األول
إلى العالم الجديد

محقق هذه الرحلة األول وواضع تعليقاتها هو األب
أنطون رباط اليسوعي ،نشرت في مجلة «المشرق»
(بتاريخ  15أيلول  ،)1905ثم كانت النشرة الثانية،
بعد سبعين سنة على يد الباحثة العراقية ابتهاج
ال��راض��ي .كما ص��در عن «دار السويدي» كتاب عن
هذه الرحلة بعنوان «الذهب والعاصفة» بقلم نوري
الجراح .يقول أنطون رباط« :لم نكن نعرف أن أحد
الشرقيين س��اح منذ قرنين ونيف في أكثر البالد
األميركية ،وزار مدنها ووالياتها وشعوبها وتفقد
أحوالهم .ول��م نعثر قط في المكاتب عما نستشف
منه ذك��ر سياحة ك��ه��ذه» .ولقد عثرت على نسخة
من مخطوط هذه الرحلة بالصدفة في جامعة سان
ماركوس بليما خالل عملي في سفارة المغرب في
العاصمة البيروفية أواس��ط التسعينات من القرن
الفارط.
ويع ّرف المحقق الرحالة فيقول« :هو الكلداني
ال��خ��وري إل��ي��اس الموصلي اب��ن القسيس حنا من
عائلة بيت عمودة» ،ويشير إلى أنه« :في سنة 1668
سافر الموصلي من بغداد لزيارة القدس ،ثم أبحر من
اسكندرونة إلى البندقية وفرنسا وإسبانيا والبرتغال،
وجزيرة صقلية ثم عاد إلى إسبانيا ،ومن قادس إلى
أميركا ووصل إلى قرطجنة في كولومبيا ،ثم ساح
في عدد من مناطق وجهات البالد التي تدعى اليوم
البيرو ،وبوليفيا ،وإكوادور وشيلي ،والمكسيك التي
يسميها «ينكي دنيا» ثم ركب البحر وعاد إلى إسبانيا
فرومية».
ألسباب
صاحب الرحلة قس كاثوليكي قام برحلته
ٍ
ودواف��ع غير معروفة على وجه الدقة ،وإن كان من
المرجح لدى معظم الباحثين ،ولدى كراتشوفسكي
صاحب «األدب الجغرافي العربي» أنه ربما قام بمهمة
لحساب البابوية ،أو التاج اإلسباني ،أو لكليهما معاً.
ال شك إذن أن هذه الرحلة كانت لها أهداف وقد تمت
بمعرفة البابا ،وفي ذلك يقول« :فأنعم علي البابا
إينوسينسيو الحادي عشر صاحب الذكر الصالح
بوظايف (وظ��ائ��ف) لم أك��ن أه�لاً لها» .كما أن هذه
الرحلة تمت بموافقة ملك إسبانيا ،إذ كما يقول هو
نفسه« :ألنه ال يقدر غريب أن يجوز إلى بالد الهند إن
لم يكن معه أمر من الملك ،وكان في ذلك الزمان رسول
البابا في مدريد يسمى الكاردينال ماريسكوتي وهذا
المبارك ساعدني» .كما يفصح الموصلي عن الغاية
التبشيرية لرحلته فيقول« :فسبيلنا أن نبرهن ونبين
رجوع هذه الطوائف إلى اإليمان الحقيقي واحتضانهم
للكنيسة».
ال شك أن لهذه الرحلة أهمية تاريخية لما تتضمنه
من أخبار وقصص وحكايات عن تلك البلدان النائية،
خصوصا ً أن كل ما ُس ّجل فيها كتبه الموصلي بلغته
األصلية وهي العربية ،وقد عمل الرحالة على ترجمة

الكلمات اإلسبانية فيها وردّه��ا إلى اللغة العربية.
والطريف أن بعض الكلمات التي ظنها إسبانية هي
من أصل عربي!

كولومبوس أم أميركو!

الرحالة في مخطوطه كيف اعتنق معظم
يشرح
ّ
سكان هذه البالد الديانة المسيحية التي وصلت مع
ّ
المبشرين اإلسبان إلى هذه األرض «التي جعلوا لها
اسما ً جديدا ً وس ّموها ميركا مسلوبا» .وهو يريد بذلك
أن هذه القارة كان من حقها أن تس ّمى ِباسم مكتشفها
وهو كولومبوس ،إال أنها تحمل اسم البحار اإليطالي
أميركو فيسبوتشي ،الذي ّ
شخص تلك األرض على
خريطة وعرضها على ملك إسبانيا ،فس ّميت حينذاك
أميركا.

عالم جديد مثير ومتنوع

الرحلة سياحة حافلة بالمفاجآت ،والقصص
والحكايات ،وهناك جوانب عدّة فيها تستحق التأمل.
إذ إنّ المعلومات التي تتضمنها غزيرة ومتن ّوعة
وبعضها جديد على ال��ق��ارئ ،قد يتقبلها العقل أو
تنأى عن التصديق ،ولكنها ال تخلو من طرافة .وال
يترك رحالتنا صغيرة وال كبيرة إال ويوفيها حقها
من الوصف ،إذ نقل إلينا مختلف التقاليد واألوضاع
والعمران والبنايات ،والحيوان والطيور والجوارح،
والمعادن وكيفية استخراجها ،والمواشي والزواحف
وعمليات القرصنة ،فضالً عن الطقس والمبادالت
التجارية والمقايضة وتجارة العبيد وعادات الدفن
وال���زواج ،وال���زالزل ،والطقس وغيرها من األخبار
المثيرة.
فعند وصفه المناخ يقول« :ثم صعدنا إلى جبل وما
زالت الرياح والبرد شديدين ،ابتدأت تتغير أمزجتنا
وتقيّأنا بسبب أننا خرجنا من أرض شديدة السخونة
وجزنا عاجالً إلى أرض باردة» .ويشير «وما كان لهم
في هذه المنطقة مواش سوى واحد يشبه الجمل بقدر
الحمار ،وحدبته في صدره ،يحملون عليه ويأكلون
لحمه ،ولكنه ال يسافر بعيداً ،فلما يتعب ينام ويزبد،
ويتفل على أصحابه».
وعن مدينة كوسكو في البيرو القريبة من قلعة
«ماتشو بيتشو» يقول« :وجدنا أجناسا ً من الحيوانات
منها أيل وبقر وحشية ،وجنس حيوان آخر يسمى
بيكونيا وهو ق��ويّ وأنيس ،ل ّما يرى أناسا ً أم دواب�ا ً
مجتازين ينحدر من الجبل ليتفرج عليهم ،ولحمه ال
يأكله غير الهنود ،وفي بطنه حجر البازهر (الترياق)
بين كليتيه فيخرجونه ويبيعونه بثم ٍن غا ٍل ألنه نافع
للسموم» .ويقول عن الهنود والخيول« :وهؤالء الهنود
صاروا يركبون الخيل ،ويحاربون برماح تشبه رماح
العرب ،ولما كانوا ينظرون إلى الخيل ،كانوا يظنون أن
َ
الف َرس وراكبها شقفة واحدة مثلما كان الهنود يظ ّنون
لما وصلت مراكب السبنيولية إلى تلك البالد أنها حيتان
البحر ،وقالعها كانوا يظنونها جناح الحيتان».
وعند وصفه الزواحف والطيور يقول« :في هذا

ال��درب أجناس مثل السعدان ول��ه أل��وان وأشكال،
وأيضا ً هناك الطائر ال��ذي يتكلم ،وآخ��ر يسمى باكا
مايا وهو بقدر ديك كبير لكن ريشه ملون ،وكنت قد
أحضرت معي من الهند أربع درات (كذا) وهي الطيور
التي تس ّمى في لسان الفرنجة «بابا كاي» (الببغاء)
تتكلم مثل اإلن��س��ان ،وف��ي جزيرة تسمى تورتوكا
(السلحفاة باإلسبانية) توجد سالحف (كذا) كبيرة
أزيد من ذراعين طوال ً وعرضاً ،والمراكب تتصيد فيها
وتملّحها ألجل ز ّوادة».
نباتٍ
غريب،
جنس
وفي بنما ،يصف لنا الموصلي
َ
إال أنّ وصفه ال يخلو من مبالغة ،إذ يقول بعبارات
طعّ مها بالعا ّمية« :أم��ا الحاكم ،فما أراد يخليني
أروح وحدي بسبب الجبال التي يوجد فيها نوع من
الحشيش يشبه الخيزران ،فلما يمر عليه رجل أبيض
يرتفع من األرض مثل عود السهام ويدقر (يمس)
اإلنسان وال يشفى المصاب من هذه الدقرة إلى أن
يموت ،لك ّنه ال يدقر الهنود العبيد وال يض ّرهم».
وعن نبات الصبار أو التين الشوكي يقول« :وعندهم
أشجار مختلفة األجناس يسمونها (توكال) أوراقها في
سمك كفين ،وما لها أغصان لكن األوراق مشوكة وفي
طرف الورقة تصير الثمرة ،ويسمى في لسان الهنود
(توناس) .وهذا الثمر بقدر بيض الدجاج ،لكنه أصلب
منه وداخله حلو كطعم التوت ،وهو مسهّل ومب ّرد،
فمن خارج الثمرة يصير شوك ناعم فيلزم اإلنسان أال
يمسكها بيده إال بعد أن ّ
ينظفها من الشوك».
وعن غواياكيل يقول« :هناك بساتين فيها جنس
أش��ج��ار تشبه ال��ت��وت تحمل ث��م��رة تسمى ك��اك��او،
ويعملون منها الشوكوالتة ،وه��ذا الثمر ت��راه مثل
البطيخ متعلقا ً وملتصقا ً على جسم الشجرة ،فلما
يبلغ ويصف ّر ،يأخذونه ويقطعونه وفي داخله يخرج
الثمر وهو حبوب أخشن من الفستق ،ثم ييبسونه
حتى ينشف ،وبعد ذلك يلقونه فتراه كالقهوة في
اللون والطعم والرائحة ،لكنه كثير الدهن ومن دسامته
يصير مثل العجين».
وع��ن قصب السكر يقول« :وف��ي كيتو (عاصمة
إكوادور حالياً) ،جنس قصب ارتفاعه أربعون ذراعا ً
يجعلونه ال��ص��واري أع��ن��ي غ��ط��اء لسقف البيوت
والبعض منه ممتلئ بماء أبيض وحلو ،وأنا شربت
منه».

عادات وتقاليد

سجل الموصلي خ�لال رحلته مختلف ع��ادات
ّ
السكان األصليين وتقاليدهم ،ومنها التي بدت له
مستحبّة ،ومنها المستهجنة ،ما يضفي على نصوصه
قيمة تاريخية مهمة .وهكذا يصف لنا عادات الزواج
في بانكاي فيقول« :وهذا الحاكم لما وصلنا إلى ليما
تج ّوز (ت��زوج) مع بنت أعطته نقدا ً مئة وخمسين
أل��ف ق��رش كعادة ب�لاد النصارى ،أن البنت تعطي
نقدا ً للرجل بحسب حالها» .ويقول عن ع��ادة أكل
لحم البشر« :ه��ؤالء الهنود عندما كانوا يحاربون
السبنيولية (اإلسبان) كانوا إذا أمسكوا أحدا ً منهم

يشوونه ويأكلون لحمه ،وأم��ا ال���رأس فيقطعون
جمجمته ويعملونها طاسة ويشربون بها» .وفي
ضواحي كيتو يصف لنا أناسا ً «يصير لهم مثل غدة
كبيرة نازلة تحت حلوقهم ،وال لحى لهم ،إنما بعض
شعرات ثابتة في حنكهم ،وأنا ألنني كنت رجالً كامل
اللحية ،كانوا يتعجبون مني قائلين إنني ذو شجاعة
شديدة بحيث جزت تلك البالد».
ّ
السك في البيرو يقول« :ورحت إلى البيت
وعن دار
الذي يس ّكون فيه الدنانير من قروش وأنصاف أرباع
 .وفي هذا البيت «السكتخانة» رأينا القروش مك ّومة
على األرض ويدوسونها بأرجلهم مثلما يدوسون
التراب الذي ال قيمة له».
وعن ليما يقول« :وفي هذه البلدة زالزل عدّة ،وفي
ذلك الحين حصل زلزال كبير فخرج الناس من البلدة
لخوفهم ،وسقطت منازل كثيرة وكنائس» .وعن الغالء
في ليما عاصمة البيرو يقول« :وه��ذه البلدة غالية
المعاش بهذا المقدار ،حتى أن الدجاجة تساوي قرشا ً
ونصف قرش».
وع��ن كوبا يقول« :ه��ذه الجزيرة هواها مليح،
وماؤها طيّب ،وأناسها محبّون ،فلما أردت أن أخرج
منها حتى أت��وج��ه إل��ى إسبانيا ج��اءن��ي حاكمها
بشاكيش (البقشيش أو البخشيش) تسعة صناديق
س ّكر مع مرطبانات المربى».
ل��م يتع ّرض الموصلي خ�لال ه��ذه الرحلة إلى
الجوانب االجتماعية في العمق ،ولِما كان يعانيه

السكان األصليون من تع ّنت ،وتعذيب ومالحقة من
ط��رف ال��غ��زاة اإلس��ب��ان ،وم��ا كانوا يسومون هؤالء
السكان من س��وء المعاملة واالحتقار ،وم��ن إتالف
آلث��اره��م ،وتدمير لمعالمهم التاريخية ،وتشويه
لحضارتهم ،وطمس لعاداتهم ،وتقاليدهم ،وإحراق
لكتبهم ومخطوطاتهم.
كما لم يتع ّرض البتة إلى التأثير اإلسالمي في
مختلف هذه البلدان ،خصوصا ً في فنون العمارة
وفي اللغة والطبخ والموسيقى ومختلف أوجه الحياة
العامة في ذلك الوقت المبكر .إذ نقل اإلسبان هذه
التأثيرات والفنون معهم إلى العالم الجديد كما يؤكد
المتخصصين في هذا
ذلك معظم الدارسين والباحثين
ّ
المجال ،خصوصا ً أن جميع المدن والحواضر الكبرى
التي زارها الموصلي ما زالت تحتفظ إلى يومنا هذا
بعدد من المآثر واآلثار والمباني والدور والقصور ذات
التأثيرات األندلسية الواضحة ،والفنون اإلسالمية
التي ال يرقى إليها شك وال ريبة  .كما شاهدت وعاينت
ذلك بنفسي خالل عملي ،وإقامتي لسنواتٍ طويلة في
مختلف هذه البلدان.
تعتبر رحلة الموصلي الكلداني ،السياحة العربية
سجلها لنا
األولى الحافلة باألخبار والمعلومات ،التي ّ
الرحالة عن تلك األصقاع البعيدة ،كما أنه يعتبر
هذا ّ
السائح العربي األول الذي يزور
أو
الرحالة
بالتالي
هو
ٍ
تلك الديار البعيدة واألصقاع النائية ويصفها لنا.
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