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حوالي العام 1225، بسرد مختصر لحياة الملك سيغورد، بعد وفاة 

والده ملك النرويج ماغنوس بيرفوت في العام 1103 ميالدي

سيغورد إلى القدس
طريق ملك النرويج إلى المدينة بعد 

عقد من احتاللها

العودة برًا

تيسير خلف

بــعــد اثــنــي عــشــر عــامــا مــن احــتــال 
الصليبيني للقدس في العام 1099 
لــلــمــيــاد، قـــاد مــلــك نــرويــجــي شــاب 
صليبية  حملة   )Sigurd( ســيــغــورد  يــدعــى 
لدعم اململكة الناشئة في األراضي املقدسة، 
ويبدو أن سيغورد نفسه كان حديث العهد 
باملسيحية، فثمة أنباء تتحدث عن تعميده 
ــقــــدســــة، وأخــــذ  ــه لــلــمــديــنــة املــ ــ ــارتـ ــ خـــــال زيـ
تعهدات منه بنشر املسيحية في باده، بعد 

تزويده بشذرة من صليب السيد املسيح.

وفاة الملك األب
ــة، والــــتــــي دونـــــــت فــي  ــلــ ــرحــ ــبــــدأ أخــــبــــار الــ تــ
 )Heimskringla( هــيــمــســكــريــنــغــا  كـــتـــاب 
الـــذي وضــعــه الــكــاتــب األيــســلــنــدي ســنــوري 
حــوالــي   )Snorri Sturluson( ســتــورلــســون 
امللك  لــحــيــاة  مختصر  بــســرد   ،1225 الــعــام 
ــده مــلــك الــنــرويــج  ــ ــاة والـ ســيــغــورد، بــعــد وفــ
ماغنوس بيرفوت في العام 1103 ميادي، 
حـــني تــقــاســم مـــع شــقــيــقــيــه، األكـــبـــر أيستني 
أعــــــوام(،   5( أوالف  ــر  ــغــ واألصــ ــا(،  ــامــ عــ  14(
مملكة والدهم. فحصل أبستني على األجزاء 
الــشــمــالــيــة مـــن املــمــلــكــة، وحــصــل ســيــغــورد، 
وكـــان عــمــره يــومــهــا ثــاثــة عــشــر عــامــا على 
األجزاء الجنوبية. وما تبقى؛ كان من حصة 
الـــتـــي وضـــعـــت تحت  الــحــصــة  تــلــك  أوالف، 

إدارة شقيقيه حتى يكبر.
ويــبــدو أن تــمــردًا وقــع عند وفـــاة املــلــك األب 
خـــال رحــلــة اســتــكــشــافــيــة لـــه إلـــى إيــرلــنــدا، 
ــلـــك  ــاء املـ ــ ــنــ ــ ــم اخــــتــــيــــار أبــ ــ ــا تــ ــدمــ ــنــ ــن عــ ــ ــكـ ــ ولـ
الذين تبعوا  الــرجــال  عــاد  ماغنوس ملوكا، 
الــنــبــيــل املـــتـــمـــرد ســكــوبــت أوجـــمـــونـــدســـون 
ــى مـــنـــازلـــهـــم. فـــذهـــب الــبــعــض مــنــهــم إلــى  إلــ
القدس، والبعض اآلخر إلى القسطنطينية؛ 
ــنـــوات، كــــان لــديــهــم  وعــنــدمــا عـــــادوا بــعــد سـ
الــكــثــيــر لــيــخــبــروا بــه الـــنـــاس. وبــفــضــل هــذه 
األخـــبـــار غــيــر الــعــاديــة، تحمس الــكــثــيــر من 
النرويجيني للقيام باملغامرة نفسها. ومما 
ال شك فيه؛ فإن االمتيازات التي كان يحصل 
عليها الشماليون لقاء خدماتهم العسكرية 
في القسطنطينية، أو في القدس، واألموال 
التي يجنونها؛ كانت أيضا سببا مهما من 

أسباب القيام بهذه املغامرة.

حملة صليبية
امللك سيغورد باملشاركة  اقتنع  بطريقة ما 
فـــي هــــذه الــحــمــلــة الــتــي حــصــلــت عــلــى دعــم 
فتم تجهيز جيش من  والــتــجــار؛  املقرضني 
خمسة آالف مقاتل، وستني سفينة انطلقت 
في خريف العام 1107 ميادي إلى إنجلترا، 

حيث
النورماني  اللقيط  ويليام  ابــن  هنري،  كــان 

ملكا. بقي ســيــغــورد مــع املــلــك هــنــري طــوال 
ــي الـــربـــيـــع أبــحــر  ــ الـــشـــتـــاء فــــي إنـــكـــلـــتـــرا. وفـ
فرنسا(  )غربي  فاالند  إلــى  غربا  وأسطوله 
حيث أقام طوال الصيف، وفي خريف العام 
ــــى غــالــيــســيــا، فــي  ــــل إلـ 1108 لــلــمــيــاد وصـ
اإليبيرية،  الــجــزيــرة  لشبه  الغربي  الشمال 
ــثـــانـــي. ويـــبـــدو أن  حــيــث أمـــضـــى الـــشـــتـــاء الـ
ــد أخـــل  ــبــــاد قــ الـــــــدوق الــــــذي كـــــان يــحــكــم الــ
بــاتــفــاقــه مـــع املـــلـــك ســـيـــغـــورد، وهــــو اتــفــاق 
يقضي بتزويد الحملة باملؤن، ولكن؛ نظرًا 
ــــدوق على  لــفــقــر تــلــك الـــبـــاد، وعــــدم قــــدرة الـ
النرويجي، فر وترك  الجيش  تأمني مؤونة 
باده، وهو ما دفع بامللك إلى مهاجمة قلعة 
الـــدوق الــفــار، واالســتــيــاء على مــا فيها من 
غنائم ومؤن، فحملها إلى سفنه واتجه إلى 

إسبانيا.

معركة مع الفايكنغ
إلــى إسبانيا قابله أســطــول من  فــي طريقه 
امللك  فهاجمهم  الفايكنغ،  قراصنة  قــوادس 
سيغورد وأخذ منها ثمانية قوادس. وبعد 
ذلك هاجم قلعة في إسبانيا تسمى سينتر، 
كان قراصنة الفايكنغ قد احتلوها ونهبوا 
أهــلــهــا املــســيــحــيــني، فــخــاض مــعــركــة أخــرى 
على  واالستياء  في طردهم  معهم، ونجح 
القلعة، وقتل كل رجل فيها رفض أن يتعمد. 
وحصل هناك على غنائم هائلة، يبدو أنها 

من منهوبات القراصنة.
وبــعــد ذلــك أبــحــر املــلــك ســيــغــورد بأسطوله 
إلى لشبونة، وكانت مدينة عظيمة من مدن 
ونصفها  املسيحيني  من  نصفها  األندلس، 
كاتب  يسميهم  الــذيــن  املسلمني  مــن  اآلخـــر 
الـــرحـــلـــة بــالــوثــنــيــني؛ وهـــنـــاك خــــاض املــلــك 
مــعــركــتــه الــثــالــثــة، ولــكــن مــع املــســلــمــني هــذه 
ــرة، وحــقــق الــنــصــر، وحــصــل عــلــى غنائم  املــ
الساحل  طــول  على  يبحر  أن  قبل  إضافية، 
األندلسي إلى مدينة تسمى الكاسي )لعلها 
كاديز قرب إشبيلية(، وهناك خاض معركة 
ثانية مع املسلمني، واستولى على املدينة، 
ــن أهــلــهــا حــتــى فـــرغـــت من  وقـــتـــل الــكــثــيــر مـ
وافــرة،  غنائم  وأيضا حصل على  سكانها. 
قبل ان يتابع رحلته ليصل إلى مضيق جبل 
طــــارق؛ وهــنــاك الــتــقــى بــقــوة مــن الــفــايــكــنــغ، 
الــشــرق،  إلــى  تــابــع طريقه  ثــم  اشتبك معهم 
وأبـــحـــر عــلــى طـــول ســـواحـــل بـــاد األنــدلــس 
حتى وصل إلى جزيرة تسمى فورمينتيرا، 

وهي إحدى جزر أرخبيل البليار.

معارك في المتوسط
وجد امللك سيغورد في جزيرة فورمينتيرا 
الكثير من الوثنيني )املسلمني على األرجح( 
إلــى درجـــة استحالة  وكـــان املــكــان محصنا 
اقــتــحــامــه، حــيــث كـــان هـــؤالء مــن الــقــراصــنــة 
يتخذون من كهف  كانوا  إذ  يبدو،  ما  على 

محصن مقرًا لهم. 
بدأ هؤالء القراصنة باستفزاز النرويجيني 
امللك سيغورد  ووصفهم بالجبناء، فوضع 
خــطــة للصعود إلـــى الــكــهــف بــااللــتــفــاف من 
ونشبت  الــخــطــة،  ونجحت  األخــــرى،  الجهة 
معركة انتحارية مع هؤالء القراصنة الذين 
فـــقـــدوا حــيــاتــهــم بـــطـــرق شـــتـــى، كــاالحــتــراق 
ــا، أو  ــوهــ ــلــ ــعــ بــــنــــيــــران األشــــــجــــــار الــــتــــي أشــ
أو بالوقوع  أعــالــي األهــويــة،  بالسقوط مــن 
ــدو أن هـــذا  ــبــ ــنـــرويـــجـــيـــني. ويــ بــــني أيــــــدي الـ
الكهف كان مستودعا كبيرًا للغنائم، فكان 
من  سيغورد  امللك  عليه  حصل  كسب  أكبر 

معاركه التي خاضها حتى اآلن.
واصل امللك سيغورد رحلته االستكشافية، 
وجاء إلى جزيرة تسمى إيفيتسا، وخاض 
ــنـــاك، وحـــقـــق الــنــصــر،  مــعــركــتــه الــســابــعــة هـ
ــــى جـــــزيـــــرة تــســمــى  ــ ثـــــم واصــــــــل مــــســــيــــره إلـ
ــــاض مــعــركــتــه الـــثـــامـــنـــة مــع   مـــيـــنـــوركـــا، وخــ

املسلمني وانتصر. 
وفــي ربــيــع الــعــام 1109 وصــل إلــى صقلية، 
فــاســتــقــبــلــه الــــــدوق روجـــــر الـــثـــانـــي بــلــطــف، 
ــاه إلـــى ولــيــمــة هـــو حــاشــيــتــه الــكــبــيــرة،  ــ ودعـ
وكـــان الـــدوق روجـــر يبالغ فــي االحــتــفــاء به 
وخــدمــتــه، وبــعــد سبعة أيــــام، وفـــي احتفال 
مهيب أعلن امللك سيغورد أن الــدوق روجر 

يستحق لقب ملك.
وهـــــذه الــقــصــة لــيــســت بــعــيــدة عـــن الـــواقـــع، 
ــرل أو  ــ ــان يــحــمــل لــقــب إيـ ــر الـــثـــانـــي كــ فـــروجـ
دوق، ولم يطلق عليه لقب امللك إال في فترة 
مــتــأخــرة مــن حــكــمــه، بــعــد أن أخــضــع بوليا 
وكــاالبــريــا والــعــديــد مــن الــجــزر الكبيرة في 

البحر اليوناني.
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إلــى بالد  ثم ذهبوا  وأقــامــوا هناك فترة،  إلــى جزيرة قبرص،   
ً
وأبحر سيغورد ورجــالــه شماال

اليونان، وبقي مع أسطوله مدة أسبوعني في منطقة تدعى إنجليسنيس بانتظار ريح مواتية. 
وأبحر أسطول امللك إلى القسطنطينية، بالقرب من الساحل، وكان يرى األبراج والقالع واملدن 
يراقبون  كانوا  الذين  للناس  األسطول  وبــدت أشرعة سفن  الريفية على طــول ساحل مرمرة، 
املنظر وكأنها شراع واحد عمالق. وكان اإلمبراطور ألكسي قد سمع عن رحلة امللك النرويجي، 
والــذي  القسطنطينية،  مدينة  ميناء  بفتح  فــأمــر 
الــذهــب، وهــو ميناء فخم مخصص  بــرج  يسمى 
لــإمــبــراطــور. وكـــان املــلــك ســيــغــورد قــد طلب من 
رجاله أن ال ينبهروا بأي شيء يرونه في املدينة، 
ــبــــراطــــور مغنني  وهـــــذا مـــا فـــعـــلـــوه. فـــأرســـل اإلمــ
إن  ويقال  عظمة.  بكل  الستقبالهم  وترية  وآالت 
ُيلبس حصانه حــذاء ذهبيًا،  كــان  امللك سيغورد 
ــردة مـــن الـــحـــذاء عــلــى الـــطـــريـــق، فلم  ــ فــســقــطــت فـ
امللك  أحــد من رجاله، وعندما وصــل  إليها  ينظر 
سيغورد وحاشيته إلى قاعة االستقبال الرائعة، 
الــشــراب، جــاء رسل  لتناول  وجلسوا مستعدين 
اإلمبراطور إلى القاعة حاملني أكياسًا من الذهب 
والفضة، وقالوا إن اإلمبراطور أرسلها إلى امللك؛ 
ولــكــن املــلــك لـــم يــنــظــر إلــيــهــا، بـــل قـــال لــرجــالــه أن 
يقسموها فيما بينهم. وتكررت القصة أكثر من 
مــرة، واإلمــبــراطــور يرسل الــذهــب، واملــلــك يقسمه 
بني رجاله، وهو ما خلق انطباعًا لدى اإلمبراطور 

أنه ملك ثري جدًا. 

إلى القسطنطينية
في الصيف؛ أبحر امللك سيغورد 
ــى  ــ ــر الـــــيـــــونـــــانـــــي إلـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــر الـ ــ ــبـ ــ عـ
عــكــا، ومنها  فــي  ونـــزل  فلسطني، 
ســافــر بــــرًا إلــــى الـــقـــدس. وعــنــدمــا 
ســمــع بــالــدويــن، مــلــك الـــقـــدس، أن 
املــلــك ســيــغــورد ســـيـــزور املــديــنــة، 
ــاد الــثــمــني  ــار الـــســـجـ طـــلـــب إحــــضــ
كان  وكلما  الطريق،  على  وفرشه 
كان  أكثر  يقترب  النرويجي  امللك 
السجاد يزداد قيمة. وينقل محرر 
الــرحــلــة عـــن املــلــك بــالــدويــن قوله 
لشعبه: »اآلن يجب أن تعلموا أن 
ملكا مشهورًا من الجزء الشمالي 
من األرض قد جاء لزيارتنا؛ وثمة 
ــال الــبــطــولــيــة  ــ ــمـ ــ ــن األعـ الــكــثــيــر مــ
واألخبار الطيبة قيلت فيه، لذلك 
إذا  احــتــفــالــي؛  بشكل  سنستقبله 
ركــــب مــبــاشــرة إلــــى املـــديـــنـــة، ولــم 
االســتــعــدادات  لــهــذه  كثيرًا  ينتبه 
أن لديه  الرائعة، فسوف أستنتج 
ما يكفي من مثل هذه األشياء في 
مملكته؛ ولكن، من ناحية أخرى، 
بــعــيــدًا  ــانـــه  ــقــــود حـــصـ يــ ــان  ــ كــ إذا 
عــن الــطــريــق، فلن أفــكــر كثيرًا في 

كرامته امللكية«.
ولـــكـــن املـــلـــك ســـيـــغـــورد دخــــل إلــى 
املدينة بأبهة عظيمة؛ وعندما رأى 
هـــذا االســتــقــبــال، ســـار إلـــى األمـــام 
بــشــكــل مــســتــقــيــم عـــلـــى الـــســـجـــاد، 
وأخــبــر جميع رجــالــه بــأن يفعلوا 
ــــيء ذاتـــــــــه. فــاســتــقــبــلــه املــلــك  ــــشـ الـ
بالدوين بشكل خاص، وركب معه 
على طول الطريق إلى نهر األردن، 
ثم عاد إلى مدينة القدس التي أقام 
الخريف  حتى  طويلة  فترة  فيها 
وبـــدايـــة الـــشـــتـــاء. وذات يــــوم أقـــام 
امللك بالدوين وليمة رائعة للملك 
سيغورد وحاشيته، وقدم له هدية 
ثمينة من اآلثــار املقدسة، هي في 
الواقع شظية من الصليب املقدس 
انتزعت بأمر منه ومن البطريرك، 
ولــكــن قــبــل تــقــديــم هــــذه الــذخــيــرة 
املقدسة أقسم كاهما على أن هذا 
الخشب كان من الصليب املقدس 
الـــذي ُعـــذب املــســيــح عــلــيــه، وطلبا 
من امللك سيغورد؛ أن يقسم على 
تلك الشظية بأن ينشر املسيحية 
في باده، وأن يقيم كرسيا لرئيس 
الــنــرويــج إن استطاع  فــي  أساقفة 

.
ً
إلى ذلك سبيا

اإلبحار من صقلية 
إلى القدس

بــعــد ذلــــك عــــاد املـــلـــك ســيــغــورد إلــــى سفنه 
الــذي كان  بــالــدويــن  امللك  فــي عكا بصحبة 
أنه  ويبدو  صيدا.  مدينة  ملهاجمة  يستعد 
أخبر امللك سيغورد بأنه يريد أن يخلصها 
من أيدي املسلمني، فرافقة امللك النرويجي 
مع جميع رجاله وسفنه الستني؛ وبعد أن 
حاصر امللوك املدينة استسلمت بعد وقت 
قصير، فدخلوها واستولوا على كنوزها، 

وكان ذلك في العام 1111 ميادي.
دعا  وليمة  عــن  قصة  الرحلة  محرر  يــروي 
امللك سيغورد اإلمبراطور ألكسي وزوجته 
اإلمبراطورة إليها، وأن خشب الوقود كان 
مفقودا فاستخدم بداًل عنه الجوز وهو ما 

أثار إعجاب اإلمبراطورة.
وبعد مدة وجيزة عزم امللك سيغورد على 
الـــعـــودة إلـــى بــــاده، ولــكــن فـــي طــريــق الــبــر 

ــي الــــدنــــمــــارك، أقــــــام لــه  إلـــــى ســلــيــســويــك فــ
بعد  ذلــك  وكــان  وليمة فخمة،  إيليف  إيــرل 

منتصف الصيف. 
وفــــي هـــيـــدابـــي، الــتــقــى بــاملــلــك الــدنــمــاركــي 
رائعة،  أواقــتــا  معه  أمضى  الــذي  نيكوالس 
 إلـــــى جــــوتــــانــــد، وأعـــطـــاه 

ً
ــاال ــمــ ــــه شــ ــقـ ــ ورافـ

سفينة مزودة بكل ما يحتاجه. ومن هناك 
عاد امللك إلى النرويج واستقبل بفرح عند 

عودته إلى مملكته.

كتاب الرحلة
ــتــــي دونـــــــت عــلــى  ــلــــة الــ ــدر هــــــذه الــــرحــ مــــصــ
هيمسكرينغا  كــتــاب  هـــو  مــلــحــمــة؛  شــكــل 
الـــكـــاتـــب  وضـــعـــه  الــــــذي   )Heimskringla(
 Snorri( األيــســلــنــدي ســنــوري ســتــورلــســون
ضــمــن   ،1225 الـــعـــام  حـــوالـــي   )Sturluson

البيزنطي  لإلمبراطور  فأعطى  املــرة،  هــذه 
التي  الثمينة  الـــرؤوس  ونــصــب  كــل سفنه، 
ــانـــت عـــلـــى مـــقـــدمـــات الـــســـفـــن املــلــكــيــة فــي  كـ
كنيسة القديس بطرس، وفي املقابل أعطى 
ــور لــلــمــلــك الــكــثــيــر مــــن الــخــيــول  ــراطــ ــبــ اإلمــ
واملـــرشـــديـــن لـــيـــقـــودوه فـــي جــمــيــع مــنــاطــق 
ــام لــــه أســــــــواق فــي  ــقــ ــلــــب أن تــ نـــــفـــــوذه، وطــ
الطريق كي يشتري منها الطعام والشراب 

هو ورجاله.
ــلـــغـــاريـــا إلـــــى املـــجـــر،  وســــافــــر املــــلــــك عـــبـــر بـ
ــا. وفـــي  ــ ــاريـ ــ ــافـ ــ ــيــــا، وســــوابــــيــــا، وبـ ــانــــونــ وبــ
ــبـــراطـــور الـــرومـــانـــي  ســـوابـــيـــا الــتــقــى بـــاإلمـ
وديــة،  بطريقة  استقبله  الــذي  لــوتــاريــوس 
ــة فــي األراضــــي الــخــاضــعــة لــه،  ــدم لــه أدلـ وقـ
ــا يمكنه مــن خالها شــراء 

ً
وأقـــام لــه أســواق

وعندما وصل  طريقه.  في  يحتاجه  ما  كل 

ــلــــوك الـــشـــمـــل،  ــــن مــ الـــقـــصـــص املـــلـــحـــمـــيـــة عـ
األســـطـــوريـــني مــنــهــم والــتــاريــخــيــني. حيث 
انــــطــــوت أخــــبــــار الـــرحـــلـــة عـــلـــى الــكــثــيــر مــن 
التاريخية  والحقائق  اللطيفة،  التفاصيل 
ــادر أخــــــــــــــرى، مـــــمـــــا رفـــــع  ــ ــــصــ ــمــ ــ املــــثــــبــــتــــة بــ
فباإلضافة  عالية.  درجــة  إلــى  مصداقيتها 
ــلـــوك الــتــي  ــاكـــن واملـ إلـــى صــحــة أســـمـــاء األمـ
انطوت عليها الرحلة؛ أثبت مؤرخ الحروب 
رحلة  تاريخية  الــصــوري  ولــيــم  الصليبية 
على  بالحملة  مشاركته  وقصة  سيغورد، 
افتكاكها من  في  مدينة صيدا، ومشاركته 
للمياد.   1111 الــعــام  فــي  الفاطميني  أيــدي 
الصوري في تعليقه على هذه  ولكن وليم 
الــرحــلــة قـــال: إن املــلــك الــنــرويــجــي نــزل أواًل 
في مدينة يافا بخاف ما جاء في امللحمة 

بأنه نزل في عكا.

شارك الملك النرويجي 
في إحدى الحمالت 
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