نصوص مختارة لألمير فخر الدين المعني الثاني
من) ً
لتسلسلًالز ًّ
(وفقًاًل
ّ

إستقبال األمير ووصف القصرين

1

النزول في مرجانه
ورحلواًمنًبيزاً،ونزلواًيفًمنزلةًمرجانهً،دارًعظيمةًمنزلةًللدوكاً،وفيهاًمياهًوبساتنيً،ومنهاًنزلواًمنزلةًيفًرر ًفرنسياًنأ ًانأم رًلل ً
منهمًأ ًيدخلًيفًالليلًورتًالعشا؛ًفأجابوهًإىلًذلكً .
عم الدوكا يستقبل األمير في مدينة فرنسيا (فلورنسه)
اًحتً
انأكابرً،وعم ًالدوكاًأخذًانأم رًلعندهًإىلًالعربه؛ًنأهناًعندهمًزيادةًحرمهً،ومشو ًّ
ًّ
نسياًعم ًالدوكاًالراًانأم رًو
ًّ
وملاًانأم رًافر
ط ًورتً
ًالسر ًجديدً،وحتتهًخندقً،وعليهًمعديةًترتفعًوتنح ًّ
ًّ
ًالسر ًبالصًالدوكاً،والبالصًهيًدارًالسعادةً،وبا
ًّ
وصلواًإىلًبا

العوزً .

استقبال الدوكا لألمير فخر الدين في بالطه
وملاًدخلواًإىلًالدارًيفًاملكا ًاملع ًظّمًيالرواًالدوكاًمعًدولتهًوحرمتهً،وأكابرًمجاعته؛ًفسًلّمواًعليهمً،وعادةًسالمهم ًأ ًّ ًانأصغرًيفً
ويرد]ًيدهًإىلًعندًفمهً،وحينًرامتهًللسالمً .
املقامًمي ًّدًيدهًإىلًرر ًانأرضً[ ًّ

اًعليهًعلىًعادهتمً،ورحبواًفيهمً،وليّبواًخوالرهمً،وأمروهمًيفًالنزولًيفًالبالصًالقدميً .
فلماًسًلّمو
ّ
القصر القديم والقصر الجديد
وبنيًالبالص ًالقدميً،والبالص ًاجلديدًرنالرًعلىًظاهرهمًالطريقًبنيًالبالصنيً،مشقورةً،مسطورةً،والقنالرًاملذكورة ًفوقًبيوتً
املدينةً،وفوقًاجلسرً.ولولًهذهًالطريقًالذيًعلىًالقنالرًميلنيً.ويفًالطريقًالذيًفوقًالطريقًشبابيكًجبامًرزازًعلىًاليمنيً

النزولًيفًمرجانهً،عم ً الدوكاًيستقبلًانأم رًيفًمدينةًفرنسياً(فلورنسه)ً،استقبالًالدوكاًلألم رًفخرً
ًّ
يشملًهذاًالنص ًالعناوينًاآلتيةًكماًوردتًيفًانأصلًاملنشورً:
ًّ
ً1
الدينًيفًباللهً،القصرًالقدميًوالقصرًاجلديدً .

1

دًهنرًعظيمًشارقًاملدينةً،وعلىًالنهرًاملذكورًجواتًاملدينةًثالثًجسورً،
والشمالًنأجلًالضوً،وبنيًالبالصًالقدميًوالبالصًاجلدي
ًّ
والنهرًاملذكورًهوًالواصلًإىلًبيزاً،ويسك ًيفًالبحر.
األمير فخر الدين المعني الثاني،
من نننًكتن ننا رحلة ةةة األمية ةةر فخة ةةر الة ةةدين إل ة ة إي الية ةةا (ً،(1618-1613حتقين ننقًوتق نندميًراس ننمًوهن ن ً،بن نن روتً،امل ًّسس ننةًالعربيّ ننةًللدراسن نناتًوالنشن ننر؛ً
أبوًظيبً،دارًالسويديًللنشرًوالتوزيعً،لبعةًأوىلً،2007ً،صًً .43-42

ً

###
ً
ال باعة
كل ًحرفًلهً
ًالعربً،والطبعًلهًروال ًمرًبّعةً،واحلرفًيفًراسًالقال ً،و ًّ
ًّ
وكذلكًيفًبالدهمًيطبعواًكتبهمًالذيًبلساهنمً،ويفًلسا
روال ًعديدة؛ًيعملواًلوحًمنًخش ًلهًتاريزًعلىًلولًالقال ًالذيًفيهًاحلروفً،وإذاًأرادواًيعملواًكتا ًيص ّفواًاحلروفًعلىًمجيعً

اًمنًصف ًالصفيحةًالذيًمرادهمًينقلوهاًيدهنواً
علىًصف ًكلًصفحةًشاهيةًكرىً،وإذاًانفضًو
الكالمًالذيًيفًصفحةًالكتا ً ً،و
ّ
ّ

الوجهًباحلربً،ويكو ًاحلربًحمطولًا ًيفًإناءً ،وفوقًالقوال ًعلىًر ّدهًخشبهًبلول ً،حيطًواًوررةًالبياضًفوقًالقوال ً،وإذاًكبسواً
رةًغ رهاً،وهلمًجراً ،حيطًواًأوراقً،ويكبسوهاً
اخلشبةًيفًاللول ؛ًتطبعًالوررةًعلىًاحلروفًالذيًورعوهاً،ويقيمواًالوررةً،وحيطواًور
ًّ

حتًتنطبعًعلىًهذاًاملنوالً،حتًإذاًأرادواًألفًكتا ًيطبعواًألفًوررةًعلىًفردًكالمً،ومتًختلصًمنًلبعًانألفًوررةًعلىًردرًماً
ًّ
الًحت ًخيلصًالكتا ًالذيًمرادهمً
يريدواًعددًالكت ً،خيربواًالقوال ً،ويص ّفوهًعلىًحروفًالصفيحةًالذيًربالهًعلىًهذاًاملنو ًّ
ً،كلًًكتا ًوحدهً،ويضبطوهًويبيعوهً .
ينقلواًعليهً،ويعودواًيوفقواًالكت ًالذيًلبعوها ًّ

هبذاًالوجهًالكت ًرخيصةًعندهمًيفًبالدهمً،نأ ًكتا ًرانو ًابنًسيناًيفًالط ًّ ًوعظمهً،يفًجلدًواحدًيًباعًعندهمًبسبعةًأوً

ًكلًماًاحتاجواًحرفًحيطًوهًيفًحمًلّهً،نأ ًًّ
ًعدةً،حت ًّ
ًّ
ً،بلًكلًحرفًلهًروال
ًّ
الطبعًكلًوررةًهلاًرال
ًّ
مثانيةًغروشً.والناسًيظنّواًأ ًًّ
السطرًحيكمًفيهًكذاًوكذاًنو ً،علىًهذاًاملنوالً،واحلروفًعلىًعددًحروفًانألفًباًتاًثاًإىلًآخره.
األمير فخر الدين المعني الثاني،
م ن نننًكت ن ننا رحلة ة ةةة األمية ة ةةر فخة ة ةةر الة ة ةةدين إل ة ة ة إي الية ة ةةا (ً،(1618-1613حتقي ن ننقًوتق ن نندميًراس ن ننمًوه ن ن ن ً،ب ن نن روتً،امل سس ن ننةً
النشر؛ًأبوًظيبً،دارًالسويديًللنشرًوالتوزيعً،لبعةًأوىلً،2007ً،صً.67-66
ًّ
العربيّةًللدراساتًو
ً
###
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وصول فخر الدين إل بليرموا
كا؛ًفرتح ًبهًوسايلهًعنًأهلهًوبالدهً،واحكاًلهً
ومنًبلدًالكريكًاملذكورةًوصلًانأم رًإىلًبل رمواًنأهناًبقرهباً،فراحًسلّمًعلىًالدو
ّ
جبميعًالذيًصارًبالوارعً،ومباًنظرًومباًمسعً.فهذاًماًكا ًمنًهواليً .
هذهًعلىًتوجههًيفًالغالينيً،وعنًعودتهًإىلًعندًأعيالهًومجاعتهً،ووصلًإىلً
ًّ
ًمنًحضرةًانأم رًفخرًالدينًكنّاًذكرناًربلً
ً
و ًّأماًماًكا
ًبالصحة ًوالسالمة ًكما ًر ًّدمنا ًبالكالمً ،ونريدًنذكر ًاآل ًجزوا ًعنًتلك ًالبالد ًكما ًأ ًّهنا ًعظيمهً ،وذكر ًحضرة ًانأم رً
ًّ
مدينةًبل رموا
مفصًالًً .

وصف المدينة وما شاهده فيها
كل ًبا ًينظرًإىلًاآلخرً
ً،كل ًبا ًربالًبا ً،ومنًالبا ًإىلًالبا ًسوقً،و ًّ
ًّ
وأماًمدينةًبل رمواًمدينةًعظيمةًبصورً،هلاًأربعًأبوا
من ًغ ر ًاعوجاجً .ويف ًوسط ًاملصلًبة ًرنًبّة ًعظيمة ًيضربوا ًهبا ًالناروسً .واملاء ًداخل ًاملدينة ًشي ًبكثرةً ،وأسكلتها ًمعتربةً ،وبساتينهاً
وفواكههاًكث رةً،وغلّتهاًكذلكً،واللحمًهباًكث رً،وهيًأرخصًذلكًالبالدً.ورأواًرالنًفيهاًأعيالًمسلمنيً،وبعضًرجالًمنًنسلً
حفصًملوكًتونسًالغر ً.وجميئهمًإىلًعندًسلطا ًإسبانياًمشهورةًمفصلةًيفًكت ًالتواريخً .
ويفًهذهًاملدينةًيصادًهباًالنتًالكب رً،ويعملواًلهًحبالًشباكً،وحلمًهذاًالسمكًياكلوهًلريً،ويكبسوهًمباؤهًويبيعوهًيفًسايرًالبالدً ً.
ّ
األمير فخر الدين المعني الثاني،
من نننًكتن ننا رحلة ةةة األمية ةةر فخة ةةر الة ةةدين إل ة ة إي الية ةةا (ً،(1618-1613حتقين ننقًوتق نندميًراس ننمًوهن ن ً،بن نن روتً،امل ًّسس ننةًالعربيّ ننةًللدراسن نناتًوالنشن ننر؛ً

أبوًظيبً،دارًالسويديًللنشرًوالتوزيع ،لبعةًأوىلً،2007ً،صًً .85-84
ًّ

ً

###
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