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  مقدمة

  
جامعة أنقرة بترمجة النص املوجود على خريطة الريس بريى من اللغة  –عفت عنان / قامت د  -

  .التركية القدمية اىل اللغة االجنليزية 
ولست بعاملا أو ما , وقد سبقىن ىف هذا بعض العلماء , جنليزية اىل العربية ولقد قمت بترمجة تلك النسخة اال

 وأصبحت تلك الترمجة هى, ومل أجد ترمجة لتلك اخلريطة على االنترنت فقمت هبذا االجتهاد البسيط , شبه 
  ........املوجودة اآلن واملنشورة على االنترنت فيما أعلم  الكاملة الوحيدة الترمجة العربية

  
ترمجه  –صاحبة الترمجة االجنليزية للخريطة  -عفت عنان / وأرفقت ىف هذا البحث الصغري مقاأل للدكتور 

  عبد الرمحن الكيالىن / ونسقه الدكتور 
  

  ...وصورة خلريطة كريستوفر كوملبس , كما أرفقت صورة توضيحية خلريطة الريس بريى 
  

  ....بدأت أوال باملقال مث أتبعته بالترمجة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حممد موسى / مث أخص بالشكر منتدى التاريخ التابع ملوقع فضيلة الشيخ الدكتور , أشكر اهللا سبحانه وتعاىل على هذا التوفيق 
  واهللا تعاىل يشهد أىن أحبه ىف اهللا  –حفظه اهللا  –يف الشر

  
فقد وجدت ضالىت بينكم وأستفدت كثريا من املقاالت واملواضيع املتميزة جدا جدا الىت يغص هبا , جزاكم اهللا خريا يا أهل املنتدى 

  املنتدى املبارك 
  ع هبذا بعض الباحثني إن شاء اهللا عسى أن ينتف, وأهدى هذا البحث الصغري اىل منتدى التاريخ وكل األعضاء 

  
  أخوكم

  السلطان بايزيد/ العضو 
  "حممود"



                        www.altareekh.com/vbخاص لمنتدى التاريخ          
 

3 
 

  * حياته وأعماله: أمري البحر العثماين بريي رئيس

  لألستاذ الدكتور عفت إينان 

 عبد الرمحن كيالين : ترمجة وتنسيق

  مقدمة

حيث [1]الوقفة األوىل يف هذه الرحلة ستكون تركيا قبل ثالثني سنة . دعنا نرحل معاً إىل بعض فترات املاضي
القرن احلايل بعد هناية حرب االستقالل، وهي اجلمهورية اليت أسسها كمال ظهرت هذه الدولة يف الربع األول من 

). 1923-1299(أخرى هي الدولة العثمانية " تركية"واليت أسست على أنقاض دولة  [2]م 1923أتاتورك سنة 
يف  قصر السالطني العثمانيني الواقع Top Kapiم كوقفة ثانية، ولنذهب معاً إىل طوب قايب 1929ولنأخذ سنة 

إن هذا القصر املؤلف من عدة أبنية وكل . Sarayburnuأمجل أحياء استانبول والذي يدعى حي سراي بورنو 
لقد قررت اجلمهورية التركية . بناء منها حماط حبديقة واسعة ليشهد مزايا خمتلفة لكل فترة من فترات احلكم العثماين

 . حتويل هذا القصر إىل متحف

  قصة اكتشاف خارطة أمريكا

اكتشف مدير املتاحف الوطنية السيد خليل أدهم خارطة مل تكن معروفة حىت ذلك الوقت للعامل  1929يف عام 
وعندما مسع أتاتورك هبذه اخلارطة أبدى اهتماماً كبرياً هبا، . وذلك خالل عملية تصنيف امللفات يف أبنية القصر

 [3]. رها كما هي لتقدم للبحث العلميوطلب أن يؤتى هبا إىل أنقرة، فدرسها مث أمر بطباعتها ونش

لقد رمست هذه اخلارطة منذ مئات السنني على جلد غزال مع أشكال وكتابات ملونة ومتنوعة، وعندما أمسكتها 
ولكن دعنا نأخذ حملة عن . سنة 24إن مشاعري اآلن عمرها . بيدي شعرت كما لو أين أعيش يف الزمن املاضي

 . ارطة وعن تاريخ الرجل الذي رمسهاالفترة اليت رمست فيها هذه اخل

هذه اخلارطة هي أقدم وأفضل خارطة رمست بيد قبطان تركي؛ وإذ مل يكن عندك مانع فلننتقل إىل القرن السادس 
 . يف هذه الوقفة الثالثة ستغطي رحلتنا مساحة كبرية. عشر

 القوة البحرية للدولة العثمانية يف القرن اخلامس عشر والسادس عشر
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رن اخلامس عشر، وبالتحديد بعد فتح إستانبول، توسعت الدولة العثمانية إىل أن أصبحت إمرباطورية، ولكي يف الق
. تستطيع هذه الدولة تأمني سيطرهتا على البحرين األسود واألبيض كان عليها أن متتلك قوة حبرية، وقد فعلت

يهم أن حياربوا البندقيني، واجلنويني وحليفهم ولكي يكون للعثمانيني اليد العليا يف البحر األبيض كان لزاما عل
وقد جنحوا يف مد سلطاهنم إىل قرب فيينا يف الغرب، وإىل . التقليدي فرسان القديس يوحنا، باإلضافة إىل اإلسبان

القوقاز وإيران والعراق يف الشرق، ونظرا إلضافة سورية ومصر وتونس واجلزائر واحلجاز واجلزيرة العربية إىل ما 
األسود واألبيض، باإلضافة إىل شواطئ األدريايت اليت أضحت : ه من قبل فقد شكلوا حلقة مغلقة على البحرينفتحو

حتت الراية العثمانية و اليت محلتها سفن األسطول العثماين عرب البحر األمحر واخلليج العريب وحبر عمان إىل احمليط 
 . اهلندي

: لقد كان بريي من أعظم أمراء البحار كأمثال. بريي رئيس وحياتهإن جمال نقاشنا اآلن يدور حول أمري البحر 
بوراك رئيس، وكمال رئيس، ومصلح الدين رئيس، وبرباروس خري الدين، وتورغوت، وقلج أخ، والذين أحرزوا 

وهم بذلك قد أرسوا . يف هناية القرن اخلامس عشر وخالل القرن السادس عشر انتصارات رائعة لألسطول العثماين
 . ائم القوة العثمانية يف البحار وحافظوا عليهادع

 ) 1554- 1470(ترمجة بريي رئيس 

. م1470و  1465ال نعلم بالدقة تاريخ مولد بريي رئيس، ولنفترض أنه ولد ما بني عامي 
ولد بريي يف مدينة غاليبويل الواقعة يف شبه جزيرة غاليبويل على حبر مرمرة، واليت كانت 

اسم بريي هو حمي الدين بريي، ووالده هو حاجي . ة يف ذلك الوقتتستخدم كقاعدة حبري
 . حممد، وعمه أمري البحر املشهور آنئذ  كمال رئيس

إن أبناء «: يقول املؤرخ العثماين ابن كمال عن األوالد الذي تربوا يف مدينة غاليبويل
هدهتم البحر وكانت أسّرهتم القوارب، وهد غاليبويل أمضوا حياهتم يف البحر كالتماسيح،

  ».والسفن ليالً وهناراً

لقد عاش بريي سبع سنوات من حياته يف مدينته . كان هذا الولد التركي، أيضاً، ينام وصوت أمواج البحر يف أذنيه
األم، وقد تلقى بريي تعليمه األويل عن العامل يف البيت وممن حوله كبقية أبناء األتراك يف ذلك الوقت، وكذلك 

مل يعد ذلك . وعقب بلوغه الثانية عشرة من عمره التحق بطاقم عمه كمال رئيس. ائي الذي نالهالتعليم االبتد
الشاب التركي بعد ذلك جمهوالً غري معروف، بل أصبح ذلك املراقب ذا اهتمام مرهف، وبطل البحار الذي سيذكر 

 . امسه التاريخ
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سنة  14لعمليات البحرية على هذا النحو لفترة وقد اشترك يف كل أنواع ا. بدأ بريي عمله حتت إشراف عمه كمال
الذي سطر فيه جتاربه واألماكن  »البحرية«دون انقطاع، وميكننا متابعة سرية حياته يف هذه الفترة من خالل كتابه 

 . اليت زارها مع عمه واألحداث التارخيية يف ذلك الوقت بأسلوب خصب ومجيل

. ىل من حياته البحرية قرصاناً، كما اقتضت العادات يف ذلك الوقتأمضى كمال رئيس السنوات األربع عشرة األو
وعندما أصبح كمال قوة ذات اعتبار يف البحر، من خالل جهوده الشخصية، حظي على اعتراف ومكانة رمسية من 

 . احلكومة العثمانية ولطاقمه القيم صاحب اخلربة

يف الوقت الذي كان فيه مسلمو .  [4]  م1494هناك عدة مصادر تشري إىل أن بريي كان مع كمال قبل عام 
م، كان كمال رئيس 1494غرناطة يطلبون العون من احلكومات التونسية واملصرية والعثمانية، وذلك يف عام 

إىل  1487ويف خالل الفترة ما بني . يعيش حياة القرصنة وكان يستخدم سفنه لنقل هؤالء املسلمني إىل إفريقية
 .ليات متعددة يف هذه البحار حتت إشراف عمه كمالم شارك بريي يف عم1493

ويردف . يديل بريي مبعلومات عجيبة ومثرية تسترعي االنتباه عن الساحل الغريب للبحر األبيض املتوسط وجزره
 : فيقول [5] قائال عن جزيرة مينورقة إحدى جزر البليار

ولدى مغادرة املرفأ باجتاه الشمال . فئ جيد، فيه مرPortolanoيطلق الناس على ذلك امليناء اسم بورتوالنو «
جتد عينا طبيعية تنبع من حتت شجرة تني، وستقابل بالتأكيد على مشارف العني ] للجزيرة[على الساحل الشرقي 

: كتاب البحرية( »..وعلى مسافة من هذه العني توجد قلعة. سفناً عربياً أو تركية ألهنا تتزود باملاء من هنا
 ). 532ص

ال رئيس وطاقمه البحري خالل فترة ست سنوات القراصنة املتواجدين حول العديد من جزر وسواحل حارب كم
البحر املتوسط الذين كانوا يستولون على السفن، وكان هؤالء يقضون الشتاء يف مرافئهم املفضلة إذا كان الطقس 

 . سيئا

وكّون عالقات محيمة مع  [6]تونس وبونة، قضى كمال رئيس فترة طويلة على طول الساحل األفريقي يف اجلزائر و
- 1490(خالل قضائه شهور الشتاء يف ميناء بونة ) البحرية، املقدمة(السكان هناك حيث كانوا يستقبلونه حبرارة 

  .وقد شارك البحارة يف معركة خاضوها بقيادة كمال رئيس ضد صقلية وسردينيا وكورسيكا)م1491

 : ذكر بريي إحدى هذه املعارك فقال
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املذكور آنفاً؛ وتريانوفا  Reserenoهناك بعض األماكن الضحلة على طول شاطئ رزرينو .. «
Terranova و اجلانب من . البلدة احلديثة: ومعىن تريانوفا يف صقلية هي. عبارة عن حصن يف أرض منخفضة

إىل أربعة أميال من  هذه البلدة عبارة عن شاطئ، وهو منتجع جيد يف الصيف، والسفن ترسو فيه على بعد ثالثة
، وهكذا كان كل )493البحرية ص . (»استولينا يف املرسى املذكور على ثالث سفن هذه املرة.الشاطئ جتاه احلصن

 .حادث يسجل بتارخيه الصحيح

وأضاف إليه خريطة عن ) 529-523البحرية ص (أما بالنسبة جلزيرة كورسيكا فإن بريي قد كتب فصالً عنها يف 
يف هذه اجلزيرة جبال شاهقة  «: قال بريي. ميل 400ات مفصلة موضحة أن حميط اجلزيرة يبلغ اجلزيرة وشروح

قمة  من هذه اجلبال حىت اآلن وذلك يف اجلهة  25وقد بلغ عدد القمم اليت عددناها . تتجه من الشمال إىل اجلنوب
البحرية ص ( ».ة بالثلوج طوال السنةوكل قمة منها مغطا. و تبدو هذه القمم وكأهنا أسنان املنشار. الشرقية منها

524.( 

إن جزيرة كورسيكا املذكورة آنفاً كانت حتت محاية اجلنوبيني، إال أنه عندما احتل الفرنسيون «: وقال عن السكان
  ».ضمن املمتلكات الفرنسية –مع بالد أخرى  –جنوة أصبحت كورسيكا 

ثاين بن حممد الثاين الفاتح سلطانَ العثمانيني، وبعد موت يف الوقت الذي يتحدث عنه بريي كان السلطان بايزيد ال
  . م أضحى حاكماً للبالد دون منافس1495أخيه جين عام 

وكي يكون الغزو أوسع كان بايزيد حياول أن يدعم قوتيه الربية والبحرية، ولذا جعل رايته وحدات خمتلفة من سفن 
شارك يف األسطول الرمسي، وكذلك فعل مع بريي رئيس وقره لقد دعا بايزيد كمال رئيس لي. القراصنة العثمانيني
وقد شارك بريي رئيس مع قوات . كان كل هؤالء ذوي خربة وتدريب و معرفة جيدة بالبحار. حسن ليساعداه

 .كهذه يف عمليات البحر املتوسط وحتت إشراف كمال رئيس

م، وكان كمال رئيساً ألركان 1500و 1499جرت باكورة أعمال بريي بالنسبة للعمليات البحرية ما بني عامي 
وقد منح بريي اإلمارة الرمسية على بعض السفن يف . البحرية ألسطول التابعية األمريية العليا للقوات البحرية كلها

  .م1502و  1500هذا األسطول، و كانت خدمته يف املعارك ضد البنادقة واضحة وذلك ما بني عامي 

 .م حتققت إثر األعمال البطولية هلؤالء البحارة1502العثمانية من معاهدة البندقية عام  إن الفوائد اليت جنتها الدولة

. بقي بريي بعد ذلك يعمل أمري حبر يف األسطول، و بعد موت عمه كمال يف معركة حبرية فقد بريي سنده الكبري
بريي كان شديدا ملوت عمه،  وال ريب إن حزن. وألسباب غري معروفة لنا، مل يكن بريي مشاركاً يف تلك املعركة

 .فاخلربة واملعرفة اللتان ناهلما  بريي من خربة عمه املتنامية خالل حياته يف البحر قد ضمنتا له الشهرة واملكانة
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وبعد موت عمه ترك بريي البحر وبدأ يعمل على أول خارطة للعامل وذلك يف غاليبويل، واجلزء الذي بأيدينا هو من  
 . بريي يف هذه اخلارطة مالحظاته عن كتابه البحرية والذي أصبح فيما بعد دليالً للمالحةوسجل . تلك اخلارطة

. يف مصر) املماليك(م كلف بريي بقيادة عدة سفن كان هلا دور يف احلملة ضد 1517-1516خالل فترة 
القاهرة عن طريق  وحتت إمارة جعفر بيك انطلق األسطول إىل اإلسكندرية، وأحبر بريي جبزء من هذا األسطول إىل

 .هنر النيل ورسم بعد ذلك خارطة عن هذه املنطقة، وسجل معلومات مفصلة عنها

وبعد أن ضمت الدولة العثمانية املتوسعة مصر إليها سنحت الفرصة لبريي ليتعرف شخصياً على السلطان سليم 
وبعد احلملة . ن قبل على السلطانوذلك أثناء معركة اإلسكندرية، وقد عرض اخلريطة اليت رمسها م) ياووز(الثاين 

 .املصرية وخالل فتره استجمامه يف غاليبويل وضع بريي مالحظاته عن املالحة ضمن كتاب

م، عبارة عن تاريخ النتصارات متتابعة، وكان يعترب 1520كان حكم سليمان القانوين، الذي تربع على العرش سنة 
) 552-549ص (ويف كتابه البحرية . ول العثماين أمراً طبيعياًاشتراك بريي يف احلملة على جزيرة رودس مع األسط

 .يذكر بريي قرار السلطان سليمان له ليعمل مستشاراً لربغال إبراهيم باشا الصدر األعظم

بعد احلملة على مصر علم إبراهيم باشا عن أمهية كتاب البحرية، فشجع بريي أن يضع مالحظاته على شكل كتاب 
 .كر بريي هذا املوضوع يف هناية الكتابوقد ذ. وينسخه ثانية

وبسبب عاصفة حبرية مل يستطيعوا أن يتابعوا طريقهم واضطروا أن يلتجئوا إىل رودس، وكانت هذه فرصة بالنسبة  
 .لبريي للتعرف أكثر على إبراهيم باشا

. مبساعدة إبراهيم باشاوبتشجيع من الباشا إبراهيم، كما ذكرنا، أعاد بريي ترتيب كتابه ونسخه مث قدمه للسلطان 
 .هـ923وكان تاريخ الكتاب عام 

ذكر بريي مقدمة كتابه ذكر بريي حسن استقبال السلطان له، وفيما بعد رسم بريي خارطة أخرى للسلطان وقدمها 
 . له

م، وما بعد هذا التاريخ يتبني من الوثائق الرمسية 1526نستطيع من خالل كتابه أن نتعرف على حياته إىل عام 
  . لدولة أنه قد عني أمرياً للسفن يف البحار اجلنوبيةل

قدم بريي خدمات عديدة للدولة العثمانية يف احمليط اهلندي والبحر األمحر وحبر العرب، وقد تقدمت به السن وهو 
سى ومع أن بريي كان ال حمال من رحيله من الدنيا، فإنه ترك خلفه عمالً خالداً وخدمات ال تن. مازال يعمل بالسفن

 . لعامل احلضارة
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وقد . إن معظم ما ذكرنا مأخوذ من مذكراته الشخصية عن جتاربه يف املالحة. وهبذا تنتهي ترمجة حياة بريي رئيس
فباإلضافة إىل لغته التركية كان يتحدث لغات عدة مثل اليونانية . كان بريي من أعظم علماء عصره يف املالحة

  . ية، وكان يرجع إىل األعمال اليت دونت بتلك اللغات لرسم خريطته للعاملواإليطالية واإلسبانية وحىت الربتغال

 .عاماً 84م عن عمر يناهز 1554ام مات بريي ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .م1954كتب هذا املقال سنة   [1] 
   .يف الفسطاط »من مفكرة القرن الرابع عشر اهلجري«انظر مقاالت   [2] 
أن مستشرقاً أملانياً هو الذي اكتشف اخلريطة، متهماً املسلمني ..) ما اخلطأ الذي حدث: (رييزعم برنارد لويس يف كتابه األخ  [3] 

   .باإلمهال وعدم االهتمام بالعلوم اليت خلفها هلم أجدادهم
   !يذكر الكاتب هنا بعض األحداث من كتاب البحرية ليستدل هبا على هذه العبارة لكين حذفت هنا ألهنا ال تدل على ما ذكره  [4] 
للدكتور عصام سامل سيسامل، طباعة  »جزر البليار املنسية«: لتتعرف أكثر عن جزر البليار وتارخيها اإلسالمي ننصح بقراءة كتاب  [5] 

   .1984الطبعة األوىل سنة دار العلم للماليني، 
  .Bonaمادة ) انظر معجم وبسترس اجلغرايف. (بونة هو االسم القدمي مليناء عنابة يف اجلزائر اليوم  [6] 
   http://www.fustat.com/geog/piri.shtmlاملقال منقول من موقع الفسطاط     [*]

http://www.fustat.com/geog/piri.shtml
http://www.fustat.com/geog/piri.shtml
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  ة العربية خلريطة الريس بريىالترمح
  ) حافظحممود ( 

  
وحتتوى اجلبال على  ........لن تالحظ وجوده ىف البداية ألنه على مسافة) فاكامى(هناك نوع من الصبغ األمحر يدعى . 1

.يوجد بعض اخلراف هلا صوف حريرى . ..........خامات غنية   
 

.اةمجيع السكان ميشون وهم عر,  -هبا سكان  –هذه البالد مسكونة . 2  
 

وهى تقع ىف اجلانب الذى تغرب فيه , هذه املنطقة تعرف بإسم والية أنتيليا . 3
, أخضر , أبيض , أمحر ( يقولون بأنّ هناك أربعة أنواع من الببغوات , الشمس 

نعون غطاء رأسهم من ريش ضالناس هناك يأكلون حلم الببغوات وي, ) أسود 
الناس يستخدمونه بدالً من , د يوجد حجر هنا يشبه احلجر األسو. الببغوات 

.رأى تلك  احلجارة......... غري واضح .........هذا صعب جداً , الفأس   
 

 : كتب الريس بريى ىف كتابه " البحري " : " وجدنا ىف سفن العدو الىت أسرناها ىف البحر املتوسط أغطية رأس من ملحوظة

"ريش الببغوات وحجارة تشبه احلجر األسود   
 

هـ  919ىف شهر حمرم سنة , ىف جاليبوىل , اخ كمال الريس  بابنخلريطة رمست بيد بريى بن حاجى حممد املعروف هذه ا. 4
) .م 1513ابريل سنة  14 –مارس  9ما بني (   

 
.هذا اجلزأ يوضح كيف مت اكتشاف هذه اجلزر والشواطىء. 5  

     
ولكن مكتوب أن يوجد كافر من جنوة امسه , هـ  896عام  مت اكتشافها ىف, هذه السواحل تسمى شواطىء أنتيليا "       

مذكور فيه أن " كوملبو " يوجد كتاب سقط ىف أيدى املذكور , على سبيل املثال . هو من اكتشف هذه األماكن " كولومبو " 
.حجار الكرمية أيضاً وعلى جانبه الغرىب يوجد هناك سواحل وجزر وكل أنواع املعادن واأل) األطلسى ( ىف هناية البحر الغرىب   

, هيا : ( وّضح هذه األمور لكل واحد من عظماء جنوة وقال , بعد أن درس هذا الكتاب كلياً " كوملبو " املذكور أعاله 
إنه حبر ملىء , !! هل يوجد هناية للبحر الغرىب , يارجل : ( قالوا ) أعطوىن سفينتني كى أذهب وأكتشف هذه األماكن 

فأسرع ذاهباً اىل ملك أسبانيا وحكى له . أنه لن يستطيع أن يأخذ املساعدة من اجلنويني " كوملبو " ذكور فرأى امل) بالظلمات 
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لقد ذهبت هلذه األرض مع كوملبو ثالث " ( قال هذه العبد األسباىن لكمال الريس . كان كمال الريس عنده عبد اسباىن 
.....غري واضح ...... اإلثنان وصلنا مضيق جبل طارق ومن هناك ذهبنا جنوباً ىف خط مستقيم مث غربأ بني , أوالً , مرات   

وبشكل تدرجيى مل يعد البحر يزبد بسبب األمواج وأصبح , رأينا جزيرة تواجهنا , ميل  4000وبع أن تقدمنا مباشرة مسافة 
ووبشكل تدرجيى  –" النجم , النجم " البحارة ينظرون اىل بوصالهتم وظلوا يرددون   –والنجم القطّىب , البحر هادىء 
وُيقال أيضاً أن النجوم ىف هذه املنطقة غري مرتبة بنفس الطريقة الىت هنا فقد رأيناها ىف , م القطّىب واصبح خمتفى ُحجب النج

سكان اجلزيرة جاءوا فأطلقوا عليهم السهام ومل يسمحوا هلم , رسوا على اجلزيرة الىت رأوها أثناء إحبارهم  .ترتيب خمتلف 
.هذه السهام مصنوعة من عظم السمك  نصائح, ال والنساء يضربون بالسهام الرج, باهلبوط وطلبوا منهم معلومات   

أهنم لن يستطيعوا أن يهبطوا على  )األسبان ( رأوا, ........ غري واضح .....كان السكان بالكامل عراة وكانوا أيضاً 
 –الناس ىف داخل املركب  –قارب وهم وعند رؤيتهم َهَرَب ال, رأوا قارباً , اجلزيرة فعربوا اىل اجلانب اآلخر من اجلزيرة 

وحدث أن يوجد أُناٌس يذهبون من جزيرة , أخذ األسبان القارب ورأوا داخله حلم إنسـان , أسرعوا خارجاً على األرض 
.اىل جزيرة يتعقبون الرجال ويأكلوهم   

فتجنبوا اهلبوط على هذه . رية جداً اقتربوا منها ورأوا على هذه اجلزيرة أفاعى كب, رأى جزيرة أخرى " كوملبو " قالوا أن 
فصطادوا مسكاً وأعطوه سكّان هذه اجلزيرة رأوا أنه ال يوجد خطر عليهم من ذلك القارب . يوماً  17اجلزيرة وظلوا هناك 
"  بو كومل" يبدو أن , هؤالء األسبان كانوا ُيعاَملون معاملة كرمية وأعطوهم خرز زجاجية , ) فيليكا ( هلم ىف قارهبم الصغري 

هؤالء , برؤيتهم هلذا اخلرز أعطوهم مسكاً أكثر , قرأ ىف هذا الكتاب أن اخلرز الزجاجية هلا قيمة عظيمة ىف تلك األراضى 
. وىف يوم ما رأوا قطعة ذهبية حول معصم امرأة فأخذوا الذهب وأعطوها خرز , األسبان دائما يعطوهم اخلرز الزجاجية 

يبدوا أنه يوجد ىف جباهلم , فذهبوا وأعطوهم ذهباً كثريا ) أعطيناكم خرزا أكثر , هباً أكثر إذا أعطيتمونا ذ: ( وقالوا هلم 
.مناجم للذهب   

توجد الآلىلء , فعندما رأوا ذلك أعطوه مزيد من اخلرز فأعطوهم مزيدا من الآلىلء , وىف يوم ما رأوا آلىلء ىف يد شخص ما 
.أو اثنتني   اجلزيرة ىف بقعة واحدة عميقة ذهعلى شواطىء ه  

لكن , وأخذوهم معهم ىف تلك السنة اىل ملك اسبانيا , وّمحلوا سفنهم بأشجار كثرية وأخذوا اثنني من املواطنني معهم 
 وبعد هذه الرحلة أرسل ملك اسبانيا, مل يكن يعرف لغة هؤالء الناس فكان يتعامل معهم باإلشارات " كوملبو " املذكور 

كانوا ميشون عراة , مل يكن هلم دين من أى نوع , كيف يبذرون وحيصدون وحّوهلم اىل دينه علم الناس , قسيسني وشعري 
األمساء الىت أُطلقت على اجلزر , اآلن أصبحت هذه البالد مفتوحة للجميع وأصبحت مشهورة , وجيلسون مثل احليوانات 

فلكى " كوملبو " عرفت بواسطتهم  وأيضاً كان بأنّ هذه األماكن " كوملبو " والشواطىء ىف تلك األراضى أُعطيت من ِقبل 
" .كوملبو " السواحل واجلزر ىف هذه اخلريطة أُخذت من خريطة , عظيم   
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يد , ىف هذه القرن ال يوجد مثل هذه اخلريطة ىف امتالك اى أحد , يوضح هذا القسم على أى طريقة ُرمست هذه اخلريطة . 6
و ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هذه هى من حواىل عشرون خمطط , وهى اآلن منتهية ومرسومة العبد الفقري هى الىت رمست هذه اخلريطة 

" العرب يسّموا هذه املخطوطات , خمطوطات رمست ىف زمان اإلسكندر ذو القرنني الىت توضح الربع املسكون ىف العامل 
برتغاليني الىت توضح بالد اهلند من هذا النوع ومن خريطة عربية للهند ومن خرائط األربع " جعفريات " فمن مثان " جعفرية 

بتحويل كل هذه اخلرائط , للمنطقة الغربية "  كوملبو " وأيضا من اخلريطة الىت رمست بواسطة , سند والصني بشكل هندسى 
لذلك فتلك اخلريطة احلالية للبحار السبعة صحيحة وموثقة مثل صحة اخلرائط املرمسوة , مبقياس واحد صار إلينا هذه الشكل 

. دنا من ِقبل البحارة لبال  
 

لكن , ساعة  22على عالقة بالكفار الربتغال الذين هم ىف هذه املنطقة ليالً  وهناراً ىف أقل فترة ساعتني وىف أطول فترة . 7
.النهار داىفء جداً والليل به ندى كثري   

 
.. …غري واضح .…ريح من الشاطىء ال, ىف الطريق اىل والية اهلند صادفت سفينة برتغالية ريح مضادة من الشاطىء . 8

فرأوا أن هذه , … غري واضح …وبعد ان قادهتم الريح جنوباً رأوا شاطىء أمامهم فتقدموا حنوه . …) السفينة ( هى 
ولكنهم بدأوا , رأوا أُناٌس ميشون وكلهم ُعراة , فرموا املرساة وتقدموا حنو الشاطىء بالقوارب , األماكن مراسى جيدة 

مكثوا هناك مثانية أيام وكانوا يتعاملون مع الناس , م السهام ونصائحهم كانت مصنوعة من عظم السمك يطلقون عليه
هذه السفينة املذكورة بدالً من الذهاب اىل اهلند , .... هذه السفينة رأت هذه األراضى فكتبوا عنهم الكثري . باإلشارات 

.لقد اكتشفوها … ات ووصفوا األراضى بالتفصيل عادوا اىل الربتغال وهناك بعد أن وصلوا أعطوهم معلوم  
 

الكفار الربتغالني كتبوه ىف .. ىف هذه البالد يبدو بأنّ هناك وحوش بيضاء الشعر هبذا الشكل وثريان هلا ستة قرون . 9
.خرائطهم   

 
ار الربتغالني مل ينزلوا هلذا السبب الكف, كل شىيء فيها خراب وُيقال أنّ أفاعى كبرية ُوجدت هنا , هذه البلد خالية . 10

.على هذه الشواطىء وُيقال أهنا حارة جداً   
 

( سافروا من األرض الغربية اىل منطقة أثيوبيا , شكلهم مكتوب ىف األسفل , وهذه األربع سفن هى سفن برتغالية  . 11
.ميل  4200املسافة عرب هذا اخلليج هى , ) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟(يقولون حنو , لكى يصلوا اىل اهلند ) احلبشة   

 
.على هذا الشاطىء برج .. ……. 12  

.على أية حال .... ………  
.ىف هذا املناخ ذهب ....... ……  
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.أخذ حبل ... ………  
.ُيقال بأّنهم قاسوا ...... ……  

 
]حقيقة أن نصف هذا الكالم مفقود هو الدليل بأن هذه اخلريطة قُطّعت نصفني : ملحوظة [  
 

وهبذه الطريقة ُدفعت بواسطة العاصفة اىل هذه اجلزر , حبست ىف عاصفة ) ؟؟؟؟(الندرز وسفينة من جنوة قادمة من الف. 13
.أصبحت هذه اجلزر معروفة   

 
, لذا يقولون , سافر ىف البحار السبعة ) سانتو براندان ( ُيقال بأّنه يوجد كاهن ىف األزمان القدمية امسه سانفو لرندان . 14

, وعندما أشعل النار بدأ ظهرها باإلحتراق فألقيت نفسها ىف املاء , معتقدا بأهنا اليابسة املذكور أعاله هبط على هذه السمكة 
ولكنها مأخوذة من , هذه احلادثة مل تذكر بواسطة الكفار الربتغاليني . فصعدوا ثانية اىل قوارهبم وركبوا سفنهم 

.القدمية ) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟(  
 

" العذارى األحد عشر " أو مبعىن آخر " أونديزى فريجيىن " م بالنسبة هلذه اجلزر الصغرية أعطوها اس. 15  
 

.وهى غري مسكونة , يوجد هبا الكثر من الوحوش والببغوات واألشجار , " أنتيليا " وهذه اجلزيرة تسمى جزيرة . 16  
 

نيقوال دى "   كان امسها هو, هذه السفينة انقادت اىل هذه األراضى عن طريق عاصفة وبقيت ىف مكان ما أُصيبت . 17
عندما يذهب املاء ] . ىف أسرهتم [ مكتوب ىف خريطته بأنّ هذه األهنار الىت ميكن رؤيتها هلا اجلزأ األكرب من الذهب " جيوفان 

..... .على خريطتهم , من الرمل ] تراب[يقوموا بتجميع الذهب الكثري   
 

) [ التفاصيل مكتوبة على حافة اخلريطة (  هذه األرض هذه هى السفينة من الربتغال الىت وقعت ىف عاصفة وجاءت اىل. 18
] . 8راجع اجلزأ الثامن   

 
لقد قاموا باتفاقية بأنّ ألفني ميل من , كل هذا اجلزأ ينتمى كلياً لألسبان , الكفار الربتغاليني ال يذهبوا غرباً من هنا . 19

لكن اجلانب اهلندى واجلنوىب ينتمى ,  يعربوا هذا اجلانب الربتغاليني ال, اجلانب الغرىب جلبل طارق جيب أن يؤخذ كحد فاصل 
.اىل الربتغاليني   

وعلى هذه اجلزيرة ثريان كثرية هلا , " نيقوال جيوفان " كان امسها , وهذه السفينة أصابتها عاصفة قادهتا هلذه اجلزيرة . 20
.هلذا السبب أطلقوا على هذه اجلزيرة اسم جزيرة الثريان , قرن واحد   
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يوما ما صادف املذكور أعاله عاصفة , ولكنه ترعرع ىف الربتغال , من جنوة " ميسري انتون " قبطان هذه السفينة امسه . 21
.فوجد فيها زجنبيالً كثريا وكتب عن هذه اجلزيرة , قادته اىل هذه اجلزيرة   

 
حىت اآلن هو يعرف , لذى يعىن حبر اسبانيا ا) ؟؟؟؟؟؟؟(لكن البحارة الفرجنة يسمونه , هذا البحى يسمى البحر الغرّىب . 22

الذى فتح هذا البحر وجعل هذه اجلزر معروفة وكذلك الربتغاليني الكفار الذين فتحوا منطقة " كوملبو " لكن , هبذه األمساء 
حر ليس له قبل ذلك كان يعتقد أن هذا الب, " اوسينو " أعطوه اسم . اهلند اتفقوا سويةً على إطالق اسم جديد هلذا البحر 

" أوسينو " واآلن رأوا أن ىف هنايته ساحل ألنه مثل البحرية وّمسموه , هناية واجلانب اآلخر له كان الظالم   
 

ىف هذه البقعة يوجد ثريان بقرن واحد وجيد أيضاً وحوش هبذا الشكل. 23  
 

. مؤذية ولكنها غري, توجد مسافة شرب واحد بني أعينهم , تلك الوحوش طوهلا سبعة أشبار . 24  
 

 

  )مت حبمد اهللا ( 
 

 m_hafez_911@hotmail.com: للمراسلة 

  حممود حافظ
  مصر/ املنصورة 

 

  ....التالية  اتالصور التوضيحية ىف الصفح
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  خريطة كريستوفر كولومبس
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  )مت حبمد اهللا ( 
  

 
 m_hafez_911@hotmail.com: للمراسلة 

 

  حممود حافظ
  صرم/ املنصورة 

  

  نسألكم الدعاء
  

مث أخص بالشكر منتدى التاريخ التابع ملوقع فضيلة الشيخ الدكتور حممد موسى , أشكر اهللا سبحانه وتعاىل على هذا التوفيق 
  واهللا تعاىل يشهد أىن أحبه ىف اهللا  –حفظه اهللا  –الشريف 

  
فقد وجدت ضالىت بينكم وأستفدت كثريا من املقاالت واملواضيع املتميزة جدا جدا الىت يغص هبا , ا يا أهل املنتدى جزاكم اهللا خري
  املنتدى املبارك 

  عسى أن ينتفع هبذا بعض الباحثني إن شاء اهللا , وأهدى هذا البحث الصغري اىل منتدى التاريخ وكل األعضاء 
  

  أخوكم
  السلطان بايزيد/ العضو 

  "ودحمم"


