رحلة (بوركارد ستراسبورج)

()1

ترجمة :أحمد معروف

(*)

* بين يدي النص:

هـــذه ترجمـــة نـــص رحلـــة (بـــوركارد)،
( )Burchardusالـــذي ورد أن اســـمه أيضً ـــا
(جـــرارد) ،)Gerardum( ،وهـــو رحالـــة
أملـــاين ،شـــغل منصـــب نائـــب أســـقف
مدينـــة (سرتاســـبورج))Strasbourg( ،
األملانيـــة ( ،)2املعروفـــة أيضً ـــا باســـم
(أرجنتيننســـم) ،)Argentinensem( ،أو
(أرجنتوراتنســـيس)،)Argentoratensis( ،
ولقـــد أرســـله إمرباطـــور أملانيـــا «فردريـــك
األول»( ،املع ــروف باس ــم بارباروس ــا)-547( ،
(((

(1)	 Burchardus Argentoratensis (Strasbourg), de Statu Egypti
vel Babylonie, in: Itinera Hierosolymitana Crucesignatorum (I.H.C), Sandoli S., Gerusalemme, 1980, vol. 2.
(*) مدرس مســاعد بكلية دار العلوم القاهرة ،مرص .الربيد اإللكرتوين:
a.marouf21@gmail.com
( )2كانــت (سرتاســبورج) واقعــة آنــذاك ضمــن حــدود أملانيــا ،قبــل
أن تصبــح فرنســية فيــا بعــد.
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586هـــ = 1190 -1152م) ،ع ــام (571هـــ =
 ،)1175س ــف ًريا إىل الس ــلطان ص ــاح الدي ــن
األيـــويب (589 -567هـــ = 1193 -1171م)،
يف إط ــار منظومـــة العالق ــات الدبلوماســـية
الت ــي تش ــكلت ب ــن الطرف ــن ،تل ــك الت ــي
ســبقت اســرداد صــاح الديــن مدينــة بيــت
املقـــدس ،بجانـــب كثـــر مـــن املمتلـــكات
الصليبي ــة األخ ــرى ،عق ــب معرك ــة (حط ــن)،
(583هـــ = (1178م) ،وم ــع ه ــذا فل ــم ي ــرد
بالنـــص يشء عـــن تفاصيـــل ونتائـــج تلـــك
الســـفارة ،التـــي يُر َّجـــح اســـتمرارها إىل
ـاح
الع ــام الت ــايل؛ حي ــث طل ــب الس ــف ُري ص ـ َ
الدي ــن مب ــر ،فل ــا كان األخ ــر ق ــد توج ــه
إىل الش ــام -يف إط ــار رصاع ــه م ــع النوري ــن
والزنكي ــن -فق ــد تبع ــه إىل هن ــاك الرحال ــة
الس ــفري ،ال ــذي رمب ــا ش ــفع س ــفارته بالح ــج
إىل بيـــت املقـــدس ،بعـــد أن تو َّجـــه حا ًّجـــا
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(ص ْيدنايــا) الواقعــة بالقــرب مــن
إىل مدينــة َ
دمش ــق ،وقب ــل أن يع ــود أخ ـ ًرا م ــن حي ــث
أىت ،ويال َحـــظ أنـــه مل يُ ْعـــ َن كثـــ ًرا برصـــد
تفاصيـــل رحلـــة عودتـــه إىل أوروبـــا ،عـــى
الرغ ــم م ــن عنايت ــه بذك ــر تفاصي ــل مس ــار
الرحلـــة بشـــكل عـــام.
ومل تك ــن العناي ــة برص ــد تفاصي ــل الرحل ــة
نه ًجــا شــائ ًعا يف تدويــن الرحــات األوروبيــة
آنـــذاك ،غـــر أنهـــا مل متثـــل منـــاط التميـــز
الوحي ــد له ــذه الرحل ــة أو لصاحبه ــا أو مل ــا
متخـــض عنهـــا مـــن أثـــر؛ فلـــن فرضـــت
تجربــة االرتحــال عــى (بــوركارد) -اســتجابة
للهـــدف -تركيـــ َز رحلتـــه عـــى البلـــدان
تأسيســـااإلســـامية ،فقـــد ســـجل النـــص
ً
عـــى هـــذا -حضـــو ًرا مركزيًـــا للمســـلمني
وم ــا يخصه ــم ع ــى أصع ــدة ش ــتى ،األم ــر
ال ــذي مل يك ــن ب ــدوره مألوفًــا ل ــدى الرحال ــة
الالت ــن ال ــذي زاروا ال ــرق األدىن م ــن ق ْب ــلِ
التغــرات الجيوسياس ــية الت ــي نتج ــت ع ــن
توســـعات صـــاح الديـــن عـــى حســـاب
الصليبيـــن يف بـــاد الشـــام.
ومه ــا يك ــن م ــن أم ــر ،فق ــد بل ــور الن ــص
للمســـلمني صـــورة متعـــددة الجوانـــب
موضوعيـــة الطابـــع ،جعلـــت الرحالـــة
ِ
وحـــده يف هـــذا الشـــأن،
نســـيج
املذكـــور
َ
ع ــى األق ــل مقارن ــة بنظرائ ــه الالت ــن إبَّ ــان
الحقبــة الصليبيــة؛ فكث ـ ًرا مــا ص ـ َّدر حديثــه

ع ــن املس ــلمني بعب ــارات م ــن مث ــل :يؤم ــن
املس ــلمون ،ث ــم ي ــروي املحت ــوى خال ًي ــا -أو
ِ
املستحســـن
يـــكاد -مـــن ظـــال االنحيـــاز
ِ
ينـــف هـــذا وجـــود
أو املســـتهجِن ،وإن مل
بعـــض املعلومـــات غـــر الدقيقـــة ،بـــل
غـــر الصحيحـــة عـــى اإلطـــاق ،مثلـــا مل
ِ
ينـــف رؤيتـــه للمســـلمني بوصفهـــم آخـــر
ر الغرابـــة الرئيـــس ،الـــذي مل
ميثـــل عنـــ َ
يكـــن لألوروبيـــن بـــه عهـــد؛ األمـــر الـــذي
يتأس ــس ع ــى وع ــد الرحال ــة -يف مس ــتهل
ن ــص رحلت ــه -برواي ــة م ــا ه ــو غري ــب م ــن
األم ــور م ــن ناحي ــة ،ث ــم تركي ــزه -يف روايت ــه
تل ــك -ع ــى املس ــلمني م ــن ناحي ــة أخ ــرى.
وتتع ــزز أهمي ــة الن ــص بالنظ ــر إىل تأث ــره؛
فقــد قــدم (بــوركارد) إحــدى أقــدم الروايــات
الالتينيـــة بشـــأن طائفـــة الحشاشـــن (إن مل
تكــن األقــدم عــى اإلطــاق)؛ مــا أســهم يف
طويـــا
ً
ترســـيخ معلومـــات وأفـــكار ظلـــت
صاحبـــة الهيمنـــة عـــى وعـــي األوروبيـــن
يف ه ــذا اإلط ــار ،ك ــا ب ــادر امل ــؤرخ األمل ــاين
(أرنولـــد فـــون لويبـــك)Arnold von( ،
( ،)lubeckت  608أو 611هـــ =  1211أو
كامـــا ضمـــن
ً
1214م) إىل إيـــراد العمـــل
كتابـــه (تواريـــخ الســـاف)Chronica( ،
 ،)Slavorumبوصفـــه مصـــد ًرا لتشـــكيل
خلفيـــة معرفيـــة تخـــص املســـلمني ومـــا
يتص ــل به ــم؛ م ــا يدع ــم تأث ــر الرحل ــة يف
هـــذا امليـــدان.
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ويف عــام (1710م) نـ ِ
ـر يف (هانوفــر) ،كتــاب
(تواري ــخ الس ــاف) ه ــذا ،مب ــا في ــه األص ــل
الالتينـــي لرحلـــة (بوركاردسرتاســـبورج)
ضمـــن كتـــابscriptorumbrunsuicen( :
 .((()siaillustrantiumوم ــن أب ــرز الجه ــود
األخــرى التــي بذلــت يف ســبيل نــر الرحلــة
وترجمتهـــا ،مـــا قـــام بـــه رجـــل الديـــن
اإليط ــايل (س ــابينو دي س ــاندويل)Sabino( ،
 ،)de Sandoliوذلـــك يف كتابـــهItinera( :
Hierosolymitana Crucesignatorum)،
 )(I.H.Cاملنشـــور بالقـــدس ،حيـــث أورد
ضمـــن املجلـــد الثـــاين الصـــادر عـــام(1980م) -نـــص الرحلـــة بلغتـــه الالتينيـــة
بجانـــب ترجمـــة إيطاليـــة ،وذلـــك تحـــت
عنوان،)De Statu Egypti vel Babylonie( :
مــع تقســيم النــص إىل فصــول داخليــة لــكل
منه ــا عن ــوان مس ــتقل ،ولق ــد أبق ــى توطئ ــة
املـــؤرخ (أرنولـــد) وتذييلـــه للرحلـــة دون
س ــائر مؤ َّرخت ــه ،ك ــا ص ـ َّدر العم ــل مبقدم ــة
عـــن الرحلـــة وصاحبهـــا ،وذيَّلـــه بجملـــة
م ــن الح ــوايش((( ،وع ــى ه ــذه الن ــرة كان
معت َمــد هــذه الرتجمــة ،التــي نقلــت النــص
م ــن لغت ــه الالتيني ــة إىل اللغ ــة العربي ــة.
ولقـــد حرصـــت الرتجمـــة -قـــدر اإلمـــكان-
عـــى إبـــراز النســـق الثقـــايف الـــذي أنتـــج
((( احتــل نص الرحلــة ما بني (صفحتي )736 -731 /من املجلد الثاين.
((( احتــل نــص الرحلــة الالتيني والرتجمــة اإليطالية ما بــن (صفحتي/
 )411 -395مــن املجلــد املذكــور ،بخــاف املقدمــة والحــوايش.

ـي الرحال ــة يف أوض ــح تجليات ــه؛ ال س ــيام
وع ـ َ
فيـــا يتعلـــق بجدليـــة الـــذات الالتينيـــة
التـــي متثـــل املتحـــ ِّدث ،واآلخـــر املســـلم
ال ــذي ميث ــل املتحــ َّدث عن ــه؛ ولق ــد تب ــدى
هـــذا يف عمليـــة النقـــل املبـــارش ألســـاء
األعـــام واملصطلحـــات املؤثـــرة يف هـــذا
الشـــأن ،بجانـــب تـــ ْرك أفـــكار الرحالـــة
تنســـاب عـــى الرتتيـــب الـــذي أراد ،وعـــى
النس ــق ال ــذي ارت ــأى ،بقط ــع النظ ــر ع ــن
درجـــة حضـــور الرابـــط املنطقـــي بينهـــا،
ك ــا أض ــاف املرتج ــم ع ــد ًدا م ــن الح ــوايش
التــي قدمــت تفس ـرات موضِّ َحــة ،وحملــت
تعريفـــات مهمـــة.
نص الترجمة
مقدمة المؤرخ (أرنولد):

فلن ــرك تاري ــخ ملوكن ــا قلي ـ ًـا ،ولننتق ــل إىل
حقائــق أخــرى علمناهــا ،ســوف يفيــد منهــا
الق ـ َّرا ُء معرف ـ ًة ،وذل ــك ع ــر رحل ــة إىل م ــر
وأجـــزاء مـــن ليبيـــا؛ ففـــي ســـنة ()1175
لتجس ــد ال ــرب ،أرس ــل اإلمرباط ــور الروم ــاين
واألغســـطس (فردريـــك) ،الســـي َد (جـــرارد)
( ،)Gerardumنائب أســقف (أرجنتيننســم)
(سرتاســـبورج) ،إىل مـــر ()Egyptum؛
حيـــث (صـــاح الديـــن ملـــك بابليـــون)،
( ،)SalahadinumregemBabylonieواآلن
انتبه ــوا ل ــكالم الش ــخص املذك ــور نفس ــه!
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الفصل األول
من ميناء (جنوة) إلى شواطئ ليبيا

الحــق أقــول لقــد ِ
رســول .ولقــد
ً
ــلت
أرس ُ
َّ
نــت مــا شــهدته
تح َّريــت الصــدق إذ د َّو ُ
وتعلمتــه -يف ســفاريت -مــن األمــور النــادرة،
واألشــياء الغريبــة عــن شــعبنا ،ســواء أكنــت
قــد رأيتهــا بــ ًّرا أم عاينتهــا عــر البحــر.
ففـــي الســـادس مـــن ســـبتمرب كان ركـــويب
البحـــر مـــن (جنـــوة) ،ثـــم كان عبـــوري
بـــن جزيرتـــن؛ تعـــرف إحداهـــا باســـم
(كورســـيكا) ( ،((()Corsicamويطلـــق عـــى
األخـــرى (رسدينيـــا) ( ،((()Sardiniamوبـــن
الجزيرت ــن أربع ــة أمي ــال ،وق ــد متتع ــت كل
منهـــا بروعـــة فائقـــة ،تجلـــت يف منظـــر
الســـهول ،مثلـــا تجســـدت يف الجبـــال
املنتـــرة ،مـــع بَ ْســـطة يف خـــرات األرض
كافـــة.
أ َّمـا يف (كورسـيكا) فسمات النـاس -مـن
سر يف
َ
الجنس ْين -نظـام ،وخلـق قويـم ،مـع يُ ْ
املعاملة ،وإكـرام للضيف ،وي ُربز الرجال هناك
محاربين أشـداء وشـجعانًا .وعلى العكـس
((( (كورســيكا) ،أو (قرســقة) :جزيــرة قــرب (رسدينيــة) ،تفصلهــا
أربعــة أيــام عــن ســاحل تونــس .انظــر :الحمــري (محمــد
بــن عبــد املنعــم) :الــروض املعطــار يف خــر األقطــار ،تحقيــق:
إحســان عبــاس ،مكتبــة لبنــان ،بــروت1984( ،م)( ،ص.)455 /
((( (رسدينيــة) :جزيــرة عــى طــرف البحــر الشــامي (املتوســط).
انظــر :نفســه( ،ص.)314 /
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سـكان (رسدينيـا) فهـم يف فـوىض ،سماتهم
فظاظـة و ُج ْب وبخـل ،والرجال هناك مخ ّنثون
ومشـ َّوهون ،غير أن الذئـاب ال تعرف طريقها
إىل تلـك الجزيـرة ،ثـم إن بحـر (رسدينيـا)
شـديد الخطـر هائج ،مبا يفـوق سـائر البحار.
يبلــغ طــول (رسدينيــا) وعرضهــا -مــن أطرافها
كافــة -مســرة ســتة أيــام ،وهــي موضــع
غــر صحــي ،بينــا متتــد (كورســيكا) ثالثــة
أيــام بالطــول والعــرض ،وتنعــم أرضهــا بأتــم
صحــة ،فيــا عــدا نهـ ًرا صغـ ًرا تــر ميا ُهــه،
أي مــن األحيــاء مــات،
فــإذا رشب منهــا ٌّ
أي مــن الطيــور هلــك.
وإذا طــار بجانبهــا ٌّ
يبلــغ طــول (رسدينيــا) وعرضهــا -مــن
أطرافهــا كافــة -مســرة ســتة أيــام،
وهــي موضــع غــر صحــي ،بينــا
متتــد (كورســيكا) ثالثــة أيــام بالطــول
والعــرض ،وتنعــم أرضهــا بأتــم صحــة،
فيــا عــدا نهــ ًرا صغــرًا تــر ميا ُهــه،
أي مــن األحيــاء مــات،
فــإذا رشب منهــا ٌّ
أي مــن الطيور هلك.
وإذا طــار بجانبهــا ٌّ

.

ـت إىل
وبعــد تجــا ُوز هاتــن الجزيرتــن ذهبـ ُ
(صقليــة) ،وهــي جزيــرة صحيــة ،خصبــة
أرضهــا للغايــة يف كل األنحــاء ،مــع اســتواء
يتخللــه جبــال ،كــا أن فيهــا الكــروم واملــروج
واملراعــي ،وفيهــا الينابيــع متنــح الحيــاة،
واألنهــار الصافيــة ،مــع مختلــف أنــواع
الثــار واألعشــاب .وتجــري تيــارات البحــر
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إىل تلــك الجزيــرة عــى هيئــة الصليــب(((،
وهــي شــديدة املالءمــة لنشــاط التجــار،
لكــن عــدد ســكانها مــن البــر قليــل،
يف مســاحة تبلــغ -مــن جميــع الجهــات-
مســرة ســتة أيــام ،وتضــم عديــد املــدن.
وبالقــرب مــن (صقليــة) ،عــى بعــد عرشيــن
ميـ ًـا منهــا ،يف مواجهــة أحــد جوانبهــا ،تقــع
جزيــرة (مالطــة) ( ،((()Malthaاملســكونة
باملســلمني ( ،)Sarracenisوالخاضعــة لحكــم
ملــك (صقليــة)(((.
وهنـاك جزيـرة أخـرى ،ليسـت ببعيـدة
عـن (مالطـة) ،يقـال لهـا (بنتاليـون)
(((()Panteleon؛ حيـث يسـكنها املسـلمون
( ،)Sarraceniمسـتقلني ال يخضعون لسـيادة
غريهـم عليهـم .والحـق أن النـاس هنـاك
يعيشـون حيـاة بدائيـة ،ويحيـون جبنـاء
َ
كهـوف بالدهـم ،حتـى إذا هاجمهـم
سـاكنني
جيـش كثيـف ،فـروا إليهـا بأمتعتهـم؛ إذ هي
إمـا تعين على املدافعـة ،وإمـا لعلهـا تكـون
((( تتقاطــع أركان الجزيــرة مــع تيــارات امليــاهِ ،
محدثــة مــا يشــبه
الصليــب.
Sandoli, I.H.C., Gerusalemme, 1980, vol. 2., P. 412.
((( (مالطــة) :جزيــرة يف البحــر املتوســط ،تقــع قــرب (صقليــة).
انظــر :الحمــري ،الســابق( ،ص.)520 /
((( امللك هو (وليم الثاين)585 -561( ،هـ = 1189 -1166م).
((( هــي جزيــرة ( )Pantelleriaتقــع بالقــرب من (صقلية) ،وتســمى
بالعربيــة (قَـ ْو َصة) ،وهــي جزيــرة ببحــر الــروم (املتوســط) بــن
املهديــة و(صقليــة) .انظــر :الحمــوي (شــهاب الديــن ياقــوت):
«معجــم البلــدان» ،تحقيــق :فريــد عبــد العزيــز الجنــدي ،دار
الكتــب العلميــة ،بــروت1410( ،هـــ = 1990م).)469 /4( ،

وسـبيل إىل النجـاة ،ثـم إن هذا الجنس
ً
مهربًـا
مـن البرش يتقـ َّوت بالضأن (املاشـية) أكرث من
مثـار األرض؛ فالزراعـة هنـاك جـد قليلـة.
وبعــد مــرور ســتة مــن األيــام عــى الرحيــل
بلغــت أرض الرببــر
عــن تلــك الجزيــرة،
ُ
( )Barbaricamالتــي يســكنها جنــس
مــن البــر يعــرف بالعــرب (،((()Arabitis
وهــؤالء ال يســكنون بيوتًــا ،بــل يعيشــون
يف الهــواء الطلــق ،ويفرتشــون أنحــاء
العــراء؛ معللــن هــذا بقولهــم إن الحيــاة
مــدة قصــرة يصــح أن ته َمــل فيهــا
والســ ْك َنى؛ انتظــا ًرا ملكافــأة الــرب.
البيــوت ُّ
واألرض هنــاك قليــل مثارهــا؛ فــا قــوت
للســكان إال املاشــية (الضــأن) التــي يربونهــا،
ويســر الرجــال والنســاء يف شــبه ُعــ ْري،
ســرهم العــورات بقطعــة مــن
فيــا عــدا ْ
ثــوب َرثّ  ،ويعيــش هــؤالء النــاس يف فقــر
مدقــع ،محرومــن مــن كل راحــة ،مج َّرديــن
مــن كل ســاح ،وهــم عــراة وســود ،يف
مناظرهــم ق ْبــح ،ويف أجســادهم و ْهــن.
وملـدة سـبعة وأربعين يو ًمـا يف البحـر ،رأيـت
أسماكًا مختلفـة الضروب؛ فلقـد أبصرتُ
إحداهـا وكانت ضخمة بطول ثالمثائة وأربعني
وعاينت
ذرا ًعـا ،بحسـب مـا أمكنني التقديـر،
ُ
منهـا مـا كان فـوق البحـر يتقافـز بارتفـاع
يعـادل رميـة مـن قـوس أو رضبـة مبنجنيـق.
((( من املحتمل أنه يقصد طرابلس( ،الغرب).

Sandoli, Loc. cit.
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الفصل الثاني
عن مدينة اإلسكندرية

دخلـــــت مينـــــــاء اإلســكندرية
وأخـــــ ًرا
ُ
()Alexandrie؛ حيــث ينتصــب بــرج
حجــري شــاهق االرتفــاع(((؛ يك يُظهِــر
املينــا َء للبحــارة؛ ألن أرض مــر ()Egyptus
مســتوية؛ ولهــذا تظــل النـران بالــرج طــوال
الليــل مشــتعلة؛ فيتجــى املينــاء أمــام الذيــن
يق َربونــه؛ ويف ذلــك حفــظ لهــم مــن التيــه.
واإلسـكندرية مدينـة ذات صيـت ذائع ،زاخرة
بالبيوت املزخرفة ،محاطة بالبساتني ،مسكونة
مبـا ال يحصى مـن السـكان املوزعين بين
مسـلمني ( ،)Sarracenisويهـود ومسـيحيني،
وهـم جمي ًعا خاضعون لحكـم (ملك بابليون)
( .((()regisBabylonieوتـدل اآلثـار العظيمة
املنتشرة هناك عىل أن املدينة بُنيت يف الزمن
القديـم ،وهـي إذ ميتـد طولهـا أربعـة أميـال،
فـإن عرضهـا ميـل وحيـد ،وإذ يلتقيهـا فـرع
مـن الفـرات ( ((()Eufrateيف أحـد الجوانـب،
(((
فـإن البحـر العظيـم ()mare Magnum
يكفُـل حاميتهـا مـن الجوانـب األخـرى ،ولقد
انحصرت املدينـة -يف الوقـت الراهـن -ضمن
سـهل كبير ،ك َّونه فـرع النيـل ( )Niliاملذكور،
((( يقصد منارة اإلسكندرية.
((( يقصد سلطان مرص.
((( يقصد بالفرات النيل ،كام سيأيت.
((( يقصد البحر املتوسط.)Ibid( .
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الـذي ميتـد حتى يبلـغ البحـر ،فمـن الواجب
أن تعلـم أن النيـل والفـرات كليهما واحـد،
وأن ميـاه هـذا هـي نفسـها ميـاه ذاك(((.
يف اإلســكندرية يتبــع كل جنــس رشيعتــه
( )legemاتبا ًعــا حــ ًّرا ( ،)libereواألجــواء
هنــاك تحفــظ الصحــة؛ فلقد وجــدت كثريين
ُع ِّمــروا مائــة عــام أو يزيــد ،واملدينــة مطوقــة
بســور منخفــض خلــو مــن الخنــادق ،واعلــم
يحصــل مــن الرســوم
أن املينــاء املذكــور ِّ
ســنويًا مــا يقــ َّدر بخمســن ألــف قطعــة
ذهبيــة ،أي مــا يعــادل أكــر مــن مثانيــة آالف
(مــارك) ( )marcasمــن الفضــة الخالصــة.
واإلســـكندرية مدينة ذات صيت ذائع،
زاخـــرة بالبيـــوت املزخرفـــة ،محاطة
بالبســـاتني ،مســـكونة مبـــا ال يحىص
مـــن الســـكان املوزعني بني مســـلمني
( ،)Sarracenisويهـــود ومســـيحيني،
وهـــم جمي ًعا خاضعـــون لحكم (ملك
بابليـــون) (.)regisBabylonie

.

يفــد عــى املدينــة أيضً ــا مختلــف األجنــاس
البرشيــة ،مصطحبــة معهــا بضائعهــا
التجاريــة ،وليــس يف اإلســكندرية ميــاه
عذبــة ،إال مــا يأتيهــا مــن فــرع النيــل
املذكــور أعــاه ،حيــث تج َمــع مياهــه
((( كان األوروبيــون يعتقــدون يف العصــور الوســطى أن الفــرات
ميــي غربًــا ليمــر تحــت البحــر األحمــر ،ثــم يظهــر مــرة أخــرى
يف صح ـراء مــر ليجــاور النيــل أو يختلــط بالنيــل نفســه ،كــا
أنَّهــا ينبعــان م ًعــا مــن الجنــة.)Ibid( .
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يف صهاريــج مــرة واحــدة يف كل العــام.
يف املدينــة نفســها وفــرة مــن الكنائــس
املســيحية ،مــن بينهــا كنيســة القديــس
(مرقــص اإلنجيــي) الواقعــة خــارج أســوار
املدينــة الجديــدة((( ،واملطلــة عــى البحــر،
وهنــاك رأيــت ســبعة عــر رضي ًحــا
حافــا بعظــام ودمــاء عــدد مــن الشــهداء
ً
ورأيــت أيضً ــا البِيعــة
املجهولــة أســاؤهم،
ُ
التــي كتــب فيهــا اإلنجيــي نفســه نــص
إنجيلــه ،وذلــك يف املوضــع الــذي استشــهِد
فيــه وقـ ِـر ،ولقــد ظــل مقبــو ًرا هنــاك حتــى
رسقــه (البنادقــة) ( ،)venetisويف تلــك
الكنيســة يُنت َخــب البطريــرك (،)patriarcha
وفيهــا يكَــ َّرس ،وفيهــا يُدفَــن حــن يتن َّيــح،
وهــو ذلــك البطريــرك املســيحي الــذي
يتبــع كنيســة (اإلغريــق) (.((()Grecorum
را عظيـ ًـا لفرعــون
ولقــد حــوت املدينــة قـ ً
((( بنيــت كنيســة القديــس مرقــص اإلنجيــي أو البشــر (صاحــب
أحــد األناجيــل) عــى الشــاطئ الرشقــي لإلســكندرية ،ومــع
الفتــح اإلســامي هدمــت أســوار اإلســكندرية -أو بعضهــا-
وتقلــص وجــود املدينــة ،ثــم أعيــد بنــاء األســوار زمــن أحمــد بــن
طولــون (270 -254هـــ = 884 -868م) ،لكنهــا لـــم تط ِّوق املدينة
القدميــة كلهــا ،فخرجــت مســاحات كبــرة يف رشق املدينــة
القدميــة وجنوبهــا مــن نطــاق املدينــة الجديــدة .انظــر :الســيد
عبــد العزيــز ســامل« :تاريــخ اإلســكندرية وحضارتهــا يف العــر
اإلســامي» ،دار املعــارف( ،ط1961( ،)1 .م)( ،ص.)50 ،46 ،33 /
((( يقصــد بطريــرك امللكانيــن (األرثوذكــس) ،ولـــم يكــن مقــره
باإلســكندرية ،بــل يف القاهــرة ،بينــا كانــت اإلســكندرية مقــر
بطريــرك األقبــاط اليعاقبــة .انظــر :املقريــزي (تقــي الديــن
أحمــد بــن عــي) :املواعــظ واالعتبــار بذكــر الخطــط واآلثــار
املعــروف بالخطــط املقريزيــة ،تحقيــق :محمــد زينهــم ،ومديحــة
الرشقــاوي ،مكتبــة مدبــويل1998( ،م))830 ،806 /3( ،؛ قاســم
عبــد قاســم :أهــل الذمــة يف مــر مــن الفتــح اإلســامي
حتــى نهايــة املامليــك ،عــن للدراســات والبحــوث اإلنســانية
واالجتامعيــة2003( ،م)( ،ص.)101 -98 /

( ،)pharaonisقــام عــى عــدد مــن األعمــدة
الرخاميــة الضخمــة ،التــي بقيــت آثارهــا
حتــى اليــوم باديــة.
رأيــت أيضً ــا -قــرب اإلســكندرية -جريــان
النيــل يف الســهل عــر القنــاة املذكــورة ،خــال
مجــرى ضيــق ،وهنــاك تســتحيل امليــاه -يف
بعــض األحيــانِ -ملْ ًحــا صاف ًيــا وجميـ ًـا ،مــن
دون أي جهــد أو ت َد ُّخــل مــن بــر ،وقد دأب
النيــل أن يفيــض يف كل عــام؛ لــروي أرض
مــر كلهــا ،ويحمــل لهــا اإلخصــاب؛ إذ إن
األمطــار هنــاك جــد نــادرة.
ويبــدأ الفيضــان يف منتصــف شــهر يونيــو
ويســتمر حتــى عيــد (الصليــب املقــدس)،
ثــم ينخفــض منســوب امليــاه منــذ ذلــك
الحــن حتــى عيــد (غطــاس الــرب)((( .واعلــم
أنــه مبجــرد انحســار جريــان امليــاه ،ورؤيــة
األرض مــن تحتهــا ،يســارع الفــاح إىل
املحـراث (لحــرث األرض) ،ثــم غـ ْرس البــذور
يف تربتهــا ،ثــم يكــون َح ْصــد الحبوب يف شــهر
مــارس مــن كل عــام ،وينحــر إنتــاج األرض
مــن الحبــوب هنــاك يف القمــح ويف الشــعري
الجيــد للغايــة ،بينــا يجــري حصــد جميــع
أنــواع البقــول ،وكذلــك فواكــه البســاتني
((( يوافــق عيــد الصليب املقــدس الرابع عرش من ســبتمرب يف كل عام،
بينــا يوافــق عيــد الغطاس-عنــد الكاثوليــك -الســادس مــن يناير.
Herbert J., Thurston S. J., and Attwater D., Butler's Lives of
The Saints, Christian Classics, Westminster, 1990, vol.
1, pp. 39- 42, vol. 3, pp. 551- 552.
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واألعشــاب ،فيــا بــن عيــد القديــس (مارتن)
( ،((()Martiniوشــهر مــارس من العــام التايل.
تلــد الخـراف واملاعــز هناك مرتــن يف كل عام،
ويف كل مــرة تلــد عــى األقــل توأ ًما ،وســمعت
أن الحمــر تحبَــل هنــاك مــن طــرف الخيــول.
ويعيــش املســيحيون يف أنحــاء مــر كلهــا،
يســكنون املــدن مثلــا يســتقرون بالقــرى،
ويدفعــون جزيــة معلومــة إىل (ملــك
بابليــون) ،وقــد جــرت العــادة بــأن يكــون
يف كل قريــة كنيســة مســيحية ،غــر أن هــذا
الجنــس مــن البــر يحيــا يف الفقــر والبــؤس.
الفصل الثالث
عــن مدينــة (بابليــون) وعن البَ َلســان
ونبــع مريــم المباركة

اعلـــم أن الســـفر بـــن اإلســـكندرية
و(بابليـــون الجديـــدة) (،)nova Babylonia
يـــدوم ثالثـــة أيـــام يف الـــر ،بينـــا يبلـــغ
ســـبعة أيـــام مـــن الصعـــود يف املـــاء.
واعلــم أيضً ــا أن هنــاك ثالث ًــا مــن املــدن
تحمــل اســم (بابليــون)؛ األوىل هــي الواقعــة
عــى نهــر (الخابــور) ( ،((()Chobarحكمهــا
((( يوافق الحادي عرش من نوفمرب يف كل عام.
(Ibid., vol. 4, pp. 310- 313).
((( نهــر الخابــور :نهــر يف العــراق ،يصــب يف نهــر الفــرات ،وقيــل
إنــه الف ـرات نفســه .انظــر :جــورج بوســت« :قامــوس الكتــاب
املقــدس» ،بــروت1894( ،م).)402 /1( ،
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(نـبــوخـذنـصــر) (،((()Nabuchodonosor
وكان فيهــا بــرج بابــل ،وتعــرف بالصحراويــة
الـخـربـــة وبالـقـــدمية ،ويفـصـلـهـــا عــن
(بابليــون الجديــدة) أكــر مــن ثالثــن يو ًمــا.
أمــا (بابليــون) األخــرى فكانــت واقعــة عــى
النيــل بــأرض مــر ،عنــد ســفح جبــل بالقرب
من الصحـراء ،حكمها (فرعــون) (،)pharaoh
ويفصلهــا عــن (بابليــون الجديــدة) مســرة
ســتة أميــال ،وقــد د ِّمــرت أيضً ــا(((.
أمــا (بابليــون الجديــدة) ففــي ســهل يطــل
عــى النيــل أيضً ــا ،لقــد كانــت -يف املــايض-
هــي املدينــة العظمــى (،)maxima civitas
(العاصمــة)((( ،وهــي -إىل اليــوم -ذات
صيــت يبلــغ منتهــى الذيــوع ،فيهــا عــدد
مــن الســكان كثيــف ،وفيهــا أجــود مثــار
األرض كافــة ،وال يســكنها إال التجــار؛ إذ
تأتيهــا الســفن مح َّملــة بالتوابــل الهنديــة،
فتمــي منهــا عــر النيــل حتــى اإلســكندرية.
ويف كل مــكان مــن شــوارع تلــك املدينــة
وســاحاتها ،تخـ َّزن الحبــوب وت ُح َفــظ البقــول.
وعــى بُعــد ميــل مــن (بابليــون الجديــدة)،
يوجــد يف الصح ـراء جبــان رائعــان ق ـ َّدا مــن
َح َجــر الرخــام الضخــم ،ومــن حجــر آخــر
قدميــا ( 561 -605ق .م) ،يعــرف أيضً ــا باســم
((( أحــد حــكام بابــل ً
(بختنــر) .انظــر :نفســه.)414 -412 /2( ،
((( يقصــد حصــن (بابليــون) الرومــاين ،الــذي فتحــه املســلمون،
وأحلــوا(الفســطاط)محلــه.انظــر:الحمــوي:الســابق.)517/5(،
((( يقصد (الفسطاط).
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بديــع مربــع الشــكل .ويفصــل بــن هذيــن
الجبلــن مســافة تقــدر برميــة قــوس ،وهــا
عــى هيئــة املربــع ذي املقاييــس املتســاوية،
حيــث يســتوي فيهــا الطــول والعــرض،
ويعــادل الطــول مقــدار رميــة قــوس قويــة،
بينــا يبلــغ االرتفــاع مقــدار رميتــن(((.
وعــى بُعــد ثالثــة أميــال مــن (بابليــون
الجديــدة) أيضً ــا ،تقــع مدينــة أخــرى ذائعــة
الصيــت تســمى القاهــرة  ،Chayrوهــي
اآلن مقــر الكــريس امللــي (،)sedesregalis
كــا تضــم قصــور املَلِــك ( )Regisوالقــادة،
والثكنــات العســكرية ،وتقــع هــذه املدينــة
ذات الســمت العســكري -بالقــرب مــنالنيــل ،وتتســم مبانيهــا بروعــة وفخامــة،
ويحيــط بهــا ســور وبســاتني نــرة،
ويســكنها املســلمون (،)Sarraceni
واليهــود واملســيحيون ،وكل أمــة بهــا تتبــع
رشيعتهــا ،ففيهــا للمســيحيني كنائــس وافــرة.
وعــى بُعــد ميــل مــن تلــك املدينــة ،يوجــد
بســتان ال َبلَســان ( ،)balsamiالــذي تبلــغ
مســاحته مــا يقــرب مــن نصــف يــوم مــن
الســر ،وتنمــو أشــجار البلســان خــال ثــاث
((( يقصــد األهـرام ،ولـــم يكــن االقتصــار عــى ذكــر هرمــن ،وإغفــال
الثالــث -لصغــره -أمــ ًرا غــر مألــوف يف كتابــات املســلمني.
انظــر مثـ ًـا :ابــن زوالق (الحســن بــن إبراهيــم) :فضائــل مــر
وأخبارهــا وخواصهــا ،تحقيــق :عــي محمــد عمــر ،الهيئــة
املرصيــة العامــة للكتــاب1999( ،م)( ،ص ،)70 /ومــن املســلمني
مــن ذكــر الثالثــة ،ومنهــم مــن زاد عــى هــذا ،مــع تأكيــد أن أكــر
تلــك األه ـرام اثنــان .انظــر مثـ ًـا :الحمــوي :الســابق.)459 /5( ،
ولعلــه يقصــد باملربــع قاعــدة كل هــرم.

ســنوات كحــال أشــجار الكــروم ،وتشــبه
أوراقهــا أور َاق الربســيم الصغــرة ،وتنضــج
حــول نهايــات شــهر مايــو ،حينئــذ يتشــقق
اللحــاء -وف ًقــا ملــا هــو معلــوم لــدى العــال-
فيســيل النبيــذ ( ((()vineeقطــرة تلــو أخــرى
ل ُيج َمــع يف أوانٍ مــن زجــاج ،ثم يُخـ ّزن مدفونًا
يف روث حــام ملــدة ســتة أشــهر ،ثــم يُغـ َـى
فصــل الســائل عــن الشــوائب.
ويص َّفــى ،فيُ َ
ويُــر َوى هــذا البســتان مــن نبــع بعينــه ،وال
ميكــن أن يُــر َوى مــن نبــع آخــر أبـ ًدا ،واعلــم
أن البلســان ال ينمــو يف أي موضــع آخر بالعامل
أجمــع .ولقــد فــ َّرت العــذراء املباركــة مــع
ُم َخلّصنــا مرسعــة إىل هــذا النبــع؛ هروبًــا مــن
اضطهاد (هــرودس) ( ،((()Herodisفاختبأت
وابنهــا يف ذلــك املكان بعض الوقت ،وغســلت
يف النبــع مالبــس الطفــل؛ اســتجابة لنــداء
الطبيعــة البرشيــة(((؛ ولهــذا يب ِّجل املســلمون
( )Sarracenisالنبــع املذكــور حتــى يومنــا
الحــايل؛ فهــم يغتســلون بــه حاملــن إليــه
الشــموع والبخــور ،ويف (عيــد الغطــاس)
تحتشــد هنــاك أعــداد هائلــة ،تفــد مــن كل
األماكــن لتغتســل بامليــاه املذكــورة أعــاه.
فــــوق هـــــذا كلـــــه ،يؤمــــن املســلمون
((( يقصد الرحيق أو العصارة.
((( (هــرود) :هــو ملــك بيــت املقــدس ومــا حولهــا ،وقــد أمــر بقتــل
أطفــال بيــت لحــم آمـ ًـا أن يكــون بينهــم املســيح .انظــر :جــورج
بوســت :الســابق.)460 ،459 /2( ،
((( يقصــد الطبيعــة البرشيــة يف مقابــل الطبيعــة اإللهيــة للمســيح،
حســبام يؤمــن املســيحيون (الكاثوليــك).
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( )Sarraceniبــأن العــذراء املباركــة حملــت
بيســوع املســيح عــر مــاك ،وبعــد والدتــه
بقيــت عــذراء كذلــك ،ويقولون بــأن ابنها هذا
مقدســا (،)sanctum prophetam
كان نب ًيــا ً
وبــأن الــرب حملــه -بروحــه وجســده -إىل
حمــا معجــ ًزا ،وهــم يحتفلــون
ً
الســاء
بيــوم ميــاده ،لكنهــم ينكــرون أنــه ابــن
الــرب ،مثلــا ينكــرون تعميــده وصلبــه ،ومــا
وقــع لــه مــن مــوت ودفــن ،وهــم يزعمــون
أنهــم يتبعــون رشيعــة املســيح والرســل
(((()apostolorum؛ ألنهــم يختتنــون بينــا
نحــن ال نفعــل ،ويؤمنــون أيضً ــا بــأن هــؤالء
الرســل كانــوا أنبيــاء ( ،((()prophetasكــا
يبجلــون كث ًريا مــن الشــهداء وكهنــة االعرتاف.
يوجــد بالقــرب مــن مدينــة القاهــرة أيضً ــا
شــجرة نخيــل عتيقة جـ ًّدا ،عاليــة إىل املنتهى،
كانــت قــد انحنــت للعــذراء املباركــة ،حــن
جــاءت مــع ُم َخلّصنــا ،فأخــذت تجمــع منهــا
البلــح ،ثــم عــادت الشــجرة وانتصبــت مــن
جديــد ،وحــن رآهــا -بعــد هــذا -املســلمون
( ،)Sarraceniدفعهم حســد العــذراء املباركة
إىل قطــع الشــجرة يف موضعــن ،لكنهــا عــادت
يف الليلــة التاليــة إىل انتصــاب جديــد ،ويعــد
باإلمــكان رؤيــة موضعــي القطع حتــى اليوم؛
إذ يبجــل املســلمون ( )Sarraceniالشــجرة؛
((( يقصد الحواريني.
((( للحواريــن يف اإلســام مكانة كبــرة ،ولكن هذا ال يعني أنَّهم رســل
وأنبيــاء ،بجانــب اختــاف مفهــوم النبــوة بني اإلســام واملســيحية.
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فيضيئــون الشــموع لديهــا يف كل ليلــة(((.
ولقــد ســكنت العــذراء املباركــة أماكــن أخرى
متنوعــة بــأرض مــر ،تحظى جمي ًعــا بتبجيل
املســلمني ( )Sarracenisواملســيحيني م ًعــا.
الفصل الرابع
عن نهر النيل وحيوانات مصر والجنة
عند المسلمين

تجــري امليــاه بالنيــل أو بالفــرات فتفــوق
يف املقــدار مــا بنهــر (الرايــن) (،((()Rheno
ولــن كان نبــع النهــر املذكــور يف الجنــة،
فــإن أح ـ ًدا مــن البــر ال يعــرف شــيئًا عــن
منبعــه (األريض) ،إال بقــدر مــا ت َعل ْمنــاه مــن
الكتــاب املقــدس ،وللنهــر مجــرى تنحــدر
فيــه امليــا ُه عنيفـ ًة ،وعــى وفــرة مــا بــه مــن
األســاك ،إال أنهــا ليســت بجيــدة ،ويف النيــل
أيضً ــا تعيــش خيــول بريــة تختفــي تحــت
املــاء ثــم تنطلــق خارجــة إىل الــر((( ،كــا
تنتــر التامســيح بــا عــدد ،وهــي نــوع مــن
الحيوانــات يشــبه الســحايل ،لــكل منهــا أربــع
مــن األقــدام ،مــع أرجــل قصــرة وســميكة،
((( لعلــه يقصــد هنــا اختــاف اســتجابات املســلمني نحــو الشــجرة
باختــاف العصــور واألجيــال.
((( (نهــر الرايــن) :هــو نهــر ينبــع مــن جبــال يف ســويرسا ،وينطلــق
عــر أملانيــا ،وفرنســا ،إىل أن يصــب يف بحــر الشــال.
Gilbert A., Geographical Dictionary of Milton, London,
1919, p. 244.
((( لعله يقصد فرس النهر.)Sandoli, Loc. Cit( .
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ورأس كــرأس أنثــى الخنزيــر ،وبســطة يف
الطــول والعــرض ،وأســنان بالغــة الضخامــة،
طفــا أو حيوانًــا
فــإذا رأى أحــد التامســيح ً
بعــد غــروب الشــمس ،جعــل مآلــه الــردى.
وعــى مقربــة من إحــدى الكنائس املســيحية
القامئــة مبــر كذلــك ،توجــد بــر تظــل جافــة
طــوال أيــام العــام ،إال يف وقت العيد الســنوي
للكنيســة املذكورة؛ فحينئذ يظهــر املاء ويعلو
حتــى يبلــغ ســطح البــر ،ويبقــى املــاء هكــذا
ثالثــة أيــام؛ يفــد فيهــا املســيحيون إىل هنــاك
ليجــدوا منــه مــا يكفــي ،حتــى إذا مــا قضيت
أيــام العيــد ،غــاض املــاء وعــاد كــا كان.
وملـدة سـتة أيـام مـن مغـادرة (بابليـون
الشـب
الجديـدة) ،يوجـد يف الصحـراء حجـر
ّ
املسـتخدم يف الصباغـة؛ إذ يُقطـع مـن بعـض
الجبـال هنـاك ،ثـم يُ ْج َمـع ألجـل املَلِـك .ويف
مصر أصبـاغ بلون نيلي ،ويف مرص تكثر أنواع
الطيـور ،وعلى الرغم من توفّـر الذهب كثيفًا
بأرضهـا ،فإنـه ال يُ ْج َمـع مـن أي موضع هناك،
مثلما ال تجمـع الفضـة ،وال أي مـن سـائر
صنـوف املعـادن .ويف مصر أيضً ـا تـرىب خيول
بغايـة الروعـة .وتطير هناك أعـداد وفرية من
طائـر الببغاء ،الذي يأيت مـن النوبة (،)Nubia
مـع أن املسـافة بين النوبـة و(بابليـون) تبلغ
عرشيـن يو ًمـا .والنوبـة بلد مسـيحي ،يحكمه
أحـد امللـوك ،لكـن سـكانه بدائيـون ،وأرضـه
مغطـاة بالغابـات .ويف مصر أيضـا يُـ َر َّب مـن
الدجـاج عـد ٌد يبلـغ -مـن دون اإلنـاث -ألفًـا

أو ألفين؛ إذ تج َمـع الذكـور م ًعـا وتوضع عىل
النيران يف فـرن ()furno؛ وذلـك مـن أجـل
اسـتخدام املَلِـك .كما أن مصر بلـد شـديد
الحـر ،نـادر املطـر .ويبعـد جبـل سـيناء عـن
(بابليـون) سـبعة أيـام من السير يف الصحراء.
يؤمــن املســلمون ( )Sarraceniأيضً ــا بــأن
جنتهــم عــى األرض ،وبأنهــا تعقــب انقضــاء
األجــل ،وبــأن بهــا مــن األنهــار أربعــة؛
أولهــا مــن خمــر ،وثانيهــا مــن لــن ،وثالثهــا
مــن عســل ،ورابعهــا مــن مــاء ،ويقولــون
إن أنــواع الفواكــه جميعهــا تنمــو هنــاك،
وفيهــا كل مــا يُشْ ـتَهى مــن طعــام أو رشاب،
ويف كل يــوم تطــوف عــى كل منهــم عــذراء
جديــدة((( ،فيقــع وطؤهــا طلبًــا للمتعــة
وإشــبا ًعا للشــهوة ،أمــا مــن مــات عــى
أيــدي املســيحيني يف ســاحة معركــة ،فلــه أن
يتمتــع كل يــوم بعــر منهــن يف الجنــة ،وملَّــا
ســألت عــن مصــر النســاء الــايئ يعشــن
ُ
مــع هــؤالء الرجــال اآلن ،أو ِمــن أيــن تــأيت
العــذارى الــايت يوطــأن يف كل يــوم عــى حــد
ٍ
حينئــذ جوابًــا.
كالمهــم ،مل يُ ِحــ ْر أي منهــم
يف مــر أيضً ــا تكــر الطيــور عــى اختــاف
أنواعهــا ،كــا تتوفــر مثــار األرض عــى تبايــن
صنوفهــا ،إال أن النبيــذ قليــل؛ بســبب تعاليــم
الديــن هنــاك ،مــع أن طبيعــة األرض تســمح
بجنــي وفــرة مــن الكــروم حــال زراعتــه.
((( يقصد الحور العني.
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الفصل الخامس
الرحلة إلى دمشق عبر صحراء سيناء

ســافـــرتُ مــن (بابليــــــون) إىل دمشــق
عــر
( )Damascusمــدة عرشيــن يو ًمــاْ ،
صحـراء مل أجــد فيهــا شــيئًا مــن زراعــة؛ حيث
ال ين ُبــت ســوى شــجريات صغــرة ،يف أماكــن
قليلــة مــن الرتبــة الرمليــة التــي هنــاك،
عــى الرغــم مــن انتشــار الســهول والجبــال.
واملنــاخ يف تلــك األرض بالــغ ِ
الحـ َّدة؛ فالشــتاء
بــارد بشــدة ،والصيــف حــار إىل املنتهــى،
ويقابَــل الســف ُر هنــاك بصعوبــات ج َّمــة،
ويفتقــر إىل األمــان ،وحــن تهــب الريــاح،
َ
الرمــال لتتكاثــف وتغطــي الطــرق،
تحمــل
التــي نــاد ًرا مــا يعرفهــا أحــد فيــا عــدا البــدو
()Badovinis؛ فهــم دامئــو الرتحال فيها ،وهم
إذ يتولّــون إرشــاد املســافرين بها ،فــإن َمثَلهم
كمثــل الب َّحــارة للمســافرين عــر البحــر.
واعلــم أن يف تلــك الصح ـراء أســو ًدا تعيــش،
وهنــاك نَ َعــام وخنازيــر ،وثــران بريــة
وحمــر ،أو باألحــرى أت ُــن بريــة ،وكــذا
هنــاك أرانــب بريــة ،واملــاء فيهــا نــادر
الوجــود ،إال يف رابــع أيــام الســفر وخامســها.
وي ُحـــد بحـــ ُر الهنـــد ( ((()Indicumجانبًـــا
م ــن تل ــك الصحــراء ،وم ــن جانبه ــا اآلخ ــر
((( تظهــر هنــا حالــة مــن االضط ـراب الجغ ـرايف يف معرفــة حــدود
البحــر األحمــر ،وموقعــه مــن خليــج عــدن واملحيــط الهنــدي.
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تلتق ــي البحــ َر األحم ــر ( ،)Rubrumال ــذي
رأيـــت
رستُ حـــذاءه مـــدة ليلتـــن ،ولقـــد
ُ
هنـــاك أيضً ـــا اثنتـــن وســـبعني نخلـــة((( ،يف
املوض ــع ال ــذي رضب في ــه م ــوىس ال َح َج ــر
فانفجـــر املـــاء ،ولقـــد ســـافرتُ أيضً ـــا عـــر
جب ــل س ــيناء م ــدة يوم ــن.
واعلـــم أن يف تلـــك الصحراء أســـو ًدا
تعيـــش ،وهنـــاك نَ َعـــام وخنازيـــر،
وثـــران بريـــة وحمـــر ،أو باألحـــرى
أتُـــن بريـــة ،وكـــذا هنـــاك أرانـــب
بريـــة ،واملـــاء فيهـــا نـــادر الوجود،
إال يف رابـــع أيام الســـفر وخامســـها.

.

واعلــم أيضً ــا أن ليــس ألحــد أن يعــرف أب ـ ًدا
مســاحة تلــك الصحــراء وتخومهــا؛ فهــي
مثــل البحــر تخلــو مــن معــامل الطــ ُرق.
ثــم كان أن غــادرتُ الصحـراء ،فوجــدتُ أرضً ــا
ســهلية ســكنها املســيحيون يف الزمــان الغابــر،
لكنهــا اآلن مدمــرة ،والزراعــة فيها جــد نادرة؛
وذلــك لوقوعهــا عــى التخــوم بني املســيحيني
واملســلمني ( ،)Sarracenorumوقــد شــهدتُ
يف تلــك البــاد مدينــة قدميــة يقــال لهــا
ـرى) ،كان ســكانها مســيحيني ،ويظهر من
(بُـ ْ َ
آثارهــا أنهــا كانــت مدينــة رخاميــة عظيمــة،
ذات جــال فائــق وبهجــة غامــرة ،غــر أن
املســلمني ( )Sarracenisســكانها اآلن ،وذلــك
يف البقعــة الصغــرة الباقيــة منهــا؛ حيــث مل
((( الصواب سبعون«[ .سفر الخروج».])27 /15( ،
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يبــق مــن املدينــة ســوى مــا يشــبه القلعــة،
وهــي -عــى كل حــال -منيعــة حتــى املنتهى.
ـت دمشــق بعــد مســر ثالثــة مــن
ولقــد بلغـ ُ
األيــام يف أر ٍ
اض تزرعهــا جامعــة كثيفــة مــن
املســيحيني ،الذيــن يدفعــون الجزيــة لحاكــم
دمشــق (.((()domino Damasci

طويلــة وعــر مســاحة واســعة ،وترويهــا
مــن داخلهــا ومــن خارجهــا -قنــوات مــنصنــع البــر ،تجعلهــا جنــة عــى األرض.
وتكـــر هنـــاك الكنائـــس املســـيحية؛ ففـــي
املدينـــة مســـيحيون وعديـــد مـــن اليهـــود،
ويف ضواحيه ــا ينم ــو خ ــر أصن ــاف الك ــروم،
واعل ــم أن دمش ــق مناخه ــا صح ــي؛ ففيه ــا
يعيـــش مـــن كبـــار الســـن كثـــر ،وتبعـــد
دمش ــق خمس ــة أي ــام قصــرات ع ــن بي ــت
املق ــدس ( ،)Iherusalemبين ــا تبع ــد ع ــن
عـــكا ( )Accaronأربعـــة أيـــام.

أمــا دمشــق فهــي مدينــة شــهرية جــ ًّدا،
يحيطهــا ســوران ،مــع كــرة مــن األبــراج
التــي بلغــت غايــة التحصــن .وتــرد امليــاه إىل
املدينــة عــر ينابيــع وقنــوات ،تقــع يف أماكــن
متفرقــة داخــل البلــدة وخارجهــا ،لتصــل
البيــوت املزينــة ،ولتبلــغ املبــاين األنيقــة.
واملدينــة كثــرة الســكان ،وهــي مزينــة
بالحدائــق الجميلــة والبســاتني الفاتنــة
التــي تحيطهــا مــن جوانبهــا جمي ًعــا ملســافة

.

الفصل السادس
عن مدينة دمشق وعن صورة مريم
المباركة المبجلة على جبل صيدنايا

((( يقصــد بحاكــم دمشــق (أو ســيد دمشــق) واليهــا مــن قبــل
الســلطان ،وكان ســيف اإلســام طغتكــن (ت 593هـــ = 1197م)
أخــو صــاح الديــن نائ ًبــا لــه عــى دمشــق ملــا حازهــا ســنة
(570هـــ = 1174م) ،وكانــت أمــوال الســلطان يف يــد القــايض
كــال الديــن الشــهرزوري ،وقــد ظــل عــى هــذا األمــر حتــى
تــويف عــام (572هـــ = 1176م) .انظــر :ابــن واصــل (جــال الدين
محمــد) :مفــرج الكــروب يف أخبــار بنــي أيــوب ،تحقيــق :جــال
الديــن الشــيال ،وحســنني ربيــع ،دار الفكــر العــريب ،القاهــرة،
()20 /2؛ الصفــدي (صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك) :الــوايف
بالوفيــات ،تحقيــق :أحمــد األرنــاؤوط ،وتــريك مصطفــى ،دار
إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت1420( ،هـــ = 2000م).)266 /3( ،

أما دمشـــق فهي مدينة شـــهرية جدًّا،
يحيطها ســـوران ،مع كـــرة من األبراج
التـــي بلغت غايـــة التحصـــن .وترد
املياه إىل املدينة عـــر ينابيع وقنوات،
تقـــع يف أماكن متفرقة داخـــل البلدة
وخارجهـــا ،لتصـــل البيـــوت املزينة،
ولتبلغ املبـــاين األنيقة.

وعـــى بُعـــد ثالثـــة أميـــال مـــن دمشـــق
وفـــوق بعـــض الجبـــال ،يقـــع موضـــع
ســـكناه للمســـيحيني -يقـــال لـــهُ
(((
(ص ْيدنايـــا) ( )Saydaneia؛ ويف منطقـــة
َ
ريفيـــة هنـــاك ،تقـــع كنيســـة ُم َك َّرســـة
عـــى رشف العـــذراء املجيـــدة ،تحـــوي
اثنتـــي عـــرة راهبـــة عـــذراء ،ومثانيـــة
((( تقــع (صيدنايــا) عــى بعــد ( 44كــم) شــال دمشــق ،أعــى جبــل
(قلمــون).)Sandoli, Loc. Cit( .
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مـــن الرهبـــان ،وهـــم جمي ًعـــا عاكفـــون
عـــى خدمـــة الـــرب والعـــذراء املباركـــة.
رأيـــت يف تلـــك الكنيســـة لو ًحـــا
ولقـــد
ُ
خش ــب ًيا ،طول ــه ذراع وعرض ــه نص ــف ذراع،
يقـــوم يف كَـــ َّوة بالســـور الواقـــع خلـــف
مذبـــح تلـــك البقعـــة املقدســـة ،يحفظـــه
قضبـــان مـــن حديـــد يتبـــدى عـــى شـــكل
ســـياج ،ولقـــد ُر ِســـمت عـــى اللـــوح مـــن
قديـــم صـــورة للعـــذراء املباركـــة ،لكـــن
مـــا يثـــار اآلن عنهـــا مدهـــش؛ فمـــن دون
ت َوقّ ــف ينبع ــث م ــن تل ــك الص ــورة -الت ــي
زيـــت ذو
تجســـمت عـــى الخشـــب-
ٌ
َّ
رائحـــة تفـــوق مـــا للبلســـان ،ويســـتع ِمل
كثـــ ٌر مـــن املســـيحيني واملســـلمني
( )Sarraceniواليه ــود زي ــت الع ــذراء ه ــذا؛
ألجـــل الشـــفاء مـــن مختلـــف األمـــراض.
واعلــم أن هــذا الزيــت ال ينقــص أبـ ًدا ،عــى
ضخامــة املقاديــر التــي تســتقى منــه ،وال
ميلكَــ َّن أحــد ال ُجــرأة حتــى يلمــس اللــوح،
أتيحــت مشــاهدته لجميــع البــر،
وإن
ْ
ويــزداد الزيــت عــى الــدوام إذ يصونــه
مســيحي تقــي ،ف َمــن أخــذ ِمــن الزيــت شــيئًا
رجــا َء الشــفاء مــن مــرض أيًــا كان نوعــه،
فلســوف ينــال مـراده مــن غــر ارتيــاب ،عــى
أن ميتلــئ بالتقــوى واإلميــان الصــادق ،ويعقد
ق َّد ًاســا مهي ًبــا عــى رشف العــذراء املقدســة.
ويف تلك البقعة يحتشد مسلمو ()Sarraceni
اإلقليــم كافــة رفقــة املســيحيني ،يف عيــدي
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صعــود العــذراء املجيــدة وميالدهــا(((؛ ألجــل
الصــاة .وتتجــى غايــة التقــوى يف أداء أولئــك
املســلمني ( )Sarraceniلشــعائر دينهــم.
واعلــم أن هــذا اللــوح ُص ِنــع أول أمــره يف
الرســم الــذي فيــه
القســطنطينيةُ ،
وص ِنــع ْ
عــى رشف العــذراء املباركــة ،ثــم نقلــه أحــد
البطاركــة إىل بيــت املقــدس ،حتــى هبطــت
مــن فــوق جبلهــا رئيســة الديــر املذكــور
آنفًــا (صيدنايــا) ،وزارت بيــت املقــدس
ـوح مــن
ألجــل الصــاة ،فــإذا هــي تتســلم اللـ َ
البطريــرك هنــاك ،فتنقلــه لتو ِدعــه كنيســتها
الحاليــة ،وقــد حــدث هــذا ســنة ()870
لتجســد املســيح ،لكــن الزيــت املقــدس بــدأ
ُّ
يســيل مــن الصــورة بعــد ذاك التاريــخ ،ليبقى
طويــا.
ً
تدفقــه زم ًنــا
الفصل السابع
عن الحشاشين وزعيمهم

اعلــم أن مــن املســلمني ()Sarracenorum
جنســا يعيــش يف الجبــال عــى تخوم دمشــق،
ً
وكــذا عــى تخــوم أنطاكيــة (،)Anthyochie
وحلــب ( ،)Alapieشــاع تســميته -يف لغــة
أهلــه -بالحشاشــن ( ،)Heyssessiniو ُع ـرِف
((( ولــدت مريــم يف الثامــن مــن ســبتمرب ،وصعــدت إىل الســاء
يف الخامــس عــر مــن أغســطس ،وهــا مــن األعيــاد وفــق
األدبيــات املســيحية:
Herbert J., Thurston S. J., and Attwater D., op. cit., vol. 3,
pp. 331- 334, 506- 507.
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يف الرومانيــة ( )Romanoبشــيوخ الجبــل
(.((()Segnors de Montana
يحيا هـــذا الجنس من البـــر دون قانون،
ويـــأكل أهلـــه لحـــم الخنزيـــر ،مخالفني
بذلك رشيعة املســـلمني (،)Sarracenorum
وهـــم يأتـــون النســـاء بغـــر متييـــز،
وخصوصـــا األم واألخـــت ،وهم يســـكنون
ً
الجبـــال ،يف منعـــة ال تـــكاد تـــرام؛ ألنهم
داخل قـــاع يف غايـــة التحصـــن احتلوها،
وليـــس ألرضهـــم مـــن ِ
الخ ْصـــب حـــظ
كبـــر ،فيام عـــدا ما تتقـــوت به املاشـــية.
ولديهـم مـن بينهـم سـيد (،)dominum
يحمـل لـه القـادة املسـلمون ()Sarraceni
قاطبـة خشـية بالغـة ،سـواء مـن كان منهـم
قري ًبـا منـه ،أم بعيـ ًدا عنـه ،بـل حتـى جريانـه
مـن زعماء املسـيحيني يخشـونه؛ ألنـه اعتـاد
قتلهـم بطريقـة غريبـة ،على نحـو ما سـيأيت.
وميلـــك ذلـــك القائـــد ( )principisفـــوق
الجب ــال عدي ـ ًدا م ــن القص ــور الرائع ــة ج ـ ًّدا،
املحاطـــة بأســـوار عاليـــة ،ليـــس باإلمـــكان
عبورهـــا ،إال مـــن مدخـــل صغـــر ال يُفتَـــح
ســـواه ،عليـــه حراســـة مشـــ َّد َدة ،وإىل
تلـــك القصـــور يؤخـــذ مـــن املهـــد أكـــر
((( اللغــة الرومانيــة مــن اللغــات املنحــدرة مــن الالتينيــة؛ حيــث إ َّن
تعبــر ( )segnorsموجــود ببعــض اللغــات الدارجــة يف أوروبــا
آنــذاك؛ مثــل الفرنســية القدميــة والربوفنســالية القدميــة ،وكالهــا
انحــدر مــن الالتينيــة ،وقــد أطلــق الرحالــة هنــا لقــب (شــيخ
الجبــل) -الــذي هــو زعيــم الطائفــة -عــى الطائفــة بأرسهــا.

أبنـــاء الفالحـــن هنـــاك؛ ألجـــل تربيتهـــم
وتدريبه ــم ع ــى اللغ ــات املختلف ــة؛ وه ــي:
الالتينيـــة ،واليونانيـــة ،والرومانيـــة ،ولغـــة
املســـلمني (العربيـــة) ( ،)Sarracenoوغـــر
ذلـــك كثـــر ،وهـــم يتلقـــون تعليمهـــم
عـــى أيـــدي معلمـــن (أو معلـــات) منـــذ
بـــدء الطفولـــة حتـــى اكتـــال الرجولـــة
(البلـــوغ) ،وهـــم يتعلمـــون أن يطيعـــوا
ســـيد ( )dominoذلـــك البلـــد يف أقوالـــه
كاف ــة ،وأوام ــره جمي ًع ــا ،وه ــم إذ يفعل ــون
ذل ــك فإن ــه مينحه ــم مباه ــج الجن ــة ،ع ــر
ق ــدرة تف ــوق م ــا لآلله ــة األحي ــاء ،وكذل ــك
يُغـــ َرس فيهـــم أن مـــن عـــارض شـــيئًا أراده
قائ ــد ( )principisالب ــاد ،فل ــن يع ــرف إىل
ـبيل .واعل ــم أنه ــم يُحبَس ــون
النج ــاة من ــه س ـ ً
يف القص ــور م ــن امله ــد ،وال ميك ــن ألي م ــن
الب ــر رؤيته ــم من ــذ ذل ــك الح ــن ،س ــوى
أطبائهـــم ومعلميهـــم ،وهـــم ال يتعلمـــون
شـــيئًا آخـــر ،حتـــى يســـتدعيهم القائـــد
( )principisلقتـــل مـــن يريـــد ،فحـــن
ميثلـــون بـــن يديـــه ،يســـألهم إذا كانـــوا
يرغب ــون يف تنفي ــذ أم ــره فيمنحه ــم الجن ــة،
ـب أولئ ــك الش ــبان ع ــى قدم ــي
عندئ ـ ٍـذ ي ْن َك ـ ُّ
قائدهـــم ( ،)principisويجيبـــون ُمل ِّبـــن،
طائعـــن لـــكل مـــا أمرهـــم بـــه ،بـــأرواح
متحمس ــة ،ب ــا اع ـراض وال ت ــردد ،وف ًق ــا مل ــا
تعلمـــوه ،ثـــم يعطـــي القائـــد ()principis
كل منهـــم خنجـــ ًرا ذهب ًيـــا ،ثـــم
املذكـــور ً
يرســـلهم إىل القائـــد الـــذي تقـــرر اغتيالـــه.
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الفصل الثامن
الرحلة عبر األرض المقدسة إلى
(بابليون) وحول عادات المسلمين

ذهبـــت كذلـــك مـــن دمشـــق إىل عـــكا،
ُ
مـــرو ًرا بطربيـــة ( ،)Tyberiamثـــم مـــن
هن ــاك إىل بي ــت املق ــدس ،ث ــم م ــن بي ــت
املقـــدس إىل عســـقالن (،)Aschalonam
وه ــي مدين ــة صغ ــر واقع ــة ع ــى البح ــر،
شــديدة التحصــن باألســوار ومبــا يكفــي مــن
الخنــادق ،ومــن هنــاك عــدتُ عــر الصحـراء
إىل (بابلي ــون) يف رحل ــة دام ــت مثاني ــة أي ــام،
ولق ــد وج ــدت ذاك الطري ــق مغط ــى باملل ــح
ـت في ــه كثــ ًرا
ملس ــافة مي ــل طوي ــل ،ورأي ـ ُ
مـــن األتـــن الوحشـــية والثـــران الربيـــة.
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الصـــاة -إىل املعبـــد ( )templumخمـــس
مـــرات يف اليـــوم والليلـــة ،وهـــم يعمـــدون
إىل املنـــادي بـــدلً مـــن األجـــراس(((؛ فلقـــد
ألفـــوا االجتـــاع عـــى ندائـــه يف وقـــار،
واعلـــم أن تُقـــاة املســـلمني ()Sarraceni
قـــد اعتـــادوا االغتســـال باملـــاء يف كل
س ــاعة؛ فيب ــدؤون بالوج ــوه وال ــرؤوس ،ث ــم
يغســـلون األيـــادي واألذرع ،ثـــم األرجـــل
واألق ــدام ،ث ــم األجــزاء املخجل ــة (الف ــروج)
والـــرج ،ثـــم يتوجهـــون إىل الصـــاة،
وهـــم ال يصلـــون دون (طلـــب) الغفـــران.

واعلـــم أن هنـــاك ماخـــو ًرا ذائ ًعـــا للبغايـــا
يقـــع قـــرب القاهـــرة ،وتســـر الســـيدات
املســـلامت ( )Sarracenorumيف ِحجـــاب،
مغطي ــات ب ُخ ُم ــر م ــن الكت ــان ،وال يدخل ــن
معابدهـــن ( )templeأبـــ ًدا((( ،ويحرســـهن
الخصي ــان حراس ــة مش ــددة ،أم ــا العقي ــات
منه ــن ف ــا يربح ــن البي ــوت أب ـ ًدا إال بأوام ــر
أزواجهـــن .واعلـــم أن الســـيدة ال تجـــرؤ
ع ــى اس ــتقبال أخيه ــا ،وال أي م ــن أقربائه ــا
رجـــا كان أو امـــرأة -إال مبوافقـــة زوجهـــا.ً
أمـــا الرجـــال فيذهبـــون -مـــن أجـــل

والحـــق أقـــول إنهـــم يؤمنـــون بـــأن الـــرب
َّ
هــو خالــق الجميــع ،ويقولــون بــأن محم ـ ًدا
( ،)Maumethنبـــي ( ،)prophetamفائـــق
القداســـة ،وبأنـــه منشـــئ ()auctorem
رشيعتهـــم (دينهـــم) ()legis؛ فلقـــد اعتـــاد
املســـلمون ( )Sarraceniزيارتـــه دو ًمـــا يف
رحـــات حجهـــم (،)pregrinationibus
مبجلـــن إيـــاه غايـــة التبجيـــل ،يســـتوي يف
ذل ــك قريبه ــم من ــه وبعيده ــم عن ــه ،ك ــا
يُ ِكن ــون تقديــ ًرا لطائف ــة م ــن الش ــخصيات
األخـــرى مـــن منشـــئي ()auctores
رشيعتهـــم (دينهـــم) .ومبباركـــة رشيعتهـــم
يُ ْســـ َمح لـــكل مســـلم (،)Sarraceno
بـــأن يتـــزوج ســـبع زوجـــات م ًعـــا يف
الوقـــت نفســـه ،وعـــى كل زوج أن يوفـــر

((( يقصد املساجد.

((( يقصد باملنادي املؤذن.
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مختلـــف املطالـــب ،مـــن األمـــوال املتفـــق
عليهـــا يف عقـــد زواج كل واحـــدة منهـــن.
وفـــوق ذلـــك كلـــه ،ومـــع أن عـــدد
الزوجـــات هكـــذا كبـــر ،فهنـــاك امتـــاك
لإلمـــاء أو للخادمـــات ،ويعـــد الفجـــور
بهـــن أمـــ ًرا مبا ًحـــا ،ال يـــورث صاح َبـــه
ذن ًبـــا ،فـــإذا صـــارت إحداهـــن حبـــى،
حرره ــا س ــيدها م ــن ال ــرق ع ــى الف ــور،
ويســـتطيع املســـلم ( )Sarracenusأن
يعـــن ورثتـــه مـــن بـــن أبنائـــه وفـــق
ِّ
رغبتـــه ،ســـواء أكانـــوا مـــن زوجاتـــه
الحرائـــر أم كانـــوا مـــن اإلمـــاء ،ومـــع
ذلـــك فـــإن كثـــ ًرا مـــن املســـلمني
( )Sarraceniاملوســـومني بالتديـــن
ليـــس لهـــم مـــن الزوجـــات إال واحـــدة؛
حيـــث يبـــاح لهـــم الـــزواج بأقـــل مـــن
س ــبع زوج ــات ،دون زي ــادة ،إال م ــا كان
مـــن خليـــات ،حســـبام ورد أعـــاه(((.
الفصل التاسع
عن بعض التأمالت من وحي هذه
الحقائق

بع ــد كل تل ــك الحقائ ــق ،ال ب ــد م ــن تأ ُّم ــل
الرحمـــة الالمتناهيـــة للفـــادي ،والتـــي ال
((( غنــي عــن البيــان مــا يف بعــض هــذه املعلومــات مــن أخطــاء؛ ال
ســيام عــدد الزوجــات.

يفتقدهـــا صالـــح أو مذنـــب؛ إنهـــا املنحـــة
التـــي تعـــن عـــى الخـــاص مـــن الذنـــب؛
ـب ،يهــب
فالــرب مينــح الصالـ َ
ـح ومينــح املذنـ َ
املســـاملَ ،ويهـــب َمـــن يخشـــون كلمتـــه،
فجميعه ــم ين ــال مكاف ــأة الحي ــاة األبدي ــة،
ويف رؤيـــة هـــذا مـــن الروعـــة منتهاهـــا،
ومـــن البهجـــة أوضحهـــا.
ومـــع هـــذا ،ففـــي بعـــض األحيـــان ميكـــن
للمذنب ــن -الذي ــن س ــيعانون إىل األب ــد -أن
يتمتعـــوا يف الحيـــاة الفانيـــة حتـــى حـــن؛
فيس ــودون الب ــاد الطيب ــة ،موف ــورة القم ــح
والكـــروم والزيـــت ،ويتمتعـــون بالذهـــب
والفضـــة ،وباألحجـــار الكرميـــة ،واملالبـــس
الحريريـــة ،ويســـعدون بوســـائل التزيُّـــن،
وب ــكل ط ــاء ذي رائح ــة نف ــاذة ،وينهل ــون
يف جشـــع مـــن كل مـــا يرونـــه؛ فهـــؤالء
يصـــدق عليهـــم قـــول (إســـحق) ،بعدمـــا
ســـعد بربكـــة (يعقـــوب)؛ قـــال (إســـحق):
(يف دســـم األرض يكـــون مســـكنك ومـــن
نـــدى الســـاء مـــن فـــوق»((( ،وميكـــن أن
يتأكـــد هـــذا كلـــه بكلـــات مـــن الـــرب
الـــذي يقـــولَ « :وأَ َّمـــا أَنَـــا فَأَق ُ
ُـــول لَكُـــ ْم:
أَ ِح ُّب ــوا أَ ْع َدا َءكُــ ْم .بَا ِركُ ــوا َل ِع ِني ُكــ ْم .أَ ْح ِســ ُنوا
إىل ُمبْ ِغ ِضيكُـــ ْمَ ،و َصلّـــوا ِلَ ْجـــلِ ال َِّذيـــ َن
ـي تَكُونُ ــوا
يُ ِس ــيئُو َن إِلَ ْي ُكــ ْم َويَطْ ُر ُدونَ ُكــ ْم .لِ ـ َ ْ
ـاب
((( النــص مذكــور عــى نحــو معاكــس لهــذا ،والصــوابَ « :فأَجـ َ
إ ِْس ـ َح ُق أَبُــوهُ :ه ـ َو ذا ِبــا د ََسـ ِـم ْالَ ْر ِض يَكُــونُ َم ْس ـكَنُكَ َ ،و ِبـ َـا
ــا َء ِمــ ْن فَــ ْو ُق»«[ .ســفر التكويــن».])39 /27( ،
الس َ
نَــدَ ى َّ
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أَبْ َنـــا َء أَبِيكُـــ ْم ال ِ
ـــا َو ِ
ات ،فَ ِإنَّـــ ُه
الس َ
َّـــذي ِف َّ
الصالِ ِحـــ َن،
ـــر ُق شَ ْم ُســـ ُه َع َ
يُ ْ ِ
شا ِر َو َّ
ـــى الْ َ ْ َ
َو ُ ْي ِط ـ ُر َع ـ َـى الْ َبْ ـ َرا ِر َوالظَّالِ ِم ـ َن»((( ،ويق ــول
شا ُر،
(داود)ُ « :هـــ َو ذَا َهـــ ُؤ َل ِء ُهـــ ُم الْ َ ْ َ
َو ُم ْس ـ َـرِ ِ
ـرو َن ثَــ ْر َوةً»(((.
يح َني إىل ال َّد ْهــ ِر يُ ْك ـ ِ ُ
وم ــع أنن ــا نف ــر األرض واملط ــر وال ــروة -يف
املقاط ــع الس ــابقة -مب ــا ه ــو دني ــوي ،فهن ــاك
قص ــد فيه ــا باملط ــر رحم ــة
مواض ــع أخ ــرى يُ َ
روح القـــدس ،كـــا يقـــول داود نفســـه:
«يَ ْنــز ُِل ِمثْ ـ َـل الْ َمطَــ ِر َع ـ َـى الْ ُجــ َزازِ»((( ،ويف
((( «إنجيل متى».)45 ،44 /5( ،
((( «سفر املزامري».)12 /73( ،
((( «سفر املزامري».)6 /72( ،
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هـــذا إشـــارة إىل حقيقـــة (جدعـــون)(((؛
فاملقصــود باملطــر هنــا رحمــة روح القــدس،
مثلــا حــدث ملريــم العــذراء الطاهــرة التــي
حمل ــت ،وأنجب ــت اب ــن ال ــرب ،وكان ــت أ ًّم ــا،
وبقيــت عــذراء ،كــا جــادت األرض بثامرهــا
حــن بــارك الــرب ابـ َن العــذراء مثــرة ِ
رحمهــا
املباركـــة ،إنـــه املســـيح ُم َخلـــص العـــامل.
تعقيب املؤرخ (أرنولد):
(يكفــي مــا تقــدم عــن أحــوال هــؤالء األغيــار
( ...)Gentiliumواآلن نعــود إىل وصــف
أحــداث التاريــخ).
((( ورد ذكــره يف الكتــاب املقــدس«[ ،ســفر القضــاة»( ،اإلصحاحــات:
 ،])8 -6وهــو أحــد قضــاة بنــي إرسائيــل الصالحــن.

