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 ألمير فخر الدين المعني الثانينصوص مختارة ل
ً(لتسلسلًالّزمنًّلًاوفقً )

 
 
 

 1إستقبال األمير ووصف القصرين

 النزول في مرجانه
،ًومنهاًنزلواًمنزلةًيفًرر ًفرنسياًنأ ًانأم رًلل ًنيورحلواًمنًبيزا،ًونزلواًيفًمنزلةًمرجانه،ًدارًعظيمةًمنزلةًللدوكا،ًوفيهاًمياهًوبسات

ًأ ًيدخلًيفًالليلًورتًالعشا؛ًفأجابوهًإىلًذلك.منهمً

  الدوكا يستقبل األمير في مدينة فرنسيا )فلورنسه( عم  
ًعمًّ ًانأم رًافرنسيا ًانأم رًوانأكابر،ًوعمًًّوملا ًالرا ًحّتًًالدوكا ًعندهمًزيادةًحرمه،ًومشوا ًإىلًالعربه؛ًنأهنا ًأخذًانأم رًلعنده ًالدوكا
ورتًً،ًوحتتهًخندق،ًوعليهًمعديةًترتفعًوتنحطًّديدجًبالصًالدوكا،ًوالبالصًهيًدارًالسعادة،ًوبا ًالسرًًّوصلواًإىلًبا ًالسرًّ

ًالعوز.

 استقبال الدوكا لألمير فخر الدين في بالطه
انأصغرًيفًًأ ًًّمواًعليهم،ًوعادةًسالمهممًيالرواًالدوكاًمعًدولتهًوحرمته،ًوأكابرًمجاعته؛ًفسلًّوملاًدخلواًإىلًالدارًيفًاملكا ًاملعظًّ

ًيدهًإىلًعندًفمه،ًوحينًرامتهًللسالم.ً[ويردًّيدهًإىلًرر ًانأرضً]ًاملقامًميدًّ
ًالقدمي.ًصمواًعليهًعلىًعادهتم،ًورّحبواًفيهم،ًوليّبواًخوالرهم،ًوأمروهمًيفًالنزولًيفًالبالفلماًسلًّ

 صر القديم والقصر الجديدقال
ًوالبالًوبنيًالبالص ًاملذكورةًصالقدمي، ًوالقنالر ًمسطورة، ًمشقورة، ًالطريقًبنيًالبالصني، ًعلىًظاهرهم ًرنالر فوقًبيوتًًاجلديد

ًعلىًاليمنيً ًرزاز ًويفًالطريقًالذيًفوقًالطريقًشبابيكًجبام ًميلني. ًالطريقًالذيًعلىًالقنالر ًولولًهذه ًوفوقًاجلسر. املدينة،

                                                           
ًكماًوردتًيفًانأصلًاملنشور:ًًيشملًهذاًالنصًًّ 1 الدوكاًيستقبلًانأم رًيفًمدينةًفرنسياً)فلورنسه(،ًاستقبالًالدوكاًلألم رًفخرًًالنزولًيفًمرجانه،ًعمًّالعناوينًاآلتية

ًالدينًيفًبالله،ًالقصرًالقدميًوالقصرًاجلديد.
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اتًاملدينةًثالثًجسور،ًدًهنرًعظيمًشارقًاملدينة،ًوعلىًالنهرًاملذكورًجوًّوالشمالًنأجلًالضو،ًوبنيًالبالصًالقدميًوالبالصًاجلدي
 .والنهرًاملذكورًهوًالواصلًإىلًبيزا،ًويسك ًيفًالبحر

 األمير فخر الدين المعني الثاني،
سننننةًالعربيّننننةًللدراسنننناتًوالنشنننننر؛ًبننننن روت،ًامل سًّ،ًحتقيننننقًوتقنننندميًراسننننمًوهنننن ،ً)1618-1613رحلةةةةة األميةةةةر فخةةةةةر الةةةةدين إلةةةة  إي اليةةةةةا ) منننننًكتننننا 

ً.43-42،ًص2007ًلبعةًأوىل،ًأبوًظيب،ًدارًالسويديًللنشرًوالتوزيع،ً
ً

  # # # 
ً

 ال باعة
ًكتبهمًالذيًبلساهنم،ًويفًلسا ًالعربًّ حرفًلهًً،ًواحلرفًيفًراسًالقال ،ًوكلًّعة،ًوالطبعًلهًروال ًمربًّوكذلكًيفًبالدهمًيطبعوا

ًكتا ًيصّفواًاحلروفًعلىًمجً،لولًالقال ًالذيًفيهًاحلروفروال ًعديدة؛ًيعملواًلوحًمنًخش ًلهًتاريزًعلىً عًيوإذاًأرادواًيعملوا
ًكرى،ًوإذاًًوً،الكالمًالذيًيفًصفحةًالكتا  ًكلًصفحةًشاهية واًمنًصّفًالصفيحةًالذيًمرادهمًينقلوهاًيدهنواًضً انفعلىًصّف

ًا ًباحلرب، ًحيطً ً،يفًإناءًاويكو ًاحلربًحمطولً لوجه ًبلول ، ًخشبه ًكبسواًوفوقًالقوال ًعلىًرّده ًوإذا ًالبياضًفوقًالقوال ، ًوررة وا
ًوررةًغ رها،ًوهلمًجرًّ ًالوررة،ًوحيطوا ًأوراق،ًويكبسوهاًحيطً ًا،اخلشبةًيفًاللول ؛ًتطبعًالوررةًعلىًاحلروفًالذيًورعوها،ًويقيموا وا

ًكالم،ًومتًختلصًمنًلبعًانألفًوررةًعلىًردرًماًل،ًحًتنطبعًعلىًهذاًاملنواحّتً تًإذاًأرادواًألفًكتا ًيطبعواًألفًوررةًعلىًفرد
ًاملنوالًحّتً ًالقوال ،ًويصّفوهًعلىًحروفًالصفيحةًالذيًربالهًعلىًهذا ًعددًالكت ،ًخيربوا ًخيلصًالكتا ًالذيًمرادهمًيريدوا

ًكلًّينقلواًعليه،ًويعودواًيوفقواًالكت ًالذيًلبعوها ً،ًويضبطوهًويبيعوه.كتا ًوحدهًً،

ًكتا ًرانو ًابنًسيناًيفًالط ًّ ًالوجهًالكت ًرخيصةًعندهمًيفًبالدهم،ًنأ  باعًعندهمًبسبعةًأوًوعظمه،ًيفًجلدًواحدًيً ًهبذا
ًكلًًّمثانيةًغروش.ًوالناسًيظّنواًأ ًّ ًكلًًّالطبع ًه،ًنأ ًّوهًيفًحملًّماًاحتاجواًحرفًحيطً ًًكلًّحرفًلهًروال ًعدة،ًحّتًًوررةًهلاًرال ،ًبل

ًكذاًوكذاًنو ،ًعلىًهذاًاملنوال،ًواحلروفًعلىًعددًحروفًانألفًباًتاًثاًإىلًآخره.  السطرًحيكمًفيه

 األمير فخر الدين المعني الثاني،
ًكتننننننا  بنننننن روت،ًامل سسننننننةً،ًحتقيننننننقًوتقنننننندميًراسننننننمًوهنننننن ،ً)1618-1613رحلةةةةةةة األميةةةةةةر فخةةةةةةر الةةةةةةدين إلةةةةةة  إي اليةةةةةةا ) مننننننن

 .67-66،ًص2007ًلبعةًأوىل،ًًللنشرًوالتوزيع،ًوالنشر؛ًأبوًظيب،ًدارًالسويديًّالعربّيةًللدراساتً
ً

  # # # 
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 اوصول فخر الدين إل  بليرمو 

ومنًبلدًالكريكًاملذكورةًوصلًانأم رًإىلًبل رمواًنأهناًبقرهبا،ًفراحًسّلمًعلىًالدوكا؛ًفرتّح ًبهًوسايلهًعنًأهلهًوبالده،ًواحكاًلهً
ًكا ًمنًهوالي.ًبالوارع،ًومباًنظرًومباًمسع.جبميعًالذيًصارً ًفهذاًما

ًكنًّوأمًّ ًكا ًمنًحضرةًانأم رًفخرًالدين عيالهًومجاعته،ًووصلًإىلًأههًيفًالغاليني،ًوعنًعودتهًإىلًعندًهذهًعلىًتوجًّاًذكرناًربلًاًما
ًبالصحًّ ًبل رموا ًردًّمدينة ًكما ًوالسالمة ًبالكالمة ًً،منا ًكما ًعنًتلكًالبالد ًاآل ًجزو ا ًنذكر ًانأم رًهنًّأونريد ًحضرة ًوذكر ًعظيمه، ا

ً.ال ًمفصً 

 وصف المدينة وما شاهده فيها

ًكلًّ با ًينظرًإىلًاآلخرًًبا ًربالًبا ،ًومنًالبا ًإىلًالبا ًسوق،ًوكلًًّوأماًمدينةًبل رمواًمدينةًعظيمةًبصور،ًهلاًأربعًأبوا ،
ًويفًوسطًامل ًاعوجاج. ًغ ر ًرنً صلً من ًوبساتينهاًبة ًمعتربة، ًوأسكلتها ًبكثرة، ًشي ًاملدينة ًداخل ًواملاء ًالناروس. ًهبا ًيضربوا ًعظيمة ّبة

ًكث ر،ًوهيًأرخصًذلكًالبالد.ًورأواًرالنًفيهاً ًكذلك،ًواللحمًهبا ًكث رة،ًوغّلتها وبعضًرجالًمنًنسلًعيالًمسلمني،ًأوفواكهها
ًمفصلةًيفًكت ًالتواريخ.ًسبانياًمشهورةإوجميئهمًإىلًعندًسلطا ًًحفصًملوكًتونسًالغر .

ًًويفًهذهًاملدينةًيصادًهباًالنّتًالكب ر،ًويعملواًلهًحبالًشباك،ًوحلمًهذاًالسمكًياكلوهًلري،ًويكبسوهًمباؤهًويبيعوهًيفًسايرًالبالد.

 األمير فخر الدين المعني الثاني،
سننننةًالعربيّننننةًللدراسنننناتًوالنشنننننر؛ًبننننن روت،ًامل سًّ،ًحتقيننننقًوتقنننندميًراسننننمًوهنننن ،ً)1618-1613رحلةةةةة األميةةةةر فخةةةةةر الةةةةدين إلةةةة  إي اليةةةةةا ) منننننًكتننننا 

ً.85-84،ًص2007ًلبعةًأوىل،ً للنشرًوالتوزيع،ًأبوًظيب،ًدارًالسويديًّ
ً

### 
ً


