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مهبط آدم وأرض الياقوت والعنبر ...ماذا كتب الرحالة العرب عن سريالنكا؟
بغداد  -الجورنال

كانت جزيرة �رسنديب (�رسيالنكا الآن) مق�صداً للرحالة
العرب وامل�سلمني يف ع�صور خمتلفة .زاروه��ا وكتبوا عن
جغرافيتها و�أح��وال �أهلها وملوكها ،يف م�شاهدات امتزج
بع�ضها بر�ؤى �أ�سطورية.
وتقع �رسيالنكا يف �شمال املحيط الهندي ،جنوب �شبه القارة
الهندية ،يف جنوب �آ�سيا ،ولها حدود بحرية �شما ًال مع الهند،
ومع جزر املالديف يف جنوبها الغربي.
يكاد الرحالة امل�سلمون الذين زاروا �رسنديب يجمعون على
�أنها �شهدت مهبط �آدم� ،أبي الب�رش� ،إىل الأر�ض ،وهذا ما لفت
�إليه ياقوت احلموي ( )1229 1179-الذي زار اجلزيرة
ودون م�شاهداته فيها يف كتابه "معجم البلدان".
ّ
يذكر احلموي" :فيها جبل هبط عليه �آدم و ُيقال له الرهون
وهو ذاهب يف ال�سماء (�أي �شاهق االرتفاع) ،وفيه �أثر قدم
�آدم ،وهي قدم واحدة مغمو�سة يف احلجر طولها نحو �سبعني
ذراعاً ،ويزعمون �أنه خطا اخلطوة الأخرى يف البحر وهو منه
(�أي من اجلبل) على م�سرية يوم وليلة".
ويروي احلموي �أنه " ُيرى على هذا اجلبل يف كل ليلة هيمة
الربق من غري �سحاب وال غيم ،وال بد يف كل يوم من مطر
يغ�سله".
ويذكر الكاتب ح�سني ف��وزي ،يف كتابه "حديث ال�سندباد

القدمي"� ،أن الرباهمة� ،أي طبقة الكهنوت يف الهندو�سية،
يعتقدون حتى اليوم ب�أن الأثر القائم على جبل الرهون هو
لقدم �إلههم براهما ،ر�أ�س الثالوث الرباهماين املقد�س ،يف
حني ين�سبه البوذيون �إىل بوذا ،بينما يحج �إليه امل�سلمون
باعتباره �أثر قدم �آدم.

دموع بوذا املتجمدة

بالإ�ضافة �إىل الهالة القد�سية التي يتمتع بها اجلبل ،ف�إنه
يتميز �أي�ض ًا باحتوائه على الياقوت الأحمر� ،إذ جترفه ال�سيول
ّ
والأمطار وتك�شفه ف ُيلتقط ،وفيه يوجد املا�س �أي�ضاً ،ومنه
دون احلموي.
ُيجلب العود وهو نبات طيب الرائحة ،ح�سبما ّ
ويذكر �أبو القا�سم عبيد اهلل بن خرداذبة ( ،)820-912يف
كتابه "امل�سالك واملمالك"� ،أن اجلبل فيه يواقيت كثرية من
جميع الأنواع ،و�أحجار كرمية �أخرى ،وهذه اجلواهر ُتغ�سل
بالأمطار ،فيبحث عنها النا�س يف الرمال التي يجرفها
ال�سيل من �أعاليه �إىل الأودية ،و"يقول النا�س �إن هذه اجلواهر
هي دموع بوذا وقد جتمدت".
ويف �أودية هذا اجلبل يوجد املا�س ،ويف �أر�ضه ينبت العود
والفلفل والعطر ،ويوجد ال�سنباذج (حجر �صخري �أ�سود) الذي
ُتعالج به اجلواهر ،ويف �أنهارها البلور ،وحولها يف البحر
توجد مغائ�ص الل�ؤل�ؤ ،ح�سبما ذكر ابن خرداذبة.
عما ذك��ره ال��رح��ال��ة امل�سلمون ع��ن اجلواهر
وغ�ير بعيد ّ
واليواقيت وال�ل�آل��ئ الثمينة يف اجل��زي��رة ،روى امل���ؤرخ

امل�رصي تقي الدين املقريزي �أن ر�سو ًال من ملك �رسنديب
و�صل �إىل القاهرة �سنة  1283يحمل �إىل ال�سلطان املن�صور
�سيف الدين قالوون خطاب ًا باخلط ال�رسنديبي يف �صندوق
ذهب.
وذكر امللك يف خطابه" :واجلواهر كثرية يف بالدي ،وعندي
مراكب يف البحر ،ويف �أ�سواقي الفيلة ،ون�سيج الكتان
واحلرير ،والقرفة وغريها من الأفاوية (التوابل والبهارات)،
والرماح التي ُت�ستعمل يف احلرب ،ف�إذا جهز ال�سلطان ع�رشين
أحملها) له �سوياً،
�سفينة �إىل بالدي ،ا�ستطعت �أن �أو�سقها (� ّ
ويف بالدي �سبعة وع�رشون ق�رصاً بها الدر والياقوت الأحمر
ومغائ�ص الل�ؤل�ؤ حتت حكمي".

الرحالة امل�سلمون الذين زاروا �رسيالنكا يجمعون على �أنها
�شهدت مهبط �آدم �إىل الأر�ض .ويروي ياقوت احلموي �أن يف
جبل الرهون �أثر قدم �آدم ،و"هي قدم واحدة مغمو�سة يف
احلجر طولها نحو �سبعني ذراعاً"
يف �رسيالنكا جبل فيه �أحجار كرمية خمتلفة وهذه اجلواهر
ُتغ�سل بالأمطار ،فيبحث عنها النا�س يف الرمال التي يجرفها
ال�سيل من �أعاليه �إىل الأودية ،و"يقول النا�س �إن هذه اجلواهر
هي دموع بوذا وقد جتمدت"
ويروي �أنه يجتمع �إىل علماء هذه امللل كثري من النا�س من
عدة طوائف ،فيكتبون عنهم �سرية �أنبيائهم وق�ص�ص ملوكهم
يف �سالف الأزمان ،ويتعلمون منهم �رشائعهم ويفهمون ما
ال يعلمونه.
والحظ ابن خرداذبة �أن يف اجلزيرة هيكل عظيم من ذهب
يفرطون يف تزيينه باجلواهر ،و�إليه يجتمع �أهلها فيتدار�سون
�سري �آبائهم وق�ص�ص ملوكهم.
بيد �أن ما ا�سرتعى انتباه الإدري�سي �أكرث هو ذلك التمثال
الذي مل يكن يفارق يد امللك ،وكان من الذهب وعليه در
وياقوت و�أنواع من الأحجار الثمينة.
وبح�سب الإدري�سي ،مل يكن لأحد من ملوك الهند �أن ي�ضاهي
�صاحب �رسنديب يف هذا ،لأن �أكرث ذلك موجود يف جبال
جزيرته ويف �أوديتها وبحرها ،و�إليها تق�صد مراكب �أهل
ال�صني و�سائر بالد امللوك املجاورين له.

Lеnovo

تكشف عن أفضل الهواتف
الذكية في األسواق

ملك �رسنديب و�صنم الذهب

كان �أك�ثر ما لفت انتباه حممد بن حممد بن عبد اهلل بن
�إدري�س املعروف بـ"ال�رشيف الإدري�سي" ()1100-1164
خالل رحلته �إىل �رسنديب الأخبار املتعلّقة بامللك.
يذكر يف كتابه "نزهة امل�شتاق يف اخرتاق الآفاق"� ،أن "ملك
هذه اجلزيرة ي�سكن يف مدينة �أغنا ،وهي مدينة الق�رص ،وبها
دار ملكه ،وهو ملك عادل كثري ال�سيا�سة ،يقظان احلرا�سة،
ناظر يف �أمور رعيته ،حافظ لهم ،وذاب (مدافع) عنهم".
وي�ضيف �أن "للملك �ستة ع�رش وزيراً� ،أربعة منهم من �أهل ملته،
و�أربعة ن�صارى ،و�أربعة م�سلمون ،و�أربعة يهود .وقد رتب لهم
مو�ضع ًا يجتمع فيه �إليهم ويكتب حججهم و�أخبارهم" .يكاد

حظك

7

اليوم

الحمل
احلم��ل رمبا لدي��ك مقابلة مهمة تنال منه��ا الكثري من
املكا�س��ب وتتكل��ل م�ساعي��ك بالنجاح فلدي��ك �أكرث من
فر�ص��ة ح��اول �أن توازنه��ا وت�ستفي��د منه��ا وحتوله��ا
مل�صلحت��ك وحظ��ك ي�أت��ي من �سف��ر و قد ت��زرع عالقة
جيدة �أو تتعرف على �شخ�ص مفيد لك م�ستقبال

الثور
الث��ور ال تنتظ��ر مب��ادرات الآخرين لك ب��ل مبادراتك
�ستع��زز ثق��ة الآخرين ب��ك فاليوم للم��دح وقد تالقي
الدعم و�أحكام جميلة ومدح �سي�ؤثر �إيجابا يف حياتك
العملي��ة فه��ذه فرتة فيها دعم م��ن املحيط ودعم من
داخلك فحاول �أن تتوا�صل مع الأ�صدقاء

الجوزاء
اجل��وزاء ح��اول �أن تك��ون �أه��د�أ يف تعامل��ك م��ع
الآخري��ن وخا�صة فيما يخ�ص مرك��زك �أو مكانتك
الوظيفي��ة و انتبه �إىل �أمورك العاطفية وال�شخ�صية
فهي قد حتمل لك التبدل �أو التحول �أو �إح�سا�سك �أنك
تريد التغيري

الرسطان
ال�رسط��ان كل ما �أن�صحك به ه��و الإمتاد على
الآخرين فهن��اك �أ�شخا�ص حول��ك ي�ستطيعون
�أن ي�ساع��دوك بالت�أكي��د وانتب��ه ح�ين يب��د�أ
ج�س��دك يف منح��ك �إ�ش��ارات التنبي��ه �أنك تعب
ا�سمع نداءه

االسد

الأ�س��د ت�سرتج��ع �شعبيت��ك وتوظ��ف �إمكانيات��ك يف
مكانه��ا املنا�سب وخا�ص��ة �أن قدرتك عل��ى الإقناع
تفي��دك وق��د تكت�شف �أخط��اءك فتح��اول ت�صحيحها
�أو تق�ترب ممن حت��ب لت�رشح له وجه��ة نظرك و�أملك
و�ضيقك وت�شعر �أن الآخر يتجاوب ويتفهم

العذراء

مايكروسوفت

تلحق بأبل وأمازون في
"نادي التريليون دوالر"

ان�ضم��ت �رشك��ة مايكرو�سوف��ت ،عم�لاق الربجمي��ات يف الع��امل� ،إىل �رشكتي �أبل
و�أم��ازون ،بعد و�صلت القيمة ال�سوقية لأ�سمهم��ا �إىل تريليون دوالر �أمريكي ،وفق
ما ذكر موقع "م�شابل"
وافتت��ح �سعر �سهم �رشكة مايكرو�سوفت ،اخلمي�س ،عند  130دوالرا لل�سهم الواحد،
مم��ا رفع �إجم��ايل القيم��ة ال�سوقية (�سع��ر جميع �أ�سهمه��ا جمتمع��ة) �إىل �أكرث من
تريليون دوالر �أمريكي.
وبه��ذا الرقم ،تعد مايكرو�سوفت ال�رشكة الثالثة التي حتقق هذا الإجناز بعد �رشكة
�أب��ل ،التي حققت الرتيليون يف �أغ�سط�س  ،2018وكذلك �رشكة �أمازون التي بلغت
قيمتها تريليونا يف �سبتمرب .2018
وتزام��ن الو�ص��ول �إىل قيم��ة تريلي��ون دوالر ،مع تقري��ر للأرباح مث�ير للإعجاب
ن�رشته �رشكة "مايكرو�سوفت" الأربعاء املا�ضي.

دراسة تحذر :ال تتناول البيتزا
أو البرغر وأنت "مجهد"
يف جترب��ة علمي��ة جدي��دة ،وج��د العلم��اء �أن
ت�أث�ير تن��اول وجبات طع��ام حم��ددة يختلف بني
الأ�شخا�ص وحالتهم البدنية وال�صحية.
واكت�ش��ف علم��اء �أن تناول وجبات مث��ل البيتزا �أو
الربغ��ر �أو رقائ��ق البطاط�س "ال�شيب���س" يزيد وزن
�أولئك الذي��ن يعانون من الإجه��اد ،بينما ال يكون
ت�أثريه ملحوظا عند الأ�صحاء.
وق��ال الأطب��اء �إن��ه م��ن ال��ضروري �أن يراق��ب
الأ�شخا���ص ،الذي��ن يعانون من الإجه��اد الأطعمة
الت��ي يتناولونها ،وفقا مل��ا ذكرته �صحيفة "ديلي
ميل" الربيطانية.
و�أ�ش��ارت ال�صحيف��ة �إىل �أن العلم��اء �أج��روا جتربة
عل��ى جمموعتني م��ن الفئران ،واح��دة منها تعاين
من الأجهاد والأخرى عادية لي�ست جمهدة.
وقام الباحثون ،يف معهد غارفان للبحوث الطبية
يف �سي��دين ،ب�إطع��ام املجموعت�ين الطع��ام نف�سه،
ال��ذي يحت��وي عل��ى �سع��رات حرارية عالي��ة ،مثل
الربغر �أو البيتزا �أو رقائق البطاط�س.
وتب�ين �أن الفئران ،التي تعاين م��ن الإجهاد لديها
مي��ل �أكرب الكت�س��اب الوزن من تل��ك التي ال تعاين
من الإجهاد.
وقال الأ�ستاذ هريبرت هريزوغ ،الذي قاد التجربة
العلمي��ة يف �أ�سرتالي��ا� ،إن "هذه الدرا�س��ة ت�شري �إىل
�أننا يج��ب �أن نكون واعني �أكرث مبا يجب �أن ن�أكله
�أثناء �شعورنا بالإجهاد ،وذلك �إذا �أردنا �أن نتجنب
الزيادة ال�رسيعة يف البدانة وال�سمنة".
و�أ�ض��اف "هذه الدرا�س��ة تعزز حقا فك��رة �أنه على
الرغ��م من �أن تناول الوجب��ات ال�رسيعة �أمرا �سيئا،
ف���إن تناول وجبات طعام ب�سع��رات حرارية عالية
ي�ضاعف من �إمكانية الإ�صابة بال�سمنة والبدانة".
و�أو�ض��ح �أن عندما ي�ص��اب املرء بالإجه��اد ،ف�إنه
�سيلج���أ �إىل تن��اول الوجب��ات الغني��ة بال�سكريات
والدهون.

كلمات

غرامة

الـ 5مليارات
تعصف بفيسبوك

ك�شف��ت بيان��ات اقت�صادية حديث��ة �أن �أرباح موقع في�سب��وك تراجعت ب�شكل كبري،
بعدم��ا �أق��ر عمالق التوا�ص��ل االجتماعي ب�أنه ق��د يدفع غرامة قدره��ا  5مليارات
دوالر لل�سلطات الأمريكية ،على �إثر ف�ضيحة "كامربيدج �أناليتيكا".
و�أك��د في�سب��وك �أنه و�ضع جانب��ا مبلغا قدره  3ملي��ارات دوالر ،حت�سبا لأن يدفعه
مبثاب��ة غرام��ة ،لكنه مل ي�ستبعد �أن ي�سدد �أكرث يف �إط��ار التحقيق الذي جتريه جلنة
التج��ارة االحتادي��ة .و�أدى ه��ذا الإج��راء امل��ايل االح�ترازي �إىل تراج��ع مداخيل
في�سب��وك خ�لال الأ�شهر الثالث��ة الأوىل من  ،2019بوترية فاق��ت ما جرى توقعه
يف "وول �سرتي��ت"� ،إذ هبط��ت بـ 15يف املئة ،مقارنة م��ع الفرتة نف�سها من العام
املا�ضي ،ومل تتجاوز  2.4مليار دوالر .وهذه �أول مرة يتكبد فيها في�سبوك خ�سارة
مالي��ة ك�برى من ج��راء متاع��ب ق�ضائية وحتقيق��ات جنائية ،وج��اءت "ال�رضبة
القوية" بعدما انتهكت بيانات  78مليون �شخ�ص بدون موافقتهم.

ك�شفت �رشكة " "Lеnovoعن هاتفها اجلديد " ،"Z6 Proالذي جاء مبوا�صفات جتعله
واح��دا من �أف�ضل الهواتف الذكي��ة يف الأ�سواق .و�سيطرح هذا الهاتف بعدة ن�سخ ،جميعها
زودت ب�شا�ش��ة " "AMOLEDمبقا�س  3.39بو�صة ،ودق��ة عر�ض ()2340/1080
بيك�سل ،و�أبعا د  ،9:19كما �أدمج فيها ما�سح لب�صمات الأ�صابع مزود بتقنية "Hui d
 "ingليكون قادرا على فك قفل ال�شا�شة يف غ�ضون  0.13ثانية فقط .كما زودت هذه
الهوات��ف مبعال��ج " "Snapdragon 855الأحدث م��ن " ،"Qualcommوبطارية
ب�سع��ة  4000ميللي �أمبري ،وكام�يرا �أ�سا�سية رباعية العد�س��ات بدقة ()48+16+8+2
ميغابيك�سل ،تعمل بتقنيات " ،"Hypеr Vidеoوكامريا �أمامية بدقة  32ميغابيك�سل،
ق��ادرة على التعرف على الوج��وه .و�ست�أتي الن�سخة املزودة بذاك��رة  6/128غيغابايت
ب�سع��ر  431دوالرا ،بينم��ا الن�سخ��ة املزودة بذاك��رة  8/128ب��ـ  446دوالرا ،والن�سخة
بذاكرة  8/256غيغابايت �ستكون ب�سعر  565دوالرا.

متقاطعة

الع��ذراء ال تدخ��ل يف متا�س مبا��شر مع من حولك
داع ف�أنت مت�رسع و من
وقل��ل من �صداماتك بدون ٍ
الأ�شخا���ص الذين يف�ضلون العزل��ة على الإ�شتباك
مع من حوله��م فتم�سك باملرونة وا�ست�رش من تثق
يف دقة �أحكامه

امليزان

املي��زان خ�بر �سعيد ي�أتي��ك يتعلق بالعم��ل �أو �أحد
املقرب�ين لك يتيح لك حل م�شكلة عالقة فال جتعل
طيبت��ك وت�رسع��ك توقعك يف خماط��ر مالية ونظم
�أم��ورك العائلية والعاطفية وخا�ص��ة فيما يخ�ص
مركزك �أو مكانتك الوظيفية

العقرب

العق��رب �أن��ت حت��اول �إيج��اد حل��ول جلميع
الأم��ور ال�صغ�يرة املرتاكم��ة ب�ش��كل نهائ��ي
و�رسي��ع و حت��ذف الأ�شي��اء غ�ير ال�رضورية
وخا�ص��ة فيم��ا يتعل��ق بامل��ال و حت��اول
الإبتعاد عن الإ�رساف

القوس

القو�س احلقيقة �أنك تخو�ض ثمار العمل م�سلح ًا
مبقاومة وتفا�ؤل ورغبة يف الإجناز وهذا اليوم
ي��زودك بالطاق��ة واحلما���س ولكنه ق��د يجعلك
ع�صبي�� ًا م�ستعج ًال احللول خالي�� ًا من اللباقة �أو
اللطف

الجدي
اجل��دي القلق �سريافقك وك�أنك تنتظر تغيري �أ�سا�سي
يف حيات��ك واحلقيق��ة �أنه �شه��ر للتح�ضري �أكرث مما
ه��و للفعل ف�أنت تدر�س وت�ست�شري وتفح�ص وتوازن
لتخت��ار ب�شكل �صحيح وعطارد قد يحد من ن�شاطك
�أو يعر�ضك لالحتيال �أو وعود كاذبة وقد ت�شعر �أنك
ك�سول

الدلو
الدل��و �أن��ت متار���س �سح��رك ب��دون حتف��ظ ولق��ا�ؤك
ب�أنا���س ك�ثر يع��زز من ثقت��ك بنف�س��ك و رمب��ا ت�شارك
مبهرجان��ات �أو �أح��داث ومنا�سبات �سعي��دة �أو لقاءات
جيدة وم�صاحلات والأهم �أنك تنظر �إىل امل�ستقبل بثقة
وتفا�ؤل و�آمال جديدة

األطفال "الكارهون" للماء في خطر ..ودعوة لآلباء
يتجاه��ل الكثري من الأطف��ال �رشب كميات كافية م��ن املاء� ،أو
يف�ضل��ون ىاالمتن��اع ع��ن �رشبه��ا �أ�ص�لا ،واال�ستعا�ض��ة عنها
بامل�رشوبات الغازية �أو الع�صائر ،الأمر الذي ينذر بخطورة.
ودع��ا �أطباء �أمريكيون الآباء �إىل ح��ث �أبنائهم على �رشب املاء،
حمذري��ن من �أن امتناعهم عن ذلك �سيدفعهم �إىل ا�ستهالك 100
�سع��رة حراري��ة �إ�ضافي��ة على الأق��ل يوميا ،وفق م��ا ذكر موقع
"�ستاندرد ميديا" ،الربيطانية ،اجلمعة.
وق��د يك��ون من ال�صعب جدا �إقناع الأطفال ب��شرب املياه� ،إال �أن
الأطب��اء ي�صف��ون الأمر ب�أن��ه "معركة ت�ستحق القت��ال" ،لأنه قد

تكون لذلك تداعيات �صحية خطرية على الأطفال.
وق��ال م�ؤلف الدرا�سة �آ��شر روزجنر ،مدير خمترب املياه وال�صحة
والتغذي��ة بجامعة والية بن�سلفاني��ا يف بيان" :يجب �أن ي�ستهلك
الأطف��ال املاء كل يوم ،و�أن يكون املاء امل�رشوب الأول بالن�سبة
لهم".
و�أ�ضاف�" :إذا مل ي�رشبوا املاء ،فمن املحتمل �أن ي�رشبوا بدال منه
م�رشوبات �أخرى ،مثل امل�رشوب��ات املحالة بال�سكر ،التي تكون
�أقل فائدة وتزيد من ال�سعرات احلرارية".
وق��ام روزجنر ،جنبا �إىل جن��ب مع زمالئه ،بتحلي��ل بيانات مت

جمعها من  8400طف��ل يف الواليات املتحدة ترتاوح �أعمارهم
بني �سنتني و 19عاما.
وفح�ص الفريق ا�ستهالك الأطفال من املاء وامل�رشوبات املحالة
بال�سك��ر ،مثل ع�ص�ير الفاكهة وم�رشوب��ات الطاقة وامل�رشوبات
ال�ساخن��ة املح�لاة ،وتتبع الفريق ع��دد ال�سع��رات احلرارية التي
اكت�سبها الأطفال من هذه امل�رشوبات ال�سكرية.
ووج��د فري��ق الدرا�س��ة �أن طفال واح��دا من ب�ين كل � 5أطفال مل
ي�رشب املاء على الإطالق على مدار يوم كامل ،الأمر الذي ي�شكل
خطورة على ال�صحة على املدى املتو�سط.

الحوت
احل��وت االنتق��اد وجع��ل ال�رشيك يب��دو خمطئ ًا لن
يجعل��ك تربح املعركة بل تخ�رسها فال تفقده لأنك
ع�صب��ي وع���ش وفق�� ًا لأوليات��ك وقيم��ك وال تهتم
ملخالفة الآخرين لك يف الر�أي.

