
وسادت  الغربية،  األكاديمية  المراكز  في  جيدًا  الرحلة  هذه  درست 
حولها نظريات كثيرة، بين مشكك في حدوثها، وبين مؤكد. وحجة 
المشككين تستند إلى كمية الخرافات تنطوي عليها وقائع الرحلة، 
أما القائلون بصحتها، فقد استندوا إلى جملة من الوقائع التاريخية 

المحققة

األراضي المقدسة 
قبل اإلسالم

رحلة حاج إيطالي إلى فلسطين في القرن السادس

على ضفاف طبريا اقتفاء لخطوات المسيح

تيسير خلف

ــاج بــيــاســيــنــزا  ــ تــكــتــســب رحـــلـــة »حـ
املــــجــــهــــول« الـــتـــي تــنــســب أحــيــانــا 
إلـــى أنــطــونــيــوس الــشــهــيــد أهمية 
واسعة  مناطق  شملت  لكونها  استثنائية، 
مــن بــاد الــشــام، وصـــواًل إلــى سيناء ومصر 
واإلســكــنــدريــة، ووقــعــت فــي الــفــتــرة السابقة 
الــحــكــم  إبـــــــان ذروة  ــهــــور اإلســــــــــام،  ــلـــى ظــ عـ
الــســادس  الــقــرن  فــي سبعينيات  الــبــيــزنــطــي 

امليادي على األرجح.
ووجــــه الــتــشــكــك فــي نــســبــة هـــذه الــرحــلــة إلــى 
أنـــطـــونـــيـــوس الــشــهــيــد أنــــه عــــاش فـــي الــقــرن 
ــــع املـــــيـــــادي، بــيــنــمــا تــظــهــر مـــؤشـــرات  ــرابـ ــ الـ
القرن  منتصف  في  وقعت  تاريخية  ووقائع 
السادس امليادي مثل زلزال بيروت الشهير. 
ولكن احتمال أن يكون هناك راهبان باالسم 

نفسه ومن املدينة عينها يبقى واردًا.
وقــــد درســــت هــــذه الــرحــلــة جــيــدًا فـــي املــراكــز 
األكاديمية الغربية، وسادت حولها نظريات 
كثيرة؛ بني مشكك في حدوثها، وبني مؤكد. 
وحجة املشككني تستند إلى كمية الخرافات 
والتي جعلت  الرحلة،  وقائع  عليها  تنطوي 
ــــدى  ــاحــــب تـــحـــقـــيـــق إحـ ــر صــ ــلـ ــوبـ الــــدكــــتــــور تـ
النص،  الراهب، كاتب  إن هذا  نسخها يقول: 
ــا، بــــل جـــمـــع مـــادتـــهـــا  ــقــ ــلـــة حــ ــالـــرحـ ــقـــم بـ لــــم يـ
مـــن مـــصـــادر شــتــى، وأضـــفـــى عــلــيــهــا مسحة 
خــرافــيــة. ولــكــن الــدكــتــور تــوبــلــر لــم يــذكــر أيــا 
مــن املــصــادر، بــل إن الــخــرافــات الــتــي تنطوي 
التي  الخرافات  الرحلة ال تختلف عن  عليها 
ــــات الـــاحـــقـــة الـــتـــي قــطــع  ــــرحـ تــضــمــنــتــهــا الـ
الباحثون بتاريخيتها. أما القائلون بصحة 
الرحلة، فقد استندوا إلى جملة من الوقائع 
ــرى،  ــ ــة املـــحـــقـــقـــة فــــي مــــصــــادر أخــ ــيـ ــاريـــخـ ــتـ الـ
الــذي يبدو  الرحلة  إلــى خــط سير  باإلضافة 
دقيقا ومتطابقا مع طريق القوافل التجارية 
الــذي كــان معروفا في ذلــك الــزمــن. ويمكن أن 
نــعــزو االضـــطـــراب أحــيــانــا فــي مــســار الرحلة 
إلى أنها دونت بعد فترة ليست بالقليلة من 
وقوعها، وهــذا ما دلت عليه بعض املقاطع، 
يـــضـــاف إلـــــى ذلـــــك إمـــكـــانـــيـــة تـــحـــريـــر بــعــض 
املقاطع عند نسخها في فترات زمنية الحقة. 
ومع ذلك، فهي تنطوي على معلومات غاية 
فــي األهــمــيــة عــن أمــاكــن الــحــج املسيحية في 
الدعوة  ظهور  وقبل  البيزنطي،  العصر  أوج 
ــاطــــق ضــمــن  ــنــ اإلســــامــــيــــة ودخـــــــــول تـــلـــك املــ

اإلمبراطورية اإلسامية مترامية األطراف. 

مدن الساحل الفينيقي المدمرة
يــنــطــلــق أنـــطـــونـــيـــوس ورفـــيـــقـــه مـــن مــديــنــة 
ــا، إلـــــى  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ ــطــ ــ بـــــيـــــاســـــيـــــنـــــزا، شـــــمـــــالـــــي إيــ
قبرص،  إلى جزيرة  القسطنطينية، ومنها 
حيث  قــبــرص،  قسطنطينية  إلــى  وتحديدًا 
الساميسي،  إبــيــفــانــوس  الــقــديــس  ضــريــح 
الهرطقات«.  الشهير »ضد  الكتاب  صاحب 
ويــقــول مـــدون الــرحــلــة إنــهــا مــديــنــة جميلة 
يتوجهان  ومنها  النخيل.  أشجار  تزينها 
إلى جزيرة أرواد ثم مدينة طرطوس، قبل 
أن يصا إلى طرابلس، ثم جبيل، فبيروت 
الــتــي يــقــول إنــهــا جميعا دمـــرت فــي زلـــزال 

أيام اإلمبراطور جستنيان.

وعــن بــيــروت يــقــول: »وصلنا إلــى بيريتوس 
أروع مدينة، حيث كانت فيها مدرسة  وهي 
ــد أخــبــرنــا  ــزال أيــضــا. وقـ ــزلـ لــــأدب، دمــرهــا الـ
الــذي كــان يعرف األشخاص  أسقف املــديــنــة، 
ــدون احــتــســاب  ــ ــه بــ ــ املـــنـــكـــوبـــني شــخــصــيــا، أنـ
الغرباء؛ قتل في الزلزال ثاثون ألف شخص. 

واملدينة نفسها تقع عند سفح لبنان«.
برًا  أنطونيوس ورفــيــقــه  بــيــروت ينطلق  مــن 
التي كانت مدمرة جزئيا، ويقول  إلى صيدا 
إن الناس فيها أشرار جدًا، مشيرًا إلى تدفق 
نهر أسكليبيوس )األولي حاليا(. ومن صيدا 
إلـــى ســاربــيــتــا )الــصــرفــنــد( الــتــي يــقــول إنها 

مدينة صغيرة ومسيحية للغاية. 
صور  إلــى  الصرفند  مدينة  الرفيقان  يــغــادر 
أميال،  إنها تقع على بعد سبعة  التي يقول 
وفيها رجال ذوو نفوذ. ويستطرد: »الحياة 
ــتـــرف ال يــمــكــن وصــفــه؛  هــنــاك آثــمــة جــــدًا، والـ
ثمة بيوت دعارة عامة، وهنا ُينسج الحرير 
وأنـــــــــــواع أخــــــــرى مـــــن املــــــابــــــس«. مـــــن صـــور 
عكا  مدينة  إلــى  ورفيقه  أنطونيوس  يتوجه 
)بــتــولــيــمــايــس( الــتــي يــصــفــهــا بــأنــهــا مدينة 
مــحــتــرمــة، حــيــث وجـــــدا فــيــهــا أديــــــرة جــيــدة. 
وعـــلـــى بــعــد ســتــة أمـــيـــال يــشــيــر إلــــى مــديــنــة 
تـــدعـــى ســـكـــامـــيـــنـــوس، تـــحـــت جـــبـــل الـــكـــرمـــل، 
حــيــث تــقــع عــلــى بــعــد مــيــل واحــــد مــنــهــا قــرى 
للسامريني؛ وفوق القرى الصغيرة، على بعد 
ميل ونصف امليل من هذه القرى دير للنبي 
إيليا، في املكان الذي التقى فيه باملرأة التي 

أقام ولدها من بني األموات.
إلــى الجليل،  الــرفــيــقــان عكا  بعد ذلــك يــغــادر 
فيصان إلى مدينة صفورية )ديوقيصرية(، 
حيث يشاهدان بخشوع كبير سطل القديسة 
مريم وسلتها. والكرسي الذي كانت تجلس 
عــلــيــه عــنــدمــا أتــــى إلــيــهــا مــــاك الـــــرب. وعــلــى 
ــا الــتــي  ــانــ ــى قــ ــ ــا إلــ ــ ــة أمــــيــــال وصــ ــد ثــــاثــ ــعـ بـ
وجــدا فيها أحــواض مــاء، حيث استحما في 
نافورة إحدى البرك. ومن هناك قصدا مدينة 
الناصرة وشاهدا املزارات املسيحية، وأهمها 
بــيــت مــريــم الــــذي بــنــيــت عــلــيــه بــازيــلــيــكــا )أي 
يقول  كما  الشكل(،  مستطيلة  كبيرة  كنيسة 
إلــى جبل  الرفيقان  الــرحــلــة.  وينطلق  محرر 
طابور قرب مرج ابن عامر، ومنه إلى طبريا. 
منطقيا  الرحلة  سير  خــط  يبدو  اآلن  وحتى 
ومنسجما مــع مــا هــو مــعــروف، ولــكــن فجأة 
يقفز الراوي إلى نابلس )نيابوليس(. ويبدو 
أن السبب في ذلك اختال في مواقع الفقرات، 
بـــيـــســـان  ملــــديــــنــــة  املــــخــــصــــص  الــــقــــســــم  إن  إذ 
الوصول  يسبق  أن  ينبغي  )سكيثوبوليس( 

إلى نابلس. 

لغز الصخرة!
ومن األشياء املثيرة في هذه الرحلة إشارته 
القديسة  املــقــدســة فــي كنيسة  الــصــخــرة  إلـــى 
والتي  جستنيان،  عصر  في  املبنية  صوفيا 
ال أثــر لها الــيــوم، وهــو مــوضــوع خصص له 
سيب  نيبوموك  جــون  األملــانــي  البروفيسور 
»قبة  بــعــنــوان:   

ً
بحثا مستقا  1923 عـــام  فــي 

الصخرة هي كنيسة صوفيا جستنيان«.
ومن القدس يتوجه أنطونيوس لزيارة بيت 
أميال كما  القدس ثاثة  التي تبعد عن  لحم 
يقول، مؤكدًا أنها مكان رائــع. ويــزور الكهف 
الـــذي ولـــد فــيــه يــســوع. ويــقــول إن فــيــه مــذود 
ة  مضاء ومصابيح  والفضة  بالذهب  مــزيــن 
 ونـــهـــارًا. ومـــن هــنــاك يــتــوجــه إلــى 

ً
هــنــاك لــيــا

حيث  الخليل،  مدينة  أي  مــمــرا،  بلوط  موقع 
ــــق ويـــعـــقـــوب  ــــحـ ــم وإسـ ــيــ ــراهــ ــبــــور إبــ يـــــــزور قــ
ــارة، ويــلــفــت إلـــى وجــــود عــظــام يــوســف.  ــ وســ
مبنية  بازيليكية  كنيسة  شاهد  إنــه  ويــقــول 
بــأربــعــة أروقــــة حــيــث يــدخــل املسيحيون من 
جهة والــيــهــود مــن جهة أخـــرى حيث شاهد 

اليهود وهم يحرقون الكثير من البخور.
إلــى عسقان  أنطونيوس  ذلــك يتوجه  بعد 
ــم الــخــلــصــة )إيــــلــــوســــا(، ويــعــبــر  ــم غـــــزة ثــ ثــ
صـــحـــراء ســيــنــاء حــيــث يـــقـــول: »رحــلــنــا في 
الــصــحــراء ملـــدة ســتــة أيـــام مــع الــجــمــال التي 
لترًا  منا  استلم كل واحــد  لنا.  املياه  تحمل 
ونـــصـــف الـــلـــتـــر مــــن املــــــاء كــــل صـــبـــاح وكـــل 
مساء. وبينما أصبح املاء مّرًا في جلد املاء، 
فــيــه، فأصبح حــلــوًا. جــاءت  الــرمــل  وضعنا 
عائات السراسنة )األعراب( وزوجاتهم من 
الــصــحــراء.. وجـــاء أزواجــهــن حاملني جلود 
املـــاء الــبــارد مــن بــاطــن الــصــحــراء وأعطوها 
ــز. جـــلـــبـــوا أيـــضـــا حـــبـــااًل  ــبـ ــخـ لـــنـــا مـــقـــابـــل الـ
مــن الـــجـــذور، الــتــي كــانــت رائــحــتــهــا ألـــذ من 
كــل الـــروائـــح. ولـــم يــكــن لــديــهــم اإلذن للقيام 
بــذلــك، ألنــه تــم وضــع حظر عليهم، وكــانــوا 
يحتفلون بمهرجان. كان عدد الناس الذين 
دخلوا الصحراء الكبرى اثني عشر ألفا. في 
اليوم الثامن.. جئنا إلى جبل الله، حوريب«.
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 دينيًا كبيرًا للسراسنة )البدو( الوثنيني، يبدو أنه عيد مرتبط بالقمر كما 
ً
يصف لنا احتفاال

يقول وقد وصفه لنا بقوله: »هنا عدد كبير من الرهبان والنساك! الذين يحملون الصلبان وهم 
ينشدون املزامير، جاؤوا ملقابلتنا وارتموا على األرض أمامنا وكذلك فعلنا ونحن نذرف الدموع. 
الدير محاط بجدران، وفيه ثالثة من رؤساء الدير يتحدثون بالالتينية واليونانية والسريانية 
واملصرية والفارسية وهناك العديد من املترجمني لكل لغة. يصعد الرهبان إلى الجبل ويؤدون 
طقوس الخضوع ويقصون لحاهم وشعورهم ويرمونها بعيدًا وهناك قصصت لحيتي أيضًا. 
يقولون إن حوريب يعني »األرض الطاهرة«. في مكان على الجبل، وضع السراسنة )األعراب( 
صخرة رخامية خاصة بهم، بيضاء مثل الثلج. هناك، أيضًا، يسكن كهنة لهم، يرتدون الثياب 
البيضاء الطويلة والطيلسانات املصنوعة من الكتان. عندما يحني موعد بدء االحتفال، بمجرد 
أن يرتفع القمر، وقبل أن تغادر أشعته من املكان، يبدأ الرخام في تغيير لونه؛ وحاملا تدخل 
أشعة القمر، تبدأ طقوس العبادة ويصبح الرخام أسود كالقار. عندما ينتهي وقت العيد، يعود 

إلى لونه األصلي، لقد سبب لنا ذلك شيئًا عظيمًا من التعجب«.

عيد للعرب الوثنيين

يــمــر أنـــطـــونـــيـــوس بـــأريـــحـــا في 
طــريــقــه إلـــى الــقــدس الــتــي يــزور 
عنيا وجبل  بيت  قبل دخولها، 
وغيرها  والجسمانية  الزيتون 
مــــــن أمــــــاكــــــن الـــــحـــــج املــــعــــروفــــة 
املحيطة بها، ويصف لنا بوابة 
»ما  كانت تجاور  بأنها  املدينة 
الــبــوابــة الجميلة  كــان ذات يــوم 
املؤكد  غير  مــن  ولكن  للمعبد«، 
ما إذا دخل من البوابة الصغيرة 
بــالــقــرب مـــن الـــبـــوابـــة الــذهــبــيــة، 
أو بـــوابـــة أخـــــرى إلــــى الــشــمــال. 
ــه قــــطــــع مــــســــافــــة مــا  ــ ــ ويـــــبـــــدو أنـ
داخـــل املــديــنــة قبل وصــولــه إلى 
كــنــيــســة الــقــيــامــة. عــنــد وصــولــه 
إلــــــــى الــــقــــبــــر املــــــقــــــدس انـــحـــنـــى 
إلــــى األرض وقــّبــلــهــا وقـــــال: »ال 
الصخر  لــون  تمييز  اآلن  يمكن 
الجلجثة،  صخرة  في  املنحوت 
ألن الحجر نفسه مزين بالذهب 
القبر  حجم  الكريمة.  واألحجار 
كبير مثل حجر الرحى. زخارفه 
تـــتـــدلـــى  تــــحــــصــــى.  وال  تــــعــــد  ال 
ــبـــان حــــديــــديــــة تــحــيــط  مــــن قـــضـ
بـــه أســـــاور، وســـاســـل، وعــقــود، 
ــيــــوف،  ــان، وأحــــــزمــــــة ســ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ وتـ
أبــاطــرة مصنوعة من  وتــيــجــان 
ــــب واألحــــــجــــــار الـــكـــريـــمـــة،  ــــذهـ الـ
ــن الـــحـــلـــي الــتــي  وعــــــدد كــبــيــر مــ
ــراطــــورات. الــقــبــر  ــبــ قــدمــتــهــا اإلمــ
ــلــــه مـــغـــطـــى بــــالــــفــــضــــة، وثـــمـــة  كــ
ــد أن  ــعـ ــذبـــح أمــــــام الـــقـــبـــر«. وبـ مـ
ــــف األمـــاكـــن  يــســتــطــرد فــــي وصـ
بالتفصيل  املــقــدســة  املسيحية 
وقـــصـــة كـــل أثــــر يـــذكـــر مــعــلــومــة 
مــثــيــرة لــاهــتــمــام حــــول وجـــود 
درجـــــــــات تــــــــؤدي إلــــــى ســــلــــوان، 
حــــيــــث يـــضـــعـــهـــا داخــــــــــل ســــور 
املــديــنــة. وهـــي مــعــلــومــة غــريــبــة، 
إذ إن ســلــوان تقع الــيــوم خــارج 
ســـور الـــقـــدس. بــعــد ذلـــك يصف 
ــاب كــنــائــس  ــ ــهـ ــ بــــشــــيء مــــن اإلسـ
مريم  والقديسة  صهيون  جبل 
والقديسة صوفيا داخل الحرم. 
إلـــى هــاتــني الكنيستني  ويــشــيــر 
ــاٍن مــنــفــصــلــة،  ــبـ ــمـ األخــــيــــرتــــني كـ
ولــكــن فــي مــكــان آخــر يشير إلى 
أنــهــمــا تــقــعــان فــي مجمع واحــد 

مع كنيسة القديس بطرس.

عند القبر 
المقدس

ــامــــات مـــديـــنـــة طــبــريــا  ــمــ يـــصـــف الــــــــــراوي حــ
الساخنة التي تقع إلى الجنوب من املدينة، 
ويقول إن مياه هذه الحمامات مالحة بعكس 
مــيــاه الــبــحــيــرة الــحــلــوة الــتــي يــبــلــغ قــطــرهــا 
بــحــســب تــقــديــره ثــمــانــيــة أمـــيـــال. ومـــن هناك 
زارا بيت  كــفــرنــاحــوم حيث  إلــى مدينة  أتــيــا 
السائد  االعــتــقــاد  الـــرســـول، بحسب  بــطــرس 
في ذلك الوقت، ويقول إنه اآلن كنيسة. ومن 
هــنــاك عــبــرا الـــقـــرى الــصــغــيــرة واملـــــدن حتى 
بانياس  فــي  األردن  نهر  ينابيع  إلــى  وصــا 
ــــور  ــقــــاضــــي الـــلـــتـــني يـــســـمـــيـــانـــهـــا )جـ وتــــــل الــ
ودان( حــيــث يــتــحــد الــنــهــران فــي نــهــر واحــد 
يسمى نهر األردن، ويصفه بأنه نهر صغير 
البحر كله  الجليل ويتدفق عبر  يدخل بحر 
ويــنــفــد مــن الــجــهــة املــقــابــلــة. ومـــن هــنــاك، أي 

فــي هذا  مــات  البياسينزي،  ويــدعــى يوحنا 
املــكــان. ويقول إن السيل الــخــارج من جــدارا 
يصبح  الــذي  األردن،  بنهر  ليتصل  ينحدر 
أكــثــر اتــســاعــا وأغــــزر بــاملــيــاه. وهــــذا السيل 
الذي يتحدث عنه هو با شك وادي اليرموك 

الذي تصبه فيه مياه الحمة.
بعد ذلك يمضي أنطونيوس وحده متبعا 
نابلس  إلــى  بيسان  عبر  الروماني  الطريق 
ــك يــعــود  ــ ــعــــد ذلــ ــيـــث زار ســـبـــســـطـــيـــة. وبــ حـ
الــذي أطعم فيه املسيح  املكان  للحديث عن 
الخمسة آالف، وهي ال شك فقرة تنتمي إلى 
فقرة  أن  سيما  وال  بطبريا،  املتعلق  القسم 
أخرى تتعلق بجبل حرمون ترد في املكان 
املواضع  لنا بعض  ذلــك يصف  بعد  نفسه. 
حـــول الــبــحــر املــيــت والــكــبــريــت والـــقـــار على 

من ناحية جسر املجامع على األغلب، عبرا 
نهر األردن وذهبا إلى مدينة اسمها جدارا 
)أم قيس حــالــيــا(. يــقــول الــــراوي: »عــلــى بعد 
ثاثة أميال من املدينة، توجد ينابيع دافئة 
عاج  يتم  حيث  هيلياس،  حمامات  تسمى 
الــبــرص. ويــشــيــر إلـــى وجـــود مبنى معقود، 
لخدمة  املــســاء  فــي  الحمامات  تنظيف  ويتم 
ــام الـــحـــوض الــســاخــن  ــ الــجــمــهــور. يـــوجـــد أمـ
مقعد كبير، وحني يمتلئ، يتم إغاق جميع 
األبـــــــواب. يــجــلــب املـــرضـــى عــبــر الــــــرواق إلــى 
بــاملــصــابــيــح والــبــخــور، ويجلسون  الــحــمــام 
عــلــى هـــذا املــقــعــد طــــوال الــلــيــل؛ ويــــرون وهــم 
نيام رؤيا الشفاء، وتغلق الحمامات سبعة 

أيام؛ وفي األيام السبعة يتطّهرون«.
ويــخــبــرنــا الــــــراوي أن رفـــيـــق أنــطــونــيــوس، 

شـــواطـــئـــه؛ إلــــى أن يــصــل إلــــى املـــكـــان الـــذي 
عّمد فيه يوحنا املعمدان املسيح في األردن 
 منذ خروجه 

ً
ميا  130 الواقع على مسافة 

من بحيرة طبريا، كما يقول، حيث يصادف 
وجوده هناك عيد الغطاس، ويصف املكان 
بــأنــه مــرتــفــع مــحــاط بــدربــزيــن، وهــنــاك في 
املاء صليب خشبي مثبت في مكانه. وعلى 
الــضــفــاف مـــن كـــل جــانــب درجـــــات رخــامــيــة 
تـــنـــزل إلــــى املـــــاء. وأشـــــار إلــــى وجــــود حشد 
كبير من الناس اجتمعوا منذ الفجر، ومع 
ــراق الــصــبــاح يــبــدأ الــشــمــامــســة بــإقــامــة  ــ إشـ
ـــرار املــقــدســة فــي الـــهـــواء الــطــلــق؛ الــتــي  األســ
تتضمن نــــزول الــكــاهــن إلـــى الــنــهــر لــيــبــارك 
املاء وسط ضوضاء املؤمنني الذين ينزلون 

إلى املاء للتعميد. 

رسم للقدس في 
القرن التاسع عشر 
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