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كلمات

تاريخ

جميل أيدن «هوية دينية  -سياسية» تحاصر مسلمي العالم
يبدأ جميل أيدن ـ أستاذ التاريخ في
«جــامـعــة ن ــورث كــاروالي ـنــا» ـ ـ كتابه
ال ـج ــدي ــد «فـ ـك ــرة ال ـع ــال ــم اإلس ــام ــي
 ت ــاري ــخ ك ــون ــي ع ـق ــان ــي» (جــامـعــةه ــارف ــرد ـ ـ ـ ـ ب ــرس  2017ـ ـ ـ ـ The idea
of the muslim world: a global
 )intellectual historyبتذكير القراء
ُب ـخ ـطــاب الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ب ــاراك
أوباما في القاهرة عام  2009املوجه
مل ـس ـل ـم ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم .ي ــومـ ـه ــا ،ت ـح ــدث
أوباما عن عالم إسالمي ،منطلقًا من
ّ
فرضية أن املسلمني يشكلون جماعة
واح ـ ــدة ع ــاب ــرة ل ـل ـث ـقــافــات واإلث ـن ـيــة
ُواالنـتـمــاءات والطبقات وغـيــر ذلــك.
أوبــامــا لــم يكن مـجــددًا فــي هــذا ألنه
سـ ــار ع ـلــى خ ـطــى م ـج ـمــوعــة كـبـيــرة
مــن السياسيني فــي الـغــرب تحدثوا
أي ـضــا عــن الـعــالــم اإلس ــام ــي واألم ــة
اإلسالمية ،منطلقني من فرضية أن
مسلمي العالم يشكلون هوية دينية
 سياسية .لكن الكاتب ال يتفق معالــرأي السائد ويبحث في تاريخية
صعود هذا التعريف وأسبابه .ومن
املسائل التي يطرحها:
 مـ ـت ــى بـ ـ ــدأ ال ـ ـق ـ ــادة ال ـس ـي ــاس ـي ــونواملـثـقـفــون وال ـعــامــة أيـضــا الحديث
عن العالم اإلسالمي؟
 كيف شمل هــذا التعريف حضارةوتقاليد دينية ووحدات سياسية؟
 األشخاص الذين يتحدثون عن أنوجود عالم إسالمي هو أمر بديهي،
مــا سـبــب ت ــردده ــم فــي ال ـحــديــث عن
عــالــم مـسـيـحــي أو عــالــم إفــري ـقــي أو
عالم بوذي؟
 م ـ ــا سـ ـب ــب ت ـ ـجـ ــذر ف ـ ـكـ ــرة الـ ـع ــال ــماإلسـ ــامـ ــي إل ـ ــى ه ـ ــذه الـ ــدرجـ ــة رغ ــم
س ــذاج ــة ف ـك ــرة أن أل ـف ــا وخـمـسـمـئــة
م ـل ـي ــون مـ ــن الـ ـبـ ـش ــر ،ي ـن ـت ـم ــون إل ــى
م ـ ـ ــذاه ـ ـ ــب وحـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــارات وث ـ ـقـ ــافـ ــات
وتــواريــخ متباينة ومختلفة ،يمكن
تصنيفهم على أنهم وحدة متخيلة؟
 -مـ ــا ال ـ ـ ــذي أوصـ ـلـ ـن ــا إلـ ـ ــى ال ـن ـق ـطــة

التي يمكن فيها لهوية متخيلة أن
تكون متجذرة إلــى هــذه الدرجة في
حواضرنا؟
 مـ ـ ـ ــا دوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع قـ ـ ـ ـي ـ ـ ــام سـ ـي ــاسـ ـي ــنمسلمني وغ ـيــر مـسـلـمــن ،ومثقفني
وش ـخ ـص ـي ــات دي ـن ـي ــة م ــن ال ـطــرفــن
ي ـق ـي ـمــون م ـنــاق ـشــات ـهــم وق ــراراتـ ـه ــم
على فكرة العالم اإلسالمي من دون
التفكير في هذا املصطلح بعمق في
معناه ومــدى دقته ،ومــن دون تأمل
مغزى هذا التعميم؟
ّ
ي ــوض ــح الـ ـك ــات ــب أن ه ـ ــدف مــؤل ـفــه
ال ــرئ ـي ــس ه ــو ت ــوض ـي ــح ج ـ ــذور ه ــذا
املـصـطـلــح وف ـهــم جــاذبـيــة ال ــرواي ــات
املــرت ـب ـطــة ب ــه وال ـت ــي يـعـيــش الـعــالــم
اإلسالمي في ظلها جنبًا إلى جنب
الغرب املسيحي.
ّ
ف ــي مـقـلــب آخ ــر ،يــوضــح ال ـكــاتــب أن
مقولة أو مصطلح العالم اإلسالمي،
الــذي يبني أنه ولد في القرن الثامن
عشر ،يعني أن املسلمني ـ ـ وانطالقًا
م ــن كــون ـهــم م ـتــدي ـنــن ومـ ــن طبيعة
ديـ ـنـ ـه ــم ـ ـ ـ ـ ـ م ـ ـعـ ــارضـ ــون ط ـب ـي ـع ـيــون
للنظام الليبرالي العاملي ،وللدولة
الوطنية .هــذا يقود إلــى االستنتاج
ب ــأن مــوقــف املـسـلـمــن م ــن الـقـضــايــا
السياسية مختلف عــن مثيله لدى
البوذييني والهندوسي واملسيحيني
وغ ـي ــره ــم وال ي ـت ــم ال ـح ــدي ــث عـنـهــم
ب ـعــاقــات ـهــم ب ــأدي ــان ـه ــم .هـ ــذا يعني
بالضرورة وجود استثناء إسالمي،
وهو أمر غير صحيح .يقول الكاتب
ّ
ّ
إن اإلثـ ـب ــات أن ال ــدول ــة الـعـثـمــانـيــة
وال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـت ــرك ـي ــة ومـسـلـمــي
ال ـ ـه ـ ـنـ ــد وأف ـ ـغـ ــان ـ ـس ـ ـتـ ــان واملـ ـمـ ـلـ ـك ــة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة والـ ـب ــاكـ ـسـ ـت ــان وم ـصــر
امللكية وإيران الشاهنشاهية ،دعموا
ال ـن ـظ ــام اإلم ـب ــري ــال ــي االس ـت ـع ـم ــاري
وال ـن ـظ ــام ال ـق ــوم ــي ف ــي م ــا ب ـع ــد .وال
ننسى حقيقة أن جماعات اإلســام
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ال ت ـ ـحـ ــارب ال ـ ـغـ ــرب بــل
املسلمني!

إن التشديد على أهمية اإلســام في
املـجـتـمـعــات ذات األغـلـبـيــة املسلمة،
في السياسة العاملية ال ينطلق من
أسس دينية الهوتية ،وإنما من إرث
االسـتـعـمــار العنصري ال ــذي صنف
اإلسالم ضمن أطر ثابتة تنطلق من
اس ـتــرات ـي ـج ـيــات ثـقــافـيــة وسـيــاسـيــة
هـ ـ ــدف ـ ـ ـهـ ـ ــا ع ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــرة امل ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـعـ ــات
اإلسالمية.
بالتالي ،فإن فكرة العالم اإلسالمي
خ ـ ــداع الت ــاريـ ـخ ــي ،تـكـمــن ج ــذوره ــا
ف ــي صـ ـع ــود اإلم ـب ــري ــال ـي ــة ال ـغــرب ـيــة
أواخر القرن التاسع عشر وموقفها
العنصري تجاه اإلسالم واملسلمني،
حـ ـي ــث ط ـ ـ ــرح املـ ـثـ ـقـ ـف ــون امل ـس ـل ـم ــون
فـكــرة الـعــالــم اإلســامــي مقابل ذلــك،
وش ــددوا على مساهمة اإلســام في
الحضارات اإلنسانية.
انـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاق ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــائ ـ ــق
الـتــاريـخـيــة ،دوم ــا بـحـســب الـكــاتــب،
ّ
ف ـ ـ ــإن امل ـس ـل ـم ــن الـ ــذيـ ــن ي ـت ـم ـس ـكــون
بفكرة العالم اإلسالمي يتفقون مع
امل ـعــاديــن لــإســام (اإلســامــوفــوب)
الذي يشددون بدورهم على موقفهم
ال ـع ـن ـصــري ت ـج ــاه ال ــدي ــن وأت ـب ــاع ــه،
أي ــا ك ــان ــوا .ولـنـتــذكــر ف ــي ه ــذا املـقــام
مـ ـق ــوالت م ـثــل «اإلس ـ ـ ــام والـ ـغ ــرب»،
و«صراع الحضارات».
ّ
ي ـ ـ ــوض ـ ـ ــح ال ـ ـ ـك ـ ـ ــات ـ ـ ــب أن ال ـ ـت ـ ـحـ ــول
الراديكالي ملسلمي أوروبا وأميركا،
م ـن ــذ الـ ـعـ ـص ــور االس ـت ـع ـم ــاري ــة إل ــى
يومنا ،يستند إلى فرضية أن وحدة
اإلس ــام الجيوسياسية ترتكز إلى
هويته الدينية.
ل ـ ـكـ ــن ال ـ ـنـ ــزعـ ــة ال ـ ــرادي ـ ـك ـ ــال ـ ـي ـ ــة لـ ــدى
املجتمعات غير األوروب ـيــة اندلعت
أي ـض ــا لـ ــدى اآلسـ ـي ــوي ــن واألفـ ــارقـ ــة
ومـجـتـمـعــات كـثـيــرة أخـ ــرى ،آخــذيــن
في االعتبار أن أواخر القرن التاسع
عشر هو عصر اإلمبراطوريات وفي
ال ــوق ــت ن ـف ـســه ع ـص ــر الـ ـح ــدي ــث عــن
العنصر ( )raceوالفكر العنصري.

يلقي المؤلف
اللوم على االستعمار
العنصري الذي صنف
اإلسالم ضمن أطر
ثابتة
ي ـ ـشـ ــرح امل ـ ــؤل ـ ــف أن االن ـ ـت ـ ـمـ ــاء إل ــى
اإلس ـ ــام اس ـت ـح ــال ف ـك ــرة عـنـصــريــة.
من الجوانب األخــرى التي يتعرض
ال ـك ــات ــب إل ـي ـه ــا ،أسـ ـب ــاب عـ ــدم خـبــو
الـفـكــر الـعـنـصــري ع ــن اإلس ـ ــام رغــم
ان ـق ـضــاء عـصــر االس ـت ـع ـمــار ،ب ــل إنــه
ازداد قوة في الحرب الباردة.
من الجوانب النظرية التي يعالجها
الكاتب في هذا املؤلف الثمني ،قيام
املـفـكــريــن املـسـلـمــن فــي ثمانينيات
الـقــرن املــاضــي بــربــط مفهوم العالم
اإلس ــام ــي بـمـفـهــوم األمـ ــة الـعـتـيــق،
بهدف مواجهة اإلمبريالية.
ي ـعــارض املــؤلــف فــي جــدلــه مـقــوالت
م ـثــل ص ـ ــراع الـ ـحـ ـض ــارات واإلس ـ ــام
ض ــد الـ ـغ ــرب ،وي ــوض ــح أن ال ـص ــراع
األب ــدي بــن عــالــم إســامــي مفترض
وعالم مسيحي مفترض ـ ـ وكلتاهما

إعداد زياد منى

هــوي ـتــان مـتـخـيـلـتــان ـ ـ ـ يـسـتـنــد إلــى
خيال وليس إلى واقع.
وي ــوض ــح عـ ــدم ص ـحــة االدع ـ ـ ــاء بــأن
اإلسـ ــام ،مـنــذ بــدايــاتــه ،ك ــان صــراعــا
بينه وبــن بقية العالم .فاملسلمون
ع ــاش ــوا ق ــرون ــا ف ــي إم ـب ــراط ــوري ــات
مـخـتـلـفــة جـنـبــا إلـ ــى ج ـنــب م ــع غير
املسلمني .والسالالت اإلسالمية مثل
الـعـثـمــانـيــن وامل ـغ ــول والـصـفــويــن،
انطلقوا من العالقة العشيرية ال من
مفهوم االنـتـمــاء إلــى هــويــة ووحــدة
سياسية جغرافية مقابل العدو غير
املسلم.
ّ
ك ـمــا ي ــوض ــح ال ـكــاتــب أن الـتـضــامــن
اإلس ــام ــي ال ـعــابــر ل ــم يـظـهــر عندما
احـ ـت ــل ن ــاب ـل ـي ــون م ـص ــر أو ع ـنــدمــا
احـتــل الفرنسيون الـجــزائــر أو إبــان
االنـتـفــاضــة الـهـنــديــة عـلــى االحـتــال
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي عـ ـ ــام  .1857أمـ ـ ــا أول
م ـظ ــاه ــر فـ ـك ــرة الـ ـع ــال ــم اإلسـ ــامـ ــي،
فتظهر في سبعينيات القرن التاسع
ع ـشــر وث ـمــان ـي ـن ـيــاتــه ،بــال ـعــاقــة مع
ربــط أط ــراف املجتمعات اإلسالمية
ع ـبــر ال ـس ـفــن ال ـب ـخــاريــة وال ـت ـل ـغــراف
والطباعة ،وهي إحدى نتائج العالم
االستعماري.
ل ـل ـتــذك ـيــر ،ع ـنــدمــا دعـ ــا اإلم ـب ــرط ــور
األملاني العالم املحمدي للثورة على
اإلنـكـلـيــز ،وق ــف مسلمو الـهـنــد ضد
ذلـ ــك ألنـ ــه كـ ــان س ـي ـعــرض وضـعـهــم
تحت االستعمار البريطاني للخطر.
ّ
أخيرًا ،يذكر الكاتب بــأن من أسباب
ثـ ـب ــات ه ـ ــذا امل ـص ـط ـل ــح ال ـس ـي ــاس ــات
االستعمارية بدءًا من سايكس بيكو
مرورًا باغتصاب فلسطني والعدوان
الثالثي وهزيمة عام  1967وغيرها
مــن األح ــداث املفصلية .أمــور كثيرة
يعالجها املــؤلــف ومـنـهــا «داعـ ــش»،
وخالفته الكاريكاتورية الـتــي يرى
أن ف ـكــرهــا أق ـ ــرب ف ــي اس ـت ـن ــاده إلــى
قــولـبــة اإلســامــوفــوب ـيــا م ــن الـنـظــام
العباسي أو العثماني.

ثوركلد هنزن وقائع الحملة الدانماركية إلى اليمن
ِ
شهدت املرحلة الحديثة في أوروبا
ن ـ ـشـ ــوء نـ ـم ــط جـ ــديـ ــد م ـ ــن ال ـن ـش ــاط
الفكري تم عبر رحالت استكشافية
قــام بها إمــا أف ــراد أو جـمــاعــات إلى
مـخـتـلــف مـنــاطــق ال ـعــالــم عـلــى مــدى
عـ ــام ،وت ـح ــدي ـدًا إل ــى املـ ـش ــرق .هــدف
ت ـل ــك الـ ــرحـ ــات ،ال ـت ــي م ـ ّـول ـت ـه ــا إم ــا
ج ـم ـع ـيــات ع ـل ـم ـيــة ،أو ع ـس ـكــريــة أو
كنسية أو أثرياء ،كان جمع ما أمكن
مــن معلومات عــن تلك املناطق بما
يخدم من نادى بها.
«اليمن ،الحملة الدانماركية -1761
ـوركـ ـل ــد هـ ـن ــزن (ت ــرج ـم ــه
 »1767لـ ـث ـ ِ
جيمس مــاكـفــارلــن إل ــى االنكليزية
عــن الــدانـمــركـيــة ـ ـ ـ نـيــويــورك ريفيو
بــوكــس ـ ـ ـ  2017ـ ـ ـ Arabi Felix: the
 )danish expeditionي ـ ــروي قـصــة
ـدانـمــاركـيــة الـتــي انطلقت
الحملة الـ ِ
يوم الرابع من كانون الثاني (يناير)
ع ــام  1761ب ــدع ــوة م ــن م ـلــك ال ـبــاد
كأحد مظاهر انتقالها إلى العصور
ال ـح ــدي ـث ــة الـ ـت ــي ي ـم ـكــن تـلـخـيـصـهــا
العلم واالهتمام باألقاليم
بكلمتي ِ
ال ـب ـع ـي ــدة وف ـ ــي م ـق ــدم ـت ـه ــا امل ـش ــرق
العربي ،وطموحها أن تتبوأ مركزًا
متقدمًا بني الدول االستعمارية في
ـدان ـمــارك أراد لها أن
ال ـغــرب .ملك الـ ِ
ت ـكــون طـلـيـعـيــة م ــن م ـن ـظــور كــونـهــا
أول ـ ــى م ـ ـحـ ــاوالت الـ ـغ ــرب ل ـلــوصــول
إلــى جنوبي جــزيــرة الـعــرب ،اإلقليم
الــذي عرفه اإلغريق باسم «العربية
الـ ـسـ ـعـ ـي ــدة» وعـ ــرفـ ــه ال ـ ـعـ ــرب بــاســم
الـيـمــن ،أي السعيد .كــانــت املحاولة
األولـ ـ ــى م ـنــذ ح ـم ـلــة اإلم ـب ــراط ــوري ــة

الرومانية قد انتهت بهزيمة منكرة
راح ضحيتها ـ ـ وفق ما يرد في كتب
املؤرخني اإلغريق والــرومــان ـ ـ نحو
عشرة آالف جندي روماني ،ولم يعد
ســوى فــرد واحــد مــن أف ــراد الحملة،
كي يخبر سادته عن الهزيمة.
ربـمــا يـســأل ســائــل :ول ــم استكشاف
اليمن الذي أثبت أنه عصي على كافة
الـقــوى التي حــاولــت الــوصــول إليه،
وهزمت آخرين ،وما سبب تسميته
بالعربية السعيدة؟ بعض من كتب
عن تلك الحملة أكــد بأنها أهدافها
ل ــم ت ـكــن اسـتـكـشــافـيــة اس ـت ـع ـمــاريــة.
ف ــامل ــوق ــع األول ال ـ ــذي اخ ـت ـيــر هــدفــا
لـ ـل ــرحـ ـل ــة ك ـ ـ ــان املـ ـحـ ـط ــة الـ ـتـ ـج ــاري ــة
ـدانـمــاركـيــة فــي تــرنـكـبــار فــي شبه
الـ ِ
القارة الهندية ،وتقع اليوم في والية
الدانمارك
تاميل-نادو .لكن اهتمام
ِ
ب ــامل ـش ــرق كـ ــان أي ـض ــا اس ـت ـع ـمــاريــا،
حـ ـي ــث تـ ــم ت ــأسـ ـي ــس «شـ ــركـ ــة ش ــرق
ـدانـمــاركـيــة» فــي عــام ،1616
الهند الـ ِ
عـلــى غ ــرار مــا فعلته بــريـطــانـيــا من
قبل ،واحتفظت باسمها حتى عام
 1850ع ـن ــدم ــا غـ ـي ــرت اس ـم ـه ــا إل ــى
«الشركة اآلسيوية» .وفي عام ،1620
ق ــام األدم ـ ـيـ ــرال أف غ ـي ـ ِـد بـتــأسـيــس
ـدانـمــارك في
أول محطة تـجــاريــة لـلـ ِ
املنطقة ،باالتفاق مع حاكم املنطقة.
مـ ـحـ ـط ــة ال ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة االسـ ـتـ ـكـ ـش ــافـ ـي ــة
األولـ ـ ــى ك ــان ــت مــدي ـنــة اإلس ـك ـنــدريــة
ثــم الـســويــس .وبـعــد زي ــارة ق ــام بها
عـ ـض ــو ال ـح ـم ـل ــة األمل ـ ــان ـ ــي ك ــارس ــن
نـيـبــور فــي تـشــريــن األول (أكـتــوبــر)
 1762إلى جبل سيناء ،انطلقت إلى

جدة ومنها إلى املخا.
هـ ــدف ال ــرح ـل ــة كـ ــان الح ـق ــا صـنـعــاء
وم ـن ـه ــا إل ـ ــى املـ ـخ ــا وم ـ ــن ب ـع ــد إل ــى
بــوم ـبــاي ث ــم إل ــى مـسـقــط وبــوشـهــر
وش ـي ــراز وب ـيــرزي ـبــول ـيــس امل ـعــروفــة
ح ــال ـي ــا ب ــاس ــم ت ـخ ــت-ج ـم ـش ـي ــد ،مــع
التعريج على بابل وبغداد واملوصل
وحـلــب وق ـبــرص وفـلـسـطــن وجـبــال
ط ـ ــورس ،ث ــم إل ــى إس ـط ـن ـبــول لتحل
الدانمارك.
أخيرًا في
ِ
هـ ـ ــذه ال ـح ـم ـل ــة الـ ـت ــي أط ـل ـق ـه ــا مـلــك
ـدانـ ـ ـ ـم ـ ـ ــارك ف ـ ــري ـ ــدري ـ ــك الـ ـخ ــام ــس
ال ـ ـ ـ ِ
ج ـم ـعــت ع ــال ــم ال ـط ـب ـي ـعــة ال ـســويــدي
ب ـي ـت ــر فـ ــورس ـ ـكـ ــال وع ـ ــال ـ ــم ال ـل ـغ ــات
الـ ـفـ ـيـ ـل ــول ــوج ــي فـ ـ ــردريـ ـ ــك ك ــرس ـت ــن
فــون هيفن وعالم الخرائط األملاني
كــارســن نيبور ،والطبيب كرستني
كـ ــارل كــرمــر وأخ ـي ـرًا الرس بــرغــرن.
ومـ ــن ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن األمل ــان ــي
نيبور الذي نشر ذكرياته عن الرحلة
في مجلدات عدة طبعها على نفقته،
انتهى األمر به إلى العمل بوابًا في
أحد أقاليم البالد.
الـ ــرح ـ ـلـ ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ــوفـ ــي أعـ ـض ــاؤه ــا
كلهم ،عــدا األملــانــي كــارســن نيبور،
تركت الكثير من الوثائق والرسوم
واملراجع واألخبار عن تجربة فريدة
ثوركلد هنزن (-1927
عمل الكاتب
ِ
 )1989املتخصص فــي األدب ،على
ج ـم ــع ك ــل م ــا ي ـم ــت ل ـه ــا ب ـص ـلــة فــي
هذا املؤلف الذي نشر للمرة األولى،
ب ـتــرج ـم ـتــه اإلن ـك ـل ـيــزيــة عـ ــام ،1965
وأع ـ ـيـ ــد نـ ـش ــره م ـح ــدث ــا ه ـ ــذا ال ـع ــام
بأسلوب أدبــي .يقول كاتب املقدمة

مزيج من
اليوميات التاريخية
والسير الذاتية
كلن ثـبـ ُـرن ،رئيس الجمعية امللكية
األدبـ ـ ـي ـ ــة ،إن ـ ــه ف ــري ــد .وم ـ ــن ال ـجــديــر
الدانماركي فضح
بالذكر أن الكاتب
ِ
في مؤلفاته العديدة انخراط بالده
في تجارة العبيد الغرب-هندية.
املــؤلــف قـصــة مـغــامــرة واسـتـكـشــاف
وتـحـمــل ومـ ــوت ،ودراس ـ ــة الطبيعة
اإلنـســانـيــة تـحــت ضـغــوط غــايــة في
الـ ـصـ ـع ــوب ــة .ب ـع ــض مـ ــن ك ـت ـب ــوا عــن
املؤلف ،قالوا إنه مزيج من اليوميات

الـتــاريـخـيــة والـسـيــر الــذات ـيــة ،ترسم
بـ ــورتـ ــريـ ــه م ـج ـم ــوع ــة دي ـن ــام ـي ـك ـي ــة
لعلماء استكشاف  -فالسفة .الكاتب
قـ ـ ــدم لـ ـن ــا فـ ــي هـ ـ ــذا املـ ــؤلـ ــف صـ ــورة
الحياة الثقافية للقرن الثامن عشر،
إضــافــة إل ــى قـصــة مـغــامــرة حقيقية
حدثت في بالد بعيدة مجهولة.
ي ـ ـ ـ ــروي امل ـ ــؤل ـ ــف تـ ـف ــاصـ ـي ــل ك ـث ـي ــرة
ع ـ ــن تـ ـل ــك الـ ــرح ـ ـلـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي واجـ ـه ــت
مـشــاكــل حـتــى قـبــل انـطــاقـهــا حيث
ط ــرد ع ـض ــوان فـيـهــا م ــن الـعــاصـمــة
الدانماركية أثــارا عراكًا في املدينة،
ِ
قبل أسبوع من انطالق الرحلة .كما
يــروي املــؤلــف عــراك أعـضــاء الحملة
ال ــذي أدى ،ضـمــن أم ــور أخ ــرى إلــى
تعطلها مــدة سنة في مصر بسبب
ابتياع فون هيفن كيسًا من الزرنيخ
ظ ــن زم ـ ـ ــاؤه أن ـ ــه ي ــري ــد ق ـت ـل ـهــم ب ــه،
وك ــذل ــك ك ـســل أح ــد أع ـضــائ ـهــا ال ــذي
لــم يستفد مــن زي ــارة دي ــر القديسة
كــاتــريــن فــي سـيـنــاء ومـكـتـبـتـهــا ،ما
أدى إلى تأخر اكتشاف أقدم نسخة
م ــن ال ـع ـهــد ال ـج ــدي ــد فـيـهــا ق ــرن ــا من
الزمان.
م ــن األم ـ ـ ــور الـ ـج ــدي ــرة ب ــال ــذك ــر هـنــا
أن الـكــاتــب لــم يـخـلــد فـقــط تفاصيل
تـلــك الــرحـلــة بــأسـلــوب أدب ــي جميل
وس ـ ـلـ ــس ،بـ ــل أوض ـ ـ ــح أيـ ـض ــا قـيـمــة
االكـتـشــافــات العلمية الـتــي سجلها
أع ـض ــاء الـحـمـلــة قـبــل وفــات ـهــم ومــن
ً
ذلـ ــك م ـث ــا أن ال ـن ـقــش ال ـ ــذي رسـمــه
نـيـبــور إب ــان زي ــارت ــه إل ــى العاصمة
الفارسية القديمة برسوبوليس قاد
إلى حل ألغاز الكتابة املسمارية.

