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�أحاديث ال�شراع� :صورة الغربي يف عيون العربي
عبد اهلل املقبايل

يَبدو �أَن وَعْي العربِ القُدماء بِ�أهم َّية الآخر املُختلِف ،واالطالعِ عَلى مَا لَديه مُتفق متامًا مَع فِكْرة هِيجل التي تُ�ؤكِّد �أَن َّ الآخر َ�ض ُروري
لِوعي الذاتَ ،وبدونه َلي�ست ال ّذات َ�شي ًئا ،لأنها ال َتعي َن ْف�سها �إِال بمِ ْقدا ِر َما َتعِي ال َآخر .هَذِ ه النظر ُة متحققة متاما ،حِ ني َننظر �إِىل َما
(�صور ُة �أُوروبا عند رحالة �أندل�سيني)
ال�سوري َ�شم�س الدين الكِيالين فيِ َم َقالِه يف جملة الت�سامح  -التفاهم العدد ال�سابع ُ
�أَ ْوردَه َّ
البحاثة ُ
عَن �آراء َحكِيم الأ ْن َد ُل�س َو َ�شاعرها ،يحيى ال َغزالَ ،وكذلك �إبراهيم الطرطو�شي.
مل ين�س الكيالين يف م�ستهل درا�سته البانورامية ،والغنية بالفوائد �أن يلفت انتباه القارئ الكرمي �إىل امل�صادر التي اعتمد عليها .فهو
يذكر دور ابن دحية �صاحب كتاب املطرب يف �أ�شعار �أهل املغرب ،واملقري �صاحب نفح الطيب ،يف حفظ �آراء يحيى الغزال الثمينة التي
دونها �إبان ابتعاثه �سفريا من قبل عبد الرحمن بن حكم �أمري قرطبة.كما يذكر دور البكري والقزويني و�آخرين يف تدوين ما و�صل �إلينا
من �أخبار عن �سفارة �إبراهيم الطرطو�شي �إىل �أوتو يف جمديربج.
�أهمية هذه الدرا�سة تتجلى يف جوانب عدة ،منها :ت�أكيدها
ح��ر���ص ال��ع��رب ال��ق��دم��اء – �أه���ل الأن��دل�����س خ�صو�صا -على
التوا�صل مع الآخر بغ�ض النظر عن الأ�سباب التي دفعتهم
لذلك .كما �أنّ هذه الدرا�سة ا�ستطاعت �إثبات احرتام العربي
«الأندل�سي» للآخر ،حتى و�إن كان خ�ص ًما ع�سكريا� ،أو عد ًوا
لدو ًدا .فالغزال �أو الطرطو�شي ي�صف الواحد منهم البالد
التي يدخلها ،و�أجنادها وجي�شها ،ون�ساءها ،وعقائدها ،وال
يبخل باملدح على من يرى �أنه م�ستحق لذلك .ومن حما�سن
هذه الدرا�سة �أي�ضا ،ت�سليطها ال�ضوء على نظرة العربي �إىل
الأوربي يف فرتة مبكرة ،كانت الغلبة فيها للعربي.
�أ�شبيلية كانت البوابة الأوىل التي وجلت �أ�شرعة النورمان
ال�سود منها �إىل بالد الأندل�س غازية لكن املغامرة توقفت
بعد �أن دم��ر الأندل�سيون �سفنهم �أثناء عودتهم �إليها ،مما
ا���ض��ط��ره��م �إىل م��ف��او���ض��ات م��ع امل�سلمني وت��ب��ادل الأ���س��رى.
انتهت هذه احلادثة لكن عالقة من نوع �آخ��ر ب��د�أت ،مهدت
الطريق الكت�شاف �أوروبا .وقد برع الكيالين يف ا�ستخال�ص
فوائد الرحلتني مركزًا على �أمور عدة منها:
التعريف بالرحالة وذكر �أخباره :فهو يخربنا عن يحيى
بن احلكم البكري ،و�صفاته ووظيفته و�سبب تلقيبه بالغزال،
ووقت مولده ووفاته ،وعمره ووقت الرحلة ،وكذلك و�صف
لنا �إبراهيم بن يعقوب القرطو�شي الذي كان يهوديا ،تاج ًرا
عا�شقًا للكتب مت�أث ًرا بالعرب وامل�سلمني.
و�صف الطريق :حر�ص الكيالين على ذكر الطريق الذي
تتبعه يحيى الغزال ،وامل�صاعب التي م ّر بها ،فنجده يذكر لنا
مغادرة الغزال للأندل�س وركوبه بحر املان�ش ،وهيجان هذا
البحر ،حتى �شارف الغزال ومن معه على الهالك ،فيورد لنا
�أ�شعا ًرا من�سوبة له نقال عن ابن دحية ي�صور هذه املعاناة.
وكذلك يبني لنا رحلة القرطو�شي التي كانت طويلة ،عربت
و�سط �أوروبا و�شمالها ،مرورا ببولونيا والت�شيك وال�سلوفاك
وامل��ج��ر و�أمل��ان��ي��ا ،و�أوك��ران��ي��ا ،وم��ل��ك ال���روم وب�ل�اد ال�صقالبة
«ال�سالف».
الو�صف اجلغرايفُ :عني الكيالين بتتبع الو�صف اجلغرايف
ال���ذي ن��ق��ل ع��ن رح��ل��ت��ي ال��غ��زال وال��ط��رط��و���ش��ي �أمي���ا عناية،
خ�صو�صا ذلك الذي ورد يف رحلة الطرطو�شي باعتبار توفر

امل�صدر وك��ذل��ك ط��ول الرحلة .فها ه��و الطرطو�شي ي�صف
بالد «ناقون» ،وهي �إحدى بالد ال�صقالبة ،حيث ي�شري �إىل �أن
مدينة ناقون حا�ضرة اململكة الرابعة ،وعليها ح�صن ي�سمى
غ��راد ،مقابله ح�صن على بحرية عذبة ،وم��ن ه��ذا احل�صن
�إىل البحر املحيط (البلطيق على الأغلب) �أحد ع�شر ميال،
و�أرا���ض��ي��ه��ا مليئة ب��امل��روج والآج�����ام وال��ط�ين ،وي��ج��اور ه��ذه
اململكة من الغرب �سك�سون �شمال غرب �أملانيا حاليا ،وكذلك
ي�صف ب��ح��ر ورن���ك»وه���و �أق�����ص��ى م��و���ض��ع يف ال�����ش��م��ال ،ال�برد
فيه عظيم ،والهواء غليظ ،والثلج دائ��م ،وال ي�صلح للنبات
وال للحيوان ،قلما ي�صل �إليه �أحد من �شدة الربد والظلمة
والثلج» .وعند الغزال �أورد الكيالين و�صفه للجزيرة التي
كان ي�سكنها ملك النورمان« ،فهي جزيرة عظيمة يف البحر
املحيط ،فيها مياه ّ
مطردة ،وج ّنات ،وبينها وبني الرب ثالثة
جمار.»...
ت��ق��دمي ال��ب��ي��ان��ات ال��دمي��وغ��راف��ي��ة والأن�ثروب��وجل��ي��ة عن
ال�����س��ك��ان امل��ح��ل��ي�ين :ف��ال��ك��ي�لاين اه��ت��م ب��ا���س��ت��خ�لا���ص ن��ظ��رة
الرحالة �إىل الإن�سان يف �أوروب��ا ،فيورد مثال و�صف الغزال
للنورمان ب�أنهم من «املجو�س» ،يعبدون الأوث��ان مل ّا يعتنقوا
امل�سيحية ب��ع��د ،و�أن��ه��م يف ق��ت��ال م��ع امل�سيحيني ،كما ي�صف
ال��ط��رط��و���ش��ي ف��ر���س��ان ن��اق��ون ب���أن��ه��م ���ش��ج��ع��ان ول��ه��م ���س�لاح
���ش��اك م���ن ال�����دروع واخل�����وذ ،وال�����س��ي��وف .ويف م��و���ض��ع �آخ���ر
ي�صف الربو�سيني ب���أن لهم ل�سانا خا�صا ال يعرفه غريهم.
وي�صف ال�صقالبة قائال�« :إنهم ذوو �صولة وبط�ش» .وي�صف
الطرطو�شي �أي�ضا البوهيميني م�ستغربا «وم��ن العجب �أن
�أهل بومية �سمر �سود ال�شعور ،وال�شقرة فيهم قليلة» .ويورد
كيالين اهتمام الغزال والطرطو�شي ب�أ�صول �سكان البالد
التي ي��زورون��ه��ا في�صف ال��غ��زال �أ���ص��ول الفرجنة ال��ذي��ن هم
�أبناء يافث جميعا ،وال�صقالبة عند الطرطو�شي هم �أبناء
ماذاي بن يافث.
االف��ت��ت��ان ب��ال��غ��رائ��ب��ي :وه����ذا الأم����ر م��ن خ�����ص��ائ�����ص �أدب
ال��رح��ل��ة ع���ام���ة ،ول��ع��ل��ه��ا ���س��ج��ي��ة يف الإن�������س���ان ت��دف��ع��ه للولع
ب��ال��غ��ري��ب وال��ب��ح��ث ع���ن ك���ل م��ث�ير وخم��ت��ل��ف .م��ث�لا ي��ذك��ر
الطرطو�شي عند و�صفه مدينة بومية (بوهيمية) �أن �سكانها
يتعاملون باملناديل كتعاملهم بالعملة ،ويبتاعون بها احلنطة

والدقيق .ويذكر الطرطو�شي ما ي�سميه مدينة الن�ساء ،التي
�سمع بها �أثناء �إقامته يف بالط �أوت��و .فمدينة الن�ساء هذه
فيها ن�ساء ب�سائط ومماليك ،وهن يحملن من عبيدهن ،ف�إذا
و�ضعت امل��ر�أة ذك��را قتلته ،وتبقي على الأن��ث��ى .ومم��ا يذكره
لهم وق��وع بالد وي�سو (رو�سيا البي�ضاء) يف الظالم حتى ال
يرى �أهلها النهار �أبدا ثم وقوعها يف النور حتى ال يروا الليل
�أب��دا .وي�سرد لنا من غرائب ال�صرب �أنهم يحتفلون بامليت
عند حرقه ،ثم تقطع الن�ساء �أيديهن ووجوههن بال�سكاكني،
و�إن كانت منهن خمل�صة يف احلب للميت ف�إنها تعلق نف�سها
حتى متوت ،فتحرق معه.
�إيراد �أخبار الن�ساء :يورد الكيالين ق�صة الغزال مع زوجة
ملك النورمان ،التي ع�شقته ،و�أجزلت له العطاء ،وكانت له
معها مغامرة عاطفية �أوقفها بعد ن�صيحة �أ�صحابه .كما
ينقل الكيالين عن الطرطو�شي �أحوال الن�ساء والزيجات يف
م�شقة (بولونيا) ،التي كان ملكها يتكفل مب�صاريف الزواج.
االه��ت��م��ام ب��احل��ي��اة االق��ت�����ص��ادي��ة :مم��ا اه��ت��م ب��ه ال��رح��ال��ة
الأندل�سي �أثناء زيارته لأوروبا احلياة االقت�صادية يف البالد
ال��ت��ي ي��زوره��ا ،فنجد الطرطو�شي على �سبيل امل��ث��ال يذكر
فراغة (براغ) �أنها �أكرث البالد متاجر ،وي�صورها �أنها مركز
جت��اري دويل ،وي��ح��دد عملتهم (املثاقيل املرقطية) .وعند
حديثه عن ال�صقالبة يبني �أنّ م�صدر جوعهم لي�س اجلدب
والقحط بل من كرثة الغيث وتوايل اجل ّمة (املاء).
ل��ق��د ���س��ع��ى �شم�س ال��دي��ن ال��ك��ي�لاين م��ن خ�ل�ال درا���س��ت��ه،
�إىل تقدمي ر�ؤي��ة بانورامية عن �أوروب���ا م�ستخدما الأخبار
ال���واردة ع��ن رحلتي يحيى ال��غ��زال و�إب��راه��ي��م الطرطو�شي،
ومل يتعر�ض الب��ن ف�ضالن رمب��ا لأنّ �أخ��ب��ار رحلته �شائعة
وم��ع��روف��ة .وك���ان ال��ك��ي�لاين ح�صيفًا ح�ين جت��ن��ب التع ّر�ض
للتناق�ضات التي يوردها الرحالة ،مكتفيا بذكر اخلرب دون
التعليق عليه ،ومن ذلك على �سبيل املثال ما �أورده عن ثقل
املهر يف ب�لاد ال�صقالبة ،حيث ي�صبح م��ن ل��ه بنتان ف�أكرث
ريا ،ويف املقابل يذكر �أن امللك
غن ًيا ،ومن له ولدان ف�أكرث فق ً
كان غالبا ما يتكفل بنفقة الزواج ويدفع املال للعرو�سني.
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