




رودس جزيرة

أشهر عن تاريخية خالصة تليها وآثارها، وتاريخها جغرافيتها
إيجه بحر جزائر

تأليف
غزالة حبيب



رودس جزيرة

غزالة حبيب

هنداوي النارشمؤسسة
٢٦ / ١ / ٢٠١٧ بتاريخ ١٠٥٨٥٩٧٠ برقم املشهرة

املتحدة اململكة ،SL4 1DD وندسور، سرتيت، شييت هاوس، يورك
+ ٤٤ (٠) ١٧٥٣ ٨٣٢٥٢٢ تليفون:

hindawi@hindawi.org اإللكرتوني: الربيد
https://www.hindawi.org اإللكرتوني: املوقع

مؤلفه. آراء عن الكتاب يعربِّ وإنما وأفكاره، املؤلف آراء عن مسئولة غري هنداوي مؤسسة إنَّ

بيدس العظيم عبد الغالف: تصميم

٩٧٨ ١ ٥٢٧٣ ٢١٩٥ ٣ الدويل: الرتقيم

.١٩٢٩ عام الكتاب هذا صدر
.٢٠٢١ عام هنداوي مؤسسة عن النسخة هذه صدرت

رخصة بموجب صة ُمَرخَّ الغالف وتصميم الكتاب هذا بتصميم الخاصة النرش حقوق جميع
العمل بنص الخاصة النرش حقوق جميع .٤٫٠ اإلصدار امُلصنَّف، نَْسُب اإلبداعي: املشاع

العامة. للملكية خاضعة األصيل

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


املحتويات

7 مقدمة
11 جغرافيتها
13 القديم تاريخها
21 (الشفاليه) الفرسان مدة
27 رودس عىل العثمانية الدولة استيالء
33 ومعاهدها رودس آثار
49 إيطاليا دولة عهد يف رودس جزيرة
59 خاتمة
63 إيجه بحر جزائر أشهر عن تاريخية خالصة
67 إيطاليا لدولة التابعة الجزائر
73 إيجه بحر يف اليونان لدولة التابعة الجزائر أشهر





مقدمة

السلف أخبار يف وجعل واالعتبار، االستفادة أسباب والنظر بالسري يرسَّ الذي هلل الحمد
اشتهرت التي الجزائر من رودس كانت فلما وبعُد، األبصار، ألويل وذكرى للخلف عظة
للراحة، والتماًسا للنفس ترويًحا ١٩١٠ سنة يف قصدتها جوها؛ وصفاء هوائها بطيب
الحصون من فرأيت ومعاهدها، آثارها ارتياد إىل غرائبها استطالع يف الرغبة فحدتني
السؤدد من الزمن غابر يف الجزيرة هذه بلغته ما عىل يدل ما الشاهقة واألسوار املنيعة
البحرية، املراكز أهم من املثابة بهذه فكانت القديمة، املمالك أعظم بني لوقوعها الشأن؛ وعلو
كبار امتالكها يف وتبارى األنظار إليها فطمَحْت والحربية، التجارية السفن جميع وملتقى
والفرسان والعرب والرومان والُفرسواليونان الفينيقيني أيدي وتداولتها والغزاة، الفاتحني
حوادث أشهر من يُعد ما والحروب الوقائع من فيها ووقع عثمان. آل ودولة (الشفاليه)
العلوم رياض فيها وأينعت ُعمرانها فيه استبحر الدهر من حنٌي عليها أتى وقد التاريخ،
وتلك شأنها هذا فجزيرة ثمارها. الجتناء أوب كل من والفالسفة العلماء ها فأمَّ والفنون،
ما وهذا لتاريخها، شامل كتاب العربية اللغة يف لها يوضع بأن لجديرة ومفاخرها آثارها
لذلك تصفحت وقد ومعاهدها، آثارها ووصف أخبارها من عليه وقفت ما تدوين إىل دعاني
ذكرها فيه ورد ما غري والحديثة، القديمة الكتب من اإلفرنجية باللغات عنها أُلَِّف ما أشهر
دوَّنته ما جميع يف اعتمدت وقد ، املظانِّ من ونحوها العلمية والنرشات الكربى املعاجم من
أن بعد إال علميٍّ أو تاريخيٍّ موضوع يف للبحث أتعرض ولم وأوثقها، املصادر أشهر عىل

حقيقته. وتحرَّيُْت أهبته، له وأخذت ته، عدَّ له أعددُت
الشواغل فحالت ونرشه، دوَّنته ما لجمع الوقت فيها يل يصفو فرصة أترقب وكنت
ذكرها يومئٍذ فذاع الجزيرة، هذه عىل إيطاليا استولت ١٩١٢ سنة ويف األمنية. هذه دون
آثارها بعض ووصف تاريخها خالصة أودعتها نبذة فكتبت بأخبارها، الصحف وتحدثت



رودس جزيرة

عهد من إليها رحلوا ن ممَّ األفاضل بعض اآلن إيلَّ َب رغَّ وقد الهالل.1 مجلة يف ونرشتها
أحد يُعَن لم إذ لفوائده؛ تعميًما كتاب يف وأطبعه عنها كتبته ما شتات أجمع أن يف قريب
العمل بهذا القيام يف باهلل فاستعنت العربية، باللغة وتدوينه تاريخها باستيعاب اآلن إىل

بالضاد. للناطقني خدمًة
القانوني سليمان السلطان حصار الحوادث من الجزيرة هذه يف وقع ما أهم كان وملا
الفرسان وبني جيشه بني وقتئٍذ رحاها دارت التي الهائلة والوقائع ١٥٢٢م، سنة يف لها
خطية رسالة يف ورد ما عىل ذلك يف معتمًدا بالتفصيل الوقائع هذه ذكرت فقد (الشفاليه)؛
تطبع لم املذكورة والرسالة فيوًما، يوًما الحصار ذلك أخبار مؤلفها فيها ن دوَّ الرتكية باللغة

الوافية. التفاصيل من حوته وما ألهميتها الفرنسية؛ اللغة إىل تُرجمت ولكنها اآلن، إىل
املعاهد ووصف التاريخية، الحوادث ذكر عىل الكتاب بهذا دونته ما يف أقترص ولم
العصور، أقدم يف اليونان بالد عىل وفدت التي األمم عن شتَّى مباحُث ذلك تخلَّل بل واآلثار،
عىل الكالم وساقني البالد. هذه منهم استعمر من وأول ومنشأهم، أصلهم يف العلماء وآراء
ومقارنتها معبوداتهم، أشهر وذكر اليونان، أساطري يف البحث إىل القديمة واملعابد اآلثار
والبابليني واآلشوريني والهنود كاملرصيني القدم، يف املتوغلة األمم معبودات من يماثلها بما
املعبودات هذه من كلٍّ وتعريف الجاهلية، أيام والعرب والرومان والفرس والفينيقيني
قامت ما لبيان بابًا وأفردت واملوسوعات، املطوَّلة الكتب مراجعة عن تغني موجزة بعبارة
يف درجة أسمى الجزيرة هذه بها بلغت التي العظيمة األعمال من رودس يف إيطاليا به
تابعة كانت التي الجزائر أشهر عن تاريخية بخالصة الكالم وختمت والعمران، النظام
إيطاليا، عليها استولت التي الجزائر ومنها العثمانية، الحكومة عهد يف سفيد بحر لوالية
البحرية وضعتها التي الكبرية الخريطة عن منقولة الجزيرة بخريطة الكتاب وصدَّرُت
من بكثري وحلَّيتُُه واإلتقان، الدقة يف وغاية البيان وافية ألنها ١٨٤١م؛ سنة يف اإلنجليزية
وه يتلقَّ أن الفضل أويل من واملأمول للعيان. الحقيقة بها تنجيل التي واملناظر الرسوم
رياض فيه ازدهرت الذي العرص هذا ثمرات من ثمرة أنه رشًفا وحسبي والقبول، باإلقبال
بالعز ونرش أيامه، هللا أبهج املعظم، مرص ملك األول فؤاد الجاللة صاحب ظل يف املعارف،

أعالمه. والتأييد
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جغرافيتها

امُلنحرصبني املتوسط البحر من الرشقي الجزء وهو إيجه، بحر جزائر أشهر الجزيرة هذه
تنقسم كثرية جزر الجزء هذا ويف األرخبيل، ببحر ويعرف اليونان، ومملكة الصغرى آسيا
الجانب يف الواقعة الجزائر عىل يشتمل أحدهما كبريين، قسمني إىل الجغرايف وضعها بحسب
الجانب جزائر عىل والثاني املتفرقة، أي «أسبوراد» اسم مجموعها عىل ويطلق منه، الرشقي
املعروفة الرشقي القسم جزائر من ورودس الدائرة، ومعناها «سيكالد»، وتسمى الغربي
كيلومرتًا، ٧٧ وطولها الخريطة، يف ترى كما كالسفينة، الشكل مستطيلة وهي باألسبوراد،
«مونوليتوس»، ورأس «الردوس» رأس بني معظمه شكلها، باختالف عرضها ويختلف
سلسلة طوًال وتخرتقها مربعة، كيلومرتات ١٤٠٤ ومساحتها كيلومرتًا، ٣٧ نحو ويبلغ
عظيم هيكل عليه وكان مرتًا، ١٢١٦ علوُّه «تايروس»، جبل أعالها متشعبة متعرجة جبال
«اكراميتى» جبل االرتفاع يف ويليه اآلن، إىل باقية آثاره تزال وال اآللهة، كبري لزفس«جوبتري»
فيها لكن صخرية، الجزيرة وهذه مرتًا. ٧٩٠ وعلوُّه إيليا النبي جبل ثم مرتًا، ٨٢٠ وارتفاعه
معتدلة وهي البحر، يف تصبُّ جداول وبعض واسعة، وغابات عذبة وعيون خصبة أودية
وأقىص شتاءً، وال صيًفا ال اللطيف النسيم عنها ينقطع ال الهواء نقية الجو، صافية اإلقليم
الصفر تتجاوز ال الشتاء ويف «سنتجراد»، مئينية درجة ٢٨ الصيف أيام فيها الحر درجات
تربََّدت ومهما ا. جدٍّ النادر يف وذلك الصفر، تحت درجات ٥ إليه تصل ما وغاية غالبًا،
الشمس وترى إال يوم فيها يمر فال وتتبدَّد تنقشع أن تلبث فال الغيوم، وتكاثفت السماء
عىل تتجمع فقد تايروس، جبل عدا ما الثلج يغشاها ال وجبالها صافيًا، والجوَّ ساطعة

الشمس. حرارة اشتدت متى تذوب أن تلبث ال ولكنها الثلوج، قمته
الجزائر، ووردة والجميلة باملنرية ووصفوها الجزيرة هذه بمحاسن الشعراء تغنى وقد
وسبب برد، وال حرٌّ فيها يعرف فال معتدالن، فيها والشتاء الصيف إن أبقراط عنها وقال
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بهذا فهي الصغرى، آسيا من الغربي الجنوب يف وقوعها جوِّها وصفاء إقليمها اعتدال
مهابِّ وبنَي بينها تحول األناضول جبال ألن الرشقية؛ الشمالية الرياح من مأمن يف الوضع
كتبه ما وحسبنا املتقدمني، أقوال يؤيد بما املتأخرون وصفها وقد ومدارجها، الرياح هذه
جمعت وأنها تربتها، وخصب جوها صفاء يف مثلها يََر لم إنه قال فقد «المارتني»،1 عنها

غريها. يف يجتمع لم ما الطبيعة محاسن من
األليفة الحيوانات ومن الحرص، يفوق ما النبات أنواع من الجزيرة هذه ويف
سكانها وعدد واملرجان، لإلسفنج ومغاٌص رخام مناجم وفيها كثرية، أجناس والربية
واإلسبانية، والرتكية اليونانية فيها املتداولة واللغات ،٤٥٠٠٠ األخري اإلحصاء حسب
خاصة فهي اإلسبانية أما اليونانية، يعرفون والرتك الرتكية، يعرفون اليونانيني وأكثر

إسبانيا. جالية من وأصلهم باإلرسائيليني

.١٨٣٢ سنة وتُويفِّ ١٧٩٠ سنة ُولد شعرائها، وأشهر فرنسا، كتَّاب أكرب من 1
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القديم تارخيها

(الشمس)، «هليوس» إىل نسبًة «هليوزا» منها أسماء، بعدة قديًما الجزيرة هذه يت ُسمِّ
نسبًة و«تلخينا» استعمارها، قبل الحيات كثرية كانت ألنها الحيات)؛ (جزيرة و«أفيوزا»
ومعناها: و«ترينكاريا» الخالية، العصور يف استوطنتها التي األمم من وهم التلخينيني، إىل
واأللعاب الفروسية يف أهلها لشهرة (املتوجة) و«كورمبيا» العواصم، أي الثالث القواعد ذات
(الرمان) «روديون» أو (الورد) «رودون» وأصله «رودس» أسمائها وأشهر الرياضية،
أنها إىل بعضهم وذهب الغار)، من (نوع دفنه» «رودو أصله إن وقيل اليونانية، باللغة
اليونان بأساطري القديم تاريخها ويتصل نوح، بن يافث أبناء أحد «رودانيم» باسم ُسميت
«هليوس» وأن البحار لجج من أخرجها «أبولون» أن امليثولوجيا يف عنها قيل فقد الخرافية،
فتزوجها الرومان، عند نبتون وهو البحار، إله بوسيدون بنت رودس أحب (الشمس)
دل وقد امليثولوجيا، يف ورد ما ذلك الجزيرة. هذه سكن من أول هم بنني، سبعة له وُولدت
ومنشؤهم أصلهم يُعرف ال قوم وهم العصور، أقدم يف استوطنوها البالسجة أن عىل البحث
وجزائر اليونان بالد عىل الغابرة العصور يف وفدوا أنهم عنهم ُعرف ما وغاية بالتحقيق،
بالد استعمروا إنهم وقيل شتى، طوائف وكانوا وإيطاليا الصغرى آسيا وسواحل األرخبيل
وذهب للفينيقيني، معارصين وكانوا سنة، وتسعمائة بألف املسيحي التاريخ قبل اليونان
يف الهنود تقدم عن باإلنكليزية ألَّفه الذي الكتاب يف الهند علماء كبار من ساردا بالس
وا سمُّ أنهم منها بأدلة ذلك عىل وأتى الهند، من البالسجة أصل أن إىل واملدنية1 الحضارة
بوالية اآلن املعروفة وهي «بالسا»، قديًما تسمى كانت الهند يف والية إىل نسبًة االسم بهذا

.Hindu Superiority by Har Bilas Sarda—Ajmer 1906 1
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بهذا يت ُسمِّ الهند، يف قبيلة اسم أصلها اليونان بالد عىل الدالة س» «هيالَّ لفظة وأن «بهارا»،
يف Greek كلمة وأن الهند، من قسًما كانت التي «بلوخستان» يف « «هيالَّ جبال إىل نسبًة االسم
أن ذلك من استنتج وقد الهند. واليات من وهي «مجدا» قاعدة عىل َعَلٌم القديمة الهندية اللغة
الغربية الشمالية األنحاء من إليها نزحت الزمان قديم يف اليونان بالد استعمرت التي األمم
سليمان مة العالَّ نظًما عرَّبها التي هومريوس، إلياذة يف ورد ما الرأي هذا ويؤيد الهند، يف
عادات من بقية «ولعلها نصه: وهذا الجثث، إحراق إىل تشري أبيات عىل رشًحا البستاني،
عهيد.»2 عهد منذ الهند برحت أن بعد اليونان بالد منهم طائفة قدمت الذين البالسجة قبائل
وأنهم العرشين، الدولة عهد يف مرص عىل وفدوا البالسجة أن املؤرخني بعض وروى
أن ماسربو وروى البحرية، الطوائف أي «الدانائيني» باسم الدولة هذه آثار عىل ذُكروا
ما خالصة هذه الجزائر.3 أهل من كانوا وأنهم وطردهم، هزمهم الثالث تحوتميس امللك
بالد استعمر من أول أنهم عىل قاطع دليل هناك وليس القوم، أولئك عن اآلن إىل ُعرف
أسباب عنا وانقطعت عهدها، لتقادم آثارها َدرست أمم قبلهم من خلت فربما اليونان،
الهيلني أشهرها شتى، طوائف البالسجة بعد اليونان بالد عىل تعاقب وقد بأخبارها، العلم
سكروبس إليها وفد ١٦٤٣ق.م سنة ويف واليونيون. والدوريون واأليوليون واإلخائيون
بالد من أخرى مدينة عرشة واثنتي أثينا مدينة وأسس املرصيني من جالية مع املرصي
البالد أهل وعلَّم األريوباغوس، محكمة وأنشأ للزواج، نظاًما ووضع الرشائع وسن اليونان،
من جماعة مع الفينيقي قدموس بها نزل نحوها أو ١٥٥٠ق.م سنة ويف األرض، فالحة
الفينيقيون أما اليونان، بالد سائر يف العلوم ونرش اليونانية طيبة مدينة وأسس الفينيقيني
العصور يف والبابليني واآلشوريني املرصيني عارصوا وقد القدم، يف املتوغلة األمم من فهم
وإنشاء البحار سلك يف األرض أهل وفاقوا آثارهم، ذلك عىل تدلُّ كما للتاريخ، السابقة
وهم رودس، جزيرة منها الجزائر وأكثر األقطار، جميع يف مستعمرات لهم وكان ُفن، السُّ
الحروف فإن البالد، سائر يف انترشت ومنها اليونان، بالد إىل الكتابة حروف نقلوا الذين
من املشتقة اليونانية الحروف من مأخوذة أوروبا لغات أكثر حروف هي التي الالتينية
الفينيقيني أن القول وخالصة (الهرياتي). املرصي القلم من مستنبط وهو الفينيقي، القلم
اقتبسوا التي العلوم من نرشوه بما األوىل، العصور يف الحضارة ورسل األمم ُهداة كانوا

.٥٠٥ صفحة ،١٩٠٤ سنة الهالل، مطبعة هومريوس، إلياذة 2
.Histoire ancienne des peuples de l’Orient par G. Maspero. Paris, 1878 3
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الوسطى القرون يف قام من أول العرب كان كما وآشور، وبابل وممفيس طيبة يف أنوارها
ذيل عليها الدهر سحب أن بعد أوروبا آفاق يف منارها ورفع والرومان اليونان علوم بإحياء

الخفاء. طيِّ يف وهي القرون عليها وتوالت العفاء،
رواه ما عىل — استعمرها من أول إن فنقول رودس، جزيرة عىل الكالم إىل ولنعد
وكان القديمة، مدنها إحدى ياليسوس يف مقرهم وكان التلخينيون، — املؤرخني أكثر
أول إن وقيل إليهم، نسبة «تلخينا» فسموها الحيات)، (جزيرة «أفيوزا» وقتئٍذ اسمها
الخالية العصور يف الجزيرة هذه استوطنت التي األمم ومن الفينيقيون. استعمرها من
استوطنوها الدوريني أن عىل الحديثة األركيولوجية املباحث دلَّت وقد وامليسنليون، الدوريون
كالتلخينيني أخرى طوائف قبُل من تسكنها كانت وأنه سنة، ألف بنحو املسيح قبل
مدنها من «كامريوس» واستعمروا التلخينيني بعد أتوا الفينيقيني ولعل والفينيقيني.
القديمة رودس مدن وأشهر املدينة، هذه أطالل يف آثارهم من ُوجد ما بدليل القديمة،
آثارهما عَفْت وقد كامريوس، وتليها ياليسوس وأقدمها ولندوس، وكامريوس ياليسوس
فإن وبالجملة عليها، الكالم وسيأتي اآلن، إىل آثارها فباقية لندوس أما معاملهما، وَدَرست

واألوهام. الظنون تغشاه العصور تلك يف رودس تاريخ

نقود يالبسوسنقود رودس

نقود لندوسنقود كام#وس

القديمة. املدن نقود من أمثلة

بعد أثينا حوزة يف دخلت ثم ٦١٦ق.م سنة افتتحوها الفرس أن التاريخ يف واملحقق
وقد رودس، مدينة ست أُسِّ ق.م الخامس القرن أوائل ويف الفرس، عىل فيها انترصت حرب
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واحدة يًدا وصاروا الثالث املدن أهل وقتئٍذ واتحد أيبودامس، الشهري املهندس رسمها وضع
إال الوحدة إىل بالحاجة يشعروا ولم األجانب، من عليهم يسطو أن عساه من غائلة لدفع
معارج يف وارتقوا عصبيتهم وقويت ساعدهم فاشتدَّ اليونان، ثم الفرس عليهم أغار أن بعد
وكان العظيمة، املدن من العرص ذلك يف رودس مدينة أصبحت وقد والعمران، املدنية
واألبراج القالع تعلوها منيعة، حصون ولها اآلن، هو مما أوسع كيلومرتًا، ١٥ نحو محيطها
ما عدا تمثال، ٣٠٠٠ نحو بلغ التماثيل عدد إن قيل والتماثيل. الهياكل وفيها املشيَّدة،
جميع من ب الطالَّ يقصدها كان التي واملدارس الفلكية، واملراصد الكتب دور من فيها كان
إليها نُقلت اإلسكندرية مكتبة يف كانت التي النفيسة الكتب من كثريًا أن وُروي األقطار،
بحبه اشتُهر الذي طيباريوس اإلمرباطور وأن فيالدلفوس، بطلميوس عهد يف رودس من
والعلماء الفالسفة من كبرية طائفة فيها نبغ وقد علومها، أنوار القتباس إليها وفد للعلم
السبعة اليونان حكماء أحد وهو كليوبولوس الفالسفة فمن واألبطال، واملؤرخني والشعراء
كبار ومن ذكرها، مرَّ التي القديمة املدن لندوسإحدى يف وقربه الفلسفة، أساطني هم الذين
بيساندروس الشعراء ومن اإلنسان»، «واجبات يف جليل مصنف وله بانيتيوس، الفالسفة
وليونيداس جيمينوس العلماء ومن وسيمياس، وانتاغوراس وهريونيموس وإزيتومينوس
أئمة ومن والفلك، والطبيعية الرياضية العلوم يف املفيدة املصنفات وبوسيدونيوسصاحب
رودس، يف جامعة مدرسة أسس الذي وأسكينوس وأريستوكليس أبولونيوس واألدب اللغة
الجتناء والعظماء والفالسفة العلماء كبار إليها ورحل ذكرها وذاع اسمها اشتُهر التي وهي
أفاغوراس املؤرخني ومن وكاسيوس، وبومبيوس وبروتوس شيرشون مثل علومها، ثمار
وكاستور الفينيقيني، عن كبري تاريخ وله وأرغاس، وأوديموس وكليتوفون لندوس من وهو
يف املقدمة أشهرها عدة، مصنفات وله ودنيس وبابل، مرص عن الجليلة املؤلفات صاحب
وأنكاندروس، وأنتيفانوس أنتياس الروايات واضعي ومن أجزاء، عرشة يف وهي التاريخ،
فيها تلقوا ممن والبعض الجزيرة، أبناء من بعضهم كبري عدد والحفر التصوير يف ونبغ
لتعليم مدرسة رودس يف أنشأ وقد الشهري، املصور بروتوجينوس منهم وتوطَّنوها، الفنون
روما متحفي ويف الحفارين، كبار من وهما واجيزندروس وأبولونيوس والتصوير، الرسم
أعماله ومن وليسيبوس واإلتقان، اإلبداع يف غاية وهي عملهما، من كثرية تماثيل ونابويل
رودس، يف له شيد الذي الهيكل يف وكانت الشمس، إله أبولون إىل أهداها بديعة مركبة
رودس، بصنم املعروف الهائل التمثال صنعا اللذان وهما والخس، خارس وأشهرهم
كنيسة مدخل يف التي األربعة الجياد رودس أهل صنعه ما أبدع ومن عليه. الكالم وسيأتي
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يف املعىلَّ الِقْدح أحرزوا الذين األبطال ومن النحاس. من وهي البندقية يف مرقس القديس
واشتهر الكبري. الشاعر بندار امتدحه الذي وهو دياغوراس، الرياضية واأللعاب الفروسية
ونشقها باملينا وطليها الخزفية، واألواني القاشاني وصناعة املوىشَّ النسيج يف رودس أهل
العربية اآلثار دار إىل كمال يوسف األمري الجليلة املآثر صاحب أهدى وقد بديعة، بألوان

الثمينة. واآلثار النفائس هذه من كبرية مجموعة
مستعمرات أشهرها األقطار، جميع يف ومستعمرات واسعة تجارة لرودس وكان
قوانني وكانت (أطنة)، وكيليكية وهاليكارناس(بودروم) وصقلية وإسبانيا وفرنسا إيطاليا
أحكام من وكثري البحري، قانونها وخاصًة الدول، سائر قوانني وأوىف أحكم الجزيرة هذه
طيباريوس، اإلمرباطور اقتبسها من وأول القوانني، تلك من مستنبط الرومانية الرشيعة

(السناتو). األعىل املجلس موافقة بعد تراجانوس اإلمرباطور ذلك يف وتابعة
ربوعها عىل وتخفق والسؤدد، العز مطارف يف ترفل وهي دهًرا الجزيرة هذه قضت
أحدهما فريقني أهلها فانقسم والشقاق، الفتن عوامل فيها رست ثم والحرية، األمن أعالم
رودسيف كانت آسيا، عىل املقدوني إسكندر حمل وملا وتحاربا، ألثينا واآلخر إلسربطة انحاز
لسهام وهدًفا لألنظار مطمًحا كانت ولكنها موته، بعد استقلت ثم حوزته، يف دخل ما جملة
وقع ما وأهم محاربتها. أو محالفتها يف الدول فتنافست الجغرايف، موقعها بسبب املطامع
ببليورسيتوس امللقب مقدونية ملك ديمرتيوس حصار العرص ذلك يف الحوادث من فيها
أنه ذلك وسبب وخلفائه، اإلسكندر قواد أحد أنتيغون ابن وهو الغازي، أو املدن فاتح أي
عليها فزحف فأبت مرص، ملك بطلميوس محاربة عىل بسفنها ويستعني يستنجدها أن أراد
الذخائر لنقل كبرية سفينة و٢٦٠ بارجة ٢٠٠ من مؤلف عظيم بأسطول ٣٥ق.م سنة
سفينة. ١٠٠٠ نحو الصقيل ديودوروس رواية حسب وعددها الصغرية السفن عدا واملؤنة،
فتحها، عىل يقَو ولم شهًرا، ١٢ مدة فحارصها واملتطوعني، الفرسان غري راجل و٤٠٠٠٠
فرتك الصلح، بعقد الحرب وانتهت والذخائر، والجند باملال مرص صاحب وقتئٍذ أمدها وقد
فباعوها وثباتهم، ببسالتهم إقراًرا الحربية والعدد اآلالت جميع رودس ألهل ديمرتيوس
رودس. بصنم املشهور وهو االنتصار هذا ذكر به يُخلد عظيم تمثال عمل يف ثمنها وأنفقوا
وكان إفرنك، ألف وثمانمائة مليون بلغ الحربية والعدد اآلالت هذه ثمن أن املؤرخون وذكر
وهو الشمس)، (إله هليوس صورة عىل (الربونز) الشبه أو الصفر من مصنوًعا الصنم هذا
يف سنة ١٢ قضيا إنهما قيل ذكرهما، تقدم اللذين الخس وتلميذه الشهري خارس عمل من
هائل كان أنه وذكروا عليه، قائًما كان الذي واملكان صفته يف املؤرخون اختلف وقد عمله،
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متباعد واقًفا الجزيرة مدخل عند نُصب أنه بعضهم وروى مرتًا، ٣٢ نحو طوله الحجم
يف ممثًال تراه كما ليًال، به يُهتدى مصباح يديه إحدى ويف بينهما، السفن تمرُّ الساقني
أهرام (١) وهي السبع الدنيا عجائب من القدماء عدَّها التي اآلثار أحد وهو اآلتي، الشكل
الشهري. فيدياس نحت زفس تمثال (٣) بابل. يف سمرياميس امللكة حدائق (٢) مرص.
هيكل (٧) رودس. صنم (٦) اإلسكندرية. منارة (٥) موزوليوس. امللك رضيح (٤)
فأبادتها، العجيبة اآلثار هذه عىل الدهر عوادي سطت وقد أفسس. يف (ديانا) أرطميس

فيها: قيل التي األهرام غري منها يبَق ولم

ال��ده��ر م��ن ي��خ��اف ال��دن��ي��ا ظ��اه��ر ع��ل��ى م��ا وك��ل م��ن��ه ال��ده��ر ي��خ��اف ب��ن��اء

الكبري صنمها وسقط مبانيها قوَّضت شديدة زلزلة رودس انتابت ٢٢٢ق.م سنة ويف
فأصلحوا والصناع، املهندسني إليها وأوفدت نجدتها إىل وقتئٍذ الدول فتسابقت وتحطم،
فإنهم الكبري، عدا ما مكانها إىل األصنام وأعادوا مبانيها، من تصدع ما ورأبوا تهدَّم ما
٦٥٣م، سنة الجزيرة فتح الذي سفيان أبي بن معاوية زمن إىل كسارته وبقيت تركوه
عىل بلده إىل نقلها إنه قيل حماة، من إرسائييل تاجر من وبيعت «صور» إىل وقتئٍذ فنُقلت
والسؤدد، العز من عليه كانت ما إىل النكبة هذه بعد رودس عادت وقد جمل، تسعمائة
نشبت التي الحروب جميع يف راية لها تهزم ولم السفن، أشهر من الحربية سفنها وكانت
الحروب، من كثري يف الرومانية للمملكة عونًا وكانت العرص، ذلك يف املمالك أكرب وبني بينها
البوسفور، من تمر التي السفن عىل رضيبة البيزنطية الدولة فرضت ٢٢ق.م سنة ويف
وانترصوا الدولة هذه عىل الحرب فأشهروا بتجارتهم، يرض ألنه رودس؛ أهل ذلك فأسخط
٢٠٥ سنة بني حروب عدة مقدونية ملك الثالث فيلبس وبني بينهم وقعت ذلك وبعد عليها،

عليه. بانتصارهم وانتهت و٢٠٠ق.م
بنطش ملك مرتيدات أيام وأوروبا آسيا يف الرومانية الدولة عىل اليونانيون خرج وملا
ألنها الدولة؛ لهذه موالية وظلت الثورة، لزعماء االنقياد رودس أبت االستقالل، طالبني
وقائع بعد عليه فانترصت ٦٣ق.م سنة وحارصها مرتيدات فقصدها حليفتها، كانت
وأباحها عنوًة وفتحها الروماني الجنرال كاسيوس حارصها ٤٢ق.م سنة ويف جسيمة،
أنطونيوس بعد فيما مثله وأتى كثريًا، شيئًا الثمينة الذخائر من وأخذ والسلب، للنهب
يف طمًعا واملباني الهياكل من كثريًا وهدم عليها أغار فإنه كليوبطرة، بحب هام الذي
هذه عىل اليهودية ملك هريودس وفد وملا األموال، من فيها مخبوءًا يكون أن عساه ما
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رودس. صنم

معابد أكرب وهو «أبولون» هيكل بناء أعاد بالفنون ُمولًعا وكان ٣١ق.م سنة الجزيرة
وكان الرسل، أعمال يف ورد كما الرسول بولس إليها أتى النرصانية ظهرت وملا الجزيرة.
حتى الرومانية، اململكة وبني بينها أبرمت معاهدات بموجب امتيازات العرص ذلك يف لها
وتوالت إليها، أعادها ثم املعاهدات تلك أحكام نسخ اململكة هذه عرش كلوديوس توىلَّ إذا
معاوية عهد يف ٦٥٣م سنة العرب حوزة يف بدخولها انتهت عدة محن الجزيرة هذه عىل
النهب من عليها الرومانيني استيالء حني حصل ما وقتئٍذ يحصل ولم سفيان، أبي بن
سفيان أبي بن معاوية «وكان البلدان: فتوح يف البالذري قال والتدمري. والتخريب والسلب
ُروي من أحد وجنادة رودس، إىل األزدي أميَّة أبي بن جنادة فبعث وبحًرا، برٍّا يُغزي
عنوًة ففتحها ،٨٠ سنة يف ومات جبل، بن ومعاذ وعمر بكر أبا ولقي الحديث عنهم
،٥٢ سنة يف ذلك وكان املسلمني، من قوًما فأنزلها معاوية وأمره البحر، يف غيضة وكانت
والكروم الزيتون فيها ميًال، ستني من نحو وهي الجزائر، أخصب من «ورودس قالوا:
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املسلمون أقام قالوا: وغريه الواقدي عن سعد بن محمد وحدثني العذبة»، واملياه والثمار
يأمره جنادة إىل يزيد كتب معاوية مات فلما لهم، اتُّخذ حصن يف سنني سبع برودس

ا.ه. والقفل.» الحصن بهدم
ويف البيزنطية، الروم دولة حوزة يف ثانيًة دخلت العرب، يد من الجزيرة خرجت وملا
دولة إىل عادت ثم وافتتحها، فحارصها جنوى مملكة من أسطول قصدها ١٢٤٨م سنة
ذروة بلغت أيامهم ويف (الشفاليه)، الفرسان عليها استوىل أن إىل لها تابعة وبقيت الروم

وعزتها. مجدها
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(الشفاليه) الفرسان مدة

يوحنا، القديس فرسان أو أورشليم فرسان بجمعية تُعرف دينية سياسية جمعية الشفاليه
اإليطاليني التجار بعض بناها أورشليم يف دار لها وكان الخري، لعمل األمر بادئ يف أنشئت
ومستشًفى الحجاج لفقراء مثًوى وجعلوها القيامة، كنيسة من بالقرب ١٠٤٨م، سنة
«غودفروا رئيسهم وانتُخب ،١٠٩٩ سنة أورشليم مدينة الصليبيون فتح وملا للمرىض،
كثري الوقت ذلك يف إليها وانضم كبرية، أرًضا الجمعية هذه أقطع عليها؛ ملًكا بويون» دي
شتَّى بالد يف الفرسان هؤالء وتنقل يوحنا، القديس باسم كنيسة وبنوا الصليبيني من
رودس فتح عىل النية عقدوا وملا ومالطة، (كريد) وإقريطش ورودس وقربص عكا بني
فيها الحكم وكان البيزنطية، الروم دولة رعاية يف الجزيرة هذه كانت لهم؛ مقرٍّا وجعلها
الفرسان عليها فحمل للقرصان، ملجأ أضحت وقد أطنابها، فيها والفوىضضاربة مختالٍّ
وهو أعظم، رئيًسا القائد هذا فانتُخب فيالريه»، دي «فلك بقيادة وفتحوها ١٣٠٩م. سنة
الجزيرة؛ هذه يف األمر لهم استقام وملا الفرسان، أولئك من الحكم يتوىل كان من لقب

العظيمة. املباني من وغريها والقالع األسوار فشادوا بتحصينها قاموا
عىل الحكم تولوا الذين الرؤساء سادس وهو بريانجه»، «ريمون الرئيس عهد ويف

والالذقية. وطرسوس طرابلس عىل واستولوا سوريا سواحل الفرسان غزا الجزيرة،
وكان يوًما، ٤٢ مدة الجزيرة وحارص كبري أسطول مرص من جاء ١٤٤٤م سنة ويف
بالحكم قاموا الذين الرؤساء من عرش الحادي الستيك» دي «جان الرئيس عهد يف ذلك

بطائل. األسطول هذا يفز ولم حسنًا، بالءً عنها الدفاع يف فأبىل فيها،
رحاها دارت التي الحروب الفرسان، هؤالء عرص يف وقعت التي الحوادث أشهر ومن
ولم فتحها، بقصد ١٤٥٤م سنة يف حارصها فإنه الفاتح، محمد السلطان وبني بينهم
بارجة ١٦٠ من عظيًما أسطوًال إليها فسريَّ الكرَّة أعاد ١٤٨٠م سنة ويف بمراده، يفز
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الرؤساء، من عرش الخامس بوسون» «دي الرئيس عهد يف ذلك وكان جندي، ألف ومائة
الفريقني، من كبري عدد وقتل هائلة معارك فيها وقعت أشهر ثالثة الحرب هذه ودامت
هذه يف العثماني الجيش من قتل من عدد وبلغ فتحها، من محمد السلطان يتمكن ولم
التي السفن غري ١٥٠٠٠ جرح من وعدد جندي ٩٠٠٠ املؤرخون رواه ما عىل الحرب

أنفقت. التي واألموال رت ُدمِّ
من له ملا الجزيرة عىل الحكم تولوا الذين الرؤساء أشهر بوسون» «دي والرئيس
لرتبة حائًزا وكان الحربية، الفنون يف واملهارة البسالة من به اتصف وما الجليلة، املآثر

كردينال.
الغوري قنصوه سريَّ الرؤساء، من عرش السادس دامبواز» «أمري الرئيس عهد ويف
علم وملا الصغرى، آسيا سواحل إىل حربية سفينة ٢٥ من مؤلًفا أسطوًال مرص سلطان

رته. ودمَّ به فالتقت حربية، سفينة ٢٢ أرسل األسطول هذا بقدوم الرئيس
ملوك لبعض عونًا كانوا بل الجزيرة؛ عن الذود عىل الفرسان هؤالء يقترص ولم
الشهرة أوج به بلغوا ما الحربية الفنون يف املهارة من وأتوا كثرية، حروب يف أوروبا

والفخر.
الهائل الحيوان عن املؤرخون رواه ما أيامهم، يف حدثت التي الغريبة الحوادث ومن
الرئاسة توىل الذي فيلنوف» دي «هليون الرئيس عهد يف أنه وهو الجزيرة، يف ظهر الذي
يأوي وكان األذى، شديد مفرتس وحش الجزيرة يف ُوجد ١٣٤٦م سنة إىل ١٣١٩ سنة من
من يخرج الظالم خيم إذا وكان املدينة،1 من القريب أتيان سان جبل سفح يف غيضة
وافرتسه، إليه أرسع إنسانًا أو حيوانًا رأى إذا حتى منه، قريب مكان يف ويكمن وجاره
يف املدينة أهل فبات املجاورة، األنحاء يف وتنترش كريهة رائحة مأواه من تنبعث وكانت
الفرسان من كثري همَّ وقد الغروب، بعد مساكنهم من الخروج عن وامتنعوا ووجل، رعب
عن الرئيس فنهاهم فريسته، ذهب والبعض بالخيبة بعضهم فعاد الوحش، هذا بقتل
الفرسان أحد أن بيد نهيه، خالف من بعقاب وقىض غائلته، من عليهم خوًفا مهاجمته
فرقبه قتله، عىل صمم واإلقدام، بالشجاعة مشهوًرا وكان جوزون» دي «ديودونيه واسمه
كالب من كلبني وأرضى صورته، عىل خشب من تمثاًال وصنع رآه حتى لياٍل عدة كثب عن

هذا ويعرف إسطفان) (القديس أتيان سان باسم كنيسة عليه كان الرومانيني زمن يف ألنه بذلك ي ُسمِّ 1

الرتك. عند تبه» و«مرجان اإلفرنج عند سميث» «مون باسم اآلن الجبل
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وملا والكلبان، خدامه من اثنان ومعه ليًال الغيضة قصد ثم التمثال، مهاجمة عىل الصيد
مع أمره من يكون ما ويرقبا هناك، أجمة يف يتواريا بأن الخادمني أمر منها بعيد غري كان
قصد ثم نجدته، إىل ا خفَّ عليه استظهر أنه رأيا وإن أدراجهما، عادا افرتسه فإن الوحش،
الرمح فانكرس برمحه، فطعنه فاه فاغًرا إليه خرج الوحش رآه وملا الكلبان، يتبعه الغيضة
الفرصة هذه الفارس فانتهز وينهشانه، يناوشانه الكلبان فأخذ وصالبته، جلده لغلظ
دمه، سال حتى يطعنه زال وما فيه، فنفذ عنقه يف بالسيف وطعنه جواده عن ونزل
من عليه مغشيٍّا الفارس ووجدا برمحيهما، عليه وأجهزا الرجالن فحرض قواه، وخارت
الرئيس أما قلوبهم، واطمأنت فرحوا، الجزيرة أهل بذلك علم وملا والرعب، املجاهدة شدة
فسجنه القانون، بذلك يقيض كما األمر، ملخالفته الفارس عقاب من مندوحة يجد فلم
التماسيح من نوع بأنه الحيوان هذا املؤرخون وصف وقد عليه. وأثنى عنه عفا أيام وبعد
غائر حادة، براثن ذات أرجل أربع وله الرماح، كأسنة بأنياب الفم، واسع ا جدٍّ الجثة كبري
مع وطوله فيها، الحديد يعمل ال صلبة بحراشف مغىش غليظ وجلده برَّاقهما، العينني
اشتهرت فقد صحته؛ يف الريب عىل يبعث ما الحادث هذا يف وليس قدًما. ٢٠ نحو ذَنَبه
جزيرة أي «أفيوزا» يت ُسمِّ حتى الخبيثة، الدواب من ونحوها الحيات بكثرة قديًما رودس
هذا يكون أن يبعد فال العمران، وانتشار الزمان بمرِّ الدواب هذه تالشت وقد الحيات،
وكانت قرون، ستة نحو من أي ١٣٤٢م سنة يف ظهر فإنه الدواب، تلك بقايا من الحيوان
يف التيار فاكتسحه النيل يف كان التمساح هذا أن ويحتمل موحًشا، قفًرا وقتئٍذ الجزيرة
األمواج به ألقت حتى عائًما زال وما البحر إىل فوصل يشء، يعرتضه ولم الفيضان زمن
يف الراسية التجارية السفن إحدى يف صغري وهو ب ترسَّ قد يكون أو الجزيرة، ساحل عىل
الغيضة تلك إىل وآوى فخرج رودس، إىل به أتت ثم فيها واختفى املرصية، املوانئ بعض
هذا مثل وجود يف غرابة فال حال أي وعىل الهائل. الحجم هذا وبلغ كرب، حتى فيها وعاش
كان ما عليهم أماله تهويل صفاته من املؤرخون ذكره ما يف ولعل الجزيرة، يف الحيوان

بطشه. لشدة النفوس يف الروعة من له
من شادوه ما أما الفرسان، أولئك عرص يف وقعت التي الحوادث أشهر هي هذه
السؤدد من لهم كان بما تشهد اآلن إىل باقية فهي الفاخرة، والقصور املنيعة الحصون
من عرش الثالث زاكوستا الرئيس بناه نيقوال،2 سان حصن وأشهرها الشأن، وعظيم

نيقوال. القديس باسم كنيسة أنقاض عىل بُني ألنه بذلك ي ُسمِّ 2
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من شادوه ما عدا الرشق، جهة من مندراكي مينا مدخل يف وهو ١٤٦٤م سنة رؤسائهم
وفيالنوفا تريانده مثل القرى، ويف املدينة ضواحي يف والقصور والقالع الشاهقة األبراج
الكالم وسيأتي وفانزومونوليتوس، وسوروني وأركنجلوس ولندوس وكاتافيا وكاستلوس
ذكرها، تقدم التي يوحنا القديس كنيسة مبانيهم وأفخم أبدع ومن اآلثار. هذه أشهر عىل
دي «فلك عرص يف قديم يوناني معبد أنقاض عىل أقيمت الكنيسة هذه أن املؤرخون وروى
فيلنوف» «دي الرئيس خلفه عهد يف بناؤها وتم الجزيرة، عىل الحكم توىلَّ من أول فيالريه»
واآلنية والذخائر النفائس من كثري فيها وكان مرتًا، ١٦ وعرضها مرتًا ٤٦ طولها وكان

الثمينة.
القانوني سليمان السلطان افتتحها أن إىل رودس عىل الفرسان أحكام توالت وقد
من الجزيرة هذه يف وقع ما أهم وهو أشهر، خمسة نحو دام حصار بعد ١٥٢٢ سنة يف
الهائلة، املعارك من فيه وقع ملا التاريخ؛ يف ذكره ورد حصار أعظم هو بل الحوادث،
حكمهم ومدة الفرسان أولئك من ١٩ الجزيرة عىل الرياسة وتوىل ييل. فيما ذكره وسيأتي

«األمرة». الرسمية وشارته منهم كل حكم ومدة بأسمائهم جدوًال وهاك سنة، ٢١٢

شارته حكمه مدة الرئيس اسم

١٣١٠–١٣١٩ Foulques de Villaret فيالريه دي فلك (١)

١٣١٩–١٣٤٦ Helion de Villeneuve فيلنوف دي هليون (٢)

١٣٤٦–١٣٥٣ Dieudonné de Gozon جوزون دي ديودونيه (٣)

١٣٥٣–١٣٥٥ Pierre de Cornelion كورنليون دي بيري (٤)
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شارته حكمه مدة الرئيس اسم

١٣٥٥–١٣٦٥ Roger de Pins بنس دي روچيه (٥)

١٣٦٥–١٣٧٤ Raymond Beranger بريانجيه ريمون (٦)

١٣٧٤–١٣٧٧ Robert de Julliac جولياك دي روبري (٧)

١٣٧٧–١٣٩٦ Ferdinand d’Heridia ديريديا فردينان (٨)

١٣٩٦–١٤٢١ Philibert de Naillac نلياك دي فيليبري (٩)

١٤٢١–١٤٣٧ Antoine Fluvian فلوفيان أنطوان (١٠)

١٤٣٧–١٤٥٤ Jean Bonpar de Lastic الستيك دي جان (١١)

١٤٥٤–١٤٦١ Jacques de Milly ميليل دي جاك (١٢)
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شارته حكمه مدة الرئيس اسم

١٤٦١–١٤٦٧ Pierre Raymond Zacosta زاكوستا ريمون بيري (١٣)

١٤٦٧–١٤٧٦Jean Baptiste des Ursins زورسن دي باتست جان (١٤)

١٤٧٦–١٥٠٥ Pierre d’Aubusson بوسون دي بيري (١٥)

١٥٠٥–١٥١٢ Emery d’Amboise دامبواز إمري (١٦)

١٥١٢-١٥١٣ Guy de Blanchefort بالنشفور دي جي (١٧)

١٥١٣–١٥٢١ Fabrice Caretto كاريتو فابريس (١٨)

١٥٢١-١٥٢٢ Villiers de l’Isle-Adam آدم ليل دي فيليه (١٩)
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عىلرودس العثامنية الدولة استيالء

رودس فتح نيته ويف العثمانية، السلطنة عرش عىل القانوني سليمان السلطان جلس
الحرمني إىل والسفر واآلستانة، مرص بني للمواصالت وتسهيًال البحرية، لقوته تعزيًزا
ورودس، بلغراد غري الغرب إىل طريق العثمانية للدولة ليس إنه يقول وكان الرشيفني،
وتجهيز املعدات وإعداد الجيوش بحشد فأمر رودس، لفتح يتأهب أخذ بلغراد فتح فبعد
كبرية بارجة ٣٠٠ من أسطوًال وأعدَّ فرسانها، وشهرة الجزيرة هذه بمناعة لعلمه السفن؛
باشا مصطفى الكبري الوزير بقيادة بحري جندي و١٠٠٠٠ الذخائر لنقل سفينة و٤٠٠
سنة رجب ١٠ يف رودس قاصًدا األسطول وأقلع الحملة، لهذه عسكر رس عني الذي
وكان رجب، ١٨ يف بنفسه سليمان السلطان إليها سار ثم سنة ١٥٢٢م، ٩٢٨ه / يونيو
وملا الفرسان، هؤالء من الجزيرة أمر توىل من آخر وهو آدم»، ليل «دي يومئٍذ حاكمها
فحارصها فأبت والتسليم، الطاعة إىل الوزير دعاها هركيت جزيرة إىل األسطول وصل
أمام ورسا رودس بوغاز من مرَّ حتى سار ثم يوليو، شعبان/١٥ ٢٠ يف عنوًة وفتحها
املخادعة، إىل الوزير فعمد للحرب، جنودها فاستعد الجزيرة، أقاليم من وهي فيالنوفا،
وعاد فيالنوفا يف سفينة ٢٠٠ فرتك الحربية، الفنون يف واملهارة بالدهاء مشهوًرا وكان
أُطلقت الحصون أمام السفن مرت فلما أوكوزبورنو، يف للوقوف البوغاز إىل السفن ببقية
أصبح أوكوزبورنو يف رسا إذا أنه الوزير ورأى بعضها، فأصابت القالع، من القنابل عليها
يف مدينة وهي — مرمريس مرفأ يف ووقف بأسطوله فسار الكبرية، املدافع لقذائف عرضة
سليمان السلطان وصل وملا — مارمارتسا اإلفرنج يها ويُسمِّ رودس، تجاه األناضول بر
استوىل قد األسطول وكان املدينة، لرضب يوليو رمضان/٢٩ ٥ يوم وعنيَّ أيًضا، بها نزل
اليوم وقبل املدينة، ضواحي من وكالهما جورج، سان قرية وعىل أتيان سان جبل عىل
عىل فسطاطه ونصب رودس. إىل مرمريس من سليمان السلطان انتقل للحرب املعني
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يف املدينة حصون وكانت األوامر، وإصدار الجيش حركات ملراقبة تبة»1 «قزل يف رابية
أمتار ٥ عرضها متاريس ولها رشفاتها، غري للخارج منها يظهر ال األرض من منخفض
١٢ من وعمقها مرتًا، ٤٥ إىل ٣٠ من عرضها الصخر يف محفورة خنادق تحميها و٢٥سم
(املعروف الكبري امليناء وكان اآلن، إىل باقية وهي واألبراج القالع داخلها ومن مرتًا، ١٨ إىل
سلسلة مدخله يف الفرسان ربط وقد العرب، برج وسطه ويف محصنًا الكمرك) بميناء
يه ويُسمِّ مندراكي باسم (املعروف الثاني امليناء وا وسدُّ اجتيازه، من السفن ملنع ضخمة
ثم ،٢٩٢ الفرسان عدد وكان فيه، وأغرقوها حجارة شحنوها بمراكب الرتسانة) الرتك
وكان فارًسا، ٦٥٠ عددهم بلغ حتى املتطوعني ومن أوروبا يف كانوا ممن كثري إليهم انضم
قسم عن بالدفاع الفرسان من طائفة كل ْت اختُصَّ وقد جندي، ٦٠٠٠ من مؤلًفا جيشهم
فرنسا فرسان عىل موزعة أقسام سبعة مقسمة الحصون وكانت والقالع، الحصون من
العثماني الجيش أما وأوفرن، وبروفنسا وإيطاليا والربتغال وإسبانيا وإنجلرتا وأملانيا
مدافع وصوَّب والجنوب الشمال من باملدينة أحاط وقد الرؤساء، غري ألف مائة عدده فكان
الكرات لقذف املعدِّ النوع من املدافع تلك وبعض والقالع، الحصون نحو الكبرية الحصار
ما بصحة يشهد اآلن، حتى رودس يف الكرات هذه من كثري يزال وال الضخمة، الحجرية
عدة يف اللغوم وُوضعت الحرب ابتدأت امُلَعنيَّ اليوم ويف الهائل، حجمها عن املؤرخون رواه
انضمت حربية سفينة ٢٤ من مرصية نجدة أتت أغسطس رمضان/٩ ١٦ ويف مواقع،
الفرسان حصن زاوية من جانبًا فنسف لغم انفجر سبتمرب ٤ ويف العثمانية، القوة إىل
عىل فيه ثغرة من ووثبوا كاألسود، الحصن هذا عىل العثمانيون الجنود فهجم اإلنجليز،
بنفسه نزل املوقف حرج األعظم الرئيس رأى وملا أعالم، سبعة منهم وغنموا الفرسان،
وبلغ للفرسان، فيها النرص كان كربى معركة ووقعت عظيمة، بقوة القتال ميدان إىل
فانهزموا الكرَّة أعادوا أيام ستة وبعد رجل، ألفي نحو العثمانية الجنود من ُقتل من عدد
الفرسان عساكر من وقتل األوىل، الواقعة يف قتلوا الذين عن يقل ال عدد منهم وقتل
الجنود هجمت يومني وبعد األعظم، الرئيس لواء وحامل املدفعية قائد منهم رجًال ثالثون
أعالم، خمسة عليه ورفعوا فيه التي الثغرة من وعربت الحصن عىل أخرى مرة العثمانية
اليوم يف بالهجوم األمر صدر سبتمرب ٢٣ ويف عنيف، قتال بعد علًما منها الفرسان أخذ
عىل الحرب قامت الغد فجر ويف كله، الجيش يف ليًال األمر هذا وأُعلن ا، عامٍّ هجوًما التايل

أتيان. سان جبل من الجنوبي القسم 1
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أماكن، عدة يف وطيسه وحِمَي والجنوب، الرشق إىل الشمال من القتال وامتد وساق، قدم
وتتسلق الخنادق تعرب العثمانية الجنود وكانت إسبانيا، فرسان حصون يف أشدُّه وكان
عليهم الفرسان يصبه كان ما وال السيوف، وال القنابل تصدها ال األهوال وتقتحم األسوار
وقتل والجرحى، القتىل بجثث الحصون ورشفات الخنادق ت غصَّ حتى امللتهبة املواد من
الهجوم حاولوا أكتوبر ٢٢ ويف رجل، ألف عرش خمسة اليوم ذلك يف العثمانية الجنود من
إيطاليا فرسان حصون عىل زحفوا ثم فانهزموا، أخرى مرة اإلنجليز الفرسان حصن عىل
خمسمائة منهم فقتل إيطاليا، حصن عىل الكرة وأعادوا كثري خلق منهم فقتل وبروفنسا،
وملا رجل، آالف ثالثة منهم فقتل وإيطاليا، إسبانيا فرسان حصون عىل حملوا ثم رجل،
االستمرار عىل وعزم الهجوم، عن عدل مراًرا انهزامه بعد بالجيش حلَّ ما عسكر الرس رأى
سليمان السلطان فاوض ديسمرب ١٠ ويف واللغم. الخنادق بواسطة املدينة حصار يف
لطلبه، أذعنوا إذا القتال عن بالكف ووعدهم أيام، ثالثة وأمهلهم املدينة تسليم يف الفرسان
وعزموا التسليم، يف أكثرهم وعارض آراؤهم فاختلفت األمر، يف وتفاوضوا مجلسهم فعقدوا
يف باالستمرار وأمر عليه فكُرب ذلك، يف السلطان وخابروا األمر، يف للنظر اإلمهال طلب عىل
ثم فانهزموا إسبانيا فرسان حصن عىل العثمانية الجنود هجمت ديسمرب ١٨ ويف الحرب،
ذلك خالل يف الفرسان وكان عليه، واستولوا عظيمة بقوة الحصن هذا عىل الكرة أعادوا
ليل دي رئيسهم فطلب عزائمهم، وخارت هممهم فثبطت والوهن، الضعف أدركهم قد

التسليم. يف املفاوضة سليمان السلطان من آدم
أن املؤرخون وروى السلطان، وقبلها آدم» ليل «دي عرضها برشوط ذلك تم وقد
يكف وكاد همته فرتت الهائلة املعارك تلك بعد الجزيرة فتح عن عجز ملا العثماني الجيش
قوة عن األنباء من وفيها املدينة، أسوار فوق من سهم يف أتته برسالة وإذا القتال، عن
هذه أُرسلت وقد ببُغيته، وفاز الكرَّة فأعاد عزيمته، شدَّد ما الضعف ومواقع الفرسان
يطمح القائد هذا كان فقد دامرال»، «أندريه واسمه القواد كبار أحد من بإيعاز األنباء
له وأضمر عليه حقد آدم» ليل «دي عىل االنتخاب وقع وملا الرئاسة، تويل يف زمن من
غلته، ليشفي الفرصة فانتهز الحرب، هذه نشبت حتى بالغوائل يرصده فكان السوء،
كان أنه التحقيق أبان وقد ملحاكمته، حربي مجلس بعقد الرئيس فأمر أمره انكشف وقد
القتىل، وعدد والذخرية الحصون حالة عن أسبوع كل يف برسالة العثمانية للجيوش يبعث

به. ومثَّلوا فقتلوه ودرجاته، رتبه من تجريده بعد بالقتل عليه املجلس فحكم
ملقابلته، آدم ليل دي األمري سليمان السلطان دعا أوزارها الحرب وضعت أن وبعد
املعنيَّ الوقت يف فحرض والشجاعة، الهيبة أمارات محيَّاه وعىل السن يف طاعنًا شيًخا وكان
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لرودس. العثمانيني حصار

الخيمة إىل وصوله وعند سليمان) السلطان فسطاط أمام آدم ليل دي (انظر للمقابلة؛
ليل دي فانتظر األمور، بعض يف للمفاوضة السلطان حرضة يف الوزراء كان الشاهانية
بشدة تهطل األمطار وكانت الفرسان، من معه ومن هو طويلة مدة الخيمة خارج آدم
العادة عىل جريًا عليه خلع أن بعد الدخول يف السلطان له أذن ثم املياه، تغمرها واألرض
ابتدأ حتى صامتًا منهما كل لبث إذ ا، جدٍّ مؤثًرا ملتقاهما فكان األيام، تلك يف املتبعة
إىل مصريها واملمالك وامللوك دول األيام أن األمري أيها «اعلم فقال: بالحديث السلطان
وبقومك»، بك حل ملا وآسف وثباتك بشجاعتك معجب وإني وحده، هلل الدوام وأن الفناء،

الفرسان. من معه ومن هو انرصف إكرامه يف بالغ أن وبعد
وأطاف عظيم موكب يف رودس مدينة سليمان السلطان دخل ديسمرب ٢٦ يوم ويف
ياورانه، بعض مع دخله آدم ليل دي قرص بلغ وملا الوقائع، أماكن وشاهد بالحصون
فتشكَّر أخرى، مهلة يريد هل فسأله الجزيرة، عن للجالء يوًما ١٢ الفرسان أمهل قد وكان
وطيَّب خريًا السلطان فوعده عليها، اتفقنا التي الرشوط عىل املحافظة غري أريد ال وقال: له
الخلق. وكرم السماحة من سليمان السلطان عليه كان ما عىل األدلة من وهذا خاطره.
قبل ليودعه السلطان عند آدم ليل دي حرض ١٥٢٣ سنة يناير شهر من األول اليوم ويف
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سليمان. السلطان فسطاط أمام آدم ليل دي

سائر مع رودس غادر ثم الخالص، الذهب من نفيسة أواٍن أربعة إليه وأهدى سفره
الجزيرة أهل من آالف أربعة معهم وارتحل (كريد)، إقريطش جزيرة قاصدين الفرسان
املؤرخني بعض وروى كبرية، سفينة ٣٠ أقلتهم التي السفن عدد وكان آالف، خمسة وقيل
بإعدادها السلطان أمر التي السفن عدد الروايتني بني الفرق ولعل سفينة، ٥٠ كانت أنها
حافل موكب يف سليمان السلطان ذهب اليوم ذلك ويف الفرسان، سفن غري املهاجرين لنقل
الوزراء بحضور الظهر فيها وصىل املدينة، كنائس أكرب وهي يوحنا، القديس كنيسة إىل
بجعل املؤِذن الرشيف الخط تُيلَ النرص هذا عىل هللا حمد وبعد والعلماء، الجيش ورؤساء
يف للنظر مجلًسا السلطان ألَّف ثم الجزيرة، أنحاء جميع يف وأُعلن جامًعا، الكنيسة هذه
بإنشاء وأمر الحصون، من تهدَّم ما وترميم اإلصالح من إليه تحتاج وما املدينة، شئون
جديدة، مساجد وبناء جوامع وجعلها الكنائس لجميع مآذن وعمل (تكيَّة) للفقراء مأوى

وجنسياتهم. مللهم اختالف عىل الجزيرة سكان بني بالعدل والحكم
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الحجرية الكرات من فيه أطلق بما لرودس سليمان السلطان حصار اشتهر وقد
بعد للعثمانيني األمر استقام وملا كثرية، أماكن يف املخربة اللغوم من ُوضع وما الضخمة،
واآلثار التماثيل من الجزيرة يف ما وأبقوا األهلني، حاسنوا (الشفاليه) الفرسان خروج

.١٩١٢ سنة يف اإليطاليان احتلها أن إىل حوزتهم يف الجزيرة زالت وما والرسوم،

الوسطى. العصور يف رودس ملدينة عام منظر
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والخنادق األسوار زالت وما الجزيرة، من الرشقي الشمايل الطرف يف رودسفهي مدينة أما
وفيها الشاهقة، واألبراج القالع األسوار وفوق الفرسان، عهد يف عليه كانت كما واملتاريس
ثقله يبلغ ا جدٍّ الحجم كبري وبعضها الفتح، زمن من الباقية الحجرية الكرات من كثري
العزيز عبد السلطان أهدى وقد يشء، منها يبَق فلم القديمة املدافع أما كيلوجرام، ٥٠٠
بقرص الحربية اآلالت متحف يف اآلن وهي فرنسا، إمرباطور الثالث نابوليون إىل بعضها

أشهرها: أبواب عدة وللمدينة بباريس، اإلنفاليد

السادس «دامبواز الرئيس إىل نسبة بذلك ي ُسمِّ الغربية) الجهة (يف دامبواز باب (١)
الباب أي قبو» «أكري الرتك يه ويُسمِّ الجزيرة، عىل الحكم تولوا الذين الفرسان من عرش»
الباب، هذا اتجاه عن منحرفة وخارجها املدينة داخل من إليه املؤدية الطرق ألن املنحرف؛
الرئيس فيه يقيم كان الذي القرص إىل األبواب أقرب ألنه «توبروماسرتو»؛ األروام يه ويسمِّ
برجان جانبيه وعىل قنطرة، فوقه عميق خندق الخارج من الباب هذا وأمام األعظم،
ويف الفرسان، شارة اليمنى وبيده جناحيه باسط ملك تمثال الباب أعىل ويف عظيمان،
من واحدة قطعة يف منحوتان وهما املسيح، تمثال وفوقه «دامبواز» الرئيس شارة اليرسى

الرخام.
شارع أول ويف السليمانية، جامع من بالقرب الغربية) الجهة (يف جورج سان باب (٢)

الشفاليه.
الحنفية) (باب قبو موصلق الرتك يه ويسمِّ الرشقية)، الجهة (يف كرتين سانت باب (٣)
أشخاص ثالثة تماثيل وتعلوه عظيمان، برجان جانبيه وعىل السوق)، (باب قبو وبازار

كرتينة. والقديسة يوحنا والقديس بطرس، القديس تمثل الرخام من كبرية
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قطرات (باب قبو» «طامله الرتك يه ويُسمِّ الشمالية) الجهة (يف بول سان باب (٤)
الجمرك. مينا إىل يؤدي وهو املاء)

الذي الباب وهو املسدود، بالباب ويعرف الجنوبية) الجهة (يف أتيان سان باب (٥)
وبقي بسده أمر ثم ،١٥٢٢ سنة يف فتحها عقب املدينة إىل سليمان السلطان منه دخل
بعرش الجزيرة عىل استيالئهم بعد أي ١٩٢٢؛ سنة يف اإليطاليان فتحه أن إىل مسدوًدا

العثماني. الفتح تاريخ من قرون أربعة وبعد سنوات،
«كوكينو»، واليونان قبو» «قزل الرتك يه ويُسمِّ الجنوبية) الجهة (يف جان سان باب (٦)
الجيش قائد إميليو الجنرال منه دخل الذي الباب وهو األحمر، الباب اللغتني يف ومعناهما

.١٩١٢ سنة رودس عىل استوىل الذي اإليطايل

كرتين. سانت باب

من املدينة أبواب عليه هي ما منه ليتبني الباب هذا رسم هنا أنقل أن رأيت وقد
واملناعة. الضخامة
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فتح عقب سليمان السلطان بناه السليمانية، جامع أشهرها كثرية جوامع املدينة ويف
بارزة رسوم وتتخلَّلُها بديًعا، نقًشا منقوشة الرخام من أعمدة بابه جانبي وعىل رودس،
الفرسان يتقلدها كان التي والسالح املالبس أنواع يمثل ما ومنها واإلتقان، الدقة يف غاية

الحروب. أثناء يف تهدمت التي املباني بقايا من وهي (الشفاليه)،
بذلك ي ُسمِّ الحديدي) (الجامع جامعي» «دمرييل باسم املعروف الجامع ومنها
(رسداب) رسب يقال ما عىل فيه كان ألنه نوافذه؛ جميع عىل املركبة الحديد للقضبان
فلما الحرب، أثناء يف والجنود الفرسان بعض فيه اختبأ وقد املدينة، خارج إىل منه يُنفذ

الحديد. الحواجز هذه عليه وضعوا الجزيرة العثمانيون فتح
وفوق سليمان، السلطان وزير باشا إبراهيم بناه الذي الجامع الجوامع أشهر ومن

فيها: مكتوب لوحة بابه

الغازي خان سليم السلطان ابن سليمان السلطان والبحر الرب سلطان بنى قد
من هللا حماها والعرفات، الحج ومعرب والغزوات، الفتح دار يف جديًدا جامًعا
كان دخله من تاريخه، ووقع القدوس امللك هللا تقبل رادوس، داخل يف اآلفات

.٩٤٧ سنة دائًما آمنًا

بالرتكية، طورو» «قان االسم هذا أصل أن بعضهم وزعم «أندرون» جامع ومنها
قبًال الجامع هذا كان وملا صحتها، عىل دليل ال رواية ذلك يف ولهم الدم، موقف ومعناها
اسم تحريف طورو» «قان أو «أندرون» لفظة أن فيظن كرتينة، القديسة باسم كنيسة

كرتينة.
السمك)؛ سوق (جامع جامعي» بازار «بالق باسم املشهور الجامع املدينة جوامع ومن

األسماك. لبيع املعد السوق بجوار كان ألنه
واجهته وعىل ١٣٧٥م سنة وبُني الفرسان، عرص يف للقضاء داًرا كان الجامع وهذا
باأللوان. بديًعا رسًما مرسومة الفرسان شارات الكبري اإليوان أعىل ويف جميلة، نقوش

وجامع باشا، رجب وجامع مصطفى، السلطان جامع بالذكر الجديرة الجوامع ومن
رة املسوَّ املدينة خارج وهو مراد، الرئيس وجامع محراب، وأيلك الجليل، عبد وجامع األغا،
عند ذكره مرَّ وقد يوحنا، القديس باسم كنيسة كان الذي الجامع أما ذكره، وسيأتي
١٨٥٦م سنة يف ألنه أثر؛ له يبَق فلم رودس، عىل سليمان السلطان استيالء عىل الكالم
عهد من البارود من عظيمة كمية فيه كان بمخبأ واتصلت مئذنته عىل صاعقة ت انقضَّ
من وأباد بجواره، كانت التي البيوت من بيتًا و٦٠ الجامع هذا ر ودمَّ فالتهب الفرسان،
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القائد أتاه ما نتيجة النكبة هذه أن إىل املؤرخني بعض وذهب نفس. ٨٠٠ نحو الخلق
العثماني الجيش ونرصة الفرسان، خذل بها أراد التي األمور من ذكره مرَّ الذي «دامرال»
أمر أخفى أنه فيُظنُّ الذخائر، عىل أمينًا وقتئٍذ القائد هذا وكان الجزيرة، حصار أثناء يف
تنفد، أن أوشكت الذخرية بأن الجيش رؤساء ليوهم املذكور املخبأ يف كان الذي البارود

القتال. عن وا ويكفُّ عزيمتهم، وتضعَف همتهم فتثبََّط
يها ويُسمِّ (التكيَّة) للفقراء سليمان السلطان بناها التي الدار السلمانية جامع وتجاه
«إنما الجميل الفاريس بالخط فيه مكتوب الرخام من لوح واجهتها وعىل «األمارة»، الرتك

هللا». لوجه نطعمكم
القديمة، اآلثار من وهو الساعة) برج (يسمى شاهق برج الجامع هذا من وبالقرب

رسمه: وهذا املجيد، عبد السلطان عهد يف ١٢٦٨ه، سنة ُوضعت كبرية ساعة وعليه

وهو يس»، محله «يهودي الرتك يه ويُسمِّ الخاصبهم، الحي يف معابد ٦ ولإلرسائيليني
(الشفاليه). للفرسان قصوًرا كانت فيه التي املساكن وأكثر وأكربها، املدينة أحياء أجمل
يف وبعضها الضواحي يف بعضها املدينة، خارج فجميعها واألديرة الكنائس أما
يوحنا) القديس باسم إيطاليا حكومة بنتها التي الكنيسة (غري كنيسة ٤٥ وعددها القرى،
دسبوت يف املرتوبولية والكنيسة مراش، يكي يف العذراء كنيسة الكنائس وأشهر ديًرا. و١٥
وهي مراش، يكي يف العذراء باسم كنيسة وللكاثوليك األرثوذكس، للروم وكلها مراش،

١٨٤٩م. سنة بناؤها وتجدد ١٧١٩م سنة أنشئت الفرنسيني للرهبان
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بمدينة العام للنفع أغا أحمد حافظ املرحوم أوقفها التي (الكتبخانة) الكتب دار أما
وعلم والفرائض والفقه والحديث التفسري يف أكثرها مجلٍد ١٥٠٠ عىل فتحتوي رودس؛
بخط مكتوبة وكلها والفلك والطب والتاريخ واألدب اللغة يف وبعضها والتصوف، الكالم
الكتبخانة هذه يف املوجودة النفيسة املخطوطات ومن املطبوعة، الكتب من قليل وفيها اليد،
الرتكية، باللغة وهي املقدمة، يف إليها أرشنا وقد رودس، حصار أخبار حوت التي الرسالة
عليها اعتمد وقد الفرنسية، باللغة ترجمة الرسالة ولهذه مؤلفها، اسم فيها يذكر ولم
يف كوتريه واآلب بيليوتي املسيو ومنهم الحصار، ذلك عن رَوْوه فيما اإلفرنج مؤرخو
أن عىل أحمد، حافظ تأليف إنها الرسالة هذه عن وقاال رودس، عن ألََّفاه الذي التاريخ
أوقفها وقد الكتبخانة، صاحب فهو أحمد حافظ أما تقدم، كما معلوم غري مؤلفها اسم
ح تصفَّ من أن عىل قرون، ثالثة بنحو الفتح بعد أي ١٢١١ه؛ سنة يف رودس ملدينة
للحوادث معاًرصا كان مؤلفها أن يَر والتفصيل الوصف من حوته وما املذكورة الرسالة
عثرت مطالعاتي أثناء ويف العني. رأي رآها من وصف وصفها فإنه رواها؛ التي والوقائع
املطبوع زيدان، جرجي املرحوم تأليف العربية، اللغة آداب تاريخ من الثالث الجزء يف
اسم عىل واألناضول) الروميل يف املوجودة الكتب ذكر (عند ٣١٩ صفحة ١٩١٣ سنة يف
سليمان السلطان طبيب رمضان تأليف الرادوسية»، الفتحية «الرسالة عنوانها رسالة
هو الطبيب هذا ولعل باريس، مدينة يف نسخة ومنها رودس، فتح عن وهي القانوني،
نسخة زيدان تاريخ يف ذكرها ورد التي والرسالة رودس، يف املوجودة الرسالة مؤلف
سائر مع وأوقفها أحمد، حافظ املرحوم بها ظفر وقد بعينها، هي كانت وربما منها،
علماء من Tercier ترسيه املسيو نرشها التي الرتجمة ذلك يؤيد ومما رودس، ملدينة كتبه
باريس يف املطبوع القديمة الكتابات (أكادمية) مجمع صحيفة من ٢٦ املجلد يف فرنسا
سليمان السلطان فتح عن رمضان «مذكرات العنوان: بهذا صدَّرها فقد ١٧٥٩م. سنة

.«١٥٢٢ سنة يف رودس لجزيرة
الشارع أي يويل» «أوزون الرتك يه ويُسمِّ الشفاليه، شارع املدينة شوارع وأشهر
كثري عليها ويُرى للفرسان، قصوًرا كانت الشارع هذا جانبي عىل التي والدُّور الطويل،
سجنًا كان الذي وهو األعظم الرئيس قرص الشارع هذا أول ويف وأسمائهم، شاراتهم من
قديمة، مدافن باملدينة املحيطة األحياء ويتخلل العثمانية. الحكومة عهد يف (حبسخانة)
الجهة يف وهو مراد، الرئيس مدفن وأشهرها الفاخرة، واألبنية العمومية الطرق تكتنفها
العظام الصدور وبعض الرجال، وعظماء الوزراء من كثري فيه ودفن الرشقية، البحرية
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الشفاليه. شارع

الضباط أكثر فيه ودفن عمرهم. بقية فيها وقضوا الجزيرة، هذه إىل نُفوا ممن وغريهم
وبجوار ،١٤٨٠ سنة لرودسيف الثاني محمد السلطان حصار أثناء يف قتلوا الذين والجنود

الجوامع. أشهر من وهو مراد، الرئيس جامع املدفن هذا
املدينة. أرباض يف فجميعها الفاخرة، والقصور الغنَّاء والحدائق الجميلة األحياء أما
يكي الرتك يه ويُسمِّ اليونانيني، عند نيخوري باسم املعروف الحي األحياء أجمل ومن
ويسمى أتيان، سان وجبل الرمال رأس ومعناه «قومبورنو» املسماة والجهة مراش،1
رودس إىل سميث سدني السري اإلنكليزي األمريال جاء ملا ألنه سميث)؛ (جبل سميث مون
الرتك يه ويُسمِّ نابوليون، أسطول ملراقبة الجبل هذا قمة عىل بيت يف أقام ١٨٠٢ سنة
الجبل وهذا سميث، األمريال بيت من بالقرب ورضيحه األولياء، أحد باسم تبه» «مرجان

الضاحية، أي بالرتكية واروش تحريف «مراش» لفظة فإن الجديدة، الضاحية اللغتني يف ومعناهما 1

املجرية. اللغة من وأصلها
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مراد. الرئيس جامع

مرشف وهو ذكرها، مر وقد للجنوب الشمال من املمتدة السلسلة من الشمايل القسم هو
الطبيعة فيه تجلت وقد البحر، سطح عن مرتًا ٩٠ وارتفاعه الغربية الجهة من البحر عىل
لألبنية املوصلة الطرق من الصناعة يد أنشأته بما محاسنه وكملت مظاهرها بأبهى
غري الجبل هذا يف املرصيني لوجهاء وليس الجميلة، القصور من كثري ففيه عليه، القائمة
سابًقا، الجهادية ناظر باشا غالب عيل املرحوم نجل غالب بك أحمد العزة لصاحب دار
املرحوم نجل سليم بك فؤاد العزة لصاحب كبرية أرض قمته وعىل موقع، أحسن يف وهو

باشا. سليم لطيف
«روديني» األروام يها ويُسمِّ السنبل وادي أي دره» «سنبليل رودس ضواحي وأجمل

والنزهة. للرياضة الناس ويقصدها
الوزير رساي وأشهرها الفاخرة، والقصور األبنية من كثري املدينة ضواحي ويف
يف املرصيون بناه ما وأقدم حي أجمل يف وهي باشا، فخري حسني املرحوم الكبري املرصي
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سابًقا، الدومني مصلحة يف الوطني العضو باشا شكيب املرحوم رساي وأمامها رودس،
املدينة. مباني أفخم وهي باشا، خريي املرحوم نجل خريي بك حسن العزة صاحب ورساي
أحجار وهي بالدملق مرصوفة والطرق ومماىشبعضالحدائق املساكن أكثر وأرضية
بكثرة وتوجد واحد، قالب يف أفرغت كأنها الحجم، ومتساوية الشكل مستديرة صوانية
الجزيرة وألهل واألحمر، واألسود األبيض فمنها اللون مختلفة وهي البحر، ساحل عىل
ممايش وأكثر اإلتقان يف غاية رسوًما منها ويركبون وتنسيقها، رصفها يف فائقة مهارة
مرصوفة إسماعيل الخديوي له املغفور عهد يف والجزيرة الجيزة يف أنشئت التي الحدائق
بهذا نسقوها الذين الصناع منها واستقدم رودس، من وقتئٍذ نُقلت التي األحجار بهذه

واإلحكام. الوضع
إيطاليا دولة أنشأته ما أما وضواحيها، رودس مدينة آثار من شاهدته ما أهم هذا
الذي الفصل يف بيانه فسيأتي والتجديد والتعمري اإلصالح من عهدها يف تم وما املباني من

لذلك. أفردته

الجزيرة قرى (1)

من فيها املدينة، من قريبة وهي ترياندا، قرية عمرانًا وأوفرها الجزيرة قرى أهم من
جبل منها الجنوبي الطرف ويف أبهجها، الخلوية املحاسن ومن أبدعها، الطبيعية املناظر
الرتك يها ويُسمِّ ذكرها، تقدم التي ياليسوس مدينة من بالقرب وهو الشهري، فيلرموس
وكان البحر، سطح عن مرت ٣٠٠ الجبل هذا وارتفاع القديمة، رودس أي رودس أسكي

معامله. ودرست آثاره عفت قديم يوناني معبد عليه
تولوا الذين الرؤساء ثاني «فيلنوف» باسم يت ُسمِّ «فيالنوفا» قرية القرى أجمل ومن
«برية البعضومعناه يزعم كما أوه» «يالنيل تحريف االسم هذا وليس الجزيرة، عىل الحكم
الوطني العضو حلمي باشا عيل له املغفور أمالك القرية هذه ويف الرتكية، باللغة الحيات»
الباسقة، واألشجار الغنَّاء والحدائق الزاهرة الرياض وفيها سابًقا، الدومني بمصلحة
ما العذبة والعيون الربية النبات وأنواع الطبيعية املحاسن من حوت عالية برابية وتتصل
كثريًا الرابية هذه يف هللا رحمه أنشأ وقد الرياع، تصويره عن ويعجز الوصف، به يحيط ال
وتحدق البحر، عىل يرشف فاخًرا قًرصا سفحها يف وبنى والحياض، واملجاري الطرق من

واألزهار. األثمار بأنواع يَّنْت وازَّ زخرفها أخذت حديقة به
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لندوس. قلعة

عند ذكرها تقدم التي القديمة املدن إحدى وهي «لندوس»، وأشهرها القرى وأهم
كيلومرتًا ٥٢ بعد وعىل الرشقي، الساحل عىل واقعة القرية وهذه الجزيرة، تاريخ عىل الكالم
وعلوِّ العظمة من عليه كانت بما تشهد اآلن إىل باقية القديمة آثارها تزال وال املدينة، من
مدينة يف وكان بالسيارات. إليها للوصول كبريًا شارًعا إيطاليا دولة أنشأت وقد الشأن،
عىل وهو الرومان) عند (منريفا الحكمة ربة ألثينا هيكل وفيه الشهري، األكروبول لندوس
ثم الجزيرة، عن للدفاع قلعة األكروبول هذا البيزنطية الدولة جعلت وقد عاٍل، جبل قمة
الجزيرة عىل العثمانية الدولة استولت وملا املنيعة، الحصون من فكانت الفرسان أصلحها

القلعة. هذه من تهدم ما مت رمَّ
من وهي الصخر، يف محفورة كبرية سفينة رسم اآلثار هذه يف يُرى ما أغرب ومن
الجهة من الجبل سفح ويف الحروب، يف لندوس أهل يستعملها كان التي السفن طراز
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لندوس. صحون من أمثلة

عهد يف والتمثيل األلعاب ميدان بقايا من وهو الحجر، يف منحوت كبري مدرَّج الغربية
اليونان.

أساطني هم الذين السبعة اليونان حكماء أحد «كليوبولوس» قرب القرية هذه ويف
وبنى بلندوس نزل رودس أتى ملا داناووس أن واسرتابون ديودوروس وروى الفلسفة،
الثامنة الدولة ملوك من (أموزيس) األول أحميس وأن ذكره، مرَّ الذي «أثينا» هيكل
وقد بديًعا، نسًجا منسوًجا ودرًعا املرمر من تمثالني الهيكل لهذا أهدى املرصية عرشة
باملينا وطليها (الصحون) الصحاف وخاصة الخزفية األواني بعمل لندوس اْشتُهرت

ووشيها. املنسوجات بتطريز وامتازت بديعة، برسوم ونقشها
بدانيمارك واآلثار الفنون جمعية أعضاء من Dr. Kinch كنخ الدكتور اكتشف وقد
البديعة التماثيل من كثري عىل والتنقيب الحفر أثناء يف وعثر لندوس، يف األكروبول مكان
اآلثار دار إىل الثمينة والذخائر النفائس هذه وقتئٍذ نُقلت وقد واألواني، واملسكوكات
العاديات دار يف لحفظها بالجبس أمثلة منها أُخذت أن بعد همايون) (موزه باآلستانة
وقد الفنية. واملزايا التاريخية األهمية من اآلثار لهذه ما عىل دليًال ذلك وحسبنا بكوبنهاج،
الصلة من لها ملا اليونانية؛ اآلثار يف بنبذة املطالع أتحف أن — للفائدة إتماًما — رأيت

املوضوع. بهذا

اليونانية اآلثار (2)

من به اشتهرت وما واملدنية، الحضارة يف الشأن من لها كان ما عىل تدل آثار أمة لكل
التاريخ معضالت حل إىل العلماء بها توصل التي الوسائل أهم من واآلثار والفنون. العلوم
ل، امُلعوَّ عليها كان التي فهي املرصية، اآلثار ذلك عىل شاهًدا وحسبنا مكنوناته، وكشف
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وتصحيح مرص، تاريخ غوامض عن القناع كشف يف الهريوغليفية، الكتابة رموز حلِّ بعد
قال واسرتابون. الصقيل وديودورس وهريودوتوس مانيثون مثل املؤرخني قدماء رواه ما
الدول تقسيم عن مانيثون الكاهن ذكره ما «إن الشهري: األثري مة العالَّ روجه» «دي
هذه يف الكالم مدار كان وملا اآلثار.» عليه دلَّت ملا ومخالف واهية مزاعم عىل مبني املرصية
لهذه ما عىل األدلة أكرب من إن فنقول: البحث موضوع هي التي اليونانية اآلثار عىل النبذة
يف معاهد عدة لذلك أُنِْشئت فقد بدرسها؛ الكربى الدول عناية واألهمية الشأن من اآلثار
املوفدة العلمية البعثات غري وفرنسا، وأملانيا إنجلرتا معاهد أشهرها اليونان، عاصمة أثينا
أعظم هي التي الثمينة الكنوز تلك عن والتنقيب للبحث اليونانية؛ املدن إىل قبلها من
من الفنون أنواع يف بلغته وما والعمران، الحضارة من اليونان ألمة كان ما عىل شاهد
نوكراتيس مدينة يف برتي» «فلندرس الشهري األثري العاِلم اكتشف وقد واإلتقان، اإلبداع
اليونانية واملقابر املعابد من كثريًا أحميس امللك عهد يف اليونانيون استوطنها التي املرصية
هذه أطالل يف اآلثار من وجد وما والتماثيل. األواني فيها يصنعون كانوا التي واملعامل
رودس بجزيرة كامريوس مدينة يف شالزمان مة العالَّ عليه عثر ما الشبه تمام يشبه املدينة
الحضارة «أثر موضوعها: رسالة يف أبوستوليدس الدكتور وقال اليونانية، املصنوعات من
البديعة الفنون تلك اليونان من اقتبسوا املرصيني «أن ملخصه: ما مرص»2 يف اليونانية
ملا أنه ذلك وبيان عرشة، الثامنة الدولة عهد يف أثرها ظهر التي الدقيقة والصناعات
وادي إىل اليونان صناعة انتقلت األرخبيل؛ جزائر أكثر عىل الثالث أمنوفيس امللك استوىل
آثار يف له نظري ال الدولة هذه مصنوعات من املرصية اآلثار دار يف يوجد ما وأن النيل،

الدول.» من وأعقبها سبقها من
يف الفصل والقول األعىل الرأي العاديات ولعلماء أبوستوليدس، الدكتور قاله ما هذا
وتجلت آياته ظهرت قد املرصي الفن أن عىل والفضل، التقدم من وطنه أبناء إىل عزاه ما
بُنيت التي الرابعة الدولة منذ و«مارييت»، روجه» و«دي «لنورمان» أثبته ما عىل بدائعه،
الدولة هذه آثار من وُجد ومما املسيح، قبل سنة ٤٠٠٠ منذ أي الجيزة أهرام عهدها يف
أجمع فقد الثاني، الهرم باني (كفرين) خفرع للملك تمثال املرصية اآلثار دار يف وأُودع
من املصنوع والتمثال واإلبداع، اإلتقان يف الكربى واآلية األعىل املثل أنه عىل الفن أرباب

.Essai sur L’hellénisme en Egypte par le Dr. B Apostolides, Paris, 1898 2
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وهو املرصي، الكاتب ومثله واإلحكام، الدقة يف غاية وهو البلد، بشيخ واملشهور الخشب
من وهو املرصي للكاتب آخر تمثال بباريس اللوفر متحف ويف الخامسة، الدولة آثار من
يف أبوستوليدس الدكتور إليه ذهب ما أما الطبيعة. محاكاة يف الفن يد أخرجته ما أبدع
اليونان، به يراد املرصية اآلثار عىل ُوجد الذي «هانيبو» اسم أن من املذكورة رسالته
أقدم يف النيل وادي عىل وفدوا اليونان أن عىل دليل اآلثار أقدم عىل االسم هذا وجود وأن
بما يُفتونَنا علَّهم وتحقيقها فحصها اآلثار بعلماء يجدر التي اآلراء من فهو العصور،

الخطاب. فصل فيه ويكون الصواب وجه به ينجيل
كان أو الرفيعة الفنون إتقان من املرصيون بلغه ما يف لليونان الفضل كان وسواء
ال الفنون هذه إتقان يف اليونان براعة فإن مشهور، هو كما اليونان معلمي املرصيون
يسحر ما والجمال الروعة آيات من فيها يتجىل التي التماثيل بتلك ناهيك بيان، إىل تحتاج
وأجمل مظاهرها بأكمل الطبيعة محاكاة يف املتناهية للدقة وذلك باأللباب، ويأخذ العقول
ومالمحه، الوجه وقسمات الجسم عضالت يف ووضوح النِّسب يف إحكام فمن معانيها،
عىل الرومان نسج وقد وأوضاعها، التماثيل هذه أشكال يف العجيب التفنُّن عن فضًال

وأجادوا. فأبدعوا والتصوير الحفر يف اليونان منوال
بها يتصل ما وذكر املعبودات، من اليونانية اآلثار له صت ُخصِّ ما وصف كان وملا
أثناء يف عليه وقفت ما بيان عىل هنا أقترص أن رأيت املجال، له يتسع ال األساطري من
كالهنود القدم، يف املتوغلة األمم سائر وعقائد اليونان معبودات بني الشبه أوجه من البحث
الجاهلية. أيام والعرب والرومان والفرس والفينيقيني والبابليني واآلشوريني واملرصيني

األمم قدماء بمعبودات ومقارنتها اليونان معبودات أشهر

ذكره سيأتي ملا توطئًة امليثولوجيا؛ يف كلمة من لنا بدَّ ال املوضوع هذا يف الخوض قبل
يونانية لفظة املثيولوجيا فنقول: والصفات، املعاني من عليه تدل وما املعبودات، هذه من
عقائد عىل الوقوف وثمرتها الوثنية، األمم أساطري وموضوعها اآللهة» «ِسرَي معناها مركبة
من األساطري هذه عليه اشتملت ما وعدا أبطالها، وِسرَي وعاداتها وأحوالها األمم تلك
فهم عليه تعذَّر وإال بفرائدها التحيلِّ من لألديب بدَّ فال والعلمية، التاريخية الفوائد
األمم، سائر شعراء من حذوهم حذا ومن والرومان، اليونان من الشعراء فحول منظومات
تلك من املقتبسة واألمثال والشواهد والكنايات االستعارات من تخلو ال أشعارهم فإن
إىل تشري التي والرموز البالغة والعظات الحكم من عليه اشتملت بما ناهيك األساطري،

التاريخية. الحقائق من كثري
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املينا مدخل يف أقيما رودس» جزيرة «رمز األيل وتمثال رومة» «شارة والطفلني الذئبة تمثال
.١٩٢٧ سنة الرشقية

يف له ما كل األمر مبدأ يف عبدت أنها رأى القديمة، األمم أساطري يف نظر ومن
املعبودات تعددت ثم الكواكب، وسائر والقمر كالشمس وروعة، وهيبة ورهبة تأثري النفس
قد بمعبوداتها مستقلة أمة كل كانت أن وبعد أشكالها، وتباينت العبادة أساليب وتنوعت
عىل يدل ما الشبه أوجه من فيها نرى ولهذا أخرى؛ إىل أمة من وانتقلت العقائد تسلسلت
مرص إن فقيل منها، تشابه ما منشأ يف اآلراء اختلفت وقد بعض، من بعضها مقتبسة أنها
مرص إىل منها انتقلت ثم الهند، يف أوًال نشأت أنها إىل بعضهم وذهب العقائد، هذه مصدر
أو مرص العقائد هذه مصدر كان وسواء وغريها. والفرس الكلدان وبالد وفينيقية والصني
بما أساطريهم يف واإلبداع التفنن من وأتوا عقائدهم يف توسعوا قد اليونان أن فاملحقق الهند،
وإليك والجماد، الحيوان عبادة فنبذوا األوائل، عن تلقوه ما وهذبوا سابق، فيه يسبقهم لم
األمم: سائر ومعبودات اليونان آلهة بني املشابهات من واملقارنة املقابلة أثناء عليه وقفت ما
الرومان، عند «جوبيرت» مقام يف وهو اآللهة، كبري «زفس» اليونان معبودات «من
أو و«املشرتي الفرس، عند و«أْرُمزد» البابليني، عند و«مردوخ» الهنود، عند و«أندرا»
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الهنود، عند و«ُدْرجه» الرومان عند «يونون» وهي «هريا» وزوجته العرب، عند برجيس»
أكرب ومن الهنود، عند و«كاما» الرومان، عند «كوبيدون» واسمه «إيروس» وابنهما
وهو و«فيبوس»، «هليوس» ى ويُسمَّ واآلداب، والفنون الشمس إله «أبولون» معبوداتهم
و«شماخ» املرصيني، عند «هوروس» أو و«رع» الهنود عند و«كرشنا» الرومان عند «أبولو»
الشمس، يمثالن كانا صنمني اسم التوراة يف وورد الفرس، عند و«مرتا» الكلدانيني، عند
ألبولون وكان دمشق، يف يُعبد وكان و«هداد» مجدون بقعة يف وكان «أرمون»، وهما
باليونانية، «موسيه» اسم مجموعهن عىل ويطلق الجميلة، الفنون ربات هن بنات تسع
أنهن من تخيَّلوه فيما وأصابوا اليونان أبدع وقد اللغات، أكثر يف موسيقى لفظ ومنه
ربة «أثينا» اليونان معبودات ومن واالرتباط. الصلة من الفنون هذه بني ملا أخوات؛
الهنود، عند و«سارسفاتي» املرصيني عند و«نيث» الرومان عند «مينرفا» وهي الحكمة
اآلشوريني. عند و«أدار» الفينيقيني عند «ملكارث» يشبه وهو «هرقليس» معبوداتهم ومن
الهنود، عند راتي» أو و«لخمي الرومان، عند «فينوس» وهي الجمال، ربة «أفروديت» ومنها
عند و«عشرتوت» املرصيني، عند و«حاتحور» العرب عند و«الزهرة» الفرس عند و«ناهيد»
لها ويرمز الرومان، عند «ديانا» وهي الصيد، إلهة «أرطميس» معبوداتهم ومن الفينيقيني،
الرومان عند «مركور» وهو والصناعة، التجارة وإله اآللهة سفري «هرمس» ومنها بالقمر،
عند و«عطارد» الهنود، عند و«نردا» الكلدانيني، عند و«نابو» املرصيني، عند و«تحوت»
الكلدانيني، عند و«نرغال» الرومان، عند «مارس» وهو الحرب. رب «آرس» ومنها العرب،
«خرونوس» ومنها العرب، عند و«املريخ» الفرس، عند و«بهرام» الهنود، عند و«اشكند»
الكنعانيني، عند و«مولوك» بعضالوجوه، من الرومان عند «ساتورن» يشبه وهو (الزمان)
وهو البحار، رب «بوسيدون» ومنها العرب، عند و«زحل» الفرس، عند «كيوان» ويسمى
«أديس» ومنها الهنود، عند و«فارونا» الكلدانيني، عند و«داجون» الرومان، عند «نبتون»
ومنها الهنود، عند و«ياما» الرومان، عند «بلوتون» نظري وهو والظلمات، الجحيم ملك
يف املستعملة بركان لفظة ومنه الرومان، عند «فولكان» وهو النار، إله «هيفستوس»
الهنود عند و«شفاكرما» اآلشوريني، عند «أدرملك» واسمه النار، جبل عىل للداللة العربية
«سرييس» مثل وهي والخصب، الزراعة ربة «ديميتريا» ومنها املرصيني، عند و«فتاح»
عند «باكوس» وهو الخمر، إله «ديونسيوس» ومنها الهنود، عند و«رسي» الرومان، عند
الطب إله «اسكوالبيوس» واحد باسم والرومان اليونان عبدها التي اآللهة ومن الرومان،
الفينيقيني، عند صيدا» و«بعل املرصيني، عند و«إمحوتب» الكلدانيني، عند «أشمون» وهو
«تموز» ويشبه والحب، الجمال ربة به افتتنت الذي «أدونيس» اليونان معبودات ومن
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اقتداءً البرشية بالضحايا معبوداتهم لبعض ون يضحُّ اليونان وكان سوريا. معبودات من
املرصيني.» مثل الزاد أنواع امليت مع ويضعون واآلشوريني، بالكنعانيني

كان التي املعبودات أسماء املرصيني، من عقائدهم اقتبسوا اليونان أن عىل يدل ومما
و«سريابيس».3 «إيزيس» مثل رودس يف هياكل لها

إليها ويضيفون يوًما ٣٠ منها كل شهًرا، ١٢ إىل السنة يقسمون رودس أهل وكان
املرصية، السنة وهي يوًما يُزاد سنوات ٤ وكل أيام ٥ عدته «باناموس» اسمه صغريًا شهًرا
إىل وأشور وبابل مرص علوم نقل من أول فهم الفينيقيني، أيدي عىل ذلك اقتبسوا ولعلهم

اليونان. بالد

وأبيس. أوزيريس وهما كلمتني من منحوت «سريابيس» 3
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إيطاليا دولة رودسيفعهد جزيرة

الدولة وبني بينها نشبت التي الحرب خالل يف رودس جزيرة إيطاليا دولة احتلت
وبقيت ١٩١٢ سنة مايو يف الجزيرة هذه احتالل وكان الغرب، طرابلس بشأن العثمانية
املعاهدة ويف املدنية، األحكام محلها حلَّت حيث ،١٩٢١ سنة إىل العرفية األحكام تحت
هذه عن إيطاليا لدولة رسميٍّا تركيا نزلت ١٩٢٣ سنة لوزان يف عقدت التي الدولية

إيجه. بحر جزائر من أخرى جزيرة و١٣ الجزيرة
أمورها، تنظيم يف أخذت حتى الجزيرة، هذه يف إيطاليا لحكومة األمر استتب وما
األمور يف خرباء من مؤلفة لجانًا لذلك فعيَّنت اإلصالح، من حالتها تتطلبه ما يف والنظر
توفري هو إنما اهتمامها إليه هت وجَّ أمر وأول ونحوها، والصحية والزراعية الهندسية
التي األمور ومن الجزيرة، أنحاء يف وتعميمها املواصالت سبل وتسهيل الراحة أسباب
وكان وتعميمها، املعارف ونرش الزراعة أحوال إصالح نصيب، أوفر العناية من لها كان
الحكومة عهد يف لندوس إىل املوصل الكبري والشارع الشفاليه شارع إصالح يف الرشوع
هذه إلنجاز عنايته ه وجَّ الجزيرة عىل مدنيٍّا حاكًما بوسداري الكونت ُعنيِّ وملا العرفية.
صاحب الحايل الحاكم عهد يف تمت اإلصالح أعمال وأهم العظيمة املنشآت ولكن األعمال،
وحبه واإلدارة السياسة بحسن مشهور وهو إيطاليا، سفراء من الجو ماريو الفخامة

والنظام. لإلصالح
يأتي: ما عىل فيه نص ملكي أمر صدر ١٩٢٥ سنة ويف

إيطاليا. لدولة التبعية حق رودس يف قبل من املوجودين تركيا لرعايا يكون (١)
العسكرية. الخدمة من إعفائهم (٢)
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رشًحا يستلزم العظيمة واملنشآت األعمال من الجزيرة هذه يف تم ما تفصيل كان وملا
واألعمال اإلحصاءات من ذكرته ما يف اعتمدت وقد إجماًال، ببيانها هنا اكتفيت فقد طويًال؛

الجزيرة. هندسة قسم بها عيلَّ تفضل التي الرسمية البيانات عىل الفنية،

(١٩٢٨ (سنة للبنني امللكية املدرسة املدارس

(١٩٢٨ (سنة للبنات امللكية املدرسة

والعملية الفنية الزراعة مدرسة

(األركيولوجيا) القديمة واآلثار التاريخ علم مدرسة

امللكي املستشفى املستشفى

(البيادة) للمشاة امللكة ثكنة الثكنات

للمستحفظني — أومربتو الربنس ثكنة

(وهي وغريها وسالكو، وأفاندو، كاتانيا، ُقرى ملستحفظي صغرية ثكنات
املدينة) داخل

يوحنا القديس كاتدرائية الدينية املنشآت

النرص) (سيدة دالفيكتوار» «نوتردام كنيسة ألجراس قبة بناء

باشا إبراهيم لجامع مئذنة بناء

األسقفية دار

املسيحيني جبانة

املسلمني جبَّانة

الحكومة رساي الحكومة مباني

البحرية القومندانية دار

املحكمة دار

والرسوم الرضائب مكاتب

(السلخانة) املجزر
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(الكورتينة) الصحي الحجر أماكن

البحرية الصحة دار

والتلغراف الربيد دار

البلدية دار

الورد) (فندق روز دي أوتيل واألندية الفنادق

سافوي فندق

األنبياء جبل قمة فوق األيائل) (فندق سري دي أوتيل

ترياندا ضاحية يف مريامار فندق

البحر شاطئ عىل فيستا بالَّ قهوة

رودينو قهوة

الفاشست نادي

«إيطاليا» نادي

الصيد نادي

الجولف لعب نادي

الجولف لعب ميدان

التنس لعب ميدان

جورج سان سينما السينما

أكسلسيور سينما

عائالت عدة لسكن وبعضها (فيال)، واحدة عائلة لسكن بعضها مباٍن عدة املوظفني مساكن

أنج سنت ميناء املوانئ

وإصالحها مندراكي مينا تطهري

التجارية املينا تطهري

بروسايل موردة إنشاء
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مندراكي ملينا رصيف بناء

األيائل حديقة الحدائق

الفوروم حديقة

Bel Arbre أربر بيل حديقة

امللك شارع حديقة

الحكومة دار حديقة

العام الحاكم قرص حديقة

كاتاقيا قرية يف مارك سان بساتني الزراعة

يف للبحث مخصص محل وفيه فيالنوفا قرية يف الزراعية املباحث معهد
والخرضاوات األثمار تجفيف وطرق املربيات عمل

الزراعية التجارب حقل

البكرتيولوجية املباحث معمل

الحديثة الطرق حسب الخاليا، وعمل النحل تربية دار

كوسكينو قرية يف (مشتل) النباتات منشأة

البلدية حديقة

الغابات أشجار مغرس

الكيميائي التحليل معمل

(امليرتولوجيا) الجوية والظواهر الحوادث مرصد

كيلومرتًا، ٣٠ عىل طولها يزيد ال ١٩١٢ سنة يف املوجودة الشوارع كانت
كيلومرتًا. ٣٢٥ اآلن وأصبح ،١٩٢٣ سنة يف كيلومرتًا ٩٨ وبلغ

الشوارع

عدا أماكن، عدة يف املسلح باألسمنت (كباري) قناطر سبع أُنِشئت
للسيول. ُعملت التي واملجاري الجسور

القناطر

نحو الجديدة الشوارع وإنشاء القديمة الطرق إصالح عىل أُنفق ما وبلغ
إيطايل إفرنك مليون ٣٠
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٤ وعمل الرومان، عهد يف املوجودة القديمة القناطر إصالح تم وقد
نحو األعمال هذه نفقات بلغت وقد للمياه، كبرية (خزانات) مستودعات

إيطايل. إفرنك ماليني ثالثة

ينابيع وجود عىل الجزيرة من أنحاء عدة يف عملت التي املباحث دلت
منها ترتكب التي العنارص ملعرفة مياهها فحصت وقد ومعدنية، حارة

استعمالها. يف ورشع الطبية وخواصها

املعدنية املياه

٢٥٠٠٠ بمقياس خرائط رسم يف بفلورنسا الحربي الجغرايف املعهد رشع
الحكومة قامت التي املساحة حسب إيجه بحر يف إليطاليا التابعة للجزائر

لريوز وجزيرة رودس جزيرة خرائط اآلن منها تمت وقد بعملها،
(كوس). استانكوي وجزيرة (لريوس)

واملساحة الخرائط

أحدث عىل ١٩٢٦ سنة يف بُني وقد امللكي املستشفى املذكورة املباني أعظم ومن
األمراض عدا ما والجراحية، الطبية األمراض أنواع جميع فيه وتعالج نظام، وأتم طراز،
باألطفال، والعناية للوالدة قسم وفيه الرئوي، بالتدرن واملصابني واملزمنة واملعدية العقلية

واألدوات. املعدات تام كيمائي ومعمل باألشعة، واملعالجة للفحص وقسم
الكاتدرائية. والكنيسة والبنات البنني مدرستا املباني أفخم ومن

.١٩٢٧ سنة يف بناؤها تم وقد الحكومة، رودسرساي يف إيطاليا حكومة شادته ومما
سنة بني الورد، فندق أي روز» دي «أوتيل ى امُلسمَّ الكبري الفندق املباني هذه ومن
أوروبا، يف الشهرية املصايف سائر يف له نظري ال الفندق وهذا البحر، شاطئ عىل ١٩٢٧
حديقة وله للحفالت، كبرية وقاعات خصوصيٍّا، حماًما و٥٠ رسيًرا، ١٥٠ عىل يحتوي

لأللعاب. وساحات غنَّاء
أشهرها: أخرى فنادق توجد الفندق هذا وعدا

من إلقامة موافقة مركزية بقعة يف وهو رسيًرا، ٦٠ عىل يحتوي سافوي فندق •
املدينة. يف أشغال لهم

العائالت. إلقامة ويصلح رسيًرا، ٣٥ عىل يحتوي كارياني) (إدارة األجانب فندق •
رسيًرا. ٢٦ وفيه مرص فندق •

رسيًرا. ١٥ وفيه باراديزو بنسيون •
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امللكي. املستشفى

البنني. مدرسة

رسيًرا. ٣٦ وفيه رودس وفندق •
وفيه املدينة، من كيلومرتات ٥ بعد عىل ترياندا ضاحية يف وهو مريامار وفندق •

رسيًرا. ٧٥
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البنات. مدرسة

الحكومة. رساي

األنبياء، جبل قمة عىل وهو رسيًرا، ٤٠ وفيه األيائل) (فندق سري دي وأوتيل •
والصنوبر، الرسو أشجار الفندق هذا ويكتنف البحر، سطح عن مرتًا ٧٩٠ وعلوُّه

كيلومرتًا. ٥٠ نحو املدينة عن ويبعد

55



رودس جزيرة

الورد). (فندق روز دي أوتيل

األيائل). (فندق سري دي أوتيل
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الجبلية واألرانب واأليائل الربية والطيور الحيوانات من كثرية أنواع الجزيرة يف ويوجد
لذلك. املعينة األماكن ويف برخصة إال الصيد يجوز وال والحجل،

من حواه ملا وأشهرها املتاحف أهم من وهو العاديات، متحف املعاهد أشهر ومن
واألواني والرومانية اليونانية واملسكوكات الثمينة الفنية والتحف النفيسة التاريخية اآلثار
املدن وهي ولندوس، وياليسوس كامريوس أطالل يف وجد مما ذلك ونحو امليسينية،

عليها. الكالم تقدم التي القديمة
الكنوز من عليه عثروا ما املنقبون وأخذ قبل، من املدن هذه أطالل نبشت وقد
املتحف به ظفر وما همايون) (موزه باآلستانة اآلثار دار إىل منها نقل ما غري الثمينة،

أوروبا. متاحف من وغريهما بباريس، كلوني ومتحف الربيطاني
ألفروديت تمثال متحفها، يف وأودعت رودس يف وجدت التي اآلثار أجمل ومن

رسمه: وهذا (فينوس)

فينوس. تمثال

ويف الغروب، إىل ٢ الساعة ومن الظهر، إىل صباًحا ٩ الساعة من امُلتحف هذا ويفتح
فقط. الظهر إىل ٩ الساعة من األحد أيام
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فيها يحدث فلم قبل، من موجودة كانت التي واألسبلة واملدافن والتَّكايا املساجد أما
وتخرب تهدم ما بناء وأعادت منها، تشعث ما بإصالح اإليطالية الحكومة قامت بل تغيري،
من مئات منذ واألتربة األقذار من فيها مكدًسا كان ما وأزالت مراد، الرئيس جبانة يف
وقد رودس، جبانات أشهر من الجبانة وهذه والرياحني، األشجار فيها وغرست السنني،

عليها. الكالم تقدم

مراد. الرئيس جبانة يف العظماء مدافن

العظيمة، واملنشآت األعمال من رودس يف إيطاليا حكومة به قامت ما مجمل هذا
أيام كانت كما وأصبحت والعمران، النظام يف درجة أسمى الجزيرة هذه بها بلغت التي
وأخذ والغرب، الرشق بني االتصال عقد وواسطة الجزائر، تاج يف درة وسؤددها، عزها
تحلت ما فوق الراحة، وسائل من فيها يجدونه ملا فعاًما؛ عاًما يزداد إليها الوافدين عدد

الطبيعية. املحاسن من به
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مهما للرياع، وأنَّى ومعاهدها. وآثارها الجزيرة هذه تاريخ عن تدوينه يل أتيح ما هذا
ومروج وأدغال، وغابات وجبال، أودية من حوته ما بوصف يقوم أن البيان، من أوتي
النفس لها تبتهج التي املحاسن من ذلك غري إىل جارية، وعيون نارضة، ورياض زاهرة،
تصقل فهي بيان، إىل يحتاج ال ما الوجدان يف التأثري من املناظر ولهذه العني، بها وتقر
قرائحهم به تجود ما الشعراء إىل توحي التي الصور تلك فيها فرتتسم الخيال، مرآة
شبهوا أنهم ترى أال واالستعارات، التشبيهات من أفكارهم حوله وتحوم املعاني، من
والقد بالليل، والشعر بالصبح، والجبني بالورد، والخد بالدر، والثغر بالبدر، الوجه

بالغصن.
النظر أنعم فمن الكالم، أساليب وتنوعت املعاني تباينت ملا املؤثرات اختالف ولوال
والسيف واإلبل الخيل وصف يف وأجادوا أبدعوا أنهم يَر الجاهلية، يف العرب نظمه ما يف
والقفار، البوادي يف غريها يروا لم التي األشياء من ذلك ونحو والرمال، واألطالل والرمح
التي البالد محاسن لهم وتجلَّت اإلسالم صدر يف الباهرة الفتوحات بتلك قاموا وملا
املنتزعة املعاني ببدائع قرائحهم وفاضت والخيال، التصور مجال لهم اتسع افتتحوها؛
ومحاكاة تمثيل إال هي فما الجميلة، الفنون سائر ذلك عىل وقس الجمال، مظاهر من

قال: من در وهلل الطبيعة، ملظاهر

األذك��ي��اء م��ع��اش��ر ف��اق��رءوه ك��ت��اب وال��ف��ض��اء األرض إن��م��ا



رودس جزيرة

مظاهر أبهى يف الجمال صور له تجلت — الكون كتاب — الكتاب هذا ح تصفَّ فمن
عن وتعجز العقول، فيه تحار ما قدرته جلَّت الخالق آيات بديع من وشاهد الجالل،
من به وتتأثر تراه مما منتزعة كلها واالستعارات التشبيهات كانت وملا األفهام. إدراكه
الحقيقة، عىل ينطبق بما املناظر تلك وصف عن البلغاء عجز إذا عجب فال الكون، مناظر
أحد قال كما أو بالسماء، والسماء باملاء، املاء شبه كالذي بنفسها شبهوها إذا إال اللهم

الشعراء:

ه إالَّ ب��ه أُش��بِّ��ه��ه ش��ي��ئً��ا أرى وم��ا ال��ح��ب��ي��ب ذي��اك ل��ل��ه
أح��اله م��ا ب��ال��ل��ه ف��ان��ظ��روا، ه��و ف��ك��أن��ه ب��ه أش��ب��ه��ه م��ا ه��و

للذهن تمثلها بعبارة وصفها وتعذَّر النفس يف الروعة من الطبيعية للمناظر ما وفوق
حسب األجزاء هذه ونرى الظاهرة، أجزائها غري منها ندرك ال فإننا عليه، هي ما بحسب

قيل: كما صغريًا الكبري نرى فقد الحقيقة، يف هي كما ال النظر مواقع

ال��ص��غ��ر ف��ي ل��ل��ن��ج��م ال ل��ل��ط��رف وال��ذن��ب رؤي��ت��ه األب��ص��ار ت��س��ت��ص��غ��ر وال��ن��ج��م

التي الظواهر من ذلك ونحو ا، معوجٍّ واملستقيم بعيًدا، والقريب قريبًا، البعيد ونرى
أشجار من الجرداء البوادي يف أحيانًا يُرى ما وهو الرساب، وأغربها البرص، بها ينخدع
عىل الهواء ج بتموُّ وانتقالها الجوِّ طبقات يف القريبة األشباح ضوء انعكاس وسببه وماء،

الصحراء. صفحات
ذلك عىل وقس بعض، من بعضها يميز ال أو األلوان بعض يرى ال من الناس ومن
وأحدُّ سمًعا أقوى هو ما األعجم الحيوان ومن األصوات، كل ندرك ال فإننا املسموعات،

اإلنسان. من نظًرا
سعتها عىل نجدها، به ونشعر نراه عما التعبري آلة هي التي اللغة إىل نظرنا وإذا
أكثرها فإن مثًال، األلوان هذه الصفات. من كثري عىل الداللة يف قارصة مادتها، وغزارة
والحيوانات، املعادن أو واألثمار األزهار ألوان من يشبهه بما ويسمى خاص، اسم له ليس
والرمادي، والسنجابي والذهبي والفيض والزيتوني والوردي البنفسجي اللون فيقال
الصنوبري الشكل كقولنا واألشكال والورد، والقرنفل املسك رائحة مثل الروائح وكذلك
يف ا عامٍّ بل العربية، باللغة ا خاصٍّ النقص هذا وليس ذلك، ونحو واإلهليلجي والبيضوي

60



خاتمة

أسماء من أو أفعاًال األصل يف كانت أنها يجد املعاني أسماء يف بحث ومن اللغات، سائر
ِمن والبَالَغُة فبَاَن، رغوتُه ذهبَْت إذا اللبَن، أفَصَح ِمن كالفصاحة املحسوسات، أي الذوات
َمَجَدِت من وامَلْجُد الَغليظ، للَحَطِب الَجَزل من والكالم الرأِي يف والَجَزالة وصل، أي بَلَغ
العايل، للَمكان ف الرشَّ من وغريه النََّسب يف والَرشف كثري، مرًعى يف وَقَعْت إذا ابة، الدَّ
اللِّجام، ِحْكَمة من والِحْكَمة َربََطه، أي البَِعري َعَقَل ِمن والعَقُل بعينه، رأَى ِمن والرأي
َلِحق، أي أَدَرك ِمن واإلِدَراك النار، ذََكاء ِمن والذَّكاء َحِفَظه، أي ِوعائه يف جَعَله ووعى
األمور عىل الَّة الدَّ األلفاظ يف بالبحث يُعَلم ا ِممَّ ذلك وغري الشجرة، هذََّب من امُلهذَّب والرَُّجل

امَلعنويَّة.
الطبيعة يف فإن الحروف، يتناول بل واأللفاظ، املعاني عىل اللغة عجز يقترص وال
بما إال عنها التعبري يمكن وال اللغات، جميع حروف يف يحاكيها ما يوجد ال أصواتًا
والرنني، والزفري، والزئري، والهزير، والرصير، والصفري، كالهدير، األسماء من عليها يدل

ونحوها. واألزيز، والصليل، والهزيم، والطنني،
وقيل ووحي، توقيف أنها إىل فريق فذهب اللغة، نشأة يف قديًما العلماء اختلف وقد
الحيوانات، ألصوات محاكاة األصل يف كانت أنها الراجح والرأي وتواطؤ، اصطالح إنها
والقلب، والزيادة، كالتكرار، النمو، بعوامل تدريًجا ت ترقَّ ثم الطبيعة، قوى وتفاعل
مر عىل األلفاظ يف حدثت التي التغريات من ونحوها واالشتقاق، والنحت، واإلبدال،
رينان، وأرنست مولر مكس مثل اللغات، أصل يف الباحثون ذلك أثبت كما الدهور،
به قال فقد الرأي؛ هذا يف السبق فضل للعرب أن عىل املتأخرين. العلماء من وغريهما
ما الزهر يف فقال السيوطي،1 الدين جالل فيه ووافقهم سنة، ثمانمائة نحو من علماؤهم
كدوي املسموعات األصوات من هو إنما كلها اللغات أصل أن إىل بعضهم «وذهب نصه:
ونحو الظبي، ونزيب الفرس، وصهيل الغراب، ونعيق املاء، وخرير الرعد، وحنني الريح،
انتهى متقبل» ومذهب صالح وجه عندي وهذا بعد، فيما ذلك عن اللغات ُولِّدت ثم ذلك،
الكتب يف ورد ما ينايف ال املحققني العلماء بعض قال كما الرأي وهذا السيوطي. كالم
اإللهام هو إنما والقرآن، التوراة يف ورد كما كلها األسماء آدم تعليم من املراد فإن املنزلة،
وميزه اإلنسان، يف هللا أودعها التي الناطقة القوة بطبيعة االرتجال عىل واإلقدار وضعها إىل

٩١١ه. سنة وتُويفِّ ٨٤٩ه سنة السيوطي الدين جالل اإلمام ُولد 1
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محاكاة األصل يف كان فإنه النظم؛ عىل يصدق اللغة يف قيل وما الحيوان، سائر عىل بها
وأصل الغناء، هو إنما الكالم، نظم األمم إىل أوحى الذي أن ذلك وبيان الطبيعة، ألصوات
وتغريد األمواج، ودوي األشجار، وحفيف املاء، كخرير الطبيعة أصوات محاكاة الغناء
كلها أصلها فإن املوسيقية، والنغمات الشعرية األوزان بني فرق وال ذلك، ونحو الطيور،
التي واألصول األحكام هذه له توضع أن قبل وُوِجد طبيعي، فالنظم وسكون، حركات
نظموا كيف يُعرف لم أنه عىل الجاهلية، شعراء نظمه ما عىل قياًسا الخليل استنبطها
ُوضعت العربية اللغة أن كما األنغام، علم وضع قبل ُوجد والغناء األوزان، هذه عىل الشعر

النحو. علم وضع قبل الكلم يف والبناء اإلعراب من الصفة بهذه
موضوع عن بي شطَّ الذي االستطراد لهذا معذرًة الكريم املطالع أستميح وهنا
سبل أمامي فتشعبت وغرائبها، محاسنها واستهوتني الطبيعة بجمال ِهمُت فقد الكالم،
ومن فن، إىل فن من االنتقال محبة إىل بطبعه ميال واإلنسان شجون، والحديث الحديث،
من در وهلل َفنٍَن، إىل َفنٍَن ومن شجرة، إىل شجرة من يتنقل كالطري مستجد، إىل معهود

قال:

م��ن��ه��ِل ع��ن��د ت��ق��ْف ال ص��اٍف ك��لَّ وِرد ��ِل ال��تَّ��ن��قُّ ف��ي ال��ه��وى ف��ل��ذَّاُت ��ْل تَ��نَ��قَّ
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جزائر أشهر عن تارخيية خالصة
إجيه بحر

أدوار جميع يف عليها استولت التي الدول سايرت أنها رأى الجزائر، هذه تاريخ يف نظر من
تدل كما العظيمة، الحوادث من فيها وقع وما حروبها، يف حليفتها وكانت حضارتها،
والشأن، الشهرة من الزمن غابر يف لها كان ما عىل شاهد أكرب هي التي آثارها ذلك عىل
طبقات يف البحث أراد ملن واسع مجال أنها رأينا الطبيعية؛ الوجهة من إليها نظرنا وإذا
وأوضاعها أشكالها وتنوع الصخور تركيب ففي والحيوان، والنبات املعدن وأنواع األرض،
ونحوه الجيولوجيا علم قواعد تطبيق يف يفيد ما والسيول والرباكني الزالزل فعلته وما
والركائز، املعادن، أنواع من وهناك غوامضها، من الكثري وكشف الطبيعية العلوم من
ما البحرية، واألصداف الربية، والحيوانات الغريبة، واألعشاب واألشجار، األنجم، وصنوف

الحرص. يفوق
كان أنه وصفها؛ يف الشعراء نظمه وما الجزائر هذه تاريخ عىل االطالع من ويُرى
وبعضها واملزايا، الخصائص من به اشتُهرت ما عىل يدل ما منها أسماء، عدة ألكثرها
أسماء هي أو الغابرة، العصور يف بعبادتها ت اختصَّ التي اآللهة كأسماء ميثولوجية، أعالم
صفات وبعضها حكموها، الذين امللوك أو واستعمرتها عليها أغارت التي القبائل رؤساء
مدنها أسماء هي أو االسمية، عليها فغلبت بمحاسنها، تغنوا الذين الشعراء بها نعتها
معناه يف اختلفت ما األسماء ومن الجزء، باسم الكل تسمية من عليها فأُطلقت الشهرية،

والتحريف. املسخ من إليه تطرَّق ِلما اآلراء
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من فهي جمة؛ فوائد املعاني من عليه تدل وما األسماء هذه مآخذ عىل الوقوف ويف
غوامضه، واستجالء التاريخ معضالت من الكثري لحل العلماء بها توصل التي الوسائل
علماء عىل لتعذَّر معاملها، درست التي املدن مواقع عىل القديمة األسماء داللة ولوال
أن القول وُخالصة النفيسة. والذخائر الثمينة اآلثار من تحتويه ما عىل العثور العاديات
بحل إال ينكشف ال ما وكنوزها العلوم أرسار من فيها أُودع خزائن هي إنما األعالم تلك

رموزها.
املدن سائر تواريخ من كغريه فهو الخالية، العصور يف الجزائر هذه تاريخ أما
الشعراء، وقصائد اليونان أساطري يف عنها ورد ما ولوال الِقدم، ظلمات تغشاه القديمة
عىل اطلعت قد ولذلك عنها؛ يشء ُعرف ملا اآلثار، عليه دلَّت وما القديمة، التواريخ وبعض
املعاجم من ذكرها فيه ورد وما وصفها، يف الشعراء نظمه وما القديمة، الكتب من كثري
يف وسًعا أدَّخر ولم ، املظانِّ من ذلك ونحو الجغرافية، وكتب العلمية والنرشات الكربى
الجزائر هذه جغرافية عىل دوَّنته ما يف أقترص ولم والتدقيق، والتحقيق والتنقيب البحث
والفالسفة العلماء من فيها نبغ ومن الصناعات، من به اشتهرت ما ذكرت بل وتاريخها،

واملعلومات. الفوائد من ذلك ونحو سكانها، وعدد منها، كل ومساحة والشعراء،
سفيد، بحر لوالية تابعة كانت التي الجزائر أشهر تاريخ الخالصة هذه حوت وقد
وعددها «بالدوديكانيز» املعروفة الجزائر وهي إيطاليا، عليها استولت التي الجزائر ومنها
«جزيرة باسم الرتك عند وتُعَرف «كاستلوريزو»، اسمها صغرية وجزيرة رودس) (غري ١٣
عدد ومجموع مربًعا، كيلومرتًا ٢٥٤٧ رودس فيها بما الجزائر هذه مساحة وتبلغ ميس»،

نفس. ١١٨٠٠٠ األخري اإلحصاء حسب سكانها
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إيطاليا لدولة التابعة اجلزائر

Cos استانكوي جزيرة (1)

إىل نسبة و«مريوبس» والغابات) البحار إالهات (من «نمفيا» قديًما الجزيرة هذه يت ُسمِّ
بذلك، يت ُسمِّ و«النجو» الخالية، العصور يف استعمرتها التي القبائل إحدى رئيس «مريوب»
ذكرها وورد «كوس»، أسمائها وأشهر الشكل، مستطيلة ألنها بعضاملؤرخني؛ زعمه ما عىل
«مريوب»، ابنة اسم وهو «كو» وأصله ،١ عدد ٢١ إصحاح الرسل، أعمال يف االسم بهذا
ُعرفت الذي و«استانكوي» القديمة أسمائها من وهو «استانكيو»، ومنه ذكره، تقدَّم الذي
يف واقعة رودس، بعد إيجه بحر يف إيطاليا جزائر أكرب الجزيرة وهذه الرتك. عند به
ترى كما الشكل مستطيلة وهي الصغرى، آسيا يف (هاليكارناس) بودروم خليج مدخل
٢٨٢ ومساحتها الجهات، باختالف عرضها ويختلف كيلومرتًا، ٤٤ طولها الخريطة، يف
وعدد مرتًا، ٨٧٥ ارتفاعه خريستو، جبل أعالها جبال سلسلة وتخرتقها مربًعا، كيلومرتًا
مناظرها. وجمال تربتها بخصب واشتهرت نفًسا، ١٦١٧٠ األخري اإلحصاء حسب سكانها
كربيتية مياه وفيها والربتقال، والليمون والزيتون والتني العنب حاصالتها وأهم
امليثولوجيا يف عنها وورد القدم، غياهب فتغشاه القديم تاريخها أما حديدية، ومياه حارة
رودس عىل أغارت التي األمم عليها استولت وقد ذكرها، عن املقام يضيق كثرية روايات
البيزنطية واململكة الرومانية الدولة اليونان بعد وحكمتها منها، القريبة الجزر من وغريها
حوزتهم يف وبقيت (الشفاليه)، الفرسان وافتتحها جنوى، وحكومات البندقية وأمراء
الفرسان أولئك فيها شاد وقد العثمانية، الدولة عليها استولت حيث ١٥٢٢م؛ سنة إىل
والرسوم النقوش من وكثري شاراتهم، عليها تزال وال اآلن، إىل باقية وهي منيعة، حصونًا
أوج بلغت ولكنها اليونان، تاريخ يف يُذَكر شأن الجزيرة لهذه وليس التاريخية، والنصوص
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الطب، أبي أبقراط رأس مسقط فهي الرجال؛ عظماء من فيها نبغ بمن والفخر الشهرة
فيها ظهر من غري اإلطالق، عىل اليونان مصوري أبرع وهو الشهري، املصور أبيل ووطن
العلماء أشهر من وفلياس الفالسفة، أكرب من وهو أريستون، مثل والفالسفة العلماء من
ممتدة دلب شجرة الجزيرة هذه ويف فيالدلفوس، لبطلميوس معلًما وكان والشعراء،
حوله ويجتمع أبقراط، تحتها يجلس كان التي الشجرة إنها يقال الظالل، وارفة األغصان
من بلغ وقد الجزيرة، أهل عند سامية منزلة الشجرة ولهذه الطب، علوم لتلقي تالميذه
تنكرس لئال الرخام؛ من بأعمدة الكبرية أغصانها سندوا أنهم عليها وحرصهم بها عنايتهم
حققه كما قرون، خمسة من أكثر تعيش ال الدلب شجرة كانت وملا الرياح، عصف من
الشجرة هذه أن فيُحتمل قرنًا، ٢٣ اآلن إىل أبقراط1 عهد من مىض وقد النبات، علماء
الجزيرة هذه يف وكان أبقراط، لذكرى إحياءً األصلية الشجرة مكان بعد فيما ُغرست

الطب. إله ألسكوالب عظيم هيكل

Nissyrosنيسريوس جزيرة (2)

الرخام من نوع وهو «بورفريس» القديم واسمها التني، إىل نسبًة «أنجريل» الرتك يها ويُسمِّ
باليونانية «بورفري» لفظة ألن بذلك ي ُسمِّ األرجوان. يشبه بما الحمرة إىل ضارب لونه
وجزيرة ذكرها مر التي استانكوي جزيرة بني واقعة الجزيرة وهذه األرجوان، معناها
وانفصلت الزمان، قديم يف استانكوي بجزيرة متصلة كانت أنها املؤرخون وروى إيلياكي،
مرتًا، ٦٩٠ ارتفاع عىل وفوهته بعيد، زمن من خامد بركان وفيها هائلة. بزلزلة عنها
األخري اإلحصاء حسب سكانها وعدد مربًعا، كيلومرتًا ٣٩ ومساحتها خصبة، وأرضها

مرتًا. ٧٢٢ ارتفاعها فيها قمة وأعىل الشكل، هرمية وهي نفًسا، ٣١٦٠
شفاء يف الخواص من حوته ملا الحارة؛ املعدنية بمياهها الجزيرة هذه اشتهرت وقد
من املياه بهذه لالستشفاء األقطار جميع من الناس ويقصدها واألمراض، العلل من كثري
(الديابيطس) السكر وداء والطحال، والكبد، واألمعاء، وأمراضاملعدة، (الروماتزم)، الرَّثْية
درجة ٥٠ إىل ٣٧ من الطبيعية حرارتها ودرجة وغريها، املزمنة الصدرية والنزالت والزالل،
من ذلك يف العنارصملا من املياه هذه تحتويه ما هنا أذكر أن رأيت وقد (سنتجراد). مئينية

٤٦٠ق.م. سنة أبقراط ُولد 1
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بيانها وهذا بحماماتها، أوروبا يف املشهورة املدن بمياه مقارنتها أراد ملن وخاصًة الفوائد،
أوكسيد املكربت، اإليدروجني البوتاسا، كربيتات الصودا، كربيتات الكميائي: التحليل حسب
كلورور الطعام)، (ملح الصوديوم كلورور البوتاسيوم، كلورور املغنيزيا، كربيتات الحديد،
برييتيك. حمض َطْفل، املغنيزيا، كاربونات الجري، كربيتات الكلسيوم، كلورور املغنيزيا،

Pathmosبطمس جزيرة (3)

ساموس جزيرة من ميًال ٢٠ بعد عىل واقعة صغرية جزيرة هي «باطنوز»، الرتك يها ويُسمِّ
٢٥٥٠ األخري اإلحصاء حسب سكانها وعدد مربًعا، كيلومرتًا ٣٢ مساحتها (سيسام)،
التي وهي قاحلة، صخرية الجزيرة وهذه مرتًا، ٢٩٣ ارتفاعها فيها قمة وأعىل نفًسا،
وفيها دوميسيانوس، اإلمرباطور عهد يف ٩٤م سنة يف اإلنجييل يوحنا القديس إليها نفي
أن يُظنُّ كهف الدير هذا وتحت النادرة، اليونانية الكتب من كثري عىل يحتوي قديم دير

الرؤيا. سفر فيه كتب يوحنا القديس

Scarpanto كربة جزيرة (4)

الجنوبية األسبوراد جزائر جميع فيه الواقعة الجزء ي ُسمِّ وبه «كارباتوس»، القديم اسمها
األربع، املدن ذات ومعناه «ترتابوليس»، القديمة أسمائها ومن رودس، ومنها إيجه، بحر يف
يف ترى كما الشكل ومستطيلة صخرية الجزيرة وهذه السبع، املدن أي و«هيباتوبوليس»
جاهلية عهد يف واختصت قديمة، وآثار وحديد رخام ومناجم كثرية غابات وفيها الخريطة،
أهلها وتنحرصصناعة الرومان، عند «نبتون» وهو البحار إله «بوسيدون» بعبادة اليونان
اإلحصاء حسب سكانها وعدد مربًعا، كيلومرتًا ٢٧٧ مساحتها السفن، وإنشاء الزراعة يف

أمتار. ١٢٠٤ ارتفاعها فيها قمة وأعىل نفس، ٧٥٠٠٠ األخري

Calchi هركيت جزيرة (5)

فورد رسمه، يف اختلفوا ولكنهم ،Calchi وهو واحد باسم اإلفرنج عند الجزيرة هذه عرفت
شتَّى صور عىل (الراهنامج) القديمة البحرية الخرائط ويف والجغرافية التاريخية الكتب يف
غرب واقعة صغرية جزيرة وهي ،Charchi ،Carthi ،Charci ،Caravi ،Chalki وهي
هيكل فيها وكان والوهاد، األنجاد وكثرية صخرية وهي منها، قريبة مسافة وعىل رودس،
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يف رودس قاسمت وقد الصناعات، من يُذَكر يشء فيها وليس خصبة، وتربتها ألبولون،
مربًعا، كيلومرتًا ٣٠ مساحتها عليها، استولت التي والدول فيها، وقعت التي الحوادث جميع
مرتًا. ٥٧٥ ارتفاعها جبالها يف قمة وأعىل نفس، ١٣٠٠ األخري اإلحصاء حسب سكانها وعدد

Symi سومبكي جزيرة (6)

«ياليسوس» ابنة اسم أنه إىل بعضهم فذهب االسم، هذا أصل يف املؤرخني قدماء اختلف
باسمها، فُسميت الجزيرة، هذه إىل بها وأتى البحر، آلهة من «غلوكوس» اختطفها التي
ذكرها وورد الرومان، عند نبتون وهو البحار، إله «بوسيدون» زوجة اسم إنه وقيل
وقد السمك، وصيد اإلسفنج، استخراج يف أهلها صناعة وتنحرص هومريوس، إيلياذة يف
رسيعة صغرية سفن وهي بالسمبك، املعروفة السفن بعمل قديًما الجزيرة هذه اشتهرت
التي الجزائر من وهي سومبكي، وهو الرتك عند به عرفت الذي االسم ومنها السري،
مع باإلشارات للمخابرة ومركًزا منيعة حصونًا فيها شادوا وقد الفرسان، عليها استوىل
وبقيت األرخبيل، من تمر التي السفن ملراقبة املركز هذا وقتئٍذ أنشئ وقد رودس، جزيرة

.١٥٢٣ سنة يف العثمانية الدولة احتلتها أن إىل الشفاليه حوزة يف
األخري اإلحصاء حسب سكانها وعدد مربًعا، كيلومرتًا ٦١ الجزيرة هذه ومساحة

مرتًا. ٥٤٨ ارتفاعها فيها قمة وأعىل نفس. ٧٠٠٠

Casosقاشوط جزيرة (7)

صغرية جزيرة وهي (كريد)، إقريطش وجزيرة ذكرها تقدم التي كربة جزيرة بني واقعة
يشء فيها وليس وعسلها، بخمرها قديًما واشتُهرت الهواء، طيبة اإلقليم معتدلة صخرية،
األخري اإلحصاء حسب سكانها وعدد مربًعا، كيلومرتًا ٦٢ مساحتها الصناعات، من يذكر

مرتًا. ٥٢٠ ارتفاعه جبالها وأعىل نفًسا، ١٧٦٠

Calimno قاليمنوز جزيرة (8)

،Calymnos وهي شتى، صور عىل والخرائط القديمة الكتب بعض يف اسمها ورد
وفيها الكبرية، التجارية املراكز من الجزيرة وهذه ،Calmine ،Calamo ،Calydna
مساحتها لإلسفنج، ومغاوص (الشفاليه) والفرسان اليونان عهد من قديمة آثار بعض
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ارتفاعها فيها قمة وأعىل ،٢٤٠٠٠ األخري اإلحصاء حسب سكانها وعدد كيلومرتًا، ٩٨
مرتًا. ٦٨٥

Leros لريوز جزيرة (9)

الخريطة) (انظر ذكرها، تقدم التي «كاليمنوز» وجزيرة «لبسوس» جزيرة بني واقعة
اشتهرت وقد «لريوز»، الرتك ويكتبه «لريوس» وهو واحد اسم غري الجزيرة لهذه وليس
ويقصدها مناظرها، وتنوع مائها وعذوبة جوها وصفاء هوائها وطيب إقليمها باعتدال
أحسن عىل كبري فندق قريب عهد من فيها بُنَي وقد األقطار، جميع من الصيف يف الناس
يف قمة وأعىل نفس، ٤٠٠٠ سكانها وعدد مربًعا، كيلومرتًا ٦٣ مساحتها نظاٍم، وأتمِّ طرز

مرتًا. ٣٨٠ ارتفاعها جبالها

Slampalia أوسرتباليا (10)

بعض يف الجزيرة هذه وذكرت وصفها، تقدم التي «استانكوي» جزيرة غربي واقعة
ارتفاعها فيها قمة وأعىل جبلية، وهي و«أسرتوباليا»، «إستيباليا» باسم القديمة الكتب

مرت. ٥٠٠
سنة يف العثمانية الدولة وافتتحتها ١٢٠٧م. سنة يف البندقية أمراء عليها استوىل
وعدد مربًعا، كيلومرتًا ٩٥ مساحتها الطليان، احتلها أن إىل حوزتها يف وبقيت ،١٥٢٢

نفًسا. ١٣٧٠ األخري اإلحصاء حسب سكانها

Piscopi إيلياكي جزيرة (11)

وكانت ذكرهما، تقدم وقد (نيسريوس)، «أنجريل» وجزيرة هركيت جزيرة بني واقعة
وفيها الشكل، مستطيلة صغرية جزيرة وهي ،Tilos أو Telos «تيلوس» قديًما تسمى
القرن يف البندقية أمراء بعض وحكمها منها، الغربية الجهة يف جبل عىل قائمة قديمة قلعة
افتتحتها أن إىل حوزتهم يف وبقيت (الشفاليه) الفرسان عليها استوىل ثم عرش، الثالث
حسب سكانها وعدد مربًعا، كيلومرتًا ٦٣ ومساحتها إيطاليا. احتلتها ثم العثمانية، الدولة

مرت. ٦٠٠ ارتفاعها جبالها يف قمة وأعىل نفًسا، ١١٦٠ األخري اإلحصاء
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Lipsosلبسوس جزيرة (12)

تسمى وكانت ذكرهما، تقدم وقد «لريوز»، جزيرة وشمايل «بطمس» جزيرة رشقي واقعة
أهلها واشتهر التاريخ، يف يذكر شأن لها ليس صغرية جزيرة وهي Lepsia «لبسيا» قديًما
مربًعا، كيلومرتًا ١٦ مساحتها التبغ، حاصالتها وأهم السمك، وصيد األرض فالحة يف

مرتًا. ٢٧٥ ارتفاعها فيها قمة وأعىل نفًسا، ٥٦٠ األخري اإلحصاء حسب سكانها وعدد

Castellorizoميس جزيرة (13)

«ماجست» قديًما تسمى وكانت األحمر، القرص ومعناه ،Castelrosso الطليان يها ويُسمِّ
إنشاء يف أهلها صناعة وتنحرص األناضول، بر من قريبة صغرية جزيرة وهي Megiste
٨٨٨م سنة يف الجزيرة هذه عىل العرب واستوىل واملالحة، اإلسفنج واستخراج السفن
افتتحها أن إىل حوزتهم يف وبقيت منيعة، حصونًا فيها وبنوا (الشفاليه)، الفرسان ثم
الرشقي الطِّْرز من ثيابًا نساؤها وترتدي ،١٩١٢ سنة يف إيطاليا واحتلتها العثمانيون،
سكانها وعدد مربعة، كيلومرتات ٩ مساحتها (األرناؤد)، األلبانيني مالبس تشبه القديم،

مرتًا. ٢٥٢ ارتفاعها جبالها يف قمة وأعىل نفًسا، ٢٧٤٠ األخري اإلحصاء حسب
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إجيه بحر يف

Mitylène مدليل جزيرة (1)

الصغرى آسيا ساحل عىل واقعة إيجه، بحر جزائر وأشهر أعظم من الجزيرة هذه
رودس، من أكرب وهي شماًال، (بوزجه) «تندوس» وجزيرة جنوبًا «ساقز» جزيرة بني
أعمال يف ذكرها وورد تقديًرا، ١٤٠٥٤٠ سكانها وعدد مربًعا، كيلومرتًا ٢٨٧٠ مساحتها
أنها الجزيرة هذه عن املؤرخون تناقلها التي الروايات ومن ،١٤ عدد ٢٠ فصل الرسل
ودفعت الزمان، قديم يف ثارت التي الرباكني بفعل منه وانفصلت آسيا ببحر متصلة كانت
الجزر وأن منها، جزءًا وخسفت إيجه بحر عىل فطغت عظيمة، بشدة األسود البحر أمواج
ولهذه البحر، لجج يف وقتئٍذ غاصت التي جبالها قمم هي إنما جوارها يف التي الصغرية
من به يت ُسمِّ القديمة، مدنها أحد اسم وهو Issa «إيسا» منها أسماء، عدة لجزيرة
يت ُسمِّ ثم إليهم، نسبًة «بالسجيا» يت ُسمِّ البالسجة بها نزل وملا الكل، عىل الجزء إطالق
Lessbusليسبوس ابنته زوج الحكم يف خَلَفه وملا ملوكها، أحد باسم Macarie «ماكاري»
أسمائها ومن اليونان، عهد يف به اشتهرت الذي االسم وهو «ليسبوس» باسمه يت ُسمِّ
لكثرة Lassia و«السيا» والخالعة، الرتف يف أهلها النهماك Himerte «هيمرت» القديمة
قديم يف يُظنُّ ما عىل حكموها الذين األمازون إىل نسبًة Ethiope و«أثيويا» فيها، الغابات
الحديث واسمها الشهرية، مدنها أحد باسم Egira و«أجريا» إثيوبيا، من وأصلهم الزمان،

الرتك. عند به عرفت الذي مدليل ومنه ،Mitylène متيلني
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من سلسلتان الجنوب إىل الشمال ومن الغرب إىل الرشق من الجزيرة هذه ويخرتق
حاصالتها وأهم أثمارها. وجودة هوائها وطيب إقليمها باعتدال اشتهرت وقد الجبال.
فيها ويوجد رخام، ومناجم واسعة، وغابات عذبة عيون وفيها والزيتون، والتني العنب
امتدحه وقد بخمرها وامتازت إليها، نسبًة ليسباس يسمى أسود، ثمني وحجر العقيق،
بابل»، «خمرة العرب يقول كما لسبوس»، «خمر فيقال املثل به يَُرضب وكان الشعراء،
من الحسان فيه تجتمع وكانت ألبولون، هيكل فيها وكان بالجمال، نساؤها واشتهرت
السبق قصب منهن حازت ومن بمحاسنهن، والتنافس للمباراة السنة يف مرة الحجال ربات

واالنتصار. الفخر رمز وهو الغار، من بإكليل تُكلَّل كانت املضمار هذا يف أترابها عىل
واألمراض، العلل من الكثري شفاء يف خاصية لها معدنية ينابيع الجزيرة هذه ويف
آثار الجزيرة هذه ويف (سنتجراد)، مئينية درجة ٧٦ الطبيعية حرارته درجة بعضها
أنحاء جميع من إليها يَِفدون الذين العاديات علماء لرحال محطٍّا أصبحت وقد قديمة،
النفيسة اآلثار من القديمة مدنها أطالل حوته عما والتنقيب للبحث وأمريكا أوروبا
«كاسرتو» اآلن تسمى التي املدينة من بالقرب كانت املدن هذه وأقدم الثمينة، والذخائر

.Castro
القرون ظلمات تحجبه القديمة، املدن تواريخ من كغريه فهو القديم تاريخها أما
هم البحث، إليه وصل ما عىل استوطنها، من وأقدم واألوهام. الظنون وتغشاه الخالية
نزل طروادة حروب أثناء يف أنه املؤرخني بعض وروى األيوليون، بعدهم وجاء البالسجة،
تلك بعد ديوميدس مع إليها أتى مينيالس وأن اليونانيني، من معه كان ومن عولوس بها
وإسكندر البيزنطية والدولة والرومان الفرس عليها استوىل التي الجزائر من وهي الحرب،
وافتتحوها العرب عليها وأغار جنوى، وحكومة البندقية جمهورية وحكمتها املقدوني،

العثمانية. الدولة عليها واستولت
وأرباب واملؤرخني والفالسفة والشعراء العلماء من كبرية طائفة الجزيرة هذه يف ونبغ
أساطني هم الذين السبعة الحكماء أحد وهو الفيلسوف، «بيتاكوس» أشهرهم الفنون،
الفالسفة، كبار من و«ثيوفراست» ٥٦٩ق.م، سنة وتُويفِّ ،٦٤٩ سنة فيها ُولد الحكمة،
املؤرخني، أشهر من وهيالنيكوس والفنون، العلوم جميع يف كتاب ٢٠٠ نحو ألَّف إنه قيل
هذه تاريخ مؤلفاته ومن الكبري، املؤرخ ومرتيل ٤١٥ق.م، سنة وتُويفِّ ،٤٩٦ سنة ُولد
إىل األزمنة أقدم من (سيسيليا) صقلية جزيرة عن تاريخ وله و«هرمياس» الجزيرة،
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مؤرًخا وكان و«ثيوفانوس» مقدونية، عن كبري تاريخ وله و«هراقليط» ٣٧٦ق.م، سنة
يف وهو املقدوني، إسكندر تاريخ مؤلف و«خارس» السياسة، رجال كبار ومن وشاعًرا
وقد ٦٧٦ق.م، سنة ُولد «ثرباندر»، الجزيرة هذه يف نبغوا الذين الشعراء ومن كتب، عرشة
أربعة قبًال وكانت العود، إىل أوتار ثالثة أضاف الذي هو إنه وقيل املوسيقى، فن يف برع
الذي Alcee الكبري الشاعر و«ألسيه» واملوسيقيني، الشعراء أشهر من و«أريون» أوتار،
٦٢١ق.م، سنة ُولدت الجزيرة، هذه أهل من وهي الشهرية، Sapho «سافو» بحب افتتن
نقشوا ولشهرتها واملوسيقى، النظم يف مبتكرة فنون ولها اإلطالق، عىل شاعرة أكرب وتعد
أبولون بنت وسموها الهياكل أحد يف تمثالها ووضعوا املسكوكات، بعض عىل صورتها
الحفر يف اشتهروا وممن الجميلة، الفنون ربات هن بنات، تسع له كان ألنه العارشة؛

الجزيرة. هذه أهل من وهو «ليسباتينوس»، والتصوير

Chio ساقز جزيرة (2)

قبل الحيات كثرية كانت ألنها الحيات؛ جزيرة ومعناه «أوفيوزا» القديمة أسمائها من
إقليمها، لحرارة و«أثاليا» فيها، كثري ألنه الصنوبر؛ شجر إىل نسبًة «وبيتيوزا» استعمارها
،Chione اسم من مختزل وهو ،Chio «كيو» فهو الجزيرة هذه به اشتهرت الذي االسم أما
وكان أوريون، زوجها من ابنها باسم يت ُسمِّ إنها وقيل ملوكها، أول «أونوبيون» بنت
رسيانية لفظة أنه إىل بعضهم وذهب ، قرٍّ يوم يف ُولد ألنه الثلج؛ ومعناه «كيو» اسمه
«جزيرة والعرب «ساقز» الرتك سماها كما الجزيرة، هذه يف لكثرتها املصطكى معناها

املصطكى».
وفيها مناظرها، وجمال تربتها وخصوبة هوائها بطيب الجزيرة هذه اشتهرت وقد
صادراتها وأهم اليشب، وحجر األلوان، املختلف النفيس املرمر من وأنواع حديد مناجم
والنبيذ، والزيت والصوف والحرير واملصطكى واللوز والليمون والربتقال والتني العنب
وهذه اليونان، شعراء أكرب هومريوس، رأس مسقط أنها زعمت التي السبع املدن من وهي

وساقز. وأثينا، ورودس، وأرغوس، وسالمني، وقولوفون، أزمري، هي: املدن
والعلماء الفالسفة من كثري فيها ونبغ بالجمال، الجزيرة هذه نساء اشتهر وقد
مجلد ١٢٠٠٠ عىل تحتوي ومكتبة مشهورة، مدرسة فيها وكان واملؤرخني، والشعراء
عنقود وأمامه الجناحني ذي الهول أبي صورة القديمة نقودها وعىل الكتب، أنفس من
طائفة األمم من استوطنها من وأقدم والنماء. الخصب رمز وهما خمر، إناء أو عنب
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يف استعمروها الفينيقيني أن عىل اآلثار ودلت تساليا. من إليها وفدوا وقد البالسجة،
من وهي اليونانيون. استوطنها املسيح قبل عرش الثاني القرن أواسط ويف الزمان. قديم
افتتحها أن إىل حوزتهم يف وبقيت داريوس، عرص يف الفرس عليها استوىل التي الجزائر
عليها استولت ثم بعده، من خلفائه إىل أمرها وآل ٣٣٣ق.م، سنة يف املقدوني إسكندر
حكمت التي الدول أيدي بعُد فيما وتداولتها كثرية حروب فيها ووقعت الرومانية، الدولة
العثمانية، الدولة عليها استولت ثم جنوى، وحكومة البندقية جمهورية مثل الجزائر، هذه
بقيادة كبريًا أسطوًال الجزيرة هذه إىل توسكانا أمري فرديناند أرسل ١٥٩٥م، سنة ويف
عاصفة هبت ذلك أثناء ويف عليها، واستوىل فحارصها أورسينو، فرجينيو الشهري األمريال
عىل الرتك فهجم باألسطول وعاد رجل، ٥٠٠ قلعتها يف فرتك الرحيل، إىل ألجأته شديدة
أسوار فوق رءوسهم وعلقوا آخرهم، عن أفنوهم حتى السيف فيهم وأعملوا الرجال، هؤالء
العثمانية، الدولة إىل عادت ثم البندقية، جمهورية عليها استولت ١٦٩٤ سنة ويف املدينة،

نفس. ٧٤٠٠٠ التقريب بوجه سكانها عدد ويبلغ

Lemnos ليمنى جزيرة (3)

ذات أي و«ديوسبوليس» فيها، بركان لوجود امللتهبة؛ ومعناه «أثاليا» قديًما يت ُسمِّ
أسمائها ومن و«مريين»، «هيفاستيا» هما مشهورتان مدينتان فيها كان ألنه املدينتني؛
إىل نسبًة و«فولكانيا» الجزيرة هذه ملوك أحد «ثولس» بنت اسم وهو «هيبسبيل»،
مربع، كيلومرت ٦٠٠ ومساحتها إيجه، بحر جزائر أكرب من وهي الجحيم، إله «فولكان»
أي أوروس» «أجيُّوس املسمى الجبل رشقي واقعة وهي تقديًرا، ٢٩٠٠٠ سكانها وعدد
أثوس»، «جبل باسم الجغرافية كتب يف املشهور وهو إييل الروم جبال من املقدس، الجبل
وكان غربيها، ووقوعه الرتفاعه الجزيرة عىل وينترش الجبل هذا ظل يمتد الغروب وقبيل
مثله يوجد وكان املسالك، متشعب األرض تحت رسب وهو (البرنت) تيه الجزيرة هذه يف
ليمنوس جزيرة البرنت إن بلينوس وقال (كريد)، إقريطش وجزيرة وإيطاليا مرص يف
ولم معامله درست وقد فيه، عاموًدا ١٥٠ ووجود بنائه، بمتانة الثالثة نظائره عن يمتاز

اآلن. أثر له يبَق
مئينية درجة ٤٠ إىل ٣٨ من الطبيعية درجتها حارة معدنية عيون الجزيرة هذه ويف

والعصبية. الجلدية األمراض شفاء يف خواص ولها (سنتجراد)
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Tenedos بوزجه جزيرة (4)

قديًما تسمى وكانت وفرجيليوس، هومريوس أشعار يف الجزيرة هذه ذكر ورد
واستعمروها عليها، وفدوا الفينيقيني أن عىل يدل االسم وهذا و«فينيقه»، «لرينيسوس»
كان إنه وقيل القدماء، ملوكها أحد «تنيس» باسم «تندوس» يت وُسمِّ الزمان، قديم يف
بوغاز تجاه واقعة الجزيرة وهذه املسيح، قبل عرش الرابع القرن يف صيدا ملوك من
أي يس» آطه «بوغاز الرتك سماها ولذلك إيجه؛ ببحر مرمره بحر يصل الذي الدردنيل
عرضها ومتوسط كيلومرتات، ٩ طولها الشكل ومستطيلة صغرية وهي البوغاز، جزيرة
٦٠٠٠ سكانها وعدد بخمرها، قديًما واشتهرت العنب، حاصالتها وأهم كيلومرتات، ٥
عظيم ومعبد «أيوليكا»، أو «أيوليس»، تسمى عامرة مدينة فيها وكان تقديًرا، نفس
والعرب والرومان املقدوني وإسكندر الفرس عليها استوىل التي الجزر من وهي ألبولون،
حكم إىل عادت ١٦٥٦م سنة ويف الفاتح، محمد السلطان افتتحها ثم البندقية، وأمراء
احتلتها أن إىل حوزتها يف وبقيت العثمانية، الدولة اسرتجعتها ١٦٥٧ سنة ويف البندقية،

التقريب. بوجه نفس ٦٠٠٠ سكانها وعدد اليونان،

Icariaقاريوط جزيرة (5)

وورد «ديدال»، ابن «إيكار» إىل نسبًة «نيكاريا» أو «إيكاريا» ثم «إيكاروس» أوًال يت ُسمِّ
يف بنى الذي وهو بارًعا، مهندًسا كان «ديدال» أن اليونان) (أساطري امليثولوجيا يف
أكثر يف مجاًزا ديدال لفظة وتطلق املشهور، (التيه) الالبرينت (كريد) إقريطش جزيرة
القديمة أسمائها ومن مضيق، أو مأزق أي أو شعاب، ذي طريق أي عىل اإلفرنجية اللغات
صخرية وهي (سيسام)، ساموس جزيرة غربي واقعة وهي السمك، جزيرة أي «إيكتيسيا»
معدنية، وينابيع ذهب ومناجم وبلوط صنوبر غابات وفيها جبال، سلسلة طوًال وتخرتقها
وهي التاريخ، يف يذكر شأن لها وليس إقليمها، واعتدال هوائها بطيب اشتهرت وقد
افتتحتها أن إىل حوزتهم يف وبقيت (الشفاليه)، الفرسان عليها استوىل التي الجزائر من
املشهور الفحم منها ويُجَلب اإلسفنج، وصيد املالحة يف أهلها واشتُهر العثمانية، الدولة

إليها. نسبًة بالقاريوطي
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Imbros أمربوز جزيرة (6)

شمايل واقعة الشكل، مستطيلة صغرية جزيرة وهي «ملربوس»، الكتب بعض يف يت وُسمِّ
شكلها، باختالف عرضها ويختلف كيلومرتًا، ٣٠ نحو طولها (بوزجة)، «تندوس» جزيرة
فحم ومناجم ورصاص ذهب معادن وفيها صخرية وهي كيلومرتًا، ١٦ طوله ومعظمه

التقريب. بوجه نفس ٥٠٠٠ سكانها وعدد قديمة، وآثار حجري

Ipsara إبصاره جزيرة (7)

باسم ُعرفت ثم «بسرييا»، هومريوس وسماها «بسريا» باسم القديمة الكتب يف ذكرها ورد
جزيرة شمايل واقعة صغرية جزيرة وهي «إبصاره»، يكتبونها والرتك بسارا، أو إبسارا
صغرية، أخرى جزر وبعض بسارا»، «أنتي تسمى منها أصغر جزيرة وغربيها ساقز،

تقديًرا. ٥٦٠ سكانها وعدد الهواء، طيبة اإلقليم معتدلة وهي

Fournis فورنوز جزائر (8)

ليس صغرية جزائر عدة وهي (سيسام)، ساموس وجزيرة قاريوط جزيرة بني واقعة
وصيد والجبن الفحم وعمل األغنام تربية عىل أهلها صناعة وتقترص ذكره، يهم ما فيها

رخام. معادن وفيها السمك،
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