
القسطنطينية  الرحلة عن طريق اسم قنصلي  بدء  تاريخ  تم تحديد 
أيار وعاد  مايو/  نهاية  إليها في  أنه وصل  إذ ذكر  الوقت،  ذلك  في 
أنه أمضى نحو ستة أشهر في  إليها في ديسمبر/ كانون األول، أي 

األراضي المقدسة

مجهول بوردو
صاحب رحلة الحج األولى 

إلى األراضي المقدسة

أريحا وبيت لحم

تيسير خلف

بــعــد ثـــاثـــة أعــــــوام فــقــط مـــن وفـــاة 
اإلمــــــــبــــــــراطــــــــورة هـــــيـــــانـــــة، والــــــــدة 
األول  قـــســـطـــنـــطـــن  اإلمــــــبــــــراطــــــور 
التي حــددت أماكن الحج واكتشفت خشبة 
بــدأ شخص مجهول من مدينة  الصلبوت، 
بــــــوردو فـــي فــرنــســا الــحــالــيــة رحـــلـــة الــحــج 
األولى املعروفة في التاريخ، في مطلع العام 
333م، ومن هنا؛ تكتسب رحلته هذه أهمية 
اســتــثــنــائــيــة عــلــى صــعــيــد الــطــوبــوغــرافــيــة 
التاريخية أواًل، حيث اشتملت على أسماء 
الدراسات  األمــاكــن، على صعيد  الكثير من 
املـــقـــارنـــة املــعــنــيــة بــتــطــور قــصــة الـــحـــج، في 

بدايات العصر البيزنطي ثانيًا.
تـــم تــحــديــد تـــاريـــخ بـــدء الــرحــلــة عـــن طــريــق 
اسم قنصلي القسطنطينية في ذلك الوقت، 
إذ ذكـــر أنـــه وصـــإ لــيــهــا فـــي نــهــايــة مــايــو/ 
أياروعاد إليها في ديسمبر/ كانون األول، 
أي أنه أمضى نحو ستة أشهر في األراضي 

املقدسة.

من بوردو إلى أنطاكية
يــبــدأ الــرحــالــة املــجــهــول رحــلــتــه مـــن مدينة 
ــــوردو فـــي الــجــنــوب الــغــربــي مـــن فــرنــســا،  بــ
قـــرب ســاحــل األطــلــســي، مــتــخــذًا طــريــقــه إلــى 
ــورا الـــفـــرنـــســـيـــة-الـــســـويـــســـريـــة،  ــ ــجـ ــ جــــبــــال الـ
ومــنــهــا صـــوب جــبــال األلــــب نــحــو إيــطــالــيــا، 
 إلى أن يصل إلى مدينة ميانو، ومنها إلى 
إلــى منطقة  ثــم يعبر  ثــم فينيسيا،  فــيــرونــا 
بـــانـــونـــيـــا، واملـــنـــطـــقـــة الـــواقـــعـــة بــــن داســـيـــا 
القسطنطينية  إلــى  أن يصل  إلــى  وتــراقــيــا، 
أثــنــاء قنصلية  فــي الثاثن مــن شهر مايو 
داملـــاتـــيـــوس وزيــنــوفــيــلــوس، أي فـــي الــعــام 
إلـــى  يـــعـــبـــر  الــقــســطــنــطــيــنــيــة  ومــــــن  333م. 
خلقيدونية وبيثينية في الجانب اآلسيوي 

من تركيا الحالية.
 وحـــن يــصــل إلـــى مــديــنــة لــيــبــيــســا بــالــقــرب 
يخبرنا  الحالية(  )إزمــيــت  نيقوميديا  مــن 
إلى ضريح هانيبال  بأن ثمة حجرا يشير 
ــان  ــكــ املــ أن  ــــي  فــ ــك  ــ شــ وال  األفــــــــارقــــــــة.  ــك  ــلــ  مــ
أخــــــذ شــــهــــرتــــه بــــعــــد أن قــــــام ســبــتــيــمــوس 
القرطاجي  للقائد  ببناء ضريح  سفيروس 
الـــــذي تـــوفـــي فـــي هــــذه املـــديـــنـــة، بــعــيــدًا عن 
ملهاجمة  يحاول حشد حلفاء  وهــو  تونس 

روما من جديد.
بعد ذلــك يخبرنا حــاج بـــوردو، حــن يصل 
إلــــــى مـــديـــنـــة تـــيـــانـــا )فــــــي مـــنـــطـــقـــة كــيــمــيــر 
تركيا  نيغدة وســط  لوالية  التابعة  حصار 
رأس  هــي مسقط  املدينة  هــذه  أن  الحالية(، 
الساحر أبــولــونــيــوس. وأبــولــونــيــوس الــذي 
يــصــفــه رحــالــتــنــا بــالــســاحــر، هـــو فيلسوف 
ــام االمــــبــــراطــــورة  ــ فـــيـــثـــاغـــورســـي اشـــتـــهـــر أيــ
الــحــمــصــيــة جــولــيــا دومــنــا الــتــي طــلــبــت من 
الــســفــســطــائــي فـــيـــلـــوســـتـــراتـــوس أن يــكــتــب 
ــعـــد أن أعــطــتــه  ــرة هــــــذا الـــفـــيـــلـــســـوف بـ ــيــ ســ
ــا إيـــاهـــا  ــن الــــوثــــائــــق أعــــطــــاهــ ــ  مـــجـــمـــوعـــة مـ
ــاد مــديــنــة نــيــنــوى الــقــديــمــة، كــانــت  ــد زهــ أحـ

 ألخــبــار جــوالتــه وآرائــــه 
ً
تتضمن تــســجــيــا
اته. وخطبه ونبوء

وبعد أن يصل رحالتنا إلى مدينة طرسوس 
فـــي كــيــلــيــكــيــة، يــخــبــرنــا أنـــهـــا مــســقــط رأس 
بولس الرسول، وال نعلم إن كان ثمة ضريح 
يـــدل عــلــى أن الـــرســـول بــولــس ولـــد فــي هــذه 
املدينة أم أن املوضوع ال يخرج عن الحديث 
الشفهي؟ ومن طرسوس يتوجه إلى أضنة 
ومـــنـــهـــا يـــعـــبـــر عـــــدة مـــحـــطـــات لـــيـــصـــل إلـــى 
أنــطــاكــيــة. ويــقــول إن املــســافــة مــن طرسوس 
، تتضمن سبع 

ً
إلى أنطاكية تبلغ 141 ميا

استراحات.

عابرًا الساحل السوري
بعد ذلــك يصل إلــى قصر دافــنــي، على بعد 
خمسة أمــيــال مــن أنــطــاكــيــة؛ ثــم إلــى محطة 
 اسمها هيستادوم )لعلها 

ً
على بعد 11 ميا

استراحة في باتانوس  تليها  السويدية(، 
فــي مكان  ثــم محطة   ،

ً
مــيــا على مسافة 11 

أمــيــال، ثم  بــّكــايــا عــلــى بــعــد ثمانية  يسمى 
استراحة في كتاية أو قطاية على مسافة 
 16 أي  مماثلة،  بمسافة  وبــعــدهــا   .

ً
مــيــا  16

، تقع مدينة الاذقية. ومنها ينطلق إلى 
ً
ميا

، ثم مدينة 
ً
مدينة جبلة على مسافة 14 ميا

بلنياي، أي بانياس الساحل الحالية، على 
. ويقول إن هذه املدينة تمثل 

ً
مسافة 13 ميا

الحد بن سورية املجوفة وفينيقيا.
بــعــد بــانــيــاس يــصــل إلـــى مــحــطــة تــقــع على 
الـــجـــنـــوب يسميها  ــى  إلــ ــال  ــيـ أمـ مــســافــة 10 
ــة مـــرقـــيـــة الـــحـــالـــيـــة؛ ثــم  ــريـ ــــي قـ ــاي، وهـ ــ ـ

ّ
ــرق ــ مـ

اســـتـــراحـــة فــــي أنــــــتــــــاردوس، أي طـــرطـــوس 
. ويــشــيــر إلــى 

ً
الــحــالــيــة، عــلــى بــعــد 16 مـــيـــا

وجود مدينة في البحر على بعد ميلن من 
الشهيرة  أرواد  واملقصود جزيرة  الشاطئ، 

طبعًا.
ـــك يـــتـــوقـــف فــــي مــحــطــة يــســمــيــهــا  وبـــعـــد ذلــ
ثــم محطة  ؛ 

ً
مــيــا بــعــد 12  عــلــى  سبيكليس 

 ،
ً
ميا  12 بعد  على  باسيليسكوم  يسميها 

ثم استراحة في عرقة، على مسافة ثمانية 
ــم مــحــطــة اســـمـــهـــا بــــروتــــوم عــلــى  أمــــيــــال، ثــ
مــســافــة أربـــعـــة أمـــيـــال، وهـــي الــبــتــرون على 
على  الكوبيلوم  اسمها  ثم محطة  األرجـــح، 
، هي جبيل على األرجح، ثم 

ً
مسافة 12 ميا

محطة في موقع يدعى هلدوا على مسافة 
، إلـــى أن يــصــل إلـــى مــديــنــة بــيــروت 

ً
12 مــيــا

 من هلدوا.
ً
على مسافة 12 ميا

بارفيريون على مسافة  التالية في  املحطة 
ثمانية أميال، ثم مدينة صيدا على مسافة 
ثمانية أمــيــال. وهنا يبدو أن خطأ ما وقع 
بــن بيروت  تــدويــن املحطات، فاملسافة  فــي 
، وال شــك فــي أن 

ً
وصــيــدا أكــثــر مــن 16 مــيــا

النص. وبعد  محطتن أخرين سقطتا من 
صــيــدا يــصــل إلـــى مــوقــع يسميه زرفــتــا، أي 
الــصــرفــنــد الــحــالــيــة، عــلــى مــســافــة ثــمــانــيــة 
أمــيــال. ويــقــول رحــالــتــنــا إن هـــذا املــكــان هو 
املـــكـــان الــــذي صــعــد فــيــه إيــلــيــا إلـــى األرمــلــة 
إلى  إشـــارة  أول  وطــلــب طعامًا منها. وهــي 

واقعة مذكورة في الكتاب املقدس.
بعد أربعة أميال هناك محطة من دون اسم، 
، ويقول 

ً
ثم مدينة صــور على بعد 12 ميا

 
ً
إن املسافة من أنطاكية إلى صور 174 ميا

تتضمن 20 محطة، و11 استراحة.

من صور إلى قيصرية فلسطين
ــمــــى  بـــــــعـــــــد صــــــــــــــور هـــــــــنـــــــــاك مــــــحــــــطــــــة تــــســ
وهي   ،

ً
ميا  12 بعد  على  ألكسندروخينوم 

اسكندرونة الحالية جنوبي صور، ثم على 
 مــحــطــة فــي إكــديــبــا، وهــي 

ً
مــســافــة 12 مــيــا

بـــلـــدة الـــزيـــب فـــي أقـــصـــى شــمــالــي فلسطن 
منها  أميال  ثمانية  مسافة  وعلى  الحالية. 
ثــم محطة  بــتــوملــايــس، أي عــكــا،  تقع مدينة 
، ربــمــا 

ً
فـــي كـــاالمـــون عــلــى مــســافــة 12 مـــيـــا

الــدامــون، ثــم سيكامينوس على  هــي خربة 
أمــيــال، وهــي استراحة على جبل  مسافة 3 
إيليا ذبيحة، كما يقول  قــدم  الكرمل، حيث 

حاج بوردو اعتمادًا على الكتاب املقدس.
وعــلــى مــســافــة ثمانية أمــيــال هــنــاك محطة 
تدعى سيرثا يقول إنها حافة الحدود بن 
أميال  بثمانية  وبعدها  وفلسطن،  سورية 
تــقــع مــديــنــة قــيــصــريــة فــلــســطــن، واملــســافــة 
 ،

ً
بينها وبن صور، كما يقول، تبلغ 73 ميا

فيها محطتان وثاث استراحات. ويخبرنا 
ــه زار حــمــام كــرنــيــلــيــوس قــائــد املــائــة في  أنـ
الكتيبة املسّماة »اإليطالّية«، وهو، بحسب 
املــــــوروث املــســيــحــي أّول وثــنــي انــضــم إلــى 
كنيسة املسيح، وقال إن في الحمام حوض 
املـــرأة، تصبح  فيه  سباحة، عندما تستحم 

قادرة على الحمل.

26

، وهي 
ً
إلــى مدينة ماكسيميانوبوليس على مسافة 17 ميال بــوردو  ينطلق حــاج  من قيصرية 

الحالية  أمــيــال، وهــي قرية يزعيل  بعد عشرة  إســدراديــال على  ثم مدينة  اللجون حاليًا،  مدينة 
جنوبي العفولة، ويقول إن هذا املكان هو الذي شهد تنبؤات إيليا، وفيه الحقل الذي قتل فيه داود 
، وهي بيسان الحالية، 

ً
جوليات. وبعد ذلك يصل إلى مدينة سكيثوبوليس على مسافة 12 ميال

 .
ً
، حيث بيت النبي أيوب، ثم إلى مدينة نابلس على بعد 15 ميال

ً
وبعدها أشر على بعد 16 ميال

ويحدثنا عن جبل  جرزيم، وعن اعتقاد السامريني بأنه مكان ذبيحة إبراهيم، ويقول إن عدد 
الدرجات التي توصل إلى القمة يبلغ 1300 درجة. 
وإن عند سفح الجبل مكانا اسمه شكيم، فيه قبر 
 أعطاها له أبوه يعقوب. ويضيف 

ّ
يوسف في فيال

أنه على بعد ميل من هناك مكان اسمه سيخار، 
حيث نزلت فيه املرأة السامرية التي تحدث معها 
إلى  رحالتنا  ينطلق  هــنــاك  ومــن  املسيح.  يــســوع 
تقع على  بيتار  الــقــدس، فيمر على قرية تسمى 
 من نابلس، وهي بيت إيل، ويقول 

ً
مسافة 28 ميال

إنه على بعد ميل منها رأى املكان الــذي نام فيه 
النهرين،  بــالد ما بني  إلــى  يعقوب، عندما سافر 
ــذكـــورة في  ــد روى بــاســتــفــاضــة الــقــصــص املـ وقـ
املــكــان. ومــن هذه  بــهــذا  املرتبطة  املــقــدس  الكتاب 
القرية انطلق إلى القدس التي تقع، بحسب كالمه، 
. ويــقــول إن املــســافــة من 

ً
عــلــى مــســافــة 12 مــيــال

ميال   116 بلغت  الــقــدس  إلــى  فلسطني  قيصرية 
فيها ثالث استراحات، وأربع محطات.

مدينة ماكسيميانوبوليس 
وجبل جرزيم

يـــصـــف »حــــــاج بــــــــوردو« مــحــيــط 
القدس بقوله: »على طريق خارج 
أورشليم، وأنت تصعد صهيون، 
ــر وأســـفـــل  ــســ عـــلـــى الـــجـــانـــب األيــ
الــــوادي املــجــاور لــلــجــدار؛ توجد 
ــلـــوان(؛  بــركــة تــســمــى ســـلـــوام )سـ
لها أربع برك وحوض كبير آخر 
بالخارج. تتدفق نافورتها ستة 
اليوم  أيام وليال، وتستريح في 
النهار  طــوال  تعمل  السابع، وال 
والليل. في الجانب نفسه تصعد 
جبل صهيون، وهناك كان بيت 
قــيــافــا رئــيــس الــكــهــنــة، والــعــمــود 
ــى املـــســـيـــح  ــلــ ــيــــث انـــــهـــــالـــــوا عــ حــ
الــداخــل، أي داخل  بالسياط. في 
الــجــدار، يظهر مكان قصر داود 
)..( عندما تغادر سور صهيون، 
الجانب  على  نابلس  بــوابــة  مــن 
األيمن، أسفل الوادي ثمة أسوار 
بـــالـــقـــرب مــنــهــا مـــنـــزل بــيــاطــس 
الــبــنــطــي؛ حــيــث امــتــحــن يــســوع 
قــبــل ان يـــتـــألـــم. وعـــلـــى الــجــانــب 
األيــــــســــــر هـــــنـــــاك تــــــل الـــجـــلـــجـــثـــة 
مخلصنا،  صلب  حيث  الصغير 
ــن هــنــاك  وعـــلـــى مـــرمـــى حـــجـــر مــ
ثــمــة ســــرداب حــيــث دفـــن جــســده، 
وفــي الــيــوم الثالث قــام« ويشير 
إلى بناء بازيليكا )كنيسة( ذات 
جمال رائع في املكان، بناًء على 
أمر اإلمبراطور قسطنطن، فيها 
ــد جــوانــبــهــا،  ــ خــــزانــــات عـــلـــى أحـ
ــاه إلـــيـــهـــا،  ــ ــيـ ــ حـــيـــث يـــجـــلـــبـــون املـ
وهـــنـــاك حـــمـــام خــلــفــهــا يستحم 
ــل املـــقـــصـــود  ــ ــعـ ــ ــع بـــــــه. ولـ ــ ــرضــ ــ الــ
ــــوض تــعــمــيــد لـــأطـــفـــال. بــعــد  حـ
الــزيــتــون،  ذلــك يتوجه إلــى جبل 
ويــاحــظ وجــود كــروم فــي وادي 
يــــهــــوشــــافــــاط، وعــــلــــى الـــجـــانـــب 
فـــيـــه صــخــرة  آخـــــر  واٍد  األيــــســــر 
حيث خان يهوذا اإلسخريوطي 
املسيح؛ أما على الجانب األيمن، 
ــاك نـــخـــلـــة حــمــل  ــنــ فـــيـــقـــول إن هــ
األطـــفـــال أغــصــانــهــا ووضــعــوهــا 
ــيـــح. وعــنــدمــا  عـــنـــد مـــجـــيء املـــسـ
الــزيــتــون يجد  إلــى جبل  يصعد 
من  بــأمــر  بنيت  ثانية  بازيليكا 

قسطنطن.

القدس 
ومحيطها

مــن الــقــدس يــذهــب حــاج بـــوردو إلــى أريحا 
، كما يقول، ويــرى خارج 

ً
على بعد 17 ميا

املدينة على بعد حوالي ميل ونصف امليل 
نــبــع الــنــبــي ألــيــشــع. ويــشــرح لــنــا قــصــة هــذا 
النبع الذي كان يسبب العقم للنساء، وكيف 
تحول إلى نبع يساعد على الحمل بمعجزة 
إلــى البحر امليت  إلهية. ومــن أريــحــا يذهب 

على مسافة تسعة أميال. 
ويقول إن مياهه مرة للغاية وال يعيش فيه 
أي نــوع مــن الــســمــك، وإذا ألــقــى شخص ما 
بنفسه فيه فإن املاء يرفعه. ومن هناك على 
مسافة خمسة أميال، ذهب إلى نهر األردن 
حيث اعتمد يسوع على يد يوحنا قبل أن 

يعود إلى القدس مرة أخرى.
من القدس، في الطريق إلى بيت لحم، على 

يسمى حاليًا عن الذروة قرب بلدة حلحول 
فــي جــبــل الــخــلــيــل، ومـــن هــنــاك ســـار مسافة 
ثمانية أميال حتى وصل إلى موقع يسميه 
تيريبنث، حيث كان يعيش إبراهيم الخليل، 
وحيث حفر بئرًا تحت شجرة وتحدث مع 
املائكة وأكـــل طــعــامــًا«. ويــقــول إنــه رأى في 
مــن قسطنطن،  بأمر  املــكــان كنيسة شيدت 
ذات جــمــال رائــــع. ويــعــتــقــد أن الــكــام يــدور 
عن موقع بيت سبتة الــذي بــات اآلن ضمن 

أراضي مدينة الخليل.

في الخليل
ــــث تـــــــوجـــــــه حـــــــــــاج بـــــــــــوردو  ــنـ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــيـ ــ  مــــــــن تـ
الخليل( على مسافة  )مــديــنــة  إلــى حــبــرون 
ــه رأى نــصــبــًا تــذكــاريــًا في  ــال إنـ مــيــلــن، وقــ

بعد أربــعــة أمــيــال، على الجانب األيــمــن من 
الطريق، يجد القبر الذي دفنت فيه راحيل، 
زوجــة يعقوب. ومــن هناك على بعد ميلن 
لحم، حيث  بيت  إلــى  اليسار يصل  باتجاه 

ولد السيد املسيح. 
ويشير إلى بناء كنيسة بأمر من قسطنطن. 
ولكنه يذكر معلومة غريبة ال نجدها في أي 
مــصــدر آخـــر، عــن وجـــود قبو فــي بيت لحم 
فيه قبور حزقيال، وآساف، وأيوب، ويسى، 
أســمــاءهــم  أن  ــد  ــؤكـ ويـ وســـلـــيـــمـــان،  وداود، 

مكتوبة هناك بأحرف عبرية؟!
على  تــقــع  بــيــثــازور،  يسميها  منطقة  وفـــي 
 عن القدس، يزور ينبوعًا قال 

ً
بعد 14 ميا

الرسول  فيه  الــذي عمد  الينبوع  نفسه  إنــه 
الينبوع  وهـــذا  اإلثــيــوبــي.  الــخــصــي  فيليب 

مــربــع مــن الــحــجــارة رائــعــة الــجــمــال، حيث 
دفـــن إبــراهــيــم وإســـحـــاق ويــعــقــوب وســـارة 
ورفــقــة والئــقــة. وبــهــذه املحطة اختتم حاج 
ــقـــدس، ومــنــهــا  بـــــوردو رحــلــتــه وعــــاد إلــــى الـ
إلــى مدينة نيكوبوليس على مسافة  غــادر 
ــي مـــديـــنـــة عــــمــــواس، ومــنــهــا  ــ ، وهـ

ً
ــيــــا 22 مــ

إلـــى مــديــنــة الــلــد الــواقــعــة عــلــى بــعــد عــشــرة 
أميال، ومنها إلى محطة أسماها انتيباتر 
عــلــى بــعــد عــشــرة أمـــيـــال، وهـــي عــنــد مصب 
نــهــر الــعــوجــة، ومــنــهــا إلـــى محطة يسميها 
إلى  أمــيــال، ومنها  بعد عشرة  بيتثار على 
 .

ً
قــيــصــريــة فــلــســطــن عــلــى مــســافــة 16 مــيــا

املقدسة عند  مختتمًا حديثه عن األراضــي 
هـــذه املــحــطــة، لــيــســتــأنــف كــامــه مــن مدينة 

هيراكليس عبر مقدونيا.
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