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مقدمة ال�سل�سلة

�لرت�ث  كتب  �إ�سد�ر  »�إعادة  عليه  �أُطِلق  �لذي  �مل�سروع  هذ�  فكرة  �إن 
�لإ�سالمي �حلديث يف �لقرنني �لثالث ع�سر و�لر�بع ع�سر �لهجريَّنْي/ �لتا�سع ع�سر 
و�لع�سرين �مليالِديَّنْي«، قد نبعت من �لروؤية �لتي تتبناها مكتبة �لإ�سكندرية ب�ساأن 
�ملعرفة،  جمالت  خمتلف  يف  و�لعلمي  �لفكري  �لرت�ث  على  �ملحافظة  �سرورة 
بني  �لتو��سل  لأهمية  تاأكيًد�  �ملتعاقبة  لالأجيال  �لرت�ث  هذ�  نقل  يف  و�مل�ساهمة 
�أجيال �لأمة عرب تاريخها �حل�ساري؛ �إذ �إن �لإنتاج �لثقايف - ل �سكَّ - تر�كمي، 
و�إن �لإبد�ع ينبت يف �لأر�س �خل�سبة بعطاء �ل�سابقني، و�إن �لتجديد �لفعال ل 
يتم �إل مع �لتاأ�سيل. و�سمان هذ� �لتو��سل يعترب من �أهم وظائف �ملكتبة �لتي 

��سطلعت بها، منذ ن�ساأتها �لأوىل وعرب مر�حل تطورها �ملختلفة.

غري  �سائد  �نطباع  وجود  هو  �لقرنني  هذين  لختيار  �لرئي�سي  و�ل�سبب 
�مل�سلمون  و�لعلماء  �ملفكرون  بها  قام  �لتي  �لكبرية  �لإ�سهامات  �أن  وهو  �سحيح؛ 
�ملوثقة  �حلقائق  ولكن  تتجاوزها.  ومل  قدمية،  تاريخية  فرت�ت  عند  توقفت  قد 
�لنه�سوي  �لفكر  يف  �مل�سلمني  �ملفكرين  عطاء  �أن  وتوؤكد  ذلك،  غري  �إىل   ت�سري 
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�لتنويري - و�إن مر مبدٍّ وجزر - �إمنا هو تو��سل عرب �لأحقاب �لزمنية �ملختلفة، مبا يف 
ذلك �حلقبة �حلديثة و�ملعا�سرة �لتي ت�سمل �لقرنني �لأخريين. 

يهدف هذ� �مل�سروع - فيما يهدف - �إىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة، 
ت�سم خمتار�ت من �أهم �لأعمال �لفكرية لرو�د �لإ�سالح و�لتجديد �لإ�سالمي 
�ملختار�ت  هذه  لإتاحة  ت�سعى  �إذ  و�ملكتبة  �ملذكوَرْين.  �لهجريَّنْي  �لقرنني  خالل 
على �أو�سع نطاق ممكن، عرب �إعادة �إ�سد�رها يف طبعة ورقية جديدة، وعرب �لن�سر 
�لإلكرتوين �أي�ًسا على �سبكة �ملعلومات �لدولية )�لإنرتنت(؛ فاإنها ت�ستهدف يف 

�ملقام �لأول �إتاحة هذه �ملختار�ت لل�سباب ولالأجيال �جلديدة ب�سفة خا�سة. 

وي�سبق كلَّ كتاب تقدميٌ �أعده �أحد �لباحثني �ملتميزين، وفق منهجية من�سبطة، 
بال�سياق  و�لتعريف  جهة،  من  و�جتهاد�تهم  �لرو�د  باأولئك  �لتعريف  بني  جمعت 
�لتاريخي/ �لجتماعي �لذي ظهرت فيه تلك �لجتهاد�ت من جهة �أخرى؛ مبا كان 
فيه من حتديات وق�سايا نه�سوية كربى، مع �لتاأكيد �أ�سا�ًسا على �آر�ء �ملوؤلف و�جتهاد�ته 
و�لأ�سد�ء �لتي تركها �لكتاب. وللتاأكد من تو�فر �أعلى معايري �لدقة، فاإن �لتقدميات �لتي 
كتبها �لباحثون قد ر�جعتها و�عتمدتها جلنة من كبار �لأ�ساتذة �ملتخ�س�سني، وذلك بعد 
مناق�سات م�ستفي�سة، وحو�ر�ت علمية ر�سينة، ��ستغرقت جل�سات متتالية لكل تقدمي، 
�مل�سروع  �لذين �ساركو� يف هذ�  �لباحثني  فريق  �لتقدمي ونظر�وؤه من  فيها كاتب  �سارك 
�لكبري. كما قامت جمموعة من �ملتخ�س�سني على تدقيق ن�سو�س �لكتب ومر�جعتها مبا 

يو�فق �لطبعة �لأ�سلية للكتاب.
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هذ�، وتقوم �ملكتبة �أي�ًسا - يف �إطار هذ� �مل�سروع - برتجمة تلك �ملختار�ت 
�إىل �لإجنليزية ثم �لفرن�سية؛ م�ستهدفة �أبناء �مل�سلمني �لناطقني بغري �لعربية، كما 
�أنحاء  �لر�أي يف خمتلف  �لبحث و�جلامعات وموؤ�س�سات �سناعة  �ستتيحها ملر�كز 
�لعامل. وتاأمل �ملكتبة �أن ي�ساعد ذلك على تنقية �سورة �لإ�سالم من �لت�سويهات 
�لتي يل�سقها �لبع�س به زوًر� وبهتانًا، وبيان زيف كثري من �لتهامات �لباطلة �لتي 

هم بها �مل�سلمون يف جملتهم، خا�سة من ِقَبل �جلهات �ملناوئة يف �لغرب. ُيتَّ

�لإ�سالمي  �لفكر  و�لإ�سالح يف  �لتنوير  رو�د  كتابات  كبرًي� من  ق�سًما  �إن 
خالل �لقرنني �لثالث ع�سر و�لر�بع ع�سر �لهجريني، ل يز�ل بعيًد� عن �لأ�سو�ء، 
ومن ثم ل يز�ل حمدود �لتاأثري يف مو�جهة �مل�سكالت �لتي تو�جهها جمتمعاتنا. 
�أ�سباب  �لنه�سوي �لإ�سالمي �سبًبا من  �لق�سم من �لرت�ث  ورمبا كان غياب هذ� 
تكر�ر �لأ�سئلة نف�سها �لتي �سبق �أن �أجاب عنها �أولئك �لرو�د يف �سياق و�قعهم 
�لأزمات  تفاقم  �أ�سباب  من  �سبًبا  �أي�ًسا  �لغياب  هذ�  كان  ورمبا  عا�سروه.  �لذي 
�لفكرية و�لعقائدية �لتي يتعر�س لها �أبناوؤنا من �لأجيال �جلديدة د�خل جمتمعاتنا 
�لعربية و�لإ�سالمية وخارجها. ويكفي �أن ن�سري �إىل �أن �أعمال �أمثال: حممد عبده، 
و�لأفغاين، و�لكو�كبي، وحممد �إقبال، وخري �لدين �لتون�سي، و�سعيد �لنور�سي، 
ل �لفا�سي، و�لطاهر �بن عا�سور، وم�سطفي �ملر�غي، وحممود  ومالك بن نبي، وعالَّ
 �سلتوت، وعلي �سريعتي، وعلي عزت بيجوفت�س، و�أحمد جودت با�سا - وغريهم - 
ل تز�ل مبناأًى عن �أيدي �لأجيال �جلديدة من �ل�سباب يف �أغلبية �لبلد�ن �لعربية 
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�أو  �أوروبية  جمتمعات  يف  يعي�س  �لذي  �مل�سلم  �ل�سباب  عن  ف�ساًل  و�لإ�سالمية، 
هذه  ترجمة  �أجل  من  م�ساعًفا  عبًئا  �ملكتبة  على  يلقي  �لذي  �لأمر  �أمريكية؛ 
ا  )ورقيًّ عليها  �حل�سول  وتي�سري  بالعربية  ن�سرها  �إعادة  فقط  ولي�س  �لأعمال، 

ا(. و�إلكرتونيًّ

و�لإبد�ع،  و�لتجديد،  �لإحياء،  بني  للجمع  ي�سعى  �مل�سروع  هذ�  �إن 
و�لتو��سل مع �لآخر. ولي�س �هتمامنا بهذ� �لرت�ث �إ�سارة �إىل رف�س �جلديد �لو�فد 
علينا، بل علينا �أن نتفاعل معه، ونختار منه ما ينا�سبنا، فتزد�د حياتنا �لثقافية ثر�ًء، 
و�لو�فد،  �ملوروث  بني  و�جلديد،  �لقدمي  بني  �لبناء  �لتفاعل  بهذ�  �أفكارنا  وتتجدد 
�مل�سرتك،  �لإن�ساين  �لرت�ث  �إ�سهاًما يف  �جلديد،  �جلديدة عطاءها  �لأجيال  فتنتج 

بكل ما فيه من تنوع �لهويات وتعددها. 

�لعلم  لطالب  وثرية  �أ�سيلة  معرفية  م�سادر  �إتاحة  يف  ن�سهم  �أن  هو  و�أملنا 
و�لثقافة د�خل �أوطاننا وخارجها، و�أن ت�ستنه�س هذه �لإ�سهامات همم �لأجيال 
�جلديدة كي تقدم �جتهاد�تها يف مو�جهة �لتحديات �لتي تعي�سها �لأمة؛ م�ستلهمة 
�ملنهج �لعلمي �لدقيق �لذي �سار عليه �أولئك �لرو�د �لذين عا�سو� خالل �لقرنني 
�لهجريني �لأخريين، وتفاعلو� مع ق�سايا �أمتهم، وبذلو� ق�سارى جهدهم و�جتهدو� 

يف تقدمي �لإجابات عن حتديات ع�سرهم من �أجل نه�ستها وتقدمها. 
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مكتبة  يف  م�سئولياتنا  �أوىل  ومن  مهماتنا  �أوجب  من  �أن  وجدنا  لقد 
ويف  م�سر،  �ل�سباب يف  من  �جلديدة  �لأجيال  توعية  يف  ن�سهم  �أن  �لإ�سكندرية، 
غريها من �لبلد�ن �لعربية و�لإ�سالمية، وغريهم من �ل�سباب �مل�سلم يف �لبالد غري 
�لإ�سالمية بالعطاء �حل�ساري للعلماء �مل�سلمني يف �لع�سر �حلديث، خالل �لقرنني 
خ �لنطباع �ل�سائد �خلاطئ، �لذي  �مل�سار �إليهما على وجه �لتحديد؛ حتى ل يرت�سَّ
�سبق �أن �أ�سرنا �إليه؛ فلي�س �سحيًحا �أن جهود �لعطاء �حل�ساري و�لإبد�ع �لفكري 
للم�سلمني قد توقفت عند فرت�ت زمنية م�ست عليها عدة قرون، و�ل�سحيح هو 
�أنهم �أ�سافو� �جلديد يف زمانهم، و�ملفيد لأمتهم ولالإن�سانية من �أجل �لتقدم و�حلث 

على �ل�سعي لتح�سني نوعية �حلياة لبني �لب�سر جميًعا.

و�إذ� كان �لعلم ح�ساد �لتفكري و�إعمال �لعقل و�لتنقيب �ملنظم عن �ملعرفة، 
فاإن �لكتب هي �آلة تو�رثه يف �لزمن؛ كي يتد�وله �لنا�س عرب �لأجيال وفيما بني 

�لأمم.
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تقدمي

عصمت نصار

مل تقف �ملناهج �لفل�سفية �لنقدية �ملعا�سرة عند حتليل �لكتابات �أو �إعادة 
بنائها �أو تفكيكها، �أو �إعادة قر�ءتها يف �سوء ما نطلق عليه �لنقد �لثقايف �أو نقد �لنقد، 
بل نزعت �إىل ما هو �أبعد من ذلك، �أل وهو �لنظر �إىل �أي م�سنف على �أنه خطاب 
يحوي دللت حتمل �أفكاًر� وروؤى، وذلك بغ�س �لنظر عن قو�ئم �لت�سنيف �لتي 
تتعامل مع �لكتاب على �أنه وعاء معريف ينتمي �إىل �لأدب �أو �لفل�سفة �أو �لتاريخ 
�أو �لطب �أو �لتكنولوجيا �أو �لكيمياء �لع�سوية، مبوجب دللت ُمفرد�ت عنو�نه �أو 
�لطابع �لعام مل�سمونه، �عتقاًد� منهم باأن مثل ذلك �لت�سنيف ي�سلح لعلم �لفهر�سة 
�لأ�سو�ر،  جميع  تتخطى  �أن  فيجب  �لإبد�عية  �لنقدية  �لنظرة  �أما  و�لأر�سيف، 
وتقتحم كل �لأبو�ب �لتي حتول بني �لقارئ ومنت �خلطاب للتعرف على ن�سو�سه 
�إىل  بنائه وبنيته، وحتيًز� لهذ� �لجتاه نظرنا  �لظاهرة و�مل�سترتة يف  �ملبا�سرة و�ملعاين 
�لكتاب �لذي بني �أيدينا »ك�سف �ملخبا عن فنون �أوربا« ذلك �لذي �أدرجته ُجلُّ 
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�لدر��سات �لأدبية �سمن قو�ئم كتب �أدب �لرحالت)1( فاأدركنا �أن منت �لكتاب 
فح�سب،  وفرن�سا  �إجنلرت�  يف  �سياحته  عن  و�نطباعاته  موؤلفه  م�ساهد�ت  يحوي  ل 
بل هناك ن�س م�ساحب حتمل دللته دعوة �سريحة �إىل �لنه�سة و�للحاق باملدنية 
�لأوربية، بنظرة نقدية فاح�سة للوجهني �لثقايف و�حل�ساري للفكر �لغربي، ونزعة 
�نتقائية لنتخاب �لنافع و�لأ�سلح لتجديد وحتديث �لعقلية �لعربية مبنحى توجيهي 
ويرّغب  �أ�سكاله،  ب�ستى  �لتع�سب  وَمجِّ  �سوره  كل  يف  �لتقليد  نق�س  �إىل  يعمد 
�سبيبة �ملثقفني �لعرب يف �لتاأليف بني �لثابت و�لأ�سيل من تر�ثهم �لتليد وكل 
م�سروع  جلنة  �رتاأت  كله  ولذلك  �جلديد.  �لو�فد  �لفكر  من  وطريف  ُم�ْستحَدث 
»�إعادة �إ�سد�ر كتب �لرت�ث يف �لفكر �لإ�سالمي �حلديث يف �لقرنني �لثالث ع�سر 
و�لر�بع ع�سر �لهجريني/ �لتا�سع ع�سر و�لع�سرين �مليالديني« �أن هذ� �لكتاب جدير 
معا�سرة  قر�ء�ت  تقدمي  يف  تتمثل  �لتي  �مل�سروع  �أهد�ف  مع  يتفق  لأنه  بالن�سر؛ 
طّياتها  بني  �إيجابيات حتمل  من  فيها  ما  لإبر�ز  �لعربية،  �لنه�سة  �أعالم  لكتابات 
ُروح �لت�سامح �لفكري، و�أريحية �لتو��سل �حل�ساري، وحتيي يف �لوقت نف�سه �سعور 
)1( ُيعد �لفقيه �أبو بكر حممد بن �لعربي �لإ�سبيلي )468 - 543هـ/ 1076 - 1148م( ر�ئد �أدب �لرحالت يف 
�لرت�ث �لعربي، ذلك مب�سنفه �ملفقود »�لرحلة« �أو »�أدب �لرحلة«، ثم جاء بعده �بن جبري )540 - 614هـ/ 
1145 - 1217م(، يف كتابه »�لرحلة«، ثم �بن بطوطة )703 - 779هـ/ 1304 - 1378م(، ر�ئد �لو�قعية 
ار وغر�ئب �لأم�سار« بني �سرد �لوقائع و�ختالق  ظَّ �ل�سحرية يف �أدب �لرحالت، �لذي مزج يف كتابه »حتفة �لنُّ
�ملو�قف �لغريبة و�حلكايات �خلر�فية يف �سياق و�حد خالل و�سف رحالته، ومل يتطور هذ� �ملنحى �لأدبي �إل 
بعد بعثه ثانيًة على يد رفاعة �لطهطاوي و�أحمد فار�س �ل�سدياق وحممد عياد �لطنطاوي وخري �لدين �لتون�سي 
وغريهم من رو�د �ل�ستنارة �لعربية �حلديثة، وقد �رتقى هذ� �ملنحى على �أيديهم و�نتقل من طور �ل�سرد �لذي 
يهدف �إىل �لت�سلية و�لإخبار و�لإعالم، �إىل طور �لتوجيه و�لتوعية و�لتثقيف و�لتو��سل بني �لأنا و�لآخر، وقد 

�أثر نهجهم على معظم �لأعمال �لالحقة عليهم بدرجات متفاوتة. 
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�جلاحمني  بع�س  �أذهان  من  وتنزع  �لإ�سالمية،  �لعربية  لُهويتنا  و�لولء  �لنتماء 
�إعادة  �إىل  وتدعوهم  �لإ�سالح،  من  و�لياأ�س  و�لتبعية  �لتع�سب  �آفات  و�جلانحني 
بناء �لعقل �جلمعي �لعربي �لإ�سالمي �لذي �أعياه �لت�ستت و�لتخبط و�لختالف 

و�ل�سر�عات �ملفتعلة. 

و�لأبعاد  ع�سره  وثقافة  �ملوؤلِّف  على  �ل�سوء  بع�س  �إلقاء  �أحاول  و�سوف 
�لتاريخية و�لثقافية �لتي �سكلت بنية خطابه، ثم �أنتقُل �إىل �لكتاب فاأتناوله بنظرة 
حتليلية �أقرب �إىل �لو�سف منها �إىل �لنقد، كا�سًفا عن �أوجه �لتباين و�لتفاق بني 
�ًسا �أهم �لأفكار �لرئي�سة �لتي  هذ� �لكتاب ونظائره من �لكتابات �ملعا�سرة له، وملخِّ

تعرب عن م�سمونه، و�سوف �أُذيِّل هذه �ملقدمة بقائمة ببليوجر�فية لآثار �ملوؤلف.

 اأوًل: فار�س ال�صدياق وثقافة ع�صره

ملا كنت من غري �لقانعني بنظرية موت �ملوؤلف يف قر�ءة �خلطابات �لتي دعا 
�لن�سو�س  قر�ءة  �أن  على  �لربهنة  علَيّ  لز�ًما  كان  و�لتفكيكيون،  �لبنيويون  �إليها 
�لأفكار  تاريخ  �لتحفري عن  �أو  �للغوية  �لبنيات  �عتماًد� على حتليل  �خلطابات  �أو 
�لن�س،  م�سمون  ��ستيعاب  من  متكننا  ل  )�ملوؤلف(  �خلطاب  �ساحب  عن  مبعزل 
نَّف هو وليد ثقافة ع�سره فينبغي علينا �أي�ًسا �لت�سليم باأن  فاإذ� �سلمنا باأن �أي ُم�سَ
�لبوتقة �ملتمثلة يف �سخ�س �ملوؤلف �لذي �أنتج �لن�س جزء ل يتجز�أ من هذه �لثقافة 
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من جهة، وجانب ل يقل �أهمية لفهم �ل�سياقات �ملتد�خلة و�ملتقاطعة �لتي �سكلت 
بنية �لن�س �أو �خلطاب من جهة �أخرى.

لذ� �سوف �أحاول يف �ل�سطور �لتالية �إلقاء �ل�سوء على حياة �ملوؤلف وثقافته 
و�سيوخ ع�سره و�أهم �لأحد�ث �لتي َمرَّ بها، موؤكًد� على �أنه من �لع�سف �لف�سل 
�سادقة  مر�آة  �إل  هو  ما  �لكتاب  �أن  على  للتاأكيد  وذلك  وكاتبه.  �خلطاب  بني 
تعك�س �سورة �ملوؤلف )وعيه و�سعوره وقريحته و�أريحيته وهمومه وعذ�باته و�أهد�فه 
وطموحاته وهو�ج�سه ونهجه ومنهاجه(، ذلك ف�ساًل عن ك�سفها عن لغته وما حتويه 

من دللت ورموز و��ستعار�ت و�سياقات و�أن�ساق.

ُولد فار�س بن يو�سف بن يعقوب بن من�سور بن جعفر بن �ساهني بن يوحنا 
�ل�سدياق عام )1219هـ/ 1804م(، بقرية �حلدث بلبنان �لو�قعة على �سفح جبل 
�ملرموقة  �لجتماعية  و�ملكانة  �لعلم  تو�رثت  �أ�سرة  يف  بريوت،  من  بالقرب  لبنان 
جياًل بعد جيل، فلقب �ل�سدياق كان يطلق على من توفرت لهم مو�سوعية �لعلم 
ورفعة �ملكانة، ومن تقلد رتبة كهنوتية �أدنى من رتبة �لكاهن )رئي�س �ل�سمام�سة 
باللغة �ليونانية(، وقد �َسبَّ يف �أحد بيوت �لعلم و�ل�سيا�سة باحلدث بلبنان، فكان 
�أبوه �أحد عمال �لأمري حيدر �ل�سهابي )1761 - 1835م(، وكان �أخوه طنو�س 
)1791 - 1861م( من �أكابر �ل�سا�سة وعلماء �لتاريخ يف ع�سره، و�أخوه من�سور 
)1795 - 1841( �أديًبا عاملًا باللغات، و�أما �أخوه �أ�سعد )1798 - 1830م( �لذي 
ا بعلوم ع�سره و�لأدب و�للغة و�ملنطق و�لفل�سفة، وهو �أقرب �إخوته �إليه،  كان ملمًّ
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فكان �أ�ستاذه ومعلمه وخليله �لذي ُي�سّر �إليه، و�أخوه غالب )1800 - 1842م( 
كان كاتًبا يف �لدو�وين، فخدم حممد علي مب�سر وب�سري �ل�سهابي بلبنان)1(.

ومل يب�سر فار�س �ل�سدياق يف طفولته �سوى �أ�سغان �لتع�سب و�لطبقية �لتي 
هذه  تهتم  فلم  �للبنانية،  �لثقافة  يف  و�ملو�رنة  و�لدروز  �ل�سهابيون  قو�عدها  �أر�سى 
�لقوى باإ�سالح حال �ملجتمع ومل ت�سع �إىل ن�سر �لتعليم ول بناء �مل�ست�سفيات، بل 
قنع رجال �لدين �ملو�رنة يف �لقرن �لتا�سع ع�سر بدورهم �لكهنوتي يف �إقامة �ل�سعائر 
و�أد�ء �لطقو�س و�أهملو� بطبيعة �حلال كل �ملعارف �لإن�سانية، ومل يفلح من �أبناء 
�لتب�سري و�ل�ست�سر�ق يف  هذ� �جليل �سوى �لذين �ت�سلو� �ت�ساًل مبا�سًر� بدو�ئر 
�أن�ساأتها �لطو�ئف  لبنان، فلم تكن �لكتاتيب و�ملد�ر�س �لأولية و�ملكاتب - �لتي 
�ل�سهابي )1767 -  با�سا )1789 - 1848م( �بن حممد علي وب�سري   و�إبر�هيم 
يف  �لعام  �لر�أي  وتربية  و�لتثقيف  �لنه�سة  لو�ء  حمل  على  قادرة   - 1850م( 

�لن�سف �لأول من �لقرن �لتا�سع ع�سر. 

من�سور  بن  يو�سف  �أبيه  كنف  �سوى  �لرتجمة  �ساحب  يجد  مل  لذ� 
)ت1821م( ليتلقى عليه درو�سه �لأوىل يف �لقر�ءة و�لكتابة، وقد �أخذ عنه ح�سن 
�خلط وجمال تنظيم �لكتابة وحنكة �لديباجة. ذلك ف�ًسال عن قو�عد �حل�ساب، 

�لب�ستاين، بريوت، 1859م، �س:  بطر�س  لبنان، طبعة  �لأعيان يف جبل  �أخبار  �ل�سدياق،  يو�سف  بن  )1( طنو�س 
 .300–297
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و�أخذ عن �أمه فن �لعزف على �لطنبور وتذوق �ملو�سيقى و�ل�سبط �لإيقاعي للنغم، 
�لأمر �لذي �ساعده على كتابة �ل�سعر يف �سن مبكرة.

�أما �أوىل درو�سه �لدينية فقد تلقاها يف مكتب �مللة �ملارونية عام 1811م، وقد 
�لكتاتيب،  معلمو  ينتهجها  كان  �لتي  �جلامدة  �لتلقني  باأ�ساليب  �ل�سدياق  �ساق 
و�لن�ساخة  �خلط  فنون  �إخوته  على  و�لتعلم  �لبيت  يف  �لبقاء  و�لده  من  فطلب 
بعد  �لتحاقه  حول  �لرو�يات  �ختلفت  وقد  �لعر�ئ�س،  وكتابة  و�لأدب  و�للغات 
ذلك مبدر�سة عني ورقة �لتي تخرج فيها معظم �أعالم ع�سره من �ملو�رنة، ويبدو �أن 
�ل�سدياق كان يف�سل �لتتلمذ على �إخوته ول�سيما �أخيه �أ�سعد، �لذي تعلم على 
يديه �ل�سريانية و�لالتينية و�ليونانية و�ملنطق و�لفل�سفة و�للغة �لكر�سونية)1(، ذلك 
�لكر�سونية  �لأدبية  �لكتابات  �ل�سريانية. وتدرج بع�س  بالأحرف  �لعربية  �لألفاظ  �لكر�سونية: هي كتابة  �للغة   )1(
يكتب  �لذي  �أي  ��سم:�ل�سرطا  عليه  يطلق  �لذي  �ليعقوبي  �لأ�سطرجنيلي،  مثل:  �ل�سريانية  �خلطوط  �سمن 
بع�س  تنزع  حني  يف  �ل�سابقة،  �لثالثة  �خلطوط  من  م�ستخرج  �لأخري  و�خلط  و�مللكي  و�ل�سنطوري  ب�سرعة، 
�لدر��سات �إىل �أن �خلط �لكر�سوين ل يرد �إىل �لآر�مية �أو �ل�سريانية، بل هو من �بتكار �ملو�رنة �لذين جعلوه 
طل�سًما حلماية ر�سائلهم وخطاباتهم. وترد �أقدم �ملخطوطات �لكر�سونية �إىل �أبي �لربكات بن بكر �لذي خط بها 
52 ميمًر� يف �لوعظ منها ن�سخة يف مكتبة �لفاتيكان يرجع تاريخها �إىل عام 1329م، ون�سخة �أخرى يف مكتبة 
�لآباء �لي�سوعيني ببريوت يرجع تاريخها �إىل عام 1216م وهي �لأقدم. وكذ� تف�سري ل�سفر �لتكوين يف مكتبة 
�ملو�رنة بحلب، وكتاب مغارة �لكنوز وهو ملخ�س لق�سة �آدم وحو�ء بعد �أن ُطرد� من �جلنة، وهما يرد�ن �إىل �أفرمي 
�ل�سرياين نحو )306 - 373م(. وقد نبغ �ملو�رنة يف ��ستخد�م �لكر�سونية لإملامهم بال�سريانية و�لعربية و�لعربية 
وذلك منذ �لقرن �ل�ساد�س ع�سر �مليالدي، وقد ذ�عت بو�كري كتاباتهم عام 1737م على نطاق و��سع، ويتميز 
�خلط �لكر�سوين بعدم تفرقته بني �حلروف �لتالية: ت ث ك خ ذ د �س �س ط ظ ع غ، ويرتك نطقها للقارئ. 
وتخلو �ل�سريانية متاًما من �حلروف: ث خ ذ �س ظ غ ويرجع ذلك �إىل �أن �حلروف �ل�سريانية 22 حرًفا فقط. 
وقد �نت�سر �خلط �لكر�سويّن باخلطوط �ليونانية حتى �أ�سحت غاية يف �لتعقيد و�سّيما يف �جلمل �لطويلة. ويوؤكد 
مارون عبود �أن �ل�سدياق كان يجيد �لكتابة بالكر�سونية، و�أنه كان ي�ستخدمها يف مر��سلة �أهله، �أو كتابة بع�س 

�لعبار�ت �لتي يريد �أن يخ�س بها �سخ�ًسا بعينه ل يريد �لإف�ساح عن ��سمه. 
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للعمل  �سبابه  فرتة  يف  �ل�سدياق  تفرغ  ثم  �لالهوتية،  �ملذ�هب  بع�س  عن  ف�ساًل 
وفاته يف  ثم  �ل�سهابي  ب�سري  �لأمري  �أبيه من غ�سبة  فر�ر  بعد  �سيما  بالن�ساخة، ل 
بعد خر�ب  �أمه  لالإنفاق على  �لوحيد  رزقه  �لعمل هو م�سدر  �سوريا، فكان هذ� 
�لبيت على يد جند �ل�سهابيني، وف�سله يف �لعمل يف جباية �ل�سر�ئب عند �لدروز 
ل  �أنه  �لوقت  ذلك  منذ  فاأدرك  �لتجارة،  �متهان  �إخفاقه يف  وكذ�  �ل�سهابيني،  �أو 

ي�سلح �إل للعلم و�لعي�س بني �لكتب و�لأقالم و�لأحبار)1(.

وقد �أعرب �ل�سدياق يف كتابه »�ل�ساق على �ل�ساق« عن مدى تاأثره بالبيئة 
�لثقافية �لتي ن�ساأ فيها، حيث جمود �لفكر و�لطبقية و�لظلم �ل�سيا�سي و�لتع�سب 
�ملّلي وعجز �ملد�ر�س �لنظامية �لالهوتية عن �سقل �ملو�هب وتنمية �مللكات و�إذكاء 
�لروح �لنقدية يف �لعقول، و�عرتف باأن معلمه �لأول هو �ملكتبة، ومن ثم فهو يعد 
�لقر�ءة �أف�سل �ل�سبل �آنذ�ك للتثقيف �لذ�تي، وكان يرى �أن �لوظيفة �ملُثلى للمعلم 
هي �لتوجيه ولي�س �لتلقني، و�لإر�ساد �إىل م�سادر �ملعارف، ل جلبها وحتفيظها)2(.

ويف عام 1823م، �نتقل �ل�سدياق و�أمه �إىل بريوت برفقة �أخيه �أ�سعد، �لذي 
كان يعمل مدر�ًسا لل�سريانية و�لعربية لأحد �ملب�سرين �لربوت�ستانت وهو �مل�ست�سرق 
فجنحا عن  �لربوت�ستانتية؛  بتعاليم  و�أخوه  هو  تاأثر  وهناك  برد،  �إ�سحق  �لإجنليزي 
�ملارونيني  بطاركة  منع  �أن  �ل�سدياق  و�أدرك  �لإجنيلية،  و�عتنقا  �ملارونية  ِمّلتهما 

)1( ع�سمت ن�سار، �أحمد فار�س �ل�سدياق، قر�ءة يف �سفائح �ملقاومة، د�ر �لهد�ية، 2005م، �س:32. 
)2( �أحمد فار�س �ل�سدياق، �ل�ساق على �ل�ساق، ج1، �س:32. 
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�أنه �ساغل بالأ�سر�ر �لتي  �ملقد�س - بحجة  للموؤمنني مبلتهم من مطالعة �لكتاب 
ل تفتح �أبو�بها �إل لرجال �لكني�سة - ما هو �إل وهٌم وكذب وخد�ع ل يليق مبن 
منحو� �أنف�سهم �سفة �لقد��سة، و�أيقن منذ �ساعتها �أن �لعقل هو �سبيل �لإميان، و�أن 
كالم �هلل ل ميكن �أن يكون مطل�سًما؛ لأنه ر�سالة لهد�ية �لنا�س، ول ُيعقل �أن يعجز 

�ملُر�ِسل عن خماطبة �ملر�َسل �إليه �أو يتعمد ت�سليله �أو جتهيله.

يف  فاأمعنو�  �ملارونية  عن  و�أ�سعد  فار�س  مبروق  �ل�سدياق  �إخو�ن  علم  وقد 
�أ�سعد يف  قرية �حلدث، يف حني ظل  �إىل  فار�س  �لأم مع  بهما؛ فعادت  �لتنكيل 
تف�سي  خطر  �أدركو�  �لذين  �ملاروين  �لإكلريو�س  رجال  �سلطة  عن  بعيًد�  بريوت 
�ملذهب �لإجنيلي بني �سباب �ملثقفني، ويف عام 1824م قب�س �لبطريرك )يو�سف 
حبي�س( على �أ�سعد مبعاونة �إخوته و�سجنه بدير )مار جرج�س( يف �ساحل ك�سرو�ن 
بلبنان، ثم نقله �إىل دير )قنوبني(، فاأ�سرع فار�س �ل�سدياق �إىل �لق�س �لربوت�ستانتي 
�إ�سحق برد خمافة �أن يالقي نف�س �مل�سري، فن�سحه �لأخري بالذهاب �إىل م�سر)1( 
�أ�سعد بعد �سني  لينجو بنف�سه ومنها �إىل مالطة. ول �سيما بعد علمه مبوت �أخيه 
�إقامته يف  بالتدري�س طيلة  �أنه كان يعمل  و�لثابت  �ملو�رنة،  عذ�به و�سجنه يف دير 

م�سر يف مد�ر�س �لربوت�ستانت تارة وعند بع�س �مل�ست�سرقني تارة �أخرى.

)1( وقد �ختلفت �لكتابات �لتاريخية حول حتديد مدة �إقامته يف م�سر، فقيل: مكث ب�سعة �أ�سهر ثم �نتقل �إىل مالطة 
و�أقام عاًما ثم عاد �إىل م�سر، وقيل: �إن �إقامته يف م�سر كانت ب�سعة �أ�سابيع ثم �نتقل �إىل مالطة ثم عاد �إىل م�سر 
بعد ب�سعة �أ�سهر، و�لثابت يف معظم �لرو�يات �أنه ��ستغل بالوقائع �مل�سرية يف �لفرتة �ملمتدة من 1828م �إىل 
1833م بو�ساطة ن�سر �هلل �لطر�بل�سي، و�أنه مل يعمل مع �ملب�سرين �لإجنليز يف م�سر، بل كان من �أكرث �ل�سو�م 

�مل�سيحيني �ملرتددين على �أروقة �لأزهر و�ملت�سلني ب�سيوخه. 
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 �أما در��سته يف �لأزهر فلم تكن منتظمة بطبيعة �حلال؛ �إذ كان يجل�س بني 
�لطالب لي�ستمع �إىل درو�س �لنحو و�لبالغة و�ملنطق و�لفقه و�لكالم، ذلك ف�ساًل 
عن تردده على جمال�س �لعلماء �لتي كانت تعقد يف بيوتهم، مثل جمل�س �ل�سيخ 
�أفندي، وقد �ت�سل �ل�سدياق برفاعة  ح�سن �لعطار )1766 - 1835م( و�سامي 
1831م،  عام  �لبعثة  من  �لأخري  عودة  عقب  1873م(   -  1801( �لطهطاوي 
وتوؤكد ذلك �لعبار�ت �ملفعمة بالود و�لحرت�م �لتي ذكر فيها كل منهما �لآخر، 
فقد �أ�سار �ل�سدياق يف كتابه )�ل�ساق على �ل�ساق( �إىل �لكثري من �سيوخه بالأزهر 
دون �أن يذكر �أ�سماءهم �حلقيقية خمافة �أن يفطن �لقارئ �إىل �أن �لفارياق هو فار�س 
�ل�سدياق و�أغلب �لظن �أنه �أ�سلم خالل هذه �لفرتة �لتي كان يعمل فيها ب�سحبة 
�لأزهريني، و�سوف نو�سح ذلك عند حديثنا عن هذه �لق�سية، وقد �أملح �ل�سدياق 
هو  �ل�ساق(  على  )�ل�ساق  كتاب  �أن  و�ملعروف  �ملبكرة،  كتاباته  ذلك خالل  �إىل 
�أول م�سنفاته من حيث زمن �لتاأليف، فلم يكتبه دفعة و�حدة بل كان مبثابة دفرت 
للذكريات �أو �ملذكر�ت �ليومية. �أ�سف �إىل ذلك كتاباته عن �لتور�ة و�لإجنيل �لتي 

�أمتها قبل �أن يعلن �إ�سالمه يف تون�س عقب مناق�ساته مع بع�س �لفقهاء هناك.

�ل�سويل«  »وردة  تدعى  له  جارة  من  �ل�سدياق  تزوج  1834م  عام  ويف 
�إىل مد�ر�س  �ملقيمات يف م�سر، ثم ��سطحبها معه  �ل�سو�م  وهي من �مل�سيحيات 

�لإر�ساليات �لربوت�ستانتية يف مالطة.
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�أعادت  �لتي  هي  م�سر  يف  �ل�سدياق  �إقامة  �أن  على  �لدر��سات  وجُتمع 
ت�سكيل ذهنه و�سقل مو�هبه �للغوية و�لأدبية، وتقومي معتقده وتدريبه على �لعمل 
�ل�سحفي ومتكينه من �لعزف على �أوتار �ل�سيا�سة، وقد فطن يف م�سر كذلك �إىل 
وملا  تطبيقه،  على  قادرة  �سلطة  وترعاه  حتميه  �أن  يجب  �إ�سالحي  �أي خطاب  �أن 
�لأمة  �إنها�س  عن  عاجًز�  �لإ�سالمي  �لعربي  �لعامل  يف  �لتابع  �لعام  �لر�أي  كان 
باتت �ل�سلطة �حلاكمة هي �أقدر �لآليات على تنفيذ �خلطط �لإ�سالحية ورفع لو�ء 

�لتقدم و�ملدنية)1(.

عام  �إل  يغادرها  فلم  عاًما،  ع�سر  �أربعة  قر�بة  مالطة  يف  �ل�سدياق  وظل 
1848م �إىل �إجنلرت�؛ �إذ مل يطب له �لعي�س يف مالطة؛ وذلك لأنه كان ل يحب 
�لربوت�ستانتية بجمعية  �لدينية  �لكتب  ت�سنيف  �لذين يعمل معهم يف  �ملب�سرين 
»ن�سر �ملعارف �مل�سيحية«، �لأمر �لذي دفعه �إىل �لعمل ببع�س �ملد�ر�س �حلكومية 
لتعليم �للغة �لعربية لغري �لناطقني بها؛ وذلك لتح�سني دخله، فلم يكن ر�تبه من 
�جلمعية كافًيا للعي�س حياة كرمية هو وزوجته، ويبدو �أن �ل�سدياق قد كتب كتابه 
»�لو��سطة يف �أحو�ل مالطة« يف فرتة وجيزة عقب ��ستقر�ره باجلزيرة، وذلك تبًعا ملا 
جاء عند حممد عبد �لغني ح�سن يف در��سته عن �أحمد فار�س �ل�سدياق، وتوؤكد 
ذلك خ�سومته مع �أحد مطارنة �لربوت�ستانت �لذي َو�َسى به و�أخذ بع�س �سفحات 

كتابه، متهًما �إياه باأنه يعيب على �أهل مالطة بع�س عاد�تهم. 
�س:  1995م،  �لأق�سى،  �ل�سدياق،  فار�س  �أحمد  �ملجهولة،  �لأعالم  �سل�سلة  �لعظمة:  وعزيز  طر�بل�سي  فو�ز   )1(

 .12 - 17



تقدمي
2929

ويف عام 1840م قام بزيارة ق�سرية �إىل �أ�سرته يف )قرية �حلدث( بلبنان، ثم 
عاد ثانيًة �إىل مالطة، ويف عام 1841م قام بزيارة ق�سرية �إىل تون�س باحًثا عن عمل 
�أف�سل من �سغله يف �جلمعية �لربوت�ستانتية، غري �أنه ف�سل يف ذلك، ثم عاد ثانًيا �إىل 
مالطة، فاأر�سل من هناك ق�سيدة �إىل �لباي �أحمد )ت 1851م( �أ�ساد فيها بجميل 
عليه  تاآمر  �أملا�س، ويف عام 1843م  بهدية من  �لباي  له  وبعث  و�أعماله،  خ�ساله 
بع�س �أع�ساء �جلمعية لف�سله من عمله بحجة �أن ترجمات �ل�سدياق بها م�سحة 
�إد�رة  �إىل  رفعه  بتقرير  �ل�سدياق  تقدم  1844م،  عام  ويف  �ل�سياغة.  يف  �إ�سالمية 
�جلمعية بني فيه �أخطاء �لرتجمة �لتي كان يقع فيها مناف�سوه وخ�سومه، وخالل 
هذه �لفرتة و�سع �ل�سدياق �لعديد من �مل�سنفات حول �أ�سر�ر �للغة �لعربية وبع�س 
�ملعاجم �لإجنليزية و�لفرن�سية لتعني تالميذه على فن �لرتجمة من هاتني �للغتني 
�إىل �لعربية، ويف �لعام نف�سه ذهب �إىل لندن بحًثا عن عمل عو�ًسا عن عمله يف 
�جلمعية، ثم عاد بعد ثمانية �أ�سهر لي�ستاأنف عمله من جديد بعد ف�سل خ�سومه 
يف �لإطاحة به، ويف عام 1847م ز�ر تون�س للمرة �لثانية بدعوة من �لباي �أحمد، 
�سحفي  كمر��سل  مالطة  يف  يعمل  �أن  على  �خلازند�ر  م�سطفى  مع  هناك  و�تفق 
�أو ناقل �أخبار �لأحد�ث �ل�سيا�سية و�لكت�سافات �لعلمية �إىل �حلكومة �لتون�سية، 
و�لرتويج يف �لوقت نف�سه للنه�سة �لتون�سية بني �لأوربيني، ويف �سبتمرب 1848م 
�إجنلرت� لرتجمة �لكتاب �ملقد�س مع �مل�ست�سرق �لإجنليزي �سمويل يل  رحل �إىل 
�إ�سحاحات  نقد  �لعمل من  �لربوت�ستانتية، وقد مكنه هذ�  بتكليف من �جلمعية 
ا وذلك يف كتابيه »�ملر�آة يف عك�س �لتور�ة« و»مماحكات  �لتور�ة و�لأناجيل نقًد� علميًّ
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�ملقد�س  �لكتاب  �أ�سفار  باأن  �آنذ�ك  وتيقن  �لأخرى،  �لر�سائل  وبع�س  �لتاأويل« 
مو�سوعة وحمرفة، و�أنها �ساغلة بالأخطاء �لتاريخية و�لتعاليم �ملت�ساربة و�ملعتقد�ت 
�لفا�سدة، �لأمر �لذي رّغبه يف قر�ءة كتب �سبينوز� )1632 - 1677م( وفولتري 
)1694 - 1778م( �لتي تناول فيها �لن�سو�س �ملقد�سة بالنقد و�لتحليل، ويف عام 
1850م غادر لندن �إىل بولون ومنها �إىل باري�س، وخالل �لفرتة �ملمتدة من 1853م 
�إىل 1857م كان د�ئم �لرتحال من فرن�سا �إىل �إجنلرت� وبالعك�س حتى عمل مرتجًما 
يف �سل�سة حمالت جتارية ب�سارع �سيتي باإجنلرت�، ويف �أثناء هذه �لفرتة �سرع يف طبع 
كتابه »�ل�ساق على �ل�ساق« �لذي حوى كل ذكريات �لطفولة و�ل�سباب و�لكهولة، 
�نطباعاته  �أما  و�لتعمية،  �لرمزية  �لإفر�ط يف  من حيث  و�أعقدها  كتبه  �أ�سهر  وهو 
�أوربا)1( فخ�س�س لها كتابه �لذي نحن ب�سدد تقدميه وهو »ك�سف  عن �حلياة يف 
باإجنلرت� وفرن�سا �لكثري من �لأحد�ث �ل�سيا�سية وظهور بع�س �لنزعات و�ملذ�هب  �إقامته  �أثناء  )1( عا�سر �ل�سدياق 
يف  بونابرت  لوي�س  و�نقالب  1848م،  �أوربا  يف  �لليرب�لية  �لإ�سالحية  �لثور�ت  منها  نذكر  �لفل�سفية، 
�لربيطانيني  على  �لهنود  وثورة  1852م،  �لثالث  نابليون  يد  على  �ل�سيوعيني  جامعة  وحل  باري�س1851م، 
1857م، وظهور كتاب »مبادئ �لقت�ساد �ل�سيا�سي« جلون �ستيو�رت مل، وكتاب »حل �مل�سكلة �لجتماعية« 
عام  1881م(   -  1821( د�ستوفي�سكي  وحماكمة  كيجارد،  لكري  �لأمل«  و»ر�سالة  1848م،  عام  »لبوردون 
1852م،  باري�س  �سماء  يف  منطاد  �أول  و�نطالق  1850م،  عام  لندن  يف  دويل  معر�س  �أول  و�إقامة  1849م، 
ووفاة �أوج�ست كونت عام 1857م، وظهور كتاب »�أ�سل �لأنو�ع« لد�رون عام 1858م. ذلك بالإ�سافة �إىل 
و�أن�سار  و�ل�سان�سيمونيني  و�لهيجليني  و�للرب�ليني  �ل�سرت�كيني  �ملحدثني  �لو�سعيني  �لتنويريني  �أفكار  ذيوع 
�لدعوة لتاأليه �لعلم وبناء �لرتبية و�لأخالق على �أ�س�س جتريبية، وقد تاأثر �ل�سدياق بهذه �لوقائع، ذلك ف�ساًل 
قر�ءته  وكذ�  وفرن�سا  �إجنلرت�  مبكتبات  و�لجتماعية  و�ل�سيا�سية  �لفل�سفية  �لكتابات  يف  �لفكرية  �سياحاته  عن 
للدوريات و�ل�سحف �لأمريكية و�لأوربية و�ت�ساله �ملبا�سر باملثقفني و�مل�ست�سرقني يف �لبالد �لتي قام بزيارتها 
�إيطاليا و�لنم�سا و�ملجر وبولند�. وخليق بنا �أن ن�سري �إىل �أن كتابه �لو��سطة يف �أحو�ل مالطة قد  ول �سيما يف 
تعر�س للكثري من �لأحد�ث و�لجتاهات �لثقافية �لأوربية �لتي ل تقل �أهمية من حيث �أثرها على بنية خطابه. 
 و�إذ� ما �نتقلنا �إىل تركيا ف�سوف ندرك �أن �ل�سدياق قد تاأثر بتحولت �لبنية �لثقافية يف تركيا بد�ية من ع�سر = 



تقدمي
3131

�أع�ساء �جلمعية  �أوربا«، ويف عام 1855م، ز�ره بع�س رفقائه من  �ملخبا عن فنون 
وبع�س �مل�سيحيني �ل�سو�م �لذين جاءو� �إىل �أوربا جلمع تربعات للطائفة �لإجنيلية، 
وخالل زيارتهم له وقع ب�سر �أحدهم على �أ�سول كتابه »مماحكات �لتاأويل« و�أدرك 
ما فيه من طعون يف �لأناجيل، فاقتطع بع�س �سفحاته وقدمها �إىل �أع�ساء �جلمعية 
�لذين  �لفرن�سيني  �مل�ست�سرقني  وبني  بينه  �لإيقاع  يف  ف�سلو�  وملا  �لربوت�ستانتية، 
�أنه جا�سو�س على فرن�سا من قبل �حلكومة  �أ�ساعو�  كان يعمل معهم يف �جلمعية 

ا. �لإجنليزية �لتي منحته �جلن�سية و�أ�سبح من رعاياها ر�سميًّ

�ملديح  ق�سائد  ير�سل  فر�ح  مًعا  و�لَعَوز  �لتاآمر  مر�رة  �ل�سدياق  ومل يحتمل 
تعينه  جائزة  �أو  عطية  �أماًل يف  ولندن؛  وباري�س  �لأ�ستانة  يف  �لأعيان  من  للكثري 

�ل�سلطنة عام 1839م، حيث بد�ية ع�سر  = عبد �ملجيد �لأول بن حممود )1784 - 1861م( �لذي توىل 
ا، و�ل�سروع يف و�سع �لقو�نني �لعلمانية �حلديثة. وعبد �لعزيز بن  �أوربا، وجعل �لتجنيد �إجباريًّ �ل�ستد�نة من 
�لأجنبية. ومر�د  بد�يات ع�سر �لمتياز�ت  �ل�سلطنة عام 1861م حيث  حممود )1830 - 1876م( وتوىل 
�خلام�س بن عبد �ملجيد )1840 - 1904م( وتوىل �ل�سلطنة عام 1876م، وقد هيمنت يف ع�سره �ل�سركات 
�لثاين بن عبد �ملجيد )1844 - 1918م( وتوىل  �لعثماين. وعبد �حلميد  �لأجنبية على �لقت�ساد �لرتكي 
�ل�سلطنة عام 1876م، وقد �ختلف �ملوؤرخون حول تقييم ع�سره �إذ ذهب �لبع�س �إىل �أنه كان ع�سر �ل�ستبد�د 
�أن ع�سره كان حماولة للت�سدي للجمعيات  �إىل  و�لقمع و�لإرهاب �ل�سيا�سي، يف حني ذهب �لبع�س �لآخر 
�ملا�سونية و�لنزعات �لإحلادية و�حلركة �لتور�نية �لتي كانت ت�سعى منذ �لعقد �لر�بع من هذ� �لقرن �إىل هدم 
�نت�سرت يف هذه �حلقبة  �إىل دولة علمانية حتمل �لطابع �لقومي �لرتكي. وقد  �خلالفة �لعثمانية وحتويل تركيا 
�لكثري من �لأفكار �لأوربية على ر�أ�سها �لفل�سفة �لو�سعية باجتاهيها �ل�سرت�كي و�لليرب�يل يف ميد�ن �ل�سيا�سة، 
وتوجيه �لأدب خلدمة �ملجتمع ونقد �لفكر �لديني و�لدعوة �إىل �سفور �ملر�أة و�إحياء �للهجات �لعامية، وف�سل 

�لدين عن �لدولة يف �ستى �ملجالت )�لرتبية، �لتعليم، �لقت�ساد، �لت�سريع، �حلياة �لربملانية(. 
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على م� فيه من بوؤ�س، ومل� يئ�س من ذلك ر�ح يت�سعلك يف منتدي�ت ب�ري�س وعلى 
مق�هيه�، حيث �حللق�ت �لتي ك�ن يعقده� �أتب�ع �س�ن �س�ميون)1(.

من خري  بدعوة  له�  �لث�لثة  زي�رته  تون�س يف  �إىل  �نتقل  ع�م 1857م،  ويف 
�لدين �لتون�سي، و��سطحب معه زوجته �لإجنليزية، �لتي تزوجه� عقب وف�ة زوجته 
�لأوىل مب�لطة وح�سوله على �جلن�سية �لإجنليزية، ويف تون�س توىل �ل�سدي�ق �لعمل 
تلك  �ت�سل يف  وقد  �لتون�سية،  �خل�رجية  لوز�رة  �لت�بع  و�لرتجمة  �لإن�س�ء  بديو�ن 
ب�لعلوم  ودر�يته  �طالعه  و�سعة  علمه  بهرهم  �لذين  �لزيتونة  ج�مع  ب�سيوخ  �لآونة 
�لإ�سالمية ول �سيم� �أ�سول �لفقه وعلم �لكالم، ذلك ف�ساًل عن حفظه �لكثري من 
�سور �لقر�آن و�حلديث �لنبوي، فعر�سو� عليه �لإ�سالم ف�أج�بهم بعد عدة جل�س�ت 
�س�دته� �لروح �لعلمية يف �ملح�ججة و�ملنحى �جلديل يف �لنق��س، وعلى �لرغم من 
ت�سكيك�ت خ�سومه يف �سدق �إ�سالمه ف�إن �لث�بت �أن �ل�سدي�ق منذ طفولته مل 
يكن ق�نًع� ب�لتع�ليم �لدينية �مل�رونية، بل ك�ن من �أ�سد �ل�س�خطني على �لكني�سة 
�مل�رونية بعد موت �أخيه �أ�سعد على �أيديهم، و�لو��سح كذلك �أنه مل يكن مقتنًع� 
ب�سالمة ن�سو�س �لكت�ب �ملقد�س ول �سيم� بعد قي�مه برتجمته يف لندن، �أ�سف �إىل 
ذلك كله ت�سريحه يف غري مو�سع من كت�به �ل�س�ق على �ل�س�ق بقن�عته ب�لإ�سالم 
وحبه لالأزهريني. وقد �نتهى به �ملط�ف �إىل �إعالن �إ�سالمه ع�م 1858م، و�سمي 

هو �لكونت هرني دي �س�ن �س�ميون، ب�ري�سي �لن�س�أة، ولد ع�م 1760م. فيل�سوف فرن�سي مييل �إىل مبد�أ تدخل   )1(
�، من �أ�سهر موؤلف�ته »�مل�سيحية �جلديدة«، تويف  �لدولة يف �حلي�ة �لقت�س�دية ونح� مذهبه فيم� بعد منحى ��سرت�كيًّ

ع�م 1825م.
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�لب�ي حممد  �ل�سدي�ق عند  �سعى  �لع�م  نف�س  �لعب��س، ويف  ب�أبي  وُكنِّي  ب�أحمد 
ب�در  قد  وود  ريت�س�رد  �لإجنليزي  �لقن�سل  �أن  غري  تون�سية،  جريدة  لإ�سد�ر  ب��س� 
و�أوعز �إىل �لب�ي ملنح هذ� �لرتخي�س للجرن�ل ح�سني �لتون�سي �لذي ق�م ب�إ�سن�د 
حترير جريدة �لر�ئد �لتون�سي �إىل )من�سور كرلتي(، ف�أدرك �ل�سدي�ق �أن �س�لته لن 
يجده� يف تون�س، �إذ ك�ن يحلم ب�إ�سد�ر جريدة ين��سد فيه� �لأمة �لعربية �لإ�سالمية 
لإحي�ء تر�ثه�، وجتديد �أفك�ر �أبن�ئه�، وحترير �أذه�نهم من �سجن �لتقليد، ومر�جعة 
معتقد�تهم يف �سوء �لعقل، وتغيري نظرتهم �إىل �ملر�أة وم�س�ركته� يف �حلي�ة �لعملية 
بعد تعليمه� وتثقيفه�، وتوعية �لر�أي �لع�م بحقوقه وو�جب�ته، و�إيق�ظ �لوعي �لقومي 
و�لُهوية �لعربية، وو�سع خطة �إ�سالحية للتعليم و�لرتبية، و�لأخذ ب�لن�فع من �ملدنية 
�لأوربية و�إن�س�ء جممع للغة �لعربية. ويف منت�سف ع�م 1859م، �س�فر �ل�سدي�ق 
�إىل ع��سمة �خلالفة �لعثم�نية بدعوة من ر�سيد ب��س� �ل�سدر �لأعظم �آنذ�ك، وعلى 
�لرغم من غ�سب �ل�سدي�ق مم� حدث من ح�سني ب��س� وخري �لدين �لتون�سي عقب 
تق�ع�سهم� عن م�س�ندته لإن�س�ء �سحيفة، فلم يقطع حب�ل �لود �لتي ربطت بينه 

وبينهم� وبني �سيوخ ج�مع �لزيتونة �لذين ظلو� عونً� له طيلة حي�ته.

�لذين  �لعثم�نية  �لدولة  �سفر�ء  من  يتقرب  �ل�سدي�ق  ر�ح  �لأ�ست�نة  ويف 
ق�بلهم يف �أورب� ليكونو� له �أد�ة لتحقيق حلمه، وب�لفعل متكن �ل�سدي�ق من مق�بلة 
�أكرم وف�دته ف�أغدق عليه �مل�ل و�أ�سند  �ل�سلط�ن عبد �ملجيد )ت1861م( �لذي 
�إليه وظيفة رئي�س �مل�سححني يف �ملطبعة �لع�مرة، وقرر �ل�سدي�ق بعد م�سورة �سديقه 
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�جلو�ئب  ��سم  عليه�  و�أطلق  به غري حكومية،  �إ�سد�ر جريدة خ��سة  ب��س�  �س�مي 
)جريدة �إخب�رية �أ�سبوعية(، �سدر �لعدد �لأول منه� يوم �جلمعة )21 ذي �لقعدة 
1277هـ/ 31 م�يو 1861م(، وقد جمعت �جلو�ئب منذ عدده� �لأول بني �ملق�ل 
�لنحو  وقو�عد  �لبالغة  عن  �ل�سدي�ق  يحرره  ك�ن  �لذي  �لأدبي  و�ملق�ل  �خلربي 
عن  دف�ًع�  يحرره�  ك�ن  �لتي  �ل�سي��سية  �ملق�لت  �إىل  ب�لإ�س�فة  ذلك  و�ل�سرف، 
م�س�لح �لدولة �لعلية، وتنديده بتدخل �لإجنليز و�لفرن�سيني يف �ل�سئون �لد�خلية 

للولي�ت �لعثم�نية.

وبعد ع�م و�حد من �إ�سد�ره� �أ�سحت �جلو�ئب �ل�سحيفة �لأوىل يف �لع�مل 
�لإ�سالمي من حيث �ل�سهرة و�لنت�س�ر، و�لدقة يف رو�ية �لأحد�ث، ونقل �لأخب�ر، 
و�جلدة يف طرح �لق�س�ي� �ل�سي��سية و�لأدبية وجودة �لتقنية يف �لطب�عة. ذلك ف�ساًل 
و�لرتجمة  �لعربية،  و�ملع�جم  و�لدللة،  �ملعنى،  )حول  �للغوية  �مل�س�جالت  عن 
و�لتعريب، و�لنحت و�ل�ستق�ق، و�ل�سعر و�أغر��سه، وبن�ء �لق�سيدة و�لنرث، و�ملق�ل 
�ل�سحفي و�لقو�لب �لأدبية �حلديثة، وكيفية تطوير �ملق�مة و�لق�سة و�لرو�ية و�مل�سرح 
و�أدب �لرحالت و�لكت�بة �لرمزية( و�لفل�سفية )حول �لفل�سفة �لربجم�تية و�لفل�سفة 
�لو�سعية، و�لنزعة �لفو�سوية و�لدعوة �إىل �حلرية( و�حلرية �ل�سي��سية )حول نظ�م 
�حلكم و�لدميقر�طية و�ل�سورى و�مللكية و�جلمهورية و�ل�سلطة �لتنفيذية و�لق�س�ئية 
و�لت�سريعية و�لوز�رت و�لنقالب�ت( �لتي د�رت على �سفح�ته� و�سفح�ت �لكثري 
وبرجي�س،  زم�رة،  و�أبو  و�لأهر�م،  )�جلن�ن،  �أمث�ل  من  و�ملجالت  �ل�سحف  من 
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تلك  يف  �س�ركو�  �لذين  �لأدب�ء  �أ�سهر  ومن  ولبن�ن.  وم�سر  تون�س  يف  و�لري��س( 
�لب�ست�ين  �لي�زجي )1847 - 1906م(، وبطر�س  و�إبر�هيم  ن��سيف  �مل�س�جالت 
�له�دي جن�  �لدحد�ح )1813 - 1889م(، وعبد  ور�سيد  )1819 - 1883م(، 
�لإبي�ري )1820 - 1887م(، و�إبر�هيم �لأحدب )1826 - 1891م(، ويو�سف 
1893م(،   -  1829( �لف�روقي  عزت  و�أحمد  1889م(،   -  1815(  �لأ�سري 
�سكري  وحممود  1882م(،   -  1821( �لبغد�دي  �حليدري  �لف�سيح  و�إبر�هيم 
�لألو�سي )1857 - 1924م(، وجرب�ئيل �لدلل )1836 - 1899م( وح�سني 
بو  و�س�مل  1896م(   -  1830( خوجة  بن  و�أحمد  لزغلي،  وح�سن  �لتون�سي، 
�ل�سنو�سي )1787 - 1859م(، وحممد بريم  قب�دو، وحممد  ح�جب، وحممود 
�ل�سرتوين )1849 - 1912م(، وحممود  و�سعيد  �لغري�ين،  و�ل�س�دق  �خل�م�س، 
- 1875م(،  �حلر�ئري )1824  و�سليم�ن  - 1904م(  �لب�رودي )1840  �س�مي 
ويعقوب �سنوع )1839 - 1912م(، وعبد �لق�در قب�ين )ت:1883م( وعبد �هلل 
�أبو �ل�سعود، و�سليم وب�س�رة تقال )1849 - 1892م(، و�أحمد قدري، ورزق �هلل 
و�أديب  1931م(،   -  1838( �س�بوجني  ولوي�س  1880م(،   -  1825( ح�سون 
ويو�سف  1897م(،   -  1828( �ل�سميل  و�أمني  1885م(،   -  1856( �إ�سحق 

ب�خو�س )1845 - 1882م(.

ب��س�  �ل�س�دق  وحممد  1895م(   -  1830( �إ�سم�عيل  �خلديوي  وك�ن 
�مل�لية ول �سيم�  �ل�سحيفة يف عرث�ته�  بتون�س يدعم�ن  ب�ي  )1812 - 1882م( 
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بعد �ختالف �ل�سدي�ق مع �لب�ب �لع�يل، ول يوؤخذ على �ل�سدي�ق �سوى تغليبه 
م�سلحته و�نحي�زه لأ�سح�ب �ل�سلطة من �ل�س��سة يف بع�س �لق�س�ي�، فعلى �لرغم 
ه تع�يل �لأتر�ك ف�إنه مل ي�س�ند �حلرك�ت �لثورية  من دعوته �إىل �لقومية �لعربية وجَمِّ
موقفه  ذلك  �إىل  �أ�سف  �لعربية،  و�جلزيرة  �ل�س�م  بالد  يف  �لعثم�نية  �لدولة  على 
�لعد�ئي من �لثورة �لعر�بية ودعوة جم�ل �لدين �لأفغ�ين )1838 - 1897م( �إىل 
�جلمعي�ت �ل�سرية و�لثورة على �لإجنليز، �لأمر �لذي مكن خ�سومه وخم�لفيه من 
�لت�سكيك يف �سدق دعوته �لإ�سالحية وخط�به �لتنويري �ملتمثل يف رف�سه لكل 
�أ�سك�ل �لتع�سب �لط�ئفي و�لَعَقدي و�لفكري، وت�أكيده على �أنه من �أكرب معوق�ت 
1860م.  ع�م  لبن�ن  يف  �لط�ئفية  للحرب  �سجبه  يف  ذلك  عن  عرب  وقد  �لتقدم، 
وم�س�ندته �لنه�سة �لعلمية و�ل�سي��سية �لتي ك�ن يقوده� يف تركي� �أحمد مدحت 
ب��س� )1841 - 1912م( و�إبر�هيم �سن��سي وحممد ن�مق كم�ل، �لذين عملو� على 
حتديث نظ�م �لتعليم يف تركي�، وتوعية �لر�أي �لع�م عن طريق �ل�سح�فة �حلرة ون�دو� 
ب�حلي�ة �لربمل�نية و�لد�ستور، و�قتف�ء �لنظم �لغربية يف �لعلوم �لتطبيقية و�لقت�س�د 
و�ل�سن�عة و�لزر�عة، و�لتعرف على �لآخر عن طريق �لرتجمة و�لبعث�ت �لعلمية 
�إىل �أورب�، غري �أن �ل�سدي�ق ك�ن ي�أخذ عليهم �سدة حم��سهم للغرب وتق�ع�سهم عن 
جتديد �لفكر �لديني �لإ�سالمي ونعرتهم �لقومية. وقد ن��سر �ل�سدي�ق عبد �لق�در 
�جلز�ئري و�إ�سالح�ته يف �جلز�ئر وحربه دف�ًع� عن وطنه �سد �لغزو �لفرن�سي، و�أ�س�د 
بجهود خري �لدين لالرتق�ء ب�ملجتمع �لتون�سي، وحمد له طبعه لكت�ب »�لو��سطة«، 
رف�عة  ق�ده�  �لتي  �لنه�سة  �أيد  كم�  1866م،  ع�م  نفقته  على  �ملخب�«  و»ك�سف 
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�لطهط�وي وعلي مب�رك يف م�سر، ودع� ر�سف�ءه يف لبن�ن وعلى ر�أ�سهم ن��سيف 
�لي�زجي )1800 - 1871م( وبطر�س �لب�ست�ين �إىل �لربط بني �لأ�س�لة و�ملع��سرة 
وجتديد �أ�س�ليب �للغة �لعربية ومن�هج تدري�سه� وحتديث قو�لبه� �لأدبية، و�جلدير 
ب�لإ�س�رة يف هذ� �ل�سي�ق هو روح �لتع�ون و�لحرت�م �ملتب�دل بني ق�دة �لفكر يف 
�لقرن �لت��سع ع�سر، فعلى �لرغم من م�س�جالتهم ومن�ظر�تهم ك�ن جميعهم يعرف 
ذلك  �لتم��س  وميكنن�  �لعربية،  �لعقلية  بن�ء  �إع�دة  يف  دوره  و�أهمية  خم�لفه  قدر 
�أفك�ر رف�عة وخري �لدين �لتون�سي )1810 - 1890م(  يف �لتن�غم �لو��سح بني 
يف  �سيم�  ول  و�ل�سدي�ق،  �لب�ست�ين  وبطر�س  1893م(   -  1823( مب�رك  وعلي 
تعريفهم للمدنية و�لتقدم ب�أنهم� جتديد للثو�بت وحتديث للمتغري�ت، و�إمي�نهم ب�أن 
�لإ�سالح ل ميكن حتققه بقر�ر�ت فج�ئية، بل بتوعية �لر�أي �لع�م وت�أييد �ل�سلطة 
و�نتح�ل  و�لعلم  و�لدين  و�لنقل  و�لعقل  و�جلديد  �لتليد  بني  و�لتوفيق  �حل�كمة، 
�ملن�هج �حلديثة يف �لرتبية و�لتعليم و�لعزوف عن تقليد �ملذ�هب �لتي ل تتن��سب 
مع طبيعة �لعقل �جلمعي و�لبنية �لثق�فية �لعربية �لإ�سالمية، و�لق�س�ء على �لي�أ�س 
�لذي �أقعد همم �ل�سب�ب عن �لنهو�س، وغر�س جذور �لتف�وؤل و�لطموح و�لأمل 
يف غد �أف�سل بني كل �أفر�د �لأمة، وتنمية روح �لنتم�ء و�لولء فيهم لالأمة �لعربية 

�لإ�سالمية)1(. 

)1( حممد يو�سف جنم، �أحمد ف�ر�س �ل�سدي�ق، مطبوع�ت �جل�معة �لأمريكية، بريوت، 1948م، �س: 44 - 65.
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فقد ذهب �ل�سدي�ق �إىل �أن دعوته �إىل �لنه�سة ل تعدو �أن تكون ند�ء ليقظة 
�أورب�  �أ�س�ءت �لدني� يف ع�سر �زده�ره�، وعلَّمت  �لعقلية �لعربية �لإ�سالمية �لتي 
�لغربية �لتي تف�سر  �لنظري�ت  �أ�سول �لتمدن ومن�هج �لعلم �حلديث، وقد تن�ول 
تبًع�  �لتفكري  وطر�ئق  �لعقول  ت�سنف  �أو  �جلغر�يف  �ملوقع  مبقت�سى  �لت�ريخ  حركة 
لق�نون �لور�ثة و�لأجن��س ب�لنقد و�لتفنيد، وبنّي �أن مثل هذه �لنظري�ت ل تقوى 
على �لوقوف �أم�م �لوق�ئع �لعلمية �لتي تثبت �أن �لتح�سر �أو �لهمجية من مظ�هر 
فيه�.  �لدين  �أو  �جلن�س  �أو  للموقع �جلغر�يف  وتخلفه� ول دخل  �ملجتمع�ت  تقدم 
و�أو�سح �أنه من �خلط�أ �لعتق�د ب�أن معي�ر �لتقدم هو �لتفوق �لعلمي، و�أن �لتح�سر 
وحية وتبني �لنزع�ت �مل�دية؛ بل على �لعك�س  يكمن يف جحد �لدين و�لقيم �لرُّ
من ذلك مت�ًم� ف�إن �لأمم �ل�سرقية �لعريقة �لتي يرجع �إليه� �أ�سول كل متدن وحت�سر 
وح، وبني �لأخالق و�لعلم، وجنحت  قد و�زنت بني متطلب�ت �جل�سد وح�جي�ت �لرُّ
يف و�سع د�ستور لالإن�س�نية خ�ٍل من �لأحق�د و�ل�سر�ع�ت �لتي ُطبعت به� �ملدنية 
�لأوربية �حلديثة. �لأمر �لذي يربر دعوته �إىل توخي �حلذر يف �لأخذ عن �لغرب، 
مقدًم� �لنقد و�لنتخ�ب على �لتقليد و�لت�سيع، وتغليب �لق�عدة �لأ�سولية �لتي 
تقرر �أن َدْرء �ملف��سد مقدم على جلب �مل�س�لح. وجنده �أي�ًس� يعيب على �لرح�لة 
�لعرب �لقدم�ء �هتم�مهم برو�ية �لطر�ئف و�لغر�ئب دون �لأ�س�س و�لقو�عد �لتي 
ثق�فتهم،  مب��سًر� يف  ت�أثرًي�  �أثرت  �أو  فيه�  �س�حو�  �لتي  �لأمم  عليه� مدني�ت  ق�مت 
خلو  �أن  مو�سًح�  �مل�دية،  �سورته�  يف  �لغربية  للح�س�رة  �ملت�سيعني  على  وي�أ�سف 
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وحية ينبئ بزو�له�؛ لذ� علين� �أن نر�جع �أنف�سن� قبل  ح�س�رة �لغرب من �لقيم �لرُّ
�أن جنحد �أ�سولن�.

كم� ر�ح �ل�سدي�ق على �سفح�ت �جلو�ئب يك�سف عن �لأمور �لتي يجب 
علين� �قتب��سه� من �لغرب م� دمن� ع�جزين عن ��ستله�مه� من تر�ثن�، وعلى ر�أ�س 
�لعقيدة  يف  حريته  لالإن�س�ن  تكفل  �لتي  �حلديثة  و�لقو�نني  �لنظم  �لأمور  هذه 
و�لتفكري و�لبوح بر�أيه يف �ستى ق�س�ي� جمتمعه، وحتدد له حقوقه وو�جب�ته وعلى 
و�أفر�ده  �ملجتمع  طبق�ت  بني  و�مل�س�و�ة  �لعد�لة  وحتقق  �ملو�طنة،  يف  حقه  ر�أ�سه� 
م�  وبني  و�مل�س�و�ة  و�لعد�لة  �حلرية  بني  �ل�سدي�ق  وفرق  و�لو�جب�ت.  �حلقوق  يف 
ت�ستوجب  �لعدل  �إق�مة  و�أن  م�سئولية  �حلرية  �أن  مو�سًح�  �لفو�سويون،  �إليه  يدعو 
�لوعي و�لأخالق، و�أن �مل�س�و�ة ت�ستوجب �لعمل و�لأهلية؛ ومن ثم فهو يرى يف 
مبد�أ �ل�سورى �لإ�سالمي �أ�ساًل ركيًن� يجب �إحي�وؤه يف نه�ستن� �حلديثة، كذ� حق 
�ملع�ر�سة �ل�سلمية �لذي كفله �لإ�سالم يف ق�عدة �لأمر ب�ملعروف و�لنهي عن �ملنكر، 
و�لقمع  �ل�ستبد�د  ومنعه   ،� �سرعيًّ �أ�ساًل  وجعله  و�لعقد  �حلل  �أهل  بر�أي  و�أخذه 
�لد�ستور.  و�حرت�م  �ل�سلط�ت  بني  و�لف�سل  �لرعية،  دون  ب�لر�أي  �حلك�م  و�نفر�د 
نظًر�  �لدينية وتدخل رج�ل �لدين يف �حلكم  ب�ل�سلطة  ورف�س كذلك م� ي�سمى 
�ل�سي�ق بعدم وجود �سلطة  بُروح �لقد�س، و�أ�س�د يف هذ�  �ت�س�لهم  �أو  لقد��ستهم 
كهنوتية يف �لإ�سالم، كم� رف�س م� نطلق عليه �لدولة �ملدنية �لعلم�نية، وبني �أن 
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ّج  �لدين �أحد رك�ئز �ملدنية، غري �أن �خلطر يكمن يف �لتع�سب وت�سيي�س �لدين و�لزَّ
به يف �أتون �لعنف و�حلرب و�لإره�ب وقمع �حلري�ت.

تع�ون  و�سرورة  �لعربية  �لقومية  دع�ة  �أو�ئل  من  كذلك  �ل�سدي�ق  ويعد 
�؛ وذلك للت�سدي للمط�مع �لغربية �لتي  � و�سي��سيًّ � و�قت�س�ديًّ �لأقط�ر �لعربية ثق�فيًّ
ت�سعى ج�هدًة لحتالل �لأمم �ل�سعيفة ونهب ثرو�ته�؛ وذلك عن طريق �إ�سع�ل 

نري�ن �لفنت �لط�ئفية �أو �لأ�سول �لعرقية و�ل�سعوبية �أو بعث �للهج�ت �ملحلية.

ت�أثر �ل�سدي�ق بدعوة �لُكت�ب �لأوربيني لإلغ�ء �لرق ونظ�م �لنخ��سة   وقد 
و�جلو�ري، وحترير �ملر�أة وتعليمه� وعمله� وم�س�ركته� �لإيج�بية يف ُجلِّ نو�حي �حلي�ة، 
وقد �سبقه �إىل ذلك رف�عة �لطهط�وي وبطر�س �لب�ست�ين و�أحمد بن �أبي �ل�سي�ف. 
وقد حذر �ل�سدي�ق من تخلي �ملر�أة �ل�سرقية عن �أخالقي�ته� وعفته� وحي�ئه� طمًع� 
يف تقليد �لفتي�ت �لأوربي�ت، مو�سًح� �أن �لفت�ة �لأوربية على حترره� ل تنحط �إىل 
درك �لرذيلة �إل بفعل �لن�س�أة و�لثق�فة �ل�س�ئدة، فكثرٌي من �لأوربي�ت ل يختلفن 
وعليه  �لريف،  يف  �سيم�  ول  �لأخالق  مك�رم  على  حف�ظهن  يف  �ل�سرقي�ت  عن 
ف�إن �لدعوة �إىل تعليم �ملر�أة وعمله� لي�ست حتري�ًس� على �لفجور، كم� �أن �ملط�لبة 
بحقوق �ملر�أة �جلن�سية ل تخرج عن نط�ق �لأدب ول تتع�ر�س بطبيعة �حل�ل مع 

�لثو�بت �لعقدية �لإ�سالمية.
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�لعربية  �لنه�سة  و�أعالم  �لفكر  ق�دة  من  مع��سريه  �ل�سدي�ق  ي�س�رك  ومل 
�حلديثة يف دعوتهم �إىل �حلرية و�لعد�لة و�مل�س�و�ة وحترير �ملر�أة فح�سب، بل �س�ركهم 
�أي�ًس� يف �لدعوة �إىل جتديد �ملن�هج �لرتبوية ون�سر �لتعليم و�لإ�سالح �لقت�س�دي 

عن طريق تطوير وحتديث تقني�ت �لزر�عة و�ل�سن�عة و�لتج�رة وتطويره�)1(.

وحرّي بن� يف هذ� �ل�سي�ق تو�سيح مدى حر�س �ل�سدي�ق على رد �أ�س�س 
�ملدنية �حلديثة �إىل �لأ�سول �لإ�سالمية، فط�مل� �أكد على �أن �لإ�سالم هو دين �حلرية 
و�ملدنية و�لعد�لة و�مل�س�و�ة، ومن �أقو�له يف ذلك: »�إن متدن �لن�س�رى �ملوجود �لآن 
�إمن� هو عن بو�عث مع�ي�سة �أحوجته �إىل ترك �حل�لة �لأوىل و�لأخذ يف ح�لة �أخرى. 
و�أكرث تلك �لبو�عث ك�ن عر�ًس� و�تف�ًق�، و�إن متدن �مل�سلمني �ملفقود م�سد�ق على 
قوله تع�ىل: ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉژ ]�آل عمر�ن/140[ على �أنك 
�إذ� �أمعنت �لنظر يف كنه دي�نة �لن�س�رى وجدته� تنهى عن �لتمدن وعن �لإقب�ل 
ل  �لدني�  يف  ز�هدة  �لأوىل  �لقرون  يف  �لن�س�رى  ك�نت  �خلطرية...  �مل�س�عي  عن 
تنه�س �إىل مكرمة ول تب�يل مبَْحَمدة«)2(. و�نتهى �ل�سدي�ق من مق�بلته بني �لكت�ب 
و�أن  و�لعمل،  �لعلم  على  يحّث  �لقر�آن  �أن  �إىل  �ل�سي�ق  هذ�  و�لقر�آن يف  �ملقد�س 
و�ملدنية، ويطرح  �لعلم  بدين  ُيو�سف  ب�أن  �أنه حقيق  يوؤكد  وقيم  �سر�ئع  به من  م� 
�ل�سدي�ق ق�سية ِعّلة تخلف �مل�سلمني على م�ئدة �لبحث، مو�سًح� �أن �لَعَطب لي�س 

)1( ع�سمت ن�س�ر، �أحمد ف�ر�س �ل�سدي�ق - قر�ءة يف �سف�ئح �ملق�ومة، مرجع �س�بق، �س: 209 - 234. 
�أحمد ف�ر�س �ل�سدي�ق - حي�ته و�آث�ره و�آر�وؤه يف �لنه�سة �لعربية �حلديثة، د�ر �لغرب  )2( حممد �له�دي �ملطوي، 

�لإ�سالمي، بريوت، 1989م، ج2 �س:742. 
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يف �لد�ستور �لإ�سالمي ولكنه يف �لتطبيق، فعندم� �عتمد �مل�سلمون على �أنف�سهم 
يف �نتخ�ب �لن�فع و�ل�س�لح من �ستى �لأمم وتوظيفه يف بن�ء ح�س�رتهم جنحو� يف 
هو  �لغربي  �لنموذج  جعلو�  فقد  �لآن  �أم�  و�لتمدن،  �لتح�سر  مر�تب  �أرقى  بلوغ 
�لنقد و�لنتق�ء  و�أ�س�لتهم وقدرتهم على  ُهويتهم  �ملعي�ر و�مليز�ن؛ ومن ثم فقدو� 

و�لتقومي، وهي �آلي�ت �لتجديد و�لتحديث و�لتطوير.

ول جرم يف �أن خط�ب �ل�سدي�ق �ل�س�بق قد ت�أثر به معظم رج�لت �لنه�سة 
يف �لربع �لأخري من �لقرن �لت��سع ع�سر، بد�ية من فرن�سي�س مر��س وحممد عبده 
و�أديب �إ�سحق، ومروًر� ب�أمني �لريح�ين و�سكيب �أر�سالن. وقد تعر�ست �جلو�ئب 

للتوقف خم�س مر�ت)1(. 

�إ�سطنبول  يف  �إق�مته  �أثن�ء  يف  لل�سدي�ق  وقعت  �لتي  �لأحد�ث  �أهم  ومن 
حريق منزله ع�م 1873م، وقد فقد ب�سببه بع�س �أ�سول موؤلف�ته ول �سيم� »�ملر�آة 
يف عك�س �لتور�ة«، ويف ع�م 1886م ق�م �ل�سدي�ق بزي�رة م�سر �أماًل منه يف بعث 
�إ�سد�ره�  ��ستئن�ف  يف  �سليم  �بنه  ف�سل  بعد  ول�سيم�  م�سر،  من  ث�نيًة  �جلو�ئب 
من  �لرغم  فعلى  1886م،  ع�م  �حلرة  و�لق�هرة  1885م،  ع�م  �لق�هرة  ��سم  حتت 
�حلف�وة �لتي قوبل به� �ل�سدي�ق من �خلديوي توفيق و�لوزر�ء و�لأعي�ن ف�إن معظم 

)1( تعر�ست �جلو�ئب لالإيق�ف �ملرة �لأوىل ع�م 1862م لأ�سب�ب م�لية ملدة �أ�سبوعني، ويف ع�م 1864م ب�سبب عطل 
فني يف تقنية �لطب�عة وك�ن ملدة �سهرين، ويف ع�م 1869م ب�سبب من��سرة �ل�سدي�ق للخديوي �إ�سم�عيل ملدة 
�سهرين، ويف ع�م 1879م، وذلك ب�سبب من��سرته للخديوي �إ�سم�عيل �أي�ًس� ك�نت �ملدة �ستة �أ�سهر، ويف ع�م 

1884م ب�سبب م�س�ندته� لثورة حممد �أحمد �ملهدي. 
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�سبيبة �ملثقفني مل ين�سو� له موقفه �لعد�ئي من �لثورة �لعر�بية؛ �لأمر �لذي يربر 
عدم �إقب�لهم على جمل�سه. ومل تطل �إق�مة �ل�سدي�ق ب�لق�هرة و�سرع�ن م� ع�د �إىل 
�لأ�ست�نة، �س�عًي� �إىل �لب�ب �لع�يل لتخ�سي�س مع��س له ل�سد ح�جته، و�ل�سم�ح له 
�ل�سحية  �أن ح�لته  ر�أ�سه. غري  �أي�مه �لأخرية يف م�سقط  لبن�ن لق�س�ء  �إىل  ب�ل�سفر 
ك�نت ت�سري من �ل�سيئ �إىل �لأ�سو�أ، �لأمر �لذي ح�ل بينه وبني �سفره، ويف م�س�ء 
يوم �لثالث�ء )3 �ملحرم 1305هـ/ 20 �سبتمرب 1887م( ف��ست ُروحه �إىل ب�رئه�، 
ويف �ليوم �لت�يل �سرع �بنه �سليم يف نقل جثم�نه �إىل م�سقط ر�أ�سه ح�سب و�سيته، 
وذلك بعد تلقيه �لعز�ء من �ل�سلط�ن وكب�ر رج�لت �لدولة، �أقيم له يف بريوت يوم 
�خل�م�س من �أكتوبر موكٌب لئق مبك�نته �لعلمية و�لأدبية، ح�سره �أ�س�طني �لع�مل 
�لإ�سالمي  �لع�مل  �سيوخ  ف�ساًل عن  و�أدب�ء، ذلك  وعلم�ء  �س��سة  �لإ�سالمي من 

�لذين �سلو� عليه يف �جل�مع �لعمري �لكبري ثم حملوه �إىل قربه ب�حلدث.

للدر�س  يكون  م�  �أحوج   � وفل�سفيًّ  � �أدبيًّ تر�ًث�  لن�  وترك  �ل�سدي�ق  م�ت    
و�لبحث، وذلك لرُيد �لف�سل �إىل �أهله، و�لك�سف عن مك�نة هذ� �لر�ئد، ودوره يف 
�لنه�سة �لعربية �حلديثة، وري�دته لفل�سفة �ملق�ومة تلك �لتي عرب عنه� بقوله: »ف�إن 
ُيجدي  �أن  ع�سى  فم�  �لكالم،  بتعريف  �حل�س�م ل  بحد  ِنيطت  قد  �لآن  �حلقوق 
�لكت�ب عند �نق�س��س �لكت�ئب، �أو َيهدي �خلط�ب عند �عرت��س �مل�س�رب«)1(، 
»ف�أ�س�ألك ي� ذ� �جلالل �أن جتعلني ممن يطلب �لرزق �حلالل، ويوؤثر �ل�سعي �لن�فع 

)1( ع�سمت ن�س�ر، �أحمد ف�ر�س �ل�سدي�ق - قر�ءة يف �سف�ئح �ملق�ومة، مرجع �س�بق، �س:3. 
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على �لقيل و�لق�ل، ول تكلني �إىل �لأم�ين �لب�طلة و�ملط�مع �لز�ئلة، و�قرن ق�سدي 
ب�لإ�س�بة، وعملي ب�لإث�بة، �إنك ويل �لإج�بة«)1(.

ثانًيا: فار�س ال�صدياق.. �صهاب يف دائرة الظل 

�إذ� م� ��ستعر�سن� �أعالم �لفكر و�لأدب وزعم�ء �لإ�سالح و�أهل �حلل و�لعقد 
ْنو�ن �أو �سنف�ن: �إم� �أن يكون بع�سهم من  يف كل �لثق�ف�ت، ف�سوف ندرك �أنهم �سِ
�مل�س�هري يف ع�سره ثم يزد�د جمًد� و�سهرة حتى ي�سبح من �خل�لدين يف �لأزم�ن 
�لت�لية، �أو يكون من �ملغمورين فال ُيكت�سف �أثره وُيعرف ف�سله �إل بعد رحيله، �أو 

يف فرت�ت لحقة على جيله.

�إىل  ف�إنن� ميكن رده�  ْنو �لأول  �ل�سِّ �لتعرف على علة �سهرة  و�إذ� م� ح�ولن� 
�أو  به،  �لق�ئد  �لع�م  �لر�أي  �أو قن�عة  �لت�بع،  �لع�م  �لر�أي  �أثره على  �أو قوة  عبقريته، 
�أم�  �لثق�فة �ملطروحة يف ع�سره،  �لفع�ل يف  ب�ل�سلط�ت ذ�ت �لأثر  �ملب��سر  �رتب�طه 
ْنو �لث�ين - �أعني �ملغمورين - فيمكن تربير �نزو�ئهم �إىل تقوقعهم و�ن�سر�فهم  �ل�سِّ
�إىل �لبحث و�لدر�س، دون �لإ�سه�م�ت �لإيج�بية يف �لثق�فة �ملطروحة )بال تالميذ 

و�أن�س�ر وموؤيدين(، وعجز �أفك�رهم عن �لبق�ء من بعدهم. 

وقد تب�ينت �لآر�ء و�ختلفت كت�ب�ت �لب�حثني حول علة �أفول جنم �أحمد 
ف�ر�س �ل�سدي�ق يف ثق�فتن� �لعربية �لإ�سالمية، بل تعمد �لعديد من �لدو�ئر �لثق�فية 

)1( �ملرجع �ل�س�بق، �س:4. 
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جت�هل مك�نته وبخ�س دوره يف حركة �لنه�سة �لعربية �حلديثة، فقد ذهب �لبع�س 
�إىل �أن �إنك�ر ُجلِّ مع��سريه - من �ل�سو�م - لقدره، يرد �إىل عنفه يف ردوده على 
من�ف�سيه، وق�سوته يف �خل�سومة، وهج�ئه �لط�عن، و�ستمه �لف�ح�س، وقدحه ملن�ظريه 
�لذي �نتهى بينه وبينهم �إىل عد�وة مل تقدر �ل�سنون على �لتخفيف من �سدته�، 
وقيل: لكفره وجتديفه ومروقه عن ملته �مل�رونية، و�عتن�قه �لربوت�ست�نتية ثم �إ�سالمه، 
وذهب �لبع�س �إىل �أن متلقه لل�سالطني و�مللوك و�أ�سح�ب �جل�ه، و�إ�سر�فه يف مدحهم 
�أفقد كت�ب�ته �أ�س�لته�، و�أث�ر �ل�سكوك حول م�سد�قيته�، ذلك ف�ساًل على �نت�س�ره 
�س�مي  حممود  ل�سديقه  وتنكره  �لعر�بية،  �لثورة  على  حملته  يف  �لع�يل  للب�ب 
�لب�رودي، كم� ر�ق لبع�س �لكت�ب �لت�سكيك يف �سدق �إ�سالمه وعروبته، و�ختلقو� 
�لوق�ئع �لتي ت�سد �لن��س عنه وعن ت�س�نيفه، وزعمو� �أن �عتن�قه لالإ�سالم مل يكن 
�عتنق  �أنه  و�دعو�  و�لتك�سب،  و�لتملق  �ملد�هنة  �سبيل  من  ك�ن  بل  قن�عة،  عن 
�جلن�سية  مبنحه  فكوفئ  و�لإجنليز،  �لأمريك�ن  له خدمة  وط�ب  �مل�دية،  �لفل�سف�ت 
- 1927م(  1859( �سيخو  لوي�س  �لأب  �إىل  ور�ق  �لغربية،  و�حلم�ية   �لإجنليزية 

َتَلقة  و�ل�سحفي �للبن�ين يو�سف �إبر�هيم يزبك )1901 - 1983م( ترديد رو�ية خُمْ
من حديث ل�سكرتري �ل�سدي�ق �أنه م�ت على �لك�ثوليكية �مل�رونية)1(.

علة  تعد  ول  �ل�سدق،  مرتبة  �إىل  ترقى  �لأ�سب�ب ل  �أن كل هذه  وعندي 
�أي�سر  �أفك�ره من ز�وية فل�سفية، ولي�س هن�ك  مقنعة لعزوف �لب�حثني عن در��سة 

)1( لوي�س �سيخو، �لآد�ب �لعربية يف �لقرن �لت��سع ع�سر، د�ر �لهالل، �لق�هرة، ط3، 1967م، ج2، �س:80. 
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�إىل كت�ب�ت مع��سريه و�ملن�سفني من �ملوؤرخني  من تفنيده� و�لرد عليه�، ��ستن�ًد� 
و�لب�حثني �لذين ت�سدو� حلي�ته، فت�سهد حر�رة �ملرثي�ت �لتي �ألقيت عقب وف�ته 
من خ�سومه و�أ�سدق�ئه - م�سيحيني ك�نو� �أو م�سلمني - على �سعف �لزعم �لأول 

و�لث�ين.

و»�أن  ب�أنه حكيم ع�سره،  �آ�س�ف )1859 - 1938م(  يو�سف  و�سفه  فقد 
وكتبه  �ل�سديدة،  �أفك�ره  وجميع  �حلكمة،  فر�ئد  عن  معربً�  ك�ن  به  ف�ه  م�  جميع 
�ملفيدة ج�ءت دلياًل على �سعيه و�جته�ده يف نفع بالده«)1(، ورثته �لوق�ئع �مل�سرية، 
�لفنون  وثمر�ت  ج�زيت،  و�لإجيب�سن  و�لفالح،  و�لأهر�م،  �لوطن،  وجريدة 
�ل�سورية، وجريدة بريوت، ول�س�ن �حل�ل ب�أ�سدق �لعو�طف �جلي��سة �لآ�سفة على 
�لع�مل �لإ�سالمي، ونعته يو�سف �لأ�سري  �لفكر و�لأدب يف  ق�دة  َعَلم من  فقد�ن 
)1815 - 1889م( و�إبر�هيم حممد �للب�بيدي )1819 - 1896م( وعلي �لليثي 
ونعم�ن  �لطر�بل�سي )1826 - 1891(  �لأحدب  و�إبر�هيم  )1822 - 1896م( 
�لألو�سي )1836 - 1899م( وفيليب بن ن�سر �هلل طر�زي )1865 - 1956م( 
و�سكيب �أر�سالن )1869 - 1946م( و�أحمد �لأديب، وعبد �لرحمن �لنح��س 
نقيب �أ�سر�ف بريوت، ب�أنه ركن �لأدب وع�سب �للغة، وروح �لبالغة ول�س�ن �لنقد 
رو�د  من  ور�ئد  ع�سر،  �لت��سع  �لقرن  يف  �للغويني  و�إم�م  �لإ�سالح،  �إىل  �لد�عي 

�سح�فة �لر�أي �لعربية.

)1( يو�سف �آ�س�ف، هو �لب�قي، جريدة �لق�هرة �حلرة، �لق�هرة، 1887م �س: 50 - 75. 
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على  وتهكمه  �لب�ست�ين  بطر�س  لكت�ب�ت  �ل�سدي�ق  نقد  من  �لرغم  وعلى 
من  و�سخريته  لوط«،  بحرية  من  »�أننت  ب�أنه  �إي�ه  وو�سفه  �ملحيط«  معجمه »حميط 
جملته )�جلن�ن( �لتي مل تتوقف عن قدحه� للجو�ئب، وذلك ب�ملق�لت �ملتالحقة 
)�جلن�ن(  �س�حب  جند  �ل�سرتوين؛  و�سعيد  �لي�زجي  �إبر�هيم  يدبجه�  ك�ن  �لتي 
يوؤكد يف مو�سوعته على �أ�س�لة كت�ب�ت �ل�سدي�ق، وعظم مك�نة م�سنف�ته �للغوية 
و�لأدبية وذلك بقوله: »ك�ن �ل�سدي�ق يف �للغة بحًر� ز�خًر� ل يك�د يغيب �سيء 
�لذهن،  متوقد  �لنتق�د،  جيد  ذلك  مع  وهو  مو�ده�،  و�ستيت  مفرد�ته�  من  عنه 
ح�سن �لت�سرف بو�سف م�سهود�ته وم�سموع�ته، وقد خ��س يف �ل�سي��سة بحًر� مل 
يبلغ �س�حله �أكرث كت�ب �ل�سرق، و�تخذ من �للغة �أو�س�ًع� عربَّ به� عن م�سطلح�ت 
�لإفرجن، فك�نت جو�ئبه مثاًل �حتذ�ه �أكرث �لكّت�ب. ولول �إف��سته يف ف�ح�س �ملجون 
وت�سلبه يف تعزيز �لوجهة �لتي يوجه �إليه� قلمه لقلن� �إنه �لإم�م �لذي يرجع �إليه، 

و�ملث�ل �لذي ل يعول �إل عليه«)1(.

ح�سن  �لغني  عبد  وحممد  1962م()2(   -  1886( عبود  م�رون  ويوؤكد 
ق�سوة  على  �لأدبية  و�ملن�ظر�ت  �مل�س�ولت  �أن  على  1985م()3(   -  1907(
�ل�سب  من  ب�تخ�ذهم  �أطر�فه�  وعنف  �أ�س�ليبه�،  وبذ�ءة  �أتونه�  وحر�رة  �سف�فيده� 

)1( بطر�س �لب�ست�ين، �أحمد ف�ر�س �ل�سدي�ق، د�ئرة �ملع�رف، جملد 10، بريوت، د.ت، �س:428. 
)2( م�رون عبود، �سقر لبن�ن، من�سور�ت د�ر �ملك�سوف، بريوت 1950م، �س: 180 - 196. 

للت�أليف  �مل�سرية  �لد�ر   ،50 عدد  �لعرب،  �أعالم  �سل�سلة  �ل�سدي�ق،  ف�ر�س  �أحمد  ح�سن،  �لغني  عبد  )3( حممد 
و�لرتجمة، �لق�هرة، د.ت، �س: 166 - 174. 
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و�ل�ستم �سه�ًم� ير�سق به� بع�سهم بع�ًس� – قد �أَْثرت �حلي�ة �لفكرية، وعملت على 
�إنه��س �لثق�فة �لعربية يف �لقرن �لت��سع ع�سر، و�أن �خل�سومة بني �أدب�ء هذه �حلقبة 
مل ت�سل �إىل درجة �لعد�ء �ل�سخ�سي �أو �لكر�هية و�حلقد �إل يف �أ�سيق �حلدود، 
فه� هو لوي�س �سيخو يذكر ت�س�نيف �ل�سدي�ق، وي�سيد بف�سله على تطور �لأدب 
ب�ملجون  �ل�س�ق«  على  »�ل�س�ق  كت�به  و�سف  رغم  ذلك  ع�سر،  �لت��سع  �لقرن  يف 

و�لفح�س، و�ته�مه ب�لجت�ر يف �لدين.

و�ل�سالطني  و�أبن�ئه،  1849م(   -  1769( علي  ملحمد  مدحه  �أن  كم� 
 - �جلز�ئري )1807  �لق�در  وعبد  تون�س )ت1851م(،  ب�ي  و�أحمد  �لعثم�نيني، 
�لعربي،  �لأدب  ت�ريخ  �ل�سعر�ء يف  على  �جلديد  ب�لأمر  لي�س  1883م( وغريهم، 
م�  �إذ�  للغ�ية  حمدودة  �لب�ب  هذ�  يف  �ألق�ه�  �لتي  �لق�س�ئد  �أن  ذلك  �إىل  �أ�سف 
ك�ن  بيت،  �ألف  وع�سرين  �ثنني  �أبي�ته  عدد  بلغ  �لذي  �ل�سعري  ب�إنت�جه  قورنت 

معظمه� يف �لو�سف و�لتوجيه، و�لنقد و�لتقريظ و�ملدح و�لقدح.

ويرى جرجي زيد�ن )1861 - 1914م( �أن �ل�سدي�ق �ل�س�عر �إن ك�ن كثري 
�أهل  وذ�ك غري ج�نح عن  وهو يف هذ�  قدحه،  فهو كذلك يف  �ملب�لغة يف مدحه 
�سنعته، كم� �أن كت�ب�ته يف نقد �مل�ست�سرقني و�لأتر�ك وبع�س مظ�هر �ملدنية �لأوربية 
ودف�عه عن �ل�سخ�سية �لعربية، و�أ�س�لة �لثق�فة �لإ�سالمية يف �سحيفة »�جلو�ئب« 

1861م خري �س�هد على �سدق ولئه لعروبته.
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معية  يف  �إق�مته  بحكم  عليه  مرغًم�  فك�ن  �لعر�بية  �لثورة  من  موقفه  �أم� 
�لعثم�نيني يف �لفرتة �ملمتدة من 1859م حتى وف�ته.

و�إذ� م� تن�ولن� ق�سية �لت�سكيك يف �إ�سالمه فتنبئن� �لوق�ئع �لت�ريخية �أنه �أ�سلم ع�م 
1858م بتون�س عقب جم�دلت ومع�رك عنيفة بينه وبني �أئمة �لإ�سالم هن�ك، كم� 
 �أنه مل يكن يف ح�جة حلم�ية �مل�سلمني لتملقهم؛ فقد كفلت له �جلن�سية �لإجنليزية - 
�لربوت�ست�نتية  �لإر�س�لي�ت  ورع�ية  1848م،  بلندن  �إق�مته  �أثن�ء  به�  جتن�س  �لتي 
�لأمريكية - �لطم�أنينة و�لأم�ن يف �س�ئر �أنح�ء �لإمرب�طورية �لعثم�نية. �أ�سف �إىل 
�عتنقه  �لذي  �إ�سالمه  �سدق  �أكدو�  �لذين  �ملقربني  و�أ�سدق�ئه  �بنه  �سه�دة  ذلك 
طوًع� وعن قن�عة. وقد ذهب �لأ�ست�ذ جنيب هندية �لذي ر�فقه يف مر�س وف�ته �إىل 
 �أنه مل ي�س�أل يف �لأ�سبوع �لأخري عن �أحد �سوى �بنه �سليم )1826 - 1906م(
ومل يزره يف فرتة �إق�مته يف �إ�سطنبول �أحٌد من �لق�س�و�سة، ولو �أن �لرو�ية �لتي ذكره� 
لعلم عيون  �سيخو قد حدثت  لوي�س  �لأب  ل�س�ن  �أحمد خلف �هلل على  حممد 
�ل�سلط�ن �لعثم�ين وجو��سي�س وزر�ئه بخد�ع �ل�سدي�ق له، فقد �سك� �ل�سدي�ق يف 
ر�س�لة له لأحد �أق�ربه من كرثة ح�س�ده ومتتبعيه يف �لق�سر �ل�سلط�ين، فلو �سحت 
�لرو�ية لتهمه فقه�ء �إ�سطنبول ب�لتالعب ب�لدين، �أ�سف �إىل ذلك تكرمي �ل�سلط�ن 
�ل�سلط�ن  وف�ته، ورغبته يف دفنه بجو�ر  بعد  له  عبد �حلميد )1842 - 1918م( 
�ل�سدي�ق  �سليم  يخربه  �أن  قبل  وذلك  1839م(،   -  1784( �لث�ين  حممود 
بو�سية �أبيه ورغبته يف �أن يدفن يف م�سقط ر�أ�سه ب�حلدث بلبن�ن، ذلك ف�ساًل عن 
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ب�أك�بر علم�ء �مل�سلمني، ونقب�ء  �إ�سطنبول، وبريوت �لتي حفلت  مه�بة جن�زته يف 
�لأ�سر�ف، و�سيوخ �ل�سوفية و�سالتهم جميًع� عليه ب�مل�سجد �لعمري ببريوت.

وي�سيف حممود �لهجر�سي �أن �إ�سالم �ل�سدي�ق من �لأمور �لتي ل تقبل 
�جلدل �أو �لت�سكيك، وت�سهد بذلك كت�ب�ته عن �لإ�سالم و�سدق �لدعوة �ملحمدية، 
وكذ� �إ�سالم زوجته �لإجنليزية و�بنه �سليم - من زوجته �لأوىل �للبن�نية - وحفيدته 
�لتي مل تقبل �لزو�ج �إل من م�سلم مثله� رغم متتعه� ب�جلن�سية �لإجنليزية، ويوؤكد 
�أن رحلة �إ�سالمه قد بد�أت يف م�سر خالل تتلمذه على �سيوخ �لأزهر، و�ت�س�له 

ب�أعالم �لإ�سالم يف �لفرتة �ملمتدة من 1825 - 1834م.

ونزع م�رون عبود يف معظم موؤلف�ته �إىل �أن �سر عزوف �لب�حثني عن در��سة 
�أفك�ر �ل�سدي�ق �لعقدية و�لجتم�عية و�ل�سي��سية و�لأخالقية يرجع �إىل �أمرين:

اأولهما: عنف حملة �ل�سدي�ق على �ملو�رنة وبط�ركتهم، وق�سوة �نتق�ده للكهنوت 
�لب�حثني  �َسدَّ  �لذي  �لأمر  �ملقد�س،  �لكت�ب  �سحة  يف  وت�سكيكه  �مل�سيحي، 
�سريته،  ت�سويه  �إىل  �لكن�ئ�س  روؤ�س�ء  ودفع  �لآر�ء،  ه�تيك  در��سة  عن  �مل�سيحيني 

و�حَلّط من �س�أن موؤلف�ته.

�للغوية  كت�ب�ته  �سهرة  يف  تكن  مل  �لإ�سالحية  �ل�سدي�ق  كت�ب�ت  �أن  وثانيهما: 
طبعته  ظهرت  قد  م�لطة«  معرفة  �إىل  »ب�لو��سطة  �ملو�سومة  رحلته  فكت�ب  و�لأدبية 
�أدرجه  وقد  و�إ�سطنبول،  بتون�س  ذلك  بعد  طبع  ثم  مب�لطة،  1834م  ع�م  �لأوىل 
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�لب�حثون �سمن كتب �لرحالت. �أم� كت�ب »�ل�س�ق على �ل�س�ق فيم� هو �لف�ري�ق« 
�لذي ظهر ع�م 1855م بب�ري�س فج�ء �أ�سلوبه غ�ية يف �لتعقيد من حيث �ل�سي�غة 
�لرمزية و�لإح�لت �لدللية، وم� ز�ل ت�أويل م�سمونه م�س�ر خالف بني �لد�ر�سني، 
وكذلك كت�به »ك�سف �ملخب� عن فنون �أورب�« �لذي ُطبع 1866م بتون�س على نفقة 
خري �لدين �لتون�سي، فقد ُنظر �إليه �أي�ًس� على �أنه كت�ب �أدبي يحوي �نطب�ع�ت ذ�تية 

عن �لبالد �لأوربية.

ويروي م�رون عبود �أنه على �لرغم من دعوة �ملعنيني ب�لثق�فة يف لبن�ن �إىل 
�إحي�ء ذكرى �ل�سدي�ق، و�إع�دة طبع موؤلف�ته، وتنظيم مهرج�ن ملن�ق�سته� مل يجد 
�إليه قرب  �آل  م�  �أي�ًس� على  وي�أ�سف  �لوف�ء.  له�  له� �سوى وعود مل يكتب  �سدى 
�ل�سدي�ق من �إهم�ل حتى تر�كمت �لق�ذور�ت حول �س�هده. ويوؤكد �أنه مل يب�سر 
حتى منت�سف �لقرن �لع�سرين �أية در��سة ج�دة عن �أحمد ف�ر�س �سوى حم��سر�ت 
�لأ�ست�ذ حممد �أحمد خلف �هلل يف ج�معة �لدول �لعربية، وب�سعة ت�س�نيف تن�ولت 
�أ�ست�ًت� من حي�ته و�آد�به. وين�ق�س م�رون عبود �لزعم �لق�ئل ب�أن م� ج�ء يف كت�ب�ت 
�ل�سدي�ق من جمون وفح�س هو علة �أفول جنمه وعزوف �لد�ر�سني عن ت�س�نيفه، 
مبيًن� �أن هذه حجج ط�مل� �أورده� �حل�قدون على �ل�سدي�ق لإخف�ء تع�سبهم �ملّلي، 
فلو �سدق تعللهم م� قدمو� على كتب �ل�س�بقني �لذين �أ�سهبو� يف و�سف خم�دع 
�لن�س�ء وم� يحدث فيه�، وت�س�نيف �لهج�ئني �لذين ��ستطو� يف نقد خ�سومهم �إىل 
درجة �لقدح و�ل�سب�ب و�لتوعد ب�سفع �لقف�، وم� �أُدرج فولتري )1694 - 1778م( 
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وفيكتور هوجو )1802 - 1885م( وغريهم� من كت�ب �لغرب �لذين ث�رو� على 
جمود �لكني�سة وتع�ليم �لب�ب�و�ت يف �ملن�هج �لدر��سية. 

ميكن  ل  �ل�سدي�ق  د�ر�سو  �أورده�  �لتي  �لأ�سب�ب  هذه  جل  �أن  وعندي 
�س�حب  لفكر  و�حدة  در��سة  من  �لعربية  مكتبتن�  خلو  تربير  يف  عليه�  �لعتم�د 
�جلو�ئب ُتعنى ب�إبر�ز �جل�نب �لتثقيفي و�لتنويري من كت�ب�ته، وتو�سيح مك�نته بني 

رو�د فال�سفة �ملق�ومة يف �لفكر �لعربي �حلديث.

مم� قيل يف هذ�  �لتعويل عليه  �لذي ميكن  �ل�سبب �جلوهري  �أن  ويبدو يل 
�ل�س�ق«،  على  »�ل�س�ق  كت�به  �سيم� يف  ل  �ل�سدي�ق  �أ�سلوب  طبيعة  هو:  �ل�سي�ق 
ذلك �لذي حوى �لإره��س�ت �لأوىل خلط�به �لنه�سوي؛ فقد ج�ء ُمْلغًز� ممعًن� يف 
�ل�سلطة  قبل  من  �س�حبه  يد�ن  �أو  يحرق،  ل  حتى  �لتعمية  �إىل  ع�مًد�  �لرمزية، 
�لدينية، �أو �ل�س��سة، �أو قوى �ملح�فظني �جل�مدين �لتي �س�دت يف �لن�سف �لأول 
من �لقرن �لت��سع ع�سر. �أ�سف �إىل ذلك �أن كت�ب�ته �ملب��سرة �لتي دعت �إىل �لثورة 
على �جلمود و�لتخلف، مل تكن و�فية �أي�ًس�، بل �سيغت ب�أ�سلوب �أدبي ف�سف��س 
يف  مق�لته  �أم�  �لغ�ية.  عن  ويبحث  �لفكرة  يق�سد  من  ميله  �لإطن�ب،  يف  موغل 
�أحد رغم عن�ية  �إليه�  يلتفت  �جلو�ئب فهي على و�سوحه� وجر�أة م�سمونه�، مل 
�لأ�ست�ذ �سليم �ل�سدي�ق بجمعه� منذ ع�م 1871م، و�عتربه� كثري من �لد�ر�سني 

جمرد مق�لت �سحفية ل �أ�س�لة فيه� ول عمق.
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ويبدو �أن نهج �ل�سدي�ق يف �لكت�بة - �مللغز منه� و�لو��سح - ك�ن من �أهم 
�لعو�مل �لتي دفعت بع�س �لب�حثني ومنهم لوي�س عو�س )1914 - 1990م()1( 
�إىل �ته�مه ب�ل�سطحية؛ وذلك لأن �س�حب �لف�ري�ق ك�ن ي�سوق �آر�ءه على غر�ر 
�لطبقية  عن  يتحدث  �ملث�ل  �سبيل  على  فنجده  �مل�أثورة.  �لأقو�ل  �أو  �ل�سذر�ت 
وحتريف �لن�سو�س �لتور�تية على ل�س�ن �سخ�سي�ت �ختلقه� ب�أ�سلوب رمزي معتم 
يف �ملق�م�ت �لتي �بتدعه�، ويتحدث عن منهجه يف �لرمزية خالل منظومة �سعرية 
معقدة �لرت�كيب، ونخ�له على �سفح�ت �جلو�ئب ل يلتزم بوحدة �ملو�سوع �لذي 
عنون به مق�لته، فخالل تن�وله للغة يعرج �إىل �أمور �ل�سي��سة، و�لنقد �لجتم�عي 

وق�س�ي� �لتعليم.

ون�ألفه يف حديثه عن م�لطة �أو فرن�س� �أو �إجنلرت� يق�بل بني �لثق�فتني �لغربية 
و�ل�سرقية، وي�سع بني �ل�سطور خطته �لإ�سالحية، ودعوته �إىل �حلرية، ووجهته يف 
�إىل ذلك  نزع  وقد  �لع�م،  �لر�أي  توعية  �إىل  �لر�مية  و�لإر�س�د  و�لتنوير،  �لتثقيف، 
بوعيه وخطورة �آر�ئه �إذ� م� �سرح به� يف مق�لت تقريرية مب��سرة، و�جلدير ب�لذكر يف 
هذ� �ملق�م �أن �ل�سدي�ق قد تنب�أ مب�سري �أفك�ره �مللغز منه� و�لو��سح، و�أكد �أن م�سع�ه 
من كت�ب�ته يف �لإ�سالح ل ي�أمل منه �سوى �لتعبري عن مترده على �لو�قع وتب�سري 
ق�دة �لفكر بدروب �ملدنية �لتي يجب تعبيد �ل�سبل �إليه� يف �مل�ستقبل، و�أن قر�ءه 
�نتق�د�ته  ولذ�عة  �ملبكرة،  كت�ب�ته  دللت  غمو�س  من  وي�سكون  يع�نون،  �سوف 
)1( لوي�س عو�س، ت�ريخ �لفكر �مل�سري �حلديث، )�لفكر �ل�سي��سي و�لجتم�عي(، د�ر �لهالل، �لق�هرة، ج2، ط3، 

1967م، �س: 270. 
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بقوله:  مع��سريه  من  �سخر  �لذي  - 1900م(  نيت�سه )1844  فتح�سبه  �ملت�أخرة، 
»زمني مل يحن بعد، فبع�س �لن��س يولدون بعد موتهم«.

رد علة حملة  �حلقيقة عندم�  �إىل  �أقرب  م�رون عبود ك�ن  �أن  ول ريب يف 
�إىل  �مل�سيحيني  �لكّت�ب  �سيم�  ول  وكت�ب�ته  �ل�سدي�ق  �سخ�س  على  مع��سريه 
�نتق�د�ته �لتي وجهه� �إىل رج�لت �مل�سيحية يف لبن�ن وتهكم�ته على �لق�س�و�سة، 
و�جرت�ئه على نقد �لط�ئفة �مل�رونية و�أ�سوله� �لك�ثوليكية ثم �نتح�له �لربوت�ست�نتية، 

� خالل �إق�مته يف م�سر يف �سدر �سب�به.  و�أخرًي� �عتن�قه �لإ�سالم �سرًّ

»�ملر�آة يف  �أهمه�  موؤلف�ت  �ملقد�س يف عدة  للكت�ب  نقده  ف�ساًل عن  ذلك 
عك�س �لتور�ة«، �لذي �ألفه خالل �إق�مته يف لندن بعد �نته�ئه من مر�جعة ترجمة 
من�ق�س�ت  يف  �لت�أويل  »مم�حك�ت  وكت�ب  و�جلديد«،  �لقدمي  �لعهدين  »�أ�سف�ر 
�لأن�جيل  و�إىل  �جلديد  �لعهد  �إىل  وجهه�  �لتي  �لنتق�د�ت  �أهم  ومن  �لإجنيل«. 
�إىل  من�سوبة  و�أقو�ل  �أحد�ث  من  �أوردت  فيم�  متن�ق�سة  �أنه�  �ملعتمدة،  �لأربعة 
�مل�سيح، و�أن معظم �لوق�ئع �لتي �سردته� �لأن�جيل ملفقة، و�أنه� �عتمدت يف �سي�غة 
تع�ليمه� على �لرو�ي�ت �ل�سفهية غري �ملوثوق به�، و�أنه� ت�أثرت ب�أقالم �لعديد من 
فيقول:  مهده�،  يف  �مل�سيحية  �لعقيدة  �إف�س�د  �إىل  عمدت  �لتي  �ليهودية  �لفرق 
�أو  �أحك�ًم�  ك�ن  �سو�ء  عي�سى،  عن  �لأربعة  هوؤلء  �أورده  م�  جميع  �أن  »وح��سل 
�أم�   . معنيَّ ول  موهوم غري حمقق  هو  ف�إمن�  و�أحو�ل،  معجز�ت  ق�س�س  �أو  مو�عظ 
يورده�  �أحدهم  فرتى  بلفظه�،  �إير�ده�  على  يتفقو�  مل  ف�إنهم  و�ملو�عظ  �لأحك�م 
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بلفظه� �مل��سي وغريه ب�مل�س�رع، �أو �لأمر ب�ل�سلب، وغريه ب�لإيج�ب وغريه ب�سورة 
�ل�ستفه�م، و�آخر يورده� مرة، وغريه يكرره� مرتني وثالًث�. ف�لزعم ب�أن عي�سى ك�ن 
يكرر معنى و�حًد� مر�ت كثرية، يدل على �أنه ك�ن ذ� ب�س�عة مزج�ة، و�إل فهو غلط 
من �لن�قل«، و»�إن هوؤلء �ملوؤلفني مل يكونو� م�س�هدين مبر�أى �لعني م� �س�هدو� به، 
و�إمن� هي رو�ي�ت خمتلفة عن عي�سى، ط�رت يف �لبالد، فنقله� كل منهم بح�سب 
م� بلغته �أفو�ه �لرو�ة يف بلده«)1(، »ف�إن ت�ليه� ل يلبث �أن يرى م� فيه� من �ملح�ل 

و�ملخ�لفة للوق�ئع، ومن تاله� ومل يتبني له ذلك، ف�لأعمى �أهدى منه �سبياًل«)2(.

�لكثري من  �لإجنيل(  من�ق�س�ت  �لت�أويل يف  �أورد يف كت�به )مم�حك�ت  وقد 
�أوجه �ل�سطر�ب و�لتن�ق�س �لتي حتويه� متون �لأن�جيل �لأربعة، ومنه� م� هو حول 
ن�سب �مل�سيح، و�سفره �إىل م�سر، ومعموديته على يد يوحن� �ملعمد�ن، و�ملعجز�ت، 
�مل�سيح، و�لأم�كن، وم�سرح �لأحد�ث،  و�لتع�ليم، و�لأحك�م، وطبيعة  و�لأقو�ل، 

وعقيدة �خلال�س، و�ل�سلب، و�لفد�ء، و�ل�سعود.

و�إذ� م� ح�ولن� �لك�سف عن �لأ�سب�ب �لتي ك�نت ور�ء عزوف �مل�ست�سرقني 
تن�ول  عن  لل�سدي�ق  �ملع��سرين  و�لبولنديني  و�لفرن�سيني  و�لأمريك�ن  �لإجنليز 
�أعم�له �للغوية و�لأدبية ب�لبحث و�لدر�س؛ ف�إنن� �سوف نقف �أم�م كثري من �لوق�ئع 
متعمًد�،  ك�ن  �ل�سدي�ق  ملك�نة  �لأوربي  �ل�ست�سر�ق  دو�ئر  جت�هل  �أن  تثبت  �لتي 
و�ئل،  د�ر  عم�يرة،  �أحمد  حممد  حتقيق:  �لإجنيل،  من�ق�س�ت  يف  �لت�أويل  مم�حك�ت  �ل�سدي�ق،  ف�ر�س  �أحمد   )1(

عم�ن، �لأردن، 2003م، �س: 21-14.
�ملرجع �ل�س�بق، �س: 145.  )2(
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وقد �ختلف �لب�حثون يف تربير ذلك؛ �إذ نزع �لبع�س �إىل �أن �إ�سالمه وحملته على 
�لأمر  مل�سنف�ته،  �لغربيني  �لكّت�ب  �لأول يف مج  �ل�سبب  �ملقد�س ك�نت  �لكت�ب 
�لذي ح�ل بني دو�ئر �ل�ست�سر�ق �ملع��سر و�لتعرف على نت�جه �لأدبي و�للغوي. 
يف حني ينزع فريق ث�ن �إىل �أن �سعوبة �أ�سلوب كتب �ل�سدي�ق و��ستغالقه على فهم 
�مل�ست�سرقني له هو �لذي ح�ل بينهم وبينه، ويرى فريق ث�لث �أن موقف �ل�سدي�ق 
�لعد�ئي من �مل�ست�سرقني هو �لذي ت�سبب يف ذلك، مبينني �أن و�سف �ل�سدي�ق 
للم�ست�سرق �لإجنليزي »�سمويل يل« ب�جلهل، وحكمه على �أق�س�م �للغة �لعربية)1( 
ب�جل�مع�ت �لأوربية ب�أنه� ع�جزة عن تعليم �أ�سول �للغة �لعربية، و�أن معظم خريجيه� 
حمدودو �لكف�ء�ت، و�أن نت�جهم �لعلمي ن�ق�س وم�سو�س، وت�أكيده على �أن دو�ئر 
�لتب�سري و�ل�ست�سر�ق �ل�سي��سي هي �لتي ك�نت تتحكم يف بر�مج تدري�س �لثق�فة 

)1( بد�أت دو�ئر �ل�ست�سر�ق �لغربي يف �لهتم�م بدر��سة �للغة �لعربية و�آد�به� منذ مطلع �لقرن �لث�من عقب فتح 
�لأندل�س، �أم� �جل�نب �لعلمي يف هذ� �مليد�ن فلم يظهر �إل على يد �مل�ست�سرق �ألرد �ملدر�س �خل��س للملك 
هرني �لث�ين يف �لقرن �لث�ين ع�سر �مليالدي وع�مل �لفلك ميخ�ئيل �سكوت�س يف �لقرن �لث�لث ع�سر، �أم� �أول 
كر�سي لتدري�س �للغة �لعربية فك�ن على يد توم��س �آدمز بج�معة كمربدج ع�م 1632م ويف ج�معة �أك�سفورد 
ه� جهودهم� خلدمة �لالهوت و�ل�سي��سة، �أم�  على يد �ملطر�ن لود ع�م 1636م، غري �أن هذين �لق�سمني قد وجَّ
�لدر��س�ت �لأك�دميية للغة �لعربية يف �إجنلرت� فلم تن�سج �إل يف �أخري�ت �لقرن �لت��سع ع�سر على يد �مل�ست�سرق 
وليم ر�يت يف ع�م 1870م، و�مل�ست�سرق د.�س م�رجليو�س ع�م 1889م، و�إذ� م� �نتقلن� �إىل فرن�س� ف�سوف جند 
�أُنْ�ِسَئ كر�سي لدر��سة  ثم  فر�ن�س ع�م 1784م،  �لعربية يف كولج دي  �لدر��س�ت  ر�ئد  ج�ن ج�ك كو�س�ن هو 
�للغة �لعربية ع�م 1795م، ويعد �سلفر دي �س��سي من �أك�بر �مل�ست�سرقني �لفرن�سيني �لذين تولو� تدري�س �للغة 
�لعربية يف مدر�سة �للغ�ت �ل�سرقية �حلية 1796م، ويف �لكولج دي فر�ن�س ع�م 1806م، وقد خ�لط �ل�سدي�ق 
نذكر  �ل�س�بقني،  رو�دهم  بع�س  بجهود  و�أ�س�د  بع�سهم،  و�متدح  و�لفرن�سيني  �لإجنليز  �مل�ست�سرقني  �لعديد من 
�سيل  وبر�ستون، وجورج  وليم�س،  ووليم لن )1801 - 1876م(،  ودوج�،  وديغر�جن،  نكل�سون،  منهم جون 

)1697 - 1736م(، و�لب�رون دي �س��سي. 
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�لعربية ولغته� و�آد�به� خلدمة �أغر��سه�، �أم� �ل�ست�سر�ق �لعلمي �لدقيق فك�ن حظ 
�، ومن �أ�سهر �مل�ست�سرقني �لذين �سوب �إليهم  �جل�مع�ت �لربيط�نية منه قلياًل جدًّ
�سه�م نقده ريت�س�رد �سن �لذي نعته �ل�سدي�ق ب�أنه من �أدعي�ء �لعلم، و�أن حم�ولته 
�سح�لة  عن  ك�سفت  قد  و�لعربية  �لإجنليزية  بني  مق�رنة  لغوية  در��س�ت  لو�سع 
در�يته  يو�سح عدم  �لإجنليزية  �إىل  �لعربية  من  ترجمه  م�  و�أن  مع�رفه،  وقلة  علمه 
بع�س  �لغربية على  �ملف�هيم  بع�س  �إ�سق�طه  ويبدو ذلك يف  �لعربية،  �لثق�فة  ببنية 

�لدللت �ل�سطالحية �لعربية.

و�سفوة �لقول �أن كت�ب�ت �ل�سدي�ق يف ح�جة �إىل جهود �لب�حثني لإبر�ز م� 
فيه� من �أفك�ر وروؤى م� زلن� يف ح�جة �إليه� لتقومي حي�تن� �لثق�فية، وجتديد خطتن� 
�لإ�سالحية، ولإز�لة �ل�سحب �لتي حجبت �سي�ء هذ� �ل�سه�ب، و�سجنته يف د�ئرة 

�لظل. 

ثالًثا: بني دفتي هذا الكتاب

�أن  �إىل  �حلديث  �لعربي  ب�لأدب  �ملعنية  �لت�ريخية  �لأبح�ث  معظم  ت�سري 
�أثن�ء  كتبه  فقد  �أورب�،  �إىل  �ل�سدي�ق  لرحلة  �ملتم  �جلزء  هو  �ملخب�«  »ك�سف  كت�ب 
�إق�مته بلندن، و�نتهى من ت�أليفه ع�م 1857م، وقد �طلع على بع�س ف�سوله خري 
�لدين �لتون�سي �أثن�ء زي�رته لل�سدي�ق، ووعده ب�أنه �سوف يطبع هذ� �لكت�ب على 
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�إن�س�ءه� يف تون�س، وقد ق�م �ل�سدي�ق ب�إهد�ء  نفقته �خل��سة يف �ملطبعة �لتي �أزمع 
�لكت�ب خلري �لدين �لتون�سي موقًع� بت�ريخ 1862م. 

وقيل �إن هذ� �لكت�ب قد طبع على هيئة ف�سول متفرقة يف جملة �لري��س 
ع�م  و�حد  جملد  يف  »�لو��سطة«  كت�ب  مع  �سدر  ثم  1864م،  ع�م  يف  �لتون�سية 
1866م، غري �أن هذه �لطبعة �أعيد تنقيحه� على يد �ل�سدي�ق، وقد �أ�س�ر �ل�سدي�ق 
�إىل ذلك يف خ�متة �لطبعة �لث�نية �لتي طبعت يف مطبعة �جلو�ئب ع�م 1881م)1( 
�إذ حذف منه�  ت�مة،  تون�س فلم تكن  �لتي طبعت يف  �لطبعة �لأوىل  »�أم�  بقوله: 
بع�س �أقو�ل �سديدة، و�أخب�ر مفيدة. فلم� ر�أين� ذلك �أثبتن� يف هذه �لطبعة م� حذف 
من تلك، و�أ�سفن� �إليه� �أي�ًس� �أ�سي�ء �أخرى من قبيل �لإح�س�ئي�ت �لتي ز�دت؛ �إذ 
ل يخفى �أن �أحو�ل �أورب� تغريت بعد ت�أليف �لكت�ب«)2(، ويخربن� حممد �له�دي 
�أنه ق�م مبق�بلة �لطبعتني فوجد �أن �ل�سدي�ق قد  �ملطوي يف در��سته عن �ل�سدي�ق 
حذف بع�س �لفقر�ت من �لطبعة �لأوىل، ل�سيم� يف �ملو��سع �لتي ك�ن يق�بل فيه� 
بني طب�ئع �لإجنليز و�لفرن�سيني وخ�س�لهم، وكذ� يف مق�رنته بني جهل �أقب�ط م�سر 
وم�سيحيي �ل�س�م ب�أ�سر�ر �لعقيدة �مل�سيحية من جهة، وعن�ية �مل�سيحيني �لأوربيني 
مبط�لعة �لكتب �لعلمية من جهة �أخرى، وقد حذف �ل�سدي�ق كذلك �لق�سيدة 

�لتي �متدح فيه� خري �لدين �لتون�سي وطبعه� طبعة منفردة يف كنز �لرغ�ئب. 

)1( �أحمد عرف�ت �ل�س�وي، در��سة يف �أدب �أحمد ف�ر�س �ل�سدي�ق و�سورة �لغرب فيه، �س: 100 – 113. 
)2( �أحمد ف�ر�س �ل�سدي�ق، ك�سف �ملخب� عن فنون �أوروب�، �لطبعة �حل�لية، �س516. 
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و�جلدير ب�لذكر يف هذ� �ل�سي�ق �أن �ل�سدي�ق ك�ن مرتدًد� يف و�سع عنو�ن 
متدن  عن  �ملخب�  )وك�سف  �أورب�(،  فنون  عن  �ملخب�  )ك�سف  ��سمني  بني  للكت�ب 
�أورب�( فهذ� �لعنو�ن �لأخري هو �لذي ج�ء يف منت �لكت�ب، �أم� �ل�سم �لأول فهو 

�لذي ظل على �لغالف.

وي�سري حممد يو�سف جنم يف معر�س حتليله لهذ� �لكت�ب �إىل �أن �ل�سدي�ق 
�لتمدن �حلديث يف  ب�إحدى �سور  �لعربي  �لق�رئ  تب�سري  ت�أليفه  ك�ن يهدف من 
ًذ� ب�لطيب ليقتدي به مندًد� ب�لرديء ليتجنبه)1(، وقد �أف�سح �ل�سدي�ق  �أورب�، حمبِّ
�أ�سهى  �لإ�سالمية  �لأم�س�ر   - �أي جتميل   - تبهية  »ف�إن  بقوله:  ذلك  بنف�سه عن 
و�لفنون  �لتمدن  �أخذ  ك�ن  �مل�سلمني  وعن  كيف ل؟!  �أمنية.  كل  من  و�هلل  �إيّل 
و�مل�آثر،  و�ملح�مد  و�ملف�خر  �ملن�قب  جميع  يف  قدوة  وك�نو�  �لغو�بر،  �لأع�سر  يف 
�لتفكر و�لأ�سف و�لتفكن �مل�ست�أنف كثرًي� م� حملني على �لإ�سر�ب عن  وهذ� 
 �لت�أليف؛ لعلمي �أن كالمي فيه ل يكون �إل دون �لت�أريف - �أي �لو�سف و�لتقرير - 
�لخرت�ع  من  �لن��س  �أولئك  عند  م�  جميع  يدرك  �أن  ملثلي  و�أنَّى  و�لتعريف، 
و�لإحد�ث و�لإبد�ع، �إل �أن رغبتي يف حث �إخو�ين على �لقتد�ء بتلك �ملف�خرة 

هي �لتي �سهلت علّي هذ� �خلطب و�أط�لت ب�عي �لق��سر)2(.

)1( حممد يو�سف جنم، �أحمد ف�ر�س �ل�سدي�ق، مطبوع�ت �جل�معة �لأمريكية، بريوت، 1948م، �س: 131. 
)2( �أحمد ف�ر�س �ل�سدي�ق، �لو��سطة يف معرفة �أحو�ل م�لطة، مطبعة �جلو�ئب، �لق�سطنطينية، 1299هـ، �س: 4. 
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�لعلمي يف  �لنقد و�نتح�له �ملنحى  �أكد �ل�سدي�ق على مو�سوعيته يف  وقد 
بقوله:  ذلك  رحلته،  يف  و�س�هده�  ع�ي�سه�  �لتي  و�لو�قع�ت  �لوق�ئع  على  �حلكم 
»وليكن معلوًم� عند �لق�رئ و�ل�س�مع و�لد�ري �أين يف كل م� و�سفت به �لإنكليز 
�؛ �إذ  و�لفرن�سي�س وغريهم من �أهل �أورب� مل ميل بي هوى ول غر�س بغ�ًس� �أو حبًّ
�أحد ول �سلع ول �نحر�ف ول ميل ول �سّر  �أ�سل - مع  �أي  لي�س يل حذل - 
�أنه  �إمن� رويت عنهم م� رويت، وحكيت م� حكيت بح�سب م� ظهر يل  نفع.  ول 
�ل�سو�ب... و�أعوذ ب�هلل من �أن �أبخ�س �لن��س �أ�سي�ءهم، ف�أتعمد �لقول فيم� �س�نهم 

و�س�ءهم، �إل �أنه ل ينكر �أن �لإن�س�ن حمل �لنق�س و�ملعيب«)1(.

وت�سري د�ئرة �ملع�رف �لإ�سالمية �إىل هذ� �لكت�ب على �عتب�ره �أحد كتب 
�لرحالت �لتي كتبت على غر�ر كت�ب�ت �لرح�لة يف �لع�سر �لو�سيط، من حيث 
�مل�س�هد�ت  عند  تقف  مل  �لتي  و�لإح�س�ء�ت  �لو�سف  ودقة  �ملعلوم�ت  غز�رة 
�لإجنليزية  �لكت�ب�ت  �أ�سهر  يف  كتب  م�  نقل  �إىل  ذلك  تخطت  بل  �ل�سخ�سية، 
و�لفرن�سية عن �ملع�مل، و�لأعالم، و�لأحد�ث �لتي مرت به� �لثق�فة �لغربية منذ 
 - فيهم�  قد جمع  �لك�تب  و�أن  ع�سر،  �لت��سع  �لقرن  منت�سف  �إىل  �لنه�سة  ع�سر 
»�لو��سطة يف معرفة �أحو�ل م�لطة« و»ك�سف �ملخب� عن فنون �أورب�«- بني �لأ�سلوب 
�لأدبي و�لأ�سلوب �لعلمي �ملت�أدب، و�لنقد �لذ�تي �لذي يربز وجهة نظر �مل�سنف، 

و�حلديث �ملو�سوعي �لذي ي�سرد �لوق�ئع، ويحلل �لو�قع�ت. 

)1( �ملرجع �ل�س�بق، �س:5. 
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ومل يك�سف �لنق�د عن �لأبع�د �لتثقيفية لهذين �لكت�بني �إل يف �إ�س�ر�ت 
�لأفك�ر  وو�سع  �لن�س  قولبة  يف  و�لرغبة  �أحي�نً�،  �ل�سطحية  �لقر�ءة  يعيبه�  �سريعة 
�أورده  م�  �ل�سبيل  هذ�  ومن  �لأح�يني.  معظم  يف  منتحل  �أيديولوجي  �سي�ق  يف 
لوي�س عو�س يف حتليله لرحلتي �ل�سدي�ق، فذهب �إىل �أنه تخلى عن �أ�سلوبه �لرمزي 
»�ل�س�ق على  �أورده� يف  �لتي  �لأربعة  �ملق�م�ت  به  �لذي حفلت  �ل�س�خر  و�سربه 
�إىل  عو�س  لوي�س  وعمد  و�لتقرير.  �لو�سف  يف  �لرح�لة  طر�ئق  و�نتحل  �ل�س�ق« 

�ملق�بلة بني رحلة �ل�سدي�ق وكت�ب » تلخي�س �لإبريز« للطهط�وي.

ويوؤخذ على حتليالت لوي�س عو�س لكت�ب »ك�سف �ملخب�« �ل�سطر�ب يف 
�إ�سد�ر �لأحك�م من جهة، و�ته�مه �ل�سدي�ق ب�لذ�تية و�لقطعية يف �حلكم دون مربر 
من جهة ث�نية، وحم�ولته رد �أفك�ره لكّت�ب غربيني مثل: توم��س هوبز )1588 - 
1679م(، ولم�رتني )1790 - 1869م( من جهة ث�لثة، و�ل�سطحية وعدم �لدقة 

يف ��ستجالء �لأمور من جهة ر�بعة.

و�جلدير ب�لإ�س�رة يف هذ� �ل�سي�ق �أن �ل�سدي�ق مل يكن ن�قاًل عن غريه �أو 
جمرد و��سف مل�س�هد�ته بعني �لأديب �ل�سرقي كم� هو �حل�ل عند معظم �س�بقيه؛ 
�لتي و�سعه� يف كت�به، ويبدو  للمع�رف  ن�قًد� وف�ح�ًس�  �أملحت -  بل ك�ن - كم� 
وت�سويبه  يقروؤه�،  ك�ن  �لتي  و�لرو�ي�ت  �لأخب�ر  بع�س  �سحة  يف  �سكه  يف  ذلك 
بع�س �ملعلوم�ت �لتي ج�ءت يف كتب �لرح�لة عن �أورب�، فه� هو على �سبيل �ملث�ل 
ي�سحح بع�س �ملعلوم�ت �لتي �أورده� رف�عة �لطهط�وي عن �مل�أكولت يف ب�ري�س 
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ولي�س  فرنك،  ماليني  بخم�سة  يقدر  �لذي  �لبي�س  على  �لفرن�سيني  �إنف�ق  وقدر 
ب�س�أن طول  �أر�سطو  فيم� ج�ء عن  �لطهط�وي، وت�سكيكه  �آلف كم� ذكر  خم�سة 
مدنية  بني  ومق�رن�ته  مق�بالته  عن  ف�ساًل  ذلك  �لب�ردة،  �لبالد  يف  �لن��س  �أعم�ر 
�إجنلرت� وفرن�س� من �ستى �لنو�حي من جهة، وح�ل �لدولة �لعثم�نية وولي�ته� من 

جهة �أخرى. 

وي�سري حممد يو�سف جنم �إىل �أنه من �خلط�أ �لنظر �إىل بنية كت�ب �ل�سدي�ق 
بعني �لنقد مبن�أى عن فح�س ثق�فة ع�سره �لتي ت�أثر به� بطبيعة �حل�ل، فال يع�ب 
عليه عدم عن�يته برتتيب ف�سول كت�به، �أو �نتق�له من مو�سوع �إىل �آخر يف �سي�ق 

و�حد، �أو جمعه بني �أمور متب�ينة يف رو�ية �سردية مر�سلة. 

ب�أنه  برره  حيث  �خللل؛  ذلك  يعي  ك�ن  �ل�سدي�ق  �أن  تو�سيح  بن�  وحري 
�سروب  �إحدى  لأنه�  منه�  �لتربوؤ  �إىل  ي�سع  ومل  �لعربي،  �لأدب  يف  تليدة  �ُسّنة 
�أي  �لن��س،  لأو��سط  موجه  فكت�به  و�ملط�لعة،  �لقر�ءة  يف  �لعربي  �لق�رئ  ترغيب 
لطليعة �ملثقفني ولي�س للعلم�ء �ملتخ�س�سني، ويقول يف ذلك: »قد عرفت - و�هلل 
�ملوفق - �أين �أو�سح هذ� �لكت�ب و�أف�سل �أبو�به بنو�در من �سروب �ل�سعر و�سروب 
�لأح�ديث ليخرج ق�رئ هذ� �لكت�ب من ب�ب �إىل ب�ب ومن �سكل �إىل �سكل. 
ف�إين ر�أيت �لأ�سم�ع متل �لأ�سو�ت �ملطربة و�لأغ�ين �حل�سنة و�لأوت�ر �لف�سيحة؛ 
�إذ� ط�ل ذلك عليه�، وم� ذلك �إل يف طريق �لر�حة �لتي �إذ� ط�لت �أورثت �لغفلة. 
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و�إذ� ك�نت �لأو�ئل قد �س�رت يف �سغ�ر �لكتب هذه �ل�سرية ك�ن هذ� �لتدبري مل� 
ط�ل وكر و�أ�سلح«)1(.

تبدو يف حر�س  �لكت�ب  �أهمية هذ�  �أن  �إىل  �ملطوي  �له�دي  وينزع حممد 
من  �لأوربية  �حل�س�رة  عن  تف�سيلية  �سورة  �لعربي  �لق�رئ  �إىل  نقله  على  �ملوؤلف 
خالل مع�ي�سته له� وحكمه على �إيج�بي�ته� و�سلبي�ته�، �لأمر �لذي جعل من هذ� 
�لكت�ب �أقرب �إىل �ملنحى �لتوجيهي �سوب �آلي�ت �لنه�سة، وكيفية �نتق�ء �لن�فع 
و�ملفيد من �ملدنية �لأوربية، �أ�سف �إىل ذلك �أن �لكت�ب يف جممله يعد م�سدًر� 
ل غنى عنه للتعرف على �لهيكل �لجتم�عي للمجتمع �لأوربي، و�حلي�ة �ليومية 
�لقرن  يف  �لدينية  و�حل�لة  و�لعلوم،  �ملع�رف  و�أهم  �ل�س�ئدة،  و�لتق�ليد  و�لع�د�ت 

�لت��سع ع�سر)2(.

بن�ئه وبنيته،  �أردن� �لوقوف على �ل�سم�ت �لع�مة لنهج �لكت�ب يف  و�إذ� م� 
و�لق�س�ي� �لرئي�سة �لتي طرحه� �ملوؤلف، فيمكنن� �إيج�زه� فيم� يلي:

�أم�م  عديدة  ت�س�وؤلت  يثري  �لذي  عنو�نه  �لكت�ب  هذ�  نط�لعه يف  م�  �أول 
�لق�رئ منه�:

)1( �ملرجع �ل�س�بق )�لطبعة �لأوىل(، �س:6. 
)2( حممد �له�دي �ملطوي، �أحمد ف�ر�س �ل�سدي�ق - حي�ته و�آث�ره و�آر�وؤه يف �لنه�سة �لعربية �حلديثة، مرجع �س�بق، 

�س: 365 - 370 .
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هل �أر�د �ملوؤلف ك�سف �ملخب� عن ثق�فة �أورب� بعني �لن�قد لنتخ�ب �لن�فع 
و��ستبع�د �ل�س�ر، و�ل�ستع�نة مب� �بت�سعه من �آلي�ت لإع�دة بن�ء �لثق�فة �لإ�سالمية 
�إيج�بي�ت يف �حل�س�رة  �أر�د ك�سف م� خفي من  تر�ه  �أم  �إليه�؟  ينتمي  �لتي ك�ن 
�ل�سرق  يف  و�لعقد  �حلل  �أهل  من  �جل�مدون  عنه�  رغب  قد  �لتي  تلك  �لغربية 
�أو  غريب  لكل  ومع�د�تهم  لَعنتهم  �أو  و�سو�حله�،  مبح��سنه�  جلهلهم  �لإ�سالمي 
م�ستحدث من �لأمور؟ �أم تر�ه �أر�د �أن يثبت للمت�سيعني للغرب من مع��سريه �أن 
�لتقليد يتع�ر�س مع �لتجديد و�لتحديث، و�أن �لفتت�ن ب�أورب� يحول بني �لر�غبني 
�أورب�  يف  م�  كل  فلي�س  �لأغي�ر؟  من  �لو�فد  فح�س  على  وقدرتهم  �لإ�سالح  يف 
ي�سلح لن�، كم� �أن م� بن� من عيوب ونو�ق�س وم�سكالت لي�س غريًب� �أن جند مثياًل 
له يف ثق�فتهم، ومن ثم علين� �لتحلي ب�سرب ط�لب �لعلم و�حلكمة قبل �ل�سروع يف 

�لنتق�ء و�لتخطيط و�لتنفيذ.

تكون  �أن  �جتهد  فقد  ذلك،  من  �أكرث  بعنو�نه  �أر�د  �ل�سدي�ق  �أن  وعندي 
�إىل  �لث�نية  رحلته  �أثن�ء  يف  م�س�هد�ته  لكل  ع�ك�سة  �س�دقة  مر�آة  كت�به  �سفح�ت 
توجيهي  مبنحى  �حلديثة  �لأوربية  ب�ملع�رف  �ل�سبيبة  �أذه�ن  لتزويد  وذلك  �أورب�، 
�س�ئق يف �لعر�س و�ملع�جلة، ويرت�ءى يل �أنه ل يوؤخذ على هذ� �لعنو�ن �سوى عدم 
مط�بقته مل� ورد يف متنه يف بع�س �ملو��سع، ول �سيم� تلك �لتي حتدث فيه� �ملوؤلف 
�أم� ��ستخد�م �ملوؤلف للفظة  �أورب�،  �إىل  �أ�سرت�لي� و�أمريك�، فكالهم� ل ينتمي  عن 
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فنون دون غريه�، ف�أرى �أنه ك�ن موفًق� �إىل حد كبري يف هذ� �لختي�ر، ف�لفن �أعم 
من �لعلم و�لأدب، وهو يحوي �أي�ًس� دللة �لنظر و�لعمل. 

يف  له  �ملن�ظرة)1(  �لكتب  وعن�وين  �لكت�ب  هذ�  عنو�ن  بني  ق�بلن�  م�  و�إذ� 
�لأحك�م  �أو  �لتقريري  �ملنهج  عن  ب�لعزوف  عنه�  يتميز  جنده  ف�سوف  مو�سوعه 
�مل�سبقة، �أو �لإ�س�رة �إىل دور �ملوؤلف، ف�ل�سدي�ق �كتفى ب�أن يكون ك��سًف� مل� خفي 
فح�سب. وقد �أعطى �لفر�سة ك�ملة �أم�م �لق�رئ لي�س�ركه يف �لنظر و�لتفكر و�حلكم 
و�لنتق�ء. �أ�سف �إىل ذلك �أن د�فع �ل�سدي�ق �لوحيد من ت�أليفه هذ� �لكت�ب هو 
�لتثقيف و�لتنوير فح�سب، مدفوًع� �إىل ذلك بوعيه ملدى ح�جة بني جلدته �إىل 
بخالف  وذلك  و�إخف�ق�ته،  بنج�ح�ته  �لآخر  على  للتعرف  �مل�سنف�ت  هذه  مثل 
�أهمه�:  خمتلفة،  زو�ي�  من  �لغربية  �حل�س�رة  تن�ولت  �لتي  �لكتب  من  ب�لكثري  ع�سر  �لت��سع  �لقرن  حفل  لقد   )1(
�بن  )�لإحت�ف(:  فرن�س�  �إىل  و�لرحلة  �لق�هرة، 1834م،  �لطهط�وي،  رف�عة  ب�ريز:  تلخي�س  �لإبريز يف  تخلي�س 
وك�ن  �لطنط�وي، 1855م،  عي�د  رو�سي�: حممد  بالد  ب�أخب�ر  �لأذكي�ء  وحتفة  تون�س، 1846م،  �ل�سي�ف،  �أبي 
�سليم  �ل�سليمية:  �لرحلة  يف  �ل�سهية  و�لنزهة  �س�حلية،  عي�سى  حممد  وحققه  1992م،  ع�م  حتى  خمطوًط� 
1866م،  �سنة  بب�ري�س  �لع�ملي  �ملعر�س  مبن��سبة  �لع�م  �لب�س�ئع  وعر�س  1856م،  بريوت،  �لب�ست�ين،  بطر�س 
�سليم�ن حر�ئري، ب�ري�س، 1867م، و�لرحلة �إىل �أورب�: فر�ن�سي�س مر��س، بريوت، 1867م، و�أقوم �مل�س�لك يف 
معرفة �أحو�ل �ملم�لك: خري �لدين �لتون�سي، تون�س، 1867م، و�لرحلة �لنحلية: لوي�س �س�بوجني، �لأ�ست�نة، 
1874م، و�سفوة �لعتب�ر مب�ستودع �لأم�س�ر و�لأقط�ر: بريم �خل�م�س، �لق�هرة، 1888م، و�لكنز �ملخب� لل�سي�حة 
و�سفر  �لق�هرة، 1888م،  �س�مل،  �سريف  �أورب�: حممد  �إىل  ورحلة  �لأ�ست�نة، 1876م،  �س�لح،  نخلة  �أورب�:  يف 
�ل�سفر �إىل معر�س �حل�سر: دمرتي خيالط، �لق�هرة، 1891م، ور�س�ئل �لب�سرى يف �ل�سي�حة ب�أمل�ني� و�سوي�سر�: 
ح�سن توفيق، �لق�هرة، 1891م. و�ل�ستطالع�ت �لب�ري�سية: حممد �ل�سنو�سي، تون�س، 1891م، و�لد�ر �لبهية 
�لق�هرة،  �أمني فكرى،  �أورب�:  �إىل حم��سن  �لب�جوري، 1891م، و�إر�س�د �لألب�ء  يف �لرحلة �لأورب�وية: حممود 
1892م، و�ل�سفر �إىل �ملوؤمتر: �أحمد زكي، �لق�هرة، 1893م، و�سي�حة م�سري يف �أورب�: علي �أبو �لفتوح، �لق�هرة، 
1900م، و�لدني� يف ب�ري�س: �أحمد زكي، �لق�هرة، 1900م، و�سلوك �لإبريز يف م�س�لك ب�ريز، حممد بلخوجة، 

تون�س، 1900م. 
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كت�ب �لطهط�وي �لذي و�سعه تلبيًة لطلب �أ�ست�ذه �ل�سيخ ح�سن �لعط�ر، وت�سجيًع� 
يف  �إق�مته  �أثن�ء  يف  له  �ملتحم�سني  �أ�سد  من  ك�ن  �لذي  جوم�ر  فر�ن�سو�  �آدم  من 
تون�س  ب�ي  ح�جة  من  ب�إيع�ز  كت�به  و�سع  �لذي  �لتون�سي  �لدين  وخري  ب�ري�س، 
بتقرير و�ٍف يعمل على حل م� تع�ين منه تون�س من �أزم�ت �قت�س�دية و�سي��سية 
��سرت�س�ًد� ب�لنظم �لقت�س�دية �ملع��سرة يف �أورب�، �أم� حممد عي�د �لطنط�وي فك�نت 
ر�س�لته على �سغر حجمه� �أقرب �إىل �أدب �لرحالت منه� �إىل �خلط�ب �لتوجيهي 
�أورده� يف  �لتنويري �لذي �ت�سمت به كت�ب�ت �ل�سدي�ق بد�ية من �لأخب�ر �لتي 
كت�به »�ل�س�ق على �ل�س�ق«، ثم �لو��سطة يف �أحو�ل م�لطة و�أخرًي� يف هذ� �لكت�ب، 
ويحمد لل�سدي�ق �إ�س�دته ب�لكت�ب�ت �ل�س�بقة عليه يف هذ� �مل�سم�ر، ول �سيم� كت�ب 
�لطهط�وي »تخلي�س �لإبريز« �لذي ذكره يف غري مو�سع يف م�سنف�ته ب�عتب�ره �لر�فد 
�لأول لنتق�ل �ملع�رف �لأوربية �إىل �لثق�فة �ل�سرقية، وقد �أ�س�ر كذلك �إىل �أنه �سوف 
�أغفله، وت�سويب م�  ب��ستكم�ل م� بد�أه �لطهط�وي، و�لإ�سه�ب يف �سرح م�  يقوم 
ج�ء فيه خم�لًف� للو�قع »وقد ح�ن �لآن �أن �أ�سرع يف و�سف ب�ري�س و�أهله�، ولكن مل� 
ك�ن �لع�مل �لأديب رف�عة بك �لطهط�وي قد �ألف كت�به �لنفي�س �مل�سمى )تخلي�س 
�لإبريز يف تلخي�س ب�ريز(، و�سبقني �إىل هذ� �ملنحى، ك�ن لبد هن� من �أن �أ�ست�أذنه 
يف ذكر م� �أ�سرب عنه ب�لكلية �أو �أ�س�ر �إليه �إ�س�رة فقط م� ��ستغربته منه، ثم �أجعل 

ذلك قي��ًس� للق�رئ، يقي�س عليه ب�ري�س ولندرة«)1(. 

)1( �أحمد ف�ر�س �ل�سدي�ق، ك�سف �ملخب� عن فنون �أورب�، مرجع �س�بق، �س276. 
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وخليق بن� يف هذ� �ل�سي�ق تو�سيح م� مييز كت�ب�ت �ل�سدي�ق يف هذ� �مل�سم�ر 
�لدين  وخري  مر��س  وفر�ن�سي�س  �لطهط�وي  �نتح�ء  من  �لرغم  فعلى  غريه�،  عن 
�ل�سدي�ق قد متيز  ف�إن  �لغرب؛  �لتنويري يف حديثهم عن  نف�سه  �لتون�سي �ملنحى 
يف  �لعلمية  و�مل�س�در  �ملب��سر  و�ل�ستقر�ء  �مل�س�هد�ت  بني  بجمعه  جميًع�  عنهم 
حديثه عن �ملدنية �لأوربية، �أ�سف �إىل ذلك �أن �لفرتة �لتي ق�س�ه� �ل�سدي�ق يف 
�أورب� قد �قرتبت من �لربع قرن، يف حني مل تتج�وز رحالت ر�سف�ئه هذه �ملدة، 
�لأمر �لذي �أت�ح له ميد�نً� �أف�سح للتق�سي و�لتحري خالل �سي�ح�ته يف �لكثري من 
�إنت�جه، فقد جت�وز عدد �ل�سفح�ت  �لقرى و�ملدن �لأوربية، ويبدو ذلك يف غز�رة 

�لتي حتدث فيه� عن �حل�س�رة �لأوربية )400( �سفحة.

وعلى �لرغم من ذلك ف�إن كتب �ل�سدي�ق م�ز�لت �أقل �سهرة من نظ�ئره� 
�إىل  �حل�ل  بطبيعة  يرجع  وهذ�  �سو�ء،  حد  على  و�لغربيني  �لعرب  �ملثقفني  بني 

�لأ�سب�ب �لتي �أ�سرن� �إليه� �سلًف�. 

ف�سنجده  و�ملع�جلة  �لعر�س  ونهجه يف  �لكت�ب  �أ�سلوب  �إىل  �نتقلن�  م�  و�إذ� 
�أقرب م� يكون �إىل �لأ�سلوب �خلربي �ملر�سل، وذلك يف �سي�ق لغوي �أقرب �إىل 
لغة �ل�سح�فة، حيث �لإيج�ز و�لخت�س�ر وق�سر �جلمل، و�لبتع�د عن �لوح�سي 
و�ملهجور من �للفظ، و�لبتع�د عن �لرمز و�لتعمية، و�لعزوف عن �لبهرج و�لبديع، 
مع �ل�ستع�نة ب�أ�سلوب �لتن��س و�لت�سمني، و�سرب �لأمثلة، و�ل�ست�سه�د ب�لأقو�ل 

و�لوق�ئع. 
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و�لكت�ب يف جممله من حيث �أ�سلوبه ميثل خط�ب �ل�سدي�ق �ملب��سر �لذي 
بن�ي�ته�  مب��سرة حتمل بني  بلغة  �ملثقفني و�سبيبتهم  �أو��سط  �إىل خم�طبة  فيه  عمد 
من  �لكت�ب  خلو  يف  ذلك  ويبدو  و�لتنوير،  و�لإر�س�د  �لإ�سالح  بذور  �للغوية 
�لأحك�م �لق�طعة و�لروؤى غري �ملربرة، و�لغمو�س يف �لطرح �إىل حد كبري، �أ�سف 
�إىل ذلك عن�ية �ملوؤلف بتعريب بع�س �مل�سطلح�ت، مثل: ��سرت�كية، وكوميدي�، 
وتر�جيدي�، وبنك، وب�ستة، و��ستق�ق �لبع�س �لآخر، ولعله �أر�د بذلك ��ستكم�ل 
در�سه يف �إ�سالح �للغة �لعربية و�آد�به� و�أ�س�ليبه�، كم� ميكنن� �أن نالحظ عن�ية �ملوؤلف 
ب�لبعد �لزمني، فنجده يف �ل�سطر �لأول يوؤرخ لبد�ية �لرحلة: »من �سب�ح �ل�سبت 
لالأم�كن،  �لت�ريخي  ب�لبعد  �هتم�مه  وكذ�  �أيلول...«)1(،  من  يوم  لث�ين  �ملو�فق 
ويبدو ذلك على �سبيل �ملث�ل يف حديثه عن ت�ريخ �سقلية و�أ�سول �سك�نه�، و�أهم 
و�ملز�ر�ت،  �ملدن  مع�مل  و�سف  على  وحر�سه  ثق�فته�،  �أثرت يف  �لتي  �لأحد�ث 
�ل�سك�ن ون�س�طهم، و�لبيئة �جلغر�فية �لطبيعية )�لأنرثوبولوجي�، و�جلغر�في�  وعدد 
�ل�سي��سية و�لقت�س�دية، و�جليولوجية و�لدينية(، وغو�سه �أحي�نً� يف و�سف بع�س 
�لتف��سيل، ويبدو ذلك يف حديثه عن كيفية تخل�س �أهل مر�سيلي� من ق�ذور�تهم، 
وكذ� م� يحدث من �ألع�ب �سحرية يف �ملالهي �لليلية، ذلك ف�ساًل عن تق�سيه لعلة 
�أ�سم�ء �لبلد�ن و�ملر�فق �لع�مة وت�ريخه�، ورو�تب موظفيه�، وعدد �لكن�ئ�س ورج�ل 
�لالهوت، ومق�بلته بني دخل �لفرد يف �إجنلرت� ويف �ل�سرق �أي م�سر و�سوري� على 
وجه �خل�سو�س، وح�ل �لفقر�ء و�ملت�سردين و�أولد �ل�سو�رع، وظ�هرة موت �لأطف�ل 

)1( �ملرجع �ل�س�بق، �س9. 
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جوًع� �أو نومهم يف �لطرق�ت من غري م�أوى، وعجز �لآب�ء عن تعميد �أبن�ئهم ل�سيق 
�لتعليم يف  وم�ستوى  �لإجنليزي،  �لطبقي  �لنظ�م  �ل�سحيقة يف  و�لهوة  �ليد،  ذ�ت 
�لإ�س�دة  على  وحر�سه  و�لتثقيف،  �لدر��سة  على  �لن��س  �إقب�ل  ومدى  �ملد�ر�س، 
بكل م� ُيَردُّ �إىل �أ�سول �سرقية يف �حل�س�رة �لغربية؛ ذلك للت�أكيد على �أن �لتمدن 
لي�س حكًر� على �أحد، و�أن �لعلم و�ملدنية ينتقالن بني �ملجتمع�ت �لب�سرية تبًع� 
لنهو�س �لأمم و�أفول جنمه�، و�أن �خل�س�ل �لثق�فية تتو�رثه� �ملجتمع�ت، ول دخل 
لالأعر�ق و�لأجن��س فيه�، ف�لإن�س�ن �بن بيئته �لتي يكت�سب منه� مع�رفه وع�د�ته 
وتق�ليده ومعتقد�ته، ويبدو ذلك يف حديثه عن ت�ريخ �لإجنليز، وهجرة �أ�ست�ت من 
�لأجن��س �إىل �إجنلرت�، ثم �ئتالفهم يف ثق�فة و�حدة، وجمعه بني �جلد و�لهزل يف 
مالحظ�ته �ل�س�خرة على بع�س �لأحد�ث و�ملو�قف و�لأو�س�ع و�لأحو�ل خالل 
رحلته، و�بتع�ده مت�ًم� عن �لإمي�ء�ت �جلن�سية �لتي عمد �إليه� يف كت�به �ل�س�ق على 
�ل�س�ق، وحت��سيه �حلديث عن �أم�كن �لدع�رة و�ل�سذوذ �جلن�سي و�ل�سلوك �مل�جن 

يف �لغرب، فقد عرب عن هذه �لأمور ب�أ�سلوب مقت�سب وموجز �إىل �أبعد �حلدود.

وذهب بع�س �لنق�د �إىل �أن �لإ�سه�ب و�لإطن�ب يف �سرح ع�سر�ت �مل�س�ئل 
ب�لتف�سيل �أدى �إىل �لت�ستت و�لت�سوي�س، كم� �أن �ملق�رن�ت �لتي عقده� �ملوؤلف ل 
تخلو من �لروؤية �لذ�تية، �لأمر �لذي يتع�ر�س مع �ملنهج �لذي قطعه �ملوؤلف على 
�لتي  �ل�ستطر�د�ت  �أن  كم�  �لرحلتني،  مقدمة  يف  �أي  �لكت�ب  مقدمة  يف  نف�سه 
ك�ن يزج به� خالل �سرده �لأحد�ث ك�نت ور�ء متزيق �لن�سيج �ل�سردي �لرو�ئي، 
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وهو من �لأمور �لتي تعهد �ملوؤلف ب�أنه �سوف يجتنبه�، ذلك ف�ساًل عن ميله �إىل 
نهجه يف  �أن  �إثب�ت  �إل  �للهم  �ملو��سع،  من  �لقليل  مربر يف  دون  و�لتعمية  �لرمز 
�ب �لغربيني  كت�ب �ل�س�ق على �ل�س�ق ك�ن متعمًد�، و�أن قدرته على حم�ك�ة �لكتَّ
و�لعثم�نيني و�لفر�س �لذين �تخذو� من �لرمز �سبياًل لت�سوير بع�س �لأفك�ر م�ز�لت 
�أعلى كعًب�، و�أوفر دلًو�، وعلى �لرغم من ذلك ف�إن معظم نق�ده مل ينكرو� عليه دقته 
ي�سبقه  �لتي مل  �لو��سعة و�ملتنوعة  نقل �سي�ح�ته  �لت�سوير، وقوة مالحظته يف  يف 

�إليه� �أحد من مع��سريه.

و�إذ� م� �نتقلن� �إىل و�سف بن�ء �لكت�ب ف�سوف جنده يختلف عن �س�ئر كتبه؛ 
�لتي  للطبعة  و�سعه�  �لتي  ب�ملقدمة  مكتفًي�  له،  مقدمة  بو�سع  �ل�سدي�ق  ُيعَن  فلم 
�ملوؤلف  برر  حوت رحلته �لأوىل )�لو��سطة( وهذ� �مل�سنف )ك�سف �ملخب�(، وقد 
ذلك يف �ملقدمة، مبيًن� �أن هذ� �لكت�ب يحوي م�س�هد�ته و�نطب�ع�ته و��ستنت�ج�ته 
م�لطة  ع�ي�سه� يف  �لتي  �لأوربية  �لثق�فة  و�أ�سول  �حل�س�رة،  مظ�هر  على  و�أحك�مه 
ثم �إجنلرت� وفرن�س�، و�أنه قد �أدرك �أن حديثه عن م�لطة مل يحقق له م�آربه وغ�يته 
�سرح  يف  و�لإ�سه�ب  �مل�ستغلق  وب�سط  �ملع�رف  نقل  يف  �لتو�سع  ف�أزمع  �لتنويرية، 
و»�لو��سطة  �ل�س�ق«  على  »�ل�س�ق  كت�بيه  ُت�ستوف يف  �لتي مل  و�لق�س�ي�  �مل�س�ئل 
يف �أحو�ل م�لطة«، وذلك يف �جلزء �ملتمم لرحلته �ملتمثل يف هذ� �لكت�ب �لذي 
بني �أيدين� »ك�سف �ملخب�«، ومن �أقو�له يف ذلك: »وحررت هذه �لرحلة و�سميته� 
عند  م�  �سرح  على  فيه�  �أقت�سر  وذلك لأين مل  �أورب�«،  فنون  �ملخب� عن  »ك�سف 
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�لإجنليز وحدهم من �لفنون، بل ��ستطردت �إىل و�سف غريهم �أي�ًس� و�حلديث ذو 
�سجون«)1( ويرت�ءى يل �أنه قد وقع يف بع�س �لتن�ق�س�ت خالل مق�بالته بني ثق�فة 
�لإجنليز وثق�فة �لفرن�سيني؛ ويرجع ذلك �إىل عدم متييزه بني عو�م �لإجنليز وخو��سهم 
و�أثري�ء �لفرن�سيني وفقر�ئهم، ف�ل�سف�ت �لتي ت�سدق على هوؤلء ل ت�سدق على 
�أولئك، وميكن للق�رئ ��ستنب�ط ذلك من خالل �ملو�قف و�لأحد�ث �لتي ك�ن 
ي�سرده� �ملوؤلف، ولعله �أدرك ذلك يف نه�ية مق�بالته بني طب�ئع �لإجنليز و�لفرن�سيني 
�أف�سل، و�إن خ��سة �لإجنليز �أجل و�أمثل«)2(. �أ�سف  فق�ل: »�إن ع�مة �لفرن�سي�س 
�إىل ذلك �أن �إح�لته �لكت�بية لكت�به »�ل�س�ق على �ل�س�ق« و»�لو��سطة يف �أحو�ل 

م�لطة« ك�نت خ�طفة ل متكن �لق�رئ من ��ستق�س�ء م� يريد.

�إىل  م�سنفه  بتق�سيم  ُيعَن  مل  موؤلفه  �أن  �إل  �لكت�ب  بن�ء  على  يوؤخذ  ول 
ف�سول �أو �أبو�ب؛ بل �نتحى �ملنحى �ل�سردي يف �لو�سف من �ل�سفحة �لأوىل �إىل 
»ف�ئدة يف عمر �حليو�ن«،  بعنو�ن ج�نبي  ف�ج�أن�  ثم  �ل�س�د�سة و�لثالثني،  �ل�سفحة 
�ملن�زل  على  �مل�ستحقة  �ل�سر�ئب  �إىل  تطرق  ثم  ث�نيًة،  �ملر�سل  �ل�سرد  �إىل  ع�د  ثم 
و�نتقل �إىل �حلديث عم� حتويه من �أث�ث ونظ�فة �ملر�حي�س ومن �سروط �لإيج�ر�ت 
ك�س�بق  ب�ل�سرد  يعود  ثم  ب�ري�س«،  »و�سف  بعنو�ن  يف�جئن�  ذلك  وبعد  وعقوده�، 
لكت�ب  طبعه  لق�سة  رو�يته  خالل  »حك�ية«  ج�نبي  بعنو�ن  ي�ستوقفن�  ثم  عهده، 
»�لف�ري�ق« على نفقة �أحد �أ�سدق�ئه، ذلك �لذي ق�م �أخوه برتجمة كت�ب »كل�ست�ن« 

)1( �ملرجع �ل�س�بق، �س7.
)2( �ملرجع �ل�س�بق، �س366. 
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بن عبد �هلل  م�سلح  �أبو حممد  �ل�سري�زي  �سعدي  �لف�ر�سي  �ل�سويف   لل�س�عر 
)606 - 691هـ(، من �لف�ر�سية �إىل �لعربية، وقد ت�سفحه �ل�سدي�ق و�أبلغ �س�حبه 
و�أكد  �لغربية،  �لثق�فة  يف  لقي�ه�  �لتي  �ل�سهرة  ي�ستحق�ن  ل  و�لكت�ب  �أخ�ه  �أن 
�ل�سدي�ق ل�س�حبه �أنه ق�در على حم�ك�ة هذ� �لكت�ب و�ل�سري على دربه يف بع�س 
من ليل، وفعل ولكن �س�حبه مل يقنع بفعل �ل�سدي�ق. �أم� �حلك�ي�ت �لتي �أورده� 
�ل�سدي�ق حتت �لعنو�ن �ل�س�بق فهي �أق��سي�س رمزية حتوي ج�نًب� من ذكري�ته يف 
م�سر؛ فيتحدث يف �لأوىل عن موقفه من مع��سريه، ويف �لث�نية عن ق�سة �إ�سالمه، 
ويف �لث�لثة عن موقفه من �حل�س�رة �لعربية، ويف �لر�بعة عن �لثق�فة �لغربية، ويف 
�خل�م�سة حتدث عن حت�سيله �ملع�رف، ويف �ل�س�د�سة حتدث عن �سيوخ ع�سره، ثم 

�ختتم حك�ي�ته بخرب ن�سر كت�به �لف�ري�ق على نفقة �سديقه رف�ئيل كحال.

يتحدث  فر�ح  و�ل�سرد  �لو�سف  حيث  �لأوىل  �سريته  �إىل  �ملوؤلف  ع�د  ثم 
لندرة«،  �أو  لندن  على  »�لكالم  بعنو�ن  يف�جئن�  ذلك  وبعد  ب�ري�س،  متحف  عن 
وقبيل خ�متة �لكت�ب ي�سع عنو�نً� ب��سم »ف�سل يف �ل�سيتي« )وهو حي جت�ري �سهري 
بلندن(، ��ست�أنف فيه حديثه عن مق�بالته بني �حلي�ة �ليومية و�لأ�سو�ق يف �إجنلرت� 
وفرن�س� ولغة �ل�سح�فة، ثم ذيل حديثه بخ�متة مقت�سبة حمد فيه� �هلل و�سلى على 

نبيه، وذكر �أن هذه �لطبعة هي �لطبعة �لث�نية وهي مزيدة ومنقحة.
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�أن هذ� �خللل �لو��سح يف �لبن�ء هو �لعلة �حلقيقية يف غي�ب  ول ريب يف 
وحدة �ل�سي�ق، ووحدة �لن�سق، �لأمر �لذي ي�سعب معه و�سع فهر�س لهذ� �ملوؤلف 

لال�ستدلل على مك�ن �ملو�سوع�ت �لتي تن�وله� بني دفتيه.

يف  ظهرت  �لتي  �ملن�ظرة  �ملوؤلف�ت  يف  ظ�هرة  �خللل  هذ�  �عتب�ر  ميكنن�  ول 
نف�س �لفرتة، بل جند على �لعك�س من ذلك كت�ب رف�عة �لطهط�وي قد ��ستمل 
بن�وؤه على �أربعة �أبو�ب، �خت�ست �لأبو�ب �لثالثة �لأوىل منه� ب�حلديث عن علة 
�لرحلة، و�لعلوم �لتي يجب حت�سيله� من �أفر�د �لبعثة، و�حلي�ة �لثق�فية يف فرن�س�، 
وعلة �ختي�ره� لالبتع�ث دون �ملدن �لأوربية، ثم ذكر روؤ�س�ء �لبعثة، ثم ق�سم �لف�سل 
�لر�بع �إىل �سبع مق�لت حتوي ت�سعة وثالثني ف�ساًل، تن�ول فيه� مر�حل �لرحلة، ثم 
و�سف ب�ري�س من �لن�حية �جلغر�فية و�لجتم�عية و�ل�سي��سية و�لثق�فية... وذلك 

ب�أ�سلوب �ملق�لة �ملر�سلة �لتي تنحو منحى �لرو�ية يف �سرد �لأحد�ث.

�د �لطنط�وي يف كت�به رحلة �ل�سيخ  وقد �س�ر على �ملنو�ل نف�سه حممد عيَّ
�لطنط�وي �إىل �لبالد �لرو�سية؛ �إذ ��ستمل بن�ء كت�به على مقدمة وثالثة �أبو�ب، 
حتدث فيه� عن من�س�أ �لرو�س وع��سمة دولتهم وثق�فتهم، وق�م بتق�سيم �لب�ب �لث�ين 
�إىل ثالثة ف�سول، حتدث فيه� عن مدينة »برت بورغ« وت�ريخ ن�س�أته�، وح�كمه�، وق�سم 
�لب�ب �لث�لث �إىل ع�سرة ف�سول، تن�ول فيه� �لأعي�ن و�أ�سح�ب �ملن�قب و�ملن��سب، 
ومالب�س �لرو�س، و�لدين �ل�س�ئد، و�لزو�ج، و�لتعميد و�لدفن، و�لأعي�د، و�ملالهي، 

و�لعلوم و�لفنون، وطبيعة �ملدن، و�سم�ت �حلي�ة �ليومية يف رو�سي�، و�للغة.
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معرفة  يف  �مل�س�لك  »�أقوم  �لتون�سي  �لدين  خري  كت�ب  بن�ء  يختلف  ومل 
حتدث  مطلًب�  وثالثني  و�حد  على  ��ستمل  �إذ  �لدرب  هذ�  عن  �ملم�لك«  �أحو�ل 
فيه� عن مع�يري �حلكم على �حل�سن من �لأفع�ل للم�سلم وغري �مل�سلم، وعن عالقة 
�لظلم و�ل�ستبد�د ب�لأمم �ملتخلفة، ومبد�أ �ل�سورى �لإ�سالمي، وعن �سرورة وجود 
�حلل  �أهل  من  ب�ل�سفوة  �حل�كم  �سلة  وعن  �حلك�م،  ل�سلوك  �ل�س�بطة  �لقو�نني 
�لأفول،  و�أ�سب�ب  �لتقدم،  ومعي�ر  �لأمة،  وثق�فة  �ل�ستبد�د،  وعو�قب  و�لعقد، 
ومن�قب �ل�سلط�ن حممود �لإ�سالحية، وعلة عزوف �لأوربيني عن تطبيق �ل�سريعة 
�لإ�سالمية، و�أ�سب�ب �لتمدن �لأوربي، وعلم�ء �أورب�، و�لتعليم يف فرن�س�، ومفهوم 
�إ�سالح  ودوره� يف  �لو�سعية  و�لقو�نني  �لغربي،  �ملجتمع  تطبيقه� يف  و�أثر  �حلرية، 

�ملجتمع �لغربي. 

وهو يختلف كذلك عن بن�ء كت�ب »�لو��سطة يف �أحو�ل م�لطة« لل�سدي�ق 
�لذي ��ستمل على �ستة ف�سول، حتدث فيه� عن جزيرة م�لطة من حيث موقعه� 
وعن  لهم،  �لإجنليز  ��ستعم�ر  وعن  �مل�لطيني،  ع�د�ت  وعن  ومع�مله�  ومن�خه� 

مو�سيق�هم ولغتهم.

ويرى حممد �له�دي �ملطوي �أن �ل�سدي�ق قد �نتحى �ملنحى �ل�سردي يف بن�ء 
كت�به؛ �إذ ُعني ب�سرد �لو�قع�ت و�لأحد�ث تبًع� للعن�سر �لزمني »�لكرونولوجي«، 
�لفرن�سي  �مل�ست�سرق  يرى  بينم�  �لقدم�ء،  �لرح�لة  �سنة  على  ذلك  يف  �س�ر  وقد 
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بريي�س �أن كت�ب �ل�سدي�ق عن م�لطة ك�ن �أكرث نظ�ًم� يف بن�ئه من كت�ب ك�سف 
�ملخب� �لذي �أورد فيه ملحوظ�ته و�نطب�ع�ته مبعرثة يعيبه� �لتكر�ر و�لت�ستت.

� مر�ساًل ل يخلو  �أم� عن بنية �لكت�ب فهي ل تعدو �أن تكون حديث� �إخب�ريًّ
ب�حل��سر،  لربطه  �مل��سي  و��ستدع�ء  �ملق�رن�ت،  وعقد  �لو�سف  ودقة  �لتحليل  من 
و�لوقوف على م� �ئتلف وم� �ختلف من ع�د�ت و�أعر�ف ومع�رف يف ثق�فة �ل�سرق 

و�لغرب، وميكن �إيج�ز م� �أورده �ل�سدي�ق فيم� يلي:

بد�أ رحلته ب�حلديث عن �ملو�ين �لتي مر به� خالل رحلته، فمن م�لطة �إىل 
جزيرة �سقلية، وهي �إحدى �جلزر �لإيط�لية �إىل ن�بويل )وهي �إحدى مو�ين �إيط�لي� 
على �لبحر �لتري�ين(، فنيت�سي� جولي�، ومنه� �إىل ليفورنو )وهو مين�ء �إيط�يل �أي�ًس� يف 
تو�سك�ن� على �ملتو�سط( ومنه �إىل جينوى )وهي �إحدى جزر �إيط�لي� �لتي تقع على 
و�دي �ألبو(، ثم �إىل مر�سيلي� )وهي �أهم مو�ين فرن�س� على �لبحر �ملتو�سط(، ومنه� 
�إىل ليون ب�لقط�ر )وهي مدينة تقع يف جنوب �سرق فرن�س�(، ثم �إىل ب�ري�س، ومنه� 
�ل�سم�لية(،  �أيرلند�  �إىل لندرة )مين�ء يف  �إىل ك�يل )ب�لقرب من دون بولون(، ثم 
ثم غ�دره� ب�ل�سكة �حلديدية �إىل بلدة وير )وهي �إحدى مدن �إجنلرت�(، ومنه� �إىل 
قرية ب�ريل حيث ي�سكن �مل�ست�سرق �لإجنليزي �سمويل يل، وقد ��ستغرقت رحلة 

�لذه�ب من م�لطة �إىل �لبيت �لذي يق�سده 28 يوًم�.
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بعني  ل  م�س�هد�ته  عن  يتحدث  فر�ح  �لر�وي،  دور  �ل�سدي�ق  لعب  وقد 
�لأديب، بل بعني �ل�سحفي ت�رة، و�لع�مل �لجتم�عي ت�رة ث�نية، و�خلبري �لقت�س�دي 
ت�رة  �ل�سي�حي  و�ملر�سد  خ�م�سة،  ت�رة  و�جلغر�يف  ر�بعة،  ت�رة  و�ملوؤرخ  ث�لثة،  ت�رة 
�س�د�سة. فتن�ول ب�لعر�س و�لتحليل و�ملق�بلة �لعديد من �ملو�سوع�ت، مثل: موقع 
�لبلد�ن، و�أجو�ئه�، و�أ�سول ت�سميته�، وعدده�، ون�س�ط �سك�نه�، وطب�ئعهم �ملز�جية 
�أعم�ر  ومتو�سط  ومالب�سهن،  وزينتهن،  وكالبهن،  �لن�س�ء،  وخ�س�ل  و�جل�سم�نية، 
�سك�نه�، ودخل �لفرد، وطبق�ت �ملجتمع، و�أنو�ع �لعمالت، و�ملر�فق �لع�مة، وتنظيم 
و�ملالهي  �لطع�م،  و�آد�ب  و�خل�رج،  �لد�خل  من  �لبيوت  و�سورة  و�ملدن،  �لقرى 
�ل�سرطة،  ونظ�م  و�لتلغر�ف،  �حلديد،  و�ل�سكة  و�ملن�ر�ت،  و�ملو�ين  و�مل�س�رح، 
�لتي  و�لأ�سي�ء  �لتطري،  وع�دة  وكتبهم،  ومب�حثهم  �مل�ست�سرقني  و�أحو�ل  و�جلند، 
�ملجتمع  �حلو�دث يف  و�أب�سع  �جلر�ئم  و�أغرب  �لإجنليز،  منه�  ويت�س�ءم  به�  يتف�ءل 
و�آد�ب  �حلديثة،  و�لقو�نني  و�لق�س�ة  �ملح�كم  و�أخب�ر  �لق�س�ي�  و�أعقد  �لإجنليزي، 
�ملخ�طبة بني �لأند�د و�ل�سب�ب و�ل�سيوخ و�لرجل و�ملر�أة، ونظ�م �لربيد و�حلو�لت 
رج�ل  و�حرت�م  �ل�سرطة،  ونظ�م  �ملعدنية،  و�لعمالت  �لنقدية  و�لأور�ق  �مل�لية، 
�لبولي�س للق�نون، وحر�سهم على تطبيقه على �جلميع، وطبيعة �لعمل يف �مل�س�لح 
وح�سن  �لإجنليز  عند  �لتز�ور  و�آد�ب  �لخت�س��س�ت،  تد�خل  وعدم  �حلكومية، 
مع�ملتهم للخدم، و�سروط �لزو�ج عند �لعو�م و�لأغني�ء، و�سهر �لع�سل، و�لت�سري، 
و�لتبني ومنح �لن�سب، و�حلي�ة �لأ�سرية، وع�د�ت �لإجنليز و�لفرن�سيني ومر��سيمهم 
�مل�ئدة، و�ألو�ن �لطع�م  �لت�أبني وود�ع �ملوتى، و�جلن�ئز، وتق�ليد �لولئم و�آد�ب  يف 
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ومنهم  وحية  �لرُّ �لطو�ئف  بع�س  وعن  ب�لكرم،  �لأغني�ء  وتظ�هر  �لطبخ،  وطر�ئق 
ط�ئفة �لكويكر�س وهي �أقرب يف من��سكه� وعق�ئده� �إىل �ملنحى �ل�سويف �ملمزوج 
ب�لربوت�ست�نتية، فال يوؤمن �أن�س�ره� ب�لكني�سة ول رج�له� ول �لكتب �ملقد�سة؛ بل 
وحي عن طريق �لت�أمل وحلظة �لو�س�ل و�لإله�م �لإ�سر�قي.  يوؤمنون ب�لت�س�ل �لرُّ

�لك�ثوليكية  �لكني�ستني  عن  �جل�نحة  �لفرق  من  �لعديد  كذلك  وتن�ول 
يع�جلون بع�س  �لذين  �لأطب�ء  �لعجيبة مثل  �لقدر�ت  و�أ�سح�ب  و�لربوت�ست�نتية، 
�لأمر��س �لنف�سية عن طريق �لتنومي �ملغن�طي�سي، ون�س�ج �حلرير يف �إيط�لي� و�إ�سب�ني� 
وفرن�س�، و�لعلم�ء �ملخرتعني يف من�س�سرت، وق�سة �مللكة م�ري �ستيو�رت، ثم حتدث 
عن �لرتجمة �ل�سبعينية للتور�ة، و�ملدنية �لإ�سالمية يف �إ�سب�ني�، ودور �لب�ب� �سلف�سرت 
�لث�ين يف نقل �لعلوم �لعربية �إىل �لبلد�ن �لأوربية نحو ع�م 999م، ثم حتدث عن 
تطور �سن�عة �ل�س�ع�ت يف �أورب�. ثم �نتقل ب�حلديث عن ب�ري�س مبيًن� �أن نهجه يف 
�ل�سرد يرتبط ب�لو�قع�ت و�لأحد�ث وزمن وقوعه�، وذلك بغ�س �لنظر عن وحدة 
بفرن�س�، وعدد  ت�سميته�  وعلة  �لغ�ل  بالد  ت�ريخ  فذكر  وت�سعبه،  وتعدده  �ملو�سوع 
�سك�نه� ومو�رد �قت�س�ده�، وعدد �ملج�نني ورج�ل �لأكلريو�س، وعدد �أديرة �لن�س�ء 

ودخل �لكن�ئ�س، و�إير�د �ملو��سالت �لع�مة و�جلم�رك فيه�.

ثم �نتقل �إىل و�سف ب�ري�س، وت�ريخ متدنه�، وعدد �ملد�ر�س، و�مل�ست�سفي�ت 
و�لب�ن�سيون�ت، و�ملو�ليد �ل�سرعيني وغري �ل�سرعيني، و�لرثوة �حليو�نية فيه�، ومدى 
�هتم�م �لفرن�سيني بلغتهم وجتديده�، و�أك�دميي�ته� ومكتب�ته�، و�جلو�ئز �لتي خ�سته� 
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�حلكومة للكتب �لطريفة و�ملبتكرة يف �س�ئر �ملع�رف، و�ملالهي و�أنو�عه�، و�لدو�وين 
�ل�سي�حية،  ب�ري�س  ومع�مل  و�ملر�حي�س،  و�لإيج�ر�ت  و�مل�س�كن  �حلكومية، 
و�لق�سور، و�ملت�حف، و�لب�س�تني، و�لحتف�لت و�لأعي�د، و�لزو�ج �ملدين و�لزو�ج 
�ل�سرعي وزو�ج �ملتعة، و�مل�س�هري من �لأدب�ء و�لعلم�ء يف فرن�س�، وتطرق ب�حلديث 
�إىل �حلروب �ل�سليبية، وق�سة ��ستقالل �أمريك�، و�حلروب �لإجنليزية �لفرن�سية، وم� 
�أنفق عليه� من �أمو�ل، ثم حرب فرن�س� مع برو�سية و�لنم�س�، وق�سة ج�ن د�رك، ثم 
ر�ح ي�سف �لب�لون يف فرن�س� وت�ريخ �سن�عته و�سبل قي�دته، ثم حتدث عن قو�نني 

�جلن�سية يف �إجنلرت� وفرن�س�، وق�سة ح�سوله على �جلن�سية �لإجنليزية.

رف�عة  مم� و�سفه  �أكرث  ب�ري�س  لي�س يف  �أن  لندرة بحجة  �إىل و�سف  ثم ع�د 
لندن  ثم حتدث عن  �ل�س�بق،  �أورده هو يف حديثه  وم�  �لإبريز  تخلي�س  كت�به  يف 
�إجنلرت�  بني  �حلربية  و�ملو�قع  ومع�مله�،  ومو�رده�  �سك�نه�،  وعدد  ت�سميته�،  و�أ�سل 
وفرن�س�، و�ملب�ين �لأثرية يف لندن، و�جل�سور، وو�س�ئل �ملو��سالت، و�مل�ست�سفي�ت، 
و�جلمعي�ت �لأدبية و�خلريية، ودور �لتعليم، و�ل�سرطة، و�ملالهي �لليلية )�مل�سرح(، 
و�لع�مة،  �خل��سة  مع  و�سلوكهم  وع�د�تهم  �لأ�س�قفة،  ودخل  و�لكن�ئ�س،  و�لربيد، 
و�أرب�ب �لط�ئفة �لهندو�سية يف �أورب� وطقو�سهم، و�مل�ستعمر�ت �لإجنليزية يف �لهند، 
و�لق�سور  �ل�سفن  ت�سييد  �لتلغر�ف، وتطور  ونفق�تهم، وق�سة �خرت�ع  وعدد �جلند 
توعية  يف  ودوره�  �ل�سح�فة  ثم   ،� كيمي�ئيًّ �ملع�جلة  �لأغذية  و�أنو�ع  بلندن،  �مللكية 

�لر�أي �لع�م، ثم تطور فن �لطب�عة على �لورق.
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وميكنن� �إيج�ز �لأفك�ر �لرئي�سة �لتي وردت يف بنية �لكت�ب فيم� يلي:

• وتنظيم 	 �سئونهم،  برتتيب  وعن�يتهم  للوقت،  �لإجنليز  ب�حرت�م  �إ�س�دته 
�أمورهم، ذلك على �مل�ستويني �لفردي و�جلم�عي، وبني �أن هذه �خل�س�ل من 
�لف�س�ئل �لتي يجب �أن تتحلى به� �لأمم �لتي تن�سد �لتقدم. و�سره كذلك 
حبهم لوطنهم وغريتهم على م�سلحته و�حلنني �إليه �إذ� م� غ�دروه، و�لتف�ين 
وثو�بتهم  بلغتهم  و�لعتز�ز  �إليه  عودتهم  عند  تقدمهم  على  �لعمل  يف 
�خل�س�ل  هذه  �أن  لو  ومتنى  وعم�لهم،  مل�ستخدميهم  و�حرت�مهم  �لثق�فية، 
�نتقلت �إىل ثق�فتن� �لعربية �لإ�سالمية �لتي د�أب فيه� �س�حب �لعمل على 
�إه�نة م�ستخدميه، و�عت�دت �لن�سوة على قهر خ�دم�تهن و�ستمهن و�سربهن 
�إنه�ء  �سيم� عند  ي�ستخدمونهم، ول  مع�ملة من  �لغربيون  يح�سن  يف حني 

خدمتهم، فينذرونهم ويدفعون �إليهم مك�ف�أة يف نه�ية �خلدمة. 

• �لفرن�سي�ت وتطلعهن وبهرجتهن، 	 ن�س�ء �لإجنليز، وجمه طمع  قن�عة  مدحه 
مع�ملة  �لفرن�سيني يف  من  �أكرث خ�سونة  �لإجنليز  �لرج�ل  �أن  على  وت�أكيده 
ن�س�ئهم، مع �أنهم �أكرث ت�س�هاًل معهن يف �ملع�مالت �لزوجية، فرج�لهم �أقل 
�لذين ل  �لفرن�سيني  من  �لعك�س  على  وذلك  حترًر�  �أكرث  ون�س�وؤهم  غرية، 
�لزوجية،  �حلي�ة  قد��سة  مع  تتع�ر�س  �لتي  ب�لعالق�ت  لن�س�ئهم  ي�سمحون 
ذلك مع �أن �لفرن�سيني �أكرث من �لإجنليز ب�س��سة مع �لغرب�ء، و�أن �لفرن�سي�ت 
وهن  �لأغي�ر،  ب�أمور  و�ن�سغ�لهن  ف�سولهن  يف  �ل�سرقي�ت  عن  يختلفن  ل 
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من  �أف�سل  و�لفرن�سي�ت  �لإجنليزي�ت  �أن  غري  �لإجنليزي�ت،  من  ذك�ء  �أقل 
�أخو�تهن يف بالد �ل�سرق، ف�لغربي�ت يجدن �لقر�ءة و�لكت�بة، �لأمر �لذي 
مكنهن من �لطالع و�لتثقف، و�كت�س�ب خرب�ت ومه�ر�ت �أع�نتهن على 

ت�سيي�س �أمورهن يف �حلي�ة وفهم �لف�س�ئل �لدينية.

• غري �أنه يرف�س مت�ًم� ظ�هرة بيع �لعو�م لزوج�تهم، وكذ� عدم حترج �لزوج�ت 	
بهذه  جهلهم  �أو  �أزو�جهن  معرفة  عن  �لنظر  بغ�س  ع�س�ًق�  �تخ�ذهن  من 
�لعالقة �مل�سينة، ويعد هذ� �لفعل �أقبح من فع�ل �ملوم�س�ت، وعرب عن كرهه 
�لطع�م، وذلك على خالف  مو�ئد �لإجنليز ومط�عمهم وطر�ئقهم يف طبخ 
ب�لثق�فة  �ن�سغ�ًل  �أقل  �لإجنليز  عو�م  �أن  ومالحظته  �لفرن�سيني،  مط�عم 
�لأ�سي�ء  بظ�هر  و�نخد�ًع�  عجرفة  و�أكرث  �لفرن�سيني،  من  و�ل�سي��سة  و�لفكر 
قورنو�  م�  �إذ�  علم  �أدعي�ء  �لإجنليز  �مل�ست�سرقني  معظم  و�أن  جوهره�،  دون 
و�سيوًخ�  �سب�بً�  �لفرن�سيني  معظم  و�أن  و�لأمل�ن،  �لفرن�سيني  ب�مل�ست�سرقني 
ون�س�ًء ورج�ًل �أكرث �إقب�ًل على �لعمل من �لإجنليز، و�أن �أغني�ء �لإجنليز �أكرث 
�إف�س�ًد� للنظ�م؛ وذلك لأن كل �سيء يريدونه يحت�لون على حتقيقه ب�مل�ل 
غري ع�بئني ب�لقيم �أو ب�لقو�نني، كم� �أنهم ي�ستحلون �لتدلي�س و�خلد�ع �إذ� 
ك�ن يك�سبهم لذة �أو منفعة، بينم� �لفرن�سيون �أكرث �حرت�ًم� للنظم و�لقو�نني، 
وحي�تهم �ليومية �أكرث �أم�نً� من �لإجنليز، وذلك بف�سل �ل�سرطة �لتي حت�سن 
عمله� يف منع �جلرمية و�سبط �ملخ�لفني، كم� �أن �ملن��سب يف فرن�س� ل تب�ع 
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ول ت�سرتى بل يوظف فيه� من هم �أحق به� وذلك على خالف �لإجنليز، 
�مل�ست�سفي�ت  وتوفري  ملو�طنيه�  �لفرن�سية  �حلكومة  رع�ية  عن  ف�ساًل  ذلك 
ور�سف  �جلن�سية،  �لأمر��س  من  و�لوق�ية  �لعمومية،  و�ملر�حي�س  و�لأدوية 
�لطرق، وحتديث نظ�م �لتعليم، و�لرب�مج �لدر��سية، وتطوير �ملكتب�ت �لع�مة، 
�لأمر �لذي ميت�زون فيه عن �لإجنليز، كم� �أن �لأعم�ل �لفنية و�ل�سن�ع�ت 
�لعم�ل  يتميز  حني  يف  لندرة،  يف  مثيالته�  من  �أجمل  فرن�س�  يف  �ليدوية 

�لإجنليز ب�لدقة و�مله�رة، وتت�سم �سن�ع�ته� ب�ملت�نة.

• �إثب�ته �أن �لتفكري �خلر�يف و�لتطريُّ لي�س حكًر� على ثق�فة بعينه�؛ بل هو �آفة 	
ع�مة توجد يف �ملجتمع�ت �ملتقدمة و�ملتخلفة، وذلك خالل حديثه عن ولع 
به�  يتف�ءلون  �لتي  �لأ�سي�ء  وكذ�  و�لتنبوؤ،  و�لعر�فة  �لط�لع  بقر�ءة  �لإجنليز 

ويت�س�ءمون منه�.

• �إقب�ل عو�م �لإجنليز على �قتن�ء �لكت�ب �ملقد�س ومط�لعتهم 	 �أن  مالحظته 
وذلك  �لديني؛  و�زعهم  قوة  عن  يك�سف  بل  �إمي�نهم  قوة  يعك�س  ل  فيه 
يف  �س�أنه  به�  ك  ب�لتربُّ ويكتفي  �ملقد�سة،  �لن�سو�س  يفهم  ل  معظمهم  لأن 
�لفرن�سيون عن �سر�ء �لكتب  �ل�سرقيني، يف حني يرغب  ذلك �س�أن عو�م 
�ملقد�سة �أو مط�لعته�، �أم� درو�س �لأحد و�إق�مة �ل�سلو�ت يف �لكن�ئ�س فال 
يقبل عليه� �إل فقر�ء �لإجنليز؛ وذلك خوًف� من �لق�س�و�سة �لذين م� ز�لت 
لهم �سلطة ونفوذ يف �لقرى، �أم� يف فرن�س� �لك�ثوليكية فيوم �لأحد هو يوم 
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�حلظ و�ملجون، وعند �لإجنليز هو يوم �لك�آبة، �لأمر �لذي يربر متلق �ملثقفني 
�لإجنليز للكني�سة وتظ�هرهم ب�لتدين و�حرت�م دين �لدولة �لر�سمي، يف حني 
يج�هر �لفرن�سيون بخ�سومتهم له�، وعلى �لرغم من ذلك يرى �أن �ل�سح�فة 

�لإجنليزية �أكرث حرية يف �لنقد من �ل�سح�فة �لفرن�سية. 

بني  وف�سلهم  لالأفر�د،  �لإجنليزية  �لعملية  �لنظرة  من  كذلك  تعجب  وقد 
قيمة �ل�سخ�س ك�إن�س�ن وقيمته كوظيفة �أو عمل، )�ل�سفة �لعتب�رية(، فهم 
ب�أذى  �إليهم  يتعر�س  من  ويكرهون  و�مللكة،  و�لق��سي  �ل�سرطي  يحرتمون 
�أنهم ل يتحرجون من �لطعن على �أي منهم يف  حتى لو ك�ن �ستًم�، غري 
�سخ�سه، ويرى �أن مثل هذ� �ل�سلوك �أقرب �إىل �ملد�هنة و�لتملق يف �سلوك 
�ل�سرقيني، غري �أنه يف �لغرب يعدونه �حرت�ًم� لل�سفة �لعتب�رية �أي للمق�م 
جديًر�  ك�ن  م�  �إل  مون  يعظِّ ول  ُيِجلُّون  فال  �لفرن�سيون  �أم�  ذ�ته.  حد  يف 

ب�للقب و�أهاًل للوظيفة. 

• دعوته �إىل تغليب منطق �مل�سلحة �لع�مة �ل�س�ئد يف �لغرب على ت�سرف�تن� 	
�ل�سرق  يف  وق�دتن�  و�سيوخن�  علم�ئن�  و�أفك�ر  حكوم�تن�  و�سي��سة  ك�أفر�د 
كل  �أ�س��سه�  على  تقوم  نه�سوية  م�ستقبلية  روؤية  وتكوين  �لإ�سالمي، 
يف  �ملنحى  هذ�  يغر�س  �أن  وينبغي  �لكربى،  و�مل�سروع�ت  �لتخطيط�ت 
ب�عتب�ره  ح��سره  �إىل  ينظر  �أن  على  �ملرء  ي�سب  حتى  �لرتبوية.  من�هجن� 
فقه �حلدود، وحتديث  مل�ستقبله، وحث كذلك على جتديد  �لأوىل  �خلطوة 
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يف  تطبيقه�  لن�  يت�سنى  حتى  �لعقوب�ت؛  يف  �لإ�سالمية  �ل�سرعية  �لقو�عد 
حي�تن� �ملع��سرة، وذلك على غر�ر �لقو�نني �ملعمول به� يف �ملح�كم �لغربية، 
فجرمية �لزن� مثاًل �لتي يرتتب عليه� �لطالق يف �لغرب �أكرث مرونة وو�قعية، 
فيكفي �إثب�ت وجود رجل غريب يف حجرة �لزوجة لإق�مة دعوة �لطالق، 
�ل�سبه�ت،  من  �مل�سلمون  ويعده  �ل�سرق،  ن�س�رى  يرف�سه  �لذي  �لأمر 
مع  �لتع�مل  يف  �أفر�ده�  وعد�لة  �ل�سرطة  نظ�م  يف  �لغربي  �ملنحى  و�نتح�ء 
تد�خل  وعدم  �أدنى حم�ب�ة.  دون  �لق�نون  تطبيق  على  وحر�سهم  �لن��س، 
�لنفوذ  ��ستغالل  وعدم  �حلكومية،  و�مل�س�لح  �لوز�ر�ت  �لخت�س��س�ت يف 
من قبل كب�ر �ملوظفني و�مل�سئولني، وتغيري معي�ر �لعلم، فقد �عت�د �ل�سرقيون 
يطلق  ل  حني  يف  غريه،  دون  ب�لعلم  و�لق�سي�س  و�للغوي  �لفقيه  و�سف 
�لغربيون لفظة ع�مل �إل على من ك�نت له در�ية ب�للغ�ت و�لت�ريخ و�لفل�سفة 
و�لهند�سة و�لري��سي�ت؛ لذ� يرجو �إدر�ج هذه �ملع�رف يف مع�هدن� �لتعليمية 
وبر�جمن� �لدر��سية، وت�سجيع �أ�سح�ب �مله�ر�ت �خل��سة يف �ل�سن�عة و�لطب 

و�حلرف �ليدوية. 

• حمده يف �سلوك �لإجنليز �لبتع�د عن �حل�سد و�ل�سم�تة و�فتع�ل �خل�سوم�ت 	
وعرقلة �لن�جحني، وعدم بخ�سهم حلقوق غريهم، ومتنى لو �أن هذه �لف�س�ئل 
به�  �ملوؤمنني  على  �أوجبت  �لتي  �لإ�سالمية  ثق�فتن�  يف  جديد  من  بعثت 

�لتحلي مبك�رم �لأخالق.
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• �لأوربية، 	 �ملجتمع�ت  و�ل�سرف يف  �لنبل  معي�ر  و�لرثوة  �مل�ل  رف�سه جعل 
كذ� نظ�م �لطبق�ت �جل�ئر يف �ملجتمع�ت �لر�أ�سم�لية و�سلب �ملر�أة حقوقه� 
�مل�لية، ف�لرجل هو �ملت�سرف �لأول يف �أمو�ل زوجته دونه�، فال يحق له� بيع 
�أو عقد �سفق�ت وم� �س�به ذلك. و�حتق�ر �لإجنليز لالأغي�ر وعدم  �أو �سر�ء 
�أنف�سهم  �س�كًن� يف  ف�لتع�سب م�ز�ل  �لن��س عند �خل�سومة،  م�س�و�تهم بني 

رغم متدنهم يف �لظ�هر.

• �لتي 	 �إ�سب�ني�  �إىل  ترجع  �حلديثة  �لأوربية  �ملدنية  �أ�سول  �أن  على  ت�أكيده 
�أخذته� عن �لعرب �مل�سلمني بطبيعة �حل�ل، وقد ��ست�سهد بكت�ب�ت فولتري 
�لتي ت�سف ح�ل �أورب� �مل�سيحية مق�رنًة ب�ملدن �لإ�سب�نية �خل��سعة ل�سلط�ن 

�مل�سلمني يف �لع�سور �لو�سطى. 

• دعوته �إىل �إن�س�ء م�سرح متثل فيه �لأعم�ل �لأدبية؛ وذلك مل� وجده من �أثر 	
فع�ل من �مل�سرح �لأوربي على توجيه وتثقيف �لع�مة و�خل��سة، وتثقيفهم 

على حد �سو�ء. 

• متنع 	 �لتي  �لإ�سالمي  �ل�سرق  يف  �لعقدية  ب�لثو�بت  �لإ�س�دة  على  حر�سه 
�لتج�ر من غ�س ب�س�عتهم، ول �سيم� فيم� يوؤكل، وذلك على �لعك�س مم� 
هو يف لندن و�أمريك�، حيث وجود �لكثري من �لب�س�ئع �ملغ�سو�سة �أو منتهية 
ببع�س  ذلك  على  م�ستعينني  �لتج�ر،  �أر�ذل  يطرحه�  �لتي  �ل�سالحية 
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�مل�ستح�سر�ت �لكيم�وية و�خللط�ت �ل�سن�عية خلد�ع �مل�ستهلك؛ طمًع� يف 
�لك�سب غري �مل�سروع »فلعمر �هلل �إن ك�ن هذ� �لغ�س نتيجة �لتمدن و�لرتقي 
يف �لعلوم، فللجهل خري، ف�إن �أهل بالدن� و�حلمد هلل على جهلهم م� يعرفون 
�سيًئ� من هذه �لفنون �لكيم�وية«)1( كم� �أ�س�ف �أن مدنية �أورب� بوجه ع�م 
عن  عو�ًس�  علمية  �أ�س�س  على  �لإن�س�ين  �ل�سمري  بن�ء  �إع�دة  يف  تفلح  مل 
�لدين، ف�لقو�نني ل ميكنه� �سبط �سلوك �لفرد، بل يف مقدوره� تنظيم هذ� 
�ل�سلوك، و�إن �لإلز�م �خللقي د�ئًم� يرد �إىل قوة �لإمي�ن و�لو�زع �لديني، �لأمر 
�لذي تفتقر �إليه �ملدنية �لأوربية، ويبدو ذلك يف �سحفه� �لتي تبيح �لدع�رة 

و�لعالق�ت �جلن�سية �ل�س�ذة ب��سم �ملدنية و�حلرية. 

• ��ستح�س�نه حر�س �لكّت�ب �لفرن�سيني و�لإجنليز على حم�ية لغتهم، وذلك 	
��ستخد�م  عن  و�بتع�دهم  جهة،  من  يكتبون  فيم�  �للغة  بقو�عد  ب�لتز�مهم 
�لألف�ظ �لغريبة يف لغة �ل�سح�فة، ومتنى لو �أن كّت�ب �لعربية يغ�رون على 
عن  مفرد�ته�  وتنمية  �أ�س�ليبه�،  وحتديث  جتديده�  على  فيعكفون  لغتهم؛ 
طريق �لنحت و�ل�ستق�ق و�لتعريب، و�لبتع�د عن خلط �لف�سحى ب�لع�مية 
على  يعمل  ذلك  مثل  ف�إن  و�لإجنليزية؛  و�لفرن�سية  ب�لرتكية  �لعربية  �أو 
�ملتلقي، ويحول بني �لك�تب وملكة �لإبد�ع  �للغوي عند  �إ�سع�ف �حل�س 
ب�للغة �لتي يكتب به� »في� ليت �سعري م� �سبب هذ� �لعدول عن لغتهم 

)1( �ملرجع �ل�س�بق، �س495. 
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�إىل لغة �لعجم؟ وم� �سبب هذ� �لق�سور عن ت�أدية عب�رتهم ب�ألف�ظ متع�رفة �أو 
عن �سبك مع�نيهم يف كالم معجب مف�سح؟«)1(.

تلك ك�نت �لأفك�ر �لرئي�سة �لتي طرحه� �أحمد ف�ر�س �ل�سدي�ق يف كت�به 
�لإ�سالحية،  ونزعته  �لتنويرية  وجهته  عن  تعرب  �سك  بال  وهي  �ملخب�«،  »ك�سف 
وح�سه �لنقدي، وثق�فته �ملو�سوعية، ودقة م�س�هد�ته و�سدق �نطب�ع�ته، ول ُيع�ب 
�أورب� كم� فعل يف كت�به  �ل�سي��سية يف  �ل�سدي�ق �سوى عدم تعر�سه لالأمور  على 
»�لو��سطة« ول�سيم� نظ�م �حلكم و�لأحز�ب و�لربمل�ن و�لد�ستور وجمل�س �ل�سورى، 
�أ�سهب� يف  ولعله عزف عن ذلك لأن رف�عة �لطهط�وي وخري �لدين �لتون�سي قد 
�سرح هذه �ملو�سوع�ت، ولعله قد جتنب �ل�سد�م مع �ل�سلط�ن عبد �حلميد �لذي 
�حلكوم�ت  نظ�م  بني  يق�رن  �أو  ب�لنقد،  �ل�سي��سية  لالأمور  يتعر�س  من  يجرم  ك�ن 

�لغربية و�حلكم �لعثم�ين يف �لولي�ت. 

�لتي  �مل�سنف�ت  يف  �لتم��سه  فيمكن  �ملخب�«  »ك�سف  كت�ب  �أثر  عن  �أم� 
تن�ولت �لغرب بعيون ن�قدة، �س�عية لتقومي �لف��سد يف جمتمع�تن� �لعربية �لإ�سالمية 
من ع�د�ت وتق�ليد ف��سدة ونظم متخلفة، ومن�هج ب�لية، وذلك عن طريق �بت�س�ع 
�لن�فع من ثق�فة �لغرب �لتي �أث�رت �نتب�ههم خالل رحالتهم يف �لقرن �لع�سرين، 
و»زهرة  فوزي،  �لع�سري« حل�سني  �ل�سندب�د  »رحلة  �لرحالت:  ه�تيك  �أهم  ومن 
�لعمر« لتوفيق �حلكيم، ذلك ف�ساًل عن �أزج�ل بريم �لتون�سي �لتي ق�بل فيه� بني 

)1( �ملرجع �ل�س�بق، �س514. 
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و�قع م�سر وح�ل �ملدن �لأوربية. وقد �متد �أثر �ل�سدي�ق يف كتب �لرحالت �لعربية 
�ملويلحي،  ملحمد  ه�س�م«  بن  عي�سى  »حديث  منه�:  نذكر  ع�م،  بوجه  �ملع��سرة 
و»�لريح�ني�ت« لأمني �لريح�ين. غري �أنن� مع ذلك ل ميكنن� �حلكم على مدى ت�أثر 
�لكت�ب �ملع��سرين مبنهج �ل�سدي�ق يف �سي�غة رحالته، ويرجع ذلك �إىل عدم ذيوع 

كتبه بني �لأدب�ء لالأ�سب�ب �لتي �أ�سرن� �إليه� �سلًف�.
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قائمة ببليوجرافية لآثار ال�شدياق املطبوعة واملخطوطة 
واملنحولة عليه وترجماته 

»�لآجرومية« )خمطوط( ي�ستمل على تعليق�ت على كت�ب »�ملقدمة �لآجرومية يف ( 1)
مب�دئ �للغة �لعربية« ملحمد بن د�ود بن �آجروم �ل�سنه�جي )1272 - 1323هـ/ 

1855 - 1905م(.
»�لأجوبة �جليلية يف �لأ�سول �لنحوية« ظهرت طبعته �لأوىل 1836م، �أو 1841م، ( 2)

تلخي�ًس�  يكون  �أن  يعدو  ل  و�لكت�ب  طب�عته،  �سنة  على  �ملوؤرخون  �ختلف  فقد 
مل�سنف جرم�نيو�س فرح�ت �ملعنون »بحث �ملط�لب« للقو�عد �لنحوية و�ل�سرفية.

»�أح��سن �ملق�ل يف حم��سن �أهل �ل�سم�ل«، وقد �ختلف �لب�حثون حول كونه من ( 3)
�لكتب �ملخطوطة �أو �ملطبوعة، غري �أن ت�ريخه يرجع �إىل �لأ�ست�نة 1871م، وي�ستمل 
هنغ�ري�،  )مثل:  ز�ره�  �لتي  �لبلد�ن  من  ثق�فة كثري  �ل�سدي�ق عن  �نطب�ع�ت  على 
�أنه �حرتق مع  �أن �ل�سدي�ق ذكر  و�أو�سرتي�، وبوهيمي�، و�سك�سوني�، وبرو�سي�(، غري 

ب�سعة من كتبه.
فيه ( 4) تن�ول  �أنه  ويروى  �ل�سدي�ق،  وف�ة  قبيل  ُفقد  وقد  )خمطوط(،  �لع�سر«  »�أعي�ن 

معظم �أعالم ع�سره �لذين ك�ن له معهم �سالت مب��سرة.
»�لب�كورة �ل�سهية يف نحو �للغة �لإجنليزية« �أو »�ملح�ورة �لإن�سية يف �للغتني �لإجنليزية ( 5)

�لث�نية  �لطبعة  وظهرت  مب�لطة،  1836م  ع�م  �لأوىل  �لطبعة  ظهرت  و�لعربية«، 
ب�لإجنليزية يف لندن 1866م بعنو�ن »practical arabic grammer، و�لث�لثة ب�لأ�ست�نة 
جورج  �لإجنليزي  �لأديب  مع  ب�ل�سرت�ك  1883م(.  )1300هـ/  �جلو�ئب  مبطبعة 
تدريب�ت  على  ي�ستمل  تعليمي  كت�ب  وهو  1888م(،   -  1815( ب�دجر  بر�سي 

وتطبيق�ت، ومعجم لغوي لتعليم �للغة �لإجنليزية لغري �لن�طقني به�.
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»ت�ريخ �لكني�سة على وجه �لخت�س�ر«، ظهرت طبعته �لأوىل يف م�لطة 1835م، وهو ( 6)
من �لكتب �لتي ق�م برتجمته� للجمعية �لإجنيلية �لأمريكية.

ويحوي ( 7) ع�م 1843م،  م�لطة  �لأوىل يف  طبعته  �لتتوجني«، ظهرت  �ملطر�ن  »تخطئة 
�مل�س�جلة  بلندن. عن  �مل�سيحية  �ملع�رف  ن�سر  �إىل جلنة  �ل�سدي�ق  �أر�سلهم�  تقريرين 
�لتي د�رت بينه وبني �ملطر�ن �لرتكي �لتتوجني �ملقيم يف م�لطة ب�س�أن طعنه يف ترجمة 
�ل�سدي�ق لكت�ب �ل�سالة، بحجة �أن عب�رته ك�نت �أقرب �إىل �لروح �لإ�سالمية منه� 
�إىل �لالهوت �مل�سيحي. وقد �أع�د �ملطر�ن ترجمة �لكت�ب يف �سي�غة لغوية ركيكة، 

� وف�سح جهله وحمقه. وقد هج�ه �ل�سدي�ق هج�ء مرًّ
»�لتنقيع يف علم �لبديع« )خمطوط( يف مكتبة �س�سرت بيتي ب�أيرلند�، ويرجع ت�ريخ ( 8)

ت�أليفه �إىل )1259هـ/ 1843م(، وهو خمت�سر لكت�ب »�خت�س�ر خز�نة �لأدب وغ�ية 
�لأرب« لبن حجة �حلموي )ت837هـ/ 1434م(. 

تن�ول فيه ج�نًب� من ذكري�ته ( 9) �ل�سدي�ق«، وظهر مب�لطة 1833م، وقد  �أ�سعد  »خربية 
مع �أخيه �أ�سعد، فتحدث عن علمه و�سعة ثق�فته، وق�سة خالفه مع �ل�سه�بيني من 
جهة و�ملو�رنة من جهة �أخرى، وعلة عزوفه عن �لك�ثوليكية و�عتن�قه �لربوت�ست�نتية، 
�أيديهم  على  �أخوه  لق�ه  وم�  �مل�رونيني  �لدين  رج�لت  لتع�سب  كذلك  وتعر�س 
من تعذيب حتى وف�ته يف �سجنه. غري �أن معظم �لب�حثني ي�سككون يف ن�سبته �إىل 
�أن هذ� �لكت�ب  �أ�سلوبه، و�أغلب �لظن عندهم  �إىل رك�كة  �ل�سدي�ق، ويرجع ذلك 
يرد �إىل �مل�ست�سرق �لإجنليزي �إ�سحق برد �لذي تتلمذ على يد �أ�سعد، وك�ن �سديًق� 
لل�سدي�ق؛ وذلك لأن زمن طبع �لكت�ب مغ�ير لبع�س �لوق�ئع، فلم ي�سل �ل�سدي�ق 
�لإجنليزية  �إىل  برد  يد  على  �لكت�ب  هذ�  ترجم  وقد  ع�م 1834م،  قبل  م�لطة  �إىل 
بع�س  �لب�ست�ين  بطر�س  عليه  �أ�س�ف  وقد  �لك�ثوليكي.  �لدين  برج�لت  للت�سهري 

�لف�سول، ون�سره ب�لعربية يف بريوت ع�م 1860م، و�أع�د طبعه ع�م 1878م. 
ب�لأ�ست�نة )1299هـ/ 1881م( ( 10) �لأوىل  �لق�مو�س« ظهرت طبعته  »�جل��سو�س على 

على نفقة �لأمري حممد �سديق خ�ن ملك بهو ب�ل، وهو من بو�كري �لكتب �لنقدية 
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يف �لع�سر �حلديث �لتي تعر�ست للمع�جم �للغوية بنظرة حتليلية تقوميية. فقد تن�ول 
�ل�سدي�ق كت�ب �لق�مو�س �ملحيط للفريوز�آب�دي بوجهه حتليلية نقدية لبن�ئه وبنيته.

�سححه ( 11) وقد  بيت،  �ألف   22 ويحوي  �ل�سدي�ق،  ديو�ن  وهو  معنى«  لكل  »�ملغني 
بنف�سه ع�م 1882م غري �أنه مل يطبع. 

»�لرو�س �لن�ظر يف �أبي�ت ونو�در« )خمطوط(، وي�ستمل على خمت�ر�ت من �لنو�در ( 12)
و�لأ�سع�ر �لتي ذكر بع�سه� يف �جلو�ئب. 

�لعرب ( 13) عجم  يف  و�أعو�م  و�سهور  �أي�م  �أو  �لف�ري�ق  هو  فيم�  �ل�س�ق  على  »�ل�س�ق 
و�لأعج�م«، ويقع يف جز�أين، وظهرت طبعته �لأوىل بب�ري�س ع�م 1855م، و�لث�نية 
يف م�سر مبكتبة �لعرب ع�م 1919م، و�لطبعة �لث�لثة يف م�سر �أي�ًس� ب�ملكتبة �لتج�رية 
1920م. و�لطبعة �لر�بعة بد�ر �حلي�ة 1966م، ببريوت بتقدمي �ل�سيخ ن�سيب وهبة 
�ل�سلح وهي طبعة م�سوهة؛ لأنه�  به� عم�د  ق�م  ببريوت  �خل�م�سة  و�لطبعة  �خل�زن، 
�لكت�ب �سكاًل  لي�أخذ  �ل�سعرية  و�لأبي�ت  �ملو��سع  بع�س  منه�  فقد حذف  ن�ق�سة، 
�. وهو من �أعقد �لكتب �لعربية �حلديثة من حيث لغته �لرمزية، وتعمد ك�تبه  رو�ئيًّ
�لإلغ�ز و�لتعتيم و�لتخفي ور�ء �ست�ر لغوي متب�ين �لأ�س�ليب يف �لعر�س و�ملع�جلة، 
�سكب  �لذي  �لرمزي  �لوع�ء  و�سع  يف  �جلن�سي  �ملنحى  �نتح�له  عن  ف�ساًل  ذلك 
�ملعهود يف ع�سره،  �لنهج غري  �لآر�ء حول علة هذ�  تب�ينت  وقد  �أفك�ره.  فيه جل 
ر�سف�ئه من  و�لرد على  �ملو�سوعية،  ثق�فته  و��ستعر��س  �للغوية  مه�رته  فقيل لإبر�ز 
�للغويني يف لبن�ن، وقيل لتق�ء غ�سبة رج�لت �لدين �ملو�رنة، و�جتن�ب �لت�س�دم 
مع �أ�سح�ب �ل�سلطة من �س��سة �ل�سه�بيني و�لعثم�نيني. وج�ء هذ� �لكت�ب يف �أربعة 
�سريته  من  كبري  ج�نب  عن  فيه�  حتدث  ف�ساًل،  ع�سرين  منه�  كل  يحوي  �أجز�ء، 
و�ل�سي��سة  و�لأدب  �للغة  يف  �لإ�سالحية  و�آر�ئه  ع�سره،  لثق�فة  و�نتق�ده  �لذ�تية 
و�سي��سته،  وفل�سفته  وثق�فته،  ح�س�رته  �لغرب  عن  و�نطب�ع�ته  و�لدين،  و�لأخالق 
وفنونه و�آد�به، وعلم�ئه وعو�مه. و�لكت�ب يف جملته يعد فريًد� يف بن�ئه وبنيته، وهو 
�أفك�ره�  ب�سط  �إىل  عمد  �لتي  �ل�سدي�ق  لفل�سفة  �حل�وي  �لرئي�س  �ملدخل  كذلك 
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و�لبوح ب�أ�سر�ره� يف جل كت�ب�ته �لتي تدور يف فلك ن�سقه �جل�مع بني �جلد و�لهزل 
و�ملجون، و�ملنطق و�لعلم، و�لر�مي �إىل �لتقومي و�لإ�سالح، و�لتجديد و�لتحديث. 

»�سر �للي�ل يف �لقلب و�لإبد�ل« يقع يف جز�أين وظهرت �لطبعة �لأوىل للجزء �لأول ( 14)
منه ب�لأ�ست�نة )1285هـ/ 1868م(، وم� ز�ل �جلزء �لث�ين خمطوًط�، وقد �ألفه يف �أثن�ء 
�إق�مته يف �لأ�ست�نة حتدث فيه عن فقه �للغة �ملق�رن، وبني �أن �لأ�سول �للغوية �لعربية 
�لبنية  حتليل  على  در��سته  عول يف  وقد  و�لعربية،  �ل�سري�نية  �لأ�سول  على  �س�بقة 
�لثق�فية �لعربية للك�سف عن �لدللت �حلقيقية لالألف�ظ و�مل�سطلح�ت. و�لكت�ب 
يف جممله �إ�س�فة �إىل �لدر��س�ت �لعربية �للغوية، وهو �أي�ًس� ب�كورة �مل�سنف�ت �لعربية 
م�سنفه  عن  �ل�سدي�ق  ويحدثن�  و�لرت�كيب،  و�ل�سوتي�ت  و�لدللة  �ملعنى  علم  يف 
دللته�،  تتحول  �لتي  �لألف�ظ  فيه�  جمع  قد  كر��س�ت  جمموعة  ك�ن  ب�أنه  فينبئن� 
وتتغري مع�نيه� بقلب حروفه� �أو �إبد�له�، وقد و�سعه� يف ثالث قو�ئم: �أوله� خ��س 
و�لث�لثة  و�ملرت�دفة،  و�ملبدلة  �ملقلوبة  و�لث�نية لالألف�ظ  �مل�سهورة،  و�لأ�سم�ء  ب�لأفع�ل 

��ستدرك فيه� �لألف�ظ �لتي مل ترد يف �لق�مو�س �ملحيط. 
1854م ( 15) بب�ري�س  �لأوىل  طبعته  ظهرت  �لفرن�س�وي«  �ل�سرف  يف  �لر�وي  »�ل�سند 

لغري  تعليمي  كت�ب  وهو  دوج�،  جو�ست�ف  �لفرن�سي  �مل�ست�سرق  مع  ب�ل�سرت�ك 
يف  �لفرن�سية  �لإر�س�لي�ت  مد�ر�س  طالب  منه  ��ستف�د  وقد  ب�لفرن�سية،  �لن�طقني 

�جلز�ئر وم�سر و�سوري�.
»�ل�سلو�ت �لع�مة مع مز�مري د�ود« ظهرت طبعته �لأوىل مب�لطة ع�م 1835م، وهو ( 16)

كت�ب تعليمي ديني ق�م �ل�سدي�ق برتجمته ومر�جعته للجمعية �لإجنيلية �لأمريكية.
»�ل�سالة �لع�مة و�إجر�ء �ل�سّرين و�لطقو�س«، ظهرت طبعته �لأوىل بلندن 1850م، ( 17)

وهو من �لكتب �لالهوتية �لتعليمية �لتي ق�م برتجمته�.
�لتعليمية ( 18) �لكتب  من  وهو  ع�م 1941م،  �لأوىل  طبعته  ظهرت  �مل�سيح«،  »�سليب 

�لالهوتية للط�ئفة �لربوت�ست�نتية، ويحوي عدة تر�نيم ك�نت تتلى يف �ل�سلو�ت.
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لن�سو�س ( 19) ترجمة  وهو  1851م،  لندن  يف  �لأوىل  طبعته  ظهرت  �جلديد«،  »�لعهد 
�لعهد �لقدمي ب�ل�سرت�ك مع �مل�ست�سرق �لإجنليزي �سمويل يل.

»غنية �لط�لب ومنية �لر�غب يف �لنحو و�ل�سرف«، ظهرت �لطبعة �لأوىل يف �لأ�ست�نة ( 20)
مطبعة �جلو�ئب )1288هـ/ 1871م(، و�لث�نية فيه� �أي�ًس� )1306هـ/ 1888م( �أي 
بعد وف�ة �ل�سدي�ق، وقد ق�م �سديقه �أحمد عزت ب��س� �لف�روقي �لبغد�دي بتنقيح 
�لق�رئ  على  ت�سهل  �لتي  �لإ�س�ر�ت  وو�سع  مطبوعة،  �أخط�ء  من  به�  م�  وت�سويب 
فهم م�سمونه، وي�ستمل على )37( در�ًس� يف �ل�سرف، و67 در�ًس� يف �لنحو، وقو�ئم 
مبوبة على ترتيب �ملعجم للحروف ودللته� ومع�نيه�. و�لكت�ب يف جممله يعد من 
وقد  للطالب،  �لنحو  قو�عد  لتي�سري  �لأوىل  �ملح�ولت  من  وهو  �لتعليمية  �لكتب 
�إدر�ج هذ� �لكت�ب �سمن �لكتب �لدر��سية يف �ملد�ر�س �لأمريية يف �لولي�ت  مت 
يكن  مل  �لكت�ب  هذ�  يف  �ل�سدي�ق  �أن  �ملطوي  �له�دي  حممد  ويرى  �لعثم�نية، 
جمدًد� يف علم �لنحو و�ل�سرف بل ك�ن مب�سًط� للقو�عد فح�سب. وقد �أف�سح ظهور 
هذ� �لكت�ب ميد�نً� ف�سيًح� للنقد �للغوي بني علم�ء و�أدب�ء �لقرن �لت��سع ع�سر و�آد�به 

ول �سيم� يف �سوري� ولبن�ن وم�سر.
»فل�سفة �لرتبية و�لأدب« وهو جملة �أقو�ل خمت�رة لأحمد ف�ر�س �ل�سدي�ق وحممد ( 21)

عبده، وطبع يف �لإ�سكندرية ع�م 1924م.
كت�ب »ُقّر�ء لل�سغ�ر« وهو من �لكتب �لتعليمية �لتي كتبه� يف م�لطة، وي�ستمل على ( 22)

تلخي�س�ت لبع�س �لكتب، و�إ�س�ر�ت عن بع�س �لعلوم و�لأعالم، وهو من �لكتب 
�ملفقودة. 

1857م، ( 23) وط�س  وليم  مبطبعة  لندن  يف  �لأوىل  طبعته  ظهرت  �ملقد�س«  »�لكت�ب 
مع  برتجمته  �ل�سدي�ق  وق�م  و�جلديد،  �لقدمي  �لعهدين  �أ�سف�ر  على  وي�ستمل 

�مل�ست�سرق �لإجنليزي �سمويل يل. 
يف ( 24) ويقع  1841م،  ع�م  م�لطة  يف  �لأوىل  طبعته  وظهرت  �حليو�ن«  طب�ئع  »ك�سف 
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وهو من   The natural history for the use of school لكت�ب  ترجمة  وهو  جز�أين، 
ت�أليف �لع�مل �لإجنليزي م�ير)w.f.mair(، ومل يظهر �إل جزوؤه �لأول �خل��س بذو�ت 
�لأربع و�لطيور، يف حني ظل جزوؤه �لث�ين �خل��س ب�لأ�سم�ك و�حل�سر�ت خمطوًط� 

حتى �لآن. 
»ك�سف �ملخب� عن فنون �أورب�« ظهرت طبعته �لأوىل )1283هـ/ 1866م( بتون�س، ( 25)

يف  »�لو��سطة  كت�به  مع  1881م(  )1299هـ/  �جلو�ئب  مطبعة  ب�لأ�ست�نة  و�لث�نية 
وهن�ك  و�لتحليل،  �لعر�س  يف  عليه�  �عتمدن�  �لتي  �لن�سخة  وهي  م�لطة«،  �أحو�ل 

طبعة مع��سرة لهذ� �لكت�ب منفرًد� بلبن�ن.
»كنز �لرغ�ئب يف منتخب�ت �جلو�ئب« وحتوي جل مق�لت �ل�سدي�ق يف �جلو�ئب �لتي ( 26)

كتبه� يف �لفرتة �ملمتدة من 1860م �إىل 1884م، وتت�سمن �سبعة �أجز�ء، وقد ن�سره� 
�بنه �سليم �ل�سدي�ق بد�ية من ع�م )1288هـ/ 1871م( �إىل )1298هـ/ 1880م(.

فَخ�سَّ �جلزء �لأول منه� ب�ملق�لت �لأدبية و�للغوية و�لعلمية و�لجتم�عية، وطبع �سنة 
�ل�سي��سية  �لإخب�رية  �ملق�لت  �لث�ين على  �جلزء  وي�ستمل  )1288هـ/ 1871م(، 
ول �سيم� �حلرب �لتي وقعت يف �سنة 1870م بني �أمل�ني� وفرن�س�، وطبع )1289هـ/ 
1872م(، ويحوي �جلزء �لث�لث بع�س ق�س�ئده �لتي �ألق�ه� يف �إ�سطنبول ون�سر ع�م 
رج�لت  كب�ر  نظمه�  �لتي  �لق�س�ئد  �لر�بع  �جلزء  وجمع  1876م(،  )1293هـ/ 
�لع�سر من �لعلم�ء و�لأدب�ء يف مدح �أحمد ف�ر�س �ل�سدي�ق و�جلو�ئب، وطبع �سنة 
)1294هـ/ 1877م(، و�خت�س �جلزء �خل�م�س ب�لأخب�ر �لع�مة و�لأو�مر �ل�سلط�نية 
�جلزء  وحوى  1878م(،  )1295هـ/  وطبع  ب�أ�سلوبه  �ل�سدي�ق  ي�سيغه�  ك�ن  �لتي 
)1295هـ/  وطبع  و�لد�س�تري  و�ملع�هد�ت  �ل�سلط�نية  �لفرم�ن�ت  ن�سو�س  �ل�س�د�س 
1878م(، �أم� �جلزء �ل�س�بع و�لأخري ف�خت�س ب�أخب�ر �لوز�ر�ت و�لقر�ر�ت �لوز�رية 

و�أخب�ر �لدو�وين يف �لدولة �لعثم�نية وطبع )1298هـ/ 1880م(.
يف  �ل�سدي�ق  �أ�سلوب  على  �عتم�ًد�  �ملع��سرة؛  �لدر��س�ت  من  كثري  �أجمعت  وقد 
 � �سي��سيًّ �ل�سحفي،  �ملق�ل  كت�بة  يف  ع�سره  ر�ئد  من�زع  بال  يعد  �أنه  على  �جلو�ئب 
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�، ذلك ف�ساًل عن جمعه بني �سال�سة �لرت�كيب  � حتليليًّ � �أو نقديًّ �، خربيًّ ك�ن �أو �أدبيًّ
�لنقدية  مق�لته  يف  ول�سيم�  وعمقه�،  �لفكرة  و�أ�س�لة  �ملق�ل  �سي�غة  يف  �ل�سردية 

�لإ�سالحية.
»كنز �للغ�ت« وهو معجم ف�ر�سي تركي عربي، وطبع يف بريوت 1876م.( 27)
»�لكنز �ملخت�ر يف ك�سف �لأر��سي و�لبح�ر«، وظهرت طبعته �لأوىل مب�لطة 1834م، ( 28)

وهو من �لكتب �لتعليمية �لتي ك�ن ي�سرف على ترجمته�، تلك �لتي ك�نت تقرره� 
�جلمعية �لإجنيلية �لأمريكية يف مد�ر�سه� �لعربية، وهو كت�ب يف �جلغر�في� للمبتدئني 
خ�س�س و��سعة ثالث �سفح�ت للحديث عن جغر�في� �لأقط�ر و�لأم�س�ر، غري �أن 

�ل�سدي�ق �أ�س�ف ت�سع �سفح�ت على �جلزء �ملخ�س�س للحديث عن م�سر. 
»�للفيف يف كل معنى ظريف« �أو »تعليم �لعربية لغري �لن�طقني به�«، ويقع يف جز�أين، ( 29)

�لأ�ست�نة  و�لث�نية �جلو�ئب  �لأوىل جلزئه �لأول يف م�لطة 1839م،  �لطبعة  وظهرت 
عدة  على  ي�ستمل  �لأول  �أق�س�م:  ثالثة  �إىل  ينق�سم  هو  1881م(،  )1299هـ/ 
�لط�بع  يغلب عليه�  نو�در وحك�ي�ت ومو�قف  و�لث�ين على  و�أدبية،  لغوية  مق�لت 
�لهزيل، �أم� �لق�سم �لث�لث و�لأخري فخ�سه ب�حلديث عن �أعالم �لأدب من �ملتقدمني 
�، و�إلق�ء �ل�سوء على  � تعليميًّ و�ملت�أخرين. و�لكت�ب يف جممله ينحو منحى توجيهيًّ
جممل �لثق�فة �لعربية لالأج�نب، وهو من �لكتب �لتي و�سعه� للتدري�س يف مد�ر�س 
�جلمعية �لأمريكية �لإجنيلية مب�لطة، وقد �أ�س�ف �ل�سدي�ق يف طبعته �لث�نية �لعديد 
من �لف�سول و�لتدريب�ت، و�سبغُه ب�ل�سبغة �لإ�سالمية، �لأمر �لذي ك�ن ور�ء �ختي�ر 
مقدمة  وتتميز  �لنظ�مية،  مد�ر�سه�  يف  لتدري�سه  �لعثم�نية  �لعمومية  �ملع�رف  وز�رة 
ه �لنق�د؛ وذلك لأن ف�س�حة  هذه �لطبعة بطوله� ور�س�نة �أ�سلوبه�، �لأمر �لذي جَمَّ
ج�ءت  جمله�  وتر�كيب  �ملقدمة  ف�سي�غة  مو�سعه�،  غري  يف  �أر�سله�  قد  �ل�سدي�ق 
م�ستغلقة على �ملتخ�س�سني من �أرب�ب �للغة، �لأمر �لذي يتع�ر�س مع غ�ية �لكت�ب 
ور�س�لته، وب�جلملة ف�إن �أهمية هذ� �لكت�ب تبدو يف كونه �ملح�ولة �لأوىل لو�سع قو�عد 
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تدري�س �للغة �لعربية لغري �لن�طقني به�.
ن�سو�س ( 30) من  �س�خرة  �سعرية  منظومة  وهو  )خمطوط(  �ليهود«  ذم  يف  �لقرود  »مّل 

�لعهد �لقدمي، و�أغلب �لظن �أن هذ� �لكت�ب ك�ن ف�ساًل من ف�سول »�ملر�آة يف عك�س 
�لتور�ة«، ويرجع ت�ريخ تدوينه �إىل 1832م.

�لع�مة ( 31) �لأوق�ف  �لإ�سالم« )خمطوط( حمفوظ مبكتبة  بدين  �لتمدن  �رتب�ط  »مبد�أ 
ببغد�د، وله ن�سخة �أخرى يرد ت�ريخه� �إىل )1318هـ/ 1900م(.

�لأ�سف�ر ( 32) �لنقدية عن  كت�ب�ته  من  وهو جزء  �ملبهمة«،  �لعق�ئد  �ملفخمة يف  »�مل�س�ئل 
�ملقد�سة، وقد ذكره �ل�سدي�ق يف كت�به »مم�حك�ت �لت�أويل«، ويرى عم�د �ل�سلح �أن 
هذ� �لكت�ب قد �سرقت �أ�سوله مع بع�س �أجز�ء كت�ب مم�حك�ت �لت�أويل، وعليه ف�إنه 
قد �ألف قبل ع�م 1851م. ومن كتبه �ملخطوطة يف هذ� �ملنحى »�عرت��س�ت �إجنيل 

�سريف«، ويرد �إىل ع�م 1864م غري �أنه فقد �أي�ًس� رغم ظهور ن�سخة منه يف بريوت.
»�ملح�ورة �لأن�سية يف �للغتني �لعربية و�لإجنليزية« م�لطة 1836م، وهو من �لكتب ( 33)

�لتعليمية �لتي ق�بل فيه� �ل�سدي�ق بني �للغة �لعربية و�للغة �لإجنليزية لغري �لن�طقني 
له�. 

»�ملر�آة يف عك�س �لتور�ة« )خمطوط( �ألفه �أثن�ء �إق�مته يف �لأ�ست�نة، مفقود، قيل �إنه ( 34)
�حرتق يف بيته قبيل وف�ته وك�ن بخط يده، ويرجع ت�ريخه �إىل 1836م، وقد �أو�سى 
�ل�سدي�ق ولده بطبعه بعد وف�ته، وتختلف �لآر�ء حول زمن ت�أليفه وعدد �سفح�ته. 

»كت�ب �ملطر�ن حول دف�ًع� عن �لعقيدة«، ظهرت طبعته �لأوىل بلندن ع�م 1848م، ( 35)
وهو ترجمة لدف�ع �أحد مط�رنة �لربوت�ست�نت عن عقيدة �لع�ملني ب�جلمعية �لإجنيلية. 

»مم�حك�ت �لت�أويل يف من�ق�س�ت �لإجنيل« �أو »ل ت�أويل على �لإجنيل«، وتركة �أحمد ( 36)
ربيع   19( �إىل  ن�سخه  �أقدم  وترجع  حي�ته،  يطبع يف  فلم  �ل�سدي�ق خمطوًط�  ف�ر�س 
�لآخر 1267هـ/ 20فرب�ير1851م(، وهي بخط �ل�سدي�ق، وظهرت ن�سخة �أخرى 
�سهر  �إىل  ت�ريخه�  ويرجع  فليوزة،  �أحمد  بن  ر�سدي  م�سطفى  بخط  �لكت�ب  لهذ� 
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)ذي  بـ  موؤرخة  نف�سه  للن��سخ  ث�نية  ون�سخة  نوفمرب1865م(،  1282هـ/  )رجب 
�لقعدة 1318هـ/ فرب�ير 1901م(.

�لألو�سي  نعم�ن  ل�سديقه  �ملخطوط  هذ�  �أهدى  قد  �ل�سدي�ق  �أن  �لظن  و�أغلب 
تعليم  �أحمد عم�يرة خبري  �إل على يد حممد  �لكت�ب  يطبع هذ�  �لبغد�دي، ومل 
�لعربية يف �لأمم �ملتحدة ع�م 2003م يف د�ر و�ئل بعم�ن �لأردن ور�م �هلل بفل�سطني، 
وقد �أ�س�ر �ملحقق �إىل �أنه رجع �إىل خمطوطة لهذ� �لكت�ب حمفوظة يف مكتبة �لأوق�ف 
ببغد�د حتت رقم )5150( يحويه� جملد ي�سم هذ� �لكت�ب، معه خمطوطة �أخرى 

لل�سدي�ق، وهي منت كت�ب »�رتب�ط �لتمدن بدين �لإ�سالم«.
خ�س�ئ�س ( 37) يف  �لعجب  »�أعجب  �أو  �لعرب«  لغة  خ�س�ئ�س  يف  �لعجب  »منتهى 

ومع�ن  �ألف�ظ  �لعربية من حيث هي  �للغة  فيه خ�س�ئ�س  تن�ول  وقد  �لعرب«،  لغة 
ودللت وبني�ت لغوية له� من �ملميز�ت م� يعلو به� عن غريه� من �للغ�ت �ل�سرقية 
بذوقه وح�سه  وقف  �إل من  يدركه�  �لعربية ل  �للغة  �أ�سر�ر  �أن  �إىل  ونزع  و�لغربية، 
و�لو�سف  جهة،  من  و�لرمز  �لإيج�ز  على  �لف�ئقة  وقدرته�  تر�كيبه�،  على  �لنقدي 
�للغوية لال�ستق�ق  و��ستعد�د جذوره�  ث�نية،  و�خلي�يل من جهة  �لو�قعي  و�لت�سوير 
بدللت متب�ينة، �أ�سف �إىل ذلك قدرته� على ��ستيع�ب �لو�فد و�مل�ستحدث من 
�لألف�ظ و�جلمل و�لرت�كيب، ذلك عن طريق �ل�ستق�ق و�لتعريب، وقد �حرتق مع 
�لعديد من موؤلف�ته �ملخطوطة ع�م 1873م، وقد و�سف حمتو�ه �ل�سدي�ق بقوله: �إنه 
ك�ن يحتوي على خم�سة ف�سول: �أوله� عن خ�س�ئ�س �للغة �لعربية وم� مييزه� عن 
غريه� من �للغ�ت، و�لث�ين يف �أوجه �لت�س�به بني �لقو�عد �للغوية �لعربية ومثيلته� 
يف �للغ�ت �لأجنبية، و�لث�لث و�سع فيه مق�بلة بني �لأ�سلوب �لبالغي وعلم �ملع�ين 
�لر�بع ب�حلديث  �للغة �لعربية وغريه� من �للغ�ت، وخ�س  و�لدللة و�لرت�كيب يف 
عن �ملح�سن�ت �لبديعية، وحتدث يف �لق�سم �خل�م�س عن �ل�سجع و�ل�سعر وم� يتعلق 
�للغة  فقه  �حلديثة يف  �لعربية  �لكت�ب�ت  �أو�ئل  يعد من  و�لكت�ب يف جممله  بهم�. 
�أهد�ه�  ن�سخة  عن  �لرو�ي�ت  بع�س  وحتدثن�  �لرت�كيب.  وعلم  و�لأ�سلوبية  �ملق�رن 
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فيه� �سي�غة  �أع�د  �ل�سدي�ق  �إن  وقيل  وف�ته،  قبيل  لل�سلط�ن عبد �حلميد  �ل�سدي�ق 
م�سمون �لكت�ب �لذي �حرتق، غري �أن هذه �لن�سخة مفقودة �أي�ًس�.

»نطق �ل�سيط ب�لدرر و�ليو�قيت«، وهي مق�مة خمطوطة مدح فيه� �ل�سدي�ق �لأمري ( 38)
ت�ريخه�  بب�ري�س، ويرجع  �لوطنية  �ملكتبة  �ل�سه�بي، وهي حمفوظة يف  �لث�ين  ب�سري 
�إىل ع�م 1830م، وهي من �لكتب �مل�سكوك يف ن�سبته� �إىل �ل�سدي�ق، ويرجع ذلك 
��سطه�د  بعد  �سيم�  ول  و�ل�سه�بيني،  �ل�سدي�ق  �آل  بني  ن�سبت  �لتي  �لعد�وة  �إىل 
ب�سري �ل�سه�بي لو�لد �ل�سدي�ق، وقد �أعرب �ل�سدي�ق عن عد�وته لل�سه�بيني يف غري 
مو�سع من كت�به »�ل�س�ق على �ل�س�ق«، �أ�سف �إىل ذلك �أن �ل�سدي�ق ك�ن يف م�سر 

يف �ل�سنة �لتي حررت فيه� هذه �ملق�مة.
مق�لت  من  مقتب�س�ت  ويحوي  خمطوط،  وهو  ف�ر�س«  �أحمد  �إن�س�ء  يف  »�لنف�ئ�س 

�ل�سدي�ق ب�جلو�ئب.
�ملوؤرخون ( 39) �إىل م�لطة«، وقد �ختلف  �أو»�لو��سطة  �أحو�ل م�لطة«  »�لو��سطة يف معرفة 

هذ�  �أن  غري  ع�م 1834م،  م�لطة  ظهرت يف  �إنه�  فقيل  �لأوىل،  طبعته  زمن  حول 
�لر�أي �سعيف؛ وذلك لثالثة �أ�سب�ب: �أوله� �أن ع�م 1834م هو �لع�م �لذي �رحتل 
م�  وجْمع  �لكت�ب  ت�أليفه  �ملعقول  من  ولي�س  م�لطة،  �إىل  م�سر  من  �ل�سدي�ق  فيه 
على  ت�أليفه  �عتمد يف  قد  �ملوؤلف  ك�ن  �إذ�  �إل  �أ�سهر،  ب�سعة  معلوم�ت يف  من  فيه 
م�س�هد�ته خالل �ل�سهور �لتي ق�س�ه� يف م�لطة قبيل �إق�مته يف م�سر، وكذ� قر�ء�ته 
عنه�، و�لث�ين �أن وظيفته كمر�جع ومرتجم يف �جلمعية �لربوت�ست�نتية مل ت�سمح له 
�ل�سدي�ق  �أن  �لأ�سب�ب  هذه  وث�لث  طب�عته،  �أو  �مل�سنف�ت  من  �لنوع  هذ�  بت�أليف 
�سرق  �ملط�رنة  �أحد  �أن  �ل�س�ق  كت�به  ذكر يف  بل  �لطبعة،  هذه  �سيًئ� عن  يذكر  مل 
�لث�نية ظهرت  �لطبعة  �إن  وقيل  به،  للو�س�ية  �لو��سطة  �ل�سفح�ت من كت�ب  بع�س 
منجمة على �سكل مق�لت يف تون�س على �سفح�ت جملة �لري��س �لتون�سي، ثم 
مطبعة  يف  �لث�لثة  و�لطبعة  �ملخب�،  ك�سف  كت�به  مع  1867م،  ع�م  مكتملة  طبعت 
مظلة  �لكت�ب حتت  م�سمون  وين�سوي  )1299هـ/ 1881م(.  ب�لأ�ست�نة  �جلو�ئب 
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كتب �لرحالت؛ �إذ عني موؤلفه ب�حلديث عن م�لطة )موقعه� �جلغر�يف، و�سك�نه�، 
�لقرن  يف  �أمث�له  عن  �لكت�ب  هذ�  ويتميز  وتق�ليدهم...(،  وع�د�تهم،  وطب�ئعهم، 
لذ�  �لكت�ب؛  �لو�ردة يف منت  �ملعلوم�ت  دقة  �أوله�:  مميز�ت؛  بثالث  ع�سر  �لت��سع 
ُيعد بحق م�سدًر� للمع�رف �لأدبية و�ل�سي��سية و�لجتم�عية و�لقت�س�دية و�لدينية 
عن جزيرة م�لطة يف هذه �حلقبة، وث�نيه�: �أن �ملوؤلف مل يكتِف مب� كتب عن م�لطة 
يف حت�سيل مع�رفه وحتليله� وتقييمه�؛ بل ك�ن �أقرب �إىل علم�ء �لجتم�ع و�لإح�س�ء 
�لنبه�ر  �أن عني  وث�لثه�:  و�مل�س�هدة،  �ملالحظة  للمع�رف عن طريق  ��ستق�س�ئه  يف 
و�ثًق�  �لك�تب  فك�ن  �لكت�ب،  هذ�  يف  منعدمة  تكون  تك�د  �لو�سف  يف  و�ملب�لغة 
�أر�د  � فيم�  �نتق�ئيًّ �نتق�د�ته،  ب�أ�سوله، غيوًر� على قوميته، عميًق� يف   � من نف�سه معتزًّ
�بت�س�عه من م�س�هد�ته من مظ�هر �حل�س�رة و�ملدنية. �أم� عن �أ�سلوبه فك�ن �أقرب �إىل 
�لأ�سلوب �لعلمي �ملت�أدب، وجمع يف مع�جلة حمتو�ه بني �ملنهج �لو�سفي �لتحليلي 
و�ملنهج �لنقدي، ويعد يف جممله �حللقة �لأوىل من وجهة نظر �ل�سدي�ق جت�ه �حل�س�رة 
و�لثق�فة �لغربية، �لأمر �لذي يربر و�سعه هذ� �لكت�ب مع كت�به »ك�سف �ملخب� عن 
فنون �أورب�« يف جملد و�حد يف طبعته �لث�نية بتون�س، وقد �أر�د من ذلك �لت�أكيد على 

�أن �لكت�ب �لث�ين هو �ملتمم لكت�به �لأول.



�صفحة الغالف الداخلي لآخر طبعة للكتاب �صدرت في حياة الم�ؤلف





ُطبع لأول عام )1283هـ/1866م(

اأحمد فار�س ال�شدياق

ت�أليف





مقدمة)1(

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل الذي اأح�سى كل �سيء كت�بً�، واأعد للمتقني جزاًء ح�س�بً�. واألهم 
ابن اآدم اأن ي�سرب يف الأر�ض ويكدح لنف�سه َكْدًح�، ويجوب من�كب البالد وي�سعى 
ًْح�. وال�سالة وال�سالم على �سيدن� حممد ر�سوله الذي بهرت اآي�ت نبوته  ليدرك نجُ
الن�ظرين، وبزغت �سم�ض دينه ف�أََفل منه� �سه� الك�فرين. ون�دى ب�حلق فزهق الب�طل 
َر ف�أرغب، وط�ب مق�له ومقوله. وخري من دع� واأمر،  ى َطَللجُه، واأنذر ف�أرهب، وَب�سَّ َ واحمَّ
ونهى وَزَجر. ووعد ف�أنز، وق�ل، اأطنب اأو اأوجز. واأر�سد فهدى، واأجدى من اجتدى. 
�سالة و�سالًم� دائمني، متالزمني متالئمني. وعلى اآله وعرتته، واأ�سح�به وع�سريته. م� 

�سرى ال�س�ري، وطلعت الدراري. 

هذه املقدمة و�سعه� املوؤلف يف الأ�سل لكت�بي »الوا�سطة يف معرفة اأحوال م�لطة« و»ك�سف املخب� عن فنون   )1(
اأورب�«، حيث نجُ�ِسَرا مًع� يف الطبعة الأوىل والث�نية يف حي�ة املوؤلف. )هذا اله�م�ض ي�سري اإىل اإ�س�فة مراجعي مكتبة 

الإ�سكندرية للن�ض الأ�سلي للكت�ب، و�سوف ي�ستعمل الرمز )م( لحًق� لالإ�س�رة اإىل ذلك(.
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الوا�سفون.  و�سفه�  يف  وب�لغ  الذاكرون،  ذكره�  ط�مل�  الأ�سف�ر  ف�إن  بعد(  )اأم� 
منه�.  يجن  ومل  عنه�،  ق�سر  من  ه�  وَذمَّ تجُه.  ِهمَّ و�َسَمْت  مروءته،  َعَلْت  من  فمدحه� 
فمنهم من �سبه �س�حبه� بدر اإن مل ينقل مل يكن يف التيج�ن من�سوًدا، وبهالل اإن مل 
ّل، امل�سيعة حل�سب  ر بدًرا م�سهوًدا. ومنهم من زعم اأنه� احل�ملة على الذُّ َي�ْسِر مل َي�سِ
ن اإذا ك�ن  ْكل))(. واإن ال�سيء اإمن� َيْرزجُ ّل)1(. واخلمول وعدم ال�سَّ املرء واملوقعة له يف ال�سُّ
ه. ومعلوم اأن حمل العرب  ه، حتى عرفوا الظلم اأنه و�سع ال�سيء يف غري َمَقرِّ يف م�ستَقرِّ
مب�ين ملحل العجم. فك�أن اأحد الفريقني اإذا ج�وز حمله فقد ظلم. اإىل غري ذلك من 
تن�ق�ض العب�رات والعتب�رات. كم� جرت بذلك ع�دة البلغ�ء يف املح�ورات. اإذ كل 
حكم وق�سية من الق�س�ي� اجل�رية اأط�لوا فيه� املق�ل. وج�لوا فيه� من حيث ل جم�ل. 
ك�عتزال الن��ض والنفراد عنهم. واملخ�لطة لهم والأخذ منهم. فبع�سهم اآثر الأول. 
لذي  مبنهل عذب  الزح�م،  �سبه  وبع�سهم  نَّة جبل))(.  قجُ على  عمره  يق�سي  لو  وَودَّ 
الأجَُوام)4(. واأمث�ل ذلك ل حت�سى. ول تجَُعّد ول ت�ستق�سى. فك�ن الركون اإىل م� ق�لوا، 
ل على م� فيه ج�لوا واأط�لوا. غري ه�ٍد وحده �سبياًل قوميً�. ول �س�ٍف َكِليًم�))(. اإل  واملعوَّ
اإذا امتحن الن�قد اللبيب بنف�سه اأي الفريقني اأ�سدق قياًل، واأهدى �سبياًل. واطلع على 

ّل: ال�سالل. )م(. )1( ال�سُّ
ْكل: الدلل. )م(. ))( ال�سَّ
ة جبل: اأعاله. )م(. نَّ ))( قجُ
)4( الأجَُوام: الَعَط�ض. )م(.

))( َكِليًم�: جريًح�. )م(.
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م�ذا حملهم على الذم والَقْدح، والثن�ء واملدح. وَم�َز)1( املعلم من املجهل. واخل�يل من 
�سري. واحل��سل  املع�سل. فهو حينئذ خبري واأي خبري. غري مفتقر اإىل ن��سح منهم ومجُ
اأََذمَّ  �سواء  يكون.  اهلل  ق�سى  م�  واأن  ْقَتِفيه.  مجُ هو  ومطلًب�  يعنيه.  �س�أنً�  امرئ  لكل  اأن 
الذاّمون اأم مدح امل�دحون؟ هذا وقد كنت يف عنفوان �سب�بي. وجدة جلب�بي. واإزه�ر 
�ِسِنّي. وازده�ر ذهني. َلِهًج� ب�ل�سفر والغرتاب، والرتحل عن الوطن والأ�سح�ب. 
ر فيه َغْر�سي. وتطيب فيه نف�سي. واأقتب�ض فيه من م�س�بيح العلم قب�ًس�.  اإىل بلد َيْن�سجُ
واأَْلِفي))(، اإذ الدهر يل موح�ض، خلياًل ي�س�دقني موؤن�ًس�. حتى اأدتني اأعم�ل ح�بطة، 
ْلت.  ْلت. وَك�َبْدتجُ منه� م� ل يفي مب� عنه َتَرحَّ اأَمَّ اإىل جزيرة م�لطة. ف�أَْلَفْيتجُه� ل كم� 
َفَعنَّ يل اأن اأجُْظِهر م� َبَطَن منه�. واأك�سف خمب�أه� ملن رغب فيه� اأو عنه�. ف�أَلَّْفت فيه� 
كت�بً� �سميته »الوا�سطة يف معرفة اأحوال م�لطة«))( ثم مل� راأيت اأن هذا ال�سرح ل يروي 
غلياًل، ول ي�سفي علياًل؛ لكونه مق�سوًرا على و�سف اجلزيرة. وهي من ال�سغر بحيث 
ل متكن الوا�سف من اأن يطيل فيه� من القول م�أثوره. اأو ي�سيف اإليه فوائد ت�ريخية 
خطرية. ظل خ�طري ح�ئًم� على مورد الت�أليف. وقلبي ه�ئًم� ب�ِسْفٍر طريف. اإىل اأن 
اأربع ع�سرة  ِرنة، نحو  الدَّ ال�سخرة  َلْبِثي)4( على تلك  بعد  املمكنة،  التق�دير  مكنتني 
�سنة، من ال�سفر اإىل بالد الإنكليز املتمدنة. ف�غتنمت هذه الفر�سة َعِجاًل. وظننت 
ّم  ه�. وَيعجُ م َوْقعجُ لت على اأن اأ�سفع ت�أليف الوا�سطة برحلة َيْعظجُ اأين اأدركت اأََماًل. وعوَّ

)1( َم�َز: َم�َز ال�سيَء: ف�سل بع�سه من بع�ض. )م(.
))( اأَْلِفي: اأَِجد. )م(.

))( اكتفين� يف هذا امل�سروع ب�ختي�ر اجلزء اخل��ض بك�سف املخب� عن فنون اأوروب�.
وِثي. )م(. كجُ )4( َلْبِثي: مجُ
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ه�. ف�سرت اأقيد م� عّن يل من اخلواطر يف و�سفهم و�َسَنح. وت�رة اأنقل من الكتب  نَْفعجُ
واأحوالهم  مت�سعبة،  �سوؤونهم  ف�إن  مطمح.  اإليه  وللطرف  م�سرح،  للفكر  فيه  لي�ض  م� 
م�ستغربة، واأَنْح�َءهم �ستى، ومق��سدهم ت�ستغرق و�سًف� ونعًت�. ويعلم اهلل اأين مع كرثة 
�ض  َنغَّ م� �س�هدت يف تلك البالد من الغرائب، واأدركت فيه� من الرغ�ئب. كنت اأبًدا مجُ
ره. كمن فقد وطره، ولزمته مع�سره. ل يروقني ن�س�ر ول ن�سرة، ول نعمة  َكدَّ العي�ض مجُ
ول م�سرة. ول طرب ول لهو، ول ح�سن ول زهو. مل� اإين كنت دائم التفكر يف خلو 
ْلوان.  بالدن� عم� عندهم من التمدن، والرباعة والتفنن. ثم تعر�ض يل عوار�ض من ال�سُّ
وا ب�أخالق ِح�َس�ن. وكرم يغطي العيوب وي�سرت م� �س�ن)1(.  ب�أن اأهل بالدن� قد اخت�سُّ
ول �سيم� الغرية على احلرم، و�سون العر�ض عم� من هذا ال�سوب يذم. ثم اأعود اإىل 
التفكر يف امل�س�لح املدنية، والأ�سب�ب املع��سية. وانت�س�ر املع�رف العمومية. واإىل اإتق�ن 
ال�سن�ئع. وتعميم الفوائد واملن�فع. فيجفل ذلك ال�سلوان. واأعود اإىل الأ�سج�ن. كذا 
ف�إنه  اأمراء تون�ض.  اأمري الأمراء ح�سني ب��س� من  ك�نت ح�لة ال�سيد الأكرم املوؤن�ض. 
لبث يف ب�ري�ض مدة طويلة، وخواطره ببالده اأبًدا م�سغولة. فك�ن يالزمه الأرق، والهم 
والقلق؛ حتى مكنه اليوم الب�ري تع�ىل من حت�سني تلك احل��سرة. واإمداده� ب�ملرافق 
الوافرة. فلله احلمد على بلوغ اإِْربه، وح�سول مطلبه. ف�إن تبهية الأم�س�ر الإ�سالمية 
اأ�سهى اإيّل واهلل من كل اأمنية. كيف ل، وعن امل�سلمني ك�ن اأخذ التمدن والفنون يف 
الأع�سر الغوابر، وك�نوا قدوة يف جميع املن�قب واملف�خر، واملح�مد وامل�آثر. وهذا التفكر 
والأ�سف، والتفكن امل�ست�أنف. كثرًيا م� حملني على الإ�سراب عن الت�أليف، لعلمي 

)1( �َس�َن: َع�َب. )م(.
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اأن كالمي فيه ل يكون اإل دون الت�أريف)1(، والتعريف. واأنى ملثلي اأن يدرك جميع 
م� عند اأولئك الن��ض من الخرتاع، والأحداث والإبداع. اإل اأن رغبتي يف حب 
اإخواين على القتداء بتلك املف�خر. هي التي �سهلت علّي هذا اخلطب. واأط�لت 
ب�عي الق�سر. ف�أم�سكت القلم من بعد اإلق�ئه مراًرا، وتوكلت على الب�ري املعني اأن 
يك�سف لذهني م� عنه توارى. ومدين اإىل فكري م� �سط عنه مزاًرا. وحررت هذه 
على  فيه�  اأقت�سر  وذلك لأين مل  اأورب�«  فنون  عن  املخب�  »ك�سف  و�سميته�  الرحلة 
اأي�ًس�  �سرح م� عند الإنكليز وحدهم من الفنون، بل ا�ستطردت اإىل و�سف غريهم 
واحلديث ذو �سجون. وليكن معلوًم� عند الق�ري، وال�س�مع والداري. اأين يف كل م� 
و�سفت به الإنكليز والفرن�سي�ض وغريهم من اأهل اأورب�، مل مَيِْل بي َهًوى ول غر�ض 
ْذل))( مع اأحد منهم ول �سلع. ول انحراف ول ميل  �. اإذ لي�ض يل حجُ بًّ بغ�ًس� اأو حجُ
ول �َسّر ول نفع. واإمن� رويت عنهم م� رويت، وحكيت م� حكيت. بح�سب م� ظهر 
يل اأنه ال�سواب، فال ينبغي اأن يحمل قويل على �سغن اأو اإغ�س�ب. واأعوذ ب�هلل من 
اأن اأبخ�ض الن��ض اأ�سي�ءهم، ف�أتعمد القول فيم� �س�نهم و�س�ءهم. اإل اأنه ل ينكر اأن 
وكذا  يب.  املجُ�سِ بعني  نف�سه  اإىل  ينظر  قل من  واأنه  واملعيب،  النق�ض  الإن�س�ن حمل 
كنت اأقول لالإنكليز، فلم يكن اأحد منهم ينكر قويل اأو ين�سبه اإىل التعجيز. ثم اإين 
اإليه� عر�ست عوار�ض كثرية، واأحوال خطرية.  بعد الفراغ من حترير الرحلة امل�س�ر 
مم�  اأعم�لهم  اأو يف  املم�لك  �سك�ن  عدد  وكزي�دة يف  مثاًل،  وبولند  اأمرييك�  كحرب 

)1( الت�أريف: التق�سيم. )م(.
ْذل: اأ�سل اأو قرابة. )م(. ))( حجُ
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ا�ستعظمه الن��ض و�س�ر لهم �سغاًل. من جملة ذلك م� جرى يف املم�لك الإ�سالمية 
من التح�سني والتنظيم، والرتتيب والتتميم. اإل اأين راأيت اإيداعه� يف الرحلة ن�سًب� 
م�ست�أنًف�، و�سغاًل ل ينتهي ول يجُ�ستوفى. ف�سرفتجُ عنه �سفًح�، و�سدفت َك�ْسًح�. اإذ 

حوادث الدهر، اأكرث من اأن يح�سره� ِذْكر، اأو يحيط به� َزْبر)1(.

)1( َزْبر: كت�ب. )م(.



مر�شى م�شينة

اأقول بعد احلمد هلل اإنه يف ال�س�عة الع��سرة من �سب�ح ال�سبت املوافق لث�ين يوم 
من اأيلول �سنة 1848م �س�فرن� من م�لطة اإىل اإنكلرتة، وبعد نحو �س�عتني غ�بت عن� 

اأر�سه�، ولكن مل اأقل كم� ق�ل ال�سريف الر�سّي:
َخِفَيت َفُمْذ  عيني  َتت  �لقلب وَتلفَّ تلّفت  ُلوُل  �لطُّ ا   َعنَّ

وبعد خم�ض �س�ع�ت ظهرت لن� اأر�ض جزيرة �سقلية، ويف نحو ال�س�عة الث�منة من 
�سب�ح الغد اأر�سين� يف مر�سى م�سينه، وك�ن فيه يومئذ بوارج ملك ن�بويل حل�س�ر البلد، 
فك�نت تطلق املدافع عليه وي�أتيه� جوابه� من القلعة؛ فلذلك مل نقم به� اإل بع�ض دق�ئق. 

نبذة عن �شقلية

ويق�ل: اإن �سك�ن �سقلية الأقدمني ك�نوا من اإ�سب�ني�، وك�ن يق�ل لهم �سيك�تي، 
ا�ستوطنه�  ثم  امليالد،  قبل   1(94 �سنة  يف  اإيط�لي�  من  الأطرو�سك�ن  اإليه�  قدم  ثم 

من مالطة اإىل اإنكلرتة)1(

مل يق�سم املوؤلف هذا الكت�ب اإىل ف�سول اأو اأبواب؛ ومن ثم ارت�أت اللجنة العلمية و�سع هذه العن�وين لالإي�س�ح   )1(
والتي�سري. )م(.
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اأن  اإىل  كله�  اجلزيرة  على  وا�ستولوا  القرط�جنيون  ج�ء  ثم  واليون�نيون،  الفينيقيون 
اأخرجهم منه� الروم�نيون.

ويف �سنة 1)8 للميالد فتحه� امل�سلمون، وجعلوا مقر احلكومة يف ب�لرمو، ولبثوا 
اأن اأخرجهم منه� الأمري روجر الروم�ين، ويف ت�ريخ الروم�نيني  فيه� م�ئتي �سنة اإىل 
لغيبون اأنه� فتحت يف زمن امل�أمون يف �سنة ))8، وزعم بع�ض املوؤخرين اأنه� ك�نت 

مت�سلة ب�لأر�ض فف�سلته� الزلزل املتت�لية. 

نابويل مدينة �لعو�جل

ن�بويل، وهي مدينة  بلغن�  الثنني  احل�دية ع�سرة من �سب�ح  ال�س�عة  نحو  ويف 
والف�كهة  الزهية  واملتنزه�ت  واحلظ  واملالهي  الَعَواجل)1(  بكرثة  م�سهورة  ظريفة 
الرخي�سة الطيبة، وفيه� عدة كن�ئ�ض ح�سنة، واأح�سن طرقه� حيث احلوانيت العظ�م 
الطريق امل�سمى توليدو. ولول اأن مملكة ن�بويل عر�سة للزلزل لك�نت اأح�سن بق�ع 

الأر�ض خل�سبه� واعتدال هوائه�. 

من �شيفتافكيه �إىل ليفورنو

ثم �س�فرن� منه� يف ذلك اليوم فو�سلن� اإىل �سيفت�فكيه يف �سب�ح الثالث� ف�أقمن� 
فيه� �س�ع�ت، ولي�ض فيه� �سيء يقر العني، ثم �س�فرن� منه� يوم الثالث� وقد تزودن� بع�ض 
للن�ظر دون ظ�هر  املدينة  وظ�هر هذه  الأربع�ء،  ليفورنو يف �سب�ح  اإىل  فو�سلن�  ف�كهة 

)1( الَعَواجل: ال�سي�رات. )م(.
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ّر املحكم، ودي�ره� �س�هقة  ن�بويل لكنه� من داخل اأكرب، وطرقه� اأو�سع، وبن�وؤه� من الآججُ
ومر�سى  ن�بويل  مدينة  وكذا هي  للن��ض،  اجلوانب  على  مم�سى  لطرقه�  لي�ض  اأنه�  اإل 
ليفورنو ح�سن، وفيه� ملهى وعدة اأعالم ومدرا�ض لليهود، يق�ل اإنه اأعظم مدرا�ض لهم 
يف اأورب�، ومكتبة موقوفة، وهي ذات اأ�سغ�ل وجت�رة واأهله� نحو 76.000. ويف القرن 

الث�لث ع�سر مل تكن اإل قرية حقرية.

جينوى مدينة �ل�شروح

ثم �س�فرن� منه� اإىل جينوى فبلغن�ه� فجر اخلمي�ض، وهذه املدينة م�سهورة بكرثة 
وب�س�تني  املرمر  من  كثرية  ق�سور  وفيه�  ا،  ال�س�هقة))( جدًّ والدي�ر  الع�لية  ال�سروح)1( 
ن��سرة وف�كهة طيبة، وهي يف نَْجَوة))( من الأر�ض متف�و�سة الو�سع، وطرقه� اأ�سيق من 
طرق ليفورنو، ولهذا ك�نت عواجله� اأقل من تلك، اإل اأن ال�سم�ض ل ت�ستحكم يف 
م�س�لكه� لكرثة �سرف�ت الدي�ر امل�ئلة، فك�أنه� مبنية من اأ�سله� حلجب ال�سم�ض، وفيه� 
ا اإذا نظرت  َحَوانيت)4( بهيجة ول �سيم� حوانيت ال�س�غة، وله� قنطرة قدمية �س�هقة جدًّ
النظيف وحمل  الطيبة واخلبز  الف�كهة  ارتف�عه�، وفيه�  َه�َلَك  اإىل احل�سي�ض))(  منه� 
قهوة يف َغْي�َسة)6( اأنيقة، وهي يف احلقيقة نزهة للن�ظرين وم� اأ�سبهه� اإل بدم�سق، ولي�ض 

على من يدخله� اأن يدفع �سيًئ�. 

وح: املب�ين الع�لية. )م(. رجُ )1( ال�سُّ
))( ال�س�هقة: العظيمة الرتف�ع. )م(.
))( الَنْجَوة: مرتفع من الأر�ض. )م(.

)4( َحَوانيت: جمع »ح�نوت«، وهو حمل التج�رة. )م(.
))( احل�سي�ض: قرار ق�ع الأر�ض، كل م� �َسَفل. )م(. 

ْلَتّف. )م(. ة: �سجر كثيف مجُ )6( َغْي�سَ
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ك�ن ت�أ�سي�سه� يف �سنة 707 قبل امليالد، وك�نت يف زمن دولة الروم�نيني ح�فلة 
ا، ويف مدة احلرب ال�سليبية  �ء. ويف القرن احل�دي ع�سر امتدت جت�رته� بحًرا وبرًّ َغنَّ
�َس�ِهَئة)1( لفيني�سيه يف الغنى والرثوة؛ حيث  - وذلك نحو �سنة )106 - �س�رت مجُ
ك�نت مورًدا للع�س�كر التي ك�ن يراد جتريده� اإىل البالد امل�سرقية، ثم وقع فيه� من الفنت 
والتحزب م� اأ�سعف دولته�، فدخلت يف حم�ية دولة فرن�س�، ثم يف عهدة �س�رلك�ن )اأي 
ك�رلو�ض اخل�م�ض ال�سهري( ف��ستخل�سه� من الفرن�سي�ض و�س�رت تتحزب مع اإ�سـب�ني� 
عليهم، ويف �سنة 1796 ا�ستوىل عليه� الفرن�سي�ض اأي�ًس�، ويف �سنة 1800 ح��سرهم 
ثم  ت�سليمه�،  اإىل  ف��سطروا  �سديًدا  اأو�سرتي� ح�س�ًرا  وع�س�كر  والرو�ض  الإنكليز  فيه� 

َلّمت مللك �سردينية. رجعت اإىل عهدة فرن�س�. ويف �سنة امله�دنة وهي �سنة 1814 �سجُ

مدينة مر�شيلية

الع��سرة  ال�س�عة  مر�سيلية يف  فبلغن�  الظهر  بعد  اخلمي�ض  يوم  منه�  �س�فرن�  ثم 
من �سب�ح يوم اجلمعة، ولهذه املدينة مر�سى عظيم ي�سع األًف� وم�ئتي �سفينة ول يزال 
به،  البحر وو�سلوه  اإليه� قطعوا خليًج� من  املراكب  ب�لبواخر، ولكرثة ورود  م�سحونً� 
للنب�ت�ت ومكتبة  اأورب�، وب�ست�ن  اأح�سن مالهي  وفيه� عدة مك�تب وملهى يعد من 
موقوفة وم�سرف ف�سيح - اأعني البور�ض، ويف �سواحيه� اأكرث من خم�سة اآلف دار، 
وله� جت�رة وا�سعة مع امل�سرق واإفريقية واأمرييك� واإنكلرتة والبحر الأ�سود، ك�ن ت�أ�سي�سه� 
يف �سنة 99) قبل امليالد، وك�نت يف الزمن القدمي ملحقة بولي�ت الروم�نيني ومنه� 

تو�سلوا اإىل فتح فرن�س�.
�ِهَئة: م�س�كلة. )م(. �سَ )1( مجُ
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ويف هذه املدينة حم�لٌّ عظيمة للقهوة مغ�س�ة حيط�نه� و�سقوفه� ب�ملراي� والنقو�ض 
والتم�ثيل، واأم�مه� م�س�طب يقعد عليه� الن��ض واإن مل ي�سرتوا �سيًئ� منه�، واأهل املدينة 
�، ويف بع�سه� ترى  ي�سرفون فيه� اأكرث اأوق�تهم كل طبقة منهم تنت�ب منه� حمالًّ خ��سًّ
قي�نً� ح�س�نً� يغنني وهن ك��سف�ت ال�سدور، وعند مله�ه� عدة دي�ر ت�سكنه� املوم�س�ت 
يدعون الغ�دي والرائح، وهي و�سخة احل�رات والأطراف لكنه� بهية احلوانيت والدي�ر 
مبلطة الطرق، ولي�ض يف دي�ره� مراحي�ض، واإمن� يجمعون اأقذارهم يف وع�ء اإىل اأن ي�أتي 
رجل معه عجلة وعليه� برميل كبري، فين�ولونه الوع�ء فيفرغه يف الربميل، وم� يجمعه 
فيه ف�إنه يبيعه لتدميل الأر�ض)1(. ول اأعرف مدينة اأخرى بهذه ال�سفة، ومنهم من 
يقذف ب�لأقذار اأم�م البيوت لياًل؛ فلهذا ي�سم امل��سي يف اأكرث طرقه� رائحة كريهة، 
وم�وؤه� يف بع�ض الدي�ر اأجَُج�ج))(، ولعدم الكتف�ء به نهروا اإليه� نهًرا كبرًيا من م�س�فة 
بنوا عليه ج�سًرا  له بع�ض اجلب�ل، ثم  ينقبوا  اأن  اإىل  ف�أحوج ذلك  نحو �ستني مياًل، 
القن�طر بع�سه� فوق بع�ض، ويف كل �سف  عظيًم� ي�ستمل على ثالثة �سفوف من 
امل�ء  اأذرع، وعر�ض  م�ئة وع�سر  نحو  اأعاله� من احل�سي�ض  وارتف�ع  قنطرة،  خم�سون 
اجل�ري فيه ت�سع اأذرع ون�سف يف علو مثله�. وجميع اأحج�ر هذا اجل�سر �سخمة جزيلة، 
والبقول،  الف�كهة  ووفرت  والعيون  احلي��ض  عندهم  كرثت  النهر  هذا  اإجراء  وبعد 

ْيع))( والن�س�رة.  و�س�رت ب�س�تينه� يف غ�ية الرَّ

)1( تدميل الأر�ض: اإ�سالحه� وح�سن مع�جلته�. )م(.
))( اأجَُج�ج: �سديد امللوحة. )م(.
ْيع: النم�ء والزي�دة. )م(. ))( الرَّ
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ويف هذه املدينة عدة َعَر�َس�ت)1( حمفوفة ب�ل�سجر يتم�سى فيه� الن��ض، وت�سرب 
فيه� اآلت الطرب الع�سكرية، ويف اأحد هذه املم��سي حوانيت تفتح خم�سة ع�سر يوًم� 
يف ال�سنة، جتمع اإليه� جميع التحف والطرائف، واأكرث الب�عة فيه� بن�ت ح�س�ن، ف�إذا 
مررت بح�نوت حرت بني اأن تنظر اإىل الب�ئعة اأو اإىل البي�عة. وفيه� يوجد اأي�ًس� حم�ل 
للعب والغن�ء واللهو، وم�س�هدة غرائب الأ�سي�ء م�سورة على خ�رج املحل دلياًل على 

وجود اأعي�نه� يف داخله.

وقد اأخربين من يوثق به اأنه �س�هد فيه� امراأة ورجاًل قد ع�سب على عينيه� مبنديل 
لكيال تب�سر احل��سرين، ثم جعل ي�أخذ من بع�سهم خ�متً� ونحوه ويجعله يف كفه مطبقة 
عليه، ثم ي�س�أل املراأة عم� بيده فتجيبه ول تخطئ، واأنه اأخذ مرة درهًم� قيمته ع�سرون 
فرنًك� و�س�أله�، فق�لت: يف يدك درهم قيمته ع�سرون فرنًك�، فق�ل: ويحك لي�ض يف هذه 
البالد درهم على هذا ال�سرب، فق�لت: بلى، ولكنه من �سرب ال�سني، وك�ن كذلك. 

و�س�أله� مرة اأخرى عن درهم فرن�س�وي، ف�أج�بته ب�أنه ي�س�وي كذا وقد �سرب 
اأول مرة طرق م�سمعي، ثم مل�  اأنه ك�ن  اأعظمته مل�  يف ع�م كذا، فلم� �سمعتجُ ذلك 
�س�هدته عدة مرار مبراأى العني يف ب�ري�ض ولندرة �سقط اعتب�ره من ب�يل، اإذ حتققت اأن 
مع ال�سوؤال الذي يلقيه الرجل على املغم�ض العينني ينبهه على نوع ذلك ال�سيء 
امل�سئول عنه بلحن من القول ل يدركه اإل هو، وعلى كل ح�ل ففي التلقني والتلقن 

�ت: اأم�كن وا�سعة لي�ض به� بن�ء. )م(. )1( َعَر�سَ
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حذق ودربة، ويف اجلملة ف�إن مر�سيلية اإمن� ي�ستح�سنه� من قدم اإليه� من البالد امل�سرقية 
ل من ب�ري�ض ولندرة.

ثم �س�فرن� من هذه املدينة يف ال�س�عة الرابعة يوم الأحد يف �سكة احلديد، فك�ن 
البحر عن �سم�لن� واجلب�ل والغي��ض عن ميينن�، فلم يكن منظٌر اأبهج منه. واأظن اأن 

بالد فرن�س� اأكرث بالد الدني� غي��ًس� وحدائق.

وكثرًيا م� كن� ن�سري يف ح�فلة املجد نحو �س�عة ون�سف بني الأجُْجم)1(، وال�سبب 
يف تكثريه� احتي�جهم اإىل الوقود، بخالف بالد الإنكليز ف�إن اأكرثه� �سهول ومروج 
جميع  تنبت  اجلنوبية  فرن�س�  ويف  احلجر.  بفحم  احلطب  عن  ل�ستغن�ئهم  وحقول 
الأ�سج�ر املعروفة عندن�، وذلك ك�لتني والربدق�ن والعنب والزيتون والليمون مم� هو 
معدوم يف بالد الإنكليز))(، غري اأن كروم العنب عندهم ل تبلغ يف النمو والكرب كروم 
ال�س�م. ويف م�س�فة الطريق دخل الرتل يف قبوة مظلمة منقورة يف ال�سخور، ف�س�ر فيه� 

نحو ع�سر دق�ئق فك�ن اأمًرا عظيًم� ملن مل ير مثله من قبل. 

مدينة ليون

ثم بلغن� مدينة ليون بعد �سفر نحو اأربع �س�ع�ت مل يغب فيه� عن اأب�س�رن� ذلك 
املنظر الأنيق. وهذه املدينة و�سخة الطرق والأزقة غري اأنه� ح�سنة املوقع، وحوانيته� 

)1( الأجُْجم: جمع »الأََجمة« وهي ال�سجر الكثري امللتف. )م(.
))( اأي الإنليز. )م(.
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وا�سعة عظيمة، وفيه� مع�مل لثي�ب احلرير والقم��ض وحريره� م�سهور، ف�أم� ال�سريط 
ونحوه ف�إنه ي�سنع يف �سنت اإتي�ن. وله� مم��ٍض ح�سنة وملهى عظيم ومك�تب عديدة 
ومتحف  موقوفة  ومكتبة  البن�ء،  ف�خر  من  هي  جليلة  وحمكمة  ملوكية،  ومدر�سة 
وب�ست�ن للنب�ت�ت، وعدد اأهله� نحو 0.000)). وفيه� يجت�ز نهران اأحدهم� يق�ل له: 
»رون« والث�ين »�سون«، ت�سري فيهم� بواخر م�سحونة ب�لب�س�ئع واملرية، ومتر على جملة 
ا اإىل بحر مر�سيلية. ول تك�د  مدن من بالد فرن�س�، ثم يلتقي�ن وي�سريان نهًرا واحًدا ممتدًّ
مت�سي �سنة من دون اأن تزخر �سواطئه على الأر�سني، وقد طغى يف هذه ال�سنة حتى 
ك�نت الن��ض ت�سري يف �سوارع املدينة يف قوارب، فهدم كثرًيا من البيوت واجل�سور، 
واأهلك كثرًيا من امل��سية والن��ض، واأتلف الغالل فيم� ج�وره، ف�نتحى �س�ئر �سك�ن 
فرن�س� اإىل اإمدادهم واإغ�ثتهم، واقتدى بهم الإنكليز اأي�ًس�، وعلى هذا النهر ج�سور من 

حديد وحجر وعدة مغ��سل للن�س�ء. 

�إىل باري�س

املعروف  املجد  ح�فلة  يف  الثالث�  يوم  من  الرابعة  ال�س�عة  يف  منه�  �س�فرن�  ثم 
يف  �س�فرن�  ومنه�  الث�ين،  اليوم  من  ال�س�د�سة  ال�س�عة  يف  برًج�  فبلغن�  ب�لدليج�ن�ض، 
�سكة احلديد اإىل ب�ري�ض فو�سلن� اإليه� يف ال�س�عة الرابعة من �سب�ح اخلمي�ض، و�سي�أتي 

و�سف هذه املدينة بعد فراغي من و�سف اإنكلرتة اإن �س�ء اهلل. 

واإمن� اأقول هن� اإن� مل� و�سلن� اإليه� ك�نت ال�سي��سة جمهورية؛ اإذ ك�نوا قد خلعوا 
الف�رين  ملج�أ  الإنكليز  بالد  اإىل  واأهله  بنف�سه  ففر  ْلك،  المجُ فيليب عن  لوي  الَمِلك 
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يكد  فلم  الدم�ء  و�سفك  ال�سغب  من  وقتئذ  فيه�  ح�سل  م�  ومع  الق�رين،  وم�أمن 
ة)1( ب�لن��ض.  الإن�س�ن يتميز املفجوع من اأهله� من املغبوط، ف�إن منتزه�ته� بقيت غ��سَّ

�إىل كايل

ثم بعد اأن لبثن� يومني يف ب�ري�ض �س�فرن� يف �سكة احلديد اإىل ك�يل اأو ك�ل�ض، 
وذلك يف ال�س�عة الث�نية بعد الظهر من يوم الأربع�ء الواقع يف ال�س�بع والع�سرين من 

اأيلول، فبلغن�ه� بعد ال�س�عة ال�س�بعة م�س�ًء. 

وك�نت  بولون،  دون  وهي  لإنكلرتة،  املق�بلة  فرن�س�  فجَُر�ض  اإحدى  هذه  وك�يل 
�س�بًق� حتت ا�ستيالء الإنكليز اأي�م حروبهم مع الفرن�سي�ض، وبقيت يف اأيديهم م�ئتني 

وثالث ع�سرة �سنة، ثم ا�سرتجعه� الفرن�سي�ض يف ع�سر امللكة م�ري �سنة 8))1م.

فلم� بلغه� اخلرب اأظهرت من احلزن ال�سديد م� قيل اإنه ك�ن �سبب موته�، وق�لت: 
»اأموت ويف قلبي ا�سم ك�يل مكتوبً�«، فك�نت ك�يل عنده� اأخت حتى  عند الفراء، وبقيت 

نورم�ندي وانو ومني وطورين وبواتو وبريت�ين وغريه� بيد الإنكليز نحو �سنة )9). 

�ل�شفر �إىل لندرة

واأوفق لن� اأن وجدن� ب�خرة معدة لل�سفر اإىل لندرة فركبن� فيه� و�س�رت َم�ِخَرة))( 
بن�، واأول م� دخلت يف نهر الت�م�ض انحجبت عن� ال�سم�ض واكت�سى اجلو �سح�بً�، وك�ن 

يوًم� م�طًرا مظلًم� يق�سي ب�لأ�سف على �سم�ض م�لطة. 
ة: ممتلئة. )م(. )1( غ��سَّ

))( َم�ِخَرة: ال�سفينة التي ت�سق امل�ء وتدفعه ب�سدره�. )م(.
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وهذا النهر يختلط ب�لبحر امللح وت�سري فيه ال�سم�ض نحو خم�ض �س�ع�ت اإىل 
ا�سطراب  �سرًيا خفيًف� ل  فيه  ت�سري  ال�سفينة  اأن  بهيج من جهة  فيه  وال�سفر  لندرة، 
فيه، وترى فيه من البواخر ال�س�عدة واملنحدرة م� ي�سغل اخل�طر، وله عند الإنكليز 
�س�أن عظيم. ويحكى عن امللك ج�م�ض الأول الذي اأحلق حكومة مملكة �سكوتالند 
ب�إنكلرتة اأنه مل� نقم على اأهل لندرة اأ�سي�ء اأنكره�، اأراد اأن ينتقل ديوانه منه�، فق�ل له 
�س�بط البلد ويق�ل له بلغتهم »مري«: »اإذا ك�ن ل بد من ذلك فال تنقل نهر الت�م�ض 
معك«، وهو كالم بليغ ي�سري اإىل اأن اأهل املدينة رمب� ي�ستغنون عن امللك بوجود هذا 
النهر؛ لأنه من اأعظم الأ�سب�ب املي�سرة للتج�رة، ولوله مل� ح�سلت لندرة على هذه 
فر�ض  الرك�ب من  تنقل  التي  ال�سفن  وامل�سروب يف هذه  وامل�أكول  وال�سعة.  الرثوة 
ا. ف�إن قنينة ال�سراب يف تلك الفر�ض ت�س�وي  بالد فرن�س� واأكرثه� لالإنكليز غ�لي�ن جدًّ

فرنًك�، ويف ال�سفن �ستة فرنك�ت. وق�ض على ذلك. 

�إىل بلدة »وير«

م�  فيه�  يجدوا  فلم  وفت�ست،  الكمرك  اإىل  اأثق�لن�  اأخذت  لندرة  بلغن�  مل�  ثم 
يوجب الأداء اإل اأن� اأدين� على كل �سندوق وكل ح�جة م�ستقلة نحو خرج وغريه 
ن�سف �سلني، ثم تبواأن� حمالًّ يف اإحدى الدي�ر وبعد اأن ا�سرتحن� �س�فرن� منه� يف �سكة 
احلديد اإىل بلدة »وير« بق�سد امل�سري منه� اإىل القرية التي ي�سكن فيه� الدكطور »يل« 

الذي اعتمدته اجلمعية لأن يكون مع�ر�ًس� ترجمتي ب�لأ�سل الذي اأترجم منه. 
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وك�ن للمذكور �سهرة عظيمة عند الإنكليز يف معرفة اللغ�ت ال�سرقية، وك�ن يف 
مبداأ اأمره ن�ًرا، لكنه اأكب على العلم وقد ف�ت الثالثني �سنة فح�سل معلوم�ت غري 

ي�سرية، غري اأنه مل يتمكن من اللغ�ت التي ح�وله�، و�سي�أتي ذكره بعد هذا. 

َتل)1( اإليه�  وحيث ك�ن ا�سم القرية املذكورة مكتوبً� على اأثق�لن�، فلم� بلغ الرَّ
و�سعوه� يف املوقف ونحن مل ن�سعر بذلك، وبقين� �س�ئرين فيه� حتى اإذا وقف الرتل 
مرة ث�نية �س�ألن� عنه� ف�أخربن� ب�أن� جت�وزن�ه� بنحو ثالثة اأمي�ل، فرجعن� اإليه� م�س�ة، فوجدن� 
فقلت لأحد  فيه� مطعًم�،  اأجد  فلم  لالأكل  �سيء  ف�سرت يف طلب  �س�ملة،  ح�ج�تن� 
الوقوف: األ ند طع�ًم� هن�؟ ق�ل: هلم معي، ف�أخذين اإىل اجلزار؛ وذلك لأن مرادف 

لفظة الطع�م عندهم ي�ستعمل غ�لًب� يف اللحم. 

قلت: اإين اأريد �سيًئ� اآكله؛ فدلَّني على ح�نوت بقربه، فتوجهت فلم اأجد اإل 
اخلبز، قلت: م� اخلبز وحده اأريد، فدلني على دك�ن اآخر، فذهبت فوجدت به الفطري 
فقط، فعدت خ�ئًب�، ولقيت بع�ض ال�سرطة فقلت له: األ تهديني اإىل حمل لالأكل؟ 
فوجدت  فتوجهت  امل�س�فرين،  جميع  يق�سده  �سهري  اأنه  زعم  مو�سع  على  فدلني 
�س�حبته امراأة �سخمة فظة حت�ول اإظه�ر ال�سي�دة والإم�رة يف وجه ق��سديه�، ف�س�ألته�: 
هل عندك م� يوؤكل؟ ق�لت: م� عندي �سوى البي�ض، فتبلغن� مب� عنده�، ورجعن� اإىل 

املوقف حتى ج�ء الرتل الذي ي�سري اإىل »روي�ست�ن« وهي قرية ج�معة. 

َتل: جم�عة من ال�سي�رات املتت�بعة، قط�ر. )م(. )1( الرَّ
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وقد ذكرت هذه احل�دثة هن� دلياًل على م� يجُرى من الفرق بني بالد الإنكليز 
وفرن�س�، ف�إن القرى احل�فلة يف هذه ول �سيم� التي يقف فيه� امل�س�فرون يوجد فيه� 
كل م� ي�ستهي الإن�س�ن من امل�أكول وامل�سروب، وحني كن� ن�س�فر فيه� وتقف ح�فلة 
املجد كن� نرى الن�س�ء يت�س�بقن اإلين� ح�مالت لأطب�ق الف�كهة الطيبة ويعر�سنه� على 

ْفر. وكن� ند اأي�ًس� يف املط�عم كل م� ت�ستهيه الأنف�ض.  ال�سَّ

»باريل« قرية �لدكطور »يل«

ثم �سرن� اإىل روي�ست�ن ومنه� اإىل قرية »ب�ريل«، وهي على بعد ثالثة اأمي�ل منه�، 
فوجدته  »يل«  الدكطور  دار  اإىل  فتوجهت  لياًل،  ع�سرة  احل�دية  ال�س�عة  يف  فبلغن�ه� 
ا لتلقي الأحالم ال�سعيدة، فق�ل يل: قد كتبت اإيلَّ اجلمعية تخربين بقدومك  م�ستعدًّ
فينبغي اأن تذهب الليلة لتبيت يف خ�ن القرية، فبتن� فيه� ويف الغد كتب اإىل اجلمعية 
ني ب�إنزايل منزًل مريًح� ف�سكروه على عن�يته، وك�نت مدة  يخربهم ب�أنه اأكرم مثواي، وعجُ

�سفري من م�لطة اإىل هذا املنفى ثم�نية وع�سرين يوًم�.

�أحو�ل �إنكلرتة على وجه �لخت�شار

ثم قبل ال�سروع يف الرتجمة ويف ذكر �سيء من اأحوايل، ينبغي هن� اأن اأقدم كالًم� 
يف اأحوال اإنكلرتة على وجه الخت�س�ر؛ ف�إن تف�سيل ذلك مرجعه اإىل كتب الت�ريخ 
واجلغرافية، ف�أقول: اإن الروم�نيني ك�نوا ي�سمونه� »بريت�ني�«)1(، ويف الالتيني املتع�رف 

)1( اأي بريط�ني�. )م(.
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ت�سمى »اإنكلي�«، ويف لغة اأهله� »اإنكالند« ومعنى لند: اأر�ض. وحني يذكرون بريت�ني� 
اإىل اثنني وخم�سني كوني�  اإنكلرتة ووال�ض واإرلند، وهي منق�سمة  ف�إمن� يعنون بذلك 
اأي ولية، منه� اثنت� ع�سرة ولية هي الأ�سول، واأ�سهر مدنه�: دوفر، ونروي�ض، وهل، 
واأك�سفورد،  وبورت�سموت،  وبليموث،  وفلموث،  وبر�ستول،  وليفربول،  ونيوك��ستل، 
وبرمنه�م، ومن�س�سرت، و�سفيلد، ونوتنه�م، وكمربيج، ويورك، وب�ث، و�سلتنه�م. وهي 
�سليعة  وحيوان�ته�  والنح��ض،  والر�س��ض  والق�سدير  والفحم  احلديد  مع�دن  كثرية 
ح�سنة ال�سورة، وبه� مراع وا�سعة ومروج ن�سرية، وفيه� نحو خم�سني نهًرا ت�سلح لل�سفر 
اأ�سهره� الت�م�ض، وجب�له� قليلة ل يبلغ اأعاله� اأكرث من م�ئة ذراع، وطول اجلزيرة كله� 

ل يزيد على ثم�من�ئة ميل، وعر�سه� يف بع�ض اجله�ت ثالثم�ئة ويف بع�سه� اأقل. 

وقبل فتح الروم�نيني له� مل يكن عنه� خرب يعتمد على �سحته، وقد غزوه� 
مرتني، وذلك يف �سنة 6) و)) للميالد، وك�ن عدد اأهله� حينئذ نحو مليون، ويف �سنة 
1)18 بلغ عددهم )6).))17.4. وعن غيبون اأن الروم�نيني ك�نوا يح�سبون بريت�ني� 
ا�ستولوا على  �سنة  اأربعني  وبعد حرب  فتحه�،  اإىل  الذي دع�هم  وهو  للوؤلوؤ،   � مغ��سًّ

اأق�سى اأطراف اجلزيرة. 

وعدد من ولد فيه� ويف وال�ض يف �سنة 4)18 بلغ 06).4)6 اأنف�ض، وعدد من 
م�ت 9)).8)). وفيه� 11.077 اأبر�سية. ويق�ل: اإنه� ك�نت يف الزمن القدمي مت�سلة 

ب�أر�ض فرن�س�.
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ونقلت من جرن�ل التيم�ض: اأنه يوجد يف اإنكلرتة واإرلند اأربعة وخم�سون ق��سيً� 
ق��سيً�  وت�سعون  وخم�سة  وثالثم�ئة  لرية،  وظيفتهم 41.804)  تبلغ  العلي�  املح�كم  يف 
يف املح�كم الأدنى تبلغ وظيفتهم )66.)9) لرية، فتكون جملة الق�س�ة 449.وجملة 
وظ�ئفهم 4.447)) لرية. ق�ل: ولكبري الق�س�ة ع�سرة اآلف لرية يف كل �سنة، ولق��سي 
ي�ِسني املنتمني اإىل  حمكمة ال�ستدع�ء �ستة اآلف. ويوجد يف بريت�ني� 86).18 من الِق�سِّ
الكني�سة املت�أ�سلة و1)).8) من ق�سي�سي الكني�سة املتفرعة، و�سي�أتي بي�ن الفرق بينهم�، 
و)1.09 من ق�سي�سي الكني�سة الب�بوية، و1.477 من طلبة علم الالهوت، واملدر�سني 
فيه، فتكون اجلملة 0.647)  وعدد فقه�ء ال�سرع ))18.4 م� عدا )16.76 م� بني وكيل 
الذين  التالمذة  عدا  م�  الأطب�ء 8)18.7  وعدد  ذلك،  ونحو  �سكوك  وك�تب  دعوى 
دخلوا يف �سلك املتطببني و)16.)1 م� بني جّراح ودوائي، وي�س�ف اإليهم اأكرث من األف 
وم�ئة من مع�جلي الأ�سن�ن، و0)4 �س�نًع� لآلت اجلراحة. ف�أ�سح�ب هذه احلرف الثالث 
يبلغون 0)110.7،  اإليهم  وين�سّم  بهم  يتعلق  والطبية، ومن  والفقهية  الق�سي�سية  اأعني 
وعدد املوؤلفني واأهل الأدب 866.) منهم اأربعم�ئة و�ستة وثالثون موؤلًف� يكتبون لن��سري 

الكتب، و)0).1 م� بني ك�تب ون��سر. 

�مون، وعدد املدر�سني  �سَّ وعدد اأهل ال�سن�ئع الظريفة 8.600 من جملتهم الرَّ
يف العلوم اأربعم�ئة و�ستة و�ستون، وعدد املهند�سني 009.)، وجملة امل�ستغلني ب�لتعليم 
والتخريج 44).106 منهم 78).4) رج�ل و71.966 ن�س�ء، ويف عداد الأول 488.)) 
املو�سيقى،  يعلمون  و149.)  التعليم،  مطلق  ون  يجَُعلَّمجُ و71).4  املك�تب،  يعلمون يف 
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و0)).1 يعلمون اللغ�ت، و4)) يعلمون الهند�سة، ويف الق�سم الث�ين اأعني الن�س�ء 
يعلمن   (.606 وب�لتعليم  مطلًق�،  يعلمن  و9)).)  املك�تب،  يف  يعلمن   41.888
املو�سيقى، ويوجد اأكرث من األفني من الالعبني والالعب�ت يف املالهي، فمن الرج�ل 
98).1، ومن الن�س�ء )64، ومن اأهل املو�سيقى الرج�ل 668.)، ومن الن�س�ء ))4، 
ف�س�عًدا منهم  �سنة  املدنية 71.191 من �سن ع�سرين  الذين هم يف اخلدمة  وعدد 
7.698) يف خدمة الإدارة املدنية، و)9.78) يف خدمة دواوين املريي، و768.) يف 

خدمة دولة الهند ومق�مهم يف بريت�ني�.

قرية �ملتاعب وترجمة �لتور�ة

ثم اإين اأخذت يف اأن اأذهب اإىل الدكطر »يل« يف كل يوم لأترجم التوراة ثم 
اأعود اإىل منزيل مالزًم� له. فلم مت�ض عليَّ اأي�م حتى عيل �سربي؛ لأن هذه القرية 
التي قدر اهلل اأن اأ�سعد الن��ض برتجمتي فيه� ك�نت من اأنح�ض قرى الإنكليز، على اأن 

جميع قراهم ل َتِليط)1( بقلب الغريب مل� �سي�أتي. 

املخلوط  واخلبز  ب�جلزر  املخلوطة  والزبدة  اللحم  غري  لالأكل  فيه�  يكن  ومل 
هو  م�  ذكر  عن  يغني  وذلك  والكرنب،  والبي�ض  املذيق  واللنب  واجلنب  ب�لبط�ط�ض 
معدوم فيه�، على اأن هذه اللوازم اإمن� ك�نت نف�ية م� يوجد يف املدن، ومن ع�دة الإنكليز 
اأن يكون لهم ب�لقرب من القرى بليدة يب�ع فيه� م� يلزم لهم من امل�أكول وامل�سروب 

)1( تليط: تلزق. )م(
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وامللبو�ض والأث�ث، فيذهب اإليه� الفالحون مرة يف الأ�سبوع وي�سرتون م� يلزمهم، وقد 
مير على البيوت لياًل رجل ينفخ يف البوق تنبيًه� على ذه�به اإىل تلك البليدة فمن 
�س�ء اأن ي�سرتي �سيًئ� كلفه به وجزاه على ذلك، وقد مير اأي�ًس� جت�ر بعجالت فيه� نحو 
النب وال�س�ي وال�سكر، اأو يكون معهم راموز هذه الأ�سي�ء ليبعثوا منه� للم�سرتي من 
حوانيتهم، ومبثل هذه الأ�سب�ب املتنوعة وال�سعوبة املربحة يح�سل الإن�س�ن م� ل بد 

له لقوام عي�سه. 

وهو  »الب�سرتا«  ي�سمونه  الذي  وهذا  والأنكلي�ض  وال�سرط�ن  البحر  حم�ر  اأم� 
اأطيب م� يوؤكل عندهم، وهو يف �سكل الربغوث واأكرب من ال�سرط�ن فال وجود له� 
األبتة. واأم� ال�سمك فال يرد منه اإل مرة يف كل ثالثة اأ�سهر، على اأن جميع اأ�سن�ف 
�سمكهم م�سيخة اإل �سنًف� منه� يق�ل له »�سمن« وهو طيب لكن ل ب�لن�سبة اإىل �سمك 
بالدن�. وقد ي�سعونه يف الثلج لياًل ويعر�سونه للبيع نه�ًرا، فرمب� ك�ن عمر ال�سمكة بعد 

�سيده� اأطول منه قبله. ولكن ربيب الثلج هذا ل وجود له اإل يف املدن.

فقر�ء �لإنكليز و�أغنياوؤهم

اجلمة  والأ�سغ�ل  العظيمة  احلوانيت  تلك  فيه�  وراأى  لندرة  اإىل  قدم  وَمْن 
والغنى والرثوة، حكم على جميع الإنكليز ب�أنهم اأغني�ء �سعداء، ولكن هيه�ت ف�إن 
اأهل القرى هن� ك�أهل القرى يف ال�س�م، بل هم اأ�سد ق�سًف�. وكثرًيا م� تقراأ حك�ي�ت 
تدل على بوؤ�سهم وق�سف معي�ستهم مم� ل يقع يف بالد اأخرى. فمن ذلك حك�ية عن 
ح�ئك �سك� ح�له اإىل اإحدى الن�س�ء املخدوم�ت فق�ل: »ي� �سيدتي اإين ح�ئك، واإن 
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يل امراأة وثالثة اأولد بقوا من ع�سرة فجعت بهم، ودخلي من كدي الليل والنه�ر ل 
يزيد على �سبعة �سلين�ت يف الأ�سبوع، ولكن علي اأن اأعطي منه� �سليًن� واحًدا لأجل 
النول، واأربعة يف ال�سمع الذي اأ�سهر عليه، فق�لت له: وكيف تعي�ض على هذا الدخل 

القليل؟ ق�ل: على قدر الإمك�ن. 

األ وقد م�سى علين� �ستة اأ�سهر مل ن�سرت فيه� رطاًل واحًدا من اللحم، بل ل 
نقدر على م�سرتى احلليب اإل ب�جلهد، فجلُّ طع�من� اإمن� هو ال�سعري وح�س�ء امل�ء، وقد 
يكون لن� يف بع�ض اأي�م الآح�د اإدام من البط�ط�ض. اأم� اأن� فال اأب�يل ف�إين قد األفت 
البوؤ�ض وال�سنك، ومذ �سنني عديدة مل اأعرف �سيًئ� من الدني� �سوى الكد والكدح 

املربح على قلة الأجرة، ولكن همي ب�لأولد وب�أمهم النحيفة«. اهـ. 

الأ�سي�ء  اأرخ�ض  الريف  �سراء احلليب مع كونه يف  يقدر على  اإنه مل  فقوله: 
ب�لن�سبة اإىل غريه يغنيك عن مزيد البي�ن فيم� يك�بده هوؤلء الن��ض، وكثرًيا م� تقراأ 
اأي�ًس� يف �سحف الأخب�ر عن اأن��ض تركوا اأولدهم من الإمالق اأو م�توا من اجلوع 

وا)1( فم�توا جوًع�. والربد اأو النوم على الأم�كن الندية القذرة اأو اْعَتَفدجُ

نعم اإنه يوجد م�ست�سفي�ت ومالجئ يقوم به� الأهلون اإمداًدا للفقراء والع�جزين 
ونحوهم اإل اأنه� رمب� ك�ن عدد من فيه� ل يقبل الزي�دة، اأو ك�ن اللبث فيه� �سنًك� اأو 

الدخول اإليه� �سعًب� ونحو ذلك. 

وا: اأغلقوا اأبوابهم ومل ي�س�ألوا اأحًدا فم�توا جوًع�. )م(. )1( اْعَتَفدجُ
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وقد يبلغ من فقرهم اأنهم يرتكون اأطف�لهم بغري معمودية لئال يعطوا الق�سي�ض 
م�سروفه�. واأعرف يف القرية املذكورة اأولًدا كثريين مل يتعمدوا مع اأنهم من اأْتَب�ع 
الكني�سة املت�أ�سلة التي توجب املعمودية، ول ت�أذن ملن م�ت غري معمد اأن يدفن يف 

مدافنه� فتنزله منزلة املنتحر. 

و�سبب فرط فقر الفالحني هن� هو كون الأر�ض قد دح�ه� اهلل تع�ىل لأن تكون 
اأن��ض م�أمونون وي�ستخدمون بع�ض  ملك الأمراء والأ�سراف فقط، في�ست�أجره� منهم 
الفالحني يف حرثه� وا�ستغالله�؛ فلهذا لن جتد يف القرية اأحًدا ذا رواء وري��ض اإل 
اأولده الرُّوحيني  اأمور  اأنه ل يلي �سيًئ� من  م�ست�أجر الأر�ض، وق�سي�ض القرية، على 
�سوى اخلطبة فيهم يوم الأحد؛ لأنه ي�ستخدم حتت يده ق�سي�ًس� يعطيه نحو ثم�نني لرية 
يف ال�سنة ويلقي عليه اأحم�ل الكني�سة، وهذا املبلغ هو دون وظيفة طب�خ الأ�سقف يف 
بالد الإنكليز. فعلى هذا الق�سي�ض اأن يعمد اأولد الرعية، واأن يدفن املوتى منهم، 

ويزوج اأحداثهم، ويعود مر�س�هم وغري ذلك. 

وعدد مالك الأر�ض يف اإنكلرتة نحو �ستني األف عيلة ل غري. وقلم� يذوق 
اأو  هوؤلء امل�س�كني اللحم، فجل اأكلهم اخلبز واجلنب، فجزار القرية ل يذبح �س�ة 
بقرة اإل مرة يف الأ�سبوع، ول يبيع من اللحم اإل ن�سف رطل اأو ربعه، واإذا ذبح 
اإنه  �س�ة فال ي�سلخه� ويجزر حلمه� اإل بعد يوم، والبقرة بعد يومني اأو ثالثة، نعم 
قد يربي اأحدهم خنزيًرا يف دويرته ويذبحه ويتخذ حلمه ك�لقورمة التي تتخذ يف 
بر ال�س�م، ويطعم منه يف اأي�م الآح�د، ومن ك�ن ذا ي�سر قليل ا�سرتى قطعة حلم يف 
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ة الأ�سبوع ب�ردة، اإذ لي�ض ت�سخني الطع�م م�ألوًف�  يوم ال�سبت وطبخه� وتبلغ به� ع�مَّ
عندهم، فهم اأحرى اأن ي�أكلوه ب�ئًت� منذ اأي�م من اأن ي�سخنوه، ومل� طلبت من املراأة 
التي كنت ن�زًل عنده� ت�سخني طع�م بقي يل من الغداء، مل تكد تفهم مني اإل 

بعد �سرح وتف�سري، وراح كل من� يتعجب من �س�حبه. 

م�شاعب �لريف

ولي�ض يف القرى موا�سع للهو واحلظ، واإذا اأرادوا اللهو عمدوا اإىل اأجرا�ض الكني�سة 
ي�سربونه� فتقوم عندهم مق�م اآلت الطرب. ومن احلظ عندهم اأن يجل�ض الرجل مع 
امراأته ينظران اإىل اخَلَن�ِني�ض)1( التي يربي�نه�، اأو اإىل م� يزرع�نه من خ�سي�ض البقول يف 
عر�سته. ف�إن لكل منهم يف الغ�لب ب�سع اأذرع من الأر�ض اأم�م بيته يزرع فيه� نحو الفجل 

ا من عي�سة البه�ئم.  والكرنب وم� اأ�سبه ذلك، ولول ذلك لك�نت عي�ستهم �سرًّ

وقد ترى يف القرية دك�نً� فيه نف�ية م� يب�ع من ال�سمع وال�س�بون وال�سكر والنب 
وال�س�ي، وبيًت� حقرًيا يب�ع فيه �سيء من الب�سل والبط�ط�ض واحللوي�ت الرديئة والتف�ح 
امل�سيخ، تنظره� من ط�قة البيت، ولو ا�سرتيت ذلك جميعه مل� بلغت قيمته خم�سني 
الهواء،  ل�ستن�س�ق  منزله  من  يخرج  اأن  لالإن�س�ن  ميكن  ل  ال�ست�ء  اأوان  ويف  قر�ًس�. 
وذلك لكرثة الوحل يف الطريق، فقد ميكث عدة اأي�م رهني بيته، ولي�ض يف القرى 
خيل اأو حمري اأو بغ�ل اأو عواجل تجُْكري، فلي�ض اإل مركوب النعل، وقد يكون لبع�ض 

ْو�ض، وهو ولد اخلنزير. )م(. )1( اخَلَن�ِني�ض: مفرده� اخِلنَّ



ا عن فنون �أوربا ك�شف �ملَُخبَّ
(828

املت�سبعني عجلة يحركونه� ب�أرجلهم اإذا اأرادوا اأن يذهبوا من قرية اإىل اأخرى، فتجري 
بهم من دون ح�س�ن ول حم�ر، وبع�سهم يكون له ع�جلة �سغرية مفتوحة يجري به� 
ح�س�ن �سغري، فمثل ذلك ل يدفع عليه �سيء للمريي، ف�أم� العواجل املعت�دة واخليل 

فالبد من الأداء عليه� كم� �سي�أتي بي�نه يف حمله. 

وكنت كلم� ا�سطررت اإىل املوؤنة ذهبت اإىل البليدة م��سًي�، ومرة ا�سطررت اإىل 
اأن اأذهب يف الت�بوت الذي ينقل فيه الدم�ن، لكنه ك�ن ف�رًغ�، وعلى فر�ض اأن ي�سكن 
غني اإحدى هذه القرى فال ميكنه اأن يتنعم بغن�ه؛ اإذ ل يجد فيه� اإل م� يجده الفقري، 
القرية  تلك  اإق�متي يف  اأين مدة  ويعلم اهلل  لندرة وغريه�.  موؤنته من  اأن يجلب  اإل 
 )1( امل�سئومة مل يكن يل هم اإل بتح�سيل لوازم املعي�سة، فكنت اأجلب بع�ض الَقَط�يِنّ
من كمربيج وبع�ض النقل من روي�ست�ن واملزر من لندرة يف �سكة احلديد، ولكن ملَّ� 
َكبي مل  وجدته غ�لًي� اقت�سرت عن جلبه، ف��ستوىل علّي �سعف املعدة وَوَهن))( يف رجُ
اأح�ض به يف عمري قط، ف�إن ِمْزر))( القرى رديء؛ اإذ لي�ض منه اإل م� ينبط ب�ملنبطة 
دون املرعى يف زج�ج، وهو ك�لدواء �سواء اإل اإنه غري ن�فع، وقد غ�سي علّي مرة يف دار 

الدكطور »يل« واأن� اأترجم، ف�أمر خ�دمته ب�أن تتداركني بك�سرة خبز م�سوية.

اأم� ال�سيف ف�إنه واإن يكن غري مزهق اإل اأنه منغ�ض؛ لعدم وجود البقول املرطبة 
فيه، ولعوز الف�كهة كم� �ستعلم، ول �سيم� اأن اأكرث �سرب اأهل الريف اإمن� هو من من�قع من 

: احلبوب التي تجُطبخ: ك�لعد�ض، والفول. )م(. )1( الَقَط�يِنّ
))( َوَهن: �سعف. )م(.

))( امِلْزر: نبيذ الذرة. )م(.
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م�ء املطر، واأكرثه� يعلوه الطحلب، ف�إذا ن�سفت عمدوا اإىل الآب�ر - وهي قليلة - يدخرونه� 
اإىل احل�جة، وهي اأي�ًس� من املطر. اإل اأن الإنكليز قلم� ي�سربون امل�ء ف�إنهم ي�ستغنون عنه 
ب�جلعة، وقد م�سى علين� يف ال�سيف نحو �سهرين ل نذوق فيهم� �سيئً� من الف�كهة واخل�سرة 
اإل م� ندر. ويف �سهر ني�س�ن انقطع عن� املذيق الذي كن� ن�سرتيه لأجل القهوة؛ لأنهم ك�نوا 
اأن نتو�سل ب�إحدى الن�س�ء لت�سفع فين� عند  ي�سقونه اخلن�زير ول يبيعونه، ف��سطررن� اإىل 
�س�حبة البقرة يف اإمدادن� كل يوم مب� يكفي للقهوة فقط، ففعلت ثم ج�ءت مب�سرة لن� 
ب�أن تبيعن� كل يوم  بقبول خ�ل�ض �سف�عته� يف الَمِذيق)1(، واأن �س�حبة البقرة ر�سيت 

بن�سف بني تف�ساًل وتكرًم�، ف�أو�سعن�ه� �سكًرا وثن�ء ومط�أط�أة راأ�ض وانحن�ء. 

البقول،  من  ول  الف�كهة  من  �سيء  يوجد  يكن  املب�رك مل  ال�سهر  هذا  ويف 
وك�نت الب�سلة ال�سغرية تب�ع بيني، مع اأن احلقول كله� ك�نت ن��سرة زاهية، ف�مل�ر فيه� 

هو كراكب البحر وهو ظ�مئ. 

مزروعات �لإنكليز وثمارهم

واأكرث م� يزرع الإنكليز يف حقولهم اإمن� هو القمح وال�سعري واللفت والبط�ط�ض، 
واأ�سل جلب هذه اإليهم من اأمرييك� يف �سنة 86)1، ف�أم� البقول فيزرعونه� يف عر�س�ت 
ا، ومل� ك�ن جل علف البقر من اللفت، ك�ن حلمه�  الدي�ر ملوؤنتهم فقط، وهي قليلة جدًّ

ولبنه� ل يخلوان من طعمه. 

)1( الَمِذيق: اللنب املمزوج ب�مل�ء. )م(.
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واإذا زرعوا البقول فال بد واأن ي�سعوا معه� �سيئً� من امللح واجلري ويكرثون من 
ا ف�ح�ًس�، ف�إن الفول قد يعلو مقدار ق�مة  تدميله�، فلهذا ل تكون زكية، اإل اأنه� تنمو منوًّ
الربعة، وكذا اللوبي�ء والقمح وال�سعري والر�س�د يبلغ اأطول من ذراع، ونحو ذلك اخل�ض 
والنعن�ع والكرف�ض. وقد تبلغ الكرنبة قدر اجلرة الكبرية، وتكون التف�حة اأو الإج��سة نحو 
البطيخة ال�سغرية. وق�ض على ذلك الب�سل والكراث حتى اإن احليوان�ت الربية والبحرية 
ِزن مرة ديك  تكرب عندهم غ�ية الكرب، ف�إن ال�سرط�ن يكون يف قدر راأ�ض الآدمي، وقد وجُ

حب�سي فبلغ اأربعني رطاًل، ورطل الإنكليز نحو 0)1 درهًم�، وك�ن ارتف�عه ثالثة اأقدام. 

واأ�سل جلب اجلزر اإىل هذه البالد ك�ن من هولند، ومل ينبت هن� قبل �سنة 
40)1م، ولكنه مل يكن اأوًل يف هذا الكرب، واأ�سل جلب القنبيط ك�ن من جزيرة 
قرب�ض، وك�ن منذ �ستني �سنة ير�سل منه من هن� اإىل بالد الـبورتوغ�ل على �سبيل 
وغريه  القمح  يزرعون  وحني  والبقر جميًع�،  اخليل  على  ويحرثون  والطرفة.  الهدية 

ميدون خيًط� من اأول احلقل اإىل اآخره حتى ت�أتي الأقالم م�ستقيمة.

ويف كثري من البق�ع يخ�فون عليه من اآفة تعر�ض له من الدود؛ فيزرعون بينه 
� ليقتل الدود، ف�إذا ح�سدوا القمح ح�سدوا معه احل�سي�ض اأي�ًس� وب�عوه  يًّ َمّ ح�سي�ًس� �سجُ
حن معه، فقد قراأت يف كثري من  اأجُغفل فبقي خمتلًط� ب�لقمح وطجُ على حدته، ورمب� 
مع  امللح  و�سعهم  �سبب  اأي�ًس�  هو  وهذا  اخلبز،  من  م�توا  كثرًيا  اأن  الأخب�ر  �سحف 

البقول، ف�أعجب لقوم يطبخون طع�مهم بال ملح وميلحون مزروع�تهم وي�سمونه�.
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وق�سب  واحل�م�ض  احللو  والليمون  الربدق�ن  �سجر  عندهم  ينبت  ل  ومم� 
ال�سكر، واملوز واللوز والف�ستق، والتني وامل�سم�ض واخلوخ، والدراق وال�سنوبر والتمر 
والرم�ن، وهذا الأخري ل يعرفون م�هيته، وال�سب�ر والآ�ض والزيتون والبطيخ، والقث�ء 
والب�ذن�ن والب�مي� وامللوخية، واحلم�ض والعد�ض وامل��ض. وَقلَّ وجود اخلر�سف واخلي�ر 
وال�سفرجل، و�سجر التوت ل يرى اإل للفرجة، والطيب من ف�كهتهم اإمن� هو الإج��ض 

والتف�ح، وقد يكربان حتى متالأ الواحدة منهم� الكف. 

وهذا الأخري يدوم ال�ست�ء كله يف الَمَط�ِمر)1(، ولكن يب�ع يف القرى على قلة، 
واأ�سل جلبه اإليهم ك�ن من بر ال�س�م وذلك يف �سنة )))1م. ف�أم� الربدق�ن فريد اإىل 
املدن الكبرية من اإ�سـب�ني� و برتوغ�ل وكذا العنب، وقد يربون �سجرهم� يف بيوت من 
زج�ج، وي�سخنونه� ب�لن�ر؛ لأن حرارة هوائهم ل تكفي لإنب�تهم�، ولكن يكون �سعره 
اأغلى من �سعر املجلوب اإليهم، وم� ينبت يف غري هذه البيوت من العنب ف�إنه يبقى 

حرًثا وهو م� ل يونع، ويبقى ح�م�ًس� �سلًب�. 

قليلة  وهي  عندن�  الآ�ض  كحب  اأربعة  اأو  الثم�ر  من  اأ�سن�ف  ثالثة  وعندهم 
وكذلك  به�،  تذهب  ن�سمة  ف�أقل  الري�ح  على  تقوى  ل  كونه�  �سيم�  ول  اجلدوى، 

عندهم ثالثة اأ�سن�ف اأو اأربعة من البقول ل توجد عندن� وهي اأي�ًس� ت�فهة. 

ويحق يل اأن اأقول بعد الختب�ر والتحري: اإن جميع م� ينبت يف بالد الإنكليز 
هو دون م� ينبت يف فرن�س� يف الطيبة والزك�ء، وجميع م� ينبت يف هذه هو دون م� ينبت 

�أ فيه� احلبوب ونحوه�. )م(. )1( المط�ِمر: جمع »مطمورة« وهي حفرة حتت الأر�ض تجُخبَّ
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ْرِقني)1( يف الأر�ض، وقلة احلرارة  يف بر ال�س�م، وم� اأرى العلة يف ذلك �سوى كرثة ال�سِّ
يف ال�سم�ء، نعم اإن جميع م� ينبت عندهم هو اأكرب جرًم� مم� ينبت عندن� كم� تقدم، 

ولكن �ست�ن م� بني الكرب والطعم، اإل اأن الإنكليز يتن�ف�سون يف كل �سيء �سخم.

وعن�يتهم  املثمرة فكثرية عندهم،  والأ�سج�ر غري  والزهور  الري�حني  اأنواع  اأم� 
به� اأ�سد من عن�يتهم ب�لبقول امل�أكولة، على اأن جل اأزه�رهم ل عرف له، غري اأين 
راأيت عندهم جملة اأنواع من الزهور ذكية الرائحة مم� هو يف م�لطة ل رائحة له اأ�ساًل، 
الن�س�ء يف حم�وراتهن، حتى  وكثرًيا م� يذكره� املوؤلفون منهم يف كتبهم وتلهج به� 
اأعي�د  ويف  الزهر،  من  بب�ق�ت  يه�دينه�  �سواحبه�  فك�نت  مرة  �سجنت  اإحداهن  اإن 
ميالدهن يطرفن به، فيغني ذلك عن طرف القم��ض واجلواهر، فهي يف الواقع �سلة 
الرحم و�سبب الوداد، واإذا رق�ست امراأة  يف ملهى واأعجبت احل��سرين نقطوه� بب�قة، 

وعلى ذكر التنقيط يعجبني قول ابن املعتز يف مليح جّدر: 
��ْشَتَوى مَلَّا  جّدر  قمًر�  يا 

 
هموم َفِزْدَنا  ُح�ْشًنا  فز�ده 

 
حَى �ل�شُّ ِل�َشْم�ِس  َغنَّى  كاأمنا 

 
بالنُُّجوم َطَرًبا  َفَنقَطْته 

 

قلت: واأهل اللغة اأهملوا هذا احلرف بهذا املعنى، وال�سمري يف زاده يرجع اإىل 
التجدير املفهوم من الفعل، وهو رد على احلريري حيث منع اأن يق�ل جدر ب�لت�سديد 

لكونه لي�ض للتكثري. 

ْرِقني: ال�سركني: روث احليوان. )م(. )1( ال�سِّ
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�أر�س �إنكلرتة

اأم� اأر�ض اإنكلرتة فكله� �سهل حمروث مزروع ت�سبه اأر�ض البق�ع يف ال�س�م، فلن 
ترى فيه� بقعة واحدة بوًرا، فك�أنه� جميعه� لرجل واحد ذي عي�ل يف كونه� ل يغ�در منه� 
وًج�)1( ودي�ًرا، والظ�هر  رجُ حمط قدم من دون منفعة، فال ترى اإل غي��ًس� وحقوًل ومزارع ومجُ
اأن بالد الإنكليز اأعظم حرثً� واأعمر من بالد فرن�س�. وكل �سيء فيه� من ن�م وحيوان، 
تراه يف غ�ية الريع والنمو، وكنت قبل ح�سوري اإليه� اأح�سبه� كله� جب�ًل مل� كنت اأ�سمع 
من �سدة برده�، ف�إذا هي ق�ع �سف�سف، وقراأت يف بع�ض الأخب�ر اأن قيمة م� حت�سل من 

غالله� يف �سنة 1847 بلغت 4.000.000) لرية، وق�ض على ذلك �س�ئر ال�سنني.

واأح�سن بقعة يف الأر�ض يغ�درونه� مرعى لل�س�ن وم�سرًح�؛ فلهذا ك�ن حلم 
اإىل  يحت�جون  ف�إنهم  امل��سية  برتبية  عن�يتهم  �سدة  ومع  ا.  جدًّ ف�خًرا  عندهم  ال�س�ن 
ال�سنة  يبلغ يف  الرو�سية والغرب الأق�سى، وثمن م� يجلبونه منه�  جلب اجللود من 

000.000)1 لرية يذهب نحو ن�سفه� يف عمل الأحذية، والب�قي يف غري ذلك.

بني �إنكلرتة وفرن�شا

يجَُربَّى نحو خم�سة وثالثني  اإنكلرتة وفرن�س�  اأن يف كل من  ويف بع�ض ال�سحف 
مليونً� من الغنم، ومن كل من العددين يح�سل قدر من ال�سوف مت�س�ٍو، اإل اأن غنم 
فرن�س� يح�سل من حلمه� اأقل مم� يح�سل من تلك، وقد يبلغ احل��سل من اإقليم �س�سرت 

وج: جمع »َمْرج« الأر�ض الوا�سعة اخل�سراء. )م(. رجُ )1( مجُ
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من اجلنب مبلغ وافر، وم� يح�سل من لنب البقر يف فرن�س� يبلغ مليون ليرت، ثمن كل ليرت 
نحو ع�سرة �سنتيم)1(. وم� يح�سل من لنب البقر يف اإنكلرتة يبلغ �سعفي هذا القدر، ويب�ع 
ب�سعفي قيمة ذلك، والإنكليز يربون ثم�نية ماليني من امل��سية يف اأحد وثالثني مليون 

جريب، والفرن�سي�ض يربون ع�سرة ماليني يف ثالثة وخم�سني مليون جريب. 

وجزارو فرن�س� يذبحون يف ال�سنة غ�لًب� اأربعة ماليني من امل��سية تبلغ خم�سني 
مليون كيلو غرام، والإنكليز يذبحون مليونني، ول يذبحون من العجل قدر م� يذبح 

عند اأولئك. 

اأربعم�ئة  اللحم  ومن  فرنك،  مليون  م�ئة  احلليب  من  فرن�س�  يف  واحل��سل 
مليون، ومن احلرث م�ئت� مليون، واحل��سل يف اإنكلرتة من احلليب اأربعم�ئة مليون 
فرنك، ومن اللحم خم�سم�ئة مليون، فيكون احل��سل من كل بقرة يف اإنكلرتة من 
اللنب واللحم فقط اأكرث من احل��سل من البقرة يف فرن�س� من اللنب واللحم واحلرث 

مًع�. هذا م� نقلته وفيه نظر.

ما يجلبه �أهل �إنكلرتة

ومع خ�سب اأر�سهم وكرثة غاللهم كم� بين�ه اآنًف� ف�إنهم يجلبون كثرًيا من امل�أكول 
وامل�سروب من البالد الأجنبية، فقد قراأت اأنه يف مدة �ستة اأ�سهر جلبوا من البقر 7)).)1 
راأ�ًس�، ومن الغنم 68).9)، ومن البي�ض )4.74)6.4) بي�سة. ويف �سنة 0)18 جلبوا 
من اجلنب 7.000) طن، ويف �سنة 1848 جلب من اأرلند من البقر اثن�ن وثم�نون األًف� 

)1( ال�سنتيم: عملة تون�سية ك�نت م�ستعملة حتت احلكم الفرن�سي. )م(.
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و�ستة و�ستون، ومن  األف وثالثم�ئة  م�ئة  الغنم  راأ�ًس�، ومن  وت�سعون  واثن�ن  وخم�سم�ئة 
من  جلب  م�  وقيمة  واأربعون،  واأربعة  و�سبعم�ئة  األًف�  وثم�نون  واحد  ثالثم�ئة  اخلنزير 
البط�ط�ض يف ع�م واحد بلغت نحو ع�سرين األف لرية، وق�ض على ذلك الزبدة والف�كهة 

والقط�ين، وبهذا يتبني لك م� يلزم لأع�يل هوؤلء القوم واأ�س�فلهم.

ويف احلقيقة ف�إن اإنكلرتة قد �س�قت ب�أهله�، ولهذا يه�جر منه� يف كل �سنة نحو 
اإقليم »كنت«، ويف  اأق�ليمه� يف الن�س�رة والريع  األًف�، واأح�سن  م�ئتي األف وخم�سني 

كرثة اأ�سج�ر الف�كهة »دوفن�سري« واإذا دخلت حمى »�س�سري« فهرول.

حيو�نات �لإنكليز

اأم� حيوان�تهم فعلى ن�سق بقولهم من الكرب وال�سخ�مة، منه� اخليل وهي نوع�ن: 
املر�سو�ض،  ك�لربج  احل�س�ن  فرتى  الأثق�ل  جر  يف  ي�ستعمل  م�  وهو  �سخم  �سليع 
وهو  مم�سوق  والث�ين: خفيف  لرية،  م�ئة  وثمنه  اأرط�لهم  من  رطل  اأربعم�ئة  ويحمل 
للركوب وال�سب�ق، اأو جلر عواجل العظم�ء، ورمب� �س�ر يف ال�س�عة ثم�نية ع�سر مياًل. 
ويقولون: اإن خيلهم اأعتق من خيل العرب، واإن يكن اأ�سل بع�سه� من تلك. ويق�ل: 
اإنه يف زمن امللكة الي�س�بت مل يكن يف جميع مملكة اإنكلرتة اأكرث من األفي فر�ض، 
وبقرهم تعظم يف عظم جوامي�ض م�سر، وحلمه� طيب اإل اأنه كثري الدم، وهي ح�سنة 
اخللقة وال�سكل، وكذلك غنمهم ت�سمن �سمًن� ف�ح�ًس�، وهي اأي�ًس� مليحة ولكن لي�ض 
له� اأَلَي�)1( كغنم ال�س�م، ولعله� هي النوع الذي يق�ل له القهد. والهر عندهم ظريف 

ْيل. )م(. )1( اأَلَي�: جمع »اأَْلية« وهي م� تراكم من �سحم يف مو�سع العجز اأو الذَّ
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وهو اأحرى ب�أن حتلق احلواجب على فقده من هر قدم�ء امل�سريني، اأم� احلمري ف�إنه� 
قبيحة وغري ف�رهة على قلة وجوده�، ول وجود للبغ�ل عندهم، وندر روؤية املعزى. 

ومم� من اهلل به على هذه البالد اأن لي�ض فيه� حي�ت ول عق�رب ول رتياًل ول 
�سوام اأبر�ض ول ابن اآوى)1( يعوي يف الليل ول من�ض ي�أكل الدج�ج ول بعو�ض مينع 
ْرذان))( ت�سمع �سق�سقته�  من النوم ول براغيث يف الربيع اإل ن�دًرا. ويكرث عندهم اجلجُ
ق�ل يف  من�زلهم،  الألواح يف  البق لكرثة  البيوت، وكذا  وهي جتري حتت خم�سب 
اأبجدية الأوق�ت: هذا اجلرذ الأ�سمر الذي ي�سمى جرذ نوردي غلًط� هو اأعظم رزيئة 
يف دي�رن�، واأ�سل جميئه اإلين� ك�ن من بالد العجم وبع�ض البالد اجلنوبية يف اآ�سية كم� 
هو الظ�هر من كالم ب�ل�ض وغريه؛ حيث ق�ل: اإنه يف �سنة 9)17 زحفت اأ�سراب 
جرذان ل حت�سى من الرباري الغربية اإىل اأ�سطراخ�ن، حتى مل ميكن رده� بوجه م�، 
اأن كثرًيا من  اإل  ب�ري�ض،  ال�س�د�ض ع�سر زحفت حتى دنت من  القرن  اأو�سط  ويف 

جه�ت فرن�س� مل يزل خ�لًي� من هذه البلية.

فائدة يف عمر �حليو�ن

ق�ل بع�ٌض: اإن احل�س�ن يعي�ض من ثم�ين �سنني اإىل اثنتني وثالثني �سنة، والثور 
0)، والبقرة ))، واحلم�ر ))، واأ�سل نت�جه يف بالد العرب، والبغل 18، وال�س�ة من 
الغنم 10، والكب�ض )1، والكلب من 14 اإىل ))، واخلنزير ))، والعنز واحلم�م 8، 

)1( ابن اآوى: حيوان من ف�سيلة الكلبّي�ت ورتبة اللواحم يعي�ض يف البلدان احل�رة، وهو اأ�سغر حجًم� من الذئب. )م(.
َرذ« وهو ذكر الف�أر اأو الف�أر ال�سخم. )م(. ْرذان: جمع »ججُ ))( اجلجُ



من مالطة �إىل �إنكلرتة
37(7

والقط 10، والوز 8)، والببغ� من 0) اإىل 100، واليم�م من 0) اإىل 00). هكذا نقلته 
وهو غريب، ف�إن احلم�م واليم�م من جن�ض واحد.

وق�ل اآخر: الدب يعي�ض 0) �سنة، ونحوه الكلب والذئب والثعلب من 14 
اإىل 16، والأ�سد نحو 70، والقط يف اجلملة 14، والأرنب 7 �سنني، والفيل قد يعي�ض 
نحو  واجلمل  اإىل 0)،  من ))  والفر�ض  والكركدن 0)،  واخلنزير 0)،  �سنة،   400
100، والبقرة )1، وال�س�ن قلم� يج�وز 10 �سنني، والوعل يعمر طوياًل، والدلفني 0)، 
والن�سر قد يعي�ض 104 �سنني، والغراب 100، وال�سلحف�ة 107، ونوع من احليت�ن 

ا�سمه وال�ض ولعله الدخ�ض يعي�ض 1.000 �سنة.

بناء �لإنكليز وم�شاكنهم

اأو  الدي�ر  خ�رج  ي�سبغون  وقد  والأبي�ض،  الأحمر  ّر)1(  الآججُ فمن  بن�وؤهم  اأم� 
يجَُكلِّ�سونه))(، ثم ير�سمون عليه خطوًط� تبديه ك�أنه حج�رة مربعة مت�س�وية ل يدركه� 
اإل َمْن دن�))( منه� وتر�سمه�. وتبقى على ذلك �سنني بخالف بيوت لندرة، ف�إنه� مل� 
ك�نت هدًف� للدخ�ن وال�سب�ب مل تلبث اأن ت�سود كم� �سنذكر ذلك اإن �س�ء اهلل، ولهم 
يف جتديد الأبنية مه�رة غريبة، وذلك اأنهم اإذا اأرادوا مثاًل هدم دار هدموا اأوًل اأ�سفل 
جدرانه�، واأ�سندوا الق�ئم منه� بع�س�ئد)4(، ثم بنوا الأ�سفل فرمب� نز الهدم والبن�ء يف 
َعّد للبن�ء، وتتكّون امل�دة املحروقة من الطني اأو اأي خملوط اآخر ك�جلري والرمل اأو الأ�سمنت  ّر: َلنِب حمروق مجُ )1( الآججُ

والرمل. )م(.
َكلِّ�سونه: يغطونه ب�جلب�ض اأو اجلري. )م(. ))( يجُ

))( دن�: اقرتب. )م(.
)4( ع�س�ئد: رك�ئز اأو دع�م�ت. )م(.
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يع�ر�سون  خ�سب  قطع  من  ك�ل�سفينة  خ�رجه�  يبنون  البيوت  وبع�ض  واحد،  وقت 
بع�سه� ببع�ض، ثم يطينونه�، ورمب� ك�نت تلك الأخ�س�ب قدمية. 

ويف اجلملة ف�إن بيوت الفالحني ح�سنة مهند�سة، غري اأن القدمي منه� رمب� يكون 
األواح املك�تب  اأنواع، الأول: من  ال�سطوح عندهم على ثالثة  ف�إن  اأ�سغر من �سطحه، 
التي يتعلم عليه� اخلط وهي للدي�ر الكبرية، والث�ين: من اخلزف وهو للبيوت الو�سط، 
والث�لث: من التنب. فهذا يكون قبيح املنظر، وهو يرقع كم� يرقع الثوب، ويقولون: اإنه 
اأح�سن من غريه �ست�ء و�سيًف�، ف�إنه يف ال�ست�ء مينع الربد ويرد الثلج، ويف ال�سيف مينع احلر.

يف  الزج�ج  األواح  بني  والف��سل  �َسّنًم�)1(،  مجُ اإل  عندهم  ال�سطح  يكون  ول 
اأكرثه ق�سب�ن ر�س��ض بدًل من اخل�سب، ورمب� ك�ن الزج�ج قطًع� �سغ�ًرا  ال�سب�بيك 
ك�لكف مربعة وخمم�سة فيكون للعني اأنيًق�، وحيث ك�ن يف ال�س�بق �سريبة للمريي 
اإذا زادت على ثم�نية، ك�ن الن��ض يتح��سون من جم�وزة هذا القدر،  على الطيق�ن 
ًع� بنور اهلل وهوائه، ولكن ق�م مق�مه� �سريبة اأخرى، وكل دار ل  ولكنه الآن اأبطل، متتُّ
تهم كله� من خ�سب ل من حديد، والغ�لب  بد واأن يكون فيه� عدة مواقد للن�ر. واأ�ِسرَّ
َرابّي))(، واأث�ثهم بني بني، وقلَّ  اأن اأر�ض من�زلهم تكون مفرو�سة ب�للبد اأو الب�سط من الزَّ
اأن ترى عندهم من ال�سور اإل �سورة كبري الع�ئلة، و�سورة اخليل يف ال�سب�ق، اأو �سورة 

اأرانب وكالب. 

ًم�: مرتفًع�. )م(. �َسنَّ )1( مجُ
ْربّية«، وهي الب�س�ط الذي يجل�ض عليه. )م(. َرابّي: جمع »الزُّ ))( الزَّ
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اأم� بيوت الأغني�ء واملرتفهني فال �سيء اأجمل منه�؛ لإحك�م بن�ئه� وح�سن 
ترتيبه�، وحيط�نه� من داخل مغ�س�ة ب�لورق الف�خر املنق�ض، وطيق�نه� حمكمة الو�سع، 
من  واأر�سيته�  ودرجه�  والربيق،  ال�سف�  يف  البلور  يق�رب  وهو  الزج�ج،  قطع  كبرية 
واأ�سونتهم  وموائدهم  تهم  اأَ�ِسرَّ ف�إن  الأث�ث،  يف  زائد  اإ�سراف  ولهم  املتني،  اخل�سب 
وكرا�سيهم وخزائن كتبهم كله� من اخل�سب امل�سمى ب�مل�هيكون، وقد تبلغ قيمة ذلك 
اأو  الأمل��ض  من   � حليًّ الدار  ل�سيدة  ترى  فلن  ذلك  ومع  لرية،  نحو 00)  اجلملة  يف 
اأن يغطوا الدرج ب�جلوخ  اإ�سرافهم  �س�ًل من الك�سمريي، وهي عك�ض ع�دتن�، ومن 
املنقو�ض اأو الزرابي الف�خرة وفوقه� الكت�ن النفي�ض يدو�سون عليه. ومراحي�سهم يف 
ال�سفة  هذه  على  مرح��ًس�  ذكروا  اإذا  الفرن�سي�ض  اإن  والرتتيب، حتى  النظ�فة  غ�ية 
ق�لوا: اإنه مرح��ض اإنكليزي، وكنت مرة �سيًف� لأحد بخالئهم فلم� اأ�سبحت طلبت 
الكنيف فدللت عليه، واإذا هو يف غ�ية الزخرفة والإحك�م حتى اإين اأحجمت عن 
فتحه وا�ستعم�له، وخطر بب�يل حينئذ م� ق�له بع�ض الظرف�ء يف بخيل اأنفق على كنيف 

له �سبعم�ئة درهم قد ا�ستدانه� »ليت �سعري م� الذي يريد اأن يخراأ فيه«.

واإج�رة امل�سكن للغريب اإمن� تكون ب�لأ�سبوع، ول بد اأن يخرب اأهل املنزل قبل 
خروجه ب�أ�سبوع؛ ف�إذا علموا ذلك ته�ونوا يف خدمته، واإذا ا�ست�أجر اأحد م�سكًن� يف دار 
من م�ست�أجر الدار وفر�سه، وك�ن امل�ست�أجر ل يوؤدي غلة الدار اإىل م�لكه�، حق للم�لك 
اأن ي�ستويل على كل �سيء يف الدار. ثم اإن البن�ء يف الأ�سل ك�ن من اخل�سب والطني، 
ثم من الآجر، ثم من احلج�رة غري املهندمة، فلم� متدن الن��ض وتبحروا يف ال�سن�ئع �س�ر 

من املرمر.
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نبذة عن ��شتخد�م �حلجر يف �لبناء

والبن�ء من احلجر عرف عند اأهل �سور من القدمي ثم ا�ستهر عند جميع الأجي�ل، 
ومل يعرف يف اإنكلرتة قبل �سنة 670م، وك�ن املحدث له راهبً� ا�سمه بن�ديكتو�ض، واأول 
ج�سر بني منه يف هذه البالد ك�ن يف �سنة 1087م. اأم� البن�ء من الآجر ف�إمن� عرف عن 
�سنة 98)1م  ويف  ب��ستعم�له،  الإنكليز  ملك  األفريد  اأمر  �سنة 886م  ويف  الروم�نيني، 
ا�ستح�سن تعميمه، وك�ن بن�ء لندرة اإذ ذاك من اخل�سب غ�لبً�. واأم� الزج�ج فيق�ل: اإن 
اأول من تعلم �سنعته اأهل م�سر؛ ف�إنهم اأخذوه� عن هرم�ض. وق�ل بلينيو�ض: بل ك�ن 
اخرتاعه يف �سورية، وك�ن له مع�مل يف �سور من القدمي. وقد ذكره الروم�نيون يف عهد 

طيبرييو�ض، وعلم من اأنق��ض مبب�ي اأن الزج�ج ك�ن يف طيق�نه� �سنة 79 قبل امليالد.

ثم يف  فرن�س�،  عرف يف  ثم  اإيط�لي�،  يف  ك�ن  اأورب�  يف  اتخ�ذه  ا�ستهر  م�  واأول 
اإنكلرتة، ويف �سنة 1177 ا�ستعمل يف دي�ر بع�ض الأعي�ن ولكنه ك�ن جملوبً�، ويفهم 
من كالم فلتري اأن اأول من �سهره يف بالد الإنكليز رجل من فرن�س�، وذلك يف �سنة 
1181، ويف �سنة 7))1 اأن�سئ له معمل، ويف �سنة ))16 اأك�سب رونًق� و�سف�ء، ويف 

زمن وليم الث�لث اأتقن اإىل الغ�ية.

عاطلو �لإنكليز

اإل  ال�سرطة  من  القرية  يق�م يف  ل  اأنه  الفالحني  بالد  التدبري يف  �سوء  ومن 
ي�ستخدمهم  مل  اإذا  القرية  اأهل  ف�إن  وال�سرقة،  احلريق  فيه�  يكرث  فلذلك  واحد، 
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تنزعني اإىل ارتك�ب كل �سر، فيعمدون اإىل اإحراق  م�ست�أجر الأر�ض يبقون معطلني مجُ
اأك�دي�ض)1( القمح واحل�سي�ض املكد�سة يف احلقول يف ليلة ذات ريح؛ فت�سري الن�ر 
اإىل  وت�سري  ب�لكلية  اأن تال�سيه  تلبث  ثم ل  يطفئه�،  ولي�ض من  البيوت  بع�ض  اإىل 
غريه، فرمب� احرتقت القرية كله� يف ليلة واحدة، ويف مدة �سهرين من اإق�متي بتلك 
الغالل، وك�ن �سبب ذلك من هوؤلء  اأكدا�ض  القرية وقع خم�ض ع�سرة حريقة يف 
لني عن ال�سغل ت�سفًي� من غيظهم من م�ست�أجر الأر�ض. وراأيت اآث�ر قرية ك�نت  املعطَّ
ت�ستمل على خم�سني بيًت� احرتقت ب�أجمعه� يف ليلة واحدة، بل اإن كثرًيا من هوؤلء 
الفج�ر ينهبون الكن�ئ�ض، وقد يدخلون الدي�ر من مداخن املواقد الن�فذة اإىل ال�سطح 
وي�سرقون م� قدروا عليه، ويف كل ليلة قبل النوم يو�سي املخدوم خ�دمه واملخدومة 

خ�دمته� ب�إطف�ء الن�ر والنور. 

قط))( ف�إنهم ميكثون يف امل�ست�سفى ويقوم بنفقتهم الق�درون  اأم� الع�جزون وال�سُّ
من الرعية، ف�إن احلكومة ل تنفق �سيًئ� على امل�ست�سفي�ت ول على ت�سليح الطرق ول 
على ترتيب ال�سرطة اأي�ًس�. اإل اأن اأكرث الن��ض ي�ستنكفون من املكث يف امل�ست�سفى 

كم� ذكرن� �س�بًق�.

وقد تقرر عند الإنكليز جميًع� اأن الت�سدق على الفقراء يحملهم على الك�سل 
والتواين، فم� يعطون فقرًيا اإذا مروا به ولو ك�ن عري�نً� اعتم�ًدا على وجود هذه امل�ست�سفي�ت، 

)1( اأك�دي�ض: اأكوام. )م(.
ْقط: اأوب��ض الن��ض واأ�س�فلهم. )م(. ))( ال�سُّ
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ترى  ف�إنك  امل�سكرات؛  �سرب  انهم�كهم يف  من  هو  فقرهم  اأكرث  اإن  يق�ل:  اأن  وميكن 
منهم فقراء كثريين ب�أخالق من الثي�ب)1(، ومهم� يك�سبوه ينفقوه يف اجلعة، ول يزالون 
يَْكَرعون))( منه� حتى جتحظ عيونهم وتنعقد األ�سنتهم عن الكالم، ول يزالون يلهجون 
بذكره� فهي عندهم يف ال�ست�ء للت�سخني ويف ال�سيف للرتطيب، ومع ذلك فهم ب�لن�سبة 
اإىل اأهل املدن اجل�معة اأ�سحى واأعف، كم� اأنهم اأ�سخى منهم واأكرم، وهذه خطة ع�مة يف 
جميع البالد، ف�إن اأهل املدن مل� ك�ن احتي�جهم اإىل اأ�سب�ب املعي�سة والرف�هية اأكرث ك�ن 

الكرم فيهم اأقل، وذكر الطبيب بوخ�ن اأنه عرف يف زم�نه ن�س�ء بعن اأولدهن ب�جلعة. 

ثم اإن الإنكليز ط�مل� افتخروا بهن�ء العي�ض داخل دي�رهم، وهو عب�رة عن اأمرين؛ 
اأحدهم�: التمتع بكل م� يلزم لالإن�س�ن يف معي�سته، والث�ين: ترتيب و�سع الأ�سي�ء 
اأن يكون لكل �سيء مو�سع خ��ض به، ولكل مو�سع �سيء، فمن  املتمتع به�، وهو 
غ�سل يديه مثاًل يف َط�ْست))( على م�ئدة ثم تن�ول املن�سفة من ج�نب امل�ئدة من دون 

اأن يغ�در مو�سعه ويفت�ض عليه�، فقد ات�سف ب�أنه متهَنّئ، وق�ض على ذلك. 

من مفاخر �لإنكليز

و�سًع�  واأحكمهم  ترتيًب�  الن��ض  اأعظم  ذلك  يف  الإنكليز  اإن  يق�ل:  واحلق 
لالأ�سي�ء، وك�أنهم اإمن� ورثوا هذه اخللة ك�بًرا عن ك�بر، ومن تعود على هذه احل�ل عندهم 
فال ميكنه اأن يتهن�أ بعده� يف معي�سته يف البالد امل�سرقية. ق�لوا: وعلى هذا الأ�سل 

)1( اأخالق من الثي�ب: ثي�ب ب�لية. )م(.
))( َيْكَرعون: ي�سربون. )م(.

))( َط�ْست: اإن�ء كبري م�ستدير من نح��ض اأو نحوه ي�ستعمل للغ�سيل. )م(.
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بنيت بيوتن�، بحيث اإذا تبواأه� اأحد ل يحب اأن يخرج منه�، ول�سيم� و�سع مواقدهم؛ 
ف�إنه� ت�سع من الفحم م� �سئت، وبذلك يح�سل لهم الدفء يف ال�ست�ء وهو من األزم 
م� يكون. وعندهم نحو ثم�من�ئة األف دار مفردة يق�ل له�: »كوت�ج«، ل ميكن لغريهم 

من الن��ض اأن يعي�ض يف مثله� ح�لة كونه� منفردة.

ف�أم� دعواهم ب�أن َمَب�ِقلهم)1( مريعة غ�سة بحيث تكفي لكل م� يلزم لهم، واأن 
زائًدا عليه�،  �سيًئ�  اأن يقرتح  لل�سهواين  ب�ملراد حتى ل ميكن  وافية  واأدواتهم  اأث�ثهم 
فلي�ست يف حمله�، فقد مر بك اأن كثرًيا من البقول والف�كهة ل ينبت عندهم، وميكن 
اأن يق�ل اإن ذلك غري �س�ئر من مل يتعود عليه، ف�أم� من جهة الأث�ث ف�إن جميع �سك�ن 

اأورب� املتمّدنني م�سرتكون فيه، على اأنهم حمرومون من كثري من املالهي والفرج.

مناير �إنكلرتة وغريها

�سطوطه�  ك�نت  كذلك  ع�مر،  حمروث  كله�  اإنكلرتة  اأر�ض  اأن  وكم�  هذا 
ب�أجمعه� مر�سعة ب�ملن�ير والأعالم لهداية ال�سفن، ف�إن يف �سواحلهم م�ئتي من�رة ل 
تزال اأنواره� متقدة الليل كله، وجملة املن�ير التي يف �سواحل فرن�س� ال�سم�لية والغربية 
89، والتي يف هولند 6)، وم�س�ريف من�يرهم توؤخذ من ر�سم يجعل على ال�سف�ئن 
األف لرية  امل�سحونة التي متر به� وهو يختلف. وقد يبلغ يف ال�سنة م�ئتني وخم�سني 

ينفق نحو ثلثيه يف لوازمه� ويدخر الب�قي لأجل ترميمه�. 

)1( َمَب�ِقل: اأرا�ٍض ذات نب�ت يغتذي منه الإن�س�ن اأو بجزء منه. )م(.
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من�رة  الدني�  عج�ئب  من  يعد  ب�أن  يجدر  مم�  اإنكلرتة  يف  بنيت  من�رة  واأعظم 
مَّ عليه� امل�ء)1( يف اإحدى ال�سنني ف�أب�ده�  اأد�سطون وذلك يف �سنة 1670، ولكن طجُ

راأ�ًس� فلم يبق منه� �سوى قطعة �سل�سلة من حديد. 

واأول من�رة عرفت يف الزم�ن القدمي املن�رة التي بنيت على �سخر ف�رو�ض قب�لة 
ال�سنعة، وذلك يف عهد بطليمو�ض  العجيب  املرمر الأبي�ض  الإ�سكندرية، وك�نت من 
نَِّته�))( دائًم� لهداية  فيالدلفو�ض ملك م�سر �سنة )8) قبل امليالد، فك�ن الن�ر يوقد يف قجُ
ال�سفن اإىل مر�سى املدينة املذكورة حتى قيل: اإنه� ك�نت تجَُرى من م�س�فة م�ئة ميل وهو 
َمِظنَّة لالإنك�ر، ويق�ل: اإن م�س�ريفه� بلغت 00.000) لرية اإنكليزية بح�س�ب اأن الدراهم 
ك�نت من �سرب م�سر، وقد عّدت من عج�ئب الدني� ال�سبع، وبلغت من ال�سهرة والعجب 

بحيث اإن ا�سمه� اأطلق على كل من�رة بنيت بعده� اإىل يومن� هذا تقريبً�.

ويف ت�ريخ م�سر لعبد اللطيف البغدادي اأن بع�ض ذوي العن�ية ذكروا اأن طوله� 
الطبقة  ق��سه� فوجده� ))) ذراًع�، وهي ثالث طبق�ت؛  بع�سهم  واأن  0)) ذراًع�، 
الأوىل: مربعة وهي م�ئة ذراع، والطبقة الث�نية: مثمنة وطوله� 81 ذراًع� ون�سف ذراع، 
الث�لثة: مدورة وطوله� 1) ذراًع� ون�سف ذراع. ق�ل: »وفوق ذلك م�سجد  والطبقة 

ارتف�عه نحو ع�سر اأذرع«.

مَّ عليه� امل�ء: غمره�. )م(. )1( طجُ
ِته�: اأعاله�. )م(. نَّ ))( قجُ
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عجائب �لدنيا

وعج�ئب الدني� فيم� عده بع�سهم م� عدا م� ذكر هي اأهرام م�سر، واملوزليوم 
اأف�سو�ض  اأرطيم�سي� ملوزلو�ض ملك ق�ري�، وهيكل دي�نة ابنة جوبيرت، يف  وهو قرب بن�ه 
واأ�سوار مدينة ب�بل وحدائقه� املتدلية، و�سنم ال�سم�ض من نح��ض يف رود�ض، ويق�ل 
َبل عند ج�هلية العرب، قلت:  له: قولو�سو�ض و�سنم جوبيرت، وقيل: اإن جوبـيرت هو هجُ
ومن العجب يف هذه العج�ئب اأنهم مل يعدوا منه� �سد ال�سني؛ فقد ق�ل فلتري: اإن 
اأم�كن  األف وخم�سم�ئة ميل مرتفًع� على جب�ل �س�خمة ومنحدًرا يف  دورته م�س�فة 
وعرة املرتقى، وعر�سه يف جميع هذه املوا�سع ع�سرون قدًم�، وارتف�عه اأكرث من ثالثني، 
وهو اأعظم من اأهرام م�سر يف القدر واملنفعة، بن�ه اأهل ال�سني ح�جًزا بينهم وبني الترت، 

وذلك يف �سنة 7)1 قبل امليالد. 

هو�ء �إنكلرتة

اأم� هواء اإنكلرتة ف�إنه كثري التقلب يختلف يف اليوم الواحد مرات، وبينم� يكون 
� وال�سم�ء نقية اإذا ب�لغيم قد طبق الأفق وتراكم حتى حت�سب اأنه مل يكن  اجلو م�سحيًّ

�سم�ض قط.

يوم ثالثني، ويف غده خم�سني، ومع ذلك فال  الهواء يف  يبلغ درج�ت  وقد 
ي�سح اأن يحكم عليه ب�أنه وخيم ول�سيم� على َمْن اأَِلَفه، ف�إن الغ�لب على بنية الإنكليز 
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ال�سالعة)1( وال�سدة، واإن كثرًيا منهم يعمرون فوق امل�ئة �سنة، ويف مدة ثالث �سنني 
اإنكلرتة ووال�ض 66) �سخ�ًس� وعمرهم من امل�ئة ف�س�عًدا، وم�ت رجل يف  م�ت يف 
كورة »هويل وود« وقد بلغ من العمر م�ئة وثالث ع�سرة �سنة، وبقي متمتًع� بجميع 

حوا�سه، واأو�سى و�سية مبينة، ومل يعرف املر�ض اإل قبل موته ب�س�عة واحدة. 

ومتى مت لهم �سحو يوم ت�م راأيت الن��ض جميًع� يلهجون مبح��سنه ويذكرون بهجته، 
فهو عندهم عيد ومو�سم. ويف احلقيقة ف�إنه اإذا انلى الغيم وظهرت ال�سم�ض مل يكن 
�سيء اأبهج من ذلك، ف�إن بالدهم كله� مروج وغي��ض كم� ذكرن� �س�بًق�، وقد ترى يف 
الأ�سج�ر املت�س�فة األوانً� خمتلفة، وترى احلقول ك�أنه� ب�سط من �سند�ض اأخ�سر، ول يخفى 
اأن هواء الر�ست�ق والريف اأ�سح واأ�سلم من هواء املدن الكب�ر التي يكرث فيه� الدخ�ن 
والعفون�ت والأقذار، اإل اأنه ل ميكن اخلروج يف الريف �ست�ء حني تكون امل�س�لك وحلة، 

فلهذا ميكن اأن يق�ل: اإن اأهل املدن اأكرث حركة وري��سة من اأهل الأري�ف. 

وبذلك حت�سل املوازنة م� بني طيب هواء هوؤلء وَوَخ�َمته))( عند اأولئك، وقد 
�سبقت الإ�س�رة اإليه، ف�أم� من ابتلي ب�ل�سل والربو اأو �سيق ال�سدر فال ي�سح له مق�م 
ا، ف�إن النه�ر اإذ  يف هذه البالد اأيًّ� ك�ن، وكم� اأن لي�ليهم يف ال�ست�ء تكون طويلة جدًّ
ا ف�إن النه�ر يف  ذاك عب�رة عن ثم�ين �س�ع�ت كذلك تكون يف ال�سيف ق�سرية جدًّ

)1( ال�سالعة: القوة. )م(.
))( َوَخ�َمته: ثقله. )م(.
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�سهر حزيران يكون �ست ع�سرة �س�عة ون�سًف�، فيكون الليل كله ك�ل�سفق اإل اأن يلب�ض 
ْكنة)1(.  اجلو الغيم والدُّ

عليه،  تقي�ض  ق�نونً�  لتتخذه�  هن�  الهواء  الكالم على  ولنذكر لك جملة من 
ف�أقول: اإنه يف الث�ين ع�سر من �سهر ت�سرين الأول اأحوج الربد اإىل اإيق�د الن�ر، وكن� 
اأي�ًم� عديدة ل  نرى اأهل القرية كلهم ي�سطلون، فحذون� حذوهم، وبقيت ال�سم�ض 
ترى اإل ملًح�، وك�نت تطلع يف ال�س�عة ال�س�د�سة وتغرب يف اخل�م�سة، ول يك�د يكون 
بعد غروبه� �سفق، ويف الواقع ف�إن الن�ر عندهم تقوم مق�م ال�سم�ض، ف�إنهم ين�سفون 
عليه� الثي�ب، ويتلذذون ب�لنظر اإليه�، ول �سيم� اإذا ك�نت ذات لهب، وقد بلغت منهم 
األفتهم به� بحيث اإذا جل�سوا يف ال�سيف حني ي�ستغنون عنه� يطوفون ب�ملوقد، ويوؤثرونه 

على اجللو�ض عند ال�سب�بيك.

اإل اأنه من يجل�ض عند املوقد فال بد له من اأن يغ�سل يديه ووجهه يف اليوم 
مراًرا، حتى اإن ِغاللته))( تت�سخ من اأثر الفحم من حتت ثي�به، ويف الرابع والع�سرين من 
ال�سهر املذكور ك�نت ال�سم�ض تطلع يف ال�س�عة ال�س�بعة وتغيب قبل ال�س�عة اخل�م�سة، 

ويف ال�س�د�ض من ت�سرين الث�ين ك�نت تطلع عند الث�منة وتغيب بعد الرابعة.

ويف هذا ال�سهر يكرث وقوع ال�سب�ب، في�أخذ ب�لكظم اإذ امل�سي فيه ل يخلو من 
بع�ض اأذى ب�لب�سر، وي�سمون هذا ال�سهر »نح�ر الأعن�ق«، وقبل عيد امليالد ك�ن �سحو 

ْكنة: لون بني احلمرة وال�سواد. )م( )1( الدُّ
))( ِغاللته: م� يلب�ض حتت الثوب. )م(.
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عظيم، فك�نت ال�سم�ض ترى ع�مة النه�ر، ومل يكن الربد يحوج اإىل ال�سطالء، واإمن� كن� 
نوقد الن�ر ملجرد الرتي�ح لروؤيته� كم� هي ع�دتهم، ويف ال�سنة الث�نية قبل العيد املذكور 
اإىل  �سروقه�  �س�عة  من  فيه�  ال�سم�ض  فظهرت  ك�ملني،  يومني  مدة  ال�سم�ء)1(  اأ�سحت 
غروبه�، ولكن وقع برد �سديد جمدت منه املي�ه حتى يف الآنية، فلم يكن كب ال�سلحف�ة 
فر  فر))( على املن�قع والربك كم� تَْطِ م�نًع� له كم� ق�ل �س�حب الق�مو�ض، وك�نت الأولد تَْطِ

على ال�سخرة ال�سم�ء، واإذا ك�سرته� ت�سققت عن األواح كلوح الب�ب.

األربت  الـربن�ض  اإن  �س�ئعة عند جميعهم حتى  ع�دة  اجلليد  والتزحلق على 
نع�ًل  يلب�سون  يتزحلقون  به، وحني  مو�سع خ��ض  مع خوا�سه يف  يطفر  امللكة  زوج 
ك�لقب�قيب، وهو عندهم من الأمور الري��سية، وكن� نرى ال�سقيع على وجه الأر�ض 
على  منه  األقيت  واإذا  الطيق�ن،  زج�ج  على  يجمد  امل�ء  وك�ن  مر�سو�ض،  ملح  ك�أنه 
الأر�ض مل يلبث اأن يجمد اأي�ًس�. اأم� املطر فلم يقع اإىل وقت امليالد اإل رذاًذا، وقلم� 
� كم� ينزل يف بر ال�س�م وم�لطة، واإذا انقطع عنهم �سهًرا ف�أكرث  ينزل يف غريه اأي�ًس� �سحًّ
ل ي�ست�سقونه ب�لأيدي كم� يفعل امل�لطيون؛ لأن ثراهم ل يزال نديًّ� من املطر ال�س�بق، 
له  ن�سمع  كله ومل  ال�ست�ء  فقد م�سى  الرعد  ف�أم�  والربيع،  اخلريف  وقوعه يف  واأكرث 

ق�سفة، واإمن� �سمعن�ه يف اأي�ر وال�سم�ض ح�رة. 

َفت. )م(. )1( اأ�سحت ال�سم�ء: �سَ
فر: تقفز يف ارتف�ع. )م(. ))( َتْطِ
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وك�ن �سهر ني�س�ن اأبرد من اآذار، ويف اأوا�سطه �سقط ثلج وبرد �سديد، وك�ن اآخر 
اآذار اأبرد من اأوله، فقد احتجبت فيه ال�سم�ض اأي�ًم� متوالية، ويف اأوائل الع�م الث�ين 
كم�  �سديًدا  الربد  يكن  ومل  ال�سجر،  وروؤو�ض  وال�سطوح  الأر�ض  وجه  الثلج  غطى 
يكون عند �سقوط ال�سقيع، ويق�ل: اإن كثرًيا يهلكون يف الطريق حينئٍذ اإذا مل يكونوا 
خبريين به� فيقعون يف مهواة على حني غفلة فيعطبون. ورمب� �سقط الثلج على ال�س�ء 
يف احلقول فت�سل الطريق. وقد �سمعت اأن امراأة �سقط عليه� الثلج وهي حتت �سجرة 
ت�ستذري به�)1( فلم ميكنه� التحول من مو�سعه�، فلبثت فيه ب�سع اأي�م، حتى ج�ء من 
اأخرجه� منه وقد �سقطت اأ�س�بع يديه� ورجليه� وبقيت بعد ذلك حية. ويق�ل: اإن بق�ء 
الثلج يف املزارع اأي�ًم� ن�فع للزرع، ول �سيء اأ�سق على امل��سي من امل�سي عليه حني 

يذوب بخالف م� اإذا ك�ن متلبًدا.

ولالإنكليز لهج عظيم يف حم�وراتهم وكتبهم مبح��سن اأي�ر لنك�س�ر حدة الربد فيه، 
اإل اأنه يف الواقع من اأنح�ض ال�سهور؛ وذلك لنقط�ع الف�كهة والبقول فيه اإل م� ندر، ويف 
اأوله تدور ال�سبي�ن والبن�ت يغنون ويجتدون من اأهل البيوت وامل�رين يف الطرق، وك�ن 
قدم�ء الإنكليز يرق�سون فيه يف احلقول واملزارع، ويجعلونه يوم م�سرة وطرب حتى اإن 
ال�سفلة يف لندرة يعيدونه اإىل الآن فيتخذون نحو �سجرة ويرق�سون حوله� يف ال�سوارع، 
ويف اأوائل �سب�ط يطوف الأولد اأي�ًس� يغنون لف�لنتني، وهو يوم تزاوج الطيور، وفيه تته�دى  

و�ض))( مزخرفة. رجُ ال�سب�ن وال�سواب ب�لر�س�ئل والأ�سع�ر على طجُ
)1( ت�ستذري به�: ت�ستظل به�. )م(.

و�ض: جمع »ِطْر�ض« وهو ال�سحيفة. )م(. رجُ ))( طجُ
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ومن اأول �سهر حزيران اإىل الع�سرين منه ح�سل حرِّ يقرب من حرِّ م�لطة، فك�نت 
ال�سم�ض تبدو من اأول النه�ر اإىل اآخره، ثم اكفهر اجلو وَدَهم)1( الربد ووقع املطر الغزير، 
وحني ي�ستد احلر يبلغ ثم�نني درجة )اإنكليزية( وغ�ية الربد ع�سرون، واأبرد الري�ح عندهم 
هي ال�سرقية ثم ال�سم�لية اأم� الغربية فال تك�د ت�أتي من دون مطر. والغ�لب حينئٍذ اأن 
تنك�سر �َسْوَرة الربد، ويعقبه دفء مغر ب�لك�سل والعجز حتى يود الإن�س�ن اأن تعود الريح 
الب�ردة واإن اأط�رت عنه الثي�ب، ومب� مر بك من تقلب الهواء عندهم تعلم اأنه ل يح�سن اأن 

يرتجم اإىل لغتهم قول بع�سهم من ق�سيدة ميدح به� امللكة، وهو:
َفًة مِل َعا�شِ  َتْلِوي �لرياُح َمَثاِنَ �لرَّ

 
فتعتدُل �أر��شيها  يَب  ُت�شِ  حتى 

وهو نظري قول املتنبي:
بلٍد من  �لهوُج  ياُح  �لرِّ �أتتها  ِبرَتتيِب �إذ�  �إل  ِبَها  تُهبُّ   فما 

لكن بيت املتنبي �س�مل من ال�سرورات، وقلت اأن� من ق�سيدة طويلة:
َهَوى ُنُفو�ِشِهم َعْن َمْذَهِب �ِلرَيِ َما �أَْن يحيل ُحوؤوٌل يف َهَو�ِئِهم

 
اإ�س�رة اإىل اأن تقلب الهواء عندهم ل يغري طب�عهم عن فعل اخلري، و »اخلري« 
ف�إنه عند �سدة الربد هن� ل  ب�لك�سر الكرم وال�سرف والأ�سل والهيئة، ويف احلقيقة 
يفكر الإن�س�ن اإل يف ال�ْسِطالء))(، ول تزال ت�سمع من كل َمْن تلق�ه لفظة الربد، واإذا 
تفوه به� فرك يديه، وت�أفف ليدل على �سدق م� يقول ول �سيم� الن�س�ء، حتى اإنهم رمب� 
ق�لوا ذلك يف يوم ل برد فيه، فك�أن األ�سنتهم مرنت على ذلك، وكثرًيا م� ترى اأي�ًس� 

)1( َدَهم: َحلَّ فج�أة. )م(.
ن ب�لن�ر للتدفئة. )م(. ِطالء: الت�سخُّ ))( ال�سْ
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 و�سف الربد والن�ر يف كتبهم، وي�سمون املراأة »رفيقة املوقد« والإ�س�فة بتقدير »عند« - 
وقد جرت الع�دة عندهم ب�أنه ل يحرك الن�ر اإل َمْن ك�ن من اأهل البيت اأو من ط�لت 

األفته بهم. 

ويف اجلملة ف�إن الن�ر األيفهم مدة ثم�نية اأ�سهر يف ال�سنة، وبهذا تعلم اأنهم ليرون 
يف و�سف اجلنة نعيًم� لأن الإن�س�ن اإذا ك�ن مقروًرا ل ي�ستهي اأن ي�سمع بذكر املي�ه 
والظالل والأ�سج�ر، بل ك�نوا يقولون تلك اجلنة نريانه� م�سطرمة، ومواقده� حمتدمة، 
وَح�َسبه�)1( معتد، وحطبه� من�سد، وفحمه� موؤبد، وم�سعره� خملد، فهنيًئ� للم�سطلني، 
وطوبى للم�ستدفئني، األي�ض اأن عب�دة النريان يف بالد الفر�ض ن�س�أت عن الربد، كم� 

ق�ل ابن �س�ره يف املعنى:

ُكم ِباأَْر�شِ َيام  �ل�شِّ َتْرُك  لنا  ا وهو �َشيٌء حمّرُم  �أُِحلَّ  و�ُشْرُب �حُلَميَّ
فاإنها   �جَلِحيِم  َناِر  �إىل  و�أَْرَحم ُ ِفر�ًر�  �شلري  ِمْن  َعَليَنا  �أََرقُّ 
 

لئن َيُك ربي ُمْدِخِلي يف َجَهنمَّ
 

ُم ففي ِمْثِل هذ� �ليوِم َطاَبْت َجَهنَّ
 

�ملناخ وحياة �لب�شر

ثم اإنه ل يخفى اأن اأهل البالد احل�رة يكونون اأذكى ذهًن�  واأ�سرع فهًم� من 
اأهل البالد الب�ردة، اإل اأنهم ل يكون لهم َجَلٌد على الأعم�ل ال�س�قة؛ لغلبة الرتهل 
البالد  اأهل  يلحقوا  اأن  ميكن  ول  اخلطرية،  امل�س�عي  ملب��سرة  همة  عظم  ول  عليهم، 
الب�ردة يف العز والغنى، اإل اأن يكون لبع�ض البالد مزية خ��سة بوجود املع�دن وغريه� 

به�: وقوده�. )م(. �سَ )1( َحَ



ا عن فنون �أوربا ك�شف �ملَُخبَّ
((52

كبالد الهند مثاًل، اأم� �سك�ن البالد الب�ردة فيتحملون م�س�ق الأعم�ل وي�ستطيعون 
اإدم�ن ال�سعي، ويعمرون اأكرث، ولهذا ك�ن جل الف�حتني والغ�زين من ال�سم�ل، وك�أن 
ا،  جزيرة العرب م�ستثن�ة من هذا احلكم، اإل اأن اأي�مهم يف ال�ست�ء تكون ق�سرية جدًّ

في�سطرون اإىل العمل لياًل، ورمب� كتبت اأيديهم من �سدة الربد. 

ويف كت�ب من�سوب اإىل اأر�سطو اأن اأهل البالد احل�رة يعمرون اأكرث من اأهل 
البالد الب�ردة؛ لأن احلرارة الطبيعية يت�أتى حفظه� يف الأوىل اأكرث من الث�نية، ول اأرى 
قوله مط�بًق� للواقع اإل اأن يحمل قوله البالد الب�ردة على معنى املفرطة يف الربودة، 

والبالد احل�رة على معنى املعتدلة يف احلرارة. 

�خرت�ع ميز�ن �لهو�ء

اأ�سل  اإن  فنقول:  ف�ئدة  من  يخلو  ل  مب�  الهواء  ميزان  على  الكالم  ولنختم 
اخرتاعه فيم� علم ك�ن يف اإيط�لي�، ويف �سنة 6)16 األف �سنطوري� الطبيب يف بدوى 
ا�سمه  الدعوى رجل من هولند  اأي�ًس� هذه  وادعى  اأنه خمرتعه،  فيه  وادعى  كت�بً� 
على  الدللة  اإىل  �سبق  الأول  اأن  علم  والتدقيق  البحث  وبعد  دريبل،  كرنيليو�ض 
اتخ�ذه، واأن الث�ين عرف خوا�سه من قبل اأن ي�سمع �سيًئ� عن ذاك. ونقلت من بع�ض 
الكتب اأنه ح�سبت اأي�م ال�سنة يف مدينة وي�نه على مدة خم�ض و�سبعني �سنة، فك�ن 
يف خالل ال�سنة من اأي�م ال�سحو 7)1 يوًم�، ومن اأي�م ال�سب�ب )7، ومن املطر 110، 
ومن الثلج ))1، ومن الرعد والربق 19. واأقول اإن هذا القدر من اأي�م ال�سب�ب هو 

لَّه هن� اإمن� يقع يف �سهر ت�سرين الث�ين.  اأكرث مم� يقع بلندرة، ف�إن ججُ
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معادن �إنكلرتة

اأم� مع�دن اإنكلرتة ف�أ�سهره� الق�سدير وال�سفر واحلديد والفحم وهذان الأخريان 
اأقنى واأنفع لهم من �س�ئر املع�دن النفي�سة، اإذ لولهم� مل يت�أت لهم اإن�س�ء األوف من 
البواخر ومن �سكك احلديد ومن الغ�ز وغري ذلك، ولي�ض كل البالد التي فيه� مع�دن 
الذهب والف�سة اأغنى من غريه�؛ ف�إن من املع�دن م� تقوم نفقة ا�ستخراجه بف�ئدته، 
فال يح�سل منه نفع اإل جمرد الفتخ�ر بوجوده، واإمن� العمدة على �سهولة اإي�س�ئه وقلة 
م�سروفه. واأكرث م� يوجد الذهب يف اإفريقية وي�ب�ن وجنوب اأمرييك�، وهذا الأخري عرث 
عليه الإ�سـب�نيول يف �سنة )149، ومن ذلك الت�ريخ اإىل �سنة 1)17 جلب منه اإىل 

اأورب� �ستة اآلف مليون �سذرة قيمة كل منه� ثم�نية ري�لت اأمرييك�نية.

ويكرث وجوده اأي�ًس� يف جب�ل اأورال ب�لرو�سية، ويوجد منه معدن يف كورنول، 
ويف وكلو ب�إرلند، واأكرث م� ي�أتي الإنكليز من الذهب ف�إمن� هو من اأو�سرتالي� وك�ليفورني�، 
عليه يف  اطلع  من  واأول  لرية،  مليون  ع�سرين  �سنة  منه يف كل  يجلبون  اإنهم  قيل: 
الأوىل اإدورد هرغ�ف�ض وذلك يف �سنة 1)18، ف�أطلع اأرب�ب احلكم على ذلك طمًع� يف 
اجل�ئزة ف�أج�زوه، وولوه خولية اأر�ض املريي، ومن جملة م� وجد فيه قطعة ذهب اإبريز 
بلغت م�ئة و�ستة اأرط�ل. ووجد اأي�ًس� يف مو�سعني منه� اإىل غ�ية ت�سرين الأول �سنة 
))   )))4.))).)( اأوقية اإنكليزية، اأو م�ئة وخم�سة اأطن�ن اأي طنالته، وبلغت قيمة 
الذهب الذي بعث منه� اإىل اخل�رج نحو ت�سعة ماليني لرية، ومن ذلك الوقت تت�بع 

وروده اإىل بالد الإنكليز. 
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ويحتمل �أن يف �أو�شرت�ليا معادن �أخرى كثرية وكنوًز� جزيلة مل تك�شف �إىل 
�لآن، فمتى ك�شفت تكون د�عية لعجب �أهل �لدنيا، وهذه �جلزيرة هي �أكرب جزيرة 
يف �مل�شكونة، و�أ�شغر �أر�ض قارة، فاإنها دون �أمرييكا بنحو �شتة �أ�شعاف، وكان ��شتعمار 
�أهلها  عدد  بلغ   1854 �شنة  ويف  بالدهم،  عن  �أمرييكا  �نف�شال  بعد  �إياها  �لإنكليز 

236.798 نف�ًشا وهي �أقل بالد �لدنيا �إناثًا)1).

نبذة عن �أمرييكا

فاأما »�أمرييكا« فاأول من ك�شفها رجل من جينوى ��شمه كر�شتوفر كوملبو�ض، 
ماأهولة)2)  باأمرييكا  �ملتحدة  �لدول  مملكة  �شارت  �إذ�  قيل   ،1492 �شنة  يف  وذلك 
كهولند فتكون ت�شع ت�شعمائة مليون من �لنا�ض وهذ� �لقدر هو ن�شف قدر �شكان 
جمل�ض  يبنون  �لإنكليز  كان  وحني  مليونًا)3)  وع�شرون  �شبعة  �لآن  و�أهلها  �مل�شكونة 
�شبعة  فاأن�شاأو�  بالدهم  بتمدين  م�شتغلني  �لأمرييكانيون  كان  بلندرة،  �ل�شورى 
ثالثمائة  نحو  نفقتها  بلغت  �حلديد)4)،  ل�شكة  ميل  وخم�شمائة  ميل  �ألف  وع�شرين 
�ملبلغ  نحو  كلفتهم  ميل،  �آلف  ت�شعة  �لإنكليز  �أن�شاأ  لرية، ويف غ�شون ذلك  مليون 
�ملذكور، و�لذي ورد �إىل خزنة �لدول �ملتحدة يف �شنة 1857 من جميع مو�رده، بلغ 

)1) ويف �شنة 1880 بلغ عدد �شكانها نحو 3000.000 نف�ض.
)2) ماأهولة: م�شكونة. )م).

)3) يف هذه �ل�شنني تقدمت �أمرييكا تقدًما غريًبا حتى بلغ عدد �شكانها �لآن 52.000.000 نف�ض.
بلغ  �ملذكورة  �ل�شنة  يف  �لدولة  و�إير�د  ميل،   90.000 �أمرييكا  يف  �حلديد  �شكك  طول  �شار   1880 �شنة  ويف   (4(
فانظر  بلغ 40.855  �لبو�شطة  ريال، وعدد دو�وين  بلغت 260.000.000  و�مل�شاريف  ريال،   333.000.000

�إىل هذ� �لفرق وتعجب.
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نحو ثمانية وع�شرين مليون ريال ون�شف مليون، وكان �ملبلغ �لفا�شل فيها نحو ع�شرين 
مليونًا، وبلغت م�شاريف �لدولة �شبعني مليونًا. وكانت حمال �لبو�شطة يف �شنة 1827 
�شبعة �آلف، ف�شارت يف �شنة 37 )11.177)، ويف �شنة 47 )15.146)، ويف �شنة 
57 )26.586)، وكان مو��شع �متد�دها طوًل يف �شنة 27 )105.336) مياًل، ويف 
�شنة 37 )141.242)، ويف �شنة 47 )153.818)، ويف �شنة 57 )242.601)، ويف 
�ململكة �ملذكورة ت�شعة �آلف رتل ل�شكة �حلديد، وهو عبارة عن �إجر�ء رتل و�حد 

لكل ثالثة �أميال.

ووجدت يف كتاب �آخر �أن طول �شكك �حلديد يف �أمرييكا كان يف �شنة 57 
)24.466) مياًل، و�أنه يف �شنة 1828م وهي �أول �شنة �بتد�أو� فيها بهذه �مل�شلحة. مل 

يكن عندهم �إل ثالثة �أميال، فانظر �إىل هذ� �لفرق.

�شنة 1846م  وكانت يف  �شنة 1535م،  فكان ك�شفها يف  كاليفورنيا  �أما 
تابعة لأعمال مك�شيكو حتت ��شتيالء دولة �إ�شـبانيا ثم ��شتولت عليها �لدول 
�إنه كان معروًفا قبل  �ملتحدة، وكان ك�شف �لذهب فيها �شنة 1817م، وقيل: 
�للفظة حمرفة عن  وهذه  يكتمونه،  كانو�  ولكن  �أ�شخا�ض  لبع�ض  �لتاريخ  هذ� 
لفظتني يف �للغة �لإ�شـبانيولية، معناهما �لفرن �حلامي، ول يبعد �أن يكون ذلك 
�لفرن،  من  وفورنيا  ونحوه،  �للحم  قليت  من  قايل  فاإن كايل حمرف عن  ا  عربيًّ
يبلغ خم�شة ماليني، وبلغت قطعة  �ل�شنة  �ل�شقع يف  وقيمة ما يخرج من هذ� 
ه  كدِّ من  ي�شعد  �لرجل  فكان  رطاًل،  وع�شرين  خم�شة  �إىل  ذلك  من  �لذهب 
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وقمي�شه مل يت�شخ. ويحكى �أن �لدول �ملتحدة ملا بلغها خرب وجود �لذهب يف 
هذ� �لإقليم �أر�شلت حاكًما �إليه فما كان منه بعد و�شوله �إل �أن حمل �ملعزقة 

و�أقبل يحفر عن �لذهب مع �حلافرين.

عودة �إىل معادن �إنكلرتة و�شك �أمو�لهم

قال بع�شهم: �أما معادن �إنكلرتة فكثرية وغنية، فقد عّد طاخيطو�ض من جملتها 
�لف�شة و�لذهب، ويف عهد �مللك جام�ض �لأول ك�شف معدن ر�شا�ض ��شتخرج منه 
كثري من �لف�شة ويوجد يف »كورنول« �أكرث من خم�شني معدنًا للنحا�ض، ونقلت من 
بع�ض �لإح�شائيات �ل�شحيحة �أن جملة ما خرج من معدن �لذهب من بالد �لإنكليز 

من �شنة 1816 �إىل �شنة 46 بلغ خم�شة وت�شعني مليونًا.

وقيل �إن �أول �شرب �لدنانري عندهم كان يف �شنة 1257م، و�أول �شرب �لدنانري 
�لر�ئجة �ملحكمة كان يف �شنة 1344م، وكان �شرب �جليني يف �شنة 1673م، وكان 
مبلغ ما �شرب من �لنقود يف �أيام �مللكة �إلي�شابت 5.832.000 لرية، ويف �أيام جام�ض 
�لأول 2.500.000، ويف �أيام جورج �لثاين 11.966.576، ويف �أيام جورج �لثالث 
74.501.586، ويف �أيام جورج �لر�بع 10.827.663، ويف زمان �مللكة فكطوريا وذلك 
من �شنة 1837م �إىل �شنة 48 )39.886.457)، ويقال �إن طبع �لدر�هم و�لدنانري من 

خمرتعات �أهل ليديا )من بالد �لأناطول) وذلك يف �شنة 862 قبل �مليالد.
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�ملذكور.  �لتاريخ  قبل  1184م  �شنة  يف  �أومريو�ض  ذكرها  فقد  �لفلو�ض  �أما 
و�لذهب �لإنكليزي فيه �ثنان وع�شرون قري�ًطا من �لذهب، وقري�طان من �لنحا�ض، 
�إىل ثمانية ع�شر مليون جزء ظاهرة، وميكن  �إن حبة �لذهب ميكن تق�شيمها  ويقال: 
�أي�ًشا تطريقها ومدها حتى ت�شري خم�ًشا و�شتني �إ�شبًعا مربعة، و�إن �ل�شفحة ت�شري �إىل 
جزء من ثالثمائة من �أجز�ء �لإ�شبع، ويذهب بها حتى �إىل جزء من ع�شرة ماليني. 

و�أول ��شتعمال خيوط �لذهب كان يف �إيطاليا وذلك �شنة 1350م.

وملا كان هذ� �جلوهر �ألني جميع �جلو�هر و�أ�شفاها كان ل ي�شتعمل �إل خملوًطا 
�لف�شة  نقود  مبلغ  �أن  �شنة 1852م  �لتيم�ض  من جرنال  ونقلت  �لف�شة،  �أو  بال�شفر 
مليونًا  وخم�شون  مائتان  منها  لرية  مليون  �أربعمائة  قيمته  باأ�شرها  �لدنيا  و�لذهب يف 
ف�شة و�لباقي ذهب. ونقلت من غريه �أي�ًشا �أن مبلغ �لذهب �لذي كان متد�وًل يف 
�شنة 1848م يف �لدنيا باأ�شرها كان �شتمائة مليون لرية، و�إن �لإمد�د �ل�شنوي كان من 
ثمانية ماليني �إىل ت�شعة، و�إنه ل�شبب ك�شف معادن �لذهب يف �أو�شرت�ليا وكاليفورنيا 

�شار �لذهب �ملتد�ول �لآن يبلغ �أكرث من ثمامنائة مليون.

فمن كاليفورنيا خرج من �شنة 1849م �إىل �شنة 1853م خم�شة و�شتون مليونًا 
وت�شعمائة �ألف، ومن �أو�شرت�ليا خم�شة وثالثون مليونًا وذلك من �شنة 1854م �إىل 

�شنة 1856م. 
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�أما معدن �لف�شة فقيل: �إن �أح�شن ما عرف منه ما كان يف لباز وذلك �شنة 
1660م، فكان من لينه وح�شنه يقطع كالبلور، ويف �شنة 1749م �أر�شلت قطعة منه 
�إىل بالد �إ�شبانيا فبلغت 370 رطاًل، وحفر عن قطعة يف معدن بنورويج، و�أر�شلت �إىل 
متحف كوبنهاغن فبلغت 560 رطاًل وقيمتها 1.680 لرية. وكانت �آنية �لف�شة نحو 
�لأقد�ح و�ملغارف تعد يف �شنة 1300م يف بالد �لإنكليز من �لإ�شر�ف ووجودها يف 

�لبالد �ملذكورة �إمنا يكون خمتلًطا بغريها من �جلو�هر.

�أما معدن �لنحا�ض فقد مر ذكره يف كورنول، ويقال �إن �أعظم معادنه يف مملكة 
�ل�شويد، ويقال �أي�ًشا: �إن �حلبة من هذ� �جلوهر �إذ� حلت يف حمل �لن�شادر جتز�أت �إىل 

�أكرث من �ثنني وع�شرين �ألف جزء. 

�أما معدن �حلديد عندهم في�شتخرج منه يف كل �شنة �أكرث من ثمامنائة طن، 
ويقال: �إنه �أول ما عرف وجود �حلديد كان على جبل �إيد�ي وذلك يف �شنة 1432 
قبل �مليالد، وزعم �ليونانيون �أنهم هم �أول من عرثو� عليه، كما �أن �أهل فينيقية �أول 

من عرث على �لزجاج، �إل �أَنَّا نعلم من �لتور�ة �أن �أول من قان �حلديد طوبال قاين. 

�إبد�ع هرني  من  �لآن  هي  كما  �لإنكليز  عند  �حلديد  جتارة  »�إن  �آخر:  وقال 
كورت؛ ِلأَنَّا قبل �شنة 1783 كنا جنلب جل لو�زمنا من �حلديد �مل�شنوع من �شو�حل 
بحر �لبلتيك، ومل تكن طريقة ل�شنع هذ� �جلوهر �لذي ي�شدق عليه �أن ي�شمى جوهر 
�أ�شلوب قدمي  �جلو�هر �شوى تطريقه مبطارق �شخمة ثقيلة، بعد �إحمائه يف فرن، وهو 

يجري مع قدم �أيام �خلر�فات. 
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وما عد� ما كان يتبعه من �لتعب و�لكالل فكان يلزم له �أجم كثرية لتفي بالوقود 
�لالزم لإحمائه، وحيث مل يكن عندنا منها ما يكفي، كان ل بد لنا من ��شتجالبه 
من �لرو�شية و�ل�شويد؛ حيث �لأجم كثرية، و�حلديد ي�شهل �شنعه بالن�شبة �إىل هذه 
�لديار و�إىل �شعره فيها، فكانت معادننا �جلزيلة تبقى معطلة، �إىل �أن قام هرني كورت 
وتقل  �ملعدن،  هذ�  منافع  بها  تكرث  طريقة  �خرت�ع  �لثاقب يف  فكره  و�أعمل  �ملذكور 
�ل�شعوبة يف �شنعه. فاأد�ه �لجتهاد و�لتبحر �إىل �إحد�ث فرن هو�ء بو��شطة لهيب �لنار 
�ملنبعث من فحم �حلجر، فكان يحمي به �حلديد وهو ِترب وي�شفيه، ثم يجعله ق�شبانًا 
م�شبوكة من دون فحم ول مطرقة، ولكن مل يتهياأ له �إتقان هذ� �حلمل �إل بعد �أن �أنفق 

عليه ع�شرين �ألف لرية، ومنذ ذلك �لوقت ��شتغنينا عن حديد �ل�شويد و�لنورويج. 

ثم مل مت�ض �أربع ع�شرة �شنة حتى �شار ما ي�شنع منه يف بالدنا قدر ما كنا جنلبه 
من بحر �لبلتيك، ثم �شار ما ي�شنع منه على هذ� �ملنو�ل مو�زيًا ملائتي �ألف طن، منها 
خم�شون �ألًفا تر�شل �إىل �خلارج، وهذ� �لقدر هو ما كنا نفتقر �إىل جلبه �شابًقا من �لبالد 
�لأجنبية، وقد �شنع منه يف �شنة و�حدة من هذه �ل�شنني �ملتاأخرة يف معمل بو�ل�ض 
�أكرث مما كان ي�شنع منه قدميًا يف جميع �ململكة ب�شعفني، فاأْعِظْم به من �خرت�ع يعد من 
�أعظم �لأ�شباب �ملوجبة لرثوة هذه �لبالد ول�شتقاللهم باأعمالهم؛ �إذ لوله مل يتاأتَّ 
�إن�شاء �شكك �حلديد و�لبو�خر وغريها، ول يخفى ما يف ذلك من �ملنافع، فهو لنا مبنزلة 
� لو�ط، وما  �إبرة �ملغنطي�ض لك�شف �لدنيا �جلديدة، فما �أجدر خمرتعه باأن يح�شب ندًّ
�أخلق بالدنا باأن تظهر كونها ممنونة له على ممر �لأيام« �إىل �أن قال: »ومع �أنه �أنفق يف هذ� 
�لعمل �جلليل ع�شرين �ألف لرية، ومهد لبالدنا طريقة فاقت بها على جميع �ملمالك، 
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مل جتازه على ذلك بل عاملته بالُكُنود)1)، على �أنه حتقق وثبت �أن ما �أك�شبها من فو�ئد 
هذ� �لخرت�ع يبلغ �شتمائة مليون لرية، و�أفاد �أي�ًشا موؤنة �شتمائة �ألف من �ل�شناع« �هـ.

وقد كان �لرومانيون يف �لزمن �لقدمي ي�شحفون قعور �شفنهم بالر�شا�ض، وكان 
ثمنه �إذ ذ�ك �أغلى مِمَّا هو �لآن باأربعة وع�شرين �شعًفا، ويقال �إن �أح�شن �شبغ لل�شعر هو 

ما يتخذ من �لر�شا�ض، لكنه يف نف�ض �لأمر �شم.

�أما فحم �حلجر فاإن �أهل بريتانيا �لأقدمني كانو� ي�شتعملونه، و�إن مل يذكر ذلك 
�لرومانيون فيما ذكرو� من �أحو�ل هذه �جلزيرة، و�أول ك�شفه كان يف نيوكا�شتل �شنة 

1284 وزعم بع�ض �أنه قبل هذ� �لتاريخ.

وكان قد منع �أوًل من ��شتعماله بدعوى �أنه م�شر بال�شحة، حتى �إن �حلد�دين 
كانو� ل يوقدون �إل �حلطب، ويف �شنة 1381 �تخذ كاأنه �شنف من �أ�شناف �لتجارة، 
وذلك يف  فيها  ��شتعماله  عم  ثم  لندرة،  �إىل  �ملذكور  �ملحل  من  جتلبه  �لنا�ض  ف�شارت 
حدود �شنة 1400، فاأما يف جميع �إنكلرتة فلم يعم قبل �شنة 1625، ويوجد منه معدن 
يف نورثمربلند يف �شهل ف�شيح، �متد�ده 723 مياًل مربًعا، وقريب منه �شائر �لأماكن، 
و�ملوجود منه يف و�ل�ض فقط يكفي �إنكلرتة على �ملعدل �لذي ينفق منه �لآن �ألفي �شنة. 

و�ملن�شرف منه يف بريتانيا يف كل �شنة 25.000.000 طن، ويف �شنة 57 و�شل 
�إىل مر�شى لندرة نحو 1.500 �شفينة م�شحونة بالفحم، وبلغت كمية ما ورد �إليها منه 

)1) �لُكُنود: كفر�ن �لنعمة، �جلحود. )م).
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� 4.368.708 �أطنان، و�مل�شتخرج منه من درهام ومن نورثمربلند يبلغ يف  بحًر� وبرًّ
�ل�شنة 14.000.000 طن ي�شرف منها يف لو�زم لندرة 6.000.000، ويف لو�زم �لبالد 

�خلارجية 2.500.000، وقدر ذلك لأجل �لغاز، و�لباقي يف مهمات �أخرى. 

وقال �آخر يوجد يف �إنكلرتة و�إرلند 4.000 ميل مربع حتتوي على معادن فحم 
مل تك�شف بعد، وم�شافة جريب و�حد �شمكه ثالثة �أقد�م يو�زي ما يخرج من فحم 
1.940 جريًبا من �لأجم و�لِغَيا�ض، ومعادن �لفحم �ملفتوحة �لآن يف دربي تبلغ 240 
معدنًا يعمل فيها 20.000 نف�ض، ومعادن يورك �شري تبلغ 343 معدنًا، ويوجد �أي�ًشا يف 

�شكوتالند معادن كثرية منها حمفور ومنها غري حمفور.

وقيل: �إن �أ�شل ��شتخر�ج �لفحم كان يف بلجيك يف �شنة 1198، ثم عرف 
�أكرث مما يخرج من غريها من  �أ�شعاف  �إنكلرتة، و�لذي يخرج منها يبلغ خم�شة  يف 
يبلغ  بلجيك  مربًعا من  كيلو مرت  م�شافة 1.275  يح�شل من  وما  كانت،  �أر�ض  �أي 
5000.000 طن، وما يح�شل من م�شافة 2.500 من �لقيا�ض �ملذكور يف فرن�شا ل 
�شنة 1780  فرن�شا يف  �لفحم يف  �ملن�شرف من  يزيد على 4.600.000 طن، وكان 

)400.000) طن، ويف �شنة 1845 )6.000.000))1). 

فيه  ر  �جتَّ من  و�أول  �لزمان،  قدمي  من  �لإنكليز  بالد  فوجوده يف  �لق�شدير  �أما 
معهم �أهل فينيقية؛ لأنهم هم �أول من عرف خا�شية �إبرة �ملغنطي�ض، ومن قبل �أن 

)1) ويف �شنة 1878 بلغ مقد�ر �لفحم �حلجري �لذي ��شتخرج يف فرن�شا 17.096.520 طن.
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غز� �لقي�شر يوليو�ض هذه �جلزيرة كان �لرومانيون و�ليونانيون ي�شمعون بوجود جزيرة 
�أي  »ك�شترييد�ض«  ي�شمونها  وكانو�  �ل�شنف،  هذ�  معادن  فيها  توجد  �ل�شمال  جهة 
جزيرة �لق�شدير، وبقيت هذه �لتجارة مق�شورة على �لفينيقيني �أحقابًا عديدة، وكان 
�ليونانيون كثرًي� ما يبعثون �إليهم جو��شي�ض ليتعرفو� �أي برٍّ ينزلون فلم يقدرو�، و�لذي 
يبعث من هذ� �ل�شنف �إىل �لبالد �خلارجية يبلغ يف �ل�شنة �ألًفا وخم�شمائة طن غري 

م�شنوع، وثمن �مل�شنوع و�ل�شفائح منه 400.000 لرية)1).

�إبرة �ملغنطي�س

�أي  بالتحقيق يف  يعلم  �ل�شفن فال  �ملغنطي�ض يف هد�ية  �إبرة  ��شتعمال  �أما 
معروفة  كانت  و�لفولذ  �حلديد  جذب  يف  ما  خا�شية  �أن  يعلم  و�إمنا  �بتد�أ،  ع�شر 
عهد  من  �ل�شني  لأهل  معروًفا  كان  �ل�شفر  يف  ��شتعماله  و�أن  �ليونانيني،  لقدماء 
�لعرب، ول  و�لهند وجزيرة  يابان  �إىل  �أ�شفارهم  به يف  يهتدون  كانو�  فاإنهم  بعيد، 
يبعد �أن ��شتهاره يف �أوربا كان كا�شتهار �شناعة �لطب يف كونه �أخذ عن �لعرب؛ 
�إذ مل يعرف �شاأنه فيها �إل بعد �أن فتح �مل�شلمون غوثا باإ�شبانيا. �إل �أن �لعلم به مل 
ا. ويحتمل �أن �لعرب �أخذته عن �أهل �ل�شني. ويقال: �إن علم هوؤلء به  يكن تامًّ
يف �أرجح �لظن كان �شنة 2634 قبل �مليالد، وهنا حمل للبحث �إل �أن �لي�شوعيني 
�لذين جعلو� د�أبهم �لتنقري عن علوم �أولئك �لقوم وعن عادياتهم، وكذ� كالبروت 

)1) ويف �شنة 1789 بلغت قيمة �لق�شدير �مل�شنوع �لذي �أر�شل من �إنكلرتة �إىل �خلارج 3.500.000 لرية.



6363
من مالطة �إىل �إنكلرتة

�لنم�شاوي �لعامل �لبارع، وم�شرت د�ف�ض، كلهم حكو� ما يدل على ��شتعمال �أهل 
�ل�شني هذ� �حلجر يف ذلك �لتاريخ.

كانو�  �ل�شليبية  �حلرب  مدة  �مل�شلمني  بالد  �إىل  ت�شافر  �لإفرجن  كانت  ملا  ثم 
يذكرون وجود هذ� �ل�شر �لغريب يف تلك �لبالد، وكان من جملتهم �لكردينال فرتي 
وفن�شنت دوبوفاي، قيل: وكانت �لعرب تهتدي به يف �لرب، ومل ت�شهر معرفة ��شتعماله 
يف �أوربا �إل يف �شنة 1269؛ فاأما �لنتفاع به فلم ي�شهر �إل يف �لقرن �لر�بع ع�شر، و�أول 
من �أجرى ذلك رجل من نابويل ��شمه فيالفيوجبوجا، وقال �آخر: �إن حجر �ملغنطي�ض 
مل ي�شهد ذكره يف كتب �لإنكليز قبل �أيام �إدورد �لثالث، وكان ي�شمى حجر �ل�شفر، 
و�أول �شفينة �شارت بهد�يته كان يف �شنة 1338، �أما ر�شم �لنقط فلم يعلم خمرتعه، 
وزعم �لفرن�شي�ض �أنه من خمرتعاتهم، و�أن ر�شم �لنقط �لأربع �لأ�شلية �إمنا هو ر�شم عما 

يقال له »فلور دويل« �أي زهر �ل�شو�شن. 

�إمنا هو ر�شم عما ي�شمى بالعربية مو�شال  ولكن هنا بحث فاإن زهر �ل�شو�شن 
)لعلها م�شلة)، وكانت �لعرب تتخذها لدللة �لإبرة.

�خرت�ع �لكومبا�س

فاأما �خرت�ع �أد�ة �لإبرة �مل�شماة عند �لإفرجن بالكومبا�ض، فاإنه كان من رجل 
�إىل  عز�ه  وبع�شهم  �شنة 1260،  وذلك يف  باولو�ض،  مركو�ض  له  يقال  فيني�شيا  من 
فيالفيوجيوجيا �ملذكور، وزعم �آخرون �أنه كان معروًفا يف �ل�شني يف �شنة 1115 قبل 
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�مليالد، وكاأن ذلك �شهو. نعم �إنه كان عندهم �آلة تتحرك بنف�شها م�شوبة �إىل �جلنوب 
�أن �ملذكور  �لنا�ض �لآلة �ملعروفة، قال: وقد ثبت  � وبحًر� فظنها  برًّ لهد�ية �مل�شافرين 
هو �لذي ��شتنبط تعليق هذه �لإبرة كما نر�ها �لآن، وذلك �شنة 1302. فاأما و�شع 
�ل�شندوق لها وكيفية تركيبها به فمن �خرت�ع �أحد ق�شي�شي �لإنكليز ويقال له وليم 

بارلو وذلك �شنة 1608.

ولنختم كالمنا على �ملعادن بذكر �لأملا�ض فنقول: �إنه وجد يف معدن هذ� �جلوهر 
و�أربعة  مبائتني  م  فُقَوّ �لـبورتوغال  ديو�ن  �إىل  و�أر�شل  قري�ًطا،  زنته 1680  برب�زيل حجر 
وع�شرين مليونًا )من �لريالت)، وقومه بع�شهم ب�شتني مليونًا ل غري، وزنة حجر �لأملا�ض 
زنته 106  فرن�شا حجًر� كانت  و��شرتى ملك  �لرو�شية 193 قري�ًطا،  قي�شر  �لذي عند 
قر�ريط، ويف �شنة 1850 جلب �لإنكليز حجًر� من �لهند زنته 800 قري�ط، �إل �أنه جلهل 
ره كالبي�شة، وقيمته مليونا لرية. ويف  �لرجل �لذي قطعه نق�ض حتى جاء 279 قري�ًطا وقدَّ

هذه �لأيام �لأخرية جلب حجر من بر�زيل زنته 254 قري�ًطا، يذهب ن�شفه يف �لقطع.

�شكك �حلديد يف بالد �لإنكليز

�أما م�شلحة �شكك �حلديد يف بالد �لإنكليز فهي �أعظم �مل�شالح �لتي �شغلت 
منهم خو�طر �لأغنياء و�مل�شرتبحني و�مل�شتنبطني، فاإن جمموع ر�أ�ض �ملال �لذي و�شع 
فيها يبلغ مائة مليون لرية، وجمموع ر�أ�ض �ملال �لذي و�شع يف �أ�شغال �لقطن �أربعون 
وع�شرون،  �أحد  �حلديد  و�لذي يف  ع�شر،  ثمانية  �ل�شوف  �أ�شغال  و�لذي يف  مليونًا، 
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و�لذي يف �حلرير �شتة ع�شر. مليونًا وجمموع ر�أ�ض �ملال �لذي و�شع يف �أ�شغال �حلديد 
يف بالد �لدول �ملتحدة ثالثون مليونًا.

�ًز�)1) خاماًل)2)، فتعاطى  ويحكى عن رجل من �لإنكليز �أنه كان يف �أول �أمره َبزَّ
�أ�شغال هذه �ل�شكك فح�شل له توفيق فيها وجناح، وما ز�ل يزيد جناًحا حتى ��شتغنى 
غنى مل يذكر مثله يف �لتو�ريخ قط، فيقال: �إنه �شار يتوىل �أ�شغال خم�شني �ألًفا من 
�لقدمية  �لتو�ريخ  �لغنى يف  �ل�شناع يعملون حتت يده، قلت: و�لذي فاق يف �شهرة 
رجل من �أهل رومية يقال له كا�شيليو�ض �أزيدورو�ض، قيل: �إنه ترك عند موته 4.116 
عبًد�، و3.600 ثور، و200.000 ر�أ�ض من �لبهائم. وثالثة ماليني لرية، وحيث ت�شمع 

.� ً �، فاحكم على كثريين باأنهم فقر�ء جدًّ باأن رجاًل مبفرده غني جدًّ

�حلديد،  �شكك  �إن�شاء  �لإنكليز يف  من  �ملحرتفني  بع�ض  َم)3)  نَ�شَّ ملا  �إنه  ثم 
ولهج بها �ملتك�شبون، مل يكن �أحد ي�شدق �أنها ت�شل �إىل ما و�شلت �إليه، بل كان 
بع�ض �شحف  فقد كتب يف  �إليها،  بها وي�شخرون ممن وجه همه  ي�شتخفون  كثري 
�أن  »�أما هوؤلء �مل�شطرفون �لذين يخيل لهم  �لأخبار منذ ع�شرين �شنة ما ن�شه: 
�ل�شفن  بها عن  ُي�ْشَتْغَنى  �ململكة حتى  ين�شئو� �شكك �حلديد يف جميع جهات 
� وبحًر�، فاإنا ننزلهم  و�لعجالت و�لعو�جل و�ملحامل وغريها مما يركب �لنا�ض فيه برًّ

�ز: بائع �لثياب. )م). )1) �لَبزَّ
)2) �خلامل: �لك�شالن. و�ملر�د هنا: �أنه لي�ض له �شاأن. )م).

َم يف: بد�أ. )م). )3) نَ�شَّ
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- وت�شور�تهم هذه �لتي هي �أ�شغاث �أحالم - منزلة من هو غري جدير باأن ي�شغل 
به �خلاطر«. 

و�أول �شكة �أن�شئت يف �لبالد �ملذكورة كانت يف نيوكا�شتل وذلك يف �أو�ئل 
�لقرن �ل�شابع ع�شر، ولكن كانت ق�شبانها من خ�شب، وكان �ملق�شود منها �إمنا هو 
نقل �لفحم عليها �إىل �ملرفاأ، ثم �أن�شئت �شكة �أخرى يف ويت هافن وذلك يف �شنة 
1738، و�أعظم �شكة �أن�شئت بعدها كانت يف كلربوك د�ل يف �شنة 1786، ثم كان 
�أعظم �ل�شكك و�أطولها �شكة ليفربول ومن�ش�شرت بدئ بها �شنة 1826، وفتحت يف 
�شنة 1830، ومن ذلك �حلني �شرعت جماعات كثرية يف �إن�شاء �شكك متعددة يف 
�إنكلرتة وفرن�شا وبلجيك وغريها. ويف �شنة 1824 كان �لرتل �مل�شمى بالناقل ي�شري 
ي�شافر  »�ل�شاروخ«  ي�شمى  �آخر  �شنة 29 كان �شنف  �أميال، ويف  �شتة  �ل�شاعة  يف 
ي�شري ع�شرين  �لنار«  »طيار  ي�شمى  كان �شنف  �شنة 34  مياًل، ويف  ع�شر  خم�شة 

مياًل، ويف �شنة 39 �شار �شنف ي�شمى: »جنم �ل�شمال« �شبعة وثالثني مياًل. 

و�لآن فاإن �لناقل ي�شري �شبعني مياًل، وكان يف مبدئها ينفق عليها من �لفحم 
�أكرث مما ينفق �لآن بخم�شة �أ�شعاف، وق�ض على ذلك �شائر �مل�شاريف، وقد ُعِلَم من 
وما  �لأ�شلية  �أن �حل�ش�ض  �مل�شلحة،  �إقر�ر هذه  به  �ملنوط  �ل�شورى  خال�شة جمل�ض 
يلحقها من �ل�شتقر��ض �خلا�ض بجماعات �شكك �حلديد �لكائنة يف بريتانيا بلغت 
�ملذكورة  �ململكة  �مل�شافرين يف  وبلغ عدد  �للرية،  مليونًا من  وثالثني  و�شتة  ثالثمائة 
يف بع�ض �ل�شنني 5.367.404 حت�شل منهم، ومما �أخذ �أي�ًشا على �لبهائم و�لر�شائل 
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5.424.605 لري�ت، وعدد جمموع �شكك �حلديد فيها بلغ مائتني و�ثنتني وع�شرين 
�شكة جتري �أ�شالك �لتلغر�ف يف ثلثيها. 

ويف �شنة 1850 حت�شل من �إير�د هذه �ل�شكك يف جميع �أوربا 23.300.000 
�ل�شكك  �أطو�ل  جدول  وهذ�  بريتانيا،  �شكك  �إير�د  من  ذلك  ن�شف  وكان  لرية، 

�ملعروفة يف �لدنيا:

ميلميل

54يف بريتانيا ــنـــة  �ش �إىل  48يف �إيطاليا7.803  ــنة  �ش ــة  غاي �إىل   115

ــنة 48يف �أمرييكا ــة �ش 48يف �لدنيمرك3.800 �إىل غاي ــنة  �ش ــة  غاي �إىل   106

ــنة 48يف جرمانيا ــة �ش 48يف كوبا1.570 �إىل غاي ــنة  �ش ــة  غاي �إىل   800

48يف هولند  ــنة  �ش ــة  غاي �إىل  48يف �لرو�شية200  ــنة  �ش ــة  غاي �إىل   052

ــنة 48يف بلجيك ــة �ش 48يف هند �ل�شرق1.095 �إىل غاي ــنة  �ش ــة  غاي �إىل    500

ــنة 48يف فرن�شا ــة �ش ــنة 48يف م�شتعمر�ت �لإنكليز2.200 �إىل غاي 1.000  �إىل غاية �ش

و�مليل عبارة عن 1.860 يارد، و�ليارد عبارة عن نحو ذر�ع ون�شف)1). ويف �شنة 
�أنفق فيها 286.000.000  56 �متدت �شكك �حلديد يف بريتانيا �إىل 8.054 مياًل 

)1) منذ تاأليف هذ� �لكتاب �زد�دت �ل�شكك �حلديد يف �أوربا �زدياًد� عظيًما، ففي �إنكلرتة وحدها بلغ طولها لغاية 
�شنة 1880 م�شافة 18.000 ميل كلفت 717.003.469 لرية، وحملت من �لركاب يف ظرف �شنة و�حدة نحو 
600.000.000 نف�ض، ويف �أمرييكا بلغ طول �ل�شكك �ملذكورة 81.725 مياًل، ويف �إيطاليا 5.098، ويف جرمانيا 
19.773، ويف فرن�شا 13.871 بلغ �إير�دها يف �ل�شنة �ملذكورة 36.235.408 لري�ت �إنكليزية، وق�ض على ذلك 

�زدياد �ل�شكك يف بقية ممالك �أوربا.
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لرية، ومنها �أكرث من خم�شني مياًل يف �شخور منقورة، وم�شاحة تلك �لأميال 550 
يارًد� مكعًبا، ويوجد لهذه �ل�شكك خم�شة �آلف مزجية، وهي �لآلة �لتي يقال لها 
من  �ملزجيات  وم�شروف  ميل،  مليون  ثمانني  �لأرتال  ت�شري  �شنة  كل  ويف  »�إجنن«، 
�لفحم يف كل �شنة مليونا طن، ويف خدمة �جلمعيات �لقائمة بهذه �مل�شلحة ت�شعون 
�ألًفا ما بني رئي�ض ومروؤو�ض، ويف �شنة 54 كان عدد من �شافر يف هذه �ل�شكك �أحد 
ع�شر مليونًا، و��شتفيد منهم �أكرث من ع�شرين مليون لرية، وهو نحو ثلث �إير�د �لدولة.

ع�شرون  �شنة  كل  و�لأدو�ت يف  �لق�شبان  تبديل  على  �حلديد  من  و�مل�شروف 
�ألف طن، ويقطع �أي�ًشا للو�زمها نحو ثالثمائة �ألف �شجرة، وكل رتل يحمل يف جممل 
�حل�شاب مائتي �شخ�ض، وبلغ ما �أُِعطي لأ�شحاب �لأر�ض تعوي�ًشا لهم عما �أخذ من 
�أمالكهم نحو �شبعني مليون لرية، و�أ�شالك �لتلغر�ف ممتدة 7.200 ميل، ويلزم لها من 
�شلك �حلديد ما طوله 36.000 ميل، وعدد �مل�شتخدمني يف �لتلغر�ف ثالثة �آلف وكل 

و�حد من خم�شني من �أهل �إنكلرتة يتوقف معا�شه وقو�م �أمره على هذه �ل�شكك.

وقال �آخر: بلغ �حلا�شل من �إير�د �شكك �حلديد يف بريتانيا يف �شنة 57 ثالثة 
ع�شر مليونًا، وذلك بح�شاب فائدة 4 يف �ملائة.

وقال �آخر: كان يف �أو��شط �شنة 60 )127.450) رجاًل م�شتخدًما يف �شكك 
�حلديد يف جميع �ململكة و�مل�شروع فيها �لآن ي�شتخدم فيه 53.923 فتكون �جلملة 

181.373 وعدة �ملو�قف 3.601.
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يف  �حلديد  �شكك  طول  �أن  �لأخبار  �شحف  بع�ض  يف  ذلك  بعد  ر�أيت  ثم 
لذلك  عني  �لذي  �ملال  ر�أ�ض  و�أن  مياًل،   (3.162( �شنة 59  يف  بلغ  برو�شية  مملكة 
44.080.000 لرية، فيكون 13.940 لرية على كل ميل، وبلغ عدد �مل�شافرين يف 
�ل�شنة �ملذكورة - ما عد� �لع�شكر - 19.279.668، ومقد�ر �لب�شائع �لتي نقلت فيها 
�أعني 1.707  لرية،  منها 5.399.440  ما حت�شل  ومقد�ر  ا،  طنًّ  11.904.761.012

لري�ت من كل ميل. هذ� ما تي�شر يل نقله من �لكتب ومن �شحف �لأخبار.

�إنكلرتة هي �لتي ي�شافر  �أعظم �شكة يف  �أن  و�أقول �إين �شمعت من غري و�حد 
بها من لندرة �إىل بر�شتول، �أنفق يف �إن�شائها نحو �شتة ماليني لرية، و�إير�دها يف كل �شهر 
�ل�شاعة  �لذي يقف يف عدة مو��شع ي�شري يف  �لرتل  �إن  �ألف لرية، ثم  مائة وخم�شون 
نحو ع�شرين مياًل، فاأما �لرتل �ملخ�شو�ض فاإنه ي�شري �أكرث من خم�شني، وهو مير كالربق 

�خلاطف، فاإذ� نظرت �إليه َهاَلَك �أمره، ورمبا وقفت له �لأرتال �لبطيئة خ�شية �مل�شادمة. 

و�ملح�شوب �أن �جُلْعل على كل ميل يف �ملحل �لأول قر�ض ون�شف، ويف �لثاين 
�ل�شكك جماعات  هذه  من�شئي  �أن  تعلم  مر  ومما  قر�ض،  ن�شف  �لثالث  ويف  قر�ض، 
يخرجون ماًل من ملكهم وي�شرتكون فيها دخاًل وخرًجا، فاإذ� �أر�د �أحد منهم �أن يبيع 
ح�شته فيها ��شرت�ها �آخر، ولبا�ض �مل�شتخدمني فيها كلبا�ض �ل�شرطة بل �أح�شن. ويف 
طول �ل�شكة يقيمون رجاًل يتعهدون �لق�شبان ويحافظون على تنظيف �لطرق، فقد 

يتفق �أن بع�ض �لأعد�ء يك�شر ق�شيًبا منها، فيكون يف ذلك هالك نفو�ض �شتى. 
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ومما ينبغي �أن يالحظ هنا �أن �لأرتال �لفرن�شاوية �أقل عر�شة للم�شادمة و�خلطر 
من �لأرتال �لإنكليزية، فكل يوم ت�شمع يف بالد �لإنكليز عن َعَطب)1) عر�ض لأحد 
�لأرتال، ولهذ� كانت �ل�شيوخ و�لعجائز عندهم ياأنفون من �ل�شفر فيها، ويوثرون �ل�شفر 
يف بع�ض مر�كب �لرب على قدمي عادتهم، و�شبب كرثة هذه �لأخطار عندي هو �أن 
�مل�شكر�ت،  �شرب  يف  �لنهماك  يف  جن�شهم  �أبناء  من  كغريهم  �ملزجيات  مديري 

في�شربون وهم مبا�شرو �لآلة حتى يعزب عنهم �لر�شد و�ل�شو�ب. 

ففي �شنة 56 هلك يف هذه �ل�شكك يف بريتانيا مائتان و�حد وثمانون نف�ًشا 
و�أ�شيب نحو �أربعمائة، وذلك ما بني جمروح و�أرب، وق�ض على ذلك خطر �ل�شفن، 
فقد تلف لهم يف �ل�شنة �ملذكورة على �شو�حل �ململكة فقط �ألف وت�شعمائة وت�شع 
وخم�شون �شفينة. و�ملعلوم من جممل �حل�شاب �أنه يفقد لهم يف كل �شهر مائتا �شفينة، 

ومع ذلك فهم �أغنى �لنا�ض جميًعا فتعجب.

�أرتال �لإنكليز و�لفرن�شيني

�لك�شب  وجه  فيه  ير�عون  فاإمنا  �شيًئا  عملو�  �إذ�  �لإنكليز  �أن  �أي�ًشا  و�ألحظ 
�ملحل  ورونق  �مل�شافرين  ر�حة  ذلك  �إىل  ي�شيفون  و�لفرن�شاوية  فقط،  و�مل�شلحة 
و�لتفاخر، فاإن �ملحل �لثاين يف �أرتال �لإنكليز ل ي�شتمل �إل على مقاعد من خ�شب، 
�إذ� قعد عليها �لإن�شان ب�شع �شاعات �أمَِل غاية �لأمل، فاأما عند �لفرن�شاوية فاإنها تكون 

)1) َعَطب: ُعْطل. )م).
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�شبه �لأريكة، يقعد عليها �مل�شافر ما قعد ول ميل، وق�ض على ذلك �لبو�خر، ومو�قف 
�لأرتال يف فرن�شا �أح�شن منها يف �إنكلرتة غالًبا و�أبهج، ويف بع�شها مطاعم عظيمة يجد 
�لإن�شان فيها كل ما ي�شتهي، بخالف مو�قف �لإنكليز؛ فاإن ما يف مطاعمها كريه. ول 
�شيما �لقهوة؛ فاإنها عبارة عن ح�شا �لقطاين؛ ولهذ� كان �أكرث �مل�شافرين من �لإنكليز 
يتزودون من بيوتهم ما يلزم لهم مدة �ل�شفر، وياأكلون وهم قاعدون يف �لعو�جل، وَقلَّ 
منهم من يتغدى يف �ملطاعم، وما �أرى �حلق �إل معهم، فاإن تلك �ملطاعم ف�شاًل عن 

غالئها رمبا �أورثت �لآكل َهْي�َشة)1) متنعه عن �ل�شفر.

حمل للمفقود�ت

ويف كل من هذه �ملو�قف يكون حمل للحاجات �لتي رمبا ين�شاها �مل�شافرون 
هناك ل�شبب �لعجلة �أو �لذهول، فتبقى هناك حمفوظة حتى �إذ� علم �شاحبها ردت 
عليه يف �حلال، و�إل �أبقيت فيه �شنتني، ثم تباع ويوزع ثمنها على خدمة �ملوقف، ول 
مالية  َكَو�ِغد)2)  ن�شي  �أن  لرجل  مرة  و�تفق  �أبد�نهم،  منهم يف  �أ�شيبو�  �لذين  �شيما 
مبائة وخم�شني لرية، فلما عرف ��شمه ردت عليه، و�تفق يل �أي�ًشا  �أين كنت ن�شيت 
بقي هناك،  باأنه  تفقدته، وعلمت  �لقرية  �ملقام يف  بي  ��شتقر  وملا  ُخْرًجا)3) يف كايل، 

فكتبت �إىل مدير �ملوقف فيها، فلم يلبث �أن �أر�شله �إيّل. 

ة: �نطالق �لبطن مع �لقيء �ل�شديد. )م). )1) َهْي�شَ
)2) َكَو�ِغد: �أور�ق. )م).

)3) ُخْرج: وعاء يو�شع فيه �ملتاع و�ملز�د. )م).



ا عن فنون �أوربا ك�شف �ملَُخبَّ
7272

�للَُّقطة  باب  �لبخاري يف  �أورده  مما  �ملقام  ينا�شب  ما  نذكر  �أن  هنا  ويح�شن 
من �شحيحه قال: حدثني حممد بن ب�شار حدثنا غندر حدثنا �شعبة عن �شلمة 
قال: �شمعت �شويد بن غفلة قال: لقيت �أُبيَّ بن كعب  فقال: »�أخذت �شرة 
فها حوًل، فعرفتها فلم �أجد من يعرفها،  فيها مائة دينار فاأتيت �لنبي  فقال: عَرّ
ثم �أتيته، فقال: عرفها حوًل، فعرفتها، فلم �أجد من يعرفها، ثم �أتيته ثالًثا، فقال: 
»�حفظ وعاءها وعددها ووكاءها)1) فاإن جاء �شاحبها و�إل فا�شتمتع بها«. ويروى 
»��شتمتع بها« بحذف �لفاء، قال �بن مالك يف �لتو�شيح فيه: »حذف جو�ب �إن 
�لأوىل، وحذف �شرط �إن �لثانية، وحذف �لفاء من جو�بها، فاإن �لأ�شل »فاإن جاء 
و�ل�شالة  �للقطة  ذكر  و�لتعريف:  بها«،  فا�شتمتع  يجئ  مل  و�إن  �أخذها،  �شاحبها 
للعالمة  �لوردية  �لتحفة  �شو�هد  �شرح  من  ملخ�ًشا  �نتهى  يعرفها«.  من  وطلب 
بهذ�  �آخذين  هذ�  على  �ملو�قف  مديرو  فيكون  �لبغد�دي.  بن عمر  عبد �لقادر 

�حلكم �إل �أن يف �لأمر بتعريف �ل�شالة من �لف�شل ما فاتهم.

خلق �لإنكليز و�شفاتهم

�أما َخْلق �لإنكليز فالغالب على �لرجال �ل�شقرة وتو�شط �لقامة مع �ل�شالعة 
و�لقوة و�شدة �لع�شب وزرقة �لعيون و�شغر �لأنوف، و�لظاهر �أن �ل�شقرة ل تتوقف على 
�لربد وحده، و�إمنا �أخ�ض �أ�شبابها �لدم، فاإن �أهل جبل لبنان لي�ض لهم �شفاء هذ� �للون 
�لذي يرى يف هذ� �جليل. و�لغالب يف عليتهم �متد�د �لقامة و�لر�شاقة، ثم �إن �حل�شن 

)1) ِوَكاءها: �ِشَقاءها. )م).
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هنا يف �لرجال منق�شم �إىل ثالثة �أق�شام: �لأول يف �لع�شكر؛ فاإنهم ينتخبون ممن ح�شن 
فاإن  و�لأمر�ء،  �لكرب�ء  �لثاين: يف خد�م  �ل�شرطة.  بهم  ويلحق   ،� قدًّ و�عتدل  وجًها 
�ل�شيد�ت يتناف�شن يف �لغ�شاين ول يتناولن �شيًئا �إل من يد مليح، و�إن يكن �ل�شيء 
و�أ�شحاب  �ملرثون  �لتجار  ت�شتخدمهم  �لذين  �لكتاب  يف  �لثالث:  قبيًحا.  �ملتناول 
�ملحرتفات و�ملثابات �حلافلة؛ حيث يكرث تردد �خلو�تني)1) لل�شر�ء وغريه، فاإن ذلك 

�أدعى �إىل حملهن على �لإ�شر�ف. 

وما عد� هذه �لأنو�ع �لثالثة َفَقلَّ �أن تب�شر مليًحا. فاأما يف باري�ض فلم �أحلظ ذلك 
�إل يف دكاكني �للحامني؛ حيث تنتاب �خلو�دم �ل�شابات ل�شر�ء �للحم، و�لذي يظهر يل 
يف �جلملة �أن رجال �لفرن�شي�ض �أجمل من ن�شائهم ومن رجال �لإنكليز، و�أن ن�شاء هوؤلء 
�أجمل من رجالهم ومن ن�شاء �أولئك. ومن �لعجب �أن �لإنكليز قد يبلغ �أحدهم �ل�شبعني 
ول يخطه �ل�شيب ل يف ر�أ�شه ول يف عار�شه، و�إمنا يغلب عليهم يف هذه �ل�شن �لدرم 
و�لدرد، �أعني: �شقوط �لأ�شنان، وعندي �أن �أعظم �أ�شباب �ل�شيب يف �لأ�شل هو �لهم 
و�خلوف من ظلم �لولة وذي �لإمرة، فاإن �أحد �لإنكليز �إذ� كان ميلك مثاًل مليون لرية مل 
يخ�ض �أن �أمريه بل ملكه ينف�ض عليه بذلك، ل بل يتباهى به ما �شاء لعتقاده �أن غناه 
وغنى �أمثاله موجب لغنى �لدولة و�شرفها، ول يخ�شى �أي�ًشا �أن يتطاول عليه يف حقوقه 
�أحد ممن هو �أعلى منه فاإن �جلميع يف �حلقوق مت�شاوون، و�إن �لقا�شي و�جلرنال عتيد�ن 
لكل من �لغني و�ل�شعلوك و�لنبيه و�خلامل، وح�شبك �أن بع�ض باعة �ل�شر�ب �أقام دعوى 

على دوك كمربيج �بن عم �مللكة، فما و�شعه �إل �حل�شور بني يدي �لقا�شي.

)1) �خلو�تني: �لن�شاء �ملتزوجات. )م).
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ثم �لغالب عليهم �أي�ًشا �لُكُلوح)1) و�لعبو�ض، ول �شيما �أهل �لقرى، و�إن يكن 
جوهم �أ�شفى من جو �أهل �ملدن؛ وذلك لأن يف �ملدن كثرًي� من �ملالهي و�ملالعب 
ومن �لعازفني باآلت �لطرب، فمتى �شمعت �لأم �ملو�شيقى �أخذت طفلها ورق�شته 
فاأما  �أو غنت له، فيدرب بذلك فيغر�ض فيه حب �لطرب و�خلفة و�لب�شا�شة.  عليها 

�لبالد �خلالية من ذلك فالبد و�أن ترى وجوه �أهلها عاب�شة با�شرة وطباعهم بليدة. 

ن�شاء �لإنكليز

�أما ن�شاء �لإنكليز فلونهن �لبيا�ض �مل�شرب بحمرة، وعيونهن �شهل �أو زرق يف 
تكون  �أن  َفَقلَّ  �إل يف حو�جبهن  ��شتهر خالفه  و�إن  غالًبا  �أ�شود  و�شعرهن  �لغالب، 
حالكة، و�أ�شنانهن �أح�شن مما يظن يف �أمثالهن ممن ُربِّى يف �لبالد �لباردة،  وقد زيّن 
ب�شطاطا �لقو�م، و�لذلف �أي: �شغر �لأنف، و�لبلج و�متالء �ل�شاعدين ولطف �ليدين 
وم�شق �لأ�شابع، وبالعنق ورقة �ل�شفتني و�إ�شالة �خلّد، و�شعر �أهد�بهن وحو�جبهن ل 
كثري ول قليل، ول مزية لهن يف �ل�شلوتة على غريهن، وهن �أح�شن ن�شاء �لإفرجن 
قاطبة �شفاء لون ونعومة ب�شرة و�أع�شاًد� وتر�ئب و�أعناًقا، وقد ذ�كرت كثرًي� ممن ر�آهن 
ور�أى غريهن فكلهم ف�شلهن، �إل �أنهن جد وطويالت �لأقد�م يف �لغالب، وغري �شود 
�لأجفان و�أحد�قهن غري مركبة فوق زئبق كما قال �أبو �لطيب و�شبب �لأول عندي 

تعر�شهن للربد يف �ل�شغر فاإن تر�ئبهن ل تز�ل مك�شوفة. 

ر يف عبو�ض.)م).  )1) �لُكُلوح: �لتك�شُّ
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ويف �جلملة فلم �أر �صيًئا ي�صدق على ن�صاء هذه �لبالد �أكرث من قول �صاحب 
�لقامو�س �ل�صوهاء �جلميلة و�لعاب�صة �صّد ولكن يف جعل ذلك من �لأ�صد�د نظر. 
وجميع �لإنكليز يعجبون بح�صن �لأ�صنان وهو �أول ما يذكرون من �ل�صفات �مل�صتحبة 

وي�صبهونها بالدر كما ن�صبهها نحن، ويعجبني قول �بن �لنبيه فيها:
�صغارهاوما كنت �أدري قبل ل�ؤل�ؤ ثغرها �للآلئ  نفي�صات  باأن 

وقد كرر هذ� �ملعنى بقوله:

مب�صمه قبل  �أر  �صغري �جلـ�هر �ملثمنومل 
بل  بال�صيوف  �لعيون  ي�صبهون  ول  بال�صتح�صان  �لفلج  يخ�صون  �أنهم ل  �إل 
ول  باملرمر،  �صبهوه  ورمبا  بالبيا�س  ي�صفونه  و�إمنا  �لغز�ل،  بجيد  �جليد  ول  بالأملا�س 
ي�صبهون �لثدي ب�صيء و�إمنا ي�صفونه بالمتالء و�ل�صتد�رة، ول يتغزلون باخلال على �أن 
�لن�صاء ي�صعن �أمثاله �أحيانًا، ول بالهزمة يف �خلد و�إمنا ي�صتح�صنون �لنونة يف �لذقن، ول 
ي�صبهون �ملر�أة بال�صم�س ول بالقمر بل بالنجم، وعندي �أن �أ�صوق �صيء يف �لوجه �لفم 
و�لعينان لكونهما يتحركان فيحركان �لوجد، ول �أرى �حلق مع من قال �أحب منها 
�لأنف و�لعينانا، بل �حلق ما قاله �لآخر: ياليت عيناها لنا وفاها، ولعل �لرو�ة حرفو� 
�مل�صر�ع �لأول �أو لعل �لر�جز حكى و�قعة �خلال، ثم �إن �لن�صاء يف بالد �لإنكليز هن 
�للو�تي يبا�صرن خدمة �لديار غالًبا �أما �لرجال فال يكونون يف خدمة �إل عند �لكرب�ء، 
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َعايل))) و�إذ�  وكثرًي� ما ترى جارية ح�صناء ز�هرة تامة �لأو�صاف تخدم �صيدة من �ل�صَّ
جمال  و�أده�صك  �ملخدومة  هي  ح�صبتها  لتفتحه  �جلارية  وخرجت  �لباب  طرقت 

وجهها عن وجه �صوؤ�لها. 

تقابل  وهذه  بُنَخاَمتهن)))،  ي�صرقن  �أنهن  وهي  ذميمة  خ�صلة  �لقرى  ولن�صاء 
خ�صلة ن�صاء فرن�صا يف حل�صهن �أ�صابعهن بعد �أكل �حللو�ء ونحوها، ويقابلها من خ�صال 
�أهل �مل�صرق �لتج�صوؤ وهو حباق �ملعدة، غري �أن خ�صلة �لفرن�صاويات �أقل �أذى لأنها 
ل تكون �إل عقب �لأكل ومدتها ل تطول، وجمع �لن�صاء �لالئي ��صتخدمناهن كن 
يلم�صن �صعورهن ووجوههن و�أيديهن و�صخة، ويغ�صلن وجوههن و�أعناقهن ومي�صحنها 

باخلرق �لتي مي�صحن بها �آنية �ملطبخ. 

و�خل�صلة �لأوىل ر�أيتها يف لندرة �أي�ًصا، وقد �صمعت �أن ن�صاء فرن�صا �ملتظرفات ل 
يغ�صلن وجوههن بال�صابون خمافة �أن َتْمُجل))) ب�صرتهن، و�إمنا يغ�صلن مباء �لنخالة مع 
�أن �صابون فرن�صا �أح�صن من �صابون �لإنكليز، ويقال �إن �أهل فرن�صا �لأقدمني  - وكان 
يقال لهم �لغال - هم �أول من عملو� �ل�صابون يف �أوربا، وكان �لنا�س من قبل ذلك 
يغ�صلون ثيابهم باملاء فقط �إما باأن يدعكوها باأيديهم �أو باأرجلهم، ومل يعمل يف لندرة 
قبل �صنة 4)5)، و�ملح�صوب �أن كل و�حد من �أهل بريتانيا يلزم له �صبعة �أرطال من 
ت�صعمائة  لندرة وحدهم  منه لأهل  �لالزم  يكون  فعلى هذ�  �صنة،  �ل�صابون يف كل 

َعايل: جمع �ِصْعالة وهي �ملر�أة قبيحة �لوجه �صيئة �خللق. )م). ))) �ل�صَّ
))) ُنَخاَمتهن: ما يقذفنه من �صدرهن �أو �أنفهن. )م).

))) َتُْجل: جتتمع مياه حتت �جللد. )م).
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طن، وجميع �لإفرجن ل يغ�صلون �أيديهم بعد �لطعام غري �أن �لكرب�ء منهم يغم�صون 
�أ�صابعهم يف �صحاف يوؤتى بها �أمامهم على �ملائدة ثم ين�صفونها من دون �صابون، ورمبا 
ت�صم�صو� و�ألقو� فيها �ملاء من �أفو�ههم بح�صرة �ل�صيوف، وكذلك تفعل �لن�صاء وهو 

عندي �أقبح من عدم �لغ�صل. 

ومما يكره يف ن�صاء �لإفرجن تربية �أظفارهن حتى تاأخذ حدها يف �لطول، وترك 
ر�أيت �صعرها  ر�أ�صها  �إحد�هن غطاء  نزعت  �لقفا منف�صة م�صعثة فمتى  �صعورهن يف 
ك�صعر �ملق�صعر، و�إن �إحد�هن تلعب بجرو كلب بح�صرة �لنا�س ورمبا نز�))) عليها وحل�س 

تر�ئبها ووجهها. 

ون�صاء �لأكابر ي�صت�صحنب كالبهن يف �لعو�جل، وعندهن �صنف من �لكالب 
يقعدنه يف �أح�صانهن وي�صمى كلب �حل�صن. و�إين �أحمد من ن�صاء �لإفرجن عموًما، 
ومن ن�صاء �لإنكليز خ�صو�ًصا �أنهن ل ي�صتعملن �ل�صبغ ول �لتزجيج)))، فكما خلقهن 
�إمنا هو يف ت�صفيف  يتباهني بكرثة �حللي و�جلو�هر، فغاية ت�صنعهن  �هلل يبدون، ول 

�صعورهن وتغيري مالب�صهن بح�صب �لزي �مل�صتعمل. 

وقد  �لإفرجن،  ن�صاء  وعجًبا من جميع  زهًو�  �أكرث  فاإنهن  �لفرن�صي�س  ن�صاء  فاأما 
كانت �لن�صاء هنا ير�صلن على طالهن �صو�لف جمعدة، تفعل ذلك منهن �لطويلة 

))) نََز�: َوَثَب. )م)
))) �لتزجيج: تنحيف �حلو�جب.
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�ل�صعر عجًبا به، ف�صرن �لآن ي�صوينه من�صرًحا على �أَْقَو�دهن))) �قتد�ء بامللكة �إل ما ندر، 
ومثل هذه �لعادة يف �لقلة عادة �ملر�فد، وللن�صاء على �لرجال مزيتان، علوية �صيفية، 
لرب�نيطهن  �أو  �ل�صم�س،  من  لهن  وقاية  �لظلل  �تخاذهن  فالأوىل:  �صتائية،  و�صفلية 
خ�صية �أن تت�صل �ألو�نها، وهي يف �لو�قع عبارة عن ظلل، و�لثانية: �تخاذهن �لقباقيب 
و�لثلوج، وهي م�صل�صلة  �لوحول  بها  �ل�صتاء، فرت�هن يخ�صن  �ُصوع))) يف  �ل�صُّ ذ�ت 
بخالف  �لبالد  مطرد يف جميع  وذلك  �لربنيطة،  روؤو�صهن  وغطاء  �أحذيتهن.  حتت 
ن�صاء فرن�صا، فاإن لكل ن�صاء �إقليم فيها غطاًء خم�صو�ًصا، و�أكرث ما يهمهن من �للبا�س 
�جلو�رب و�لأحذية، فاأما �لثياب فالغالب �أنها من �ل�صيت، ومع ذلك فاإذ� كان للمر�أة 

�أربعة قفاطني منه فهي �حلظية. 

و�لقناعة،  �لتق�صف  من  يكون  ما  غاية  على  �لإنكليز  ن�صاء  �إن  يقال:  و�حلق 
فاإن �أقل �صيء من �مللبو�س ير�صيهن، ومن �ملطاعم يكفيهن، ول ي�صتعملن �لدخان 
ول �لن�صوق كبع�س ن�صاء �لفرن�صي�س، ول هن مثلهن �أي�ًصا يف كونهن ينكرن مزية 
تعاىل  �هلل  باأن  تعرتف  �لإنكليز  �صريفة من  �ملر�أة  تكن  فمهما  �لن�صاء،  �لرجال على 
�أو نحو ذلك  �أو حذ�ًء  �إحد�هن مندياًل  �أهديت  خلق �لرجال قو�مني عليهن، و�إذ� 
��صتعظمت �لهدية، وبالغت يف و�صف حما�صنها، وكررت �لثناء عليك حتى تتوهم 
�أنك �صرت ر�بًعا حلامت طي وهرم بن �صنان وكعب بن مامة، فاأما �إذ� نظرن �صيًئا من 

))) �أَْقَو�دهن: طول ظهورهن و�أعناقهن. )م).
�ُصوع: جمع �ل�ّص�ْصع، وهو �أحد �صيور �لنعل. )م). ))) �ل�صُّ
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�جلو�هر �لنفي�صة �صو�ء �أحتفن به �أو ل فيا للعجب ويا ملنتهى �لأرب، و��صتعظام �لهدية 
- ولو َقلَّت - �صفة عامة لعليتهم و�صفلتهم، فقد كانت �صيدة ما تكرمت علينا ب�صت 
ثمر�ت من �خلر�صف، فلما قابلتها يف �ليوم �لثاين �صكرتها على ذلك، فقالت: �إين 
و�حلق  �صكرتني،  �أي�ًصا كما  ت�صكره  �أن  �إن عليك  قالت:  فكاأنها  �أهديناها،  وزوجي 
�أوىل من �صكوت �لعرب عن نطق كلمة و�حدة  �أكرث �لأحو�ل  �إن ذلك يف  يقال: 

تف�صح عن �ل�صكر.

وقد كنت �أرى من �لن�صاء �لُعْبل))) �حل�صان ذو�ت �لب�صر �لناعم و�لغ�صا�صة 
تعزق �حلقول وحتمل  باأن  �ل�صيف  �ل�صم�س يف  تن�صب حر وجهها حلر  �لر�ئعة من 
�لأحمال �لثقيلة، وحت�صد وتبذر وجتمع �ملح�صود وحتتطب وما �أ�صبه ذلك. ويف �صهر 
�لزرع ل  يح�صدن  يجمعنه، وحني  ن�صاء كثرية  ترى  �حل�صي�س  يقطع  حزير�ن حني 
هذ�  ومع  حتته،  من  �لأر�س  يح�صدن  فاإنهن  �لأحبار،  �ِصْفِر  �لتور�ة يف  بن�س  يعملن 
�ل�صقاء فال تزيد �أجرة �ملر�أة يف �ليوم على ن�صف �صلني، وهو بالن�صبة �إىل غالء بالدهم 
بقيمة قر�س عندنا، فكنت �أقول يف نف�صي: ما �أرخ�س �جلمال يف هذه �لبالد، وما 
�أو لعلهم يريدون �صبغ  �أق�صى قلوب �لرجال �لذين يحوجونهن �إىل هذ� �لبتذ�ل، 

هذ� �لبيا�س �لنقي بَوْر�س �ل�صم�س))) �أو �ُصْحَمة))) �ل�صباب.

))) �لُعْبل: جمع »ُعْبلة« وهي �ملر�أة �لتامة �خَلْلق. )م).
ْفرة. )م). ))) َوْر�س: �صُ

))) �ُصْحَمة: �صو�د. )م).
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ِلَفة« وهي �لتي جتاوزت �لَقْدر يف �لظرف و�لرب�عة و�لدعاء. )م). ِلَفات: جمع »�صَ ))) �ل�صَّ
ا�س: جمع »ُخ�ّس« وهو �لبيت من �لق�صب، �أو �لبيت ُي�صقف بخ�صبة. )م). ))) �خِل�صَ

ي�ًما �َصَ��ِعُدهن  َبَرَزْت  فل� 
 

ذه�ِل من  لأَْن�َصَد  ِل�َصاِعرِنا 
�أَْن يل  َيِحقُّ  �حلق�ِل  �حلج�ِل ِبَربَّاِت  ِبَربَّات  ل  �أُ�َصبَِّب 
ليًل َتَر�ِئُبهن  برزت  �جلليِل ول�  �لَقْرم  �لدولة  ل�صدر 
َعنِّي �لُكرج  ُخُذو� حظايا   ِلَفات)2( عند ذوي �خلم�ِللقال:  فدى �ل�صَّ

ويف �جلملة، فال �صيء �أرخ�س من �جلمال يف هذه �لديار. 

ا يف �لرجال و�لن�صاء يف هذه �لبالد كانت �ملر�أة  هذ�، وملا كان لون �لبيا�س عامًّ
�. وهذه  �، و�لرجل �لأ�صمر حمببًا �أي�ًصا �إىل �لن�صاء جدًّ �ل�صمر�ء حمببة �إىل �لرجال جدًّ
�لطائفة �ملعروفة عندهم با�صم جب�ص�س وهم �صنف من نور بالدنا وغجر م�صر لول دناءتهم 
لكانت علية �لإنكليز ت�صاهرهم، وذلك ل�صمرة لونهم وكحل عيونهم، وقد كان �لدكطر 
لبيا�صه  و�أحبته هي  ل�صمرتها  فاأحبها  ر�آها مرة  �إحدى هوؤلء �جلب�صيات،  »يل« متزوًجا 
فوعدها باأن يتزوجها ب�صرط �أن تتهذب يف مذهب �لن�صر�نية، فاأجابته �إىل ذلك فتاأهل بها. 

َ�ر يف �إنكلرتة �لنَّ

ومن �لغريب �أن هذ� �جليل يعي�س يف هذه �لبالد عي�صة �لنور يف بر �ل�صام �صو�ء؛ 
�إذ لي�س لهم مقر معلوم لالإقامة، فمرة ي�صكنون �لغيا�س، ومرة �خِل�َصا�س)))، وبع�صهم 
ياأوي �إىل نحو هودج يجره ح�صان فيجعل فيه رحله و�أثاثه وهكذ� يطوف يف �لبالد، 



818(
من مالطة �إىل �إنكلرتة

و�إليهم تن�صب �صرقة �لدجاج و�خليل �أو يف �لأقل �أذنابها و�لإنباء عن �لبخت، ولهم 
ل�صان خا�س بهم، ويقال ل�صيخهم ملك �إل �أنهم يخالفون نورنا بكونهم غري مولعني 
بالطرب و�لرق�س، وما ذلك �إل لكونهم مولودين حتت َرِقيع))) �لإنكليز �لكالح، وملا 
ر منهم كثري، فاإن ُقَلْت: كيف يب�صرون �لبخت  كان هوؤلء يعنتونهم يف �ل�صكنى تن�صَّ
و�لإنكليز ل يعتقدون بهذه �لأمور؟ ُقْلُت: �إن عامة �لإنكليز على غاية من �جلهل، 

فعندهم من �لتفاوؤل و�لت�صاوؤم ما عند عامة بالدنا كما �صنبني ذلك بعد. 

وعن بع�صهم �أن »هول �جلب�ص�س هم �إحدى ع�صائر م�صر �لذين خلعو� عنهم 
نري �لطاعة للرتك حني غزو� بالدهم، حتى �إذ� ف�صلو� تفرقو� يف �لأر�س، فكان �أول ما 
ظهرو� يف جرمانيا، وذلك نحو �صنة 7)5)، وحيث كان �لنا�س �إذ ذ�ك على جانب 
عظيم من �لو�صاو�س و�لأ�صاليل، وظنو� بهم علم ب�صر �لبخت، رحبو� بهم يف كل 
مكان، ويف �صنة 560) نفو� من فرن�صا ومن غريها �أي�ًصا، �إل �أنهم مل يز�لو� موجودين 
يف كل مملكة، ويف �أيام �صارل�س �لأول قتل ثالثة ع�صر �صخ�ًصا من �لإنكليز لختالطهم 
بهم، و�أخرب ماأو�هم يف نوروود وذلك �صنة 797)، وعوملو� معاملة �لبطالني �لتائهني، 
وقبل �صنة 800) كان منهم يف �إ�صبانيا �أكرث من مائة وع�صرين �ألًفا، ومل يزل منهم يف 
هذه �لبالد جماعات كثرية، ومع �ختالطهم بغريهم من �لأجيال فاإنهم مل يحولو� 
عن عاد�تهم و�أطو�رهم و�صحنهم، فهم �أ�صبه باليهود« �هـ. وقال �آخر: »�إن �أ�صلهم من 
�لهند، و�إنهم يتكلمون بلغة من لغاتها، و�إن حقيقة ��صمهم زنكان �أو جنكان«. �نتهى.

))) َرِقيع: �صماء. )م).
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ثم �إن حتقق �حل�صن يف �ل�صمر �أو �ل�صود يف عني �لر�ئي ل ميكن من قريب، 
ا منهم عن بعد توهمتهم كلهم مالًحا؛ لأن �لبيا�س - كما  فاأما �لبي�س فاإذ� ر�أيت �صفًّ

قيل - �صطر �حل�صن.

وميكن �أن يقال �إن ذلك بالن�صبة �إىل �ألفة �لنظر. وروى �بن ع�صاكر عن خالد 
�لبيا�س«.  �ل�صعر، ورد�وؤه  �أنه قال: »عمود �جلمال �لطول، وبرن�صه �صو�د  بن �صفيان 
قلت: فعلى هذ� فقد �جتمع يف موؤنث جيل �لإنكليز �لعمود و�لربن�س و�لرد�ء. وقد 

تحل بع�صهم لأْن ف�صل �ل�صود بقوله: 

اُء عندي ُربَّ �َصْ�َد�ء وهي َبْي�صَ
 

َفْهَي ِم�ْصٌك �إِْن �ِصْئَت �أو كاف�ُر 
 

»مثل َحبِّ �لعي�ن َيْح�َصُبها �لنا
 

ُن�ُر  هي  و�إمنا  �َصَ��ًد�  �ُس 
 

وقال غريه:

َقبيٍح َوْجٍه  يف  �خَلاُل  و�جَلَماَل يك�ن  �ملََهاَبَة  َفَيْك�ُص�ُه 
 

فكيف ُيَلُم َعا�ِصُقها على َمْن 
 

َها يف �لعني خاَل؟!  ير�ها ُكلَّ

وهذه كلها من مغالطات �ل�صعر�ء، و�حلق ما قاله �لبها زهري:

بٍّ �صَ َمَقاَلَة  ��ْصَمْع 
 

َعْ�ن َك  ِبَحقِّ وُكْن 
َمِليٌح  �ملَِليَح  ل�ِن �إِنَّ  ُكلِّ  يف   ُيَحبُّ 
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وقال �آخر:

لهم: قلُت  ��َد  �ل�صَّ ُتِبُّ  و�حَلَدِق قال��:  ع�ِر  �ل�صُّ يف  ُه   �أُِحبُّ

قال��: وَتْهَ�ى �لَبَيا�َس قلُت لهم:
 

َمنْي و�لُعُنِق يف �لَ�ْجِه و�ملِع�صَ
 

ثم ل يخفى �أنه ملا كانت �أ�صباب �لف�صاد يف �لقرى �ل�صغرية �صغرية مل تكن 
�لن�صاء هنا مائالت �إىل �لفح�س و�لف�صق كما هو �صاأن �ملدن �حلافلة، ولهذ� كان عي�س 

�ملتزوج يف بالد �لفالحني من هذ� �لقبيل �أهناأ من عي�س �ملتمدنني.

ن�صاء �لإنكليز ون�صاء �لفرن�صي�س

مل  و�إن  �ملو�صعني  كال  يف  �لإنكليز  من  �ملتزوجني  عي�س  �أن  �أحتققه  و�لذي 
�أنهم  �إل  �لفرن�صي�س،  تفعل  كما  �لنا�س  �أمام  ويكرمونهن  باأزو�جهم  يحتفون  يكونو� 

�أكرث �إح�صانًا منهم لفروجهم، و�أوفر مودة ووفاء لهن يف �حل�صرة و�لغيبة.

هذ� يف حق �لأزو�ج، فاأما يف �صاأن �لرجال و�لن�صاء مطلًقا، فاإن رجال �لفرن�صي�س 
�أيًّا كانت على ر�حة نف�صه، فاإذ� تبو�أ مثاًل  �أرفق و�أحفى، فاإن �أحدهم ليوؤثر ر�حة �ملر�أة 
مقعًد� يف �صفينة �أو رتل، ودخلت �مر�أة ومل جتد لها حمالًّ فا�صطرت �إىل �لقيام، قام من 
مو�صعه و�أجل�صها فيه، وكذ� لو وقع منها منديل ونحوه بادر حاًل �إىل مناولتها �إياه، وعندهم 
كلمة خم�صو�صة ملثل هذه �لأفعال، �أما �لإنكليز فال مبالة لهم بذلك، وكنت كثرًي� ما 
فاإذ�  يتبو�أونه،  �إىل مو�صع  �لن�صاء و�لأولد حتى ي�صبقوهن  �أرى رجاًل منهم ي�صغطون 
دخلت �لن�صاء ظللن قائمات، وحني ي�صافرون يف �لأرتال �أو �حلو�فل يتخريون �أح�صن 

�ملقاعد، ورمبا �أد�رو� ظهورهم للن�صاء غالظة و�صوء �أدب. 
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ًفا يف �لظاهر من ن�صاء �لإنكليز، �إل  نعم �إن ن�صاء �لفرن�صي�س �أكرث تكيُّ�ًصا وتظرُّ
�أن هوؤلء جدير�ت بالإكر�م من عدة وجوه، وف�صاًل عن ذلك فقد يقال: �إن زيادة 
تكيُّ�س �أولئك �أ�صلها من زيادة �لإكر�م لهن، و�إمنا هو جفاء  غريزي يف طبع �لرجال، 
حتى �إن �لن�صاء �عتدن عليه، ول يرين فيه نكًر� �إل �إذ� عا�صرن �لأجانب، وهذ� هو ما 

تعنيه �لإنكليز بقولهم: نحن خري من غرينا بعولة، وغرينا خري منا ع�صاًقا. 

و�لفرن�صاوية ي�صفون ن�صاء �لإنكليز باأنهن ع�صر، �أي يعملن بال�صمال تعري�ًصا 
بكونهن ل�صن �صنًعا كن�صائهم، وهذ� �لقول باعتبار �صنعتي �لقلم و�لإبرة حق، فاإن 
عامة �لن�صاء هنا ل يح�صن �خلياطة ول �لتطريز ول �لكتابة، و�إذ� كتبت �إحد�هن ر�صالة 
�صحنتها بالغلط و�خلطاأ، مع �أن لغة �لإنكليز هينة �ملاأتى بالن�صبة �إىل غريها، ولكن هن 
معذور�ت يف ذلك، �إذ لي�س يف �لقرى مكاتب جيدة ومعلمون ماهرون، ورمبا �جتزئ 
عن �ملكتب باأن يتعلمن يف �لكني�صة يوم �لأحد �صيًئا من �أ�صول �لدين �أو �صيًئا من 

�لقر�ءة مما ل يعباأ به.

وف�صاًل عن ذلك فاإن �لولد متى �أدرك وهو حتت حجر و�لديه مل ي�صتغنيا عنه؛ 
لأنهما �إما �أن ي�صت�صحباه معهما �إىل �ملزرعة ليعينهما على عملهما، و�إما �أن يبقى يف �لبيت 
ليهَيّئ لهما طعامهما ويحفظ رحلهما وغري ذلك، فاإن يكن و�حلالة هذه لوم على �لن�صاء 
فاإمنا هو على قاطنات �ملدن و�لقرى �جلامعة، بل �لرجال يف هذه �لأماكن ل يريدون �إقبال 
�أن ي�صمخن عليهم كد�أب ن�صاء �لفرن�صي�س، وما  ن�صائهن على �لقر�ءة و�لكتابة خمافة 
�أح�صن هنا ما قيل: »�إن �ملر�أة �لفا�صلة هي �لتي �إذ� قر�أت ِخلْتها ل حت�صن �لعمل، و�إذ� 
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عملت خلتها ل حت�صن �لقر�ءة«، وعلم من �لإح�صائيات �لر�صمية �أنه: »يف �صنة 855) 
�أربعون قد و�صعن على  �مر�أة  مائة  �ملتزوجني 50.470).)، فوجد من كل  كان عدد 
�لطرو�س عالمة �ل�صليب بدل �أ�صمائهن، ومن كل مائة رجل ت�صعة وع�صرون رجاًل على 
تلك �ل�صفة« �هـ. قلت: و�لذين يعرفون �أن يكتبو� �أ�صماءهم ينبغي �إ�صقاط ثلثيهم من 

عد�د ذوي �لدر�ية؛ فاإن �أكرثهم ل يح�صنون كتب ر�صالة.

عامة �لإنكليز و�لكتاب �ملقد�س

وهنا ينبغي �أن يالحظ �أن عامة �لإنكليز يقر�أون �لتور�ة و�لإجنيل بلغتهم، ولكن 
َقلَّ منهم من يفهمها. وقد جرى مرة ذكر ذلك بح�صرة جماعة �دعو� باأنهم ل يفوتهم 
�إمنا ت�صببت عن  �صيء من فهم �لكتاب �لأول، و�أن �صعادة بالدهم وغبطة �أحو�لها 
ذلك. فقلت لهم: �أما �ل�صعادة و�لغبطة فل�صت �أباحثكم فيهما، ول �أ�صلم لكم باأنكم 
�أ�صعد من غريكم. و�أما �لفهم فما �أخالكم تفهمون ما تقر�أون يف �لتور�ة. قالو�: �صلنا 
عن �صيء منها. فقلت: على �صرط �أن ل ي�صوءكم. قالو�: ل تخ�س من �لإ�صاءة فاإن 
هذه �لبالد بالد �حلرية. قلت: ما معنى �لغرلة))) حني طلب �صاول من د�ود �أن ميهر 
�بنته مائة غلفة))) من �أهل فل�صطني، فم�صى د�ود وقتل منهم مائتني وجاء بغلفهم �إىل 
�صاول؟ فقالو�: ل ندري. فقلت: بل ل تدرون �أي�ًصا كيف �أن �لرجل ميهر �ملر�أة، فاإن 
عادتكم بخالف ذلك: قالو�: بنَيّ لنا هذ�. قلت: ههنا ن�صاء و�أخ�صى �أن �أف�صر لكم 

))) �لُغْرلة: جلدة ز�ئدة يف �لع�صو �لتنا�صلي تقطع يف �خلتان. )م).
))) غلفة: جلدة تقطع يف �خلتان. )م).
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معنى �للفظة فتنقب�س �لن�صاء. قالو�: �إذ� كان ذلك كالم �هلل فال حرج. فف�صرت لهم 
حينئٍذ معناها، فما كان من �إحدى �لن�صاء �إل �أن �أخذت �لكتاب ورمت به �لأر�س، 

وقالت: »معاذ �هلل �أن يكون هذ� �لكالم كالم �هلل«.

ن�صاء �لفلحني

�أما �خلياطة و�لو�صي فقد تقدم �أن ن�صاء �لفالحني ل يلب�صن �صوى �ل�صيت، فال 
حاجة �إىل تطريزه، وكل و�حدة منهن خياطة لنف�صها، و�إذ� خطن حتت يد تاجر فقلما 
ُتَوفَّى �أجرتهن، وما عد� ذلك فاإن كثرًي� من �لآلت �لتي �خرتعها �لإنكليز �صارت 
�إليهم  �صيء  �أحب  لأن  طبًعا،  فيه  يتفننون  فاإنهم ل  �لطبخ  فاأما  �ليدين.  تغني عن 
منه �إمنا هو �ل�صو�ء، فطباخهم فيه �إمنا هو �لنار، وملا كان وقتهم كله م�صروًفا يف �لعمل 
وحت�صيل �لك�صب مل يكونو� يرون �صرورة ل�صرفه يف تعدد �ألو�ن �لطعام، ويف �جلملة 
فاإن �لإنكليز يحق لهم �أن يقولو� �إن بالدهم منبت �لن�صاء، ومعدن �لأزو�ج، مبعنى �أن 
من تزوج �إحد�هن فقد هناأه �لعي�س، وقرت عينه مبا ير�ه من نظافة منزله مع �لقت�صاد 

يف �لنفقة ور�حة �لبال من �لأ�صباب �لباعثة على �لغرية.

�أخلق �لإنكليز وعاد�تهم

فيها مقدمة وجيزة  للقول  �أمهد  �أن  فالو�جب  وعاد�تهم  �لإنكليز  �أخالق  �أما 
لإز�لة �للتبا�س فيما يرد من بيان ذلك، فاأقول: �إن هذ� �جليل ينق�صم �إىل خم�س 
طبقات، �لطبقة �لأوىل: �لأمر�ء و�لوزر�ء و�لنبالء وذوو �ملنا�صب �ل�صامية، ويلحق بهم 



8787
من مالطة �إىل �إنكلرتة

�لأ�صاقفة، �لثانية: �لأعيان �أو �لعلية: وهم �لذين يعي�صون من �أرز�قهم و�أمالكهم ل 
من معاطاة �صغل �أو حرفة، ولي�س لهم جالء �أي لقب تعظيم. �لثالثة: �لعلماء و�لق�صاة 
�لتجار  �لر�بعة:  �لطبقة  �ملر��صالت.  �أهل  و�لتجار  �لق�صي�صون  بهم  ويلحق  و�لفقهاء، 
�أ�صحاب �لدكاكني و�لكتاب، وهم �لذين يحتاجون �إىل حت�صيل معا�صهم بالحرت�ف 
و�ل�صطر�ف)))، ولكن من دون �بتذ�ل ماء �لوجه. �خلام�صة: �أهل �حلرف و�ل�صنائع 

و�لعملة، ويلحق بهم �لفالحون وهم �جلمهور �لأكرب. 

فعاد�ت �أهل �لطبقة �لأوىل مباينة بع�س �ملباينة للثانية، ولكن لي�س بينها وبني 
�لأخرية من منا�صبة �أ�صاًل كما �صياأتي، وعاد�ت �أهل �لطبقتني �لثالثة و�لر�بعة مت�صاوية 
ل �ختالف فيها �إل ما ندر، �أما �أهل �لطبقة �لثانية فاإن لهم من وجه نزوًعا �إىل �لأوىل 
�إىل �جلن�صية  بالنظر  �لباقي  �إىل  �آخر ينزعون  �لعز و�ل�صتبد�د، ومن وجه  �إىل  بالنظر 
من  عندهم  مبا  و�ملباهاة  �لوطن  حب  �لطبقات  هذه  جميع  على  و�لغالب  و�لألفة، 
�ل�صنائع و�لأحكام و�لإذعان للقو�نني �لتي بنيت عليها معامالت دولتهم ودو�وينهم. 

وهم   - ذكرنا  كما   - �لأكرب  �جلمهور  هم  �لأخرية  �لطبقة  �أ�صحاب  كان  وملا 
�حلريون باأن يقال لهم بريتانيون �أو �إنكليز؛ لكونهم بقو� على قدمي �أحو�لهم و�أطو�رهم، 
نقدم ذكرهم  �أن  باملطالعة؛ وجب  باملعا�صرة ول  يعرفو� غريهم من �لأجيال ل  ومل 
�أوًل، فنقول: �إن �أول ُخلَّة ير�ها �لغريب فيهم هي عدم �كرت�ثهم له، ونفورهم منه،  

))) �ل�صطر�ف: �لت�صرف يف طلب �لك�صب. )م).
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فال يفرحون لفرحه، ول يحزنون حلزنه، بل ل ُيعنى �أحد منهم ب�صاأن جاره، ول يهمه 
�أمر غري �أمر نف�صه.

َيَتَطاَلل)))  ول  حياته،  مدة  بحرفته  �ل�صتغال  على  يقت�صر  حرفة  ذي  فكل 
�إىل معرفة �صيء غريها، فالفالح مثاًل ل يعرف �صيًئا �إل ما �آل �إىل �حلرث و�لزرع. 
و�لَقني))) ل يدري مما يحدث يف بالده �صوى ما يخت�س برو�ج �صعر �حلديد و�لطلب 
� �إىل �ملهند�س و�لطبيب. و�إذ� ��صرت�ح �لرجل  على �لأدو�ت �مل�صنوعة منه، وهلم جرًّ
منهم �صاعة ق�صاها بذكر ما عمل وما �صوف يعمل، وميكن �أن يقال: �إن بهذه �خل�صلة 
��صتتب عز دولة �لإنكليز وعظمت �صوكتها؛ لأن �لرعية ل تعرت�س ذوي �لأمر و�لنهي 
يف تدبريهم، ول تتطاول �إىل معرفة ما تقت�صيه �صادتهم و�أهل �صور�هم؛ فلذلك قلما 
يحدث عنهم �صغب �أو فتنة، بخالف �أهل فرن�صا، فاإن كالًّ منهم يتطفل على �أولياء 
�لأمر فيهم، وهذ� هو �ل�صبب يف كرثة �لع�صاكر هناك وقلتها هنا، فاإن جميع ما يف بالد 
على عدد  ق�صمتها  فاإذ�  �ألًفا،  وع�صرين  على خم�صة  يزيد  �لع�صاكر ل  من  �لإنكليز 

�لأهلني وهو �صبعة ع�صر مليونًا ونيف كان كاأنه قطرة من بحر. 

ولقائل �أن يقول �أي�ًصا: �إن لذلك -�أي لعدم �لفتنة - �صبًبا �آخر، وهو فقرهم 
�ملانع لهم من �ل�صتغال بغري ما يك�صبهم �لقوت �ل�صروري. فاإن هوؤلء �لنحل �لع�صالة 
يف خلية �لجتماع �لإن�صاين �إمنا يعملون - كما قال بع�صهم - لت�صمني �لزنابري �لبطالة، 

))) َيَتَطاَلل: يت�صوف �إىل �صيء بعيد عنه. )م).
�د. )م). ))) �لَقنْي: �حَلدَّ
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وهم �أطوع خلق �هلل لأولياء �أمورهم فلو نهوهم عن �أن ينامو� مع ن�صائهم لنتهو�، وميكن 
�أن يقال �أي�ًصا: �إنهم لعدم �ختالطهم بغريهم من �لنا�س يح�صبون �أنف�صهم وهم يف 
�لتبديل  م�صتغنية عن  و�أحو�لهم  ر�صومهم  و�أن جميع  �أ�صعد خلق �هلل،  �حلالة  هذه 

و�لتغيري. 

م�صارف �لع�صكر وجي��س �أوربا

غناها  يف  ز�ئد  وفقرهم  �لدولة،  ل�صعادة  موجب  �صقاءهم  فاإن  كان  وكيف 
و�قت�صادها و��صتغنائها عن كثري من �لع�صاكر، فاإن م�صاريف �لع�صكري �لو�حد هنا 
ثمانية  �لرو�صية  ويف  و�صتني،  �ثنني  برو�صية  ويف  رياًل،  و�صبعني  مائة  �ل�صنة  يف  تبلغ 
و�صتني، ويف �أو�صرتيا ت�صعة و�صبعني، ويف فرن�صا مئة وثالثة ع�صر، �أما يف �أمرييكا فمئة 

و�أربعة وثمانون رياًل.

من  رطل  وربع  رطالن  و�إنكلرتة  فرن�صا  ع�صاكر  من  نفر  لكل  يلزم  �إنه  ويقال 
ذلك  فيبلغ  وخبز،  و�لباقي حلم  �أرباع خ�صرة  ثالثة  نحو  منها  يوم  كل  �لطعام، يف 
و�ل�صاي  و�لقهوة  �ملاء  من  م�صروبه  ذلك  �إىل  �أ�صفت  فاإذ�  رطل،  ثمامنائة  �ل�صنة  يف 

و�مل�صكر�ت يبلغ �ألًفا وخم�صمائة رطل.

ويقال �أي�ًصا: �إن �أكرث ما جتهز عند �لدول من �جليو�س يف �لع�صر �حلايل ما كان 
فيه لدولة �إ�صبانيا مئة وخم�صون �ألًفا، ولربيتانيا ثالثمائة �ألف وع�صرة �آلف، ولربو�صية 
ثالثمائة وخم�صون �ألًفا، وللدولة �لعلية �لعثمانية �أربعمائة وخم�صون �ألًفا، ولأو�صرتيا 
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خم�صمائة �ألف، وللرو�صية خم�صمائة و�صتون �ألًفا، ولفرن�صا �صتمائة وثمانون �ألًفا، وهم 
يف هذ� �لع�صر �أكرث و�أول من كان عنده جيو�س قائمة كما يرى �لآن �صارل�س �لثامن 
�صنة  �لإنكليز،  ملك  �لأول  �صارل�س  �قتدى  وبه   ،(445 �صنة  وذلك  فرن�صا،  ملك 

8)6)، وح�صب ذلك �أوًل عند �لإنكليز غري �صرعي. 

وبلغت   ،((78.645(  (85( �صنة  يف  �لإنكليزية  �لع�صاكر  جمموع  وبلغ 
م�صاريفهم 58).))7.)) لرية))).

وكانت �لعادة قبل حرب �لقرمي �أعني �حلرب �لتي وقعت بني �لدولة �لعثمانية 
�لنفر من ع�صكر �لإنكليز طول عمره،  �أن ي�صتخدم  �لرو�صية يف �صنة )85)  ودولة 
ا يف  فكان كثري منهم يفتدون �أنف�صهم، وبعد خم�س ع�صرة �صنة يدعون باأن لهم حقًّ
�أن ي�صرحو�، و�لآن فر�س على �مل�صاة خدمة �ثنتي ع�صرة �صنة، وعلى �لفر�صان خدمة 
ع�صرين �صنة، ويوجد يف ع�صاكر �لإنكليز نحو �صبعة �آلف ومئة �صابط ب�صهرية و�فرة، 
وللنفر من حر�س �مللكة نحو �صلينني يف كل يوم، ولكل من �لفر�صان �صلني وثمن، 
وللم�صاة �صلني، وثمن رتبة �أمري �لألي يف �حلر�س ت�صعة �آلف لرية، وذلك �أن هذه 
�ملر�تب يف �لع�صاكر �لربية معر�صة للبيع عندهم، وهو من جملة �لأحو�ل �ملختلة �لتي 
يجب �إ�صالحها. وم�صاريف �لع�صاكر �لربية تبلغ يف �ل�صنة �صبعة ماليني لرية، ونحوها 

م�صاريف �لبحرية وم�صاريف ديو�ن �ملهمات �حلربية ثالثة ماليني))).
))) ويف �صنة )88) بلغ عدد ع�صاكر �إنكلرتة �مل�صتوطنني فيها 60.000 نفر، وجملة ع�صاكرها �لنظامية �لذين فيها 
ويف �خلارج �أي�ًصا ماعد� ع�صاكرها بالأقطار �لهندية 07.000) نفر، وهذ� �لعدد قليل بالن�صبة �إىل قوة ع�صاكر 

بقية �لدول.
�لبحرية  �لع�صاكر  وم�صاريف  �إنكليزية،  لرية   (5.54(.(00 �لربية  �لع�صاكر  م�صاريف  بلغت   (880 �صنة  ويف   (((

5)9.)0.49) لرية.
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من طبع �لإنكليز

�أحد�ثهم تفهم  �لفطنة، فال تكاد  ومن طبع �لإنكليز �لرث وهو �لبالدة وقلة 
�صيًئا من كالم �لغريب بينهم، بل �لكهول �أي�ًصا ل يعون ما يلقى عليهم �إل بعد �لروية 
و�لتاأمل، و�صتان ما بينهم وبني �لفرن�صاوية؛ فاإن �حلدث من هوؤلء يبتدر �إىل �جلو�ب 
كاأمنا قد در�صه ودر�ه من قبل �صوؤ�لك �إياه، ولو قلت: �إن �لربيتاين �لُقّح))) لي�س له 
من توعي �لعقل �صوى ن�صف �ملكت�صب ون�صف �لغريزي ملا �أخطاأت، وتلك �صفتهم 
من �لقدمي؛ فقد روي عن �صي�صرون �أنه قال: �إن �أبله �لأ�صرى �لذين جيء بهم �إىل 
رومية هم �لذين �أخذو� من بريتانيا، و�لتم�س من �صديقه �أطيقو�س �أل ي�صرتي فيما 
بعد منهم �أحًد�، وذلك لبالدتهم وعدم �أهليتهم لتعلم �ملو�صيقى وغريها من �لفنون. 

�أكرث  متوح�س  بريتانيا جيل جاف  �أهل  �إن  قال:  �أنه  قي�صر  �أي�ًصا عن  وروي 
ما يكون، و�إن معظمهم مل ير �حلنطة يف عمره قط، و�إن قوتهم �إمنا هو �للحم و�للنب 
ل غري، ولبا�صهم جلود �حليو�نات. �هـ. قلت: لي�س معنى قوله: قوتهم �للحم �أنهم 
كانو� يطبخونه، بل �إمنا كانو� ياأكلونه نيًئا مملوًحا كما يظهر من رو�ية �أهل �لتاريخ، فاإنهم 
قالو�: �إنه علم من دفرت حاكم نرثمرب �صنة ))5) �أن �أهل �حلاكم �ملذكور كانو� يقتاتون 
باللحم �ململوح فكان جل طعامهم، وكذلك ح�صمه مل يكونو� ياأكلون طول �ل�صنة 
�صتك«  »�لبيف  �أن  زعم  فمن  �حلبوب،  �أو  �لبقول  معه  وندر  �ململوح،  �للحم  �صوى 
فاإن هذ�  فقد وهم،  �لقدمي  باإنكلرتة من  م�صتعماًل  �مل�صرح) كان  �لبقر  �صو�ء  )�أعني 

�لغذ�ء �ملِريء مل يعهد قبل �صارل�س �لثاين؛ لأنه كان يحب �ل�صو�ء من ظهر �لبقر. 

))) �لُقّح: �خلال�س. )م).
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قلت و�إىل �لآن هم يحبون هذ� �ل�صو�ء غري نا�صج، ورمبا قطر دمه يف �ل�صحفة، 
وي�صتطيبونه على �صائر �ألو�ن �لطعام، ولكن من ر�أى �أهل جبل لبنان يقطعون �لهرب 

من �ل�صاأن وياأكلونه نيًئا كف عن لوم �لإنكليز.

هذ�، ومع تكرر ذكر مدن �ل�صام على م�صامعهم من �ملنابر يف كل يوم �أحد، 
ومع كرثة قر�ءتهم للتور�ة و�لإجنيل، فال يكادون يعرفون �أين موقع دم�صق مثاًل من 
�أنها  مع  لبنان،  وجبل  وبريوت  و�صيد�  �صور  عن  �صيًئا  يتذكرون  ول  �لإ�صكندرية، 

مكررة يف �لكتابني �ملذكورين مبا ل مزيد عليه. 

و�لظاهر �أن م�صر �أ�صهر عندهم وعند �لفرن�صي�س �أي�ًصا من �ل�صام، وقد �صاألني 
مرة يف �أك�صفورد رجل له �َصْمت وُرَو�ء))) فقال: »من �أي �لبالد؟ « فقلت: »ُهْو«؟ 
ولفظة هو ��صتفهام بلغتهم، فقال: »�آه ِمن هو«! معتقًد� �أن هو ��صم علم على مدينة، 
ثم قال: »�أتعرف يف هو فالنًا« و�صمى رجاًل قلت: �أنا ل�صت من مدينة هو، و�إمنا �أنت 
�صاألت �صوؤ�ًل مبهًما ي�صلح لأن يخاطب به �أي �إن�صان كان، فاإذ� �أردت �لآن �أن تعرف 
مدينة  �صورية  »هل  تاأمل:  بعد طول  �جللو�س  �أحد  فقال  �صورية.  فهي  بالدي  ��صم 
كبرية؟« �إل �أن بالدتهم هذه مقرونة ب�صيء من �صالمة �ل�صدر وخلو�س �لنية، كما �أن 
فطنة �لفرن�صي�س مقرونة باملكر و�ملحال، وكما �أن عامة �لفرن�صي�س يح�صبون كل غريب 

فيهم من �إ�صبانيا ول �صيما �إذ� كان �أ�صمر �للون. 

))) ُرَو�ء: منظر ح�صن. )م).
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�أ�صمر  كان  �صو�ء  فرن�صاويًّا  فيهم  غريب  يح�صبون كل  �لإنكليز  عامة  كذلك 
�أو �أ�صود، و�صو�ء كان على ر�أ�صه طربو�س �أو طرطور، هذ� وملا كانت خلة �جلهل �أبًد� 
مالزمة للفظاظة و�خل�صونة كان لهوؤلء �لقوم منهما �حلظ �لأوفر، فاإنهم يحدقون يف 
وجه �لغريب، ثم يتبعونه بقهقهة وي�صخرون منه، ول �صيما �إذ� مل يكن يح�صن �لنطق 

بلغتهم، على �أنهم هم �أنف�صهم ل يح�صنون �لنطق بها، فكالمهم كله حلن وخطاأ. 

�أما غناوؤهم فال ميكن لذي ذوق �صليم �أن يطرب به، وقد �صمعت �أغاين �لفرن�صي�س 
� وترجيًعا. فاأما �أغاين �لإنكليز  و�صائر �لإفرجن فوجدت بع�صها يطرب وي�صجي؛ لأن فيها مدًّ

غري �لتي يتلقونها من �لطليانيني و�لفرن�صاويني يف �ملالهي فكلها نرب ودرج.

ومن طبعهم �أنهم ل يتز�ورون ول ي�صهر بع�صهم عند بع�س، وكيف ي�صهرون 
وهم �إمنا يرقدون يف �ل�صاعة �لتا�صعة، ويقومون �صباًحا يف �ل�صاعة �لر�بعة؟! كل ذلك 
اع)))! ورمبا بقي �لرجل �صنني ول  حتى ياأكلو� �لفقع - �أعني �لبطاط�س - وي�صربو� �لُفقَّ

يعرف جاره. وكذ� �أهل �ملدن. 

وغاية حماورتهم �إذ� تالقو� يف �لطريق �أن يقول �أحدهم: »طيب بطر�س« فيقول 
�لآخر: »طيب يوحنا«، وكنت �إذ� مررت باأحدهم يقول يل: »�صباح ح�صن«، فاأقول 
له كال�صدى: »�صباح ح�صن« وكنت �أح�صب ذلك حتية؛ لأن حتية �ل�صباح عندهم 
»�صباح طيب« فظننت �أنهم يقيمون لفظة مقام لفظة، حتى �صاألت �لدكطر »يل« فقال 
يل: »لي�س ذلك من �لتحية يف �صيء، و�إمنا هو جمرد �إخبار عن ح�صن �ل�صباح«. و�إذ� 

اع: �صر�ب من �ل�صعري. )م). ))) �لُفقَّ
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�جتمع �ملتعارفان منهم وت�صاءل فالبد و�أن يبتدئ �أحدهما �أوًل بو�صف �لهو�ء و�صحوه 
�أو برده، ثم يخربه مبا عر�س له من وجع يف كتفه �أو ثالول يف رجله �أو �ختالج يف عينه، 
�« ومتى �جتمعو� للمنادمة - وذلك ل يكون �إل  فيقول �ل�صامع: »يحزنني ذلك جدًّ
يف �لقرى �جلامعة - مالأو� كوبًا كبرًي� من �جلعة، وجعل كل منهم يكرع منه كرعة، 
ويدخن يف ق�صبة من �لطني ثم يب�صق فيمالأون �ملكان ب�صاًقا وقذًر�. ويف خالل كل 
ا،  حماورة يجددون و�صف �لهو�ء وذكر �لربد، ول يكاد �أحدهم ي�صحك �صحًكا طبيعيًّ
و�إمنا هو عبارة عن قهقهة، ثم يعقبها �لكتم و�لعبو�س، فما كان �ل�صحك منهم �إل قوة 

من �لقوى، فهم يكتمونه ما �أمكن خمافة �أن تخرج معه تلك �لقوة.

�ل�صيخوخة من حيث هي �صيخوخة، ول  �أن ل يحرتمو�  �أي�ًصا  ومن طبعهم 
على  �أي�ًصا  �لو�لدون  يحن  ول  عندنا؛  �لأولد  تهاب  كما  و�لديهم  �لأولد  تهاب 
�أولدهم كما عندنا، ولذلك يقع كثرًي� �أن �لأب يقتل ولده، و�لولد يقتل �أباه و�أمه 
كما ياأتي بيان ذلك، وقد يحدث عندهم م�صاجعة �لأب �بنته، وهو عند �لفرن�صي�س 
�أكرث.ولكن مل يبلغني �أن ولًد� �صاجع �أمه، ويف �ملدن �جلامعة قد تتو�طاأ �لأم وبنتها 

على �لفح�س و�لف�صاد، �أو �لأخت و�أختها.

باأن جميع  يحولو� عنها - مع علمهم  �أن  �لتي ل ميكن  ومن منكر عاد�تهم 
تتحل  مل  ع�صاكرهم  �إن  حتى  و�صو�ربهم،  حلاهم  حلقهم   - فيها  خالفوهم  �لإفرجن 
�إل يف �حلرب �لأخرية، فليت �صعري كيف يرى وجه �جلندي حمفوًفا  بال�صو�رب 
�أكرث من �ل�صو�رب، و�أي  �أي ح�صن لل�صاب  منتوًفا كوجه �ملر�أة؟! ثم ليت �صعري 
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ل  فلم  �صو�ربه  حلق  لل�صاب  ح�صن  و�إذ�  �للحية؟!  من  �أكرث  لل�صيخ  وكمال  حلية 
�إذ� جل�صو�  �لق�صاة و�أويل �لأمر فيهم  �أن  يح�صن حلق حاجبيه؟ و�أغرب من ذلك 
لف�صل �لأمور و�صعو� على روؤو�صهم �صعًر� �أبي�س عارية، و�أرخو� منه نحو َذنَب معقود 
على ُقُذلهم)))، فاأخربونا �أيها �لنا�س كيف يكون �حل�صن و�لهيبة يف َذنَب ول يكونان 
يف حلية؟ َلَعمري �إن �ل�صيخ بال حلية و�صو�رب �أ�صبه بالقرد منه بالإن�صان، و�ل�صاب 
بال �صو�رب �أ�صبه بالأنثى و�خلنثى منه بالرجل، فاإنها من عالمات �لرجولية ومما خلقه 
�هلل يف �لوجه من �ملحا�صن �لطبيعية، و�إن يكن من عذر للعامة يف حلق حلاهم فلي�س 
�أبًد�، فاإن ر�صل �مل�صيح كانو� كلهم  للق�صي�صني وغريهم من �أهل �لكني�صة من عذر 

ملتحني، وكانو� ي�صربون عني �لكاأ�س �لتي ي�صربها هوؤلء، فكيف كانو� يفعلون؟

حتى  تتحوف)))  �أن  فالأح�صن  حالها،  على  �للحية  برتك  �أقول  ل  �أين  غري 
تكون م�صتديرة. قال �لعاّلمة �ل�صري�صي: »وكان �لنبي  ياأخذ من حليته من طولها 
وعر�صها بال�صو�ء، وكان عبد �هلل بن عمر يقب�س على حليته وياأخذ ما ز�د منها على 
قب�صته«. قال �حل�صن بن �ملثنى: »�إذ� ر�أيت رجاًل له حلية طويلة ومل يتخذ حلية بني 

حليتني كان يف عقله �صيء. قال �ل�صاعر:

َيٌة حِلْ للفتى  َعُظَمت  ِته �إذ�  �ُصرَّ �إىل  و�صارت   فطالت 
ِعْنَدها �لَفَتى  َعْقِل  اُن  حليِته فُنْق�صَ من  َز�َد  ما   ِبِْقَد�ِر 

))) �لُقُذل: مفردها »�لَقَذ�ل«، وهو �لقفا. )م).
))) تتحوف: تتنق�س وتاأخذ من طرفها. )م).
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ونظر يزيد بن مزيد �ل�صيباين �إىل رجل ذي حلية عظيمة، وقد تلففت �إىل �صدره، 
و�إذ� هو خا�صب فقال له: »�إنك من حليتك يف موؤنة« فقال: »�أجل«؛ ولذلك �أقول:

َبْحَت قد �أَْي�َصْرت ُمنُذ َزَماِن َلَعْمُرَك ل� يعطي �لأَِمرُي على �للَِّحى لأَ�صْ
اَبٍة  ِع�صَ من  ِلْحَيٌة  ل�َصَفْتِني  مائتاِن �إذن  ويِل  �أَْلٌف  عنده   َلُهم 

ُجْمَعٍة ُكلِّ  يف  للدهن  ِدْرَهٌم  َيْبَتدر�ِن لها  اِء  ِلْلِحنَّ  و�آَخُر 
َمْزيَد بن  َيِزيد  ِمْن  َنَ��ٌل  وَلْ�َل 

 
�جَلَلماِن حاجاتها  يف   ل�صّ�ت 

وقال يعقوب �لكندي جلارية كان يهو�ها: »�إين �أرى فر�س �لعتيا�صات))) من 
�ملتوقعات على طالبي �ملود�ت موؤذنات بعدم �ملعقولت، فنظرت �إليه وكان ذ� حلية 
طويلة فقالت: »�إن �للحى �مل�صرتخيات على �صدور �أهل �لركاكات حمتاجات �إىل 

�ملو��صي �حلالقات«. 

وكان �ملاأمون جال�ًصا مع ندمائه ببغد�د م�صرًفا على دجلة وهم يتذ�كرون �أخبار 
�لنا�س فقال �ملاأمون: »ما طالت حلية �إن�صان قط �إل ونق�س من عقله مبقد�ر ما طال من 
حليته، وما ر�أيت عاقاًل قط طويل �للحية«، فقال له بع�س جل�صائه: »ول يرد على �أمري 
�ملوؤمنني قد يكون يف طول �للحى �أي�ًصا عقل«، فبينما هم يتذ�كرون هذ� �إذ �أقبل رجل 
كبري �للحية ح�صن �لهيئة فاخر �لثياب، فقال �ملاأمون: »ما تقولون يف هذ� �لرجل؟« 
فقال بع�صهم: رجل عاقل«، وقال �آخر: »يجب �أن يكون هذ� قا�صًيا«، فقال �ملاأمون 

))) �لعتيا�صات: �لتعوي�صات. )م).
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لبع�س �خلدم: »َعَليَّ بالرجل«، فلم يلبث �أن �أ�صعد �إليه ووقف بني يديه ف�صلم، و�أجاد 
�ل�صالم، فاأجل�صه �ملاأمون و��صتنطقه فاأجاد �لنطق، فقال �ملاأمون: »ما ��صمك«؟ فقال: 
»حمدويه«، قال: »و�لكنية؟« قال: »�أبو علويه«، ثم قال: »ما �صنعتك؟« قال: »�أنا فقيه 
�أجيد م�صائل �ل�صرع«، فقال له: »ن�صاألك م�صاألة«، فقال �لرجل: »�صل عما بد� لك«، 
�ملاأمون: »ما تقول يف رجل ��صرتى �صاة من رجل، فلما ت�صلمها �مل�صرتي  له  فقال 
�صرطت فخرج من ��صتها بعرة فقاأت عني رجل، فعلى من جتب دية �لعني؟«، قال: 
�لبائع دون �مل�صرتي«. فقال  باإ�صبعه يف �لأر�س طوياًل ثم قال: »جتب على  فنكت 
�ملاأمون: »وما �لعلة �لتي �أوجبت �لدية عليه دون �مل�صرتي؟« قال: »�إنه ملا باعها مل 
ي�صرتط �أن يف ��صتها منجنيًقا«، ف�صحك �ملاأمون حتى ��صتلقى على قفاه، و�صحك 

كل من ح�صر من �لندماء، و�أن�صد �ملاأمون:

َيٌه حِلْ له  َطاَلت  �أََحٌد  ِحْلَيِته َما  يف  �للِّْحَيُة   َفَز�َدْت 
َعْقِله يف  َيْنُق�ُس  وما  ِلْحَيِته �إِلَّ  يف  َز�َد  مما   �أَْكَثُ 

�لرجال  زين  و�لذي  »ل  وتقول:  تق�صم   - عنها  �هلل  ر�صي   - عائ�صة  وكانت 
�لن�صاء  زين  و�لذي  و�أقول: ل  �أق�صم  و�أنا  قلت:  �ملالئكة،  ق�صم  �أنه  باللحى«، وجاء 
بعدم �للحى. �نتهى �لكالم على �للحية، غري �أنه علق بي منها �صيء، وهو �أنه ذكر يف 
�ل�صحاح ما ن�صه: »ويف �حلديث �أنه �أمر �أن حتفى �ل�صو�رب، وتعفى �للحى«، فكيف 
�لتوفيق بني هذ� �لقول وبني قول �ل�صري�صي: �إن �لنبي كان ياأخذ من حليته من طولها 

وعر�صها بال�صو�ء؟
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ومن �لإنكليز من يرد فوق �أذنيه خ�صاًل من �صعر ر�أ�صه، فرتى عينيه بارزتني 
بني قرين �صعر، وقذ�له ي�صبه جبهة �لثور �لناطح. فاأما �تخاذ �لعارية من �ل�صعر �لأبي�س 
فاأ�صله - فيما قيل - �إن لوي�س �لر�بع ع�صر كان رديء �ل�صعر، فاتخذ له عارية ي�صرت 
�لعادة  و�صرت هذه  �لبالد،  �أماثل  به  فاقتدت  �صيًخا،  �إذ ذ�ك  ر�أ�صه، وكان  بها عو�ر 
�ل�صخيفة �إىل �لإنكليز وهم يف �أكرث �لأ�صياء مقلدون للفرن�صي�س، وقد َوَهى ��صتعمالها 
�إل يف دو�ع معلومة و�أحو�ل خم�صو�صة، منها يوم مبايعة  �إىل �لأَُول،  بالن�صبة  �لآن 

�مللك �أو تهنئته. 

بها، ومنها وقت  �لعارية ويقابلونه  �ليوم تتحلى كرب�ء دولته بهذه  ففي ذلك 
جلو�س �لقا�صي على كر�صي �لق�صاء لتنفيذ �لأحكام �ل�صرعية كما مر، ويف حمال 
�للعب و�ملالهي حني يحاكي �لالعبون و�لالعبات من �صلف من �مللوك و�مللكات 
�لرجال و�لن�صاء، وكاأنها تزيد �حل�صن  �لعارية على روؤو�س �لأحد�ث من  ترى هذه 
ح�صًنا، فكاأنها م�صد�ق على قول �ل�صاعر: »كل �صيء من �ملليح مليح«، ثم ملا �أخذت 
�لأمر�ء  خدمة  روؤو�س  على  �لأبي�س  �لرماد  ذرور  عنها  نتج  �لعقم  يف  �لعادة  هذه 
و�لعظماء، و�أ�صل هذه �أي�ًصا - فيما قيل - �إن بع�س �ملغنني كانو� يغنون يف مو�صم 
�صان جرمان بخارج باري�س وبهم قرع، فكانو� يبي�صون روؤو�صهم لي�صحكو� �لنا�س، ثم 
�نتقلت هذه �لعادة - كغريها من �لعاد�ت - من �لعامة �إىل �خلا�صة، و�صاع ��صتعمالها 
عندهم يف �صنة 4)6). ويف �صنة 795) جعل عليها �صريبة، وكانت حينئٍذ قد بلغت 

�لنهاية، فجعل على كل ر�أ�س جيني، ومل تزل �إىل �لآن. 
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و�حلا�صل �أن �أعظم �لأ�صباب �لتي تبقي ��صتعمال هذه �لعاد�ت �ل�صخيفة �إمنا 
هو ح�صول �لنفع منها خلزنة �لدولة، فاإنه حيثما وجد �لربح وجد �ل�صد�د و�لر�صاد، 
ولو �أن �لديو�ن �صرب َط�ْصًقا))) على �للحى و�ل�صو�رب ملا و�صع �لنا�س �إل �أن يقولو�: 
�إن يد �لرب على قلب �مللك، ومن عادة �لعامة �ملالكمة، ويقال لها »�لبوك�س«، ويف 
»�لبوك�صه«،  بلفظة  �ملفاخر  قالئد  ذكرها يف   - �هلل  -رحمه  بك  رفاعة  �أن  حمفوظي 
وذلك �إذ� تخا�صم �ثنان �أو تكاذبا فينزع كل منهما رد�ءه وي�صمر عن ذر�عه، وي�صوب 
�إىل وجه قرنه جمع كفه، ثم ياأخذ�ن يف �للكام حتى يغلب �أحدهما، وحينئٍذ ينه�س 
�لغالب �ملغلوب، وياأخذ بيده وي�صربان �ل�صر�ب كاملتو�دين. و�ملالكمة للعامة مبنزلة 
�ملُ�َصاَيَفة))) لِلعْلَية، غري �أن هذه حمظورة يجب فيها �حلد، وتلك م�صكوت عنها، وقد 
كانت �صابًقا مبنزلة �مللهى يف �جتماع �لنا�س للتفرج عليها، ويف �أو�خر �لقرن �ملا�صي 

كانو� يتعلمونها يف �ملكاتب. 

�لإنكليز و�لتهافت على �ل�صهرة

ومن طبع �لإنكليز عموًما �لتهافت على �ل�صهرة و�لنباهة بني �أقر�نهم باأي �صبب 
كان ول�صيما يف �أ�صباب �ملعارف و�لعلوم. فاإن من يعرف منهم مثاًل بع�س كلمات من 
�للغة �لعربية ومثلها من �لفار�صية �أو �لرتكية فاإذ� �ألف كتابًا بلغته �أدرج فيه كل �صيء 
يعرفه من غريها؛ ليوهم �لنا�س �أنه لغوي وما عليه �أن يكتب تلك �لألفاظ على حقها 

))) َط�ْصًقا: خر�ًجا له قدر معلوم. )م).
))) �ملُ�َصاَيَفة: �ملبارزة بال�صيوف. )م).
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انة. فيكتب له  �أو يخطئ فيها، ويف عنو�ن كتابه تعلق عليه جالجل من �لألقاب �لطنَّ
�أنه من �أع�صاء جمعية كذ�، وملخ�س كتاب كذ�، وحمرر نبذة كذ�، وخطيب مثابة 
�، ولو ع�صرت كتابه كله ملا بللت منه �صدى م�صاألة، وذلك لأنهم ل  كذ�، وهلم جرًّ
ياأخذون �للغات عن �أهلها، فمهما يخطر ببالهم يف تاأويلها يقذفو� به جز�ًفا من دون 

ج �أن ين�صبو� �إليها ما لي�س منها. حَتَرُّ

�ألف كتاب لغة ي�صتمل على لغته وعلى لغتي  �لذي  �إىل ري�صرد�صون  �نظر 
�لعرب و�لفر�س، فاأق�صم باهلل �أنه مل يكن يدري من لغتنا ن�صف ما �أدريه �أنا من لغته، 
لت له نف�صه �أي�ًصا �أن ترجم �لنحو �لعربي، فخلط فيه ولفق ما �صاء، فمثل  ل بل �صوَّ
عجم«،  و»�لغالب  �أمان«،  و»ر�أ�س  ك�صرى«،  و»ملك  ف�صة«،  »قدح  بقوله:  لالإ�صافة 
�إىل  باأنها مثنى م�صاف  و»غالب عجم«، و»كتاب �صليمان«، و»ن�صر� عقبة«. وف�صرها 

�لعقبة و»ن�صرو� عقبة«، »و�لن�صر� عقبة«، و»�لن�صرو� عقبة«. 

و�أورد حكاية من كتاب �ألف ليلة وليلة عن ذلك �لأحمق �لذي قدر يف باله 
�أن يتزوج بنت �لوزير، فلما بلغ �إىل قوله: »ول �أخلي ُروحي �إل يف مو�صعها« ترجمها 
بقوله: »ل �أعطي �حلرية لنف�صي �أي لزوجتي �إل يف حجرتها«، وقوله �أي�ًصا: »ول �أز�ل 
كذلك حتى تتم جلوتها« �صّحف »جلوتها«، »بجلدتها« فقال: »ول �أكف حتى يتم 
ذلها«، وعند قوله: »حتى يقول جميع من ح�صر« كتب يف �حلا�صية »حظر«، وح�صرة 

مبنزلة �ل�صمو يف �لإنكليزية. وق�س على ذلك.
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و�إذ� ترجم �أحدهم كتابًا رقعه مبا َعنَّ له)))، و�صبكه يف قالب لغته، فقد قر�أت 
�أفكارهم مما مل  فاإذ� هو م�صبوك يف قو�لب  كثرًي� مما ترجم من كالمنا �إىل كالمهم، 

يخطر ببال �ملوؤلف قط.

من جملته:  �جلهاد  على  �حل�س  �مللك يف  من  �صدر  من�صور  ترجمة  وقر�أت 
�لكفار«،  بجهاد  �إل  �لآخرة  ول يف  �لدنيا  هذه  من خال�س يف  �لنبي  لعباد  »لي�س 
�أحًد� حترج من هذ�  ر�أيت  وما  »معبود«،  �لنبي  �إن  يقولون  �مل�صلمون  �إن كان  فانظر 
�لتلفيق و�لفرت�ء و�لرتقيع غري م�صرت �صال �لذي ترجم �لقر�آن، وم�صرت لن �لذي 
ترجم حكايات �ألف ليلة وليلة، وم�صرت بر�صطون �لذي ترجم خم�ًصا وع�صرين مقامة 
من مقامات �حلريري، �أما �لأول، فقد ذكر فلتري �أنه مكث بني �لعرب �صنني عديدة، 
و�أخذ عنهم علم �لعربية حتى تهياأ له ترجمة �لقر�آن، ول�صت من ذلك على ثقة؛ �إذ 
�لظاهر من مقدمته للرتجمة �أنه مل يخالط �لعرب، وكيفما كان فهو من �ملحققني. و�أما 
�لثاين، فاإنه لبث يف م�صر وعا�صر علماءها و�أدباءها. و�أما �لثالث، فاإنه كان قد �صار �إىل 

�لديار �ل�صامية و��صت�صحب بع�س �أهاليها.

وما عد� هوؤلء �لثالثة فكما قال عقيل بن علقمة لعمر بن عبد �لعزيز - ر�صَي 
�هلل تعاىل عنه:

فاإنه َقَفاَها  �أو  َهْر�َصى  بطن  ِكَل َجاِنَبي َهْر�َصى َلُهن طريُقُخَذ� 

))) َعنَّ له: ظهر. )م).
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فلو  له،  �أ�صلوب خطر  باأي  �لرتجمة  يوؤدي معنى  �أن  يبايل  �أحدهم ل  فاإن 
ابني لآخر »يحرق دينه«، ترجمه باأن  ا يف كالمنا مثاًل باأن قال بع�س �ل�صبَّ قر�أ �صبًّ
�إنه يحرق جميع ما عد�ه  دينه �صاطع متلهب من حر�رة �لعبادة و�لغرية، بحيث 
نار  �هلل  �أن  ورد  كما  �لقاهر،  �حلقيقي  �لدين  فهو  عليها  يغلب  �أي:  �لأديان،  من 
�آكلة. وهكذ� فلي�س لعمري علم لغتنا عندهم �صوى �صبب يتو�صل به �إىل �لنتف 
من غريها كالعرب�نية و�ل�صريانية، فاإن هاتني عندهم �أهم و�أنفع. وناهيك �أن دخل 
مدر�س �لعرب�نية يف كمربيج �ألف لرية يف �ل�صنة، ودخل مدر�س �لعربية �صبعون 
�للغة،  �أحدهم �صيًئا من لغتنا طابقه على غريه من تلك  لرية فقط، ومتى عرف 

و��صتخرج منه فائدة تخت�س باملطابق عليه. 

ذو  �إنه  فقلت:  �لنم�صاويني،  �أحد  ذكر  �لدكطر »يل«  بح�صرة  مرة  وقد جرى 
دعوى لكونه نظم �أبياتًا يف لغتنا و�صهرها يف كتاب مطبوع مع �أنها كلها حلن وزحاف، 
�أدب ملا تكلف �لنظم من دون معرفة قو�عده وهو بعيد عليه، بل على  فلو كان ذ� 
جميع �لإفرجن �لذين مل ياأخذو� عن �لعرب. قال: »كيف ونحن ننظم �ل�صعر باليونانية 
�للغتني كالأ�صل  هاتني  �أن  وهو  فرق،  ههنا  قلت:  �أهلهما؟«  نخالط  و�لالتينية ومل 
�أما �لعربية فهي �أجنبية عنكم. قال: »�إن �لإن�صان  للغتكم فتتعلمونهما على �صغر. 
و�إين  ما هذ� مذهبي،  قلت:  �لطفل«.  يتعلمها  �صاء كما  لغة  �أي  يتعلم  �أن  ليمكنه 
�أعطي كتبي كلها لأي �إفرجني كان �إذ� نظم بالعربية بيتني �صحيحني بليغني، قال: »�أنا 

�أنظم لك �لليلة ثالثة �أبيات«، فلما قابلته يف �لغد �إذ� به قد ناولني رقعة كتب فيها:
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َعَلَمة بهذ�  �صاِح  يا  َتَر   ِباأَْن �صار �لأَْجَنِبّي يجري َكَر�َمة �أَمَلْ 
ّحًحا ا ُم�صَ و�إِْن مل َيُكن هذ� َعُرو�صً

 
عامة �أَ�ْصَفاُرك  ُتْعِطه   َفَل 

و�َصاملًِا ِحيًحا  �صَ �إًِذ�  ذ�  كان  ر�مة َفاإِْن  �ْصَفاُرك  �أَ �أجًر�   �صت�صلمه 
ما  �أتدري  قال:  ثم  �صاعة،  فيها زحاف وخطاأ، ف�صكت  له:  قر�أتها قلت  فلما 
قلت:  ومنزل«؟  ذكرى حبيب  من  نبك  »قفا  �لقي�س:  �مرئ  قول  �لتي يف  �لألف 
هي �ألف �لتثنية عند بع�س، فاإن �ل�صاعر خاطب �صاحبني له، وذلك م�صتفي�س يف 
كالمهم، وعند بع�ٍس �أنها مقلوبة عن نون �لتوكيد. قال: »هذ� كله تحل وتع�صف، 
و�إمنا هي مقلوبة عن �لهاء من �لعرب�نية، فاإن �ليهود يلحقون �لهاء بفعلي �لأمر و�لنهي 

دللة على �لطلب و�لتو�صل«.

 ثم بينت له بعد ذلك خطاأ �أبياته فما كان منه �إل �أن قال: �إن لغة �لعرب لي�صت 
مطبوعة ك�صائر �للغات، بل هي لغة م�صنعة، متكلف فيها كرثة �لقو�عد و�ل�صو�بط، 
تقام حركة طويلة  �أن  �لالتينية  �للغة  �أنه يجوز يف  �أوربا، وطفق يبني  بخالف لغات 
مقام حركة ق�صرية نحو �أن جتري لفظة »ماد« جمرى »مد« وغري ذلك، ثم �صاألني: 
و�أنتم  �صو�كن،  ثالثة  فيها  �جتمع  فاإنه  »�لدين«  قولك:  يف  بـ)�ل)  تفعلون  »كيف 
تقولون �إنه ل ي�صح �جتماع �صاكنني«؟ فقلت: »�أين �ل�صو�كن �لثالثة هنا؟ « قال: 
�لزناء«؟ فقلت:  ��صتقاق  �أين  »�أتدري من  يوًما:  و�لد�ل«. وقال يل  »�لألف و�لالم 
»ل«، قال: »من �لعرب�ين؛ فاإن زنى فيها مبعنى باع، فكاأن �لز�نية تبيع نف�صها للرجل«. 
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و�صاألني مرة �أخرى: »�أتدري ما �أ�صل �ملدة يف نحو �آمن«؟ قلت: »ل«. فقال: »هي 
�ألف من �ل�صرياين«. وقر�أ يوًما »قوًما بطالني«، فقال: »�لبطال عند �ل�صوفية يف ثاين 
مرتبة �لعابد«. فقلت: �لأوىل �لبطل. وقال �أي�ًصا �إن »يومنا« يف قول �لعرب �إىل »يومنا 

هذ�« من �ل�صرياين وهو »يومنان«.

وقد جرى يل معد وقت �لرتجمة عدة مناق�صات وجمادلت ل باأ�س باإير�دها 
�ل�صرقيني وخ�صو�ًصا  لغة  �لقوم  معرفة  على  عنو�ن  فاإنها  �لكالم؛  بها  طال  و�إن  هنا 
�لعربية. منها �أنه كان يحاول ��صتعمال كلمة هوذ� يف كل مو�صع يجدها يف �لأ�صل 
�أعني �لعرب�ين، فاإنه ل ميتنع فيها �أن يقال مثاًل لأن هوذ� �أو وهو هوذ� وكان هوذ� رجل 
وكان يظن �أن �إذ� يف قولنا خرجت و�إذ� زيد بالباب ل تغني مغناة هوذ�، ومن ذلك �أنه 
كان ينكر قولنا مثاًل �أحد �لروؤ�صاء بدل رئي�س، ومن ذلك �أنه كان يريد �ملحافظة على 
�لأ�صل بالإتيان بقائاًل بعد قال، فاإنه يقال فيه قال قائاًل مع �أن هذ� �لرتكيب يف لغة 
�لإنكليز منكر، ولذلك كنا جند يف تور�تهم وتكلم قلياًل ل قال قائاًل، ويف مثل قولنا 
�صرب لهم مثاًل كان يبدل �صرب بقال لأنه كان يرتجم يف عقله لفظ �صرب �إىل لغته 

فال يجد له معنى �صوى �إي�صال �لأمل. 

و�أن  �ملعنى  يف  �أبلغ  �أنها  ويزعم  �عتقادهم  بر�أي  �عتقادهم  علم  يبدل  وكان 
�لعتقاد لي�س مبر�دف لالإميان، فاإنه �إمنا ينظر �إىل �أ�صل ��صتقاقه وهو �لعقد، وهو غري 
مفيد معنى �لإميان، وكان يبدل ماء �لبحر مبياه �لبحر وهذ� ل حمظور منه �إل �أن تبديله 
هو�س وجزم باأن قولك يف �ل�صوؤ�ل ما يكون لنا، �أبلغ من ما ع�صى �أن يكون لنا، و�أن 
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من ثم �لتي يوؤتى بها لل�صببية غري كثرية �ل�صتعمال ول ت�صد م�صد ولهذ�، وكان يزعم 
�أن لفظة �ملعجز�ت لي�صت من كالم �لن�صارى حتى وجدناها يف ن�صخة رومية. 

ومن �أ�صد و�صاو�صه جتنبه لل�صجع و�لرتكيب �لف�صيح غاية ما �أمكن. وحتى 
�إنه زعم �أن ما يف �لرتجمة من قوله خرجتم �إيّل بع�صّي كل�س �صجع وحاول تغيريها 
فلم يقدر فرتكها وهو �آ�صف، وكذ� وهمه يف نلت خري�تك يف حياتك، ويف وكان 
هناك قطيع من �خلنازير كبري، فكان يقول هو من �ل�صجع �لذي ينبغي جمانبته يف 
كالم �هلل تعاىل، وكان كلما ر�أى جملة تنتهي بالو�و و�لنون �أو بالياء و�لنون يقول 
�أنها م�صاهئة لكالم �لقر�آن فيبدلها، حتى �إنه ر�أى هذه �جلملة وهي: و�أنتم على 
ذلك �صهود، فقال: �إن هذ� �لوقف ي�صبه وقف �لقر�آن فمن ثم بدلها بقوله و�أنتم 
�إلينا،  بعابرين من هناك  �أولئك  �أخرى وهي: وما  �صهود على هذ�، ووجد عبارة 
فقال: هذ� �لرتكيب ف�صيح فبدل عابرين بيعربون، ومل �أتعجب من تغيريه و�إمنا 
تعجبت من �أنه �صعر بح�صن هذ� �لرتكيب وزعم �أن قولك مثاًل، وكان رجل ��صمه 

فالن �أخ�صر من قولك ي�صمى. 

ذلك  �إن  قال:  له  د�عي  ل  مما  �لألفاظ  كثرية  عبارة  �لأ�صل  ر�أى يف  وكلما 
للتقوية، و�إذ� ر�أى فيه �إجحاًفا ولو مع �إخالل �ملعنى، قال: �إن فيه حذًفا للبالغة، وكان 
يحاول �أن يقال، و�تفق �أنه قال، و�تفق �أنه �فتكر، فقلت له هذه ل ي�صح ��صتعمالها 
مع �لأفعال �لتي ل تقت�صي �لندرة يف �ل�صتعمال، فال يقال مثاًل جاءين فالن و�تفق 
�أنه جل�س، فاإنه ل ندرة يف �جللو�س بعد �ملجيء، فقال: و�أين �أنت من �ملحافظة على 
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�لأ�صل؟ و�لذي ظهر يل من �أحو�له �أنه ف�صاًل عن كونه �صديد �لتع�صب للتور�ة فاإنه 
كان يتقي لوم خ�صمائه، فاإنه كان ذ� خ�صوم كثرية �إل �أنه ل حمق �أكرث من �أن يرتجم 
من لغة �إىل �أخرى بعني �لألفاظ و�لرت�كيب، �إذ ل يت�صور بالبال �أن لغة تطابق �أخرى 
يقال  �لدخان من مناخر �هلل كما  بالعربية خرج  يقال  �أن  �لتعبري، فكيف ميكن  يف 
بالعرب�نية، �أو �أح�صاء �هلل كما يقال باليونانية، وقد ذكرت ذلك لعدة من �أهل �ملعارف 
منهم، و�أنه من �لتعبري �لغري �لالئق بجالله تعاىل، فكلهم قا�صه على وجه �هلل وعني 

�هلل ويد �هلل من دون فرق بني ن�صبة �لأع�صاء �حلقرية �إليه وبني غريها. 

ومما �أ�صحكني من �لدكطر يل مرة �أنه دعاين للغد�ء يوًما وكان ذلك يف نحو 
ما  على  �حلادية  �ل�صاعة  يف  تغديت  قد  له:  فقلت  �ملغرب،  قبيل  �خلام�صة  �ل�صاعة 
�عتدته، فقال: هذ� ل ن�صميه نحن غد�ء و�إمنا ن�صميه عجالة، فقلت: هذ� عندك لأنك 

تتغدى وقت �لع�صاء فاأما عندي فهو �لغد�ء بنف�صه وعينه.

و�لدكطر »يل« هذ� كان يدر�س �لعربية يف كمربيج، ومل يكن يح�صن �لتكلم 
بها ولو بجملة و�حدة، وكان ذ� �جتهاد ل ملل معه. فكان يقعد على �لكر�صي 
للمطالعة �أربع �صاعات ول يتحلحل عنه)))، وما �أخال �أحًد� غريه ��صتهر مبا ��صتهر 
حد�ين  �لذي  �ل�صبب  هو  كمربيج  يف  وتوظفه  �مل�صرقية،  �للغات  علم  يف  به  هو 
�إىل �حل�صور �إىل هذه �لبالد؛ لأن �جلمعية ملا ��صتاأذنت حاكم مالطة بو��صطة وزير 
�لأمور �خلارجية يف �إح�صاري لأجاور �ملوما �إليه، ظننت �أن مكثي يكون يف تلك 

))) يتحلحل عنه: يتزحزح. )م).
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�ملدينة، وهي و�إن تكن ل ت�صوق �أحًد� لل�صكنى فيها غري من يق�صدها للتفقه يف 
�لفنون، �إل �أنها على كل حال �أح�صن من �لقرى. وذ�ك كنت �أدريه من قبل، �إل 
ى عن  �أن �لبو�عث �حلالية و�لدو�عي �لكونية �أوجبت على �لدكطر »يل« �أن ُيَعدَّ
وظيفته فيها، ويلزم قريته و�أن يكون قطع �أنف عرفجة يوم �لكالب �صبًبا يف �صجن 

م�صتملي جان بن ب�صر قا�صي بغد�د. 

ومل يكن �صيء ي�صليني يف تلك �لقرية �صوى ترقب �ل�صهر �لذي ي�صافر فيه 
�لدكطر �ملذكور �إىل بر�صطول لأ�صافر معه؛ حيث قدر َعَلّي �أن �أكون معه يف كل مكان 
وزمان، غري �أن �ملذكور تويف و�أنا بباري�س، و�أعفاين �هلل تعاىل من �ل�صفر معه �إىل تلك 

�لد�ر، فعفا �هلل عنه مبَنِّه وكرمه. 

مع �صيخ �لعربية يف �أك�صف�رد

�أن �أرى خز�نة  ثم ملا حان �لذهاب �إىل بر�صتول مررت باأك�صفورد، وق�صدت 
�لكتب فيها ، ف�صاألت بو�ب �ملدر�صة عن �صيخ �لعربية ليهديني لها، فاأخذ يطالع يف 
فهر�صة �ملعلمني فلم يهتد �إىل ��صمه، فقلت له: كيف و�أنت مالزم لهم ل تعرفهم؟ 
فقال: �إن �صيخ �لعربية ل يدر�س بنف�صه ول يقر�أ، ولكن له قارئ فاإذ� قر�أ �لقارئ �صيًئا 
ياأخذ �ل�صيخ يف �صرحه، �أي يف توجيهه �إىل وقائع تاريخية تتعلق بذلك �ملو�صوع، ويف 
تطبيقه على بع�س �للغات كما �صاأبني لك عن قريب، ثم بعد طول بحث ومعاجلة 
�هتديت �إىل د�ر �ل�صيخ فقابلته و�صاألته �أن يريني �ملكتبة تف�صاًل وتكرًما. فاأجاب �إىل 

ذلك و�صرنا مًعا.
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و�أول كتاب فتحه كان باخلط �لكويف، و�إذ� يف �أول �ل�صفحة لفظة »�أل« فقر�أها 
»�ل« وف�صرها �أنها �هلل، فتعجبت كيف �إنه �نخدع فهمه ل�صمعه لأنهم جميًعا يلفظون 

قًقا هكذ�.  ��صم �جلاللة مرَّ

فقلت: ل   �لظرفية«؟  »�أتعرف مل دلت »يف« على  �آخر:  �أ�صتاذ  مرة  و�صاألني 
قال: »لأنها م�صتقة من �لفم �لذي �أ�صله فوه«، وهكذ� يخمنون ويخر�صون على معاين 
�ملفرد�ت و�ملركبات يف لغتنا. وهاك مثاًل على علم هوؤلء �لأ�صاتيذ وعلى �صرحهم 

اًل، فت�صور مثاًل �أن قارئًا يقر�أ على �ل�صيخ قول �أبي تام: لكتبنا تطفُّ

وَجدٌّ �لنُُّج�َم  َتْنَطُح  ٌة  ِهمَّ
 

ي�ُس َفْهَ� َح�صِ ي�ِس  للَح�صِ  �آلٌف 
كالثور  قرون  لها  �لتي  باحليو�نات  خمت�س  »�لنطاح«  بلغته:  �ل�صيخ  فيقول 
و�لتي�س و�لوعل ونحوها وقد ذكر يف �لتور�ة مر�ت كثرية، وميكن �أي�ًصا �أن ين�صب �إىل 
ما لي�س له قرن، فقد روى ليناو�س - �لذي ق�صم جن�س �حليو�ن �إىل �صبعة �أق�صام - �أن 
اء))) تتناطح بجباهها، وقد �أطلقت �لعرب ��صم �لكب�س على �آلة من  �حليو�نات �جَلمُّ
�آلت �حلرب، ملا �أنها تنطح �جلد�ر. و»�لنجوم« معروفة، وقد كانت �لعرب تهتدي بها 
يف �أ�صفارهم قبل �أن عرفت خا�صية �إبرة �ملغنطي�س، وملا كانو� م�صتغلني بالعلوم �لفلكية 
و�لطبية مل يكن يف �أوربا من ي�صم لها ر�ئحة، ثم ملا فتحو� �إ�صبانيا �أو جزيرة �لأندل�س 
وذلك �صنة 750، �أخذ عنهم �لعلم بع�س من �لإفرجن، ومنهم �صرى يف �صائر بلد�ن 

اء: �لتي ل قرن لها. )م). ))) �جَلمَّ
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�أوربا، وكان �نقر��س �مللك من قرطبة �صنة ))0) بعد �أن د�مت �لعرب فيها �أ�صحاب 
�أمر ونهي و�صيادة نحو مائتني وخم�س و�صبعني �صنة. 

�لطليانية  يف  وهي  �لتعريف،  �أد�ة  فهي  �لنجوم  يف  �لتي  و�لالم  �لألف  �أما 
و�لإ�صبانيولية »�أل« للمذكر و»ل« للموؤنث. و�للغة �لالتينية لي�س فيها �أد�ة تعريف، 
فاأما �ليونانية ففيها عدة �أدو�ت، ويوجد يف لغتنا �ألفاظ كثرية مبدوءة بهذ� �حلرف، 
و»�جلربه«  و»�لقائد«،  و»�لكحل«،  )�حلناء)،  »�لكنا«  نحو  وذلك  عربي  هو  ما  منها 
�أو»�لكرزمي«. ومنها ما هو من لغة �أخرى.  )�جلرب)، و»�لقر�آن«، و»�لقلي«، و�لقرثيم«، 
فاأما �للغة �لإ�صبانيولية ففيها من هذ� �لنوع �ألفاظ ل تعد. فاأما عدم �لنطق بالالم من 

�لنجوم فلكون �لنون من �حلروف �ل�صم�صية. 

ثم �إن �أول من قرر طريقة �صري �لنجوم حول �ل�صم�س و�صري �لقمر حول �لأر�س، 
ون�صبة بع�صها �إىل بع�س، وعلة �ملد و�جلزر و�لنور و�جلاذبية و�لعتمادية، �لفيل�صوف 
�إ�صحاق نيوطون، ولد يف �صنة )64) ومات �صنة 7)7)، وكان ذ� ِجدٍّ ومثابرة على 
�لعلم ل تنظر. �أما قوله: »جد �آلف للح�صي�س«، فاحل�صي�س هنا معناه �لأر�س، من 
ت�صمية �لكل باجلزء ووروده يف �لتور�ة كثري، وفحوى �لبيت �أنه - �أي �ملمدوح - ذو 
عناية بالأر�س، �أي بحرثها و�إحيائها و�إن�صاء �ملدن فيها وت�صوية �لأحكام بني �أهلها، لأن 
�لأر�س كثرًي� ما تذكر وير�د بها �صكانها، وذلك �أي�ًصا م�صتفي�س يف �لتور�ة حتى �إن 

هذ� �ملمدوح �صار �أر�ًصا وخ�صًبا لقا�صده. 
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فاأما �إن كان هذ� �ل�صيخ قد تلمذ ل�صيخنا �لأك�صفوردي �مل�صار �إليه فاإنه يقر�أ 
»�حلديد« بدل �حل�صي�س، وحينئذ فيكون تاأويله عنده: وجد �أي حظ �أو �أب، فاإن 
�جلد يذكر وير�د به �لأب وبالعك�س كما ورد يف �لتور�ة، �آلف ل�صتعمال �ل�صالح 
يف  و�رد  �أي�ًصا  �ل�صتعمال  وهذ�  كله،  �ل�صالح  به  ير�د  �حلديد  فاإن  �لعدو.  وقهر 
وبعد  وتالمذته،  هو  د)))  �لَع�صْ بهذ�  �لبيت  �نعكا�س  على  مي�صي  وهكذ�  �لتور�ة. 
�نق�صاء �صاعة ون�صف على تاأويل هذ� �لبيت يقومون وهم �صامدو �لروؤو�س))) عجًبا 
ْحرير)))  وفخًر�، ويظنون �أن �صيوخ �جلامع �لأزهر و�لأموي و�لزيتونة هم دون هذ� �لنِّ
�لذي عرف مولد نيوطون ووفاته و��صتيالء �مل�صلمني على �لأندل�س، وقد ��صتبد 
هوؤلء �لأ�صاتيذ بهذه �لدعوى، بحيث �إنهم ل يوظفون �لغريب يف هذه �ملد�ر�س، 
و�إمنا ي�صمحون له باأن يعلم �أ�صخا�ًصا على حدتهم، فال هم يتعلمون حق �لتعلم ول 
ياأذنون لغريهم يف �أن يعلمو� حق �لتعليم، وهذ� �لد�ء فا�ٍس �أي�ًصا يف مد�ر�س فرن�صا 

مع ��صتتباب �مل�صالح فيها.

لًعا على �لالتينية حتى �إذ� جهل �صيًئا  ولبد ل�صيخ �لعربية عندهم �أن يكون مطَّ
من تلك عمد �إىل هذه، فقور منها رقعة. 

د: �للَّي. )م). ))) �لَع�صْ
))) �صامدو �لروؤو�س: ر�فعوها. )م).

ْحرير: �لعامِل �ملاهر يف علمه. )م). ))) �لنِّ
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كمربيج و�أك�سفورد

منهما  كل  الإنكليز،  بالد  يف  مدينتان  هما  واأك�سفورد  كمربيج  اأن  واعلم 
الهند�سة  تعلم  الأوىل  ففي  طالب،  واألفي  مدر�سة  ع�سرين  نحو  على  يحتوي 
اإل  والفل�سفة،  واملنطق  والفقه  الأدب  الثانية علوم  والإلهيات، ويف  والريا�سيات 
اأن منطقهم لي�س كمنطق املتقدمني يف علله وتعليالته ول ميكن التعلم فيهما اإل 
بنفقة زائدة، وما اأحد يق�سدهما اإل اأولد الكرباء والأغنياء، ول�سيما اأك�سفورد، 
ال�سني  كاأمنا هو طالب ملك  باأنفه م�سعًرا خده  �ساخًما  العلم  ترى طالب  فهناك 
ا. فمتى  والهند، واأكرثهم ي�سرف همه يف ركوب اخليل واللذات وينبذ العلم ظهريًّ
حان يوم المتحان عرف ما يريد ال�سيخ اأن ميتحنه به من امل�سائل، اإذ هي حم�سورة 
اأجازه  فاإذا �سردها عليه واأح�سن �سردها،  معدودة، فيجتهد يف حفظها وتر�سمها، 

ب�سك يذكر فيه اأنه نال مرتبة املعلمني، وهي عندهم متنوعة. 

ولكل من هذه املدار�س اأوقاف يعي�س منها الق�سي�سون املالزمون لها، ويقال 
لكل منهم »فلو« ورمبا كان اأي�ًسا من غري الق�سي�سني، فاإن كل َمْن نبغ يف علم من 
العلوم اأجري عليه الرزق من الوقف، فمنهم من له مائتا لرية يف ال�سنة، ومنهم 
َمْن له اأكرث ولكن ب�سرط اأن ل يتزوج. فمتى تزوج انقطع عنه رزقه، اإل اإنهم ل 
يتزوجون غالًبا اإل بعد اأن يح�سلوا على معا�س من خدمة اإحدى الكنائ�س، ويف 
يوم معلوم من كل �سنة يح�سل نزاع ولكام بني طلبة العلم وبني الأهلني، ورمبا 
غلبت فيه الطلبة على قلتهم. وي�سمونه يوم »الكون والتون«؛ وذلك لأن الطلبة 
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يلب�سون ثوبًا اأ�سود كالقفطان، ويقال له »كون« والبلد بلغتهم »تون«. ويف كل من 
الكتب  من  فيها  ما  وعدة  اأكرث،  اأك�سفورد  اأن كتب  عربية، غري  مكتبة  املدينتني 
العربية وغريها نحو ثالثمائة األف كتاب، واأعظم ما �سرين فيها نزويل يف حمل كان 

ي�سكنه �سك�سبري، كذا قيل يل واهلل اأعلم.

ويف مدة اإقامتي كلها يف كمربيج وهي اأكرث من �سنة، مل اأ�سمع ومل اأر من 
بل  والأولد  والن�ساء  بالدف،  ي�سرب  القرد  وكان  اًدا يالعبه،  وقرَّ قرًدا  اإل  اللهو 
الرجال يجرون وراءه، ومل اأر اأحًدا منهم اأعطاه �سيًئا. ومرة اأخرى راأيت امراأتني 

تعزفان باآلة طرب، فرميت لهما من ال�سباك بن�سف �سلني فا�ستكرثتاه. 

ثم اإن اأكرث القائم بخدمة هوؤلء املدار�س ن�ساء واأكرثهن ح�سان، فتاأتي املراأة 
يف ال�سبح اإىل حمل اأحدهم وهو يف فرا�سه لتوقد له النار، ويف الليل حت�سر له ال�ساي. 

وكنت ذات ليلة عند اأحدهم فاأقبلت امراأة كاأنها البدر الطالع، وقالت له: 
»هل دعوتني يا �سيدي؟ قال: ل، ثم دعاها لتح�سر له ال�ساي، فتاأملتها على النور 
باأنه غري لئق،  واإذا هي نور اآخر، وقد ذكرت ذلك لبع�س املتورعني منهم، فاأقر 
واإمنا جرت به العادة ول�سيما اأن هوؤلء الن�ساء متزوجات ول يذهنب اإىل اأزواجهن 

اإل عند ن�سف الليل. 

ويف هاتني املدينتني عادة قبيحة يف املبيع وال�سراء بخالف عادة الإنكليز، 
اأراد  فاإذا  القيمة،  فوق  هو  ما  ويتقا�سونهم  ن�سيئة،  الطلبة  يبيعون  الباعة  اأن  وهي 
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غريب اأن ي�سرتي �سيًئا تقا�سوه قيمة الن�سيء، اإل اأن يكون ال�ساري عارًفا باأحوالهم 
فيقول: »اإمنا �سرائي بالنقد«، وَقلَّ َمْن يذكر له ذلك، وحيث كان هوؤلء الطلبة من 

ذوي الأي�سار والإ�سراف كانت هاتان املدينتان اأغلى من �سائر بالد الإنكليز.

ت�ساوؤم �لإنكليز وتفاوؤلهم

اأما ما عندهم من الطرية والتفاوؤل فقد ذكر �ساحب اجلرنال امل�سمى باأخبار العامل 
عدد 674: اأن الإنكليز يتطريون من لقاء املراأة احلولء ما مل تبادر بالكالم، فحينئٍذ تزول 
الطرية، ومن ال�سفر يوم اجلمعة، واأن يكون املدعو يف عيد امليالد رابع ع�سر �سخ�ًسا، واأن 
يعار�س �سكينان وقت الغداء، واأن مي�سي اأحد حتت ال�سالمل. واأن تبقى اأغ�سان امليالد 

يف البيت بعد عيد »كندملا�س« واإل فاإن اإبلي�س نف�سه ياأتي وياأخذها. 

قلت: اأغ�سان امليالد هي اأغ�سان يقتطعونها ويزينون بها الغرف والبيوت ليلة 
عيد امليالد ويقال لها »ميزلتو«، وهي عادة قدمية من عادات اأعياد »الدرويد�س«. 

وهم حكماء اأهل بريتانيا يف القدمي و�سياأتي ذكرهم. 

قال: واإذا رمي بنعلني باليتني خلف من خرج من املنزل مل�سلحة يرومها 
النا�س يف بع�س  فاًل بنجاحه وتوفيقه، وهذا ت�ستعمله خ�سو�ًسا علية  كان ذلك 
منا  القمر  راأ�سه مدة منو  الإن�سان �سعر  واإذا ق�س  البالد، ول�سيما عند الأعرا�س، 
وَجُثل)1). ويتطريون اأي�ًسا من روؤية الهالل من �سباك اأو زجاج ونحوه، فاإذا راأيته يف 

)1) َجُثل: كرث والتّف. )م).
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الف�ساء فاقلب ما يف جيبك من الدراهم اأو الفلو�س، ومتنَّ خرًيا يف ال�سهر القابل 
تنله، واأن ي�سع اأحد ملًحا يف �سحفة غريه،  وكذا لو قلب اأحد وعاء امللح على 
الع�ساء الأخري ويهودا  الطليانيني �سور  امل�سورين  اأن بع�س  واأ�سل ذلك  املائدة، 

مبدًدا للملح.

ويقولوا:  درهًما  له  يربزوا  اأن  الهالل  اأب�سروا  اإذا  بالدنا  اأهل  عادة  قلت: 
ا«، فاأما قلب امللح فهو عند العرب كناية عن الغدر واخليانة،  »جعلك اهلل �سهًرا مبارًكً
قال  لتعظيمه،  بذلك  وق�سمهم  والع�سرة،  املودة  كناية عن حفظ حقوق  وحفظه 

مة اخلفاجي - وعليه قويل يف خائن الإخوان: العالَّ

�إذ �ملِْلَح  ول  �خلبَز  َيْعِرُف  �أَِخْيه ل  َم  َلْ غيبته  يف   َياأُْكل 

كذا نقلته ولعله قال: »ياأكل حلم الأخ يف غيبته« ليتزن البيت، واإذا انقلب 
الكر�سي برُجٍل عزب كان دلياًل على اأنه ل يتزوج يف تلك ال�سنة، وهو غريب، 
الرجل  »قعيدة  بقولهم  العرب  عنته  ما  عني  وهو  بالكر�سي،  املراأة  �سبهوا  فاإنهم 
ونقار  نزاع  بذلك على  ا�ستدل  له ح�س،  و�سمع  النار  لهيب  تاأجج  واإذا  امراأته«. 
يقع بني اأهل البيت، واإذا طارت جمرة من النار وو�سعتها عند اأذنك و�سمعت لها  

�سوًتا، دل ذلك على قب�سك دراهم. 

وروؤية نحو ع�سكر متق�سم اإىل اأجزاء يف قدح دليل على �سفر طويل وم�ساق، 
ووقوع �سكني على الأر�س دليل على قدوم غريب، واإذا عزم الإن�سان على �سفر 
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واأكل ن�سف ب�سلة وترك الباقي كان دلياًل على عدم توفيقه، وحك العني اليمنى 
دليل على البكاء، والي�سرى على �سرور غري متوقع ومعه �سحك، واإذا اختلجت 
ال�سفة العليا واأحكت كان ذلك عالمة على قبلة، اأو الذقن فعلى حلم طري، اأو 
اأحد،  به  عليك  يثني  مدح  فعلى  الي�سرى  الأذن  اأو  منديل،  اتخاذ  فعلى  النَّحر 
به  ملحوظ  وكاأنه  يغيظك،  �سيء  فعلى  الأنف  اأو  اليمنى،  الأذن  ذلك  وبعك�س 
اأو  دراهم،  قب�س  فعلى  اليمنى  الكف  اأو  غريب،  وهو  ال�سيء  من  الأنفة  معنى 
غري  يف  رقودك  فعلى  الكوع  اأو  ا،  اأجنبيًّ رجاًل  خماطبتك  فعلى  الرجل  اأخم�س 
فرا�سك، وو�سع مفتاح البيت على مائدة ونحوها، موؤذن بال�سوؤم، فالأَْوىَل اأن يعلق 

يف م�سمار اأو وتد. 

واإذا مات اأحد وتيب�ست اأع�ساوؤه حتى مل ميكن لّيها كان املوت مفرًدا واإل 
اآخر، ونباح الكلب مبا ي�سبه العواء حتت ال�سباك دليل  اأن ياأتي على  فال بد من 
على املوت، وكذا اإذا حاولت هرة اأن تدخل من ال�سباك، اأو دبت اخلناف�س على 
اإدارة  اأو وقفت ال�ساعة بحيث تكون نظيفة الآلت. واإذا عزم اأحد على  املوقد، 

م�سلحة وهبت الريح يف غد يومه من ال�سمال، فاإنه يفوز وينجح. 

يب�سق  ب�سق عليه وو�سعه يف كي�سه، وكذا  هّيًنا  ديناًرا ك�سًبا  واإذا ك�سب 
اإىل حمبوبه  اأهدى حمب  واإذا  يومه،  �سبيحة  مك�سوب  دينار  اأول  كان  اإذا  عليه 
على  ي�سعه  اأن  اإل  منه  ذلك  يقبل  فال  يفرتقا؛  اأن  يلبثان  فال  ا  مق�سًّ اأو  �سكيًنا 
اأو  املنفخ على كر�سي  فل�ًسا، وو�سع  الهدية  اأن يعطيه يف مقابلة  اأو  مائدة ونحوها 
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مائدة مورث للنزاع، وازدهار النار م�ساء دليل على قدوم �ساحب املنزل م�سروًرا، 
وعثار اإن�سان وهو مرتق يف الدرج يدل على الزواج. والإكثار من ال�سحك يعقبه 
البكى. و�سرف دينار بدراهم من دون قب�س قطعة من الذهب دليل على اتفاق 
الدراهم عبًثا، و�سقوط م�ساطة �سعر الن�ساء يف املاء يورث ت�ساقط ال�سعر بخالف 
ما لو وقعت يف النار، والنظر يف املراآة لياًل مكروه اإل عند ال�سطرار وهو م�سهور 

عندنا اأي�ًسا. 

وابتالل ثياب املراأة وهي تغ�سل تطري باأن زوجها ي�سري �سكرًيا، وال�سامة يف 
اأن اأحد حمبيه  الع�سد تيمن وبركة. واإذا احمر وجه الإن�سان، كان عالمة على 
�سرقة  ارتكبت  »قد  الكالم:  له يف معر�س  قالوا  ب�سيء  اأحد  �سرق  واإذا  يذكره، 
اأو خيانة« ونحوهما، وهذا م�ستعمل اأي�ًسا عند اأهل ال�سام وهو طبيعي، وتاأويلهم 
اأمارة على  تاأويلنا، فاحللم بكلب دليل على �سديق، وبحية  لالأحالم قريب من 

عدو، وبامراأة �سيئة دليل على �سر وم�سيبة وق�س على ذلك.

ويف اأول ليلة من ت�سرين الثاين ت�سرتي البنات جلوًزا وي�سوينه، ثم يك�سرنه 
ال�سنة،  تلك  يف  بالزواج  �ساحبتها  ا�ستب�سرت  مزوجة  جلوزة  اأول  خرجت  فاإذا 
ويذبنه يف  ر�سا�ًسا  ي�سرتين  اأنهن  منه  ونحو  فال،  واإل  مرات  ذلك ثالث  يفعلن 
وكيفما  ماء،  فيه  اإناء  اإىل  مفتاح  حلقة  �سمن  منها  يفرغنه  ثم  حديد  من  ملعقة 
ت�سكلت قطعة الر�سا�س يف الإناء ا�ستخرجن منها فاًل على حرفة من يخطبهن، 
ويف تلك الليلة ميالأن اأفواههن ماء، ومعه �سيء من حب �سبيه باحلم�س وميتنعن 
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من ال�سحك لئال يخرج املاء ثم يخرجن اإىل الطرق، واأول ا�سم يطرق م�سامعهن 
فهو ا�سم ال�سخ�س الذي يقدم على الزواج، وحينئٍذ ميججن املاء. 

واإذا �ساء اأحد اأن يعرف اإخال�س قلب اإن�سان عليه، ي�سع مفتاًحا يف الإجنيل، 
ثم يربط الإجنيل بخيط على �سكل ال�سليب، ويجعل حلقة املفتاح بارزة منه، ثم 
يتلو الآيتني ال�ساد�سة ع�سرة وال�سابعة ع�سرة من الف�سل الأول من �سفر راعوث، 
فاإذا دار املفتاح كان ذلك دلياًل على اإخال�س قلب ال�سخ�س امل�سمر واإل فال، 
والزواج يف �سهر اأيار �سوؤم. واإذا اأراد اأحد اأن يفتح دكانًا اأو يتعاطى م�سلحة مهمة 
فال يبداأ به يوم اجلمعة، بل يوم اخلمي�س اأو ال�سبت، وهذا التطري فا�ٍس عند جميع 

روؤ�ساء املراكب.

ويف ال�سنة الكبي�سة تلب�س الن�ساء ثوبًا اأحمر حتت القفطان، وكلما اأكرثوا 
عيد  ويف  وبركتها،  بخريها  ا�ستب�سارهم  زاد  ال�سنة  راأ�س  يف  احللواء  اأ�سناف  من 
امليالد ي�سنعون نوًعا خم�سو�ًسا من احللواء ي�سمونه »كر�سم�س بودن« ويبقون منه 
هذه  اأكل  دون  من  العيد  هذا  عليهم  م�سى  واإذا  بها،  تربًكا  ال�سوان  يف  �سواية 
واإذا كانوا غائبني عن بالدهم ومل  النغ�س والقلة �سنتهم كلها،  اأوج�سوا  احللواء 
يقدروا على اتخاذها بعثوا اإىل اأهلهم ي�ستهدون منها مُلاظة فيبعثون لهم يف كتاب 
متاأججة،  وناًرا  كثرية  �سموًعا  يوقدون  العيد  ذلك  ليلة  ويف  الظفر.  قالمة  مبثل 
والبتهاج،  الفرح  ويظهرون  ذكرها،  تقدم  التي  الأغ�سان  بتلك  الغرف  ويزينون 
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واإذا م�ست امراأة من حتتها حق للرجال اأن يقبلوها، ويف اليوم التا�سع والع�سرين 
من �سهر اأيلول وي�سمونه »ميكلم�س« اأي عيد ميكال ياأكلون الوز. 

ي�سمونه كعك  ي�سنعون كعًكا خم�سو�ًسا  الثاين  ال�ساد�س من كانون  ويف 
اليوم الثاين ع�سر. ومن اأوهامهم اأي�ًسا العتقاد بظهور روح امليت عند قربه، وهذا 
الوهم فا�ٍس حتى عند عامة �سكان املدن، فقد كنت اأرى يف كل ليلة بلندرة جمًعا 
عظيًما واقفني عند اإحدى املقابر ملا �ساع عندهم من اأن روًحا تراآاى فيها لبع�س 
املقربة  اإحراق وجه  انح�سادهم هذا  فاأوجب  اأبي�س،  بلبا�س  ب�سر  هيئة  املارين يف 
َغام)1)؛ لأنهم حيثما  باجلري لنفي تردد الروح، اأو لعله كان حيلة يف منع اجتماع الطَّ
اجتمعوا اجتمع ال�سر، ويوجد يف لندرة مو�سع ا�سمه »هاتن كاردن« فيه عني ماء 
يزعمون اأنه يجري منها دم يف كل يوم عند ن�سف الليل، ولها ق�سة طويلة ل ميكن 
اإيرادها هنا. ومن ذلك اعتقادهم باأنه متى احت�سر �سخ�س ح�سر يف منزله ُرْوح 
ي�سمونه ر�سد امليت، في�سمع له قرع على الباب اأو احلائط اأو �سوت نحو �سوت 
فاإذا �سمع ذلك منه ثالث مرات كان املوت  اأو طنني اجلالجل،  ال�سال�سل  جر 

بعدها ل حمالة.

يتحدثان،  وهما  ب�ستان  يف  زوجته  ميا�سي  كان  رجاًل  اأن  هنا  النوادر  ومن 
وفيما كان يكلمها اأح�ست بكرب وانقبا�س، فقالت له: »تنحَّ عن هذا املكان فاإين 
اأظنه حم�سوًرا«. فتنحى عنه، ثم �ساأل عنه بعد ذلك فعلم اأنه عند حتادثهما كان 

َغام: اأرذال النا�س واأوغادهم. )م). )1) الطَّ
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بالقرب منهما رجل يقتل نف�سه. وقراأت يف بع�س �سحف الأخبار اأن رجاًل قتل 
ولًدا �سغرًيا فق�سى عليه باملوت، وملا �سئل عن �سبب قتله اإياه قال: »كنت اأريد اأن 

اأتخذ من جمجمته م�سباًحا �ساتًرا حتى اأدخل البيوت ول يراين اأحد«. 

امل�سرق  من  امتد  اأبي�س  نور  ال�سماء  ظهر يف  اأن  ال�سنني  بع�س  واتفق يف 
اإىل املغرب خفيف املر، وكان كاأنه هباء، ثم انت�سر يف عنان ال�سماء كله، وظهرت 
فيها  كنت  التي  الدار  اأهل  فطفق  وعظم،  ثم كرث  الأفق،  ذلك حمرة يف  عقب 
يبكون وي�سجون وي�ستغيثون، ف�ساألتهم عن �سبب �سجيجهم، فقالوا: اإنها اآية على 
املعامع واحلروب، فقلت: »كال بل هي اآية على ف�ساد البطاط�س«، فانقلب بكاوؤهم 
اإرلند  النبات يف  غلة هذا  م�سئومة على  �سنة  رابع  ال�سنة  تلك  وكانت  �سحًكا، 
فكان النا�س يف هاج�س عظيم لذلك؛ لأن جل طعامهم بل طعام الإنكليز اأي�ًسا 
اإمنا هو منه. ثم اأعقب تلك الآفة حميات ووباء؛ فمات اأنا�س كثريون، ورثى لهم 
بع�سرة  الإنكليز  م�سورة  جمل�س  واأمدهم  منها،  اإمداد  فجاءهم  الدول،  من  كثري 
ماليني لرية. واعلم اأنه قد يت�ساءم الإن�سان من مكان اأو زمان ويتفاءل بغريهما، 
ويكون ذلك جمرد وهم، مثاله اأن يكون يف حمل مل ينتفع فيه اإل بوعود واأمايّن 
فيمل منه، وينتقل اإىل اآخر، فتتحقق فيه اأمانيه، فريى اأن ذلك من مين النتقال، 

مع اأنه لو بقي يف املحل الأول ل�سحت له. 

ويف بالد الفالحني بل ويف املدن اجلامعة اأي�ًسا ن�ساء يدعني علم املغيبات 
بطرق خمتلفة، منها التاأليف بني اأوراق اللعب املزوقة، وذلك باأن ت�سف اإحداهن 
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ا رابًعا من خم�س   منها ثالثة �سفوف، كل �سف ي�ستمل على �سبع ورقات ثم �سفًّ
ا اآخر من  ورقات اأو خم�سة �سفوف كل منها ي�ستمل على خم�س ورقات، ثم �سفًّ
اثنتني، وت�سمر اأن اإحدى املزوقات احلمر كناية عن امراأة، واإحدى ال�سود كناية 
عن رجل اأ�سمر، وتن�سب لكل من الورقات املنقطة خا�سية من البخت و�سده، 
وتقابلها بتلك املزوقات التي عليها الإ�سمار، ثم ت�ستخرج من تلك املقابلة دلئل 

على ما يحدث بعبارة ل تخلو من الإبهام والتوجيه. 

عّر�فات ومنجمون

وقد اتفق واأنا مقيم يف بيت ق�سي�س من ف�سالء الإنكليز اأن ح�سرت عنده 
فقالت:  بالعربية  ال�سم  وذكر  ال�سيطان«،  هي  »ها  يل:  فقال  هوؤلء،  من  امراأة 
»كال، ما اأنا �سيطان بل مب�سرة البخت«، ف�ساألتها اأن تب�سر يل بختي فاألفت بني 
بعيدة،  بالد  اإىل  اأ�سمر  رجل  ت�سفري  يف  �سبًبا  �ستكون  قالت:  ثم  الأوراق  تلك 
وحت�سل  مدة  بعد  �ساأنك  يف  ويكون حديث  طويل،  �سفر  يف  تاأخذ  امراأتك  واإن 
�سادة  من  رجل  ويدعوك  عظيمة،  جماعة  اإىل  وتذهب  الأملا�س  من  هدية  على 
النا�س فت�سافر اإليه ويح�سل توفيق لولدك وينال هدية، واأن امراأة �سمراء ت�ساعدك 
ال�سفر،  اإليه، وتعدل امراأتك عن  اأ�سمر ي�ستدعيك  اإربك، واأن رجاًل  على نوال 
اأبي�س وامراأتك تاأخذ هدية، واأن رجلني  ويحدث لك �سفر غري متوقع مع رجل 
امراأة، واأن �سيدة زهراء يكون لها مداخلة يف  واأبي�س ي�سرتكان يف ت�سفري  اأ�سمر 

اأمرك ولك �سديقة من الن�ساء �سمراء. 
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ما  وكثرًيا  اأحتققها،  فاإين مل  الأخرية  الثالث  هذه  اإل  كله  ذلك  وقع  وقد 
العرافات  هوؤلء  اإىل  بالع�سق  واملمتحنات  باخلدمة  املمتهنات  الن�ساء  تذهب 
وي�ساألنهن عن اأحوالهن ويعطينهن ن�سف ما متلك اأيديهن، واتفق اأن امراأة �سافر 
اآخر،  فتزوجت  وفاته  خرب  بلغها  ثم  طويلة  مدة  عنها  خربه  وانقطع  زوجها  عنها 
فلقيت عرافة فقالت لها العرافة: تعايل اأخربك مبا ل تعلمني، ثم ذكرت لها من 
جملة كالم اأن زوجها الأول حي واأنه عازم على الرجوع، فدخل الرعب يف قلب 
ر لها اأن ب�سر بها رجل كان على ال�ساطئ فبادر  املراأة فاألقت نف�سها يف النهر، وُقدِّ
اإليها واأجناها من الغرق. واأخرى ُجنَّت من تهويل عرافة عليها، فكانت تقول يف 

حال جنونها مب�سرة البخت الورق مب�سرة البخت الورق. 

راأيت كتًبا مطبوعة يف  الكف، وقد  بروؤية  البخت  تب�سر  اأي�ًسا من  ومنهن 
علم الكف، والهيئة فيها من الأحكام نحو ما يف كتبنا. ومنهن من تدعي اإح�سار 
الغائب وت�سخي�سه لعني ال�سائل يف مراآة ونحوها كما يف مندل م�سر. ويف اأخبار 
اأو  ال�سغل  من  امل�ستقبل  عليه يف  يجري  ما  يعلم  اأن  �ساء  من  العامل عدد 694 
املقيم يف  املنجم داود �ستال  ي�ساأل  اأن  فعليه  تعاطي م�سلحة  اأو  الزواج  اأو  ال�سفر 
اإدورد �سرتيت مادنالن بحيث يوقفه على يوم ميالده وعلى جن�سه وير�سل اإليه 
اثنني وع�سرين طابًعا، فاإنه ينبئه بالتف�سيل عن كل �سيء �سواء كان باملكاتبة اأو 

م�سافهة. 
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وكذلك املنجم ملفيل وجوابه عن امل�سائل يكون نظًما، وعلى ال�سائل اأن 
ير�سل اإليه اثني ع�سر طابًعا، وفيها من كان دابه ال�سغل ومعه بع�س �سلينات ورام 
اأن يتعلم حرفة مك�سبة يف اأ�سبوع واحد فقط فعليه باملنجم كورتني فاإنه يهيئ له 
وجًها للعمل مبا عنده من القليل حتى ميكنه اأن يك�سب من بعد ذلك من ثالث 
لريات اإىل ع�سر وهو على هيئته، وهذه احلرفة هي من اأكرم احلرف وقد با�سرها 
الطالبني بحيث يحرز منهم  يعر�سها على  فلذلك  بها،  �سنني وغبط  املنجم منذ 

ثالثني طابًعا. 

باأن يكونوا  لندرة الآن جديرين  اأهل  ن�سه قد �سار  ما  ويف بع�س الأخبار 
�سحكة لأهل الريف لعتقادهم بال�سحر وال�سعوذة، ومل يبق من داع اإىل الذهاب 
اإىل بالد الفالحني لن�سمع اأن الن�ساء اللواتي ل عيب فيهن �سوى الفقر والهرم 
ي�ستطعن على اأن مينعن البقرة عن احللب، ويعطلن املزارعني عن اأعمالهم، ويجرون 
الراقد من فرا�سه من غري اأن يح�س به، فاإن هوؤلء املدجالت املدل�سات يوجدن 
الآن يف لندرة مع كونها معدن املعارف والنور، ولي�س املرتددون عليهن من �سفلة 
النا�س بل من اأهل النباهة والإي�سار، وح�سبك دلياًل على ذلك ما جرى منذ اأيام 
يف ديوان كلدهال حيث اأح�سر بع�س ال�سرطة امراأة من هوؤلء لكونها كتبت رقاع 
وعيد وتهديد اإىل بع�س التجار من ذوي ال�سان، قال: وملا دخلت حجرتها وجدت 
عندها اأربع ن�ساء مرتديات باللبا�س الفاخر اأح�سبهن من بنات التجار، فلما �ساألتها 

عنهن قالت: اإمنا ق�سدنني لعلمهن باأين اأب�سر البخت. 
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وقال اآخر: �سكا بع�س النا�س اإىل قا�سي �سري باأن اأحد معارفه ي�سمع يف 
الليل �سجيًجا وعجيًجا و�سرب مطارق فال يقدر اأن ينام، قال: فلما �سرت اإليه 
�ساألته عما يقا�سي، فقال: اإن النا�س يفي�سون يف حديث فالنة امراأة فالن، قلت: 
�سنة، قلت:  بيننا منذ  اإل كلمات دارت  قال: ل �سيء  بينك وبني زوجها،  وما 
اأنا�ًسا ي�سربون باملطارق وي�سجون ويزاأطون  وما ي�سنع بك الآن، قال: يبعث اإيّل 
الليل كله فما يدعني اأهجع ول اأحًدا من اجلريان ينام، قلت: اأتعرف اأ�سماءهم؟ 
قال: نعم، ولكن زوج املراأة هو الذي يغريهم بهذه الأذية، قال: فاأح�سرت الزوج 
واأخربته ب�سكوى الرجل، فقال: جزاء واأقل جزاء، قلت: كيف؟ قال: لأنه ياأتي 
كل ليلة اإىل بيتي ويخطف امراأتي من الفرا�س ويخرج بها من ال�سباك، وي�سبطها 
عنده اإىل ال�ساعة الرابعة بعد ن�سف الليل ثم ياأتي بها منهوكة مدهوكة، قلت: األ 
تخجل من اأن تقول هذا الكالم واأنت �سيخ، واأين ملا لقيتك اآخر مرة قلت يل: 
اأبًدا«،  تفيق  فلن  الرجل يخطفها  دام  ما  »ل  قال:  الآن؟  اأفاقت  فهل  عليلة  اإنها 
اأعمار  ت�سعة  له  ملن  عقاب  »واأي  قال:  عقوبته؟«  وعليَّ  يفعل  ما  »قل يل  قلت: 
راقًدا«،  اأكون  لأين  »ل،  قال:  امراأتك؟«  ياأخذ  عيانًا  راأيته  »هل  قلت:  كالهر؟« 
قلت: »هال ربطت يديها اإىل عنقك حتى ت�ستيقظ عند ذهابها« قال: »لن ينفع 
ال�سبب الذي حملك على �سوء الظن بهذا  النا�س حذر«، قلت: »ما  يف هوؤلء 
الرجل؟ « قال: »ذلك الرجل املبارك الذي اأراين وجهه؟« قلت: »من هو؟« قال: 
»هو الذي �سفاها بعد اأن عجزت عنها الأطباء«، قلت »كيف اأراك وجهه؟« قال 
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»اأخذ نعل فر�س واأحماها حتى �سارت كاجلمر، ثم اأغلق ال�سباك، وو�سع النعل 
يف ماء قذر، وقال يل: اأي وجه ترى يف الدخان؟ واأ�سهد اأنه كان زوج املراأة.. اإلخ. 

�جلرمية يف بالد �لإنكليز

والوالدين  بعولتهن،  الأزواج  ت�سميم  من  الإنكليز  بالد  يف  يحدث  ما  فاأما 
اأولدهم وقتلهم وبالعك�س، ومن النتحار اأعني قتل الإن�سان نف�سه، فاأمر يهول و�سرحه 
يطول، نعم اإن النتحار يحدث اأي�ًسا يف غريها واأعظم اأ�سبابه الع�سق واحلرمان، اإل اأنه 

بالن�سبة اإىل هذه البالد ل يذكر، ولنورد لك نبذة من ذلك؛ لتقي�س عليها. 

حكى �ساحب اأخبار العامل اأن رجاًل ذبح ثالثة اأطفال له باملو�سي يف وقت 
واحد، وكان اأ�سغرهم ر�سيًعا، ثم ذبح نف�سه، فلما �سئلت زوجته عن ذلك، قالت: 
»اإين غادرته مع الأولد �سليًما معافى، فلما رجعت وجدتهم ثالثتهن جثًثا مطرحة 
وزوجي اإىل جانبهم ول اأعلم �سبب ذلك«، وزعم بع�س معارفه اأنه قتلهم خوف 

الإمالق. 

المتحان  فعند  اأولدها،  اأ�سغر  قتلت  باأنها  عليها  �سكيت  امراأة  اأن  ومنها 
بال�سالح  تتظاهر  اأنها كانت  الثامن مع  واأنه كان  �سبعة،  قبله  قتلت من  اأنها  علم 
والتقوى، وتذهب اإىل الكني�سة يف كل يوم اأحد، وتالزم درا�سة التوراة، وملا �سئلت 
عن ذلك قالت: »قد قتلتهم خوف الإمالق«. ومنها اأن رجاًل كان له امراأة واأربعة 
اأنه  اأ�سولها  من  �سلك جمعية،  يف  منتظمني  والأولد  الرجل  وكان  منها،  اأولد 
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نيل  املراأة يف  فطمعت  لريات،  لوارثه خم�س  يدفع  اأع�سائها  من  اأحد  ميت  متى 
ت زوجها وكان ابن خم�س وخم�سني �سنة، واأظهرت اأنه مات  الدراهم، حتى �َسمَّ
�ست  العمر  من  وله  الأكرب  ابنها  �سمت  ثم  املذكور،  املبلغ  فقب�ست  اأنفه  حتف 
اإحدى وع�سرون  الثالث و�سّنه  املبلغ، ثم �سمت  وع�سرون �سنة، فمات وقب�ست 
�سنة، فمات وقب�ست املال، ثم �سمت الرابع فمر�س وا�ْسُتْدِعي بطبيب، فلما اأتى 
ونب�ست جثث  والتفتي�س  البحث  ذلك ح�سل  فعند  م�سموم،  اأنه  علم  الطبيب 
اأمها  بنًتا �سمت  اأن  اأنهم كلهم ماتوا م�سمومني. ومنها  اإخوته و�سرحت، فتحقق 
اأمها  جعلت  �سدرها  على  باركة  كانت  وملا  اأحرقتها  ثم  اأمتعتها،  على  لت�ستويل 
مما  اأكرث  البنت: »لقد ع�سِت  لها  تبقي عليها، فقالت  اأن  اإليها  ع  تنا�سدها وتت�سرَّ

يحق لك اأن تعي�سي«. 

مدينة  يف  فوز�سرت  ا�سمه  املتفرعة  الكني�سة  اأهل  من  ق�سي�ًسا  اأن  ومنها 
دكنهام، كان يق�سي الفرائ�س الدينية لإحدى الن�ساء املخدومات، فلما راأته غري 
اأهل لوظيفته �سرفته فمر�س فاأخذ اإىل امل�ست�سفى ثم �سفي ورجع اإىل بيته، وكان 
ه نحو �ست �سنني، فقامت املراأة �سباًحا لتهيئ له الفطور، وتركت  له امراأة وولد �ِسنُّ
الولد مع اأبيه يف الفرا�س، ثم بعد قليل راأت زوجها خارًجا اإىل الطريق، فلما اأبطاأ 
عليها ذهبت لتنظر ولدها، فاإذا به مذبوح مبو�سى. ومن ذلك اأن رجاًل ذبح ابنته 
ال�سكني  بذلك  ياأكل  وظل  اأي�ًسا،  معها  وواراه  اأخاها  ذبح  ثم  وواراها يف حفرة، 
ا! ومن ذلك  الذي ذبحهما به مدة، ثم علم اأمره، وملا ق�سي عليه بالقتل فرح جدًّ
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اأن امراأة من ملبث قتلت طفاًل لها وله ثالث �سنني ون�سف، واأخته وهي بنت �سنة 
ون�سف. ومنها اأن امراأة ذبحت ابنها فلما �ساألها القا�سي قالت: »اإمنا قتلته �سغرًيا 

لينال �سعادة ال�سماء«. وهذا كاف.

اأذى  اأمًرا مربًما بعدم  اأ�سدر  بلندرة قد  امل�سورة  اأن جمل�س  العجيب  ومن 
احليوان غري الناطق، وبتاأديب من يرتكب ذلك اأو تغرميه، وقد بلغ عدد الذين اآذوا 
احليوانات يف العام املا�سي 464 �سخ�ًسا، وبلغت غرامتهم نحو 574 لرية، واأر�سل 

منهم ع�سرة نفر اإىل دار التاأديب اإذ مل تقبل منهم غرامة. 

وروؤي مرة رجل من نبالء الفرن�سي�س يغري كلبه مبطاردة هرة فغرمه احلاكم 
ع�سرين �سليًنا. ومع ذلك فلم يهمه حظر بيع ال�سم منًعا لهذا ال�سر املتفاقم على 
احليوان الناطق، واأن الولد اإذا اأخذ حاجة لريهنها وهو دون البلوغ اأو دون خم�س 
اأو  ا  �سمًّ لي�سرتي  دوائي  اإىل  ذهب  اإذا  ولكن  املرتهن،  منه  يقبلها  ل  �سنة  ع�سرة 
باإذن  اإل  اأي كان  فرن�سا ومالطة حمظور على  ال�سم يف  بيع  اأن  باعه، على  ا  م�سبتًّ
اأرى لذلك �سبًبا  اآدم. وما  اأنفع للدولة من بني  من الطبيب، فكاأن العجماوات 
�سوى هذا الأ�سل الفا�سد الذي يعربون عنه بقولهم حرية املتجر، اأو لزوم ال�سم 
الأقوى يف  اجلانب  مراعاة  اأن  اإل  ذكره،  �سبق  كما   - الهوام  قتل  للفالحني يف 
املتجر هي  احلرية يف  واأهم. وهذه  األزم  منه مف�سدة وم�سلحة  الذي يكون  الأمر 
املاأكول وامل�سروب، وكل ما ي�سح  وا كل �سيء من  اأن يغ�سُّ التي �سهلت للنا�س 
فيه البيع وال�سراء - كما �سياأتي بيانه، حتى اإن �ساحب الذوق ال�سليم يوؤثر املقام 
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يف بالد الهمج بحيث يذوق �سيًئا مما تنبته الأر�س على حاله على اأن ميكث بني 
قوم يعلمون عدد جنوم ال�سماء ورمل البحار، وهم مع ذلك ياأكلون ما ي�سر البهائم 

ف�ساًل عن الب�سر، وكل �سيء جاوز القدر اأ�سر.

واأقبح من ذلك اأنه كثرًيا ما يحكم الق�ساة اأو اجلوري على مرتكب القتل 
باجلنون اإعفاء له من الق�سا�س،  فتذهب احلكمة �ُسًدى يف ژڭ ڭ ڭ 
ۇژ ]البقرة/ 179[. اأو يف القتل اأنفى للقتل، و»اجلوري« هم اثنا ع�سر رجاًل 
يقع عليهم الختيار، فيجتمعون مع القا�سي لف�سل الدعاوى، وهم على ق�سمني 
خا�س وعام، فاخلا�س موؤلف من الفقهاء وذوي الوجاهة لف�سل الأمور اخلطرية، 
ولكل منهم لرية على كل دعوى، والعام موؤلف من اأ�سحاب الدكاكني واحلرف 
لف�سل الأمور احلقرية ول اإيراد لهم، وقيل: اإن كالًّ منهم ياأخذ ثلثي �سلني بح�سب 
ما تقرر يف ال�سابق، اأعني عند ر�سم هذا الأمر، ومن امتنع منهم عن احل�سور لزمه 

غرامة. 

نزاع  اأنه كان حدث  ال�سك�سونيني؛ وذلك  اأيام  واأ�سل اجلوري عرف يف 
بني واحد من الإنكليز واآخر من اأهل وال�س، فعني �ستة نفر من هوؤلء و�ستة من 
اأولئك للنظر يف اأمرهما، ثم اأثبتت اإقامة اجلوري يف املجلة التي ي�سمونها »مكنا 
عن  اجلوري  يثبط  اأن  وللقا�سي  واحلرية،  العدل  اأ�سباب  اأعظم  من  كاأنها  كارتا« 
الأكل وال�سرب، واأن مينعهم النور اإىل اأن يتواطاأوا على ف�سل ما، وقد غرم بع�سهم 
لوجود فاكهة يف جيبه من دون اأن يثبت عليه اأكلها، واتفق مرة اأن بع�س امل�سافرين 
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يف �سكة احلديد طلب اأَْر�ًسا)1) فحكم اجلوري باأن ُيْعَطى ربع يني وهو عبارة عن 
خم�سة اأفل�س، فاأنكر عليهم القا�سي هذا احلكم، واأعادهم اإىل النظر فيه فعادوا ومل 
تتفق كلمتهم حتى م�سى عليهم اأربع وع�سرون �ساعة مل يطعموا فيها �سيًئا، ثم 

خرجوا وهم يتظلمون من اجلوع.

وياأتي  اأ�سغاله  الإن�سان  يرتك  اأن  العدل  من  »لي�س  التيم�س:  �ساحب  قال 
ل�سماع ما يحدث بني الرجل وامراأته من التنافر والتهاتر«. اهـ. فقد عرفت اأن هوؤلء 
اأي�ًسا على  اأنف�سهم مظلومون، وقد يكون حكمهم  العدل هم  ياأتون لإجراء  الذين 
غريهم زائًغا، فقد قراأت يف جرنال التيم�س اأن امراأة ا�سمها اإلي�سابت جان وود، عليها 
عي عليها باأنها �سرقت �سيلينني  طلعة احل�سمة والعتبار، وعلى ذراعها طفل ر�سيع، ادُّ
اأ�سهر.  اإحدى العواجل، فثبت عليها الذنب، وحكم عليها بحب�س �ستة  ون�سًفا يف 
وفيه اأن امراأة طاعنة يف ال�سن ثبت عليها اأنها �سرقت �ساعة و�سل�سلة قيمتهما خم�س 

لريات، فحكم عليها بحب�س ثالثة اأ�سهر مع الأعمال ال�ساقة. 

واإذا كان للمدعى عليه خ�سم من اأفراد اجلوري فله اأن ي�ستبدله، فاإذا تواطاأوا 
للمحكوم  القا�سي  قال  ودونوا ذلك يف �سك،  واحد  بقتل  جميًعا على احلكم 
عليه: »قد حكم عليك اجلوري الذين هم من اأهل بالدك باأنك م�ستوجب للقتل، 
فبموجب �سرع هذه اململكة توؤخذ من هنا، ويجعل يف عنقك حبل وت�سنق اإىل اأن 

تخرج ُرْوحك، ثم تدفن مع اأمثالك«. اهـ. 

)1) اأَْر�ًسا: دية تدفع للمعتدى عليه اإذا ُجرح. )م).
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ويوم �سنق املق�سي عليه يكون فرجة للن�ساء، فيهرعن �سباًحا من بيوتهن 
مل�ساهدته، حتى تغ�س بهن الطرق، وهو دليل على �سدة قلوبهن وجراءتهن. وقتل 
القاتل عندهم ل يكون اإل بهذه ال�سورة، ويف اأحوال كثرية يقوم التغريب مقامه، 
واإذا اأذنب اأحد يف بالد الفالحني حب�سه ال�سرطي اإىل اأن مير القا�سي بذلك فيقيم 
هناك مدة، وترفع اإليه الدعاوى، ويف اإنكلرتة ووال�س �ستون قا�سًيا، ونحو �ستمائة 
اأول الكتاب عدد الق�ساة  دار للق�ساء، وثالث وثالثون خزنة مال - وقد مرَّ يف 
ومرتبهم - ومنع الق�سا�س بالقتل يف بع�س اجلرائر كان مما اأحدثه �سر روبرت بيل 

يف �سنة 1824. ثم منع على اأي جريرة كانت ثم عمل به يف بع�س الأحوال. 

قال الفا�سل غولد �سميث اإنه: »يوجد يف بالدنا من املق�سي عليهم يف �سنة 
واحدة اأكرث مما يوجد يف ن�سف اأوربا، فال اأدري هل �سبب ذلك كرثة قوانيننا اأو 

تعدي اأهل بالدنا؟! ولعل ذلك م�سبب عنهما مًعا، فاإن اأحدهما ينتج الآخر«. 

»اإنا نرى اجلرائر الآن قد تكاثرت، و�سبب ذلك  ويف بع�س �سحف الأخبار 
رء بال�سبهات، فاإن الذين يثبت عليهم القتل ونقب الديار يعاقبون بالنفي ل غري،  الدَّ
ا مما كانوا من قبل«. على اأن امل�سروف على تغريب  فاإذا انق�ست مدتهم رجعوا �سرًّ
هوؤلء املنفيني يف كل �سنة يبلغ نحو اأربعة وخم�سني األف لرية، قال: وعدد  اأ�سحاب 
اجلرائر التي دربوا فيها من قتل و�سرقة مما يوجب �سجنهم عليها نحو ثمانني األًفا، وهو 

اأكرث من عدد الع�ساكر وم�سروفهم �سعفا م�سروف هوؤلء، قلت: وفيه نظر.
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�سرع �لإنكليز

واعلم اأن �سرع الإنكليز هو اأطول ال�سرائع اأحكاًما واأكرثها قياًل وقاًل واأو�سع 
الفقهاء  دهاء  ت�ستدعي  التي  الدعاوى  بع�س  فاإن  واإعالًل.  قلًبا  العربية  من علم 
وحمالهم رمبا يدوم خم�سني �سنة فاأكرث، وقد اأنفق مرة يف دعوى اأقيمت على رجل 
ا�سمه باملر 7.532 لرية، وقد وقع بعد حترير هذا الكتاب اأن اأقيمت دعوى على 
�ساب من الأغنياء بعدم ر�سده حظًرا له عن الت�سرف يف اأمالكه، فلزم لإثبات 
مائة  �ساعة  كل  على  امل�سروف  فكان  وغريها،  الرو�سية  من  �سهود  اإح�سار  ذلك 

و�ستني لرية، وبعد اأن بلغ �ستني األف لرية خرج احلكم بر�سده.

وميكن تق�سيم �سرعهم اإىل اأربعة اأق�سام: الأول: ما تناقلوه من اأحكام الرومانيني 
والرنمانديني وال�ساك�سونيني الذين فتحوا بالدهم، ويدخل يف ذلك اأمور من قبيل 
من  لهم  يكون  باأن  اأجدرهم  فما  لهم.  �سنة  عاداتهم  ُجلَّ  فاإن  احلقيقة  ويف  العادة، 
لغتنا لفظة الدين، فاإنها مبعنى الديانة والعادة، فاأرى اأن اأخلعها عليهم �سواء قبلوها اأو 
ل. الثاين: ما بني على العدل والإن�ساف ومراعاة امل�سالح على وجه ال�ستح�سان 
اأحيل على  اأمر من ذلك  فاإذا  فيه حكم،  ن�س ومل يجر  فيه  يرد  اإذ مل  والرتجيح، 
اأنه  بح�سبما يرتجح عندهم  بالراأي  واجلوري  القا�سي  فيه  فيحكم  العدل،  حمكمة 
الأ�سلح. الثالث: اأحكام جمل�س امل�سورة، وهي غري متناهية. الرابع: اأحكام ديوان 
الكني�سة، ولي�س يف �سيء من هذه الأق�سام اأحكام على الطاهر والنج�س وما يوؤكل 

وما ل يوؤكل، وعلى حي�س املراأة ونفا�سها وحدادها وعدتها وما اأ�سبه ذلك. 
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ومع ذلك فيمكن اأن يقال: اإنه لي�س اأمر من الأمور املتعارفة اإل وهو مقيد 
بحكم من هذه املوارد الأربعة، حتى اإنهم يكتبون يف املنا�سع: »اأ�سلح ثيابك قبل 
اخلروج« اإ�سارة اإىل اأنه ل يزرر بنطلونه وهو يف ال�سارع، اأو اأنهم يكتبون ل يل�سق هنا 
اأوراق تعريفات، بل اأ�سحاب املطاعم اأي�ًسا ينهمون اإىل و�سع �سيء من الأحكام، 
اأي نقد الثمن  اأحيانًا لوًحا من�سوبًا قد كتب فيه »الت�سليم عند الت�سلم«؛  فتجد 
عند و�سع الأكل بني يدي الآكل، اأو »ل يوؤذن يف ا�ستعمال الدخان هنا« ونحو 
ذلك، ومتى كانت جريرة اجلاين �سغرية، اأجري احلكم عليها يف احلال، واإن كانت 
بني بني، ُحِب�َس اإىل اأن ينظر فيها، وحينئٍذ يرخ�س للمذنب يف اأن يطلب كفالء 
يكفلونه، فيخرج من ال�سجن ويتعاطى اأ�سغاله، اإىل اأن يعاد عند بت احلكم؛ فاإن 

مل يجد كفالء بقي يف ال�سجن. 

اأن  البلوغ، غري  دون  الأولد  �سهادة  اإجازة  اأحكامهم  منكًرا من  يرى  ومما 
كان  اإذا  هذا  وال�سهادة،  اليمني  خطر  على  وينبههم  اأوًل  ي�ستحلفهم  القا�سي 
الويل  ثم  والويل  بالقتل،  الق�سا�س  التي ل توجب  اأي:  ال�سغرية  الدعاوى  يف 
اأن  يعجزهم  ول  اهلل،  خلق  اأدهى  فاإنهم  ال�سرع،  فقهاء  من  اأحد  يد  يف  وقع  ملن 
اأن  وا الظالم نوًرا والنور ظالًما، ودونك مثاًل واحًدا م�سداًقا لذلك وهو:  ي�سرَيّ
الأغنياء،  اأحد  بنت  مالهم ع�سق  بجمالهم دون  يدلون  الذين  املتكي�سني  بع�س 
واإذ كان يعلم اأن الغنيني للغنيات واملقلِّني للمقالَّت خ�سي اأن يخطبها من اأبيها 
ب�سلة ح�سنة،  ووعده  الدهاة  هوؤلء  بواحد من  اإىل ذلك  فتو�سل  ويجبه  في�سفه، 
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له  فقال  ال�ساب،  اأتاه  الغد  فلما كان  فائتني غًدا«،  اأمرك  »�ساأتروى يف  له:  فقال 
الفقيه: »اأراأيتك لو �ساء اأحد اأن يقطع اأنفك ويعطيك ع�سرين األف لرية اأفكنت 
تر�سى؟« قال: »كال ولو اأعطيت �سعفيها« فانطلق الفقيه ل�ساعته اإىل اأبي البنت 
وخاطبه يف اأن يزوج ابنته من الرجل، فقال له: »كيف اأ�ساهره وهو فقري، ولي�س له 
غري جماله؟« قال: »وعنده اأي�ًسا جوهرة اأعطي فيها بح�سرتي ع�سرين األف لرية 
فاأََبى)1) اأن يبيعها«، فتغري الرجل عن اإ�سراره وما زال به حتى اأغراه بتزويج ابنته. 

اإذا  اإل  الدعاوى اخلطرية  يبا�سر دعوى من  الفقهاء ل  هوؤلء  والبارع من 
فاأما كتاب ال�سكوك فلما كان جعلهم بح�سب  قب�ست كفه على ثالثمائة لرية. 
مُمَّلة ملا فيها من التكرار غاية الإمالل. مثال ذلك: »باع  ال�سطور كانت عبارتهم 
ا مطلًقا، واأقر زيد بن  زيد بن بكر داره الفالنية خلالد بن عمرو بكذا وكذا بيًعا خا�سًّ
بكر باأن داره الفالنية التي باعها خلالد بن عمرو بكذا وكذا، قد انتقلت من ملكه 
انتقاًل مطلًقا، و�سارت يف حوز خالد بن عمرو، ف�سارت دار زيد بن بكر واحلالة 
اأي�ًسا يف  ا«. ويقع كثرًيا  هذه يف ت�سرف وملك خالد بن عمرو ملًكا مطلًقا خا�سًّ
اأحكامهم الديوانية مثل هذا التعبري الآتي: »اإذا اأخذ �سخ�س اأو اأ�سخا�س �سيًئا 
اأو اأ�سياء من مو�سع كذا اأو موا�سع كذا وجب الق�سا�س على ذلك ال�سخ�س اأو 
اأولئك الأ�سخا�س الذين اأخذوا ذلك ال�سيء اأو تلك الأ�سياء من ذلك املو�سع 

اأو تلك املوا�سع«. 

)1) اأََبى: َرَف�س. )م).
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وهذا �سد عبارة كتب الفقه الإ�سالمية، فاإنها اأخ�سر ما يكون حتى حتتاج 
اإىل �سرح وحا�سية وفقيه يف�سرها، وقد يقع التكرار يف عبارة كتاب ال�سكوك يف 
مرة  كثرًيا  تعجبت  ولقد  كتابتهم،  من  يتعي�سون  الذين  وهم  الإ�سالمية،  البالد 
من قراءة �سك كتبه بع�س كتاب املحاكم بتون�س مطلعة الأجل الوجيه الفا�سل 
املوقر حممد بن احلاج اأحمد، قال: برتو املالطي الن�سراين: اإنه اأعطاه كذا وكذا، 
عى على الأجل حممد بكذا، واإمنا ف�سل هذا الكالم وجاء  يعني اأن املالطي ادَّ
بهذا الرتكيب ال�سخيف كراهة اأن يذكر ا�سم املالطي قبل حممد، وهو من الهو�س 
املثال من  تون�س على هذا  اأحكام  واأكرث  العربية،  قواعد  اإىل خرم  يف�سي  الذي 
قواعد  عن  فيها خروج  الفقهاء  كل  عبارة  اإن  اجلملة:  واأقول يف  واخلطاأ،  اللحن 

النحو واللغة.

كالم �لإنكليز ومكاتباتهم

اأما كالم الإنكليز فاإنه ملا كان مورده ا�سطالح اللغة وعرف التخاطب راأيت 
من الواجب اأن اأذكره بالتف�سيل يف ف�سل على حدة، اأجعله خامتة لهذا الكتاب 
اإن حتيتهم يف ال�سباح هي  فاأقول:  اأقت�سر منه على نبذة  اإن �ساء اهلل تعاىل، واإمنا 
اأن يقولوا �سباح طيب، ويف امل�ساء م�ساء طيب، ثم يردفوها بقولهم »هودو يودو« 
وترجمتها: »كيف تعملون اأنتم تعملون؟« وهو �سمة تنبئ عن مزيد ميلهم وتوقانهم 
اإىل العمل، حتى اإنه يوجد يف لغتهم نحو ع�سرة األفاظ مرادف العمل، وهو اأكرث 
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ما عندهم من املرتادف، ول يخاطبون ب�سمري املفرد اإل الباري تعاىل اأو يف ال�سعر، 
وهو �سربة لزب عند طائفة من جن�سهم يقال لهم كويكر�س و�سياأتي ذكرهم. 

يكلم  كاأن  الإدلل،  خماطبة  يف  هو  اإمنا  فا�ستعماله  الفرن�سي�س  عند  فاأما 
املحب حمبوبته اأو الوالد ولده، وحتية هوؤلء بعد �سباح اخلري: »كيف اأنتم حتملون 
اأنف�سكم؟«  »وكلتا التحيتني ل معنى لهما« كما قال فلتري، ومتى خاطبت اأحًدا 
من فالحي الإنكليز وهو م�سٍغ اإليك اأبدى همهمة عند كل جملة، اأعني قوله: 
»هم« فكاأنها عندهم حرف مبعنى نعم، وعند كل فقرة تق�سي بالعتبار يقول: »اآه«. 

واإذا هم خاطبوك نف�سوا روؤو�سهم ول يكادون ي�سريون بالأيدي- كما هو 
داأب اأهل مالطة واإيطاليا وغريهم، ولي�س للهجتهم مطلًقا نغمة مطربة �سواء تكلم 
بها جاهل اأو عامل، اأو ولد اأو امراأة؛ اإذ لي�س يف كالمهم مد ول حركات طويلة، 
ة ت�ستحّب  واأ�سوات الرجال من حناجرهم بخالف اللغة الفرن�ساوية، فاإن فيها ُغنَّ
ا، ورمبا طرب لها من لي�س يعرفها، ومع اأن لغة الإنكليز  من الأولد واجلواري جدًّ
من اللغات امل�ستحدثة ومل ت�سهر اإل واأعقبها التمدن وطبع الكتب، فلكل اأهل 
�سقع عندهم كالم ولهجة خا�سان بهم، فال يكاد اأحدهم يفهم من �ساحبه �سيًئا 

مبنزلة ما عند اأهل ال�سام واملغاربة من الفرق.

ومن عادة الن�ساء اإذا كلمن اأحًدا من اخلا�سة اأن ينحنني له عند كل �سوؤال 
وجواب، وعادة الغلمان اأن ي�سعوا اأيديهم على روؤو�سهم. وكذا هي عادة اخلادم 
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لهذه  يرتاحون  اأي�ًسا  الق�سي�سون  حتى  وجواب،  �سوؤال  كل  عند  خمدومه  مع 
الدغدغة، واإذا خاطبوا اأحًدا بكالم توبيخ وغيظ قالوا له: »�سر« وهي مبعنى �سيد، 

حتى اإنهم يقولونها عند طردهم كلًبا ونحوه فيقولون مثاًل: »اخ�ساأ يا �سيد«. 

هذه  يف  الغريب  ومن  واإجالله،  املخاطب  لتعظيم  اأي�ًسا  ي�ستعملونها  وقد 
اللفظة اأنها بالفار�سية مبعنى رئي�س ووافقها اأي�ًسا يف العربية لفظة ال�سرّي، فال اأدري 
اأي اللغات هي الأ�سل لها. والرجل يقول عن زوجته: »معلمتي«، واملراأة تقول 
بلفظة »مادام«، كان ذلك  اأحد من اخلا�سة  واإذا خاطب زوجته  عنه: »معلمي«، 
اإ�سارة اإىل تنافرهما، فخطاب الر�سى اإمنا هو اأن يقول لها »يا حمبتي« اأو »يا عزيزتي« 
ورمبا قالوا: »يا قلبي«، ول يكادون يفهمون يا ُروحي ويا عيني، ويكرثون من ذكر 
كنت؟«  ال�سيطان  »اأين  فيقولون:  وال�ستفهام  التعجب  حالتي  يف  ال�سيطان 
اء »واطرمان« اأي  وي�سيفون لفظة »مان« مبعنى الرجل اإىل كل �سيء فيقولون لل�سقَّ

رجل املاء.

اأراد اأحد من الأعيان اأن يكتب اإىل �سخ�س  اإذا  ومن عادتهم يف املكاتبة 
يجهله اأن يقول: »فالن ي�سلم على فالن، وي�ساأله عن كذا«، ويف املرة الثانية يكتب 
له: »�سر«، ويف الثالثة اأو الرابعة: »دير �سر« اأي �سيدي العزيز، واإذا خرق حجاب 
الكلفة بينهما كتب له »مي دير �سر« اأي �سيدي العزيز، واإذا ا�ستحكمت الألفة 
فاإذا طالت كتب »عزيزي فالن«. ولهم عادة  كتب له: »عزيزي اخلواجة فالن«. 
اأنهم  وذلك  بالإم�ساء،  مما عرف  الكتاب  اآخر  اأ�سماءهم يف  يكتبون  قبيحة حني 
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عليها،  مرن  من  اإل  قراءتها  على  اأحد  يقدر  ل  بحيث  معماة  َجة)1)  ُمَثبَّ يكتبونها 
فعالج ذلك ملن يجهل ال�سم اأن يقطعه من الر�سالة ويل�سقه على ظهر املغلف 
ا  وير�سله اإليه حتى يبينه يف املرة الثانية، واأ�سل ذلك اأن من يكتب عندهم خطًّ
اأمالكه  من  يعي�س  من  فاأما  تاجر،  عند  كاتب  اأو  لل�سبيان  معلم  باأنه  ُيَزن  ح�سًنا 
ويهملونها عن  اأ�سماءهم  الذين مي�سون  قبح عادة  ويقابله عندنا  يلزمه ذلك،  فال 

الإعجام. 

ول اأدري ما �سبب هذه العادة الذميمة املوجبة لالإبهام واللتبا�س، والظاهر اأن 
من�ساأها الكرب اأي�ًسا فاإن املكاتب يظن اأن ا�سمه قد بلغ من ال�سهرة والتنويه بحيث مل 
يحتج اإىل اإعجامه، والدليل على ذلك اأنهم يكتبون حتت اأ�سمائهم حرف امليم كناية 
عن معروف، ومبا ذكرت لك من ا�سطالح الإنكليز يف افتتاح ر�سائلهم عرفت اأنهم ل 
ينعتون املكتوب اإليه بالأجل واملاجد والأكرم واملفخم وغري ذلك اإل اأنهم يطيلون غالبًا 
يف الإم�ساء فيكتبون: »اأنا باق يا �سيدي عبدك الأحقر املطيع« فالن. وقد تكون اأحيانًا 
نوًعا من التهكم؛ وذلك اإذا كان الكتاب م�ستماًل على التوبيخ اأو املناق�سة، وعادة العرب 
بخالف ذلك فاإنهم ي�سهبون يف افتتاح الر�سالة، ويوجزون يف الإم�ساء، فاإذا كتبت مثاًل: 

»الداعي« فالن اأو »عبدكم« فالن كفى واأهل تون�س واملغرب يكتبون: كاتبه فالن.

وكما اختلفت عادتنا وعادتهم يف املكاتبة واخلطاب، كذلك اختلفت يف 
غاية  بك  احتفى  العربية  اأهل  من  اأحد  على  دخلت  اإذا  فاإنك  واللقاء،  الزيارة 

َجة: خمتلطة م�سطربة. )م). )1) ُمَثبَّ
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الحتفاء، واإن مل يكن بينكما �سلة اأو معرفة، وعند الن�سراف ل يزيد على اأن 
يقول لك يف اأمان اهلل، ورمبا مل يقم لك، واإذا دخلت على اإفرجني اأراك اأنه م�سغول 
عنك مبا هو اأهم من الزيارة، و�ساألك اأن ت�سرع يف عر�س حاجتك، وعند ان�سرافك 
من عنده ينه�س لك: ويرافقك اإىل الباب، وعند الفرن�سي�س ل بد من اأن يكلمك 
اأنه مل ميل منك، ويف اجلملة  اإ�سارة اإىل  هناك كالًما يوجب وقوفكما ولو دقيقة، 

فلي�س من الإفرجن من ي�سدق عليه اإذا طرقه طارق قول ال�ساعر:

�أُ�َساِئُله فقلت له: �أهاًل و�سهاًل ومرحًبا �إليه  �أَْقُعد  وَلْ   ر�سدَت 

اأو قول الآخر:

)1( يا �أُمَّ َماِلِك اِرَق �ملُْعرَتّ َزِري �َسِلي �لطَّ �إَِذ� َما �أََتاِن َبْي ِقْدِري وَمْ
 

�لِقرى ُل  �أَوَّ �أنه  وجهي  و�أَْبُذُل َمْعُرِويف له ُدوَن ُمْنَكِري �أَُي�ْسِفُر 
 

واملنكر  �ساكلهما،  وما  والإينا�س  القرى  هنا  ها  »املعروف  النمري:  قال 
اأن ي�ساأله عن ا�سمه، ون�سبه وبلده ومق�سده، وكل هذا مما يجلب عليه  ها هنا 

حياء«.

ما  اعتبار  مبني على  والعادات  الأخالق  به من  الإنكليز  ما عبت  اإن  ثم 
و�سل اإليهم من الفنون والعلوم، وعلى كرثة ما عندهم من الو�سائل اجلديرة باأن 

)1) املعرت: الفقري. )م).
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ت�سفي طباعهم عن غالظة اأ�سالفهم وتقدم بهم اإىل الكمال، فاإن ما يطبع عندهم 
باأن  ُيْلَقى عليهم يف املالهي واملالعب، حلري  وما  الكتب و�سحف الأخبار  من 
الو�سائل  اإليه هذه  فاأما من مل ت�سل  اأعظم املحامد،  اأخ�سن الأجيال يف  يهذب 

وبقي على الهمجية والأمية، فاأحرى اأن يرثى حلاله وباله من اأن يالم عليها.

قال ال�ساعر املخزومي:

َمْغُموُر �ملَْغُموِر  �خَلاِمِل  يف  �لَعْيُب 
 

َرِف �ملَْذُكوِر َمْذُكوُر وَعْيُب ذي �ل�سَّ
ْفر َتْخَفى ِمْن َحَقاَرِتَها  َم�ْسُهوُر كفوقة)1) �لظُّ �لَعْيِ  �َسَو�ِد  يف  وِمْثَلَها 
وقال اآخر يف املعنى: 

ِفيَع َدِقيقٌة ُجَل �لرَّ َمَعاِذُر قد ُتْخِف�ُض �لرَّ يِع  للَو�سِ فِيَها  ْهِو  �ل�سَّ يف 
َغاِئُر  �سَ ِغرِي  �ل�سَّ ُجِل  �لرَّ فَكَباِئُر 

 
َكَباِئُر �لَكِبرِي  ُجِل  �لرَّ َغاِئُر  و�سَ

وقال العالمة اخلفاجي: 

ها َعدَّ ِلَفَتى  ُعُيوٍب  ِمْن  َكْم 
 

نِع �ل�سُّ َح�َسَن  َزْيًنا  �ِسَو�ه 
َمْذُموَمٌة  �لَياُقوِت  َفُنْكَتُة 

 
�جِلْذِع يف  َمُد  ُتْ �لتي  َوْهَي 

 

)1) فوقة: البيا�س يف اأظفار الأحداث. )م).
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وقفة وتعقيب

وكل ما اأنكرته عليهم وافقني عليه َمْن جال منهم يف بالد ال�سرق وجنح اإىل 
التطبع بطباع اأهلها، فكلهم يقر باأن هذه الأحوال التي ات�سف بها عامة الإنكليز يف هذا 
الع�سر ع�سر التاأدب والتكي�س �سني واأي �سني، واأنا اأختم هذا الإقرار باأن اأقول: اإن عامة 
الإنكليز هم دون عامة فرن�سا اأدبًا وكيا�سة. كما اأن علية اأولئك اأف�سل من علية هوؤلء، 
و�سيعاد ذكر ذلك عند الكالم على اأخالق الفرن�سي�س. واأقول اأي�ًسا يف اجلملة اإنه: مع 
ما يظن اأن دول الإفرجن تبغي تعميم املعارف لدى جميع رعاياها، فلي�س الأمر كما يظن؛ 
اإذ لي�س من نفع الدولة والكني�سة اأن تكون العامة متكي�سة ومتفقهة، ول�سيما عامة فرن�سا؛ 

فاإن معارفهم �سبب لتخطئة الدولة ولهذا يقع فيها من التغيري ما ل يقع يف غريها.

ما يحمد من خ�سال �لإنكليز

ويعجبني من الإنكليز ِخالل)1) منها اأنه لي�س عندهم ف�سول وتكليف على 
ول  الزيارة،  وقت  غري  يف  يزورونه  فال  منهم،  هو  من  على  ول  بل  فيهم،  الدخيل 
الطريق  راأوه مثاًل م�سطجًعا على قارعة  فلو  ياأتيه،  ملا  ي�ستعريون منه، ول يتعر�سون 
مل ي�ساألوه لأي �سبب تفعل ذلك؟ بل رمبا ح�سبوا اأن اأهل بالده جميًعا ي�سطجعون 
مثله، واإن يف ذلك م�سلحة لهم، واإذا زارك اأحدهم وراأى عندك مثاًل امراأة اأو ن�ساء، 
مل يهمه اأن ي�ساألك عن �سبب زيارتهن مما ل بد منه يف بالدنا، وكذا لو راأوك متا�سي 

)1) ِخالل: �سفات. )م).
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امراأة يف الطريق اأو تخا�سرها، فكل منهم م�سغول بهمه ومهموم ب�سغله، واإذا راأوا طبًقا 
مغطى مل ي�ساألوا ما يف هذا الطبق كما يف احلكاية امل�سهورة وميكن اأن يقال: اإن هذه 
اخللة هي �سنو لأول خلة ذكرتها من معايبهم يف كون كل واحد منهم ل يهتم اإل 

ب�ساأنه. ول َغْرو)1) اأن يكون بع�س اخلالل ممدوًحا من وجه ومذموًما من وجه اآخر. 

للتنافر  املوجب  العبث  وكراهية  ال�سماتة  وعدم  امل�ساعي  يف  اجلد  ذلك  ومن 
والعداوة، اأو لنكاية اخل�سم يف الكتابة، ولو كان عندنا بريد على ال�سفة التي  هي عندهم، 
يبعث  كما  بها  ويبعث  البو�سطة  يف  تلقى  واأحاجي  اأهاجي  يوم  كل  ترى يف  لكنت 
بالر�سائل. نعم اإن عندهم يوًما خم�سو�ًسا يف ال�سنة يرتا�سل فيه املعارف بر�سائل مزحية، 
ولكن من دون اأذى واإيجاب تبعة، ومن ذلك عدم التهافت على احل�سد، فاإذا راأوا عندك 
مثاًل متاًعا نفي�ًسا مل يكن عندهم مثله مل ينف�سوا عليك يف اإحرازه، ول يقولون: يا ليت 

كان لنا مثله. وخ�سلة النفا�سة واحل�سد قلما يخلو منها يف بالدنا ج�سد.

بُّون على)2) ما بهم، فال يتظلمون ول يجدفون اأي ي�ستقلون  ومنها اأنهم ُي�سِ
عطاء اهلل ول يقولون: لي�س لنا ولي�س عندنا، فكل واحد منهم يريك اأنه م�ستغن 
عنك، ول تكاد ت�سمع خادًما يطعن يف خمدومه، اأو خادمة تعيب خمدومتها، واإن 
كانا يكابدان عندهما، اأما يف بالدنا فقلما جتد خادًما را�سًيا عن �سيده، بل يعتقد 

اأنه هو اأوىل بال�سيادة، اأو اأن �سرف خمدومه متوقف على بقائه عنده. 

)1) ل َغْرو: ل عجب. )م).
بُّون على: ي�سكتون. )م). )2) ُي�سِ
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ومن هذا القبيل عدم بخ�س النا�س حقهم، فاإذا نبغ اأحد فيهم يف فن اأو 
�سنعة مل يجد من يت�سدى لتجهيله وتخطئته حتى يوقفه عن تقدمه ويطفئ جذوة 
قريحته »ورب دوحة ن�ساأت عن فرع«، ل بل يجد من ين�سطه ويي�سر له اأ�سباب 
ٍع، هو  اأما يف بالدنا فاإذا نبغ اأحد يف �سيء بادره ح�ساده بقولهم: »هو مدَّ العلم. 

حمار، هو متطفل«.

ومن ذلك اأنهم ل يت�سبثون باأعقاب الأقاويل، ول ياأتون النميمة والغيبة اإل 
قلياًل. فاإذا �سكن ما بينهم غريب و�سمعوا عنه ما يكرهونه منه فال ينقلون اإليه ما 
�سمعوا عنه بل ل يهمهم ما قيل فيه، واإمنا يعاملونه مبا يظهر لهم من ح�سن �سريته 
خالًفا للفرن�سي�س، فاإنهم مثلنا يف التعلق بقال وقيل، ويف ال�ستفحا�س عن اأحوال 

اجلريان بل اأهل البلد. 

وملا كنت يف باري�س كنت اأتردد على الكونت دكراجن ترجمان الدولة، ملا 
كان عنده من الب�سا�سة بالغريب ولني اجلانب، وكان هو اأي�ًسا يرتدد عليَّ اإذا لزمه 
ترجمة اأو اإن�ساء ر�سالة بلغتنا، واإذ كنت اأكلمه ذات يوم يف م�سلحة يل قال يل: 
»اإين ليعجبني ح�سن ت�سرفك فينا ونزاهة نف�سك؛ وذلك مما يدعوين اإىل اإجابة 
اأجتنبه«،  اأنكر عليك �سيًئا �ساع عنك، قلت: »ُاذكره يل حتى  �سوؤالك، غري اأين 
قال: »اإن النا�س يقولون: اإنك قدمت اإلينا جا�سو�ًسا من طرف الإنكليز، واإذا كان 
ي لو كنت جا�سو�ًسا اإذن  ا فال ي�سعني اإ�سعافك بحاجتك«، قلت: »ُبودِّ ذلك حقًّ
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اأن  بوظيفته عن  ي�ستغني  الإنكليز  فاإن جا�سو�س  ب�سيء،  اأحًدا  ما كنت لأكلف 
يتو�سل باأحد اإىل نوال اأََربه)1)«. 

ول �سك يف اأن املوما اإليه)2) �سمع عني ذلك، فاإن من طبع الفرن�سي�س ول 
�سيما �سرطة الديوان اأن يتج�س�سوا عن اأحوال الغريب بينهم، فاإذا علموا اأنه يعي�س 
بال حرفة يتعاطاها حكموا باأنه اإما باأن يعي�س من رزقه اأو من حيلته، وحيث كانوا 
ا ذا عواجل وولئم، ا�ستنتجوا من  يعلمون اأين مل اأكن اأتعاطى حرفة، ول�ست غنيًّ
هاتني املقدمتني اأين جا�سو�س، ومثل ذلك ل ي�سغل به اأحد من الإنكليز باله، 

فغاية ما يرومونه من الغريب اأن يح�سن ت�سرفه ويق�سي دينه. 

اأن  اأن من ي�سكن عندهم يف القرى يلزمه من باب املجاملة واملخالقة  اإل 
يذهب اإىل الكني�سة يف يوم الأحد واإن نام فيها، فاأما يف املدن اجلامعة فال يلزمه 
ذلك. وقد �سهر مرة يف �سحف الأخبار اأن امللكة اأهدت اإىل بع�س اجلند مندياًل 
قد كف بكف ابنتها، فلم يعباأ بهذا اخلرب اأحد، ول ظن بها اأحد �سوًءا، ولو �ُسِهر 
اأمر مثل هذا يف بالدنا عن اأمرية لبقي �سغل اخلواطر والأل�سن اأحقابًا، ومن ذلك 
كالمهم ب�سوت منخف�س وهي �سفة تكاد اأن تكون من خ�سو�سيات ن�سائهم، ويف 
للن�ساء زعيًفا وزعيًقا كاأ�سوات اجلن. ومن ذلك ح�سن  البالد قد ت�سمع  بع�س 
للعمل، فلكل �سيء عندهم  والتوقيت  وامل�سالح  الأ�سغال  والتدبري يف  الرتتيب 

)1) اأََربه: حاجته. )م).
)2) املوماأ اإليه: امل�سار اإليه. )م).
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وقت ولكل وقت �سغل، فاإذا اتفق اأن زارهم اأحد يف �ساعة ال�سغل، مل يتحا�سوا 
اأن يقولوا له مثاًل: »قد اأن�سنا بك ولكن علينا ق�ساء ما ل بد منه من امل�سالح، فال 
توؤاخذنا وزرنا يف يوم كذا«؛ فين�سرف عنهم عاذًرا ل عاذًل؛ لأنه هو اأي�ًسا يعاملهم 

مبثل ذلك. 

اأما عندنا فرمبا تعطلت م�سالح الإن�سان بكرثة زواره، حتى ي�سطر اأخرًيا اإىل 
اأن يحمل و�سادته ويقول: »�سفى اهلل مري�سكم«، وهذه ال�سفة اأي ح�سن الرتتيب 
يظهر اأثرها بزيادة من اأهل الرئا�سة وال�سيادة والإدارة منهم، فاإن رجال الدولة اإذا 
اأرادوا اأن يبا�سروا اأمًرا من الأمور اجل�سيمة فاإمنا يبا�سرونه بغاية الإحكام وال�سبط، 

بحيث ل يوجب تغيرًيا ما يف الأحكام، ول اإزعاًجا ب�سيء على الرعية.

فاإذا ا�سطروا مثاًل يف وقت احلرب اإىل جتنيد جيو�س وجتهيز بوارج وذخائر، 
الأ�سعار،  لغالء  اأو  اأحوالهم  وتغيري  النا�س  ل�سطراب  موجًبا  ذلك  يكون  فال 
ذلك  اأحيل  احلرب،  م�ساريف  ل�سد  �سريبة  النا�س  على  يجعلوا  اأن  �ساءوا  واإذا 
اأن  عليه  ليهون  الإن�سان  اأن  ومعلوم  اجلمهور،  عن  النائب  امل�سورة  جمل�س  على 
يوؤدي �سيًئا على يد نائبه اأكرث من اأن يوؤديه على يد غالبة قاهرة، ويف بع�س البالد 
يف  ميوجون  النا�س  جميع  راأيت  للحرب،  الع�ساكر  جتهيز  يف  الدولة  �سرعت  اإذا 
الأراجيف ويخو�سون يف التهاويل، فيظلم اإذ ذاك القوي ال�سعيف، وياأخذ املرء 
بثاأره من خ�سمه، وتختل اأ�سباب التجارة، ويعدم الأمن بني املتعاملني؛ فتكون 
مدة  كانت  وقد  خارجها،  من  اأكرث  اململكة  داخل  يف  بها  م�سعوًرا  احلرب  غائلة 
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اإقامتي يف هذه البالد قبل حرب الرو�س مع الدولة العلية العثمانية ويف خاللها 
وبعدها، فلم يتبني لأحد فرق يف �سيء ما اأ�ساًل. 

ويلحق بذلك اأن حت�سيل لوازم املعا�س يف ال�سيف وال�ستاء يكون �سرًعا، 
فال يتعذر وجود �سيء منها باأحد املوانع، ويف غري البالد متى دخل ال�ستاء وهطلت 
الأمطار تعطلت الطرق وانقطع املجلوب من املاأكول وامل�سروب، فرتى كل واحد 
متجحًرا يف بيته اإىل اأن تتيح له فر�سة اخلروج، فاإذا مل يكن الإن�سان قد حاكى 

النملة باأن اتخذ موؤنته يف داره �سيًفا هلك جوًعا.

ترتيب �لبو�سطة و�سبطها

ومن اأعظم ما يوؤول اإىل تنظيم الأمور ترتيب البو�سطة و�سبطها، ففي �سنة 
اإليها  اأر�سل  اأو  1855 و�سع يف بو�سطات لندرة وحدها 46.000.000 مكتوب، 
اأن  اإىل الآن  من بو�سطات املمالك يف �سنة واحدة 100.000.000، ومل ي�سمع 
مكتوبًا واحًدا منها ُفِقَد، اإذا كان �ساحبه موجوًدا، و�سياأتي ذكر ذلك بالتف�سيل 
اململكة ن�سف  اأر�سلته داخل  اإذا  فيها، وجعل كل مكتوب  لندرة وما  عند ذكر 
قر�س ول فرق يف قرب امل�سافة وبعدها، وهذا املبلغ القليل ت�سرتي به طابًعا م�سمًغا 

وتل�سقه على عنوان الكتاب.

من  بدًل  الر�سائل  �سمن  يف  اآخر  اإىل  بلد  من  الطوابع  بهذه  يبعث  وقد 
الفلو�س، فاإذا �سمع اأحد مثاًل بذكر كتاب طبع حديًثا اأر�سل اإىل بائع الكتاب ثمنه 
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من هذه الطوابع، فاإنها خفية خفيفة بخالف ما اإذا اأر�سل اإليه ثالثة �سلينات مثاًل 
فاإنها تثقل حجم الر�سالة ول يخفى اأمرها. واإذا بعث اأحد مبكتوب ومل يجد الربيد 
رت معرفة هذا رده اإىل املر�سل  �ساحبها بحث عن املر�سل واملر�سل اإليه، فاإن تعذَّ
واإل اأبقي يف البو�سطة مدة معلومة ثم يحرق. واإذا �سئت اأن تبعث بكواغد مالية 
اإنذاًرا  اآخر  طابًعا  الكتاب  ظرف  على  فيجعل  بذلك  البو�سطة  �ساحب  اأخربت 

للربيد من اأن يطمع فيه فيفتحه. 

وهناك طريقة اأخرى وهي اأن تر�سل هذه الكواغد اأن�ساًفا اأعني اأن تقطعها 
اأن�ساًفا، وتر�سل يف اأول مرة ن�سًفا، فاإذا جاءك علم و�سوله اأر�سلت الن�سف الآخر، 
اإليه بالأخرى وينتفع بهما، واإذا ا�سرتيت من تاجر ما قيمته  فيل�سقهما املبعوث 
ن�سف �سلني فقط، وناولته كاغًدا بخم�س لريات، �سرفه لك فوًرا، ورمبا تزيد قيمتها 
يف باري�س وغريها على قيمة الذهب، وذلك يدل على ما لبنك الإنكليز من املتانة 
اأربعة  اأو  اأنواع  ثالثة  على  تق�سر  النقود  كون  اأي  النقود؛  اأنواع  وتقليل  واملكانة 
الف�سة تعرف  اأن لالإنكليز قطعة من  بيان ذلك  للمعاملة،  املي�سرة  الأ�سباب  من 
ن�سف  ثم  ون�سف،  �سلينان  قيمتها  واأخرى  �سلينان  قيمتها  اأخرى  ثم  بال�سلني، 
ثلثه ثم ربعه ثم اللرية من الذهب ثم ن�سفها، فلو كان عندهم قطعة  ال�سلني ثم 
ت�ساوي مثاًل �سليًنا اإل قر�ًسا اأو قر�سني ون�سف قر�س اأو �سد�س اللرية اأو �سبعها اأو 
ثمنها ح�سل الغابن اأو التوقف يف الأخذ والعطاء. فيا ليت ذلك كان جارًيا يف 

البالد امل�سرقية. 
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وكذلك من مي�سرات املعاملة كون نقود البالد الأجنبية ل يتعامل بها يف 
البيع وال�سراء يف لندرة، واإمنا ميكن �سرفها عند بع�س ال�سيارفة، ول تغري لأ�سعار 
نقودهم قطًعا كما يقع يف بع�س البالد، كما ل تغيري لأ�سعار البياعات، فاإنك اإذا 
اأردت اأن ت�سرتي �سيًئا من عند تاجر مل جتر العادة با�ستحطاطه من الثمن، ول�سيما 

اإذا كان املبلغ زهيًدا، وبذلك يح�سل راحة للبائع وال�ساري ونعمت العادة.

عدم �لتعنت على �لن�ساء

ومن ذلك عدم التعنت على الن�ساء فيما ل يكون به َمْثَلبة)1) للعر�س، فاإذا 
كان الرجل مثاًل غائًبا وجاء منزله فوجد رجاًل يحادث زوجته ل يتناولها بالهراوة 
اأو القذع ويقول لها: »يا فاجرة يا عاهرة ل يجمعني واإياك مكان« من قبل اأن يعلم 
�سبب زيارة الرجل، فاأما اإذا عرف منها اخليانة فال رحمة بعدها ول اأعذار، واإمنا 
هما خطتان اإما �سكني، واإما �سم، وكثرًيا ما �سمعت زوجة الرجل تقول لل�سيف 

بح�سرة زوجها: »خذ يا عزيزي وهات يا عزيزي«. 

�سيوع �لأمن

ومن ذلك الأمن يف اخلروج لياًل من دون فانو�س ول باب يقفل على ال�ساري 
اآمن حال  وهو يف  لياًل  فيها  لي�سافر  الإن�سان  فاإن  البالد،  اأي�ًسا يف  للم�سافر  والأمن 
الكبار وحده  املدن  مي�سي يف  الولد  وترى  نهاًرا،  بالدنا  �سافر يف  لو  مما  بال  واأ�سفى 
لياًل ول يخ�سى �سيًئا. ولهيبة لذوي املراتب واملنا�سب منهم اأو للع�سكر وال�سرطة 

)1) َمْثَلبة: عيب. )م).
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الليل،  ن�سف  بعد  لت�سعى  �سنني  تبلغ ع�سر  التي مل  البنت  واإن  بهم،  املارين  عند 
ومتر بال�سرطة فكاأنها مرت على بع�س اأقاربها، فت�ساألهم ويجاوبونها، وت�سرت�سدهم بغري 
ح�سمة ول انقبا�س فري�سدونها ويذهبون معها. ولي�س لل�سرطي حق اأن يدخل بيت 

اأحد، اإل باإذن الديوان ل�سبب خطري ول ياأخذ غرميًا حمقوًقا اإل من الطريق.

مل  لياًل  الع�س�س  اأو  ال�سرطة  بع�س  املراأة  كلمت  اإذا  ال�سرقية  البالد  ويف 
ينتقم منه منتقم. وعندي  اأن  اإليها يده، ويهتك حجابها، وهيهات  اأن ميد  يلبث 
اأن عدم الهيبة واخلوف على �سغر هو الذي يورث جيل الإفرجن جميًعا الإقدام 
واجلراأة على الأمور والكالم، ويزيدهم ب�سطة يف اجل�سم والعقل، ويبطئ بهم عن 
اإلقاء الرعب يف قلب ال�سغري كلوافح الرياح العا�سفة على  ال�سيب والهرم، فاإن 

الغر�س، فمتى متكن منه جعله بعد ذلك غري �سالح للم�ساعي اجلليلة. 

وما عدا خوف احلكام والظالم وروؤ�ساء الديانة يف بع�س البالد ال�سرقية فاإن 
واخليال  ال�سرير  والروح  العفريت  من  اخلوف  اأطفالهن  قلوب  يف  يزرعن  الأمهات 
الت�سليم  طبعهم  من  ال�سرق  اأهل  اأن  ولول  العادتان.  فتبت  ذلك؛  وغري  والظالم 
الآن كتاب  �سار  وقد  الرجولية،  عليه �سفة  ت�سدق  اأحًدا  منهم  راأيت  ملا  للمقدور، 
الأخبار يف هذه الديار يلومون اأرباب ال�سيا�سة على قلة الأمن للما�سني لياًل يف طرق 
لندرة، و�سبب ذلك رجوع اأولئك املنفيني كما ذكرنا، اإل اأن هذا عار�س يرجى زواله.

اأي�ًسا  اأنه  وكذلك ف�سا اللوم على خيانة الربيد لعدم ت�سليم الر�سائل، اإل 
من الأمور الطارئة. 
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�سدق �لوعد

ومن ذلك اخت�سارهم الكالم مع املخاطب اإذا اعتمدهم ب�سيء، فاإذا احتاج 
ال�سغري اإىل الكبري يف �سيء قال له: »اإين اأرجو اأن تكون من املح�سنني اإيل بتنويل 
طلبتي، فاأكون لك من ال�ساكرين«، فهذا يغني عن قولنا: »يا بدر الكمال، ويا بحر 
النوال، يا من يلتجئ اإليه العافون، ويحج اإىل كعبة ف�سله العائذون، ويا من �سيته طار 
يف الآفاق، ومالأ الأل�سن والأوراق، ويا من، ويا من« فيكون جواب الكبري له بغري 
َمْلث)1): »�ساأبذل جهدي يف م�سلحتك واأخربك« فهذا يغني عن قولنا: على الراأ�س 
واحلال  نفعي.  ونفعك من  فاإن اخلري م�سرتك،  ا وكرامة، لبد من ذلك  والعني حبًّ
واحد حالة كون النية غري منعقدة على العمل، فاأما اإذا راأى امل�سئول نف�سه غري قادر 
على اأح�ساب �سائله ونفعه قال له م�سرًحا: »اإن �سوؤلك فوق طاقتي فاق�سد غريي« 

ولكن متى وعد فال بد من اإجناز وعده، فال حمال ول مطال)2). 

�لرتيث يف �لأمور �خلطرية

اإل اأنه ل ينبغي اأن تفهم من هذا اأن الأمور اخلطرية عندهم تبت يف احلال، 
فاإن لها من التوقيف والتعيني ما يعيا به �سرب املنتظر، اإذ ل يربم عندهم اأمر من 
اأول وهلة، اإل اأن ي�ستفرغ فيه البحث والرتوي، فعلى قدر ما يهون عليهم ارجتال 
املقال ي�سعب عليهم ارجتال الفعال، حتى اإن ديوان امل�سورة ل يبت �سيًئا اإل بعد 
ا�ستفراغ الكالم فيه، واإمنا املراد اأنهم ل يعدون مبا ل نية لهم على وفائه كما يحدث 

)1) َمْلث: وعد بغري نية الوفاء. )م). 
)2) مطال: تاأجيل وت�سويف. )م).
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يف بالدنا، فيبقى املوعود رهني الأماين ُيْطَعم املَْلث وُي�ْسَقى الوعود، ثم ل يح�سل 
من بعد ذلك على �سيء، فينتج منه التكذيب من قبل املوعود، والتنكيد من قبل 

الواعد، ويف اجلملة فلي�س بني الإنكليز ُعْرُقوب)1) ول اأَ�ْسَعب)2). 

وعندي اأن هذا الخت�سار هو يف اأغلب الأحوال اأ�سا�س للم�سالح وو�سيلة 
للنجاح، فاإنه اإذا كان اأحد مثاًل معطاًل عن ال�سغل وطلب وظيفة من اأحد الإنكليز، 
فاإنه يكتب اإليه كتابًا ويذكر له ال�سروط، فاإذا اأعجبه ذلك اأجابه حاًل اإىل �سوؤاله، 

واإل قال له: ل ميكنني، في�سعى الرجل يف حت�سيل و�سيلة اأخرى. 

اأما عندنا فاإذا طلب اأحد من خمدوم وظيفة، قال له: »يا حبذا لي�س غريك 
ال�سفات، ول�سيما  بهذه  ولقد طاملا بحثت عن رجل مثلك مت�سف  بها،  اأجدر 
اأنك اأن�سفت يف الطلب، ولكن اأمهلني ريثما اأق�سي وطًرا يل« فريبطه بهذا الوعد، 
ثم مت�سي مدة والرجل راكن اإىل وعده، فاإذا �ساأله مرة اأخرى، مطله بحيلة اأخرى 

اإىل اأن يقول له اأخرًيا: »قد ا�ستخدمت غريك«، اأو قد ا�ستغنيت عنك. 

اإل اأن الإنكليز غالًبا قد فرعوا من هذا الأ�سل فروًعا ل تنا�سبه، منها اأنهم 
يعا�سرون من يكون له عنده م�سلحة �سهوًرا و�سنني، فاإذا انقطعت اأ�سباب امل�سلحة 
انقطعت الع�سرة. واإذا ا�سرتيت من اأحدهم مبا قيمته األف لرية مثاًل دفعة واحدة 

فاإذا راآك يف غري حانوته مل يلتفت اإليك، فال يعرفك اإل يف الدكان.

)1) ُعْرُقوب: خمالف للوعد. )م).
)2) اأَ�ْسَعب: مف�سد. )م).
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حفظ �لأمانة

يوؤمتنون عليه،  ما  اأي من اخل�سال املحمودة - احلر�س على  ومن ذلك - 
اإذا  نف�سه حتى  مبنزلة طر�س  ي�سونه عنده  فاإنه  مثاًل طر�ًسا  �سلمت لأحدهم  فاإذا 
ه  وردَّ الو�سخ  عنه  اأزال  رمبا  بل  ت�سلمه،  كما  عليك  اأعاده  �سنني  بعد  ا�سرتجعته 
اإليك نظيًفا، وقال لك وهو معتذر: »قد جتا�سرت على اأن اأزلت الطبع عن الطر�س، 
تاأمتنهم عليه. وين�سم  اأ�سئ فيما فعلت«، وق�س على هذا �سائر ما  واأرجو اأين مل 
اإىل ذلك احرتامهم للر�سائل، فال يفتح اأحدهم كتابًا جاءه با�سم غريه، بل يبذل 
جهده يف اإي�ساله اإليه، واإذا زارك منهم زائر فال ميد يده ول طرفه اإىل ما بني يديك 

من ال�سحف، فاإذا اأراد اأن ينظر يف كتاب مل يلم�سه اإل بعد اأن ي�ستاأذنك. 

ا،  ويف بالدنا اإذا اأعرت اأحًدا كتابًا اأعاره هو اإىل اآخر، والآخر اإىل اآخر، وهلم جرًّ
فرمبا مل يعد اإليك منه عني ول اأثر، بل يرى نف�سه اأوىل به، واإن مل ي�ستفد منه اإما 
لعدم قدرته على فهمه اأو لكرثة اأ�سغاله، بل الق�سي�سون اأي�ًسا ل يتورعون من هذا، 
واإذا �سرفك بزيارته فاأول ما يطمح نظره فاإمنا هو اإىل اأوراقك، وحاًل ميد يده ويخطف 

منها ما �ساء، فكاأمنا هو جا�سو�س جاءك ليطلع على اأ�سرارك ل لياأن�س بحديثك. 

عدم قبول �مل�سانعة و�لر�سوة

من  والر�سوة  امل�سانعة  يقبلون  ل  عندهم  املراتب  اأ�سحاب  اأن  ذلك  ومن 
اأحد لتنويل اأربه، واإن ُعِلم اأنه ارتكب ذلك اقت�س منه كما يقت�س من ال�سارق، 
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ومل ينفعه اأن يوؤدي الر�سوة التي اأخذها م�ساعفة. نعم اإن املراتب هنا اإمنا تعطى 
نوه  اإذا  الأمري  فاإن  وال�ستيجاب،  بال�ستحقاق  ل  وال�ستحباب،  باملحاباة  غالًبا 
ب�سخ�س من اأقاربه اأو معارفه عند ذي مرتبة و�سيادة نفذت كلمته عنده، ولو اأن 
�سخ�ًسا مت�سًفا باأح�سن الأخالق ومتحلًيا بالعلم والف�سل حاول بنف�سه اأن ينال 

تلك الرتبة مل يلتفت اإليه، اإل اأن هذا الداء عام يف جميع املمالك. 

النفر من  اأن  ال�ستيجاب  ال�ستحباب على  تف�سيل  تقدم من  مبا  ويلحق 
الع�سكر ل ميكن اأن يرتقي اإىل مرتبة �سابط، واإن ارتقى األف ح�سن للعدو اأبدى 
من ال�سجاعة والرباعة ما يق�سر عنه قائد اجلي�س فهو نفر من يوم اكتتابه اإىل يوم 
خروجه من اخلدمة واحلياة. وبعد اأن يق�سي خم�ًسا وع�سرين �سنة يف اخلدمة يعفى 
منها، ويعني له نحو اأربعة قرو�س يف اليوم. والأمري اأمري من يوم ينزل من ظهر اأبيه، 
اإىل يوم يركب ظهر النع�س، ثم يدوم ذكره كذلك اإىل اأبد الآبدين. فكاأن ترتيب 
اأ�سناف النا�س عندهم مبنزلة ترتيب اأع�ساء اجل�سد؛ مبعنى اأن لكل ع�سو خا�سية 
ووظيفة ل يتعداها ول تتعداه، فالراأ�س ل يزال راأ�ًسا واإن �سرى فيه اخَلَرف والفند 

والعور وال�سمم والدرد، والقدم ل تزال قدًما واإن هي اأجنته واأجنت اجل�سم كله.

اخلارجية  الأمور  ناظر  فاإن  ر�سيد؛  �سديد  اآخر  وجه  من  التخ�سي�س  وهذا 
عندهم مثاًل لي�س له حق يف اأن يدمق على ناظر الأمور الداخلية يف �سيء، وناظر 
جمل�س امل�سورة لي�س له جدارة باأن يحكم على اأحد الباعة ب�سيء من حمراب 

�سرحه، وق�س على ذلك.
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فاأما يف بالدنا - حر�سها اهلل - فاإن ناظر املدابغ جدير باأن ينظر يف جلود بني 
اآدم وي�سبغها بلون الدرة وال�سوط، اأي َي�ْسرب)1) ما هي عليه من الطراوة والنعومة، 
ما يف  ويروز)2)  بيوتهم،  واأموالهم يف  اهلل  عباد  اأعمال  يزن  باأن  واملحت�سب خليق 
عياب �سدورهم من اخلواطر والأفكار، وللحاكم اأو للمطران اأن ي�سقط حق املحق 
حلرف اأ�سقطه يف الكالم، ولل�سابط اأن يبيت النا�س يف م�ساجعهم، ولل�سرطي اأن 
يقب�س على اأي �سخ�س كان، ول�سابط الع�سكر اأن يخرتط �سيفه)3) على اأي عنق 
اأي �سخ�س كان من رعيته حتى ل يعود لأحد  اأن يحرم  له، وللبطرك  �سنحت 
من اأقاربه واأهل بلدته ا�ستطاعة على خماطبته ومبايعته، واإىل من امل�ستكى واأين 
ب�سًرا كهوؤلء  اآدم  الن�سري؟! واأين املجري؟ فيا ليت �سعري متى ن�سري نحن ولد 
الب�سر؟! ومتى نعرف احلقوق الواجبة لنا وعلينا؟! اأنخال اأن معنى التمدن هو اأن 
يكون النا�س يف مدينة وفيها ذئاب و�سباع؟ كال ثم كال، َجرْي اإن اجتماع الذئب 

واخلروف يف مرعى واحد ليوجب على اليهود اأن يوؤمنوا باأن امل�سيح قد جاء.

تدريب �أولدهم على �لأ�سغال

ومن ذلك تن�سيط اأولدهم اإىل الأ�سغال ومترينهم على ما يك�سبهم، واإياهم 
الرزق الكايف واملواظبة على الأعمال وال�سرب على ما يتعاطونه جل اأو حقر، فاإنهم 
ل ميلون من ال�سعي، ول يرون يف الك�سل راحة، ول يقول اأحدهم: اإين كربت 

)1) َي�ْسرُب: يخترب. )م).

)2) يروز: يجرب. )م).
)3) يخرتط �سيفه: ي�سّله. )م).
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عن تعلم �سيء، فال يزالون دائبني كالنمل ما دامت فيهم ن�سمة تتحرك، ومع كل 
هذا التجلد والتحمل، فمتى �سيم اأحدهم اأو �سقط �سرفه اأو مال جنمه فاأهون �سيء 
عليه نحر عنقه، وذلك عندي من جملة الأفعال املتناق�سة يف الطبع الب�سري، وُجلُّ 
اإمنا هو لتح�سيل ما يهنئهم يف �سيخوختهم، حتى ميكن لهم  �سعيهم يف �سبابهم 
امل�ست�سفيات واملالجئ  اإىل مالزمة  اأو  التكفف  اإىل  اأولدهم فال يحتاجون  تربية 

املعدة للعاجزين، وكل منهم يعمل بقول ال�ساعر:

فَيْنَمـــى ِلُحه  ُت�سْ �ملَـــاِل   ول َيْبَقـــى �لكثرُي على �لف�ســـاِد َقِليـــُل 

فاأما قول عروة بن اأذينة:

َياأِتيِني لقد َعِلْمُت وما �لإِ�ْسَر�ُف من ُخُلِقي �َسوَف  ِرْزِقي  هو  �لذي   �أَنَّ 

بـــه َتَطلُّ َفُيْعِنيِنـــي  لـــه  ُيْعِنيِنـــي �أَ�ْسَعـــى  ـِي ل  َتانــ �أَ �أََقْمــُت   ِو�إْن 

اأن حب  التواين، غري  الباعثة على  الفارغة  الأماين  يعد عندهم من  فاإنه 
التناهي غلط؛ فاإن تعليق العبد توفيقه وجناحه بالكلية على �سعيه وكده ل يخلو 
 - الإن�سان  فاإن  للقلب،  تق�سية  اآخر -  وفيه - من وجه  املوىل،  بعناية  اإزدراء  من 
واحلالة هذه - يهون عليه اأن يفارق وطنه و�سكنه لأجل املال، وهذا الداء فا�ٍس 
اأي�ًسا عند املرثين واملو�سرين هنا، اإذ الغني منهم قد يكون له ابن وحيد فيبعثه اإىل 
الهند اأو غريها طلًبا لوظيفة �سامية، ورمبا فجع به بعد قليل، وهذا يعد من وجه اأنه 
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نا�سئ عن كرب همة و�سمو مطمح، ومن وجه لك اأن تعده من احلر�س والطمع، 
َفوَفّق بينهما اإن ا�ستطعت.

ياأتي  اأو  بيًتا  اأن يبني  اأراد مثاًل  اإذا  اأن ال�سيخ الفاين منهم  ويلحق بذلك 
اأمًرا فاإمنا يجعل همه يف حت�سيل املنفعة منه يف امل�ستقبل اأكرث من احلا�سر، ويف غري 
اإل  نفع و�سالح  اأمر يرجى منه  اإل مبنفعة احلال، ول يكاد يتجه  البالد ل يبايل 
وجتردت له جماعة، فتجريه على وجه مرغوب ونحو مطلوب، وكلما اخرتع اأحد 
�سيًئا ق�سد به غالًبا اإحدى هوؤلء اجلماعات اإيثاًرا لهم على اأهل بالده لعلمه باأنهم 

يعرفون اأجرة العامل، فيعينونه على اإجراء مرامه مبا فيه نفع له ولهم. 

ثم اإنه واإن يكن قد غر�س يف طبع كل اإن�سان اأن يحب وطنه ويف�سله على 
غريه، ول�سيما اإذا �سافر اإىل بلد هو دون بلده يف طيب الهواء ورغد العي�س وح�سن 
الأحكام، اإل اأن هذه اخللة تكاد اأن تكون من خ�سو�سيات الإنكليز فاإنهم اأيان 
يتغربوا يظلوا َلِهِجني)1) بذكر بالدهم وما فيها من املحا�سن واللذات، وقد راأيت 
كثرًيا ممن �سافروا منهم اإىل بالدنا واإىل م�سر والغرب وباري�س وغريها، فاأثنوا على 
تلك البالد ب�سيء وافق طباعهم منها، اإل اأنهم عند ختم الكالم يقولون: »ل �سيء 
مثل اإنكلرتة القدمية«، واإمنا ي�سفونها بالقدم لعدم حتول اأحوالها وتغري عاداتها، كما 
اأن اأهل باري�س يقولون: »لي�س اإل باري�س«. ومع ذلك فاإنك ل تزال ترى الإنكليز 
طوافني يف جميع البالد، وراكبني متني البحر والرب مًعا، ولكن ل تكاد ترى اأحًدا 

)1) َلِهِجني: َوِلِعني. )م).
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منهم ي�سافر اإىل البالد الأجنبية لأجل اأن يعلم الت�سوير اأو الرق�س والغناء كعادة 
غريهم من الإفرجن، واإمنا هو للتجارة. 

تخفيف  لأجل  واأحيانًا  للتنزه  ي�سافرون  فاإنهم  والأغنياء  الأمراء  اأما 
امل�ساريف، فاإنهم مهما ي�سرفوا يف غري بالدهم فلن يبلغ ذلك ن�سف ما ي�سرفونه 
وهم يف اأوطانهم، ورب وليمة عندهم ينفق فيها نحو مائتي لرية، فرتى منهم يف 
كل ق�سبة من بالد اأوربا الوفا، ومتى رجع الإنكليزي اإىل بالده اأن�سد مع ال�ساعر:

ْرُت �آمايل ِبُْلٍك هو �لَوَرى َفَب�سَّ
 

هُر نَيا وَيْوٍم هو �لدَّ وَد�ٍر هي �لدُّ

ول �سيء يعجبهم مثل اأن متدح بالدهم وعاداتهم. 

من طبع �لإنكليز عموًما

هذا، واإن من طبع النا�س عموًما اإذا احتاجوا اإليك اأن يعزوك ويحتفوا)1) 
فيك  وراأوا  ا�ستخفوك  اإليهم  احتجت  اأنت  واإذا  مكرمة،  لكل  اأهاًل  وَيَرْوَك  بك، 
العجز والذل، اإل اأن هذه اخل�سلة غالبة على الإنكليز جملة وتف�سياًل، فمن رام)2) 
اأنه م�ستغن عنهم، ول يعر�س لهم يف طلب  نف�سه عندهم فليظهر لهم  اأن يكرم 
�سيء، ول يف ا�ستعارته، وبناء على ذلك ي�ساحبون من ي�ساحبون اأياًما و�سهوًرا 
و�سنني، ول ي�ساألونه عن مقدار دخله وخرجه، ول يريدون اأن ي�سمعوا ذلك منه 

)1) يحتفوا: يحتفلوا. )م).
)2) رام: اأراد. )م).
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اإذا ذكره ومتى حللت هذه العقدة انقطع احلبل، فذلك عندهم من ال�سر الذي ل 
ينبغي اإف�ساوؤه اإل عند ال�سرورة املقت�سية له. 

بذي  اأحد  تعرف  متى  وعندنا  ومذهبه،  معتقده  عن  ي�ساألونه  ل  وكذلك 
مقام فاأول ما ي�سنف �سمعه به من امل�سائل قوله له: »من اأي ملة اأنت؟«، فاإذا مل 
يكن امل�سئول على ملة ال�سائل �سقط من عينه ال�سريفة اأو بقي فيها كالقذى)1) اإن 
اإىل ِع�ْسَرِته، فاأما م�سائل الإخوان والع�سراء فاأولها: »كم دخلك؟«  بقي حمتاًجا 
ورابعها: »هل  ال�سنة؟«،  مرة تعرتف يف  وثالثها: »كم   ،» وثانيها: »كم خرجك؟ 

تاأكل البي�س يومي الأربعاء واجلمعة؟ « اإىل اآخره.

ومن طبع الإنكليز اأنه متى وثق اأحدهم باإن�سان وعرف منه اجلد وال�ستقامة 
والأمانة ياأمتنه على زوجته وبناته، فيذهنب معه لياًل ونهاًرا بال مانع، ومن يح�سر اإىل 
وه منهم، و�سموا اآذانهم بعد  اة)2) من عند معارفهم احتفلوا به، وَعدُّ بالدهم بَو�سَ
ذلك عن �سماع ما يقال فيه من الذم، ولكن ب�سرط املحافظة على ذلك الأ�سل، 

وهو اإظهار الت�سيع وال�ستغناء. 

فاأما اإذا كان ذا ب�سطة يف اجل�سم وم�سحة جمال يف الوجه فال يعود ي�سينه 
�سائن، ول يزحزحه قادح وطاعن، ومتى دخل حتت حماية اأمري منهم فقد دخل يف 
ذمة ال�سموءل، ويف حمى كليب، فهو يحامي عنه بكل ما اأطاق، فهذا الداأب من 

)1) القذى: مايجتمع يف العني من اأًذى. )م).
)2) و�ساة: و�سية. )م).
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اأْم)1)، فاإن املعتقد ي�سدق  جهة يعد من املناقب، ومن جهة اأخرى ل يخلو من الذَّ
املو�سى به ثقة باملو�سي، وعدم تغيري اعتقاده فيه، واإن �سمع عنه ما ي�سينه يرتجم 
راأيه  قرر عليه  فيما  الغ�س عليه  ة وطروء  اليَّ وحُمَ واإ�سراره عن ع�سمته  بفعله هذا 
ووطن نف�سه، حتى ل يحتاج بعدها اإىل نا�سح ين�سحه، ومنبه ير�سده؛ فا�سرت�سل 
يف هواه اإىل ما يعر�سه لطعن العائبني، ونقد املنكرين، واللبيب من ل يركن اإىل 
هواه ول يثق بثقته، بل ي�سك يف نف�سه وي�سرتيبها حتى يوؤديه ال�سك اإىل اليقني. 

والإجارة  باملراعاة  به كان جديًرا  املو�سى  ال�سخ�س  اأن ذلك  َفَهْب  وبعد، 
وهو يف بالده، اأو اأول دخوله بالد الإنكليز، فقد يحتمل اأنه عند م�ساهدته هوؤلء 
القوم على هذه الأحوال التي مل تكن تخطر له ببال قط تتغري اأخالقه، ويتلب�س 
ب�سفات ل ت�ساكله.  فقد عرفت كثرًيا ممن قدم اإليهم من البالد ال�سرقية وعليهم 
اإىل  الت�سوف  من  احلال  راأوهم على هذه  فلما  النزاهة،  و�سمة  ال�ستقامة  �سمت 
الو�سية  لهم لأجل  واإكرامهم  بناتهم  الغرباء على  ائتمانهم  ومن  معرفة بالدهم، 
التي قدموا بها، اتخذوا لهم ري�ًسا غري الذي جاوؤوا به، وانتحلوا لأنف�سهم �سفات 
وماآثر مل يكونوا يحلمون بها من قبل قط، فبع�سهم قام يف النا�س خطيًبا يحكي 
اأن يتزوج فيهم من يكون عندها  اإىل  اأحوال بالده، وبع�سهم طمح  ما علمه من 
من املال ما ي�سري به اأمالك اأهل بلدته اأو قريته، وبع�سهم اأخذ يف التاأليف وح�سر 

نف�سه يف زمرة علمائهم، وكلهم ظن اأن الإنكليز طعمة للملتهم ولقمة للملتقم.

اأْم: العيب. )م). )1) الذَّ



ا عن فنون �أوربا ك�سف �ملَُخبَّ
158158

واأول ما يخطر ببال الدخيل فيهم اإذا كان عزبًا اإمنا هو اأن يتزوج اإحدى بنات 
ب، والتفكر يف املنقلب ويف  �سَ الأعيان اأو الأغنياء، لي�ستغني برزقها عن الَهمِّ والنَّ
اإذا تعرفوا بغريب  اأن الإنكليز  بابا، وهو  احلقيقة فقد �سدق فيهم موؤلف حاجي 
فال بد من اأن يرفعوا من قدره؛ لئال يلحقهم من تعارفهم به و�سمة ت�سينهم، فرمبا 

انتحلوا له لقب اأمري اأو �سيد حتى يتوهم الرجل اأنه يف الواقع كذلك.

يكن  واإن  الرخي�س،  من  ينفروا  اأن  كرباوؤهم  ول�سيما  الإنكليز  طبع  ومن 
نفي�ًسا، واأن يتهافتوا على الغايل، واإن يكن خ�سي�ًسا، وعلى ذلك يحكى اأن رجلني 
كانا يتحدثان يف هذا املعنى، فقال اأحدهما ل�ساحبه: »األ اإين فاعل بهوؤلء القوم 
اأمًرا ي�سخر منه كل من ي�سمع به« ثم عمد اإىل كي�س وجعل فيه دنانري من ذهبهم، 
اأعطيته ديناًرا من  اأعطاين �سليًنا  ينادي: »من  الطريق، وجعل  قارعة  وقعد على 
ما  اهلل  »لعمر  ويقولون:  منه،  يت�ساحكون  املاّرون  فجعل  منه«  بدًل  الدنانري  هذه 
ق�سد بذلك اإل غنب النا�س« فطفق ي�سرخ باأعلى �سوته ويقول: »يا اأيها النا�س 

هاوؤكم الذهب بدل الف�سة، وعليكم بالنقاد« فلم يكرتث له اأحد.

واأعرف بع�س اجلهلة كان يقراأ النحو على رجل من ذوي القناعة والنزاهة، ثم 
يعلم جماعة من اأعيانهم ويتقا�سى كالًّ منهم على تعليم �ساعة واحدة ن�سف لرية، 
فكان النا�س يهرعون اإليه، ويعر�سون عن معلمه؛ لأنه كان يتقا�ساهم ربع هذا املبلغ 
تذممًا وتورًعا، واإذا كان اأحد مثاًل متوظًفا يف وظيفة �سنية وق�سدوه اأن يق�سي لهم اأمًرا 
اأعطوه اأ�سعاف ما يعطونه ملن لي�س له �سغل اإل ق�ساء تلك احلاجة بعينها، ومن كان 
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معا�سه من حرفة له واإن تكن تلك احلرفة عقلية ل يدوية، مل يكن له مقام من ل 
حرفة له، �سوى اخلرق والبطالة. وعلى هذا قال الفا�سل كولد �سميث: »اإن النا�س 
من �ساأنهم اأن ي�ستخفوا باملعارف التي يتعي�س منها«. وقد يتفق مثاًل اأن يكون طبيب 
نطا�سي، واآخر متطبب، فاإذا كان لهذا عاجلة ودار رحيبة وخدم اأقبلت عليه جميع 
الأمراء والعظماء، واأدبروا عن ذلك لكونه ممن مي�سي على رجليه ما مل يوؤلف كتابًا 
وُيْظِهر فيه براعته، فكم من ملكات جليلة تبقى يف زوايا اخلمول ب�سبب هذا الرتجيح 
الزائغ، نعم اإن زيادة �سلني واحد يف ثمن املتاع عندهم يوجب فرًقا عظيًما، اإل اأنه 
لي�س من العدل اأن تقا�س النا�س بالبياعات، فكم من عامل عاقل ولي�س عنده كتاب! 

وجاهل غبي ولديه اأَ�َساِبري)1) كتب نفي�سة.

ومن طبع اخلا�سة منهم اأن يتجنبوا معا�سرة العامة ما اأمكن؛ ولذلك �سببان 
اأحدهما وهو امل�سهور عند النا�س عظم الفرق احلا�سل بني الفريقني يف الأطوار 
والأخالق، فاإن العامة يف هذه البالد لي�س لهم حظ من الكيا�سة كما عرفت مما مر 
بك، ول تكاد خالئقهم وعاداتهم تر�سي اأحًدا من الب�سر ممن كان ذا ذوق �سليم 
وطبع م�ستقيم، فالأوبا�سية ظاهرة عليهم يف كالمهم وحركاتهم وتخريهم لالألوان 
اأنه من يكون قد قراأ ودرى ي�ستنكف  ويف ت�سرفهم وغنائهم و�سحكهم، ومعلوم 
من خمالطة اأمثال هوؤلء، وال�سبب الثاين وهو ما خطر يل اأن اأ�سل علية النا�س هنا 
من اأجيال خمتلفة، فاإن الذين فتحوا هذه اجلزيرة كانوا من فرن�سا و�سمايل اأوربا، 

بارة« وهي احلزمة من ال�سحف. )م). اِبري: جمع »اإ�سْ )1) اأَ�سَ
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املراتب  اجلزيرة وعلى  اأر�س  ا�ستولوا على  الذين  الفاحتني هم  هوؤلء  اأن  ومعلوم 
والألقاب ال�سريفة، واأن الإنكليز الُقّح بقوا بينهم م�سودين مروؤو�سني، فبقي هذا 

الفرق يف اأعقابهم. 

نبذة عن ملوك �لإنكليز

قال فلتري: »اإنه بعد وفاة األفريد ملك اإنكلرتة وذلك يف �سنة 900 اْخَتلَّت 
ا بني ال�سك�سونيني وهم  َعت)1) اأركانها، فكان القتال م�ستمرًّ ْع�سَ اأمور اململكة، وَت�سَ
اأول من غزوا اجلزيرة، وبني الدانيزيني، وملا كان هوؤلء اأعز واأقوى من الإنكليز، مل 
يكن لهم بد من اأن يوؤدوا اإليهم 48.000 لرية لين�سرفوا عنهم، وذلك يف حدود 
الألف، قال: ثم اإن كانوت ملك الدانيمرك جار يف حكمه على الإنكليز وبغى 
فكان  الأ�سرى،  معاملة  وعاملهم  حكمه،  حتت  اأعناهم   1017 �سنة  ويف  وطغى، 

الدانيزي اإذا مر بالإنكليزي يلجئه اإىل الوقوف اإىل اأن مير.

عليهم  فملكوا  حريتهم،  الإنكليز  اإىل  عادت  املذكور  ذرية  انقر�ست  فلما 
لأنه  ذلك؛  له  قيل  واإمنا  املعرتف،  بالقدي�س  يلقب  وكان  ال�سك�سوين،  اإدورد 
وليم  الأمري  قام  وفاته  وعند  ُيْعِقب)2)،  ومل  ومات  لها  كراهة  عن  زوجته  اعتزل 
اأنه مل يكن له حق بولية  دوك نورماندي يدعي باأن له حق الولية عليهم، مع 
النورماندي، اإل اأن حقوق الولية وامللك حينئٍذ مل تكن يف اأوربا كما هي الآن. 

)1) ت�سع�سعت: �سعفت. )م).
)2) مل ُيْعِقب: مل يرتك اأبناًء. )م).
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وكان من جملة دعواه اأنه قال: »اإين ملا �سافرت اإىل جزيرة اإنكلرتة اجتمعت 
باملَِلك اإدورد فجعلني ويل عهده، واإين اأنقذت امللك هرلد من �سجنه، فوعدين 
«، وملا عر�س ما نواه على اأهل النورماندي وقع بينهم اخلالف  اأي�ًسا بنقل الُمْلك اإيلَّ
يف �ساأنه، فمنهم من اأبى اأن ي�ساعد، ومنهم من راأى يف ذلك م�سلحة. ومن جملة 
هوؤلء الدوك فتزا�سبورن، فاإنه جهز معه اأربعني �سفينة، واأمده اأي�ًسا حموه الكونت 
اأعانه، وحرم كل من ميانعه، ف�سافر حتى بلغ �ساحل  البابا  فالندر مبال، وكذلك 
الفريقني،  بني  احلرب  ون�سبت  باجليو�س  الإنكليز  ملك  هرلد  فلقيه  �سا�سك�س، 
َفُقِتل هرلد واأخواه، وانهزمت الإنكليز اأمام وليم، فزحف باجلي�س نحو لندرة وهو 
نا�سر علًما كان قد باركه له البابا، فدخلت الأ�ساقفة يف طاعته، واأقبلت اإليه الق�ساة 

بالتاج. 

اأّي  وقهرهم  اجلزيرة  واأهل  الدانيزيني  اأذل  امللك  �سرير  على  ا�ستوى  فلما 
اأرزاًقا واأقطعهم  قهر، واأح�سن اإىل اأهل النورماندي الذين اأعانوه، واأجرى عليهم 
اأ�سماء  تزل  الذين مل  النورمانديني  عيال  هناك  ثم كرثت  فمن  اإقطاعات جمة، 
لرية،  األف  اأربعمائة  امللك  هذا  وكان دخل  قال:  الإنكليز،  بني  معروفة  ذراريهم 
وهي تبلغ بح�ساب قيمة الدراهم يف زماننا هذا خم�سة ماليني من لريات الإنكليز. 

اأبطل ما كان عند الإنكليز من الأحكام  اإليه  اإن الَمِلك امل�سار  قال: »ثم 
وال�سرائع، واأقام �سريعة النورمانديني مقامها، واأجرب اأهل الدعاوى على اأن يتداعوا 
بلغة قومه، وكذا كتب ال�سكوك والأحكام، فبقيت لغته م�ستعملة اإىل عهد اإدورد 
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الثالث، وكانت تلك اللغة فرن�ساوية خمتلطة بالدانيزية بعيدة عن الف�ساحة بائنة 
عن البيان، وكان مما �سنه امللك على الإنكليز اإطفاء م�سابيحهم يف ال�ساعة الثامنة 
من الليل، وذلك عند �سماعهم �سوت اجلر�س، اإل اأن هذه العادة كانت جارية 
الكني�سة«  اأهل  بها  البادئ  وكان  ال�سمالية،  البالد  �سكان  اأي�ًسا عند غريهم من 

انتهى. 

فقد علمت مما تقدم اأن ِعْلَية الإنكليز هم من الغرباء الذين فتحوا هذه البالد. 
فاإن قلت: »اإذا كان الأمر كذلك، فما بالهم يخالفون علية فرن�سا والدانيمرك يف 
الطباع ويف كونهم - كما �سبقت الإ�سارة اإليه - كالزيت ل يختلطون بغريهم اأنفة 
وتكرًبا؟«، قلت: وما بال جو الإنكليز ل ي�سبه جو فرن�سا، اأََفُيْنَكُر اأن للهواء تاأثرًيا 
يف اخللق، واخللق مًعا �سواء كان يف احليوان الناطق وغري الناطق؟ فلو جئت اأيها 
ا البا�سم ال�ساحك املقهقه اإىل هذه البالد وبقيت فيها  اله�س الب�س الطلق املَُحيَّ
�سهرين اأو ثالثة ل تب�سر ال�سم�س اإل من وراء حجاب، لأغناك اخلرب عن اخلرب. 

وحيث قد ترفعت الكرباء من الإنكليز عمن هو دونهم من اأهل بالدهم 
و�سار ذلك داأبًا لهم وطبًعا يرثه الولد عن والده، واخللف عن �سلفه، جروا على 
فمتى  واملعايل،  الهمة  نظراوؤهم يف  اأنهم  لهم  يتبني  ما مل  الغرباء  مع  اأي�ًسا  ذلك 
بني  منا�سبة  ل  اإنه  يقال:  واحلق  معا�سرتهم.  من  ياأنفوا  مل  منهم  ذلك  اعتقدوا 
ل النا�س  علية الإنكليز و�سفلتهم بخالف غريهم، فاإن الأمري عندنا مثاًل ل َيْف�سُ
اإل باإمارته ل باأخالقه واآدابه ومعارفه، اإذ جميع النا�س يف ذلك مت�ساوون، واأي�ًسا 
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فحيث كانت األقاب ال�سرف عند الإنكليز قدمية وعزيزة كان لها عندهم اإجالل 
وتعظيم يفوق احلد، حتى اإن اإعظام اللقب عندهم اأعظم من اإعظام امللقب به. فاإن 
ال�سريف اإذا م�سى مثاًل يف ال�سوارع مع عامة النا�س مل يكرتث له اأحد، ومل يقم 
له قاعد، وقد ي�سوغ الطعن فيه والتنديد مبعايبه، ولكن ل ي�سوغ الزدراء مبن�سبه 

وجالئه ل بالنطق ول بالكتابة. 

له  يجب  بجالء  الإن�سان  ات�ساف  مبجرد  اأنه  ينكر  الإنكليز  من  اأحد  وما 
التعظيم والتكرمي، ومن اأعظم �ساهد على ذلك ن�سب �سابط البلد، فاإنه قد يكون 
من اأهل احلرف وال�سنائع، فمتى ح�سل على هذا اجلالء �سار م�ساوًيا لالأ�سراف 
وال�سادات، حتى اإن �سائر الوزراء والأمراء ياأكلون عنده ويجال�سونه، وما ذلك اإل 
ملراعاة جالئه، ومتى عزل رجع اإىل حاله، ومل ياأكل معه اأحد منهم، ولو جاء باملن 
وال�سلوى، والكالم على كيفية ن�سبه وعزله �سنذكره يف و�سف لندرة اإن �ساء اهلل 

تعاىل.

وما اأحد يرتقي هنا اإىل درجة �سامية عن �سعة اإل هذا ال�سابط، فاأما الوزراء 
املراتب  تبتذل  اأن  عندهم  ي�سح  فال  املجد  يف  متاأ�سلون  فكلهم  الدولة  ورجال 
العالية فيقلدها �سبي حالق اأو خادم جزار. وال�ساهد الثاين اأن بع�س اأهل بالدنا 
وغريها يقدم عليهم وعليه برذعة لقب فيكرمونه غاية الإكرام، ويبوئونه مبواأ اأ�سنى، 
ومقاًما اأعلى، وهو مع ذلك ل يدري اأن يفوه مبدحهم ول بهجوهم. اأما الفرن�سي�س 
بامللقب، ومن كان ذا معارف واأخالق  اإذا كان جديًرا  اللقب  اإمنا يكرمون  فاإنهم 
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حميدة عندهم اأغناه ذلك عن ِحْل�س اجِلاَلء)1)، ول �سك اأن الف�سل بغري ِجالء 
خري من اجِلالء بغري ف�سل. 

وقد كنت ترجمت نبذة من لغتنا وبع�س حماورة لأجل اأن يطبعها بع�س 
الوراقني بلندرة، فلما انتهى طبعها كتب يف �سفحة العنوان: اأنها من تاأليف فالن 
ا، ومرتجم جميع اأ�سفار التوراة والإجنيل، وموؤلف  مدر�س اللغة العربية مبالطة �سابًقً
»اإن  فقال:  كله؟«،  ذلك  اإىل  املوجب  »ما  له:  فقلت  اآخره،  اإىل  الفارياق  كتاب 
ا من تعديد الألقاب ل يباع كتاب«.  الإن�سان هنا اإمنا يعترب باألقابه ل باأتعابه وخلوًّ

َدَمِتِهم وِخْدَمِتِهم،  ولكل عيلة �سريفة من هوؤلء الروؤو�س لبا�س خم�سو�س خِلَ
ولهم اأي�ًسا لهجة خم�سو�سة فيها جللجة يف الكالم - اأو كما يقال رخاوة حنك - 
�س)2)  حتى اإن الالعبني يف املالهي يحاكونهم بها وي�سخرون منهم، ولهم اأي�ًسا تنطُّ
زائد يف مراعاة جانب العر�س، فاإنهم ل يقبلون يف جمال�سهم َمْن ُعِلم اأنه عائ�س 
مع امراأة على وجه املتعة اأو ال�سفاح، وعند الفرن�سي�س ل حرج فيه، وكذلك لهم 
ت�سدد يف ال�سدق فاإنهم اإذا عرفوا من اأحد الكذب ولو مرة واحدة �سقط اعتباره 

من اأعينهم، ومع ذلك فهم اأكرث النا�س عر�سة للتدجيل)3) واخلداع. 

)1) ِحْل�س اجِلاَلء: اللتزام باللقب العظيم واحلر�س عليه. )م).
�س: املبالغة يف الأمر، والتاأنق فيه. )م). )2) التنطُّ
)3) التدجيل: املبالغة يف الكذب والتمويه. )م).
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معا�سرة علية �لإنكليز لزوجاتهم

ومنها اأن معا�سرتهم لأزواجهم اأ�سبه مبعا�سرة الأجانب، فال ياأن�س اأحد ب�سيء 
من الدالة بينهما، فبينهما من التح�سم والتكلف ما بني الغريب واأحدهما، ول يقول 
ال�سائد عن امراأته: »زوجتي قالت اأو قرينتي« بل يقول: »قالت ال�ست«، ول يفتح 
ر�سائلها التي ترد با�سمها ول يتطالل اإىل معرفة اأحوالها، واإذا اأتاها زائر رجاًل كان اأو 
امراأة جل�س معها من دون ح�سور زوجها، واإذا كانت يف حجرتها مل يدخل عليها اإل 
بعد اأن يقرع الباب، ومتى اأرادت اخلروج فال ت�ستاأذنه، واإمنا ت�سعره به اإ�سعاًرا ولها اأن 
ت�ستخدم من �ساءت، واأن تذهب اإىل املالهي مع معارفها، �سواء كان زوجها �سحيًحا 
اأو علياًل يف الفرا�س، واإذا زارهم اأحد من معارفهم اأو اأ�سحابهم ياأمتنونه على بناتهم 
ون�سائهم فيخرج معهن لياًل ونهاًرا، والغالب اأن يكون خروجهما اأوًل اإىل الكني�سة 
ليفتح لها كتاب ال�سلوات والإجنيل والتوراة، وهو من اأعظم التاأدب عندهم، ثم يعقبه 
اخلروج اإىل املالهي ليفتح لها باب املخدع الذي جتل�س فيه، ثم اإىل املنتزه ليفتح لها 

باب الطريق اأو باب العاجلة، وهكذا تتواىل الفتوح. 

ذكًرا،  اإناثهم  على  ياأمتنون  ل  فاإنهم  الفرن�سي�س  عند  العادة  هذه  ولي�ست 
تفعل  كما  الرجال  وت�سابق  اخليل  تركب  اأو  وحدها،  هناك  البنت  تخرج  وقلما 
َتَراُهنَّ  اأجله  من  الذي  الأ�سباب  بع�س  هو  ذلك  ولعل  الإنكليز،  خمدرات)1) 
مم�سوقات مهفهفات)2)، فَقلَّ اأن ترى فيهن بادنة، هذا ما عدا ك�سف �سدورهن يف 

)1) خمدرات: الفتيات امللتزمات بالبقاء يف بيوتهن. )م)
)2) مهفهفات: نحيفات البطن. )م).
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الولئم، ورقودهن يف النهار دون الليل الذي جعله اهلل �سكًنا وراحة للبدن، واإذا 
تزوج رجل امراأة وكان عليها دين قبل الزواج وجب على الرجل اأداوؤه، واإمنا يكون 

ويل مالها وملكها. 

واعلم اأن الرجل يف عرف ال�سرع هنا هو ويل اأمر املراأة، فال ي�سوغ لها اأن 
تربم اأمًرا خطرًيا من دون اإجازته، اإل اأن عرف العادة وال�ستعمال يوجب للمراأة 
كثرًيا من احلقوق، والإمرة على الرجال، فاإن اإخ�ساع الن�ساء يف كل مكان وزمان 
ما يف املدن الكبار التي يباح لهن فيها اخلروج والزيارات، فال  اأمر �سعب ول�سيَّ

ي�سع الزوج اإل امليا�سرة واملالينة لمراأته. 

بل  باليد،  ي�سلمن  ل  اأن  مرة  اأول  ال�سالم  عند  هنا  الكرباء  ن�ساء  وعادة 
باإ�سارة من الراأ�س، ويف املرة الثانية مب�س الأنامل فقط، ويف الثالثة بن�سف الأ�سابع 

ا.  وهلم جرَّ

وينبغي ملن اأكرمه اهلل  بزيارة اأحد هوؤلء الأجماد واملاجدات األ يذهب 
اإل يف وقت الزيارة املعلوم، وهو بعد ال�سحى، واأن يكون جمماًل باللبا�س الفاخر، 
نظيف الثياب، حالًقا �ساربيه، مرجاًل �سعر راأ�سه، بارًدا اأظافريه، ما�سًحا نعليه. �ساتًرا 
كفيه بجلد اأبي�س، فاإن قولنا: »املرء باأ�سغريه«، و»ل تكلمك العباءة واإمنا يكلمك 
�ساحبها«، و»رب حر ثوبه َخِلق« ل حمل له من الإعراب عندهم، وينبغي اأي�ًسا 
فاإن كل ما يكون  باإ�سبعه،  املتاع والأثاث، ول مي�سه  يراه من  فيما  اأن ل يحدق 
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باملجل�س حرم، ول يبتدر الرجل باخلطاب، ول يكن �سائاًل، فاإذا كلمه موىل الدار 
ه)1) يف اجللو�س واإن م�س كوعه  ثالث كلمات اأجاب بثالث، واإن زاد فليزد، ول يلزُّ

ف�سالة ال�ستغفار، ويندب امل�سي على الب�ساط قوًرا.

ومن العيب اأن يذكر الإن�سان بح�سرتهن ا�سم رجله اأو �ساقه اأو ظهره، واأقبح 
من كل قبيح اأن يقول: »بطني«، حتى اإن لفظة البطن بلغتهم م�ستهجنة، ومثله 
اإذا دعوتها لالأكل:  املراأة  الفخذ، حتى من احليوان، ويف بع�س البالد قد تقول 
بطني مالآن ول ت�ستحي. ول يحك بح�سرتهن مو�سًعا من ج�سمه، ويفر�س اأن ل 
يب�سق، ول ي�سعل ول ميخط، ول يفتخر، ول يتج�ساأ)2) - والعياذ باهلل - ويندب اأن 
ل يتنحنح، ويجب اأن ل ي�سم منه رائحة الدخان، واأعرف �سيدة كانت اإذا �سمت 

رائحته يف ثياب زوجها �سواء كان منه اأو من غريه، اأجربته على نزعها.

اأياًما لي�سمع مني لفظ  اأزوره واأمكث عنده  اأن  وقد كان دعاين بع�سهم اإىل 
اأن تنزل عندي، ولك علي  العربية وقال يل: »قد جئتك من مكان �سحيق ق�سد 
ن�ساء  واأن  الدخان  اأتعاطى  اأين  تعلم  اأن  ينبغي  لكن  له:  فقلت  ير�سيك«،  ما  كل 
الإنكليز ل ي�سمحن به، فقال: »اإن حول الدار ب�ستانًا، فمتى اأردت اأن تدخن مت�سي 
اإليه«، فقلت يف نف�سي: هذا اأول املباحث على العنت)3)، ثم قلت له: »اإذا طلبته يف 

ه: يلزمه، ويلت�سق به. )م). )1) يلزُّ
بع. )م).  )2) يتج�ساأ: ُيخرج من فمه �سوًتا عند ال�سِّ

)3) الَعَنْت: امل�سقة.)م).
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الليل فهل اأقوم من الفرا�س واأحمل اللحاف اإىل الب�ستان؟«، قال: »بل تدخن يف 
حجرتك«. فاأجبته اإىل ذلك و�سافرنا مًعا فلما بلغنا منزله �سلََّمْت علي زوجته، فكان 
اأول ما خاطبتني به اأن قالت: »طب نف�ًسا من جهة تعاطي الدخان، فاإنا ننظف احلجرة 

منه كل يوم« فا�ستدللت من ذلك اأنه كتب لها قبل �سفرنا يف هذا الأمر اجللل. 

يعطي  اأن  من  بد  فال  معارفهم،  من  يكن  ومل  مرة،  اأول  اأحد  زارهم  واإذا 
اأو  الف�سة  من  �سحفة  �سيده يف  اخلادم  فيناولها  با�سمه،  مكتوبة  تذكرة  احلاجب 
البلور، ول يكاد يدخل عليهم زائران يف وقت واحد، وقد يكون عند البواب دفرت 
الروؤو�س  فاإن معا�سرة هوؤلء  يوم، ويف اجلملة  الزائرين يف كل  اأ�سماء  فيه  يكتب 
تتعب الراأ�س والرجل مًعا، وت�سيع كثرًيا من الوقت واملال، ورمبا دعاك اأحدهم اإىل 

غداء فقام عليك ذلك الغداء ثمن ع�سرة اأغدية.

مما يحمد من نبالء �لإنكليز

اأرديتهم �سمات ال�سرف  اأنهم ل ي�سعون يف  ومما يحمد من هوؤلء النبالء 
ويطوفون به يف الطرق تهوياًل على العامة كما تفعل نبالء فرن�سا، واإمنا يتحلون بها 
الولئم  اإل يف  واجلواهر  باحللي  يتحلني  اخلواتني ل  وكذلك  معلومة،  اأوقات  يف 
وال�سهريات ونحو ذلك، ومن ذلك خطابهم َخَدَمَتُهم بالرفق واللني، واإن اأظهروا 
عليهم العجرفة والعنجهية فاملخدومة تقول خلادمتها اإذا اأمرتها باأن تناولها �سيًئا: 
»هاتي هذا ال�سيء اإن اأعجبك«، وبعد اأن تاأخذه منها ت�سكرها، ورمبا تباخلت عليها 

يف الأكل وال�سرب واأر�ستها مبثل هذا الكالم الطيب فيطيب خاطرها. 
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ومع هذا الرفق واملالطفة فال تزال املخدومة متباعدة عن اخلادمة ومظهرة لها 
فرق املقامني وتباين ال�سانني، فال تدل عليها ب�سيء، واإذا غ�سبت عليها فال تكلمها 
 بكالم ي�سف عن �سفاهة وخروج عن حد الأدب، كاأن تقول لها مثاًل: »يا فاجرة  
يا بنت الكلب« كما تقول ن�ساء بالدنا عند اأدنى باعث، اأو اأن حترق عليها اأ�سنانها. 
والعادة عندنا بخالف ذلك فاإن املخدومة تلعن اخلادمة وت�سحنها بح�سرة النا�س، ثم 
تلقمها وتعلفها وتنب�سط معها يف الكالم، وت�ستعني بها على تنفيذ هواها وتطلعها على 

اأ�سرارها.

ويحمد اأي�ًسا من عاداتهم اأنهم اإذا ا�ستخدموا �سخ�ًسا ل�سنة، واأرادوا �سرفه 
لغري ذنب، نبهوه من قبل �سرفه بثالثة اأ�سهر، وعند الفرن�سي�س ينبهونه من قبل 
بثمانية اأيام، كذا يف غالنياين، فاأما اإذا كان م�ساهرة فينبهونه قبل �سرفه باأ�سبوع، 
اأو اأدوا اإليه اأجرة ال�سهر، و�سرفوه، ومن ي�ستخدم يف املريي اأو عند جمعية واأبلى 
يف خدمته، كان على َثَلج)1) من اأن يزاحمه اآخر على حمله ولو باأجرة اأقل، وكل 

هذه املحامد معدومة يف بالدنا، فاإن املخدوم يطرد خادمه بال ذنب ول مكافاأة. 

كرب�ء �لإنكليز وغريب طباعهم

ولبع�س كرباء الإنكليز طبع غريب ل اأدري اإىل اأي �سيء اأن�سبه، وهو اأنه 
اأجلاأته  اإمنا هي عن حاجة  له  اأن خدمته  بباله  اأحد عماًل مل يخطر  با�سر لهم  اإذا 

)1) َثَلج: كان مطمئًنا اإىل. )م).
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هل  ي�ساأله  اأن  غري  من  الدهر  من  حني  عليه  فياأتي  ديباجتيه)2)،  اإخالق)1)  اإىل 
اأن  الأَغرُّ  الأعزّ  املخدوم  اأيها  ا�سمح يل  ولكن  اأو ل؟  الدراهم  اإىل  اأنت حمتاج 
اأترجم لك عن هذا الطلياين الذي يعلمك الأحلان، وعن ذاك الفرن�ساوي الذي 
يعلمك الرق�س والت�سوير، وعن ذلك النم�ساوي الذي يعلمك فل�سفة اللغات، 
فاإين اأخ�سى اأن الأول ي�سيف اإىل كل كلمة من لغتك حرف علة، والثاين ينق�س 
منها احلرف ال�سحيح، والثالث يبدل ويقلب، فاإنه يرى اأن لغتك فرع من لغته، 
اأكلمك  دعني  بل  فهمه.  عليك  في�سكل  املعنى،  اإليك  يوؤدي  كيف  يبايل  فال 
َماخك)3)  بل�سان عربي مبني حتى يكون كتابي كله من نف�س واحد، وما على �سِ

اللطيف ال�سريف من حروفه احللقية من باأ�س. 

املطر والثلج من  اإليك حتت  »اأي لذة ترى ملعلمك منهم يف جميئه  فاأقول: 
م�سافة �ساعة فاأكرث، فيحوج اإىل اأداء �سلني جعل احلافلة واإىل اأن ي�سغط بني القاعدين 
فيه، ثم بعد اأن يخرج منه �ساملًا مي�سي ربع �ساعة فيو�سخ الوحل نعليه، وتك�سر الريح 
ظلته، ثم ياأتي فيقرع الباب فيخرج خادمك اإليه وينظر اإليه، كامل�ستخف به، اإذ يرى 
نعله قد ابتلت وظلته مفتوحة، فاإنه قد نقل عنك بالإ�سناد اأن كل من يعي�س بيديه 
ومي�سي على رجليه ل يكون »جنتل مان« اأي متخ�س�ًسا مت�سًفا ب�سفات اخلا�سة، ثم 
يعر�س عليك ما اأقدم الآتي اإليك من دون اأن يذكر ا�سمه، واإمنا يذكر �سفاته، باأن 

يقول: بالباب رجل مبتل النعلني مفتوح الظلة م�سعث الراأ�س. 
)1) اإخالق: اإتالف. )م).

)2) ديباجتيه: الديباج: نوع من الثياب. )م).
ماخ: خرق الأذن. )م). َماخك: �سِ )3) �سِ
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وحينئذ تاأمره باأن ياأذن له يف الدخول، فاأمعن النظر - هداك اهلل - يتبني لك 
اأن من كانت هذه حالته كان جديًرا باأن ياأخذ يف غاية ال�سهر اأجرته وحق عرق جبينه 
اأو قرقرة اأمعائه من الربد، لعمري لي�س هذا داأب جريتك الفرن�سي�س، فاإنهم واإن مل 
يوؤدوا اأجرة العامل لهم كما توؤديها اأنت اإل اأنهم ل يغفلون عنه، فيعر�سون عليه ما 
يلزمه قبل اللزوم اأو عند وقته«. واأقبح من ذلك اأنه اإذا �ساأل العامل املعمول له من 

هوؤلء ال�سادة اأجرته انقب�س منه واق�سعر، ول�سيما اإذا كان املبلغ قلياًل. 

وهنا ينبغي اأن اأذكر اأن النا�س مازالوا يروون عن الإنكليز اأنهم اإذا ا�ستخدموا 
مثاًل معلًما اأو غريه ل ي�ساألونه عن اأجرته اأوًل واإمنا ي�ساألونه اأخرًيا ويوؤدونها اإليه كما 
يطلب، واأنهم يوفونها اأكرث من �سائر من عداهم من الإفرجن، واأن العامل اإذا ا�ستغل 
لهم ب�سيء �ساعة ما من النهار اأغناه ذلك عن التعب يوًما اأو يومني، فينبغي اأن 
تعلم اأن الإنكليز كانوا من قبل اخرتاع البواخر اأَنَْخى)1) واأ�سخى منهم الآن، فاإن 
جميء الغرباء اإىل بالدهم كان اإذ ذاك نادًرا؛ فكانوا يحتاجون اإىل اأن ياأخذوا عنهم 

ما لي�س عندهم منه.

وكثري ممن قدم اإليهم يف ذلك الوقت خمرق عليهم. ولب�س ورجع غامنًا، فاأما 
الآن فما برحت الغرباء تتوارد اإليهم من كل فج، و�ساروا هم اأي�ًسا يجولون يف جميع 
�سحف  ويف  الكتب  يف  فيها  معلوماتهم  وي�سهرون  اأحوالها،  على  لعون  ويطَّ البالد، 
ي�سارطون  واأ�سبحوا  بالده،  يف  الغريب  يناله  ما  عنهم  يخفى  ل  ف�ساروا  الأخبار، 

)1) اأَنَْخى: اأكرث نخوة ومروءة. )م).
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ون)1) من الطلب، و�سار عندهم كثريون من الغرباء، فرمبا ر�سي اأحدهم باأن  وي�ستِحطُّ
ياأخذ على �سغل �ساعة �سليًنا واحًدا وما بني ذهابه واإيابه ي�سيع �ساعة فاأكرث. 

وهذا الطمع يف ال�ستغناء من الإنكليز قد غر كثرًيا من النا�س، فا�ستفزهم 
من ديارهم حتى قا�سوا يف هذه البالد من اجلهد والعناء ما ر�سوا به من الغنيمة 
يرتكون  لهم  الإنكليز وخمالطتهم  من  قربهم  مع  اإرلند  اأهل  اإن  بالإياب، حتى 
الفارغة،  الأماين  تلك  وعمدتهم  الإنكليز،  مدن  اإحدى  ويق�سدون  بالدهم، 
ويحكى عن اأحدهم اأنه قدم اإىل لندرة على نية اأن ي�سيب فيها احلظوة وال�سعادة، 
ا. فاتفق يوم دخوله اأن عرث بدينار مرمي يف الطريق فالتقطه وو�سعه  وكان فقرًيا جدًّ
يف جيبه، ثم مل يلبث اأن اعرت�سه فقري فاأعطاه الذهب، وقال: خذه مبارًكا عليك 

فاإين لأرجو اأن اأجد من �سربه كثرًيا.

تهكم �لإنكليز من �لإرلنديي

عنهم  يرويها  متناق�سة  واأقوال  م�سحكة  كثرية  حكايات  اإرلند  ولأهل 
الإنكليز تهكًما بهم، منها: اأن امراأة قالت لرجل همَّ باأن يقعد على كر�سي: »ل 
م�سغولة«.  جميعها  لأنها  الفارغة؛  الكرا�سي  هذه  اإحدى  عن  اأ�ستغني  اأن  اأقدر 
و�ساأل رجل منهم رجاًل اآخر: »هل راأيت اأنحل من هذه املراأة؟« فقال: »لعمري 
لقد راأيت مرة امراأة لو اأنها جعلت مع هذه ومع اأخرى اإليها، لكانت اأنحل منهما 

ون: يقللون. )م). )1) ي�ستِحطُّ
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ذلك  �سبب  عن  اأ�سحابه  بع�س  ف�ساأله  غال،  بثمن  �ساعة  رجل  وا�سرتى  مًعا«. 
الليل  اأقوم يف  اأن  اأردت  متى  اأين  منها  عظيمة،  فوائد  ال�ساعة  لهذه  »اإن  فقال: 
ع كانون يخف  جذبت حباًل بها فتطن فاأ�سمع �سوتها«. وقيل مرة لرجل: »قد اخرُتِ

به ن�سف م�سروف الفحم، فقال: »اإًذا اأ�سرتي كانونني ليخف امل�سروف كله«. 

وكتب بع�سهم كتابًا من اأمرييكا اإىل �سديق له يف بالده يقول فيه: »اأخربك 
اإليك  فيه الآن، ولول ذلك لكنت كتبت  اأنا  الذي  انتقلت من املحل  باأين قد 
من قبل، وما كنت اأدري قبل الآن اأين يلقاك كتابي هذا، ثم اإين اأم�سكت القلم 
بغتة بعد مر�س طويل لزمه  اليوم لأبلغك خرب موت خالك احلي الذي مات 
نحو �ستة اأ�سهر، وكان فيه يتلوى ويت�سنج وهو يف غاية ال�سكون، ول يتكلم بل كان 
يهذي ويلغو، ول�ست اأدري �سبب موته، غري اأن الطبيب يظن اأنه مات من املر�س 
الذي اعرتاه لأنه بقي ع�سرة اأيام نف�ساء. اأما عمره فتعلمه اأنت كما اأعلمه اأنا وهو 
خم�س وع�سرون �سنة اإل خم�سة ع�سر �سهًرا، ولو اأنه عا�س اإىل هذا الوقت لكان 
اأَْر�َسَلها لك والدك  اأر�سل لك ع�سر لريات  اأ�سهر )تنبيه). والآن  مات منذ �ستة 
من دون معرفتي، وكانت اأمك تريد اأن تر�سل اإليك بقرة فلول قرونها ل�سمنتها 
يف هذا الكتاب، واملرجو منك اأن ل تف�س ختم هذا الكتاب اإل بعد قراءتك له 
بيومني اأو ثالثة، فاإنك تكون عند ذلك اأكرث ا�ستعداًدا ل�سماع هذا اخلرب املحزن«.
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عودة �إىل غريب طباع عليتهم

عود اإىل ما كنا فيه، وقد يكون اأحد هوؤلء العلية مديونًا ل�سخ�س، في�سافر 
اأو �سديق ول  له وكيل  اإليه حقه، وقد يكون  يوؤدي  اأن  اإىل بالد بعيدة من غري 
فاإذا �ساأل الرجل وكيله عن �سبب �سفره قال له: »قد كان  يوكله عنه يف ذلك، 
يريد اأن يراك قبل ذهابه، لكن العجلة ا�سطرته اإىل ال�سفر بغتًة، وقد �سعب عليه 
ما جرى«، وهذه اخل�سلة اأعرفها منهم يف مالطة اأي�ًسا، ولي�ست نا�سئة عن طمع يف 
على  العتماد  وعن  والكرثات،  املبالة  عدم  هي عن  واإمنا  اأ�سالة،  الدين  اأكل 
�سدقهم ووفائهم وعلى مقت�سيات »اجلنتلمانية«، ولكن ما معنى »�سعب عليه« هنا 
اأو »حزن« اأو »اكتاأب« اأو »َكِمَد«)1) اأو »َتِرح«)2)، اأو كل مرادفها، وهو ل يدري متى 

يعود من غيبته، والرجل حمتاج اإىل اأجرته اأو ثمن حاجته. 

ومن طبعهم اأي�ًسا اأن ل ي�سمعوا تظلم الغريب من اأحدهم ول�سيما اإذا كان 
ِم منه، واإن كانوا يعلمون لهذا �سابقة يف ال�سطط على بع�سهم،  املتظلِّم دون املَُتَظلَّ
ة للخطاأ والق�سور، فاإمنا  واإذا ا�ستلمحوا من ال�سكوى نوًرا يريهم اأن كل ب�سر َمِظنَّ
ْنو)4)  يكون ذلك يف جهة ال�ساكي ل امل�سكو منه، وهذه اخُللَّة)3) من جهة هي �سِ

تلبثهم يف اللوم على ما تقدم، ومن جهة اأخرى هي من قبيل التع�سب والزيغ. 

)1) َكِمَد: ا�ستد حزنه. )م).
)2) َتِرح: اأ�سابه الهم واحلزن. )م).

)3) اخُللَّة: خ�سلة ف�سيلة اأو رذيلة. )م).
ْنو: نظري اأو مثيل. )م). )4) �سِ
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قد  اأحدهم  فاإن  القلب،  ق�سوة  اإىل  يف�سي  لل�سمعة  الكرباء حب  ولهوؤلء 
يهون عليه مثاًل اأن يعطي اجلمعيات الدينية ثالثمائة لرية يف ال�سنة، واإن كان ل 
يعلم باأي وجه من وجوه الرب ت�سرف، اأو لأي مق�سد ت�ستعمل، واإذا مرت به امراأة 
فقرية حافية حتمل ر�سيعني، وعلى وجوههم �سمة النك�سار واجلوع، مل يختلج)1) 
اأن املراأة ل دفرت لها تكتب فيه  قلبه لأن يجود عليها بدرهم واحد؛ حيث يعلم 

ا�سمه وتن�سره على املالأ كما تفعل اجلمعيات. 

ومن طبعهم وطبع العامة اأي�ًسا اأنهم ي�سمئزون من اأن ي�سمعوا من الغريب 
يخو�سوا  تنتظرهم حتى  اأن  ينبغي  واإمنا  بالدهم،  اأحوال  ومنكر  عاداتهم  تعييب 
هم يف ذلك، ول �سيء اأ�سواأ عندهم من اأن يف�سل الغريب عن بالدهم ويف قلبه 

�سيء عليهم.

نفوذ �سيد�ت �لإنكليز

ا ول�سيما يف الأمور التي ي�سم  واعلم اأن لل�سيدات هنا نفوذ كلمة بالًغا جدًّ
فعل  واإر�سائهن ملن حاول ذلك كما  اإمالتهن  اإىل  والذريعة  الديانة،  رائحة  منها 
هذه  ن�ساء  اأحوال  من  اأرى  ما  اأعجب  »ما  لهن:  يقول  اأن  هي  الطمعني،  بع�س 
البالد املباركة، وما هن عليه من ح�سن الأخالق والف�سائل الباهرة، فاإن ن�ساءنا 
يجهلن القراءة والكتابة ول يعرفن ما يجب عليهن هلل وللعباد، فمن اأجل ذلك ل 

)1) يختلج: يتحرك وي�سطرب. )م).
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يحظني عند بعولتهن، فعي�سة الرجل مع زوجته عندنا عي�سة خ�سام ونقار ومقت 
ونغ�س ونكد وكمد، األ ليتكن تتعطفن عليهن وتن�سئن لهن مدار�س لرتبيتهن 

وتهذيبهن، فتك�سنب بذلك الثواب من اهلل والثناء من النا�س«. 

اأنف�سهن،  باأف�سلية  اأ�سبه ذلك من الكالم احلامل لهن على العتقاد  وما 
فينظرن اإىل ذلك القائل نظر الرفيق ال�سفيق، وينزلنه منزلة ر�سول من اهلل لإنقاذ 
ن�ساء بالده من ورطة الَعَمه)1) واجلهل، ويعتقدن اأنه متى رجع اإىل وطنه اأذاع بني 
النا�س حمامدهن، وهو - اأي ذلك الأ�سيل الذي فعل هذا واملقتدي به - قائل يف 
نف�سه: »األ ما اأهون خدعتكن علّي مع وجود اأ�سابري كتب متنوعة يف خزائنكن، 
اأمي اهلل اإن جميع ما عندكن من التحف والأ�سفار ل ينفعكن من دهائي �سيًئا، فاإن 

الدهاء ملكة غريزية يف الإن�سان ل توؤخذ عن الكتب«.

واحدة  فتدعوه  مكرًما،  معزًزا  عندهن  وي�سبح  با�سمه،  ينوهن  وهكذا 
لل�سبوح، واأخرى للَغُبوق)2)، وكذلك اإذا األقى مثل هذا احلديث على اأحد من 
اأهل الكني�سة، فاإن بني الق�سي�س واملراأة ل يعدم الإن�سان هنا اأن ينفذ خماريقه، 
يتنهد  هذا  اإطرائه)3)  كان يف خالل  واإذا  �سعده،  من  ذلك  كان  له  اجتمعا  واإذا 
اأن يقهقه  واأبلغ، ثم ما عليه بعد ذلك  اأَجْنَع)4)  بالدموع، كان  ويزفر وتغرغر عيناه 

)1) الَعَمه: ال�سالل وعدم معرفة ال�سواب. )م).
)2) الَغُبوق: ما ُي�ْسَرب يف الَع�ِسّي. )م).

)3) اإطرائه: مدحه. )م).
)4) اأَجْنَع: اأجنح. )م).
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عند  يغني  ل  التدجيل  وهذا  وقًتا،  وللبكاء  وقًتا  لل�سحك  فاإن  يحنب�س)1)  اأو 
الفرن�سي�س نقرًيا.

ي�سفهم  اأن  الإنكليز  عا�سر  وقد  عا�سرته  من  كل  من  �سمعت  واإين  هذا، 
بالكرب والعجرفة، ولكن قبل اإثبات هذه الدعوى ينبغي اأن تعلم اأن الكرب على 
اأنواع: الأول: اأن يكون ظاهر �سحنة الإن�سان منفًرا عنه ناظره لعدم طالقة وجهه، 
فيظن الناظر اإليه اأنه ل يتكلف ملخاطبته، والثاين: عدم قبول الن�سح والفتئات 
براأيه وقوله واإن علم اأنه غري م�سيب، والثالث: اأن يكون طلق املحيا لنَيّ اجلانب، 
يرغب يف جمال�سة النا�س، ولكن اأول ما يب�سط ب�ساط احلديث بينك وبينه يطفق 
يعدد عليك حما�سنه وف�سائله وفوا�سله، وماآثره ومناقبه، فاإذا كان مرثًيا قال: »اإين 
ا يف طريق  اأنفق يف ال�سهر كذا، واأت�سدق على الفقراء بكذا، وكنت بالأم�س مارًّ
كذا، ف�ساألني فقري �سيًئا، وحيث مل يكن معي فلو�س بذلت له ديناًرا. واإين ل 
األب�سه، فاإين اأخلعه على هذا وذاك، واإن عندي من املتاع  يبلى عندي �سيء مما 
َرف)2) التي يعز وجودها يف  كذا. وكل يوم اآكل كذا، واأ�سيف اأنا�ًسا واأقريهم الطُّ
هذه البالد، فاإن يل عماًل يف البالد اخلارجية يبعثونها اإيلَّ يف كل عام. اأما الكتب 

فلم اأُْعَن بها اإذ ل�ست اأملك فر�سة للمطالعة لكرثة ال�سواغل واملوانع«.

)1) يحنب�س: ي�سحك مع اإحداث حركة كالرق�س اأو امل�سي. )م).
َرف: الأطايب. )م). )2) الطُّ



ا عن فنون �أوربا ك�سف �ملَُخبَّ
178178

ا بي،  اأهلها حبًّ »اإن فالنة هامت يف هواي، وتركت  واإن كان جمياًل قال: 
واآلت لت�سحبنني اأو متوت. واإن زوجة فالن اأهدت اإيّل من التحف كذا، واأر�سلت 
اإيلَّ من الر�سل والر�سائل كذا. واإن ابنة فالن دعتني اإىل اأن اأخطبها وهي متلك 
اأن يلم بها  اأدري كيف ينتهي بها احلال؟ واإين م�سفق من  كذا ومل اأجبها، ول 
عار�س من اجلنون، فاأكون اأنا �سبب ذلك«، وهو مع كل هذا الإفجا�س)1) واجلزاف 
بكذا مقبل عليك وبا�س بك ويزيدك اإدناء من جنابه لكيال يفوتك �سيء من هذه 

الفوائد التي يلقيها عليك. 

ومن كان قد قراأ بع�س اأ�سعار، و�سمع من اأهل العلم مثاًل اأن ال�سعر منقبة 
�َسنية، ت�سدى اإىل اأي نظم كان، فاإذا راأى طائًرا يف اجلو نظم فيه ق�سيدة، واإذا تزوج 
اأحد يف بلدة نظم فيه تواريخ، واإذا تويف اأحد قال: »قد غا�س بحر الكرم، ودكت 
املجد،  بدر  وخ�سف  الهدى،  جنم  واأفل  الف�سائل،  ريا�س  وذوت  املعايل،  اأركان 
وك�سفت �سم�س الف�سل«، ثم ل يزال يطلع يف عاجله النبي اإليا�س حتى ي�سل 
ه، وما  اإىل الفلك الأثري، ويعدد جميع ما هنالك من النجوم، وينتزع منها كفًنا ملرثيِّ

ذلك اإل حتى يقال عنه اإنه �ساعر. 

ومنهم من اإذا حفظ نادرة اأو حكاية اأو م�ساألة راأيته يت�سدق بها يف كل مقام 
وي�سغطها بني كل مورد وم�سدر، حتى يقال عنه ما �ساء اهلل. 

)1) الإفجا�س: الفتخار بالباطل. )م).
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ومنهم من اإذا اأطلعته على غلطه، اأوماأ اإليك براأ�سه وقال: »قد فهمت قد 
فهمت«، فتقول له: »كيف تكتب املرة الآتية«؟ فيقول: »ل اأكتب غلًطا«، فتقول: 
»ولكن َبنيِّ يل كيف جتتنبه«، فيقول: »اأكتب ما يكون �سحيًحا«، فتقول: »اأطلعني 
ًفا)1)  لُّ عليه«، فيقول: »حني اأكتب اأعرف ما ينبغي اأن يكتب«، ول يزال يكابرك َت�سَ

وعناًدا حتى متل منه. 

ومنهم من يزورك، واأول ما ي�ستقر به املكان ياأخذ يف اأن ي�سكو من كرثة معارفه، 
ويتاأفف من كرثة ما ُيْدعى اإىل ولئمهم ومراق�سهم، ويت�سخط على الولئم واملوملني، 
اإل بعد ا�ستعمال و�سائط ل حت�سى،  اأنه مل يح�سل على معرفة هوؤلء املعارف  مع 
وهو يقول يف قلبه: »اأدام اهلل دولة هذه املاآدب، واأعلى �ساأن الآدبني؛ فاإنهم اأنفع من 
اأطايب طعامهم و�سرابهم واخمرق  اإليهم واأنال من  اأذهب  الأدب واملتاأدبني؛ واإين 
اإىل وكري خايل  فاأرجع  فتارة ي�سحكون من خزعبيالتي، وتارة يحبذونني،  عليهم 
البال ممتلئ الأمعاء«. ومنهم من يكون له قف�س خادم، فيدعوه اأن يجوربه، ويلب�سه 
اأن يحمل دورقه ودواته وجبته وع�ساه وق�سبة دخانه،  نعله بح�سرة النا�س، ويكلفه 
ومي�سي وراءه كاأنه حمار موقور، وذلك حتى يقول النا�س: اإن ال�سيد ذو خدم وح�سم.

ومنهم من يتوا�سع جللي�سه و�سامعه ويعتذر اإليهما فيقول: »ل توؤاخذين يا 
�سيدي مبا ت�سمع مني من اللحن)2)، فاإين مل اآخذ النحو عن اأحد، ومل يطاوعني 

ًفا: ادعاء ما فوق الَقْدِر ُعجًبا وتكرًبا. )م). لُّ )1) َت�سَ
)2) اللحن: اخلطاأ. 
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الوقت على اأن اأتعلم اللغة كما يجب، واإمنا عرفت ما عرفت بالدربة واملمار�سة«، وهو 
عند ذلك ينتظر من �سامعه اأن يقول: »حا�سا لك اأن تلحن يف �سيء واأنت الَعَلم 
امل�سار اإليه بالِعْلم والبيان، واأق�سم اأين مل يطرق م�سمعي �سيء اأبلغ من كالمك، 
فاأنت ق�س الف�ساحة و�سحبان البالغة، واأنت الذي تروى عنه نوابغ الكلم، وتوؤخذ 
عنه جوامع احلكم، فيا ليت لنا يف بالدنا من ياأخذ عنك هذه البدائع كيال ي�سيع 

العلم من بيننا، فاأدام اهلل وجودك، ومتعنا ببقائك ال�سعيد، اآمني«. 

ومنهم من يقول: »اإن �ساأين يا جماعة اخلري اأن ل اأرى علي لأحد ديًنا اأو 
لوًما اأو منة، ولو ِبتُّ وعليَّ لأحد درهم واحد مل تاأخذين �ِسنة ول نوم، وقد طاملا 
حاولت اأن اأغري طبعي هذا بطبع من طباع النا�س فلم اأقدر«، وهو مع ذلك يرتقب 
جماعة اخلري اأن تقول له: »نعم هذا الطبع - هلل �سجاياك ما اأكرمها! وخالئقك 
ما اأعظمها! فيا ليت النا�س جميًعا يقتدون بك«. ومنهم من اإذا كتبت اإليه كتابًا 

)1) عليك بجوابه، اإذ يراك غري اأهل له.  نَّ ت�ساأله عن �سيء، �سَ

ومنهم من اإذا راآك قد فتحت فاك للحديث معه، اأو مع جلي�س اآخر، ابتدر 
اإىل قطع حديثك املفيد باأن يحكي حكاية �سخيفة عن نف�سه، اأو عن اأهله وخادمه. 
ومنهم من مياريك يف احلق ال�سريح، ول يذعن لربهانك، واإن كان يعلم اأنه دونك 
يف اجلدال، واآخر الكالم بينك وبينه هو اأن يقول لك: »كذا كان راأيي، وهذا هو 

: َبِخَل َب�سدة. )م). نَّ )1) �سَ
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الرا�سدين، وذلك  واأنه من  الزائغني.  اأنك كنت من  بذلك  فيوهمك  ق�سدي«، 
حتى يكون اآخر الكالم اإليه.

ذكًرا،  يك�سبه  ول  فخًرا  يورثه  ل  فيما  ويعار�سك  يجادلك  من  ومنهم 
ولكن ملجرد اإظهاره اإياك غالًطا، فاإذا �ساألك مثاًل: »كيف اأنت؟« وقلت له: »بخري 
وعافية«، قال لك: »ما اأراك تدري ما العافية، فاإين ل اأرى اأثرها عليك«، فتقول 
ويهنئني  واأ�سرب،  اآكل  ما  وميرئني  ب�سحتي  متمل  هلل  واحلمد  واإين  »كيف  له: 
منامي وجلو�سي؟«، فيقول: »ما هذا معنى العافية عند املحققني، واإمنا هي اأن مت�سي 
منت�سًبا غري لٍو على اأحد اأو �سيء تراه عن ميينك ول �سمالك، موازنًا خلطواتك 
�ساخًما باأنفك م�سعًرا خدك« اإىل اآخره، ولو جئته بجالينو�س والفريوزاآبادي ليطلعاه 

على حد العافية وتعريفها مل يقنع منك. 

ومنهم من اإذا غاب يوًما عن وطنه قال ملن يجهل حاله: »اإن اأبي كان رئي�س 
قدمت  اإمنا  واإين  �سمريه،  وخايل  الأمري،  وزير  كان  وعمي  الديوان،  يف  املن�سئني 
اإذا مل يجد  اأ�سبه ذلك. ومن هوؤلء املفج�سني من  للتنزه والتفرج«، وما  بلدكم 
جماًل يف نف�سه للمدح افتخر باأبيه، اأو جده، اأو عمه، اأو بداره، اأو ببلدته، واعتقد 
اأن كل �سيء ي�ساف اإىل �سمريه يعجب النا�س، وقد �سمعت مرة واحًدا من هوؤلء 
املفتخرين يقول: »قد جرحت اإ�سبعي بالأم�س، فخرج منها دم اأحمر قاٍن اأعجب 
وعجب جميع احلا�سرين«. ومنهم من ي�ستفزه الع�سر وال�سنك اإىل اأن يغادر وطنه 
اأياًما  يوؤويه  اأن  اإليه  ويت�سرع  يديه ورجليه  ويلثم  قرية،  �سيخ  اأو  بلدة  اأمري  فيق�سد 
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ريثما يجد مقاًما، فاإذا راأيته واحلالة هذه و�ساألته عن مقره اأجابك باأن الأمري فالنًا 
دعاه اإىل النزول بداره واأم�سكه عنده، ول يريد اأن يطلقه كلًفا به.

اأو  منها،  تزلزل  املكان  اأن  فتظن  ال�سديدة،  مبخطته  يروعك  من  ومنهم 
بتج�سئه الذي ي�سمع له �سد، ومنهم من اإذا حييته يف ال�سحى �َسَخر)1) وزجمر 
وفتل �ساربيه وزفر، واأوهمك اأن الوقت �سحر ل ينبغي فيه اللقاء وال�سمر، وق�س 
فاإذ تقرر ذلك،  له.  نهاية  اإىل ما ل  على ذلك من يزكي حرفته ويفتخر ب�سنعته 
وُكُلوح  الأنفة  فيهم  تنظر  اأنك  وهو  الأول،  النوع  من  هو  الإنكليز  اأن كرب  فاعلم 
ا�س)3). فمن  الوجه، ولكن متى َخا�َسْبَت)2) منهم اأحًدا تبني لك اأنه ل فخور ول فيَّ
كان دخله يف العام 1.000.000 لرية، اأوهمك اأنه مثلك اإذا كنت مثلي ذا هم 
يف املعي�سة ون�سب. ومن يكن عنده األفا كتاب مثاًل فاإذا قلت له: ما اأكرث كتبك! 
قال لك: »لعلي اأ�سرفت يف �سرائها، وما كان ينبغي يل هذا« مع اأنه لو قال لك: 

»اإين قادر على �سراء �سعفيها« لكان من ال�سادقني. 

ومن كان منهم يحكي البدر جماًل - كقول �سعرائنا - لن ينب�س بكلمة تدل 
على اأنه فنت امراأة بح�سنه. ومن يكن م�سطلًعا بالعلوم والفنون، فاإذا �ساألته عن �سيء 
مل يجبك اإل بعد الرتوي، ول ين�سب اإليه حل امل�ساكل وا�ستخراج املجهول، واإذا 
�ساألته عن �سخ�س يدعي العلم ويوؤلف ما ل ير�سى به العلماء، قال: »لعله ا�ستعجل 

)1) �َسَخر: اأخرج �سوًتا من احللق. )م).
)2) َخا�َسْبَت: َخاَلْطَت. )م).

ا�س: ُمَفاِخر مبا لي�س عنده. )م). )3) فيَّ
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فيما األفه، ومل متكنه مراجعته، وقد يكون مع امل�ستعجل الزلل«، فال يعيا عن اأن يجد 
له عذًرا ي�سرت به عيبه. 

ومن يكن يف اأعلى املراتب مل ي�ستنكف)1) اأن يجيب من ي�ساأله اأيًّا كان، فقد 
تبني لك اأن كربياء علية الإنكليز اإمنا هي يف وجوههم اأكرث منها يف األ�سنتهم وقلوبهم، 
واإن و�سم النا�س اإياهم بالعجرفة مطلًقا لي�س يف حمله، اإل اأين ل اأنفي عنهم الت�ساف 
بعزة النف�س وترفيعها عن اأن تذل لغريهم، وهو من اخلالئق املحمودة لدى جميع 
اخلالئق، فاأما كرب ال�سفلة منهم فهو اإبداء العبو�س اأي�ًسا م�ساًفا اإليه عدم التاأدب يف 

ا. الكالم واحلركات ونربهم يف اخلطاب و�سوء ال�سحك واللقاء واملُْنَقَلب وهلم جرًّ

�أنو�ع �لكذب

ولكن  ال�سدق،  ا�ستهر عنهم  الكرب كذلك  الإنكليز  ا�ستهر عن  وكما  هذا، 
اأنواع، اأحدها: نيئ مائع، وهو الذي ات�سف  اأي�ًسا اأن الكذب على  ينبغي اأن تعلم 
به اأهل البالد امل�سرقية: وذلك كاأن يعدك الإن�سان باحل�سور يف ال�ساعة الفالنية ثم 
اإ�ستانبول  اإىل  اأن ي�سافر  اأو  اأن ل يق�سيها،  اأو يعدك بق�ساء حاجة ويف قلبه  يخلف، 
ويقول: اإن موؤلف كتاب ال�ساق على ال�ساق قد �َسِغَط بني عاجلتني فانك�سرت �ساقاه 
جزاء له مبا عنون كتابه به، اأو اأن تكون قد اأر�سلت له كتابًا فينكر و�سوله متل�ًسا من 
لومك له، اأو اأن يقول لك: »قد اأطريت عليك البارحة عند فالن، فهو يبلغك ال�سالم 

)1) ي�ستنكف: يتكرب. )م).
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ويدعوك اإىل منزله« فاإذا �سرت اإليه وجدت الأمر بالعك�س. اأو اأن يقول: »قد نويت اأن 
اأ�سافر غًدا اإىل امل�سرق« ثم ي�سافر اإىل املغرب، وغري ذلك مما ل يجدي نفًعا.

فيكتبون  الإفرجن،  جتار  ت�ستعمله  ما  وهو  جامد،  نا�سج  مطبوخ  كذب  و�لثان: 
مثاًل على ب�سائعهم اأنها من اأنف�س الأ�سياء، واأنها �سنعت باخرتاع اآلت جديدة 
ر يف علم الهند�سة والكيمياء. واأن ُلْحَمة هذا الثوب من  اأحدثت عن طول َتَبحُّ
الهند و�سداه من ال�سني، اأو اأنه �سلطاين اأو ملكي اأو اأمريي اأو وزيري اأو َمْوَلِوّي 
ونحو ذلك. فهذا ال�سعار ل تاأنف الإنكليز من اأن ترتدى به جلر منفعة به اإليهم، 
بل هو املراد عندهم من التمدن، واإذا علموا اأن جياًل اأمهر منهم يف �سيء ن�سبوا 
له، والثالث: كذب متبل حريف  ترويًجا  ال�سيء الذي ي�سنعونه هم  اإليه ذلك 
حمرق، وهو التغرير والنميمة والإف�ساد بني حمبني اأو خليلني لوؤًما وح�سًدا، وهذا 

اأي�ًسا يكاد اأن يكون من خ�سو�سيات بع�س امل�سرقيني. 

نظرتهم �إىل �لغني

جميع  يف  النا�س  قلوب  اإليه  يجتذب  اأن  �ساأنه  يكن  واإن  الغني  اإن  ثم 
الأم�سار والأع�سار، واأن التجمل باللبا�س يورث املرء هيبة وجالًل حيثما كان - 
وعلى ذلك قول بع�سهم: »لقد اجتهدت يف اأن اأنظر اإىل الغني بالعني التي اأنظر 
بها اإىل الفقري، فلم اأقدر«، اأو كما قال الفا�سل كولد �سميث: »اإن الغنى مرادف 
احلرية يف كل مكان«، اإل اأن الغنى عند الإنكليز �سعار على اجلدارة وال�ستحقاق 
لكل �سيء، فالغني عندهم ميكن له اأن يرفع دعواه اإىل جمل�س امل�سورة، ويطلق 
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باأن يكون  اأي�ًسا جدارة  اأو ادعاء، والفقري ل ميكنه، وله  امراأته لعلة الزناء حقيقة 
�سابط البلد،  ومن اأع�ساء جمل�س امل�سورة املوؤلف من نواب الأقاليم، واأن ي�سرتي 
وظيفة من الديوان يف الع�ساكر الربية، فيكون قائد مائة اأو األف اأو ع�سرة اآلف، 
واأن يدخل يف املنتديات - اأي الكلوب - وهناك يجتمع بالعظماء وذوي ال�سرف.

فاإذا راأوه على تلك احلالة مل يتلبثوا اأن يدعوه اإىل منازلهم، فاإن كان عزبًا 
خطب اإليهم اإحدى بناتهم اأو اأخواتهم، اأو كان متزوًجا زوج ولده من اإحداهن، 
فا�ستقطر باأنبيق ديناره دمهم ال�سريف يف َدّن ن�سبه - ويا لها من غبطة - وله اأن 
يتو�سل اإىل جني �ساحب امللك بالهدايا والطرف، في�ستنزل له وعل جالء �سريف 
ا، وله ا�ستطاعة على اأن ي�ستعمل اأمهر فقهاء ال�سريعة يف  من �سرفه ولو كان يهوديًّ
تربئته اإن كان معيًبا و مدعى عليه، اأو ا�ستخال�س حقه اإن كان مدعًيا، في�سريون له 
النور ظالًما والظالم نوًرا، واأن ي�ستخدم كتاب احلوادث في�سيدون بذكره وينوهون 
طعامه  يح�سر  واأن  العزيزة.  �سحته  حلفظ  الأطباء  اأحذق  ي�ستخدم  واأن  مبناقبه، 
و�سرابه من جميع البلدان القا�سية اإمناء يف بدنه وت�سفية لذهنه. واأن ي�سع اأولده 
يف اأح�سن املكاتب، اإىل غري ذلك من املنافع التي ل يحوزها الغني يف بالدنا. ومن 

لي�س له غنى يف هذه البالد فال يح�سنب نف�سه من النا�س. 

هذا وقد جرت العادة يف كل مكان باأن ال�سعيد الغني ل يزال يبدو للنا�س 
فتى، فاإذا مات وهو ابن خم�سني �سنة مثاًل اأ�سفوا عليه، وقالوا: »واح�سرتاه فقد 
اأو  ال�سن  ذاك  تزوج يف  لو  وكذا  ه«،  �َسمَّ قد  بع�س ح�ساده  ولعل  عْبطة)1)،  مات 

ا �سليًما. )م). )1) مات َعْبطة: مات �سابًّ
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�سافر، ا�ستح�سنوا فعله، ولو اأنه حلمقه كان ي�سيف يف م�ستى، وي�ستو يف م�سيف 
مدة طويلة، ثم جعل امل�سيف م�ستى، وامل�ستى م�سيًفا لقال النا�س: »اإن راأي هذا 
ال�سعيد ما زال ر�سيًدا، فاإن الزمان قد انقلب واحلال حال« فكل �سيء يليق به. 
بخالف الفقري ال�سقي، فاإنه اإذا مات وهو كهل قالوا: »ل بد ملثله اأن ميوت«، واإذا 

�َس نف�سه ل�ستهزاء الناظر وال�سامع به. �سافر اأو تزوج َعرَّ

منافع �لعلم

وما قلته يف منافع الغنى هنا ل ينفي منافع العلم على الإطالق؛ فاإن من 
برع عندهم يف علم واإن كان و�سيع الن�سب فال يعدم اأن يرى من يرفعه من خموله 
اأو  وي�ستفيد بعلمه. غري اأن العلم عندهم ل يكون مبعرفة قواعد النحو وال�سرف 
بنظم ق�سائد، واإمنا هو مطالعة اللغتني اليونانية والالتينية، ومعرفة اأدبهما، ومعرفة 
على  قب�س  فقد  ذلك  ل  َح�سَّ فمن  والريا�سيات،  والهند�سة  والفل�سفة  التاريخ 
مفتاح الرزق، ومن اخرتع �سيًئا مفيًدا فقد ا�ستغنى به؛ وذلك اإما اأن يبيعه لأحد 
اأوربا  العلم يف  فلذلك كان  ب�سنعه؛  ي�ستبد  اأن  واإما  وافر،  بُجْعل)1)  الأغنياء  من 

دائًما مورد ال�ستنباط والبتكار. بل كثري منهم يحرزون به لقب ال�سرف.

مري�ث �لكرب�ء و�لنبالء

لالبن  اإل  واأمالكهم  جالءهم  يورثوا  ل  اأن  والنبالء  الكرباء  عادة  ومن 
البكر، فاإن �ساء اأعطى اإخوته، واإن �ساء حرمهم، ففي هذه احلالة يلتزم الأهلون اأن 

)1) ُجْعل: ثمن. )م).
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يقوموا بكفايتهم، واإذا كان البكر م�سرًفا فبذر اأموال اأبيه، ا�سرتى له اأ�سحابه اأو 
اأهل البالد ولإخوته وظائف من الدولة، اأو تبعثهم اإىل البالد اخلارجية. واحلكمة 
يف توريث البكر دون غريه هو اإبقاء اجلالء يف العيلة، و�سون نامو�س البيت، واإذا 
تقدم البن بنت بقي له حق اللقب والوراثة، هذا اإذا كان الرتاث عقاًرا، فاأما اإذا 

كان ح�س�س م�ساربة مثاًل اأو اأ�سياء متنقلة، ق�سم بني الإخوة.

ما يحمد من �لكرب�ء ويذم

ومما يحمد من الكرباء ومن ذوي املراتب ال�سامية هنا اأنهم ل يتداخلون يف 
التجارة، ومن منكر عاداتهم اأنه اإذا دخل اأحد على جماعة من هوؤلء العلية، ومل 
يكن يعرف منهم غري واحد فقط، مل ي�سلم اإل عليه، ما مل يعرفه بهم �ساحبه، 
اأن ي�سري  اأن هذا التعريف ل يلبث  اإل  ويقول له يف �ساأن كل منهم هذا فالن، 
تنكرًيا، فاإن من تعرفه يف املجل�س ل يلتفت اإليك اإذا راأيته يف الغد يف حمل اآخر، 
فاأما اإذا دخل على قوم ومل يكن يعرف منهم اأحًدا فال يحيي مطلًقا، بخالف عادة 
اأو ينزع  ا كانت ي�سع يده على راأ�سه  اأيًّ الفرن�سي�س، فاإن من يدخل على جماعة 

برنيطته احرتاًما لهم، وكذلك اإذا خرج واإن مل يكن يعرفهم. 

فه  ومن تعرف عند الإنكليز باأحد اأفراد العائلة مثاًل، وتردد عليه، فاإن مل ُيَعرِّ
باأبيه واأمه واإخوته فال ي�سلم عليهم اإذا راآهم داخاًل، فال يالم على تركه ول يحمد 

على فعله. 
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واإذا ا�ستخدم اأحد جارية ولقي اأباها واأمها مل ي�سلما عليه، هذا وقد تقدم 
اأن الغني ميكن له اأن ُيطلِّق امراأته برفع دعواه اإىل جمل�س امل�سورة، فاإن الطالق من 
الأمور ال�سعبة هنا، ول ميكن رفع دعوى مثل هذه اإل مب�ساريف وافرة ل تنق�س 
دون  من  للعامة  الطالق  اأبيح  الكتاب  هذا  حترير  بعد  اأنه  اإل  لرية،  اأربعمائة  عن 

م�ساريف، فاإن جمل�س امل�سورة راأى ذلك اأ�سلح للرعية، وهو الراأي الأ�سّد)1).

حجرتها  يف  اأجنبي  رجل  مع  زوجته  الزوج  روؤية  اإن  نقول:  اأن  هنا  وبقي 
واأربعة  املكحلة  يف  امليل  »روؤية  دون  من  الزناء  لإثبات  الأحوال  اأكرث  يف  تكفي 
�سهود عدول«، كما يقت�سيه ال�سرع الإ�سالمي، وهذا من دون هذا الوجه �سديد، 
على  الزناء  اإثبات  الرجل يف  على  �سيق  مباًحا،  ال�سرع  كان يف  ملا  الطالق  فاإن 
زوجته، وحيث كان حمظوًرا يف �سرع الن�سارى اإل لأجل الزناء، ف�سمح للرجل 

يف اإثبات الزناء عليها مبجرد خلوتها مع الرجل.

بيع �لزوجات

بيًعا  ن�ساءهم  باأن يبيعوا  العامة  العادة عند  اأنه قد جرت  ومن الغريب هنا 
لعدم اإمكان طالقهن، و�سورته اأنه اإذا �سعر الرجل باأن زوجته حتب اآخر، عر�س 
عليها النتقال اإىل حمبوبها، فاإذا ترا�سيا اأخذها وباعها له مبح�سر �سهود، وقب�س 

منه ما يوؤذن ب�سحة البيع، وتخل�س بعد ذلك من تبعتها. 

)1) الأ�سّد: الأ�سوب. )م).
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ويف اأخبار العامل ما ن�سه: »رجل باع زوجته يف حانة لرجل بخم�سة �سلينات 
ندم  الغد  كان  وملا  امل�سرتي،  بها  وذهب  �سهود،  بح�سرة  الثمن  وقب�س  ون�سف، 
زوجها على ما فعل، وا�ستقال يف البيع فلم يقل. وذكر اأي�ًسا فيه »اأن توما�س داي 
تزوج امراأة يف �سنة 1849، فاأ�ساء ع�سرتها، فرتكته وعلقت برجل من �سكوتالند 
ا�سمه روبرت�سن، ففاو�س زوجها على اأن ي�سرتيها منه، فاجتمعا ذات يوم يف حانة، 
وباعها له الزوج بح�سرة �سهود بن�سف »بنت« من اجلن تقا�سموه جميًعا«، وفيه 
اأي�ًسا »اأن توما�س ميدلطون باع زوجته ماري ميدلطون لفيلب رو�ستن�سن ب�سلينني 

وربع من اجلعة، وترا�سيا على الفرتاق الدائم ما داما حيني.

وهذه العادة واإن تكن غري مباحة يف اأحكام الدولة، اإل اأنه م�سكوت عنها 
الزناء هنا معلوم لأرباب الأحكام  فاإن  للموم�سات  الزناء  اإباحة  كما �سكت عن 
لكنه غري مباح، وكثرًيا ما يقوم ال�سم مقام هذا البيع، فاإن التخل�س من الأزواج به 

اأكرث منه بالطالق اأو البيع.

من عاد�تهم يف �لزو�ج

ومن عادتهم يف الزواج اأن البنت ل تتزوج اإل من كان م�ساوًيا لها يف ال�سن 
اأن املراأة متى  اإذ ل يخفى  اأو ثالث، ويف ذلك �سطط  اأكرب منها ب�سنتني  اأو كان 
بلغت الأربعني �سنة مل يبق فيها من القوة والن�ساط ما يبقى يف الرجل ول�سيما 
اإذا كانت منتاًقا)1)، نعم اإن الن�ساء هنا ل يعجل فيهن الهرم، فاإن من يكون �سنها 

)1) منتاًقا: كثرية الأولد. )م).
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ثالثني �سنة تبدو كمن �سنها ع�سرون يف بالدنا، غري اأن هذه ال�سفة تراعى اأي�ًسا 
يف جهة الرجال اأي�ًسا، ويف بالدنا ل ترثيب على من بلغ اخلم�سني اأن يتزوج بنت 
ا اإل ل�سبب عظيم، وذلك كاأن يكون الرجل اأ�سرف  ع�سرين، وهذا يندر هنا جّدًّ
من املراأة واأغنى، فرتغب فيه لت�ساركه يف �سرفه وغناه، اإذ كانت هاتان ال�سفتان 
عند الإنكليز اأف�سل من جميع املناقب ول�سيما اإذا روعي يف ذلك م�سلحة تربية 
الأولد، ويف هذه احلالة فال مانع اأي�ًسا من اأن يكون الزوج �سيًخا قحاًل لعلمها اأن 

حرارتها ل تلبث اأن تذهب بربودته فت�ستويل على املرياث. 

واإذا خطب اأحد امراأة ثم بدا له اأن يعدل عن الزواج لغري موجب �سرعي، 
غرم لها مبلًغا عظيًما، ول حرج على اليهود اأن يتزوجوا من الن�سارى، ولالأب اأن 
يجرب ابنته على الزواج مبن �ساء، اإذا مل تبلغ حد الر�سد، وهو عندهم 21 �سنة، 
وبعده لي�س له عليها من اإمرة اإل باملعروف والن�سيحة، ولكن كثرًيا ما تهرب البنت 
من حتت حجر اأبيها وتتزوج من �ساءت واإن حرمها من املرياث، واإذا خرجت من 
حجره بعد بلوغ ر�سدها مل يبق لوالديها ا�ستطاعة على ردها، وو�سية املو�سي قبل 

بلوغ ذلك ال�سن ل يعمل بها. 

اثنتي  عند  وللبنت  �سنة،  ع�سرة  اأربع  بلوغه  عند  الزواج  يعقد  اأن  وللذكر 
اأن يقوم بنفقته، وبعد ذلك  ع�سرة، وما دام الولد دون �سن الر�سد فعلى الوالد 
ل يلتزم بها، واإذا تزوج الولد قبل هذا ال�سن فالأبيه اأن يحرمه من مرياثه، ومتى 
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على  ت�ستدين  اأن  لها  ولكن  بعلها،  حوز  اإىل  ملكها  جميع  انتقل  املراأة  تزوجت 
ا�سمه، ويجرب هو على وفاء دينها. 

ول يحل للرجل اأن يتزوج اأخت زوجته، وقد كان لرجل زوجة وله منها عدة 
اأولد، فلما ح�سرها املوت اأق�سمت على زوجها اأن يتزوج اأختها  بعد موتها؛ لرتبي 
اأولدها، فتزوجها، فلما ُعلم ذلك يف ديوان احلكم فرق بينهما. ف�ساألت من اأخربين 
بذلك عن �سبب هذا احلظر؛ لأنه غري مبني على م�سلحة، وقلت: »اإن كان حترميه ورد 
يف التوراة، فقد ورد فيها حترمي اأمور كثرية ا�ستحلتها الن�سارى فالأي �سبب اأ�سربتم عن 
تلك، ومت�سكتم بهذه فقط؟«. فقال: »امل�سلحة يف ذلك هو اأن ل يتو�سل رجل واحد 
اإىل اإحراز جهازين من بيت واحد«، فقلت: »ولكن الفقراء يتزوجون من غري جهاز 

ول مرياث«، فقال: »اإن ال�سرع هنا ملحوظ فيه م�سلحة الكرباء«. 

ول بد اأن ت�سهر اخلطبة يف الكني�سة ثالث مرات متوالية يف الآحاد، واإذا 
يف  وهي  النفقة،  �سعفي  الرجل  غرم  اإعالنها  بدون  الزواج  اإىل  احلاجة  م�ست 

الغالب خم�س لريات.

اأما يف �سكوتالند فاإن الزواج يتوقف على �ساهدين فقط؛ فلذلك كان كثري 
من الإنكليز يذهبون اإىل هناك ليتزوجوا ثم يرجعوا، ويقال: اإن جمل�س امل�سورة 
يهم باأن يعني اإقامة اأحد وع�سرين يوًما هناك قبل الزواج تقلياًل من ا�ستعمالها، 
ومن تزوج امراأة زوجها حي َغِرم ونكل، وللمراأة املتزوجة عند الإنكليز احرتام 
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فاإذا خرجن من جمل�س  ا من غري املتزوجة،  اأ�سغر �سنًّ اأكرث من غريها واإن تكن 
اإىل مو�سع الأكل م�ست املتزوجة قبل تلك، واأجل�ست يف اأح�سن مو�سع، ولبد 
للمتزوجة اأن تلب�س خامت الزواج يف بن�سر يدها الي�سرى، ومن مل يكن لها خامت مل 

حت�سب متزوجة واإن كان لها خم�سة بعول.

ن الق�سي�س الرجل اأن يقول للمراأة  ومن الغريب اأنه عند عقد الزواج ُيَلقِّ
حني ي�سع اخلامت يف اإ�سبعها: »بهذا اخلامت اأتزوجك وبج�سمي اأخدمك« ول معنى 
يفهمها  »اأخدمك« ل  ولفظة  للزواج.  اآلة  لي�س  اخلامت  »بهذا« لأن  قوله:  للباء يف 
اأحد من العامة بهذا املعنى، وعند تناول طعام العر�س تلب�س العرو�س ثيابًا بي�ًسا، 
يعتزل  اأن  منهم  الأغنياء  وعادة  برانيطهن.  وعليهن  املائدة  على  الن�ساء  وتقعد 
الرجل بعرو�سه بعد عقد الزواج، فيقيم معها �سهًرا يف خلوة عن ال�سغل والأهل 
ي)1) يتزوج  والأ�سحاب، وت�سمى هذه املدة عندهم »قمر الع�سل«. ول يكاد املرُْثِ
اإل مرثية مثله، واإذا تزوج الرجل امراأة وو�سعت عنده بعد �سهر اأُلِزم بتبني الولد 
وتربيته واإن يكن من غريه. وكذا لو علم اأنه عائ�س مثاًل مع موم�سة وولدت ولًدا. 
ومن ثبت عليه اأنه افت�س بكًرا فولدت منه اأجرب على اأن يوؤدي اإليها يف كل اأ�سبوع 
ق�سًرا  الفت�سا�س  اأما  �سنني.  ت�سع  الولد  يبلغ  اأن  اإىل  الأقل،  يف  ون�سًفا  �سلينني 
ب�َسْمل  الأول  وليم  عهد  عليه يف  يعاقب  وكان  والنفي.  بالتغريب  عليه  فيعاقب 

العينني)2)، ويف عهد ال�سك�سونيني باملوت.

ي: الغني. )م). )1) املرُْثِ
)2) ب�َسْمل العينني: بفقئهما. )م).
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ما يحمد من تربية �أولدهم

اأولدهم  تاأتي  قبيحني  كانا  اإذا  الإنكليز  من  الوالدين  اأن  العجيب  ومن 
مالًحا، فاإذا دام هذا الإ�سناع)1) حقبة فال يرى فيهم بعد من قبيح. والظاهر اأنهم 
اإذا  يوم  كل  يف  البارد  باملاء  يغ�سلونهم  فاإنهم  غريهم،  من  لالأولد  تربية  اأح�سن 
اإذا كانوا �سعفاء، ول يقمطونهم حتى ميتنعوا من احلركة  بالفاتر  اأو  اأقوياء،  كانوا 
كما يفعل يف بالدنا، واإمنا ي�سدونهم بحزام فقط، وبعد ن�سف �سنة يعودونهم على 
الأكل اخلفيف مع اللنب، فال تاأتي �سنة على الطفل اإل وهو يلتقم كل �سيء، ول 
يكاد طفل ُيْحِدُث يف ثيابه اأو يفحم من البكاء كما يكون عندنا، غري اأين كثرًيا ما 
راأيت الأمهات هنا ي�سقني اأطفالهن امِلْزر اأو �سرابًا غريه لينمينهم، ويطعمنهم اأي�ًسا 
الفاكهة والد�سم، ويدخلن بهم يف الزحام، واأماكن اخل�سام واللكام. ومما يحمد 
من تربيتهن اأنهن يكلمنهم بالكالم املتعارف من دون لثغة ول ك�سر كما تفعل 
ن�ساء بالدنا، بل رمبا حكني لهم حكايات وهم ل يعقلون، ويخاطبنهم مبا يخاطنب 

هم اأ�سياء كثرية تعودهم على الفهم من �سغر.  نَّ به من يفهم، وُيَلقِّ

وبعك�س  اأطفالنا،  واأزكن)2) من  اأذكى  الإنكليز  اأطفال  اأن  والذي ظهر يل 
ذلك املراهقني، ويف احلقيقة فاإن الأم يف بالد الفالحني ل تربي اإل ولدها البكر، 
مناتيق  الإنكليز  ن�ساء  فاإن  اجلملة  ويف  فالأكرب.  الأكرب  اإخوتهم  تربيهم  والباقون 

ا. واتفق اأن امراأة ولدت اثني ع�سر تواأًما وثمانية فذوذ.  جدًّ
)1) الإ�سناع: اجَلَمال. )م).

)2) اأزكن: اأعلم واأفهم. )م).
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اأولد  اأربعة  تلد  امراأة  اأن  مرة  غري  حدث  »قد  الأوقات:  اأبجدية  يف  قال 
يف بطن واحد، فاأما ولدة خم�سة فلم يحدث اإل مرتني، اإحداهما يف اأو�سرتاليا 
�سبه  �سنة 1783 جعل  »ويف  قال:  �سنة 1800«  لندرة  والثانية يف  �سنة 1773، 
�سريبة على ولدة الأولد، فكان على الدوك اأداء ثالثني لرية، وعلى اأحد العامة 
اأداء �سلينني« اهـ. ويعجبني لطف الأولد هنا ول�سيما حني تكون ثيابهم ق�سرية 

و�سيقانهم ظاهرة يف اأوان الربد.

عاد�تهم يف �جلنازة

وعند  دفنه،  قبل  البيت  يف  اأ�سبوًعا  امليت  يبقوا  اأن  اجلنازة  يف  وعادتهم 
اإخراج جنازته ي�سيعها رجال يلب�سون على روؤو�سهم مناديل �سوداء معقودة فوق 
برانيطهم. ولكل ميت حداد معلوم، ولكل دفنة �سعر، ولكن ل يخم�سون عليه 
وجًها ول ي�سعثون �سعًرا، واإذا اأبقيت اجلنازة يف حمل عند املقربة ليلة واحدة اأدى 
عليها خم�سة �سلينات زيادة على الر�سم املعتاد، فقلت ملن طلب مني ذلك: اإن 
احلي يرقد على فرا�س وثري ليلة ويو�سخه، ول يوؤدي اأكرث من �سلني واحد، فيكف 

تطلب على طفل يف تابوته خم�سة؟ فقال: »اإن بني احلي وامليت فرًقا«. 

اأما الكرباء فاإنهم يبقون جنازتهم اأكرث من اأ�سبوعني اإ�سارة اإىل اأنه غري جدير 
باأن يفارق هذه الدنيا، ومن الغريب اأنه اإذا مات اأحد منهم غريًبا فال بد من اأن 
يعيدوه اإىل وطنه ليدفن فيه، فيا ليت �سعري ما نفع امليت لبالده، اأو ما نفع بالده 
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له؟! ول يدفن ميت اإل ب�سهادة الطبيب الذي عاجله اأو اأجهز عليه، وذلك لكرثة 
ما يقع عندهم من القتل بال�سم. 

والواقع اأن الفرن�سي�س اأكرث احرتاًما للجنازات من الإنكليز؛ فاإنهم مي�سون 
ا كانت وهم خا�سعون حا�سروا الروؤو�س، وحني تكون يف البيت يوقدون  وراءها اأيًّ

حولها ال�سموع لياًل ويجعلون لها حار�ًسا.

عاد�تهم يف �لعيادة

اأيًّا كان، ويلقوا يف  اأن ي�ستع�سلوا داء املري�س لأهله  ومن عادتهم يف العيادة 
قلوبهم الرعب بقولهم مثاًل: »اإن فالنًا ُمِنَي بهذا الداء منذ اأيام فمات، فاإنه داء مع�سل 
وقد  الرجل  ذلك  ما حكي عن  اأتذكر  ما  كثرًيا  فكنت  الأيام«،  هذه  ول�سيما يف 
مر�س، فعاده بع�س اأ�سحابه وقال له: »ما ت�ستكي؟« قال: »وجع الركبة«، قال: »اإنها 
واهلل كانت علة اأبي فمات منها«. واإذا اأ�سيب اأحد مبا يخاف منه العدوى فال يعودونه 
اأ�ساًل، وقد كان يل طفل اأ�سيب بال�سعال، فلما كنت اأذهب اإىل منزل الدكطر »يل« 
اأوًل؛ حيث مل يكن   على عادتي كانت زوجته تتجنب مواجهتي، ف�ساءين ذلك 
يخطر ببايل اأن ال�سعال يحمل من املبتلى به وينقل اإىل �سدور اجلريان، فلما علمت 

، مع اأن الدكطرية املذكورة كانت على غاية من الورع. عموم ذلك هان عليَّ

والظاهر اأن جميع الإفرجن يجزعون عند امل�سيبة ول يفو�سون اأمرهم اإىل اهلل، 
واإن تلب�سوا بالعبادة وات�سفوا باجلراءة على اأنهم ل يكادون يفجعون مبوت اأحد اإل 
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ويتنا�سونه، فال�ست�سالم لق�ساء اهلل اإمنا هو من خ�سو�سيات امل�سلمني، وكفى بلفظ 
الإ�سالم دلياًل عليه. ويف هذه القرى ل يوجد اأطباء ول دوائية، واإمنا يكون ذلك 
يف بع�س البلدان املجاورة لها، حتى اإن ما يوجد هناك منهم اإن هو اإل نفاية، فلو 

�سكن اأحدهم يف اإحدى املدن اجلامعة ملا نال بعلمه رغيًفا.

عاد�تهم يف �ملاآدب 

الدار  �ساحبة  وجتل�س  املائدة،  على  ال�سيوف  جتل�س  اأن  املاآدب  يف  وعادتهم 
اأن تقطع لهم �سرائح اللحم رقيقة، وتناول ال�سحفة للخادمة  يف ال�سدر، وتاأخذ يف 
فت�سعها اخلادمة اأمام الآكل، ولو ح�سل خم�س ح�س�س من تلك ال�سرائح ملا �سبعت، 
والإكثار من اأكل اخلبز عندهم مظنة الهمجية. وقد اأَِدبْت مرة عند اأحد اأعيانهم، فلما 
جل�سنا على املائدة اأخذت الفوطة وو�سعتها على حجري، وكانت ك�سرة اخلبز خمباأة 
اأين تنكلزت  اأطلب غريها،  وهم ظنوا  اأن  اأدري، وا�ستحييت  واأنا ل  فيها، فوقعت 
ق�سة  حينئذ  فتذكرت  بنعلي،  بالك�سرة ل�سقة  اإذا  للقيام  حتركنا  فلما  بالدهم،  يف 
ذلك ال�سائل الذي طرق باب بخيل فرمى له بك�سرة خبز اأخت ك�سرتي هذه التي 
الدار: »قد  اأخرى، فقال له �ساحب  الباب مرة  وتاأملها، ثم طرق  فاأخذها  انتعلتها، 
اأعطيناك فلم ل تن�سرف؟« قال: »قد اأعطيتموين هذا الدواء، ومل تقولوا يل كيف 
اأ�ستعمله«. واإذا كان على املائدة لونان من الطعام اأو ثالثة كاأن يكون مثاًل �سواء من 
البقر ودجاج، خريتك ال�ست اأيهما تريد، فاإذا تناولت من لون �سقطت �سفعتك من 
الثاين، وندر اأن تعطيك منهما كليهما، ول ميكن اأن تعطيك �سيًئا - اأو باحلري من 

�سيء - اإل اإذا ا�ستطلعت راأيك فيه اأوًل.
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قدحه،  يف  منها  وي�سب  اخلمر  زجاجة  اإىل  يده  ميد  اأن  للمدعو  ميكن  ول 
اأو ال�ست اأن يعر�سا عليه، وكذلك �سائر املاأكول  بل ل بد من اأن ينتظر ال�سائد 
وامل�سروب. ويحزنني اأن اأقول: اإين كثرًيا ما راأيت �ساحب املنزل يقطع لل�سيوف 
اللحم، ثم ي�ستكرثه عليهم، في�سع يف �سحفته ما ا�ستكرثه، فرمبا امتالأت من تلك 
يكاد  مبا ل  ويتبلغون  تكلًفا،  الأكل  يتكلفون  املدعوين معي  اأرى  القطع. وكنت 
يكفي ال�سبي، فيبقى ثالثة اأرباع الطعام كما هو، واإذا برد عندهم اللحم املطبوخ 
ر على املائدة كثرًيا بالن�سبة  فال ياأنفون من اأكله كذلك اأ�سبوًعا، فلهذا ترى املَُح�سَّ
اإىل مقدار الآكلني وكمية اأكلهم، وقد �ساألت املراأة التي كنت نازًل عندها ذات يوم 
فقلت لها: »ن�سدتك اهلل اإل ما �سدقتني، هل اأنا من الأكالني املفرطني؟«. قالت: 
»ل بل من املقت�سدين«، قلت: »قد دعيت غري مرة وراأيت اجلماعة املدعوين معي 
اإمنا هي  »اإن الدعوة هنا  اأنا مرتني« فقالت يل:  اأكلت  ياأكلوا جميعهم قدر ما  مل 
�سورة فقط، فاإن املدعوين ياأكلون يف بيوتهم قبل اأن يح�سروا الوليمة«، فاأخذين 
املدعوين  فاإن  لعادتنا،  ذلك  اأفكر يف خمالفتهم يف  وطفقت  ذلك،  من  العجب 
عندنا كلما اأكرثوا من الأكل زاد �سرور الداعي بهم، لعتقاده اأنهم اأحبوا طعامه 
واإذا قلت لواحد من الإنكليز اإن فالنًا دعاين اإىل ال�ساي، قال لك: اإنه هو كثري 

الف�سل، وما اأ�سبه ذلك، هذا عند الو�سط من النا�س.

فاأما عند العظماء والزعماء فاإن اخلادم يطوف على احلا�سرين باآنية ال�سراب 
اإذا  قلياًل من اخلمر، حتى  ثم  اأوًل،  املزر  �سربوا  ورمبا  ي�سربون،  نوع  اأي  ويخريهم 
فرغوا من الأكل قامت الن�ساء، وانفردن يف مق�سورة، وبقيت الرجال على املائدة، 
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ورمبا  حما�ساة،  بغري  النقل)2)  على  واملناقلة)1)  ال�سراب  كوؤو�س  تتداول  وحينئٍذ 
على  قبلها  من  و�ساعة  والنقل،  ال�سرب  على  �ساعتني  اأو  �ساعة  الرجال  ق�ست 
اأن ينهمك اأحد اجللو�س يف ال�سرب فينطق مبا  الطعام، واإمنا تقوم الن�ساء خوف 
ل يليق، ول بد يف املوائد احلافلة من و�سع ال�سمك امل�سلوق اأوًل، فاأما ال�سوربة 
فهي عبارة عن ح�سا الفلفل، وقد راأيت على هذه املوائد البطاط�س، ياأتون بها يف 
�سحاف مف�س�سة، وحتتها فوط من الكتان الرفيع، فلم اأدر ما املراد بهذا الحتفال 
والتنط�س فاإن اخل�سي�س خ�سي�س حيثما كان، والكلب كلب واإن طوقته ذهًبا، واإذا 
فرغ الآكل مما لديه ومل يرد الزيادة، و�سع ال�سكني وال�سوكة متوازيني، واإذا �سرب 

ال�ساي و�سع امللعقة يف الفنجان.

وعند �سف اأدوات ال�ساي تقوم ال�ست اأي�ًسا وجتل�س يف ال�سدر، وت�ساأل من 
ح�سر: »هل تريد اأن ت�سرب �ساًيا؟ « فيقول: »نعم، اإن �سئت«، فتقول: »اأت�سربه 
مع ال�سكر؟« فيقول: »نعم، اإن �سئت«، فتقول: »ومع احلليب؟« فيقول: »نعم، اإن 
�سئت«، فتقول: »وتاأكل ن�سف هذه الكعكة؟« فيقول: »اإن �سئت« فتقول: »وربع 
املركبات قال:  باإحدى هذه  اأكرمته  »اإن �سئت«، وكلما  الفالوذة؟« فيقول:  هذه 

»اإين اأ�سكرك«.

)1) املناقلة: املراجعة يف املنطق. )م).
)2) النقل: مراجعة الكالم يف �سخب. )م).
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وباجلملة، فاإن الدعوة عندهم �سرب من الأ�سر، وقد اأدبني اأو اأدب طربو�سي 
اأحد الوجوه يف كمربيج اإىل اأن اأ�سرب ال�ساي معه، فقال: »هل لك يف اأن ت�سرب 
ال�ساي معنا يف اإحدى الليايل ولكن بعد ثالثة اأ�سابيع؟« قلت: »نعم«، حتى اإذا 
�سرت اإليه، مل اأجد على املائدة غري ال�سنف املعتاد منه، مع اأين كنت اأظن اأن 
توقيت تلك املدة اإمنا كانت جللبه من بع�س البالد، واإذا كانوا جمتمعني يف جمل�س 
واأرادوا اخلروج اإىل حمل املائدة، اأخذ الرجل بذراع زوجة غريه، واأجل�سها على 
الكر�سي واأخذ غريه بذراع زوجته، واإذا بقيت واحدة بغري زبون كان ذلك داعًيا 

خلجلها.

ومن عادة الن�ساء على املوائد اأن يك�سفن عن �سدورهن واأكتافهن واأن�ساف 
اأع�سادهن، وهذه املوا�سع اأح�سن ما يرى فيهن، ومن عادة العجائز اأن يتزين مبا لهن 
من احللي واجلواهر وال�سعر العارية، ولي�س ذلك من عادة البنات قبل زواجهن، 
فرتى البنت الباهرة بجنب اأمها ال�سعالة عطاًل، وتلك متبجحة بالقالئد واخلوامت 
ب�سيء،  يتحلني  ل  وال�سهريات  الولئم  غري  اأنهن يف  اإل  وال�سال�سل،  والأ�سورة 
ما  ومي�سغن  الأبي�س،  باجللد  م�سترتات  واأكفهن  ياأكلن  اأن  عندهن  الأدب  ومن 

ا، فاإن فتح الفم لاللتقام و�سدة َلْوك امللتقم من اأكرب العيوب. ياأكلنه م�سًغا خفيًّ

والذي يظهر يل اأن ن�ساء الريف بالن�سبة اإىل برودة قطرهن و�سحة اأبدانهن 
وقلما  لندرة.  ن�ساء  بخالف  �سمانًا  ُعْباًل  تراهن  ذلك  ومع  ا،  جدًّ الأكل  قليالت 
اأو ت�سرب من دون اأكل، ورمبا تغدى  تاأكل اإحداهن �سيًئا من دون �سراب معه، 
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يطبخون  الإنكليز  وعامة  وحده،  ال�سراب  �سرب  فرغ  فاإذا  �سراب،  بغري  اأحدهم 
طعامهم بال ملح، واإمنا ميلحونه عند الأكل، ويكرثون من الأبازير منتهى الإكثار، 

ول�سيما الفلفل واخلردل، فاإن اأحدهم لي�سع يف �سحفته ملعقة من كل منهما. 

وي�سربون  كالرتك،  هذه  يف  فهم  الطبيخ،  قبل  احللواء  ياأكلون  والفالحون 
وقد  وياأكله،  ال�سكر  من  بقليل  الدقيق  يخلط  وبع�سهم  والفلفل،  بامللح  احلليب 
دعاين بع�سهم اإىل اأن اأ�سرب معه القهوة، وكان ياأكل معها فجاًل ور�ساًدا، فعر�س 
احتياجهم  و�سدة  الفالحني  هوؤلء  افتقار  ومع  ذلك.  من  فتعجب  فاأبيت  علي، 
النار  كاإيقاد  وكذلك  بالدنا،  يف  عنه  نحن  ن�ستغني  مما  للدفء  كثرية  اأ�سياء  اإىل 
اأ�سهر يف ال�سنة، وكلب�س اجلوارب وال�سعار من ال�سوف،  لال�سطالء مدة ثمانية 
اأن ي�ستغنوا عنه،  األفة �سديدة، حتى مل يعد ممكًنا لهم  ال�ساي  األفوا �سرب  فقد 
فيقال: اإن م�سروفهم منه يف العام يبلغ نحو ثالثني مليون رطل، وم�سروف جميع 
�سبعة  املا�سي  العام  مليونًا، وقد جلب منه يف  اثنني وع�سرين  نحو  يبلغ  املمالك 

وثمانون مليون رطل.

من  فاإنهم جلبوه  هولند  اأهل  من  كان  اأوربا  النبات يف  هذا  ُعِرَف  ما  واأول 
الهند، وذلك يف �سنة 1610، وكان ا�ستعماله اأوًل يف غاية الندرة، فكان يباع الرطل 
منه من �ست لريات اإىل ع�سر، ثم ملا ا�ستقرت جمعية الهند يف تلك البالد �ساروا 
يجلبونه منها، فرخ�س �سعره وكرث ا�ستعماله، و�َسْرب املك�س عليه يف اأمرييكا حني 
كانت ملحقة ببالد الإنكليز كان من بع�س الأ�سباب التي هيجت الأهلني اإىل النزاع 
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واحلرب، وقد حاول الإفرجن تنبيته يف بالدهم فلم يتهياأ لهم، وجميع الأطباء يقولون 
اإن �سرب ال�ساي غري نافع، بل م�سر �سرًرا بليًغا مبن يف ع�سبهم ا�سرتخاء، ول �سيء 
اأقر لعني �ساحبة العيلة من الإنكليز من اأن ت�سرب ال�ساي مع اأولدها بقرب املوقد 
ول�سيما اإذا كانت مغالة املاء تغلي وي�سمع لها ن�سي�س والبخار �ساعد من بلبلتها، 

وهذا هو اأوفر الهناء الذي يعربون عنه بلفظة »كمفورت«. 

ال�سيف  ِقرى  وهي  »باله�سبيتاليتي«  يفتخرون  عموًما  الإنكليز  اإن  ثم 
اأهل  الفرن�سي�س، وخ�سو�ًسا  اأكرم من  اإنهم يف ذلك  يقال:  واحلق  الغريب،  وبر 
�ْستاق دون اأهل املدن اجلامعة، فاإن همهم بتح�سيل الك�سب �ساغل لهم  عن  الرُّ

الكرم، اإل اأن ماآدبهم منغ�سة بكرثة التح�سم والتكلف الذي ل معنى له.

وقد جرت العادة يف املاآدب احلافلة اأن ي�سربوا ال�سراب على ذكر م�ساهريهم 
وزعمائهم، اأو كما يقولون »على �سحتهم« اأو باحلري ي�سربون �سحتهم، قال فلتري: 

الظاهر اأنا اإمنا ن�سرب ال�سراب لأجل �سحتنا ل لأجل �سحة غرينا. 

وكانت عادة اليونانيني والرومانيني اأن ي�سربوا ويقولوا كالًما يكون داعًيا لأن 
ي�سرب غريهم معهم ل اأن يقولوا: »اإنا ن�سرب على �سحة فالن«، وكانوا ي�سربون يف 
الأعياد تذكاًرا لإحدى احلظايا، ومن هنا جرت العادة عند الإنكليز الذين يحبون 
جتديد كثري من عادات الرومانيني اأن ي�سربوا على ذكر اإحدى اخلواتني، ويقال لها: 

»طو�ست«، وقد يقع اجلدال بينهم واملناق�سة هل تلك ال�ست جديرة بذلك اأو ل.
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ومن الأمور املهمة عندهم اأن ي�سربوا على ذكر ويل العهد الذي له حق يف 
امللك، فاإن ذلك دليل على كون ال�ساربني من حزبه. قال برون اأ�سقف كورك - 
وكان ممن يكرهون امللك وليم : »بُوّدي لو كنت اأ�سد جميع تلك الزجاجات التي 
�سربت ملجد هذا امللك«. ويف �سنة 1702 كتب من�سوًرا اإىل اأهل اإرلند يعلن فيه 
باأن ال�سرب على ذكر امللوك مع�سية كبرية ول�سيما بعد موتهم؛ لأن ذلك مناق�س 

لأمر امل�سيح بقوله: »ا�سربوا هذا لذكري«. 

على  ال�سرب  فيه عن  نهى  كبرًيا  كتابًا  األف  الرب�سبيتاريان  برين  وكذلك 
ذكر اأحد من امل�سيحيني، وحذا على حذوه كثريون من اأهل اإنكلرتة وفرن�سا، غري 
اأن موؤلف يوحنا غزى يف هذا الباب ل يعلو عليه موؤلف. قال: »وذلك كله من 

العبث«. اهـ. 

�سيًئا  ال�سارب  امراأة طرح  ا�سم  �سربوا على  اإذا  اأنهم  العادة  وكانت  قلت: 
من ثيابه، فيلتزم جميع احلا�سرين اأن يفعلوا فعله. فلما كان ذات يوم �سرب اأحد 
الأمراء على ا�سم حمبوبته، وطلب من احلالق اأن يقلع له �سر�ًسا نخًرا، فا�سطرت 

اأ�سحابه اأن يقتدوا به.

ويف بع�س �سحف الأخبار حكاية عن رجل فرن�ساوي اأنه قال: »قد ح�سرت 
فالأنه مل  اأوًل:  اأما  غدا،  ال�سحاف  لتلك  يقال  اأن  �سح  اإن  الغداء  اإىل  ورفيقي  اأنا 
ثم  ال�سان،  حلم  من  وقدر  البقر  حلم  من  قطع  علينا  ترادفت  ثم  �سوربة،  معه  يكن 
التوابل. كان لكل  اأمامنا على طبعها وعلى حالها وعو�ًسا عن  البطاط�س  و�سعت 
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من اجللو�س �سحفة فيها �سمن م�سلي، ف�سق علّي هذه احلال التي راأيتها اأول دخويل 
بالد الإنكليز، وقلت يف نف�سي: األ اإن هوؤلء القوم َلْحِمّيون ما يعرفون اإل اللحم، 
ثم جالت الأفكار واخلواطر يف راأ�سي، وقلت: ليت �سعري ما �سبب تفردهم بخ�سال 
مل ي�ساركهم فيها غريهم من النفخة التي تظهر فيهم، ومن عدم دربتهم يف الرق�س، 
الناع�سة؟ وعن ذلك كله  وُكُلوح �سحنهم  الغناء والتخاطب،  اأ�سواتهم يف  وغالظة 
كنت اأقول يف اجلواب: »اإمنا هو حلم بقر، اإمنا هو حلم �سان«. ثم دعيت اإىل لون من 
هوا به با�سم »ِب�ْست لك«، وهو ا�سم طاملا طرق م�سامع اأهل بالدنا، وكنت  الطعام نوَّ
مت�سوًقا اإىل اأن اأعرفه فلما ك�سف الغطاء عنه، ونظرت اإليه اإذا هو حلم م�سرح �سرائح 
رقيقة، ومتبل بالب�سل، ف�سرخت متعجًبا، لعمري اإن هو  الذي ن�سميه »بيفتك«، فلما 
قلت هذا ت�ساحكت اجللو�س ول�سيما واحدة من اخلواتني كانت تتكلم بلغتنا، ثم 

قالت: اإن ا�سم هذا اللون معناه: »بخت اآكله« تفنًنا يف الت�سمية ل يف املاأكول« اهـ. 

الناظر  تذكر  التي  الإنكليز  روؤية ولئم  باأعجب من  �سيء  »ما  اآخر:  وقال 
ا من حلم البقر امل�سوي،  بالولئم التي ذكرها اأومريو�س؛ اإذ ترى قطًعا جزيلة جدًّ
القناين  من  مالآنة  طويلة  مائدة  على  �سخاًما  وحيتانًا  طبق،  على  باأ�سرها  و�ساة 
رزان  وهم  ال�سود،  الثياب  وعليهم  ال�سيوف  فتجل�س  والظروف)1)،  والأقداح 
»طو�ست  له:  يقال  رجل  الزعيم  ووراء  جنازة  حول  كاأنهم  متحلمون،  �ساكتون 

)1) القناين: مفردها القنينة، وهي وعاء من زجاج لل�سراب. )م).
والأقداح: مفردها القدح، وهو اإناء لل�سرب. )م).
والظروف: اأوعية للطعام، واحدها: الظرف. )م).
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ب�سوت  قال  الزعيم  ناجاه  اإذا  الكالم، حتى  يفتتح  اأن  عليه  الذي  وهو  ما�سرت«، 
بقبوله«،  تنعمون  اأنكم  اأ�سك  ول  طو�ست  اإىل  اإين عمدت  الكرام  »اأيها  جهري: 
فتتحرك اجللو�س من همدتهم، ويقومون باأجمعهم كما حترك �سيًئا باآلة ويجيبون 
دعوته، فاإذا �سربوا برز ثالث جواري كا�سفات عن ترائبهن)1) من وراء حجاب، 

وياأخذن يف العزف بالبيانو، ول يزال الطو�ست يدور ويعاد اإىل اأن يحل حمله«.

جهل �لإنكليز بالطبخ

ومن العجيب اأن جياًل متقدًما يف املعارف وال�سنائع كالإنكليز ل يعرفون اأن 
يطبخوا اللحم بالبقول، واإمنا يطبخون كالًّ منها على حدته، اأما البقول فاإمنا ي�سلقونها 
�سلًقا وهي عبارة عن اللفت والكرنب واجلزر و�سيًئا اآخر من هذه النباتات الريحية. 
و�سلطان املائدة اإمنا هو البطاط�س، اإذ ل تتم اآدابها اإل بها، ورمبا اجتزاأ الفالحون بها عن 
كل ما عداها حتى عن اخلبز، وقد يح�سون بها رقاق اخلبز، ويطبخونها يف الفرن، فت�سد 
م�سد كل �سيء، واأهل اإرلند يتخذون منها خبًزا، اأما اللحم فاأحب �سيء اإليهم منه 
ال�سواء، وهذا من وجه ي�سلح ملن اأَِلَف الأ�سفار؛ لأن امل�سافر حيثما كان يف الأر�س 
يجد حلًما وناًرا، بخالف من �سافر منا وقد األف األوانًا �ستى من الطبيخ، فال يزال لهًجا 

بهذا وذاك، فيتنغ�س عي�سه وعلى ذلك قويل: 

ُفّرقا ْنَو�ِن  �سِ و�لِفيل  �أَنا  ْرٌب وذلك بادُن َكاأَن  �أنني �سَ  �سوى 
لأَْجِله َيِحُي  ناًبا  َله  لائُن َفاإِنَّ  ِحٍي  كل  ِل�ِسنِّي   و�إنِّ 

)1) ترائبهن: الرتائب: عظام يف اأعلى ال�سدر اأ�سفل العنق. )م).
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الذين  والفنادق  املطاعم  واأ�سحاب  امل�ستوطنني  على  موجه  اللوم  اأن  اإل 
اإنهم ل  اأفقر النا�س يف البالد امل�سرقية، حتى  اأنواع الطبخ ما يعرفه  يجهلون من 
الفول  ول  احلم�س  العد�س ول  يطبخون  بال�سمن، ول  البي�س  يقلوا  اأن  يعرفون 
ول غري ذلك من القطاين اإل الرز، فاإنهم ي�سلقونه �سلًقا ثم ي�سبون عليه احلليب.

ياأكلون الدم خملوًطا  اأنهم  واأكرثهم يتقزز من الزيت، ول يدري ما طعمه، على 
بال�سحم، ويتخذون منه اأي�ًسا نوًعا من الف�سيد.

الأرنب  فاإن  وغريه،  املننت  اللحم  اأكل  من  يعافون  ل  اأنهم  العجيب  ومن 
والغزال ل ياأكلونهما اإل بعد خنقهما بنحو ثالثني يوًما، وقد دعيت غري مرة اإىل 

موائد املو�سرين، و�سممت فيها َجَخر)1) الأرنب، وعلى ذلك قويل:
َطْمَر�وَياأُْتون بالأرنب �ملُ�ْسَبِطر)2( �سحيـ ُيْطمر  كان  كما  ًحا 
و وباأ�سنـــانـــــه  ثغَر�)3)ِبـــاأَْذَنـــاِبــــه  َيْفَغُر  وهو  باأظفــــاره 
له �ل�سيوف  ُكلِّ  َوْجـــــِه  ىويف  َتَعرَّ وُدْبٍر  �َساِئـــٌل  َذَنــــٌب 
�إن تـــــــاهلل  بــــــاهلل  �سممت له جخًر� لي�ض َحْزَر�)4)وو�هلل 

اإنها  باأيام، ويقولون:  اإل بعد خنقها  الفراخ والطيور ل يطبخونها  وكذلك 
اإذا بقيت اأياًما كثرية بعد خنقها يزيد حلمها مراءة وطيًبا، والدليل على ذلك اأن 

)1) اجلخر: رائحة ننت. )م).
)2) املُ�ْسَبِطّر: ال�سريع. )م).

)3) يفغر ثغًرا: يفتح فًما. )م).
)4) احلزر: التخمني. )م).



ا عن فنون �أوربا ك�سف �ملَُخبَّ
206206

اإن حلم  الآكل منها يكفيه قليل، بخالف ما لو اأكلت وهي طرية. واحلق يقال: 
البقر عندهم ل يوؤكل اإل بعد ذبحه بيوم اأو يومني، وذلك لكرثة دمه، ول حرج 
على بيع املننت من اللحم وال�سمك، والفج من الأثمار والفا�سد من كل �سيء، 
وعندهم �سنف من اجلنب ي�ستطيبونه على غريه لكونه مدوًدا، وكنت ذكرت يوًما 
لأحد ف�سالئهم ق�سية اأكلهم الأرنب منتًنا فقال: »ل تعد تذكر لفظة مننت؛ فاإنها 
قبيحة ت�سمئز منها امل�سامع«، فقلت: »ما دمتم اأنتم تاأكلون املننت، ول ت�سمئزون 
كتبكم  يف  تذكروا  اأن  من  كتح�سمكم  وهذا  اأذكره،  اأن  عن  مبنفك  فل�ست  منه 
�سخم اأرداف املراأة مع اأن ن�ساءكم النحيفات يعظمن عجائزهن مبا ل مزيد عليه 
فاأنتم حييون من ال�سم  من احل�سايا واملرافد مما لو فعلته الفواجر عندنا خلجلن، 

ووقحون على الفعل، اإن هذا لغريب.« ف�سحك هو وزوجته. 

بالد  يف  العي�س  اأطيب  »ما  املخدومات:  الن�ساء  اإحدى  مرة  يل  وقالت 
تقول  اأن  توقعت  ما هو؟ وقد  فقلت:  �سيًئا من طبخهم«،  اأكره  اأين  لول  النم�سا 

اأكلهم الأرنب منتًنا، واإذا بها قالت: »اإنهم يطبخون الفراخ ُبَعيد ذبحها«. 

و�سكوت ذات يوم ملخدومة طول ا�ستمراري على �سنف واحد من الطعام، 
فاأر�سلت اإيّل خادمها يف اليوم القابل يقول: اإن �سيدتي تدعوك اإىل الغداء، فلما 
توجهت قالت يل: »اإين �سمعتك بالأم�س ت�سكو من الطعام ف�سنعت لك اليوم 
َئت املائدة قدم عليها اأرنب باآذانه وذنبه واإذا به، مننت ذفر ميالأ  ما يعجبك«، فلما ُهيِّ
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ذفره اخليا�سيم، فتعوذت باهلل، وقلت ما قال ذلك الظريف: »اإن عمر هذا احليوان 
بعد موته اأطول منه يف حياته«.

والظاهر اأن الإنكليز يحبون الأرنب و�سورته؛ فقد دخلت مرة دار ال�سور يف 
كمربيج مع الدكطر »يل«، فكان اأول ما وقع نظري عليه �سورة ملكة من ملكات 
اإ�سبانيا على هيئة ال�سطجاع عريانة وثمنها اأربعة اآلف لرية، واإىل جانبها �سورة 
اأرانب و�سياد، فجعلت اأنظر اإىل �سورة امللكة، وجعل هو ينظر اإىل �سورة الأرانب، 

وي�ستدعيني اإىل ذلك.

اأو ثالثة من  بالطبخ واقت�سارهم على لونني  اإنه ما عدا جهل الإنكليز  ثم 
الطعام، فاإن الإن�سان ل يجد عندهم �سيًئا من الطعام وال�سراب خال�ًسا. اأما اخلبز 
والفول  والرز  بالبطاط�س  ويخلطونه  املزر  من  ي�ستخرجونه  بنوع  يخمرونه  فاإنهم 
والهرطمان والذرة وال�سب، ويف كل رغيف يوجد نحو ع�سرين حبة من ال�سب، 

ومبلح ال�سفر والطني وجب�س باري�س و�سحيق العظام، وبجزاأين اآخرين. 

ويف بع�س �سحف الأخبار اأن رجاًل اأكل جبًنا فمر�س، فا�ستدعي بالطبيب، 
فلما ح�سر عرف اأن الرجل م�سموم، واأن اجلنب كان ملونًا بالأناتو، وهذا الأناتو ُخِلَط 
بالهندباء  فيخلطونها  القهوة  واأما  بال�سيلقون.  خلط  اأي�ًسا  وهذا  القرمز  من  ب�سيء 
ق ال�سكر وعكر القهوة واللفت  والقمح والهرطمان ودقيق البطاط�س والفول وِبُمَحرَّ
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القمح  بالرمل والطني ودقيق  ال�سكر فمخلوط  واأما  اآخرين.  الفوة، وبجزاأين  وجذر 
والبطاط�س والن�سا وباأجزاء اأخرى من جملتها هامة يقال لها »اأكاري«. 

واأما احلليب فن�سفه اأو ثلثاه ماء، كذا وجده الدكطر هلياك، وملون ب�سنف 
يقال له اأناتو، وهذا ال�سنف مركب من القلي وملح ال�سفر وامللح وال�سرجن وب�ستة 
والن�سا  والدقيق  واجلب�س  ال�ساة  مخ  فيه  ترى  النظر  وعند  تدقيق  اأخرى،  اأجزاء 
وع�سري اللوز وال�سمغ وجزاأين اآخرين. واأما البي�س فاإنهم ينقعونه يف ال�سيف حني 
يكون ثمنه رخي�ًسا يف برميل مليء جرًيا وماء، ثم يخرجونه يف ال�ستاء ويبيعونه 
وعالمة  باملعدة،  م�سّر  جريي  طعم  فيه  ويتولد  م�سيًخا  فياأتي  الغري�س)1)  ب�سعر 

املنقوع منه اأن يكون اأبي�س نا�سًعا لكنه خ�سن امللم�س. 

املزر فمخلوط بخم�سة وع�سرين جزًءا  واأما  الدم،  فينقعونه يف  اللحم  واأما 
وحمرق  الطرطري  وملح  والفول  وال�سكر  والرب  وامللح  الأفيون  جملتها  من 
وحمرق  الكربيت  وملح  احلديد  وملح  والع�سل  والأف�سنتني  والزجنبيل  الربدقان 
ق�سر ال�سرطان. واأما اخلمر فمخلوطة باأكرث من خم�سة ع�سر جزًءا من جملتها املاء 
والعرقي وع�سري القمح و�سراب التفاح وعود برازيل وحمرق ال�سكر والر�سا�س، 
والبطاط�س  والراوند  واملاء  وال�سكر  والرب  وامللح  بالزيت  فمخلوط  التبغ  واأما 
وق�س  ولونه.  لطعمه  اأخرى،  وع�سرين جزًءا  وب�ستة  والرمل،  والنطرون  والكرنب 
على ذلك الن�سوق واخلردل والزيت وال�سابون واخلل مع اأن هذا الأخري ي�ستقطر 

)1) الغري�س: الطري من اللحم. )م).
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من نوع من ال�سجر، وقيل: من املزر، فهوؤلء النا�س الذين حكمهم كحكم �سائر 
النا�س يف كونهم ترابًا واإىل الرتاب يعودون قد خالفوهم يف اأنهم ياأكلون الرتاب 

وي�سربونه، فحيا الإله ع�سا املحت�سب.

نبيذ  اأ�سهره  من  الفواكه  من جميع  نبيًذا  يتخذوا  اأن  لقنهم  الطمع  وهذا 
التفاح، وقد كان عندهم يف ال�سابق مبنزلة اخلمر يف التناف�س فيه، فكانوا ي�سقونه 

ْهَباء)1). ال�سيوف كما ت�سقى ال�سَّ

ثم اأعود فاأقول: اإنه ل غرو اأن ي�ستطيب هوؤلء القوم ما األفوه؛ فاإن »العادة 
- كما يقال - خام�س طبيعة« اأو لي�س اأن هنود لويزانيا ياأكلون نوًعا من الرتاب 
اللزج  الطني  من  نوًعا  اأي�ًسا  ياأكلون  اأرنوكوكو  وهنود  اخلبز،  بدل  بامللح  الأبي�س 
اأما الأمراء والأغنياء من  الثمر على اخلبز.  نوًعا من  الأبي�س، والزجن ي�ستطيبون 
الألوان،  من  باأنواع  ويتلذذون  فرن�ساويني  طباخني  ي�ستخدمون  فاإنهم  الإنكليز 
ويعجبني من ماآكلهم طبخ الفاكهة الطرية والياب�سة يف العجني، وذلك غري معروف 
لأهل م�سر وال�سام، وهو من بع�س ما تعلمته الإنكليز من الفرن�ساويني، حتى �سار 
ا لغنيهم وفقريهم، واأكرث اأ�سماء الطبيخ عندهم منقول من اللغة الفرن�ساوية،  عامًّ
وعندي اأن ا�ستهار الأطعمة الفاخرة يف ال�سام اإمنا عرف يف زمن معاوية، فاإنه كان 
يتاأنق يف الطعام، ثم نقلت اإليهم األوان كثرية من العجم كما يظهر ذلك من بقاء 

اأ�سمائها عندهم.

ْهَباء: اخلمر. )م). )1) ال�سَّ



ا عن فنون �أوربا ك�سف �ملَُخبَّ
210210

�سالة �لإنكليز وعباد�تهم

ثم اإنه من ر�سوم الكني�سة املتاأ�سلة اأن تقام ال�سالة فيها يوم الأحد �ساعتني يف 
ال�سباح، و�ساعة ون�سًفا يف امل�ساء، واإن مل يح�سر فيها غري ثالثة نفر، فت�سمع يف خالل ذلك 
من تكرير الأدعية والبتهالت ما يذهب بال�سرب، وبعد ذلك يقوم الق�سي�س ويخطب 
فيهم، واأكرث الفالحني يذهبون اإىل الكني�سة حياء من جريتهم، اأو خوفًا من الق�سي�س؛ 
لأن ق�سي�سي هذه الكني�سة لهم �سطوة نافذة على الرعية، ومتى قامت ال�سالة نع�سوا اأو 
تناع�سوا، وقد بلغني اأن اأحد هوؤلء اخلطباء ملا �سرع مرة يف الوعظ التفت فراأى النا�س 
نائمني، فغ�سب لذلك وقال: »بئ�س ال�سامعون اأنتم لكلمة اهلل، اإنكم اإن مل ت�سمعوها 

ف�ستح�سون بها«، ثم رفع التوراة من اأمامه، و�سرب بها بع�س النائمني حتى انتبهوا. 

ويف يوم الأحد ل يعملون اأدنى عمل، حتى اإن اأكرثهم ل يطبخ، ومنهم من 
يتحرج من حلق �سعره فيه، اأو من كتب ر�سالة، وقد اأردت مرة اأن اأنزل يف بيت 
َل  عجوز، فاأول ما ا�سرتطت عليَّ به كان عدم الطبخ يوم الأحد، وعندي اأن اأَ�سْ

ذلك البخل منًعا للزيارة والجتماع. 

لل�سرطي:  فقال  الأحد،  يوم  فثقف)1)  بقرة،  �سرق  اأنه  رجل  ويحكى عن 
»لول حرمة هذا اليوم ملا اأعياين التمل�س من يدك«. ويوم الأحد يف جميع البالد 
ا يف هذه البالد فهو يوم النقبا�س  الكاثوليكية الرومانية هو يوم احلظ والتزاور، اأمَّ

والكاآبة. وهو يف �سكوتالند اأكرث قب�ًسا وكاآبة. 
)1) َثِقَف: �سادف. )م).



211211
من مالطة �إىل �إنكلرتة

ول بد من اأن يكون يف كل بيت توراة واإجنيل وكتاب �سلوات، فيقعد رب 
القراءة  كله يف  النهار  ويق�سون  منها،  القراءة  على  اأولده  بع�س  ويحمل  البيت 
�ساحب  يكاد  ول  الكني�سة،  ال�سالة يف  �سماع  ويف  وغريه،  الزبور  من  والرتتيل 
اأولده  اأو يجعل بع�س  اأوًل  اأن ي�سلي  عيلة يجل�س على املائدة للطعام من دون 
يتلو دعاء ما - وكذلك عقب الطعام - ومن اأمكنه اأن ي�ستعمل يف هذا اليوم اآنية 
وظروًفا غري التي ي�ستعملها يف �سائر الأيام، ُعدَّ ذلك من الحرتام والتوقري لليوم.

اأو  تعبد  عن  اإما  الدينية،  الفرو�س  مراعاة  عموًما  الإنكليز  على  والغالب 
مل�سلحة، فاإن الطبيب مثاًل اإذا علم منه اأنه ل يح�سر ال�سالة، اأو لي�س عنده كتب 
دينية يف بيته، اأو كان قليل الحرتام لأهل الكني�سة، ف�ساًل عن كونه يجادلهم، 
َقلَّ اعتباره عند ذوي الوجاهة، وَقلَّ نفعه من حرفته، وُجلَّ املوؤلفني من الإنكليز 
ي�ست�سهدون بكالم من التوراة والإجنيل ترويًجا لبيع الكتاب حتى اإن »بلري« بنى 

معظم اأ�ساليب البالغة والبيان يف كتاب املعاين على عبارات من التوراة.

وهذا الرئاء والتدلي�س قلَّ اأن يوجد يف الفرن�سي�س، فاإن من كان منهم قليل 
الدين انقطع عن الكني�سة اأ�ساًل. واملوؤلف منهم اإذا كان غري ذي اعتقاد بالتوراة 

ل ي�ست�سهد بها يف �سيء، ول يكون ذلك باعًثا لك�ساد حرفتهما. 

اأما اأهل الكني�سة املتفرعة فهم اأ�سد حتم�ًسا وت�سلًبا من اأولئك، فقد يعظون 
وكذلك  دينية،  ور�سائل  كتًبا  البيوت  يف  ويوزعون  واحلقول،  الطرق  يف  النا�س 
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يفعلون يف املدن الغناء، ورمبا منعتهم ال�سرطة من الوعظ عالنية لئال جتتمع عليهم 
الأوبا�س، فيكون من اجتماعهم ما يوجب النزاع. 

ويذهبون اإىل كنائ�سهم ثالث مرات يف يوم الأحد، ول يعوقهم عن ذلك 
برد ول ثلج ول مطر، والقاطنون منهم يف اأماكن منفردة يق�سدون الكنائ�س القريبة، 
وجميع الق�سي�سني يف بالد الإنكليز يكلفون خدمتهم و�سيوفهم ح�سور ال�سالة 
اأو  بد من تالوة �سالة  وبعده ل  الطعام  تناول  وقبل  وم�ساء،  ديارهم �سباًحا  يف 

دعاء، واإن غاب الق�سي�س قامت امراأته يف ذلك مقامه.

كهنة �لإنكليز وكنائ�سهم

مطران  اأحدهما:  مطرانني،  من  موؤلفة  املتاأ�سلة  الكني�سة  اأن  واعلم 
كنرت بوري، ودخله يف العام خم�سة وع�سرون األف لرية، وهو ثاين �ساحب امللك 
يف الرتبة واملنزلة، والثاين: مطران يورك، ودخله خم�سة ع�سر األًفا. ومن خم�سة 
وع�سرين اأ�سقًفا وظيفة كل منهم من اأربعة اآلف لرية ف�ساعًدا. ومتى عجز اأحدهم 
عن القيام بخدمته، رتب له األف لرية، وقد كان لأ�سقف برهام �ستة ع�سر األف 
متعددة:  مراتب  ذلك  وحتت  املبلغ.  ن�سف  له  عني  ق�سره  يف  انزوى  وملا  لرية، 
ثم  ال�سمام�سة:  رئي�س  اأي  »الأر�سيديكن«  ثم  »الدين«،  ثم  الأوىل: »جـان�سيلر«، 
»الربيبندري«، ثم »القانوين الأكرب والقانوين الأ�سغر«، ثم »الفيكار«، ثم »الركطر« 
وعدتهم مبوجب اآخر تعريف بلغت 12.327. وعدة كنائ�س الربوت�ستانط بلغت يف 

�سنة 1818 )11.742). 
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ويف القرن ال�سابع كان لالأكلريو�س كلمة نافذة حتى على امللك، ويف �سنة 
1854 بلغ ما جمع لنفقة كنائ�س اإنكلرتة وحدها يف �سنة واحدة 301.540 لرية، 
ومل�ساعدتها 164.771، فتكون اجلملة 466.311، ويف �سنة 1604 ا�ستعفى منهم 
األفان من وظائفهم كراهية اأن مي�سوا اأ�سماءهم على كتاب ال�سلوات امل�ستمل على 

ت�سع وثالثني عقيدة.

ومن  بل  الكنائ�س،  �سائر  من  الع�سر  تاأخذ  اأن  يف  حق  الكني�سة  ولهذه 
اليهود اأي�ًسا، وطاملا تظلم اأهل الكني�سة املتفرعة من اأداء الع�سر لها فلم ُيجِد ذلك 
نفًعا، ول ت�سمح للكني�سة املتفرعة اأو لغريها بو�سع اأجرا�س، واإذا ا�سطر اأحد من 
املتفرعني اإىل زواج مثاًل اأو معمودية اأو غري ذلك من الفرائ�س الدينية وطلب من 
ق�سي�س املتاأ�سلة اأن يق�سي له ذلك حالة كون ق�سي�سه غائًبا مل يجبه اإىل مطلوبه. 
ق�سي�سا  فتنازع  عقيدته  يف  مذبذبًا  حياته  حال  وكان  مات  رجاًل  اأن  بلغني  وقد 

الكني�ستني على اأيهما يدفنه، وطال ذلك بينهما حتى اأَْرَوَح)1) امليت. 

وميكن اأن يقال: اإن الكني�سة املتاأ�سلة هي ديوان من بع�س دواوين الدولة، 
البلد، ولي�س �سرطي  نفوًذا وفاعلية من كلمة �سابط  اأبلغ  القرية  فاإن كلمة ركطر 
اأحد الفالحني فال ياأذن له يف  اأتباعه، واإذا زاره  اإل من بع�س  الديوان يف قريته 
اجللو�س، فهو على هذا جدير، باأن يقال له: دهقان القرية اأو �سيخ البلد. ورمبا بلغ 
وخادم  فاخرة،  وعاجلة  وعنده خدمة،  الديار  اأح�سن  له  فرتى  لرية،  األف  دخله 

. )م). )1) اأَْرَوَح: اأَننَْتَ
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ي�سوقها، وعلى برنيطته �سريطة من ذهب كخدمة الأمراء، ثم اإذا �سعد املنرب وعظ 
امل�ساكني املحتاجني اإىل القوت ال�سروري بالزهد يف الدنيا وجتنب �سهواتها.

ول ميكن اإقامة دعوى يف ديوان اأحد الأ�ساقفة اإل مب�سروف وافر، فلهذا يتاأتى 
اإذا �سدر له حكم من ديوان  اإل  اأن يعي�س الرجل مع امراأة عي�سة املتعة وال�سفاح 
الأ�سقف من دون نفقة وذلك نادر، وهذه الكني�سة هي مثل الدولة يف اأنها ل تروم 
تغيري �سيء من ر�سومها وتراتيبها واأحكامها، فاإن ق�سي�سيها يتلون فيها كتاب الزبور 
وبع�س ف�سول من التوراة والإجنيل وهي خمالفة ملا يف اأيديهم الآن منها؛ وذلك لأن 
كتاب ال�سلوات جرى ا�ستعماله عندهم قبل ترجمة التوراة، فلما �سرعوا يف ترجمتها 
وجدوا اأن ما اأدرج فيه كان خمالًفا لالأ�سل فاأبقوه على خلله، ومن يوم �سرعوا يف 
التاأليف جتد ا�سم ي�سوع على ن�سق واحد يف جميع كتبهم وكالمهم وهو »جي�س�س« 
اإل يف مو�سع واحد من كتاب ال�سلوات املذكور، فاإنه فيه »جي�سو« فكاأنه يف الالتينية 

جمرور، وكلما طبعوا ن�سخة من هذا الكتاب حذفوا ال�سني يف ذلك املو�سع.

ول بد من اأن يكون يف كل قرية يف بالد الفالحني كني�سة للمتاأ�سلة، واإن 
اأن  اأي�ًسا من  املاأكول وامللبو�س ولبد  اأهم ما يكون من  مل يكن فيها دكان لبيع 
يكون لها برج يلزقها لو�سع الأجرا�س، فمنها ما يكون له اأربعة اأجرا�س، ومنها ما 
يكون له �ستة، اأو اثنا ع�سر. و�سربهم بها مطرب، ول�سيما على بعد، وهم يدعون 
باأنه لي�س من يجاريهم يف هذه ال�سنعة فاإنهم اأتقنوها غاية الإتقان، حتى اإنها تكاد 

اأن تعد من فنون �سنعة الإيقاع.
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مدينة  قلعة  وهي  »كرميالن«،  اأو  »كرملني«  جر�س  الدنيا  يف  جر�س  واأكرب 
يف  �سرع  وملا  لرية،   66.565 جوهره  وقيمة  رطاًل،   443.772 زنته  امل�سكوب 
�سبكه تربع كثري من النا�س بالف�سة والذهب فخلطا معه، ثم يليه جر�س كني�سة 
�سانت اإيفان يف املدينة املذكورة، زنته 127.836 رطل، وزنة جر�س كني�سة رومية 
18.607، وجر�س ق�سر فلوران�س 17.000، ونحوه جر�س اأك�سفورد، وزنة جر�س 
كني�سة �سان باول بلندرة 11.474، ويف هذه ال�سنة و�سع جر�س يف برج جمل�س 

امل�سورة باملدينة املذكورة زنته 36.000.

 قال فلتري: »اإن بالد الإنكليز هي بالد املذاهب والنحل، فالإنكليزي يذهب 
اإىل ال�سماء من اأي طريق �ساء، ولكن واإن يكن ممكًنا لكل واحد منهم اأن يعبد اهلل 
ويخدمه على الوجه الذي ا�ستح�سنه، اإل اأن دين الدولة هو الو�سيلة للتمول ونوال 
الوظائف واملراتب ال�سامية، فال ميكن لأحد اأن ينال وظيفة يف اإنكلرتة واإرلند ما مل 
يكن على مذهب الكني�سة الأ�سقفية، وهذا احلظر جعل جل ذوي الوجاهة والنباهة 
من حزبها، ثم اإن اأكلريو�س هذه الكني�سة قد اقتدوا بالكني�سة الكاثوليكية يف �سنن 
كثرية، وخ�سو�ًسا يف اأخذ الع�سر من الرعية، ويف النهم اإىل التاآمر عليهم؛ لأن ركطر 
فرن�سا،  ق�سي�سي  من  وعفة  اأكرث ح�سمة  اأنهم  اإل  ا�ستطاع،  لو  بابا  اإل  هو  اإن  القرية 
واأخ�س اأ�سباب ذلك هو كونهم يرتبون يف اأك�سفورد وكمربيج بعيدين عن ف�ساد املدن 
الكبرية«. قلت: لعله حني كتب ذلك كان اإكلريو�س فرن�سا على غري ما نراهم يف هذا 

الع�سر، فاإنهم الآن قدوة يف الف�سائل واملحامد. 
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وكذا يوجه قوله: »بعيدين عن الف�ساد«؛ فاإن هاتني املدينتني الآن فيهما 
ذلك  اأ�سباب  اأخ�س  اإن  قال:  ولو  معهم.  وغريهم  اأهلهما  يكفي  ما  البغايا  من 
اإىل  ينتدبون  »ول  قال:  اأوىل.  لكان  الزواج  لهم  يباح  الإنكليز  ق�سي�سي  هو كون 
رتب الكني�سة اإل اإذا بلغ اأحدهم من العمر ما ل يكون له فيه نهم«. قلت: حد 
الق�سي�س اأن يكون بالًغا من العمر اأربًعا وع�سرين �سنة، ومتى عرف ف�سله وعلمه 

بعد ذلك يرقى اإىل درجة الأ�سقفية من دون تعيني �سن. 

�لتوجه �إىل بر�ستول

وهنا فليفرح الواّدون، وليكمد ال�سامتون، فاإن الدكطر »يل« عزم على التوجه 
اإىل بر�ستول ليق�سي فيها وظائفه الكنائ�سية مدة �سهرين، ولكن لي�س بعد اأن نعيته 
اإىل القارئني وال�سامعني؛ ومن ثم وجب علي اأن اأحلق به، فف�سلت من تلك القرية 
امل�سئومة اإىل لندرة، ومنها اإىل املدينة املذكورة، فبلغتها يف نحو خم�س �ساعات، يف 
خاللها وقف الرتل يف عدة مواقف، وكان قد اأخرب �ساحبة املحل بقدومي وحايل، 
ا، اأي اأن يكون كثري البقول قليل اللحم، فلما  واأو�ساها باأن تطبخ يل طبيًخا فرن�ساويًّ
كان امل�ساء اأح�سرت يل طعاًما مطبوًخا من دون ملح على عادتهم، لكنها احتفلت 

بي غاية الحتفال، حتى ا�ستحييت من اأن اأذكر لها امللح.

وف�ساًل عن ذلك، فاإن فرحي بروؤية الأ�سواق والديار والعواجل اأَنْ�َساِنيه، ثم 
ملا قابلت الدكطر »يل« يف الغد �ساألني عن الطعام، فقلت له: اإنه كان بغري ملح، 
قال: »كيف اأمل حت�سر لك ملًحا على املائدة؟ فلم مل متلحه اأنت؟ فاإنها خ�سيت 
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ًئا لكنت اأطبخه باأنفا�سي،  اأن ت�سع فيه ما تعافه«، فقلت: »لو اأح�سرت يل اللحم نَيّ
واأملحه بدموعي، وكان خرًيا من عادتكم هذه املنغ�سة«، قال: »ل باأ�س بنَيّ لها 
طبخها  على  املنزل  �ساحبة  ملت  ثم  تفعل«،  امللح  من  تريده  ما  قدر  الثانية  املرة 
الطعام غري مملوح، فقالت: »هذا داأبنا، اأراأيت ذلك املخلل الذي اأكلته البارحة؟ 

ا باخلل«.  لو اأنك اأعطيت زوجي خم�سني لرية ملا اأكله مع اأنه كان خ�سًّ

وبينما كنت ذات يوم جال�ًسا معهم على املائدة، اإذ دخل طفل لها وهو و�سخ 
الثياب والطلعة، فقال لها زوجها: »مل تغادرين الولد و�سًخا هكذا«، فقالت: »قد غ�سلته 
ا يف الكالم فما اأ�سعر  هذا ال�سباح، ولكن طبعه اأن ل يدع �سيئًا من ثيابه نظيًفا«. ثم جلَّ
امها، فاأقبلت جتري  اإل وال�ست قامت، وجاءت باملكن�سة لت�سرب زوجها، فهرب من ُقدَّ
وراءه وهو هارب، فلما مل تلحقه غ�سي عليها من �سدة الغ�سب، فتداركها الرجل بالعرقي 
وبغريه حتى اأفاقت، مع اأنها كانت من اأهل ال�سالح وكان زوجها مبنزلة ن�سف ق�سي�س. 

و�سف مدينة بر�ستول

رونق، وهي �سيقة  لها ول  بهجة  القدمية ل  املدن  بر�ستول هي من  اإن  ثم 
مقاعد  ول  ف�سيحة  �ساحات  ول  رحيبة  مما�ٍس  لها  ولي�س  قذرتها،  الطرقات 
مئة  اأهلها  وعدد  واحد،  ملهى  �سوى  احلظ  اأو  للقهوة  حمال  ول  منتزهات،  ول 
األًفا، وَقلَّ فيها وجود غريب، وبيوتها اجلديدة ح�سنة، فاأما القدمية فال  وخم�سون 
ت�سلح ل�سيء، فاإن �سفحها �سبه زاوية منفرجة، يبدو منه ت�سّنم �سطوحها، وجتد بني 
البيت والبيت من فرق خالء تنبو عنه العني، ون�ساوؤها ي�سبهن ن�ساء الفرن�سي�س 
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يف ا�ستدارة الوجه، ولها نهر �سغري فيه بواخر وغريها م�سافته نحو �سبعة اأميال ياأتيه 
اجلزر واملد يف اليوم مرتني، ومنه ت�سافر البواخر اإىل وال�س، وقد �سرع يف بناء ج�سر 
عليه من حديد ومل يتم لكرثة م�سروفه، وعند هذا اجل�سر كانت حملة للرومانيني 
موؤلف  قال  به)1)،  �ُسون  َيَترَتَّ كانوا  اآثارهم حائط  من  بقي  وقد  بريتانيا،  افتتحوا  ملا 
اأبجدية الأوقات: »كان بناء بر�ستول يف �سنة 380 قبل امليالد، وكانت تعد من 

املدن املح�سنة وا�سمها يف القدمي »كاير بريتو« اأي مدينة الربيتانيني«. انتهى.

واتفق بعد نزويل يف ذلك املحل اأن قدم القا�سي ونزل فيه، ويف الغد ح�سر 
نحو اأربعني رجاًل من �سرطة البلد وا�سطفوا لدى الباب، ووقف اثنان ينفخان يف 
اأبواق من ف�سة، ثم جاء �سابط مرتدًيا بلبا�س اأحمر، وكان القا�سي قد لب�س اأي�ًسا 
لبا�ًسا اأحمر وعلى راأ�سه �سعر عارية اأبي�س، فدخال يف عاجلة نفي�سة، وقف عليها 
رجالن لب�سان ك�سوة مزرك�سة بالذهب كما هي عادة خدام الأمراء، ثم دخل 
معهما رجل حامل �سيًفا طوياًل يف كعبه �سورة تاج، وله ثالثمائة لرية يف العام 
ثمانية من  العاجلة  �سمال  وكان عن  دار احلكومة  اإىل  ذهبوا  ثم  ال�سيف،  حلمل 
ا من ف�سة روؤو�سها كاملباخر، واثنان يحمالن مزاريق)2) قد  ال�سرطة يحملون ع�سيًّ
غ�سيت اأعاليها بالف�سة، ويف كل �سنة يحتفلون به هذا الحتفال، فاإن القا�سي ل 
ي�ستقر يف البلدة، واإمنا ياأتي اإليها اأربع مرات يف ال�سنة لف�سل الدعاوى اخلطرية يف 

اأيام معدودات، ويف مدة غيابه ينوب عنه اأنا�س يف ف�سل غري املهم.
ُقون به. )م). �ُسون به: َيتَّ )1) َيَترَتَّ
)2) مزاريق: رماح ق�سرية. )م).
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ويف بر�ستول كني�سة للطائفة املعروفة بالكويكر�س -وال�سني عالمة اجلمع- 
وهم �سنف من الن�سارى اإال اأنهم ال يعتقدون باملعمودية وال بالقربان، وال يقرءون 
االإجنيل يف كنائ�سهم وال �سلوات معينة، ولي�س لهم �سعائر معلومة وال ق�سي�سون 
كما للن�سارى، واإمنا اأتقياوؤهم هم املتقدمون فيهم، ومعابدهم عبارة عن بيوت ال 
اإن  ويقولون:  منابر،  وال  �سور  وال  كتب  وال  مذابح  وال  وال حماريب  فر�س  فيها 
والفرائ�س  والتكليفات  الر�سوم  فجميع  بالروح،  اإال  ُمْر�سًيا  يكون  ال  هلل  التدين 
عندهم لغو)1)، ويقولون اإن امل�سيح نف�سه كان كويكًرا، واأنه ال يجب تاأدية الع�سور 
لروؤ�ساء الكنائ�س، ويبقون �ساكتني اإىل اأن يوحى اإىل اأحد منهم يف زعمهم، فيلقي 

ما اأوحي اإليه يف ب�سع دقائق، وهو واقف، فاإذا فرغ قعد وا�سرتاح. 

وقد ذهبت مرة اإىل معبدهم فاجتمع فيه نحو مائة وع�سرين نف�ًسا، جل�ست 
الن�ساء يف اجلانب االأمين على دكك عليها زرابي، وجل�ست الرجال على االأي�سر 
اأربعة رجال وثالث  َزَراِبّي، وجل�س يف �سدر املحل  على دكك متقابلة من دون 
عجائز على دكة عالية، وجل�س دونهم خم�س عجائز وثالثة رجال، وبقوا كذلك 
�سامتني �ساعة وربًعا، ثم قام رجل من اأ�سحاب الدكة العليا الذين كانوا اأقرب اإىل 
الوحي واألقى على النا�س كالًما وجيًزا نحو خم�س دقائق، معناه اأن ر�سوان املوىل 
هو باأن يكون عقل العبد منجذبًا اإليه واأنه �سياأتي اأيام يعني فيها بع�س النا�س بع�ًسا 

)1) لغو: كالم لي�س له فائدة. )م).
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باالإر�ساد والهداية، واأن جزاء كل اإن�سان منوط بعمله وما اأ�سبه ذلك، ومل يذكر يف 
كالمه ا�سم امل�سيح وال ا�سم ُروح القد�س. 

اأ�سحاب الدكة الثانية، فقام جميع  وبعد نحو ربع �ساعة قامت عجوز من 
احلا�سرين وح�سرت الرجال عن روؤو�سهم، فاإنه ال حرج على َمْن َظلَّ ُمَقْلن�ًسا)1) يف 
املعبد، واأخذت ت�سلي ب�سوت مرتع�س خمتلج نحو خم�س دقائق، فذكرت ا�سم 

امل�سيح ومل تذكر روح القد�س ثم انف�سوا.

اأعناقهم  ُجَببهم)2) مثنية على  يلب�سون  اأن رجالهم  الطائفة هو  و�سعار هذه 
من دون اأطواق، واأن الن�ساء يلب�سن برانيط طويلة من قدام حتى تغم وجوههن 
وخ�سو�ًسا العجائز، وهي غالًبا من احلرير، وثيابهن من لون واحد. ومن مذهبهم 
اأنهم يجتنبون موا�سع احلظ واللهو وال�سكر، واأن ال يحلفوا بيمني ما ولو يف جمل�س 
القا�سي، وال يرون يف احلرب خرًيا وح�سبك بال�سفراء الذين ذهبوا منهم اإىل قي�سر 
الرو�س عند ابتداء احلرب دلياًل، ومن �ساأنهم االقت�ساد يف النفقات، واأن ي�ساعد 
ولكنهم  والطرد،  لال�سطهاد  عر�سة  القدمي  الزمن  يف  كانوا  وقد  بع�ًسا.  بع�سهم 
ا كان خاطبوه  اأيًّ اإذا تكلموا مع �سخ�س  اآمنون، ولهم بع�س خ�سائ�س منها  االآن 
بلفظ املفرد بخالف عرف اللغة، واإذا ح�سر اأحدهم جمل�س امللك ح�سر بك�سوته 
االعتيادية من دون و�سع �سعر عارية، وال ينزع برنيطته بيده، واإمنا ينزعها عنه اآخر، 

)1) مقلن�س: اأي يلب�س الَقَلْن�ُسوة، وهي غطاء للراأ�س. )م). 
)2) ُجَببهم: نوع من ُمَقطعات الثياب ُتلب�س. )م).
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ويخاطبون كل واحد بلفظة يا �ساحب، وال يتناف�سون يف االألقاب والنعوت، وال 
ون على ميت.  وعندهم اأن الن�ساء يف الف�سائل  يجودون بها على اأحد وال يحدُّ
واملناقب كالرجال، وعدد هذه الطائفة يف بر�ستول اأكرث من ع�سر اآالف نف�س، وال 

يكاد يوجد بينهم فقري.

اأعظمها  لندرة  يف  كثرية  معابد  الكويكر  لطائفة  فلتري:  الفيل�سوف  قال 
املو�سع امل�سمى »منيومنت«. زرته مرة مع م�سيفي فاجتمع فيه نحو اأربعمائة رجل 
وثالثمائة امراأة، وكانت الن�ساء �ساترات وجوههن، وعلى روؤو�س الرجال برانيط 
وبعد  اإيل،  للنظر  طرفه  اأحد  يرفع  ومل  بينهم،  فجزت  �سكوت،  واجلميع  كبرية، 
�سمت نحو ربع �ساعة قام اأحدهم وح�سر عن راأ�سه، ثم بعد اأن اأبدى بع�س زفرات 
بع�سها ِمْن ِفيه وبع�سها من منخريه، األقى على احلا�سرين جماًل م�سو�سة م�سطربة 
�سيًئا، وملا فرغ من ذلك  اأحد غريه فهم منها  اأنها من االإجنيل، فال هو وال  زعم 
ان�سرفت اجلماعة ف�ساألت م�سيفي: »ما بال حكمائكم ير�سون بهذا الهذيان؟«، 
فقال: »اإنا م�سطرون اإىل اأن نرخ�س فيه؛ الأنا ال ندري هل ال�سخ�س الذي يقوم 
للخطبة يكون قيامه بوحي من الروح اأو احلماقة فن�سغي اإىل ذلك ونحن �سابرون 

مرتابون، بل نرخ�س اأي�ًسا للن�ساء يف الكالم. 

وقد يتفق اأن يوحى اإىل اثنني اأو ثالثة يف وقت واحد، فمن ثم يقع �سجيج 
لنجد  واإنا  »ال  قال:  ق�سي�سون؟«،  اإًذا  فيكم  »األي�س  فقلت:  اهلل«،  بيت  ولغط يف 
اأنف�سنا بدونهم يف حال اأح�سن«، ثم تال من كتاب ما معناه اأن اهلل تعاىل مل ير�س 
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اأن نعني اأحًدا لقبول روح القد�س يف اأيام االآحاد اإخراًجا ل�سائر املوؤمنني منه، ثم 
قال: »احلمد هلل على اأنا نحن دون �سائر النا�س ال ق�سي�سني لنا، ومل نرتك ولدنا 

عند مر�سع اإذا كان عندنا لنب يغذوه«.

ما ظهر  �سنة 1642، وذلك عند  اإنكلرتة  »وانت�سار مذهبهم كان يف  قال: 
فيها ثالثة مذاهب اأو اأربعة اأ�سرمت فيها نار احلرب بني االأهلني تعبًدا هلل تعاىل، 
فقام اإذ ذاك رجل ا�سمه جورج فوك�س من كورة يقال لها »لي�س�سرت«، وكان ابن 
ا  رجل ن�ساج للحرير، فاأخذ يعظ النا�س وهو ابن خم�س وع�سرين �سنة، وكان اأميًّ
حميد ال�سرية، لكنه كان معتوًها فكان يلب�س جلًدا من راأ�سه اإىل قدمه، ويطوف 
من قرية اإىل اأخرى مقبًحا على احلرب وعلى اأهل الكني�سة، ولو اأنه ذم الع�سكر 
وحدهم ملا كان لقي ما يخاف منه، اإال اأنه ملا كان ذمه موجًها اإىل روؤ�ساء الدين، مل 
يلبث اأن قب�س عليه واأح�سر بني يدي قا�سي دربي وهو على ذلك الزي وقلن�سوته 
اجللد على راأ�سه، فبادره اأحد اجلند بلكمة على خده، وقال: »قبًحا لك، اأمل تعلم 
اأنه ينبغي لك اأن حت�سر بني يدي القا�سي حا�سر الراأ�س؟« فاأدار له فوك�س خده 

ا باهلل.  الثاين، والتم�س عليه اأن يلكمه لكمة اأخرى حبًّ

اهلل  ا�سم  اأتخذ  لن  »اإين  فقال:  ي�ساأله  اأن  قبل  مييًنا  القا�سي  تقا�ساه  ثم 
بالباطل اأبًدا«، فغاظ ذلك القا�سي حتى اأر�سله اإىل دار املجانني يف دربي؛ ف�سار 
وهو يحمد اهلل على ذلك، فلم ياأل املاأمورون بجلده جهًدا، فكان فوك�س يت�سرع 
اإليهم اأن يزيدوه من هذه النعم ل�سالح نف�سه فما ردوا طلبته، ولكنهم عجبوا منه، 
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فاأخذ حينئٍذ يعظهم وينذرهم فت�ساحكوا منه اأواًل، ثم اأ�سغوا اإليه وارتاحوا لقوله، 
و�سّدقه كثريون منهم، ثم ملا اأخرج من ال�سجن جعل يطوف يف البالد ومعه اثنا 
�س نف�سه اأي�ًسا للجلد  ع�سر رجاًل ممن متذهبوا مبذهبه وهو يذم اأهل الكني�سة، فعرَّ
مرة بعد مرة، فلما اأخذ يوًما اإىل مو�سع النكال األقى على احلا�سرين خطابًا بغاية 
اإىل حماماته  الباقني  وا�ستمال  نف�ًسا  مذهبه خم�سني  اإىل  منهم  فهدى  احلما�سة، 

حتى اأنقذوه من تلك الورطة، وجعلوا بدله الق�سي�س الذي ت�سبب يف معاقبته. 

ثم ا�ستمال اأي�ًسا بع�ًسا من جند كرومول، فاأنكروا احلرب واأبوا اليمني، فاأمر 
باأن يقب�س عليهم اإذ مل يكن يريد اأنَّ فرقة من النا�س ال حَتُ�ّس على القتال، فقب�س 
اأن يزيد يف عدد الدخالء،  اأن �ساأن اال�سطهاد  اإال  عليه وملئت ال�سجون منهم، 
فزادوا ثباًتا يف معتقدهم، واآمن لهم ال�سجان اأي�ًسا، والذي زاد يف هذه -ال�سيعة 
ا ميكنه من التكلم مبا يخالف  ف�ساًل عما ذكر هو- اأن فوك�س كان يعتقد باأن له �سرًّ
عادة الب�سر، فاأخذ يرجف ويرتع�س وَيَتاأَّوى)1)، ويكظم نف�سه ويتنف�س ال�سعداء، 
اأن �سار له دربة بالوحي عظيمة، حتى مل يعد يقدر على الكالم اإال  فلم يلبث 
به، وكانت هذه اأول منحة اأفادها لتالميذه، فاأ�سرعوا يف حماكاة اإمامهم يف تغيري 
�سموا  َثمَّ  ومن  امل�ستطيع،  جهد  عليهم  الوحي  هبوط  عند  واالرتعا�س  ال�سحنة 

»كويكر�س« اأي مرتع�سني.

ى: ي�سم بع�سه اإىل بع�س. )م). )1) َيَتاأَوَّ
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اأما العامة فاإنهم نبذوهم، واتفق مرة اأن قال فوك�س الأحد الق�ساة جهًرا بح�سرة 
جمع كبري: »احذر لنف�سك يا �ساح، فاإن اهلل يعاقبك �سريًعا على ا�سطهادك االأطهار«، 
وكان هذا القا�سي مولًعا بال�سراب وكان ي�سكر يف كل يوم، فاعرتاه بعد يومني فالج 
اأودى به، وكان يهم اإذ ذاك باأن مي�سي حكًما بحب�س بع�س الكويكر�س، فخلج قلوب 
النا�س اأن موته كان �سبًبا عن ا�سطهاده الرجل الطاهر ال عن اإدمانه على ال�سرب، 
ف�سار هذا املوت الفجائي �سبًبا يف اجتذاب كثري من النا�س اإىل مذهب الرجل اأكرث 
من األف موعظة واألف ليَّة)1). فلما راأى كرومول عددهم يتزايد يف كل يوم رغب يف 
اأن ي�ستميلهم اإليه، فعر�س عليهم املال فاأبوه، فقال يوًما: »لعمري اإن هذا الدين هو 
الدين الوحيد الذي مل ن�ستطع اأن نغلبه باملال«، ثم �ساروا عر�سة لال�سطهاد يف عهد 
الع�سر لالأكلريو�س  اأداء  الدين ولكن المتناعهم من  لي�س الأجل  الثاين،  كرلو�س 

وخلطابهم الق�ساة »باأنت«، والمتناعهم من اليمني التي يوجبها ال�سرع.

ويف �سنة 1675 قام رجل من اأهل �سكوتالند ا�سمه روبرت باركلي، وقدم 
للملك معذرة عن الكويكر�س، وهي من اأح�سن ما كتب يف هذا الباب، اإذ مل 
والن�سح  احلق  الكالم  اأودعها  واإمنا  واالإطراء،  التمجيد  من  �سيًئا  فيها  يرتكب 
فاإنك  والبوؤ�س،  والنعيم  واملر،  احللو  ذقت  قد  »اإنك  اآخرها:  يف  وكتب  ال�سديد، 
طردت من البالد التي ملكت فيها، و�سعرت بثقل الظلم، فكان ينبغي لك اأن 
املحن  تلك  بعد  يلني  قلبك ال  فاإن كان  والنا�س،  الظلم مقت عند اهلل  اأن  تعلم 
اأعظم،  يكون  اإثمك  فاإن  بوؤ�سك،  يف  ين�سك  مل  الذي  اهلل  ون�سي  واخلريات، 

ة: ن�سيحة. )م). )1) َليَّ
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وهالكك اأ�سد، فاإياك من االإ�سغاء اإىل ما يطريك به اأهل ديوانك، بل ا�سغ اإىل 
�سوت ال�سمري الذي لي�س من �ساأنه االإطراء وال التمليق، »من �ساحبك االأمني 

واأحد رعيتك روبرت باركلي«. 

واأعجب من ذلك اأن هذه الر�سالة مع كونها �سدرت من رجل خامل الذكر، 
فقد جنعت يف قلب امللك، حتى كف اال�سطهاد عنهم، ويف هذه االأثناء ظهر وليم 
بن النبيه، وبث مذهب الكويكر�س يف اأمرييكا اإىل اأن قال: »ولي�س الأهل املذهب يف 
اإنكلرتة اأهلية الأن يكونوا من اأهل جمل�س امل�سورة، وال اأن يتولوا املنا�سب العمومية 
من  هو  اإمنا  املال  ك�سبهم  فجل  االأمرين،  يف  منه  بد  ال  مما  اليمني  من  المتناعهم 
التجارة، وحيث كان غنى االأوالد اإمنا هو من كد والديهم كان لهم مطمح اإىل ك�سب 
ال�سرف واالأزرار والقفازين، وي�ستحيون من اأن يقال لهم كويكر�س فيذهبون مذهب 

الربوت�ستانط ليكونوا يف عداد اأهل ال�سمت والطراز« اإلخ. 

ويف بر�ستول اأي�ًسا كني�سة لليونيتاريني، ومعناها املوحدون، يعتقدون بوجود 
اإله واحد فقط، واأن عي�سى امل�سيح اإمنا كان ب�سًرا، واأنه اإمنا قيل له: ابن اهلل من قبيل 
التعظيم، كما قيل اأي�ًسا ل�سليمان ابن داود، وهم يف البلد اأ�سحاب وجاهة وثروة. 

وفيها اأي�ًسا زمرة ت�سمى �سيعة �سويدنربغ، اعتقادهم اأن اهلل واحد اأحد، واأنه 
ظهر يف نا�سوت امل�سيح، واأن ج�سم امل�سيح هو املراد بقولهم االبن، واأن الالهوت هو 
الذي يقال فيه: اإنه االأب اخلالق، وباجلملة فاإن امل�سيح هو عندهم االبن وروح القد�س 

ومظهر الالهوت. ومن�سئ هذا املذهب رجل جرماين ظهر منذ �ستني �سنة تقريًبا. 
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اأنهم يوؤولون كل لفظة وردت يف التوراة مبعنى غري الظاهر،  ومن �سططهم 
فيوؤولون لفظة �سورية مثاًل بالعلم واملعرفة، وخيل م�سر باملنعة، واجلبل باحلماية، 
وقد األف �سويدنربغ يف ذلك موؤلًفا �سخًما ال يكاد القارئ يختمه يف ب�سع �سنني. 
ومن كالمه ملا كان للكلمة ا�ستعماالت كثرية، وكان امل�سيحييون االأولون �سذًجا 
اأقانيم، فاعتقد به  يفهمون كل �سيء على ظاهره، فرقوا الالهوت، فجعلوه ثالثة 
كذلك من خلفهم اإىل اأن قال: الأنه ما اأحد يدخل ال�سماء وهو يعتقد بثالثة اآلهة.

ويف بر�ستول مرقب فيه مق�سورة عالية مظلمة لها كوة يف اأعالها مراآة، يقع 
عليها نور ال�سم�س فرتت�سم �سواحي املدينة به على مائدة لها �سطح جموف، فريى 
الناظر فيها النهر وال�سجر والرجال والن�ساء واملا�سية، فيخيل له اأنه بينهم. وقيل: 
اإن رجاًل راأى يف هذه املائدة زوجته متا�سي رجاًل وهو يقبلها فعرفها، فلما رجع اإىل 

داره خا�سمها خ�ساًما اأوجب الفراق. 

وكانت �ساحبة املحل الذي نزلت فيه مولعة باملزمرة، وهي اإمرار اليد على 
وجه اإن�سان حتى يغيب عن االإدراك، وهي ن�سبة اإىل رجل من�ساوي ا�سمه مزمر، 
فا�ستقوا منه فعاًل، يقال: مزمره اأي عاجله باإمرار اليد؛ وذلك اأنهم يعتقدون اأن يف 
بع�س االأج�سام خا�سية توؤثر يف غريها على مقت�سى ما ينويه املوؤثر، وقد �سمعت 
من ال�ست املذكورة اأن بع�س االأطباء مزمر خادمة لها حتى َخرَثَت)1) نف�سها، ثم 
مل�س من راأ�سها مبعث االأنفة واملدافعة، وقال لها: اأنت دميمة«، فقالت: »ال بل اأنا 
اأح�سن خلق اهلل وجًها«، ثم مل�س مبعث الكرم، فقالت: »بالباب م�سكني خذوا 

)1) خرثت نف�سها: ثقلت واختلطت. )م).
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هذا الدرهم واأعطوه اإياه«، ثم مل�س مبعث الغ�سب فجعلت تهيج وت�سعث �سعرها، 
فاأراد اأن يرجعها اإىل حالتها، وارتاب يف ا�ستطاعته على ذلك فلم يقدر، وبقيت 
واأحلته عن  اأثرت يف �سخ�س  اإذا  هائجة م�سطربة؛ وذلك الأنك  اجلارية كذلك 

حالته و�سئت رده لزمك اأن تعتقد اعتقاًدا يقيًنا باأنك م�ستطيع عليه. 

قوة  من  يخرجها  اأن  فحاول  اآخر،  بطبيب  ا�ستدعوا  عجزه  له  تبني  فلما 
تاأثري االأول بوا�سطة االإمرار فلم يتم له ذلك بالكلية، واإمنا اأ�سعف منها اأثر االأول 
اإ�سعاًفا، فباتت على تلك احلالة، وملا اأ�سبحت خف ما بها ثم �سفيت، ويقال: اإنه 
اإذا اأمر ال�سخ�س املوؤثر فيه بقتل اإن�سان قتله، اأو بق�ساء حاجة ق�ساها دون تلبث، 
حتى اإنه ليفعل ما فيه �سر نف�سه. واإنه يدل على اأ�سخا�س واأماكن مل يكن راآها 

من قبل وينعتها كما هي.

واتفق اأن جارية ال�ست املذكورة اأ�سابها ورم يف وجهها عن وجع �سر�س، 
فاأجل�ستها على كر�سي ومزمرتها حتى غ�سيها �سبات، ويب�ست جوارحها، فاأخذت 
�سيدتها تنفخ عليها، وما زالت بها حتى �سفتها باملرة، ومرة اأخرى اأجل�ستها اأمامي ثم 
لوت يديها اإىل �سدرها ثم اأمرت يديها على وجهها، فما لبثت اأن غم�ست عينيها، 
فاأمرتها اأن مت�سي من ذلك املحل اإىل غرفة، فم�ست وعيناها مغم�ستان، و�سيدتها 
»اأين  املخدومة:  قالت  و�سلت  فلما  �سيء،  راأ�سها  ي�سدم  اأن  خيفة  بها   مم�سكة 
تريدين القعود، على الكر�سي اأم على االأريكة؟«، فقالت: »بل على الكر�سي«، 
فقالت لها: »لك ذلك« فجل�ست، ف�ساألتها عن اأي �سيء ي�ستغل فالن به، فقالت: 
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»هو ناظر اإىل �ساعته«، قالت: »كم ال�ساعة االآن؟«، قالت: »احلادية ع�سرة وربع« 
فنقلت اإ�سبعها اإىل مو�سع اآخر من دماغها وقالت: »اأخطاأت«، فقالت: »بل خم�س 
دقائق بعد الظهر«، ثم اأمرتها بالغناء فغنت ثم بال�سحك ف�سحكت، ثم �ساألتها عن 
خادمة لها كانت قد ذهبت �سباح ذلك اليوم اإىل اأمها، ماذا ت�سنع؟ فقالت: »اإنها 
واإنها  املزمرة،  من  لتعفيها  تكلمك  اأن  منها  وتطلب  �ساأنك،  يف  اأمها  تكلم  االآن 
تتمنى اأن تراك مرة متزمرين اأحًدا«، فلما رجعت اخلادمة يف الغد �ساألناها عن ذلك 

فاأجابت مبا ذكر، ثم اإنها نفخت عليها واأمرت عليها يديها �سعًدا فاأفاقت. 

اأهل  لها  اإنكاًرا  النا�س  واأ�سد  ا  جدًّ فرن�سا  يف  �سهرت  قد  اخلا�سية  وهذه 
املر�سى  وي�سدف  النبوة  ال�سك يف  يوجب  بها  فاإن االعتقاد  واالأطباء،  الكني�سة 
عن االأطباء، و�ساأذكر يف و�سف باري�س ما جرى بيني وبني اإحدى هوؤالء الن�ساء 

ويف هذا القدر االآن كفاية. 

رحلة �إىل بع�س جبال و�ل�س

ثم �سافرت من بر�ستول ق�سد اأن اأرى بع�س جبال وال�س فين�سرح �سدري؛ 
واإن  وهي  ومروج،  حقول  عن  عبارة  �سابًقا  ذكرت  كما  كلها  االإنكليز  بالد  الأن 
تكن نا�سرة اإال اأنه ال �سيء يبعث على اإدارة الفكر واإجالة اخلاطر كروؤية االأماكن 
املختلفة نحو اأن يكون فيها �سهل وجبال واآكام)1) واأودية وِغَيا�س فكلما تعددت 

املناظر للعني كرثت اخلواطر يف الذهن، وتنوعت الهواج�س يف ال�سدر. 

)1) اآكام: روابي وتالل �سغرية. )م).
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ف�سافرت يف الباخرة فبلغت فر�سة ت�سمى »نيوبورت« اأي املر�سى اجلديد يف 
نحو �ساعتني ون�سف فبت هناك تلك الليلة، ويف الغد �ساألت عن اأقرب اجلبال، 
فقيل يل: »اإذا طلعت هذه العقبة ظهر لك«. فطلعتها ودللت على جبل ي�سمى 
»لندوغو« وهي كلمة وال�سية؛ الأنه ال يوجد يف لغة االإنكليز كلمة تنتهي بحرف 

الواو، ف�سرت اإليه ما�سًيا؛ اإذ مل اأجد راحلة تبلغني اإليه.

اأميال  �سبعة  يقول:  بع�سهم  فكان  بعده  مقدار  عن  املارين  اأ�ساأل  فكنت 
وبع�سهم خم�سة وبع�سهم �ستة، ف�ساألت عن بلدة اأ�سرتيح فيها َفُدِلْلُت على قرية 
بع�سهم ي�سميها مدينة، وبع�سهم قرية، وبع�سهم بلًدا، وهي عبارة عن �ستني بيًتا. 
ف�ساألت عن مطعم فدللت على بيت م�سهور عندهم، فاأردت اأن اآكل بي�ًسا لعدم 
وجود اللحم وال�سمك عندهم، فقلت ل�ساحبة املحل: »اإين اأريد بي�ًسا«، فقالت: 
»الأي �سبب؟« قلت: »لالأكل«، قالت: »ما ثم بي�س يف هذا االأوان« -مع اأنه كان 
ف يف القرية حتى جاء ببي�ستني بعد  يف ال�سيف- فاأحلحت عليها فبعثت من َطوَّ
اجلهد، فقلت: »اقليهما بال�سمن«، فلم تفهم فاأعدت عليها الكالم، فقالت: »تريد 
اإغالء؟«  هذا  يكون  »فما  قالت:  »نعم«،  قلت:  ال�سمن؟«،  البي�س يف  تك�سر  اأن 
اأفعله يف عمري قط ف�سفه يل«، قلت:  مما مل  قالت: »هذا  »بل هو قلي«،  قلت: 
»ت�سعني املقالة اأواًل على النار، ثم ت�سبني فيها ال�سمن حتى يذوب، ثم تك�سرين 
اأن تتواله من االآن  اأمرهما، قالت: »فاالأوىل  اأتوىل بعد ذلك  واأنا  البي�ستني فيه، 

وتقليهما كما ت�ساء«. 
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الطبخ،  اأنواع  اأدنى  القوم  هوؤالء  بجهل  اإ�سعاًرا  الواقعة  هذه  اأوردت  واإمنا 
واملتفننون منهم يقلون البي�س مبائه ومن حتته لباب اخلبز. ثم اإن هذا اجلبل، واإن 
يكن منظره يف احلقيقة مما ت�سرح فيه العني وين�سرح به ال�سدر بالن�سبة اإىل بالد 

ا اأو اأكمة.  االإنكليز املحتتنة)1)، اإال اأنه بالن�سبة اإىل بالدنا يعد دكًّ

واعلم اأن اأهل وال�س هم اأهل �سجاعة وب�سالة، وهم احَلِريُّوَن باأن يقال لهم: 
بريتانيون، فاإنهم مل يربحوا يف منعة، ولهم لغة خا�سة بهم، اإال اأن كرباءهم واأغنياءهم 
لغتهم،  تعلم  على  اأقبلوا  االآن  فيها  االإنكليز  مكاتب  ولكرثة  باالإنكليزية،  يتكلمون 
غري اأن لغتهم االأ�سلية مل تزل م�ستعملة، وهي ت�ستمل على بع�س حروف احللق 

كاللغات امل�سرقية، ويقال: اإنها ت�سبه لغة اأهل بريتون من فرن�سا اأو اإنها هي بعينها. 

والتمدن والتاأدب عند الفالحني هنا اأقل منهما عند فالحي اإنكلرتة، وقد 
كانت بالدهم يف الزمن القدمي م�ستقلة بنف�سها، واأول من اأحلقها بحكومة االإنكليز 
كان اإدورد االأول، وذلك يف �سنة 1282 عند موت  اأمريهم »لويلن«، لكنهم بقوا 
 1284 �سنة  يف  ولًدا  اإليه  امل�سار  امللك  رزق  اأن  اإىل  اال�ستقالل  يحاولون  بعدها 
ا بويل العهد يف بيت امللك،  ف�سماه من دهائه اأمري وال�س وبقي هذا اللقب خا�سًّ
لروؤ�ساء  وقال  وال�س حمله على ذراعيه،  اأمري  ابنه  امللك حني �سمى  اإن  ويقال: 
الكلمة  هذه  ف�سارت  وملككم،  بلديكم  هذا  ومعناه  دين«  »اأخ  بلغتهم:  وال�س 

�سعاًرا يكتب على تر�س اأمري وال�س اإىل يومنا هذا.

)1) املحتتنة: امل�ستوية. )م).
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ويف اأبجدية االأوقات اأن اأهل وال�س كانوا ي�سمون قدميًا »�سلت�س« وهم اأ�سالف 
الربيتانيني، وكانوا اأول من �سكن بريتانيا، ولفظة »بريتانيا« ت�سمل اإنكلرتة و�سكوتالند 

ووال�س، وكانت ت�سمى »البيون« وهم اإىل االآن ياأنفون من اأن يقال لهم: اإنكليز.

ثم احتدت )وال�س))1) باإنكلرتة، وعدت منها باأمر جمل�س امل�سورة، وذلك يف 
�سنة 1535. فاأما اإرالند فاإن اإحلاقها باإنكلرتة كان يف �سنة 1810.

�لعودة �إىل بر�شتول

ثم رجعت اإىل بر�ستول، وتعرفت باأحد اأفا�سل االإنكليز الذين اأولعوا بحب 
واإمنا لقب  للتفاخر وال للتك�سب، ويقال له: دكطر »جون نيكل�سن«؛  اللغات ال 
لفظة  فاإن  الدرجة،  هذه  ونال  النم�سا  بالد  يف  الفل�سفة  در�س  كان  الأنه  بدكطر 
الدكطر يو�سف بها كل من الطبيب والرباين والفيل�سوف على حد �سوى، وكان 
قد تعلم اأي�ًسا لغتنا، ولكن مل يكن �سمعها قط من اأهلها، فلما كنت اأن�سده منها 
اأزوره يف حمله الكائن يف بلدة برنيث  اأن  كان يطرب غاية الطرب. فدعاين اإىل 
من �سمايل اإنكلرتة، فلما راأيت اأن م�سامرته غنم واإجابته حتم وعدته بذلك، ثم 
ملا فرغت مدة الدكطر »يل« من بر�ستول عزم على الرجوع اإىل القرية امل�سئومة، 
ف�سافر قبلي باأيام، ف�سرت الأرى بلدة »باث« فبلغتها يف نحو ع�سرين دقيقة، فاأول 
ما دخلتها راأيت امراأة تغني وغالًما ي�سرب بال�سنطري املعروف عندنا، ولكن على 

)1) اعتمدنا يف اإ�سافة ما بني القو�سني على الطبعة االأوىل لي�ستقيم املعنى. )م).
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اأحلانهم، ف�ساألت بع�ًسا عن ا�سم االآلة فلم يعرفها، ف�ساألت العازف به، فقال ا�سمه: 
»دل�سمر« وهو من الالتينية م�ستق من احلالوة.

يف »باث« و »جلتنهام«

و»باث« هذه بلدة ظريفة، بناوؤها من احلجر، وموقعها بني اأودية نا�سرة وتالل 
حماًما،  اأي  باًثا  �سميت  ولهذا  فيه؛  ُي�ْسَتَحمُّ  معدين  مباء  م�سهورة  وهي  بهيجة، 
ال�سباط وغريهم ممن كانوا  املتقاعدين من  الكرباء واالأغنياء وال�سيما  وهي مقر 
يف الهند، واأهلها ينفرون من الغريب وي�سلقونه باأل�سنتهم، وكذا هي �سائر بلدان 

االإنكليز غري املطروقة من الغرباء. 

ثم رجعت اإىل بر�ستول و�سافرت اإىل جلتنهام، فبلغتها يف �ساعتني، وهذه 
فاإنه من احلجر -  بنائها -  اأظرف املدن حل�سن  املدينة معدودة عند االإنكليز من 
ولنظافة طرقها وكرثة االأ�سجار يف �سواحيها، ولكن لي�س فيها حمال للهو والقهوة 
وال مطاعم ح�سنة، وقد اأردت اأن اأتغدى يف الظهر فلم اأجد �سيًئا عتيًدا فا�سطررت 

َط علي اأن ال اأدخن.  اإىل ال�سواء من ال�ساأن وا�ْسرُتِ

من كلو�شرت �إىل �أك�شفورد

ثم اأردت اأن اأ�سافر اإىل اأك�سفورد، فقيل يل: اإنه ال ميكن ذلك اإال اإذا رجعت 
اإىل كلو�سرت، فعدت وملا دخلت البلد اإذا بزحام وخلق كثري، ف�ساألت عن �سبب ذلك، 
فقيل يل: اإنه عيد ا�ستئجار اخلادمني واخلادمات، وذلك اأن املخدوم ي�ستاأجر خادمة 
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اإىل اأجل، فال ميكن لالأجري اأن يخليه اإال الأ�سباب، ومع هذا الزحام وال�سجيج فلم 
يكن من �سيء ُيرنى)1) اإليه اإال بنًتا كانت مت�سي على خ�سبتني. 

للقلب،  كاظمة)2)  قذرة  قدمية  وهي  احلديد،  �سنع  البلدة هي حمل  وهذه 
اأك�سفورد - وقد  اإىل  ثم اجتزت بعدة بلدان منها ا�ستورد فيها معامل اجلوخ ثم 
على  ي�ستمل  فيها  بيًتا  ا�ستاأجرت  قد  وكنت  القرية،  اإىل  ثم   - ذلك  ذكر  تقدم 
اأمكن«  غري  »متمكن  على  احلال  اقت�سى  ما  قدر  على  وفر�سته  م�ساكن،  اأربعة 
البطاط�س،  اأولها  البقول  منه من  بد  ما ال  َمْبَقَلِته)3)  يزرع يف  وا�ستخدمت رجاًل 
واأخذت اأت�ساغل بذلك تنفي�ًسا للكرب وت�سلية للهّم، فلم األبث اأن فجعت بولد 
يل، وحيث مل يكن يف القرية وال فيما يليها طبيب يوثق بعلمه -فاإن املتطببني يف 
بالد الفالحني اإمنا هم نفاية اأطباء املدن- اأ�سفقت على الباقي فرحلت من القرية 

قا�سًدا لندرة، وغادرت البيت كما هو.

وكان عليَّ – بادئ بدء)4) اأن اأكلم كاتب اجلمعية واأخربه مبا اأ�سابني، فلما 
فا�ستعظم ذلك مني  انقطعت عن الكالم،  النحيب والبكاء حتى  قابلته غلبني 
على �سني، فاإن االإنكليز قلما يبكون على فائت. ثم ملا اأعلمته بال�سبب و�سكوت 
له ما القيت يف القرية، واأين اأخ�سى اأن اأموت قبل جناز الرتجمة راأى اأن االإبقاء 

)1) ُيرنى اإليه: ُينظر اإليه. )م).
)2) كاظمة: كامتة. )م).
)3) َمْبَقَلِته: اأر�سه. )م).

)4) بادئ بدء: ال�سيء الذي يفعل اأواًل. )م).
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على حياتي هو ال�سواب، واأن االأوفق يل وللتوراة اأن اأمكث يف كمربيج؛ الأكون 
غري بعيد عن الدكطر »يل«. 

واتفق مدة مكثي يف لندرة اأن وقع �سباب كثيف دام �سبعة ع�سر يوًما حتى 
احتجنا يف بع�سها اإىل اإيقاد امل�سباح نهاًرا لتهدي اأيدينا اإىل اأفواهنا. فراأيت اجلالء 
اأجلى واأوىل، فمن َثمَّ �سرت اإليها فبلغتها بعد نحو اأربع �ساعات، وهذه املدينة ال 
ملهى بها وال حظ �سوى م�ساهدة املدار�س واالأ�ساتذة واملتعلمني، وهم من التكرب 
وال�سلف مبكان اإخوانهم طلبة العلم يف اأك�سفورد، وبعد و�سويل بيوم جرى النزاع 
واللكام ما بني اأهل املدار�س واأهل البلدة كما جرى يف اأك�سفورد، وفيها تعرفت 
ببع�س ف�سالء االإنكليز ممن عنوا بالعربية، منهم الفا�سل م�سرت وليم�س الذي هو 
االآن مدر�س فيها، والفا�سل م�سرت بر�سطون الذي ترجم خم�ًسا وع�سرين مقامة 

من مقامات احلريري اإىل االإنكليزية. 

ومنهم الفا�سل م�سرت جون برطون قراأ عليَّ جزًءا من املقامات، وكان الذي 
ا كان يعلمه لغته، واإنه غاب عنه مدة ف�ساألني عنه تلميذه ذات  فني به يهوديًّ َعرَّ
يوم، فقلت: »ال اأدري اأين هو؟ واإمنا الح يل من �سيماء وجهه حني جاءين اأن يف 
اأنه كان ي�ساجع بنته وهي دون  اأن �سهر عنه يف البلد  ا«، ثم مل يلبث  اأماقيه �سرًّ
الع�سر �سنني، وكان ذلك دابه معها مدة مديدة، فحكم عليه بالنفي املوؤبد، وقد 
اأَِدْبُت عند اأحد اأعيانهم وهو اأحد اأع�ساء جمل�س امل�سورة العام، واإذ كنا واقفني 
يف املجل�س نتحادث ملحت من بني القيام �سخ�ًسا يهم باأن يدنو مني ليكلمني، 
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فدنوت منه، فقال يل: »قد طاملا اأردت اأن اأ�ساألك عن �سيء يف بالدكم، فهل مَتُنُّ 
علي باجلواب؟«، قلت: »ما هو«، قال: »اإذا برك اجلمل اأي�ستطيع اأن يقوم وحده؟«، 

قلت: »لو �ساألتني عن الظعائن)1) الأخربتك، فاأما اجلمل فال اأدري«. 

�إىل بلدة �لدكطور نيكل�شن

ثم ملا حان وقت تعطيل املدار�س قبل عيد امليالد، تذكرت ما وعدت به 
دارنكطون،  اإىل  ومنها  لندرة،  اإىل  �سافرت  َثمَّ  فمن  »نيكل�سن«،  الدكطر  �سديقي 
اأقا�سه  فبلغتها بعد نحو اثنتي ع�سرة �ساعة قا�سيت فيها من الربد والتعب ما مل 
يف عمري كله، وهنا ينبغي اأن يالحظ اأن ال�سفر يف �سكة احلديد واإن يكن اأ�سرع 
واأ�سهل، اإال اأنه يف بالد االإنكليز معنت مكمد)2)؛ الأن الغريب ال يجد من الركاب 
من يدل عليه بحرمة ال�سفر والتعب فيكامله، فرتى كل واحد بيده �سحيفة االأخبار 

يطالعها م�ساء �سفره كلها. 

طه)3)،  ت�سخُّ يفثاأ  ما  وامل�سروب  املاأكول  �سيًئا من  الرتل ال يجد  واإذا وقف 
ولي�ست القهوة عندهم اإال ماء َدِخن)4) �سخن؛ ولهذا كان اأكرث االإنكليز ي�سافرون 
النهار كله وال ياأكلون �سيًئا من حوانيت املواقف، واإمنا يتزودون الطعام وال�سراب 

)1) الظعائن: اجلمال امل�سافرة. )م). 
)2) ُمْعِنت: �ساق، وُمْكِمد: حمزن. )م).

طه: يك�سر حدة غ�سبه. )م). )3) يفثاأ ت�سخُّ
)4) َدِخن: متغري الرائحة. )م).
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من ديارهم، وهو يف احلقيقة اأوىل، فاأما مواقف فرن�سا فاإن فيها كل ما األفه االإن�سان 
يف بيته، على اأن باعة املاأكول وامل�سروب يف بالد االإنكليز اأ�سد خلق اهلل �سطًطا)1)؛ 

فاإنهم يتقا�سون على فنجان قهوة الدخن ن�سف �سلني.

ثم �سافرت من دارنكطون يف ال�ساعة الثامنة �سباًحا فو�سلت اإىل برنيث يف احلادية 
بعد الظهر، ومررنا يف خالل ذلك بعدة قرى ومدن، من اأعظمها بر�سطون، �سكانها نحو 
مائة األف نف�س، وهي مدينة �سغل ومتجر، �سهرية مبلتقى االأرتال فيها، مير بها يف كل 
يوم اأكرث من مائتي رتل، وهو عبارة عن �سف عواجل متنا�سقة بع�سها اإىل بع�س، وكان 
الربد وقتئٍذ عارًما والثلج مت�ساقًطا، فلما بلغت برنيث �ساألت عن مقام الدكطر »نيكل�سن« 
فاأر�سدت اإليه لكونه �سهرًيا يف البلد، فلما راآين رحب بي غاية الرتحيب، واأنزلني يف داره 

خري منزل، واأكرمني مبا ال مزيد عليه فجزاه اهلل عني خرًيا. 

ا؛ الأنه يحوي جبااًل واأودية، واأعظم جباله  اإقليم برنيث َح�َسٌن جدًّ اإنَّ  ثم 
هل فلن، ارتفاعه نحو ثالثة اآالف قدم، وهو خم�سو�س مبعادن الفحم، واأهل البلد 
نحو �سبعة اآالف، ويف اأول يوم من اإبريل ُح�ِسَدْت النا�س يف الطرق ومعهم اأعالم 
واآالت طرب، ف�ساألت �سديقي عنها، فقال: اإن جمعية هنا ت�سمى جمعية اأالد 
من �ساأنهم اأن يجتمعوا يف كل ثالث �سنني مرة ملوا�ساة بع�سهم بع�ًسا، في�سنعون 
وليمة يف هذا اليوم ويتلون ما تقرر عندهم من الرتتيب، ثم ين�سرف كل منهم 
اإىل حمله، ومثل هذه اجلمعيات يف بالد االإنكليز ال يعد وال يح�سى، واأهل ذلك 

)1) ال�سطط: املبالغة يف الظلم. )م).
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خ�سب،  من  فالحيهم  ونعال  للتدفئ،  اأكتافهم  على  ب�َسْملة)1)  يلتحفون  ال�سقع 
وعي�سهم اأجهد من عي�س غريهم، واأنح�سهم من يعمل يف املعادن.

�لتوجه �إىل �شكوتالند

ثم عنَّ يل اأن اأ�سافر اإىل �سكوتالند الأرى قاعدتها، وهي اأيدنبورغ، اإذ كنت 
غري بعيد عنها فودعت م�سيفي، و�سافرت اإىل ليفربول فو�سلت اإليها بعد �سفر نحو 
�ست �ساعات، وهذه املدينة هي من اأعمر مدن اإنكلرتة بعد لندرة ومن�س�سرت، فال 
يزال مر�ساها م�سحونًا بال�سفن و�سفنها م�سحونة بالب�سائع، ومنه ت�سافر اإىل جميع 
االأقطار، وهي تقابل مر�سيلية يف فرن�سا، كما اأن من�س�سرت تقابل ليون يف كونها ذات 

معامل للحرير والثياب، ولندرة تقابل باري�س. 

ليفربول ومن�ش�شرت

ويف ليفربول عدة مالٍه ومالعب وحوانيت بهيجة واأبنية ح�سنة، من اأعظمها 
املحل الذي يقال له: قاعة البلد، واأهل املدينة ال ي�سخرون من الغريب وذلك 
�سنة  لندرة يف  وبني  بينها  احلديد  �سكة  افتتاح  وكان  بالغرباء،  اختالطهم  لكرثة 
1838، وطول قبوتها ميل وربع، وكانت يف الزمن القدمي حمل �سيد لل�سمك، ثم 
�سريها امللك هرني الثامن حملة الجتماع الع�ساكر وجتريدهم منها لفتح اإرالند. 

ف به. )م). )1) ال�سملة: قطعة من القما�س ُيتلفح بها وهي اأي�ًسا ك�ساء من �سوف ُيَتلفَّ
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اأ�سهر  املدينة  وهذه  �ساعة،  نحو  يف  فبلغتها  من�س�سرت  اإىل  منها  �سافرت  ثم 
مدينة يف الدنيا بكرثة املنا�سج واالأنوال، وعدد ال�سناع فيها نحو ثمانني األًفا، فاإذا 
اعتربت اأن معظم االآالت يدور بالبخار ظهر لك اأن هذا القدر يقوم مقام اأربعمائة 
األف �سانع. قال الفا�سل ماكويل: اإن من�س�سرت هي اأعظم مدينة الأ�سغال القطن 
والن�ساجة، وكان القطن مذ خم�سني �سنة يجلب اإليها من اأزمري وقرب�س، وجملة 

ما ورد اإليها يف غاية القرن ال�سابع ع�سر مل يبلغ مليوين رطل. 

اأما االآن فاإن هذا القدر ال يكفي لعمل ثمان واأربعني �ساعة، فانظر اإىل هذا 
الفرق العظيم الذي ن�ساأ عن قوة البخار حتى اإنه جعلها تفوق يف الرثوة والغنى 
على قواعد اأوربا جميًعا وذلك نحو برلني ومدريد ولي�سبون، وكان اأهلها اإذ ذاك 
نحو �ستة اآالف، ومل يكن فيها مطبعة وال عاجلة، واالآن فيها مائة مطبعة وع�سرون 
�سانًعا للعجالت اهـ. قلت: وقد جلب اإليها يف ال�سنة املا�سية 56.000 عكم)1) اأو 
بالة من احلرير، ومن القطن 2.100.000 عكم، ويقال: اإن جميع حم�سول الدنيا 
من هذا ال�سنف االأخري يبلغ اأربعة ماليني يف ال�سنة، �سبعة اأجزاء منها حت�سل من 

اأمرييكا، واجلزء الثامن من �سائر البالد)2). 

)1) عكم: خيط اأو بالة. )م).
�سنة 1815   بلغ يف  اخلارج  من  اإنكلرتة  اإىل  الذي جلب  القطن  مقدار  اأن  اإنكلرتة  دولة  اإح�سائيات  من  علم   (2(
بلغ   1840 �سنة  ويف    229.000.000 املقدار  هذا  بلغ   1825 �سنة  ويف  اإنكليزي  رطل   99.000.000
592.000.000 ويف �سنة 1850  663.576.861 ويف �سنة 1860  1.390.938.752 وجلب اإليها يف �سنة 

1879  1.469.358.464 ومقدار ما خرج منها اإىل اخلارج بلغ 188.201.888 رطاًل.
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معامل بريتانيا و�شادر�تها

وجملة املعامل املوجودة يف بريتانيا مبوجب خال�سة حديثة العهد 5.177، 
اإرالند. وعدد  اإنكلرتة ووال�س، و530 يف �سكوتالند، و155 يف  منها 4.432 يف 
عدد  وجملة   .23.724 باملاء  يدار  وما   ،137.711 بالبخار  االأنوال  من  يدار  ما 
اجلملة   ،409.360 االإناث  ومن   ،273.137 الذكور  من  فيها  امل�ستخدمني 

 .682.497

ويف جميع اململكة 460 معماًل للحرير و417 معماًل للكتان، و525 معماًل 
للحبك، و1.505 معامل لل�سوف، و2.210 للقطن. وفيها - اأي يف معامل القطن - 
من ال�سناع وغريهم 379.218، ويف معامل ال�سوف 79.091، ويف معامل احلبك 
87.694، ويف الكتان 80.262، ويف احلرير 56.137 )1). وبلغ ثمن ما اأر�سل من 
هذه البالد من من�سوجات القطن يف ثالث �سنني اأحًدا وثالثني مليون لرية ومن 
ال�سوف ع�سرة ماليني فاأما قيمة جميع ما اأر�سل من بالد االإنكليز فقد بلغ يف �سنة 
1856 نحو 116.000.000 )2) لرية وقيمة ما يبعث من فرن�سا يف كل �سنة من 
االأمتعة امل�سنوعة وامل�سوغة تبلغ 100.000.000 فرنك وقيمة جميع ما يخرج من 
مملكة بريتانيا من اللوازم املتجرية وغريها تبلغ يف ال�سنة نحو 512.000.000 لرية. 

امل�ستخدمني  وعدد  معماًل   7.294 واإرالند  و�سكوتالند  ووال�س  اإنكلرتة  يف  املعامل  عدد  بلغ   1874 �سنة  يف   (1(
وال�سناع فيها 1.005.685 منهم 394.044 ذكور و611.641 اإناث.

)2)  بلغت قيمة جميع الب�ساعة التي خرجت من اإنكلرتة اإىل اخلارج يف �سنة 1879  191.531.758 لرية.
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ويف �سنة 56 بلغ قيمة املبعوث من بالد االإنكليز يف مدة اأحد ع�سر �سهًرا 
105.845.000 لرية، زاد على �سنة 55 ع�سرة ماليني، ثم وجدت يف االإح�سائيات 
اأن قيمة املجلوب اإىل بالد الرو�سية بلغت يف �سنة 1860  101.772.183 روباًل، 
 52.854.021 بلغت  منها  اخلارج  وقيمة  فرنكات،  اأربعة  عن  عبارة  روبل  وكل 
فلورين،   229.231.472 املذكورة  ال�سنة  يف  اأو�سرتيا  اإىل  املجلوب  قيمة  وبلغت 
وكل فلورين عبارة عن فرنكني ون�سف، وبلغت قيمة اخلارج منها 306.849.716 

وبهذا تعلم الفرق.

�سخ�س  اآالف  اأربعة  فيه  االإنكليز  اأحد  يخ�س  اإرالند  يف  حمل  ويوجد 
م�ستخدمني يف عمل القم�سان ي�سنعونها باأدوات النار، وهذا القدر مبنزلة �سبعة 
اآالف �سخ�س. فاأي فرق يرى االآن يف بالد االإنكليز وقد �سارت متد جميع اأقطار 
الدنيا مب�سنوعاتها، وتك�سو النا�س واحليوان والديار مبن�سوجاتها بعد اأن كانت تبعث 
اأحد  تنتظر  كانت  اأن  وبعد  لتبيعها  اإليها  وتعاد  هناك  لت�سبغ  اإىل هوالند  الثياب 
الفارين من فرن�سا وغريها اأن ياأتي اإليها ويبث فيها �سنعة من ال�سنائع، فاإن هذا 
الديباج الذي ي�سمونه »داما�سك« اأ�سل �سنعه كان يف دم�سق، ثم حاكاهم فيه 
اأهل هوالند، ويف �سنة 1571 هرب منهم جماعة ب�سبب ظلم االأمري األفا وجوره 

عليهم فجاءوا اإىل بالد االإنكليز و�سنعوه فيها.
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نبذة عن تاريخ �شناعة �لن�شيج

قال موؤلف املخرتعات العجيبة: »اأما �سنعة الن�سج فقد كانت معروفة يف بالد 
ال�سني من قبل اأن عرفت يف اأوربا بدهر طويل، والغزل عندهم والن�سج وال�سبغ 
اإمنا هو من �سغل الن�ساء، واأول من �سنع ثياب ال�سوف يف بالد االإنكليز رجالن 
ازون و�سناع للحرير و�سهروا هذه  قدما من برابان، ثم قدم من هوالند �سباغون وَبزَّ
ال�سنائع بني االأهلني، وذلك يف �سنة 1567، والذي جلب من الكوكاو من الهند 
الغربية يف �سنة 52 بلغت قيمته 4.349.051 لرية، واملخزون من ال�ساي يف عامنا 
هذا بلغ �سبعة وثمانني مليون رطل ون�سف مليون، ودخل من التبغ يف اأحد ع�سر 
�سهًرا 29.776.082 رطاًل ي�سرف منها اأكرث من ثمانية ماليني يف العام، وبلغت 
قيمة ما اأر�سل من ال�سريط والقيطان من �سهر كانون الثاين اإىل �سهر ت�سرين الثاين 

3.308.339 لرية.

واإذا نظرنا اإىل اأحوال اإنكلرتة مذ القدمي وجدنا اأن مالب�س اأهلها اإمنا كانت من 
جلود احليوانات، واأن ثياب زعمائهم مل تكن اإال من الكربا�س اخل�سن كاأمنا هو م�سح، 
حتى اإن الفر�سان الذين ُتَنّوه بهم التواريخ كانوا اإذا نزعوا عنهم الدروع اللماعة ي�سف 
عنها ثياب اجللد، فلما عرف الن�سج يف االأع�سر املتاأخرة كان الغزل كما ال يخفى من 
�سنع الن�ساء، وبقي احلال على ذلك دهًرا طوياًل اإىل اأن قيَّ�س اهلل)1) اأرك ريت، واألقى 

يف روعه ا�ستنباط اآلة للغزل تكون دائمة احلركة، فوفق اإىل ذلك وجنح ما اأمكن«. 

اأ. )م).  )1) قي�س اهلل: هيَّ
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وقال اآخر: »ولد اأرك ريت يف �سنة 1732، وبقي اإىل �سن 36 من عمره خامل 
يومه،  قوت  على  زائًدا  �سيًئا  يح�سل من حرفته  يكد  باحلالقة ومل  م�ستغاًل  الذكر 
اإال اإنه كان ذا فكر ثاقب يف جر االأثقال، فما زال يعمل فكره يف اخرتاع اآلة الغزل 
حتى ت�سنى له ما ق�سده، ولكن بعد �سعوبات �ستى، فلما ا�ستهر خُمرَتُعه اأجازت له 
الدولة، اأن ي�ستبد مبنافعه اإىل مدة مديدة فاأن�ساأ معماًل يف دربي، ومل مت�س عليه مدة 
اأ�سغال  اأموااًل طائلة، وطار ذكره بني النا�س، فحدث با�ستنباطه هذا يف  اأحرز  حتى 

الن�سج تغيري عظيم من تنقي�س ال�سناع وترخي�س �سعر الثياب« اهـ.

وحكي عنه حكاية غريبة، وهي اأنه ذهب اإىل بع�س اأعمال اإنكلرتة واأوهم 
اأهلها اأن الدولة جردته الأن يق�س �سعورهم لي�سلموا من عدوى البالء الذي كان 
تلك  فاأخذ  به.  واأحتفه  �سعره  اإال من ق�س  يبق  فلم  له  فانقادوا  ف�سا بني جريتهم 

اخل�سل و�سبغها، وانتفع بها انتفاًعا جزياًل. 

قال بع�س العلماء من االإفرجن: »لوال ا�ستنباط اأرك ريت ملا ا�ستطاعت دولة 
االإنكليز اأن تقاوم نابوليون االأول مدة خم�س وع�سرين �سنة حتى قهرته يف اآخر 

االأمر وق�سرته يف جزيرة �سانت هيالن«. 

واأول من اأتقن �سنعة ن�سج احلرير يف اإنكلرتة جماعة هربوا من فرن�سا اإىل 
لندرة، وذلك �سنة 1286، واأ�سل جلب احلرير امل�سنوع اإىل بالد اليونان كان من 
بالد فار�س، وذلك يف �سنة 325 قبل امليالد، وعرف يف رومية يف اأيام طيباريو�س، 



243243
من مالطة �إىل �إنكلرتة

)اأحد  هليوغابالو�س  منه  ثوبًا  لب�س  من  واأول  الن�ساء،  دون  الرجال  على  وحرم 
قيا�سرة الرومانيني))1) وذلك يف �سنة 220 للميالد، وكان ثمن احلرير اأواًل يف قيمة 

الذهب وزنًا بوزن، وكان يظن اأنه ينبت من االأر�س ك�سجر القطن. 

 780 �سنة  ويف  اأوربا،  اإىل  الهند  من  القز  دود  جلب  ال�ساد�س  القرن  ويف 
�َس روجر ملك  اأهدى �سارملان حلة منه اإىل اآفا ملك مر�سية، ويف �سنة 1130 َحرَّ
ثم  وين�سجونه،  احلرير  ويغزلون  القز  دود  يربون  فكانوا  عمله،  على  رعيته  �سقلية 
ا�ستهرت �سنعته يف اإيطاليا واإ�سبانيا وجنوب فرن�سا، وذلك يف �سنة 1510، ويف 
�سنة 1286  اململكة، ويف  الرابع دوده و�سجره يف جميع  َكرثَّ هرني  �سنة 1589 

لب�س بع�س ن�ساء االأ�سراف من االإنكليز ُحرًبا منه. 

وقال فلتري: »مل تقم اأمة قوية يف التجارة واحلرب بعد انقرا�س قرطاجنة كما 
قامت دولة فيني�سيا، حتى �سارت قدوة يف ذلك، نعم اإن دولة البورتغال جازوا اإىل 
الهند من عند الرجاء ال�سالح، وظلوا حيًنا من الدهر والة �سواحلها واأويل �سوكة 
يف اأوربا، واإن واليات اأمرييكا املتحدة �سارت اأي�ًسا دولة حماربة رغًما عنها حتى 
اأوربا، واإن فيني�سيا واأم�سرتدام وقرطاجنة حازوا من قبلهم من العز  عادلت دول 
واملنعة ما �سغل االأل�سن باملدح والثناء، اإال اأنهم جميعهم عملوا كما يعمل النا�س 
واأمالًكا  �سياًعا  ا�سرتوا  بالتجارة  الرثوة  لوا  َح�سَّ اأن  بعد  اأنهم  يف ع�سرنا هذا، يف 

واأخلدوا اإىل الرفاهية والراحة. 

)1) زيادة من الطبعة االأوىل لالإي�ساح. )م).
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فما اأحد ابتداأ اأن يكون حماربًا حتى يكون يف اآخرته تاجًرا اإال االإنكليز، 
فهم وحدهم اجلديرون بهذا النعت، فاإنهم حاربوا اأحقابًا طويلة من قبل اأن يعرفوا 
احل�ساب، وملا انت�سروا يف وقايع اأغنيكورت وكر�سا وبو�ستريو�س مل يكونوا يعلمون 
اأو على �سنع اجلوخ العري�س، فاإن ذلك  اأنهم يقدرون بعدها على جتارة احلبوب 

لهم اأنفع من تلك الن�سر. 

ال جرم اأنه ال �سيء يغني االأمة وي�سيد عزها كمعرفة ال�سنائع والتجارة، اإذ 
لوال التجارة ملا كانت لندرة تف�سل باري�س يف ال�سعة وكرثة ال�سكان، وملا قدروا 
على اأن يبثوا يف البحر مائتي �سفينة حربية ويجروا الرزق العميم على املمالك 
اأهل  قلوب  يف  الرعب  األقى  ملا  ع�سر  الرابع  لوي�س  اأن  ترى  اأال  معهم،  املتواطئة 
اإيطالية، وا�ستولت جيو�سه على �سافوي وبيدمنت، وكادوا اأن ي�ستولوا اأي�ًسا على 
طورين، مل يكن بد لالأمري يوجني من اأن يتوجه اإىل اأطراف جرمانيا الإجناد دوك 
�سافوي؟ ولكن ملا مل يكن له مال ميكنه من اأن يفتح بلًدا اأو ي�سبطه، ا�سطر اإىل 
اال�ستعانة بتجار االإنكليز، فاأجابوه اإىل ذلك فوًرا واأقر�سوه يف ن�سف �ساعة خم�سة 
ماليني فرنك، فا�ستخل�س بها طورين وقهر الفرن�سي�س وردهم عنها مقهورين، ثم 
كتب اإىل الذين دانوه: »اأيها ال�سادة، اإين قد ت�سلمت منكم مااًل وقد اأنفقته فيما 

ير�سيكم«. 

فكان كالمه هذا حاماًل لالإنكليز على الكرب واالفتخار، وله علي اأن ينزل 
عند  اململكة  �ساحب  اأوالد  اأ�سغر  اأن  على  خليق،  به  وهو  روماين،  مبنزلة  نف�سه 
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االإنكليز ال ياأنف من اأن يكون تاجًرا، فاإن اأخا اللورد طون�سند اآثر اأن يكون تاجًرا 
تدبري  متولًيا  اأرفورد  اللورد  وملا كان  الديوان،  يقلد وظيفة يف  اأن  ال�ستي على  يف 
اململكة كان اأخوه من�سىء معمل يف حلب، ومل ي�ساأ اأن يرجع اإىل وطنه، بل مات 
اأمراء جرمانيا من  اأخذ االآن يف الندور كان يعد عند  هناك، وهذا الداأب الذي 
املنكرات، فلم يقدروا اأن يفهموا كيف يكون ابن �ساحب اململكة داخاًل يف �سلك 
التجار، مع اأنهم هم كلهم �سادة، ولكن كم قد راأينا منهم من كبري يو�سف بلقب 

ال�سمو، ولي�س له ملك وال ثروة غري هذا اجلالء والكرب االأمريي. 

�لفرن�شي�س و�لألقاب

اأما يف فرن�سا فاإن كل واحد ميكنه اأن ي�سري مركيًزا وكل من يقدم اإليها من 
البالد االأجنبية واآخر ا�سمه ينتهي بحريف »اك« اأو »ايل«، وعنده مال ينفق منه، 
بعني  التاجر  اإىل  وينظر  بابتي،  اأحد من  وما  نظري،  لي�س يل من  يقول  اأن  له  فاإن 
النا�س يعيبون حرفته وي�سينونها اعرتاه  اأن  التاجر  فاإذا �سمع  التهاون واالحتقار، 
اخلجل، ولكن ليت �سعري اأي الرجلني اأنفع لدولته اأ�سيد، يعرف بالتف�سيل متى 
يقوم ملكه ومتى ين�سرف اإىل مرقده، ثم يتخذ لنف�سه مظهر عظمة واأبهة، وهو مع 
ذلك ير�سى لنف�سه خطة ذل وعبودية بانتظار الوزير يف ق�سره، اأم تاجر يقعد يف 

خمدعه ويبث منه اأوامر اإىل �سورات وحلب ليغني بالده وي�سعد اأهلها؟ 
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قلت: ومدح فلتري التجارة لي�س قدًحا يف العلوم واملعارف، واإمنا هو حتري�س 
على ات�ساع دائرة التمدن، و�ستان ما بني جتار الفرن�سي�س وبني جتار البالد امل�سرقية، 
يكتبوا  اأن  يعرفون  وال  واملوزون،  املكيول  اإال يف  الكالم  يح�سنون  ال  هوؤالء  فاإن 

�سطًرا واحًدا من دون غلط، فهذه احلال ينكرها فلتري، وكل ذي ذوق �سليم.

من�ش�شرت قدميًا وحديًثا

فيها  لهم  وكان  للدرويد�س،  مقاًما  القدمي  يف  كانت  هذه  من�س�سرت  اإن  ثم 
ا  هيكل ومذبح قيل له باللغة القدمية: »ميني« اأي حجر، و�سارت قبل امليالد مقرًّ
للهمج فبنوا فيها قلعة �سميت »من�سنيون« اأي م�سرب اخليام، ثم ت�سحفت على 
املتاأخرين، فقالوا للمدينة: »من�س�سرت«. وهوؤالء الدرويد�س كانوا يف القدمي كهان 
اأكرم  جرمانيا وفرن�سا وبريتانيا وحكماءهم، وكانوا يف هذه االأخرية ينتخبون من 
العيال، فكانوا ي�ستغلون بالعلوم ومعرفة الفرائ�س الدينية، ويعربون كالم االآلهة 

ويف�سلون الدعاوى اخلطرية ويتولون تدبري اجلي�س. 

ا)1) عن الوطن، فنقم  وملا غزا قي�سر هذه اجلزيرة قابلوه باجليو�س والب�سالة ذبًّ
عليهم ذلك بع�س والة الرومانيني، فا�ستاأ�سل �ساأفتهم. 

بالفا�سل  تعرفت  وفيها  بهيجة،  وحوانيت  ظريفة  اأ�سواق  املدينة  هذه  ويف 
الكرمي عبد اهلل اأفندي االأدلبي قن�سل الدولة العلية، ومل يكن لتعارفنا من �سبب 

)1) َذبًّا: دفاًعا. )م).
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ا ودعاين اإىل  ًما با�سًّ �سوى حمرة راأ�سينا، فاإنه اأول ما راأى طربو�سي اأقبل اإيل ُمَتَب�سِّ
منزله من دون اأن اأبرز اإليه كتاب و�ساة على عادة القوم، ومل يكتف بهذا حتى 
اأخذ عنوان مقامي يف كمربيج ق�سد اأن يبعث اإيل بهدية من طرف املدينة، وقد 
فعل جزاه اهلل خرًيا. وله م�ساع عند الدولة امل�سار اإليها حممودة وذكر ح�سن عند 

اأهل البلدة وعند اأهل ال�سام اأي�ًسا. 

�لتلغر�ف و�أنو�عه

وفيها راأيت حمل التلغراف، وهو على نوعني: �لأول: املتعارف وهو �سبه 
وفوقها  حلقة  ن�سف  حتت  مو�سوعة  فوالذ،  من  اإبرة  وجهها  يف  الدقاقة  ال�ساعة 
اأن  والغالب   - الهجائية  احلروف  فوقهما  ر�سم  قد  عظم،  من  �سغريان  م�سماران 
وراء  بها من  املت�سل  ال�سلك  االإبرة  فمتى حرك  اإبرتان -  يكون يف كل �سفحة 
ال�سندوق، طرقت على كل من الوتدين، ولكل حرف طرق معلوم، فاالألف مثاًل 
لها طرقتان على وتد واحد، وللباء ثالث، اثنتان على وتد وواحدة على اآخر وهلم 

ا.  جرًّ

و�لثاين: وهو ما اخرتع بعده، فكان اأوفق واأ�سهل، وهو اآلة كالدوالب، فيها قلم 
دقيق من فوالذ مركب من اأجزاء كيماوية ومير من حتته �سري رقيق من ورق مركب 
اأي�ًسا فري�سم عليه خطوًطا �سوًدا، هي يف عرفهم حروف. وهناك اأي�ًسا اآلة كمنوال 
خطوًطا،  عليه  فرت�سم  الورق،  حتتها  من  مير  منه،  بارزة  دقيقة  اأ�سنان  ذات  احلائك 
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وقيل: اإنه يوجد اآلة تر�سم احلروف املكتوبة كما ير�سمها كاتبها �سواء حتى لو كتب 
اأحد بالعربية �سيًئا اأدته كما هو، وهذه االآلة مل اأرها. 

واأكرث االآالت ا�ستعمااًل يف بالد االإنكليز اإمنا هي االإبرة، ويف بالد اأمرييكا 
ثالثمائة  م�سافة  وهي  اأيدنربغ  اإىل  لندرة  من  اخلرب  ي�سل  منها  وبكل  الدوالب، 
فاأما حتريك  واحد.  فالتاأثري  ق�سرية  اأو  امل�سافة طويلة  كانت  و�سواء  ثانية،  ميل يف 
االأ�سالك فاإنه ين�ساأ عن اخلا�سية اجلاذبة من و�سع �سفيحة من النحا�س وقطعة من 
التوتيا تو�سعان يف املاء، فيخرج منها روح ي�سري يف ال�سلك املما�س لهما، ومنه 
اإىل االأ�سالك التي ترى عيانًا يف الطريق، وقد تراها ممتدة يف الهواء بجانب �سكة 
احلديد، ورمبا كانت ع�سرة فاأكرث، ورمبا بلغ اخلرب بع�سها اإىل مكان وبع�سها اإىل مكان 
اآخر، و�سواء كانت �سافلة اأو عالية اأو على خط م�ستقيم اأو منحرف فال يتخلف 

حكم اخلرب بها. وقد ثبت بالتجربة اأنها ت�سح حتت املاء كما ت�سح يف الهواء. 

وهذه امل�سلحة يتكفل بها جماعة على حدتها، والفائدة منها عامة للجميع 
دقيقة  يف  ُعِلم  مهم  اأمر  عن  اال�ستخبار  اأريد  اإذا  فاإنه  والتجار،  الدولة  وال�سيما 
واحدة، واإذا هرب القاتل من بلد اإىل اآخر عرف �ساأنه قبل و�سوله، وُجْعل نحو 

ع�سرين كلمة ن�سف لرية. 

رَّ بي املقام يف لندرة طلبت من مدير التلغراف اأن ياأذن يل يف روؤية  ثم ملا قَّ
االآالت ومو�سع النحا�س والتوتيا، فورد اإيلَّ اجلواب منه باأنه يكره اأن يريها الغرباء 
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وال�سيما االأجانب كل الكراهية، ولكن اإذا كتبت اإليه اجلمعية يف ذلك ير�سى، 
حتى اإذا فعلت بعث معي من اأرانيها جملة وتف�سياًل. 

فاأول ما راأيت هو املو�سع الذي فيه التوتيا والنحا�س وهو عبارة عن مو�سع 
مظلم كالنفق فيه موائد كثرية من خ�سب ذات بيوت �سغرية مق�سمة، ت�ستمل 
احلديد.  و�سلك  الكربيت  ملح  ومعهما  باملاء  غمرت  وقد  اجلوهرين  هذين  على 
وهذا ال�سلك مت�سل بال�سلك الظاهر يف الهواء كما تقدم اآنًفا. اأما التوتيا فتنحل 

على طول املدى وتتال�سى، واأما النحا�س فيزيد. 

ثم اأريت مو�سًعا يف احلائط مغ�سى باخل�سب، ي�ستمل داخله على اأجزاء، وخارجه 
على نحو م�سامري بارزة منه، فجاء الرجل بقطعتني من الفحم واأدناهما من م�سمار، واإذا 
بنور بهي �ساطع خرج من طرفيهما، ومن هذا التقابل يف اجلاذبية تخرج األوان عديدة 
اإ�سبعي على  زهية، ُيبدونها اأحيانًا يف املالهي مبا يق�سر عن و�سفه القلم، وملا و�سعت 

م�سمارين منها اأح�س�ست بارتعا�س وجاذبية اأَْخَدَرْت مفا�سلي فرفعتهما حااًل.

ثم �سعدنا اإىل املو�سع الذي تتلقى فيه االأخبار من كاتب ديوان التلغراف؛ 
وذلك اأنه اإذا اأراد اأحد اأن يبعث خرًبا كتبه و�سلمه للكاتب اأو اأماله عليه م�سافهة، 
فيدونه الكاتب يف رقعة ويجعلها يف ظرف وي�سد اأعاله، ثم ي�سعه يف نحو �سندوق، 
فتدفعه القوة الكهربائية اإىل مو�سع يكون عنده غالم واقف، فياأخذه وي�سلم الرقعة 
اإىل قيم االآلة املعدة لتبليغ اخلرب، فاإن كان يراد توجيهه مثاًل اإىل باري�س �سلمه اإىل قيم 

ا.  اآلة باري�س وهلم جرًّ
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ثم دخلنا مو�سع االآالت وهي على ال�سفة التي راأيتها اأواًل، غري اأين راأيت 
التبليغ هنا على يد الن�ساء ال الرجال، وكيفية ذلك اأن تقعد املراأة على كر�سي 
احلروف  ال�سطالح  مطابقة  حركات  وحتركه  خ�سب  من  مقب�ًسا  بيدها  ومت�سك 
فيتحرك ال�سلك امل�سرب من روح التوتيا والنحا�س، فيحرك االإبرة يف املحل املبلغ 
يحرك  االآلة كما  البنت حترك هذه  وترى  اليد،  اإليه اخلرب على ح�سب حركات 

العازف يده على اآلة الطرب بغاية ما يكون من اخلفة. 

وبينما كان الرجل يكلمني اأمام اآلة، اإذ راأينا االإبرة تطرق على امل�سمارين، ثم 
حركت البنت املقب�س و�سكتت، ثم حتركت االإبرة اأي�ًسا، وكان ذلك باأ�سرع من اأن 
ينطق املتكلم بع�سر كلمات، فقال يل الرجل: »اأتدري ما �سبب حركة االإبرة مرتني؟« 
قلت: »ال«، قال: »قد ورد خرب من ويانه يراد تبليغه اإىل ليفربول فبلغته البنت وجاءها 
خرب بو�سوله«؛ فبقيت مدهو�ًسا متحرًيا. واأخذت اأفكر تفكرًيا م�سطربًا يف كيف اأن 
هذا العلم احلري باأن يدعي من العلوم االإلهية لكونه غري متناه مل يك�سف �سره من 
قبل االآن حني كان النحويون يجيزون �ستة ع�سر وجًها يف ال�سفة امل�سبهة، ومينعون 
التعليل واالعرتا�سات  ي�ساع يف  العمر  وجهني، ويختلفون يف وجه)1)، وحني كان 

)1) تف�سيل م�سائل ال�سفة امل�سبهة ثماين ع�سرة ح�سن وجهه برفع وجهه ون�سبه وجره، وح�سن الوجه برفع الوجه 
ون�سبه وجره، وح�سن وجه برفع وجه ون�سبه وجره، واحل�سن وجهه برفع وجهه ون�سبه، وجره، واحل�سن الوجه 
برفع الوجه ون�سبه وجره، واحل�سن وجه برفع وجهه ون�سبه وجره، ووجهان من امل�سائل ممتنعان اأحدهما احل�سن 

وجهه بجره، والثاين احل�سن وجه بجر وجه، واختلف يف ح�سن وجهه.
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والتجويز والرتجيح كما اأ�سار اإليه العامل االأديب ال�سيخ اأحمد امل�سريي بقوله ميدح 
خديو م�سر على اإن�ساء مدار�س للعلوم الريا�سية:

�ملعايل َوْجِه  يف  �لَفْخُر  ْرِب َزْيٍد َوْجَه عمروفهذ�  ولي�س ِب�شَ

اإًذا ل�سرف خواطر القوم اإىل اال�ستغال مبا هو اأهم واأنفع، فاإن و�سول اخلرب 
من قاعدة مملكة اأو�سرتيا اإىل ليفربول يف اأقل من ثانية، اأنفع من جتويز ع�سرين وجًها 
يف م�ساألة واحدة، وهذا هو �سر الكيمياء الذي يتعلمه االإفرجن االآن ال حتويل احلديد 
ذهًبا، اأو االآنك ف�سة، فاإن �سميته باالإك�سري فاأنت �سادق. واحلا�سل اأن اخلرب يبلغ 
بهذه االآلة م�سافة بعيدة كما يبلغ م�سافة ميل على ال�سواء، وعدة االآالت يف هذا 

املحل نحو خم�سني، وعدة امل�ستخدمني فيه مائة وثالثون.

من  اأحد  ببال  يخطر  يكن  »مل  العجيبة:  املخرتعات  كتاب  موؤلف  قال 
املتقدمني اأنه ميكن اإي�سال فكر من بلد اإىل اآخر م�سافة مئات من االأميال بثوان 
قليلة، واأن من يكون واقًفا يف لندرة ميكنه اأن يخاطب اآخر يف اأيدنربغ ويتلقى منه 

اجلواب كاأنهما جال�سان يف غرفة واحدة مع اأن بينهما مدى ثالثمائة ميل.

فال جرم اأن التلغراف اإمنا هو اأكرب العجائب التي ك�سفت يف ع�سرنا هذا، 
فاإن ال�سارق مثاًل يذهب يف اأحد االأرتال ال�سريعة وهو م�سرور ب�سرقته وفراره من 
اأثره عن غرميه  الَغّناء يخفي  اإىل اإحدى املدن  اإذا بلغ  اأنه  يد ال�سرطة، ويطمع يف 
وي�سيع خربه يف دخوله بني النا�س، فيعمد اإىل رتل مير م�سافة خم�سني مياًل يف 
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ال�ساعة، ويكون خربه قد تقدمه يف ال�سلك الذي يراه بعينه مرة عن ميينه ومرة 
الرتل  وعرف  و�سفاته،  و�ِسَمته)1)  ب�َسْمته  عرفه  قد  ال�سرطي  ويكون  �سماله،  عن 
فيبقى )الل�س))2).  بتالبيبه،  اآخذ  اإال وهو  فيه، فما يكاد يخرج منه  �سافر  الذي 
وي�ستخرج  واأوعيته،  �سناديقه  تفت�س  ثم  يق�سد،  اأين  يدري  ال  مبهوًتا  مدهو�ًسا 
االأ�سالك من  فوائد هذه  َثمَّ كانت  اإىل احلب�س، فمن  هو  وير�سل  امل�سروق،  منها 
اأعظم االأ�سباب املوؤيدة الإقامة احلق وت�سييد �سنن ال�سرع وتنفيذ اأحكامه، ولو كان 
اإي�سال اخلرب على هذا الوجه قد عر�س على م�سامع اأهل القرون اخلالية لعدوه من 
اخلزعبالت)3) املفتعلة. اإال اأن هذه العملية مل تن�ساأ عر�ًسا اأو بغتة، بل بعد اإعمال 

فكر وجهد روية يف ُمَدَد متعاقبة. 

واأ�سل ما اأدى اأهل احلكمة والفل�سفة اإىل هذا اال�ستنباط كان ا�ستعمال 
فرنكلني االأمرييكاين للطيارة املعروفة ومذ حينئٍذ خطر ببال املتبحرين يف العلوم 

اأنه ال يبعد عن االإمكان اإي�سال خرب بوا�سطة اأداة اإىل بع�س االأماكن ال�سا�سعة.

قلت: ولد فرنكلني املذكور يف مدينة بو�ستان من اأمرييكا يف �سنة 1706، 
وكان يف مبداأ اأمره خامل الذكر، ثم ا�ستغل بالعلم وح�سنت حاله، وما زال يرتقى 
رجال  عند  باري�س وحظي  اإىل  وذهب  ال�سيا�سة،  اأهل  من  �سار  املعايل حتى  يف 

)1) ب�َسْمِته: بهيئته، و�ِسَمِته: و�سفته. )م).
)2) ما بني القو�سني زيادة من الطبعة االأوىل لالإي�ساح. )م).

)3) اخلزعبالت: االأحاديث امل�ستظرفة امل�سحكة. )م).
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وله  احلداد،  عليه  لب�سوا  وفاته  خرب  بلغهم  ملا  اإنهم  حتى  عظيمة،  حظوة  الدولة 
موؤلفات عديدة. ا هـ.

فاأما خرب طيارته فهو اأنه �سعدها يف يوم ذي َدْجن)1)، وكان قد ربط مر�ستها 
قد  خيوطها  بع�س  اأن  وجد  الغمام  غ�سيها  فلما  مفتاًحا  بها  واأناط  وتدين،  اإىل 
ب�سرار  فاأح�س  املفتاح  من  ُبْرُجمته)3)  فاأدنى  منت�سًبا  بع�س  عن  وجتافى  �س)2)  َتَنفَّ

الربق.

قال: ويف �سنة 1787 اأجرى لوموند ال�سكوتالندي عملية تقرب من هذا 
الك�سف، ويف �سنة 1794 ن�سب ريزر تلغراًفا ميكن ا�ستعماله، واإن كان اأقل نفًعا 
ا بال�سلك، والعمل كله لل�سرارة  واإتقانًا من امل�ستعمل االآن، فكان التبليغ فيه خا�سًّ
الق�سدير،  من  �سفائح  وحوله  مظلم  مو�سع  يجعل يف  ال�سلك  وكان  الكهربائية، 
عليها حروف مر�سومة وقد ركزت على �سفائح من زجاج، فاإذا طار ال�سرر على 

هذه ليجري يف ال�سلك، اأ�ساء ال�سفائح فتمكن به قراءة احلروف. 

من  رونالد�س  ثم  التح�سني،  بع�س  العملية  هذه  ن  وح�سَّ فولتي  قام  ثم 
وغريهم،  واأراغو  ودافي�س  وموينك  و�سويجر  كوبنهاغن  من  واأر�ستد  همر�سميث 

ن �سيًئا.  وكل منهم زاد �سيًئا وح�سَّ

)1) َدْجن: ظلمة. )م).
�س: تفرق. )م). )2) َتَنفَّ

)3) الرُبجمة: مف�سل االإ�سبع. )م).
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من  رخ�سة  واأخذا  و»ويت�سطون«  »كوك«  الدكطور  قام   1827 �سنة  ويف 
نراه االآن  التلغراف كما  ا�ستعمل  العملية، ويف �سنة 1839  الدولة الإجراء هذه 
بوا�سطة  اخلرب  يبلغ  الذي  وهو  الكبرية،  الغربية  ال�سكة  امل�سماة  احلديد  �سكة  يف 
طرق االإبرة على امل�سامري. واأخربين من يعرف ويت�سطون اأنه هو الذي اخرتع اآلة 
الطرب امل�سماة »كن�سرتينو«، واآلة اأخرى من نوع النظارات، ثم اخرتع الدكطور 
»�سطنبيل« من موني�س اآلة تنقط احلرب على ورق، وعلى قدر ترتيب النقط يكون 
فحوى املنطوق، ويف �سنة 1840 اخرتع ويت�سطون هذا املنوال الذي يدور وير�سم 
احلروف، ويف �سنة 1843 ن�سب م�سرت وود االأ�سالك على دعائم، وكانت من قبل 
وبذلك  الفخار،  نافذة من حلق من  بل هي  لها،  مما�سة  االأر�س، وهي غري  حتت 
نحو  امل�ساريف  فنق�ست  النحا�س،  بدل  احلديد  غليظة من  اأ�سالك  ن�سب  �سهل 
الن�سف، وهذه االأ�سالك جتري يف ثلثي �سكك احلديد املمتدة ولي�س من بلد عامر 

اإال وت�سل اإليه االأخبار بها. اهـ.

وقال �ساحب اأبجدية االأوقات: »اأول من خطر بباله اإن�ساء التلغراف املعروف 
االآن كان الدكطور »هوك« وذلك يف �سنة 1664، وقيل: اإن مو�سيو اأمنتون�س هو 
اأي�ًسا خمرتعه يف ذلك التاريخ، اإال اأنه مل يجر ا�ستعماله اإال يف �سنة 1793، وقيل: 
اإن مو�سيو �ساب هو اأول من اخرتع التلغراف الذي ا�ستعمله الفرن�سي�س يف تلك 

ال�سنة، ويف �سنة 1796 ن�سب �سلكان فوق ديوان االأمريال«. اهـ. 
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قلت: كانت والدة روبرت هوك يف �سنة 1635، ووفاته يف �سنة 1702، 
ويقال: اإنه هو اأول من اخرتع اآلة لتقومي حركة ال�ساعة، واأتقن كثرًيا من االآالت 
والفلكيات  الريا�سيات  يف  وا�ستنبط  االأر�سية،  اجلاذبية  يف  وفكر  الهند�سية، 
اأنف�س  نيوطون  نازع  ح�سوًدا؛  �سر�ًسا  وكان  كثرية،  اأ�سياء  والكيمياء  والطب 

خمرتعاته.

من من�ش�شرت �إىل �أيدنربغ

ثم �سافرت من من�س�سرت اإىل اأيدنربغ قاعدة �سكوتالند، وهي مدينة بهيجة 
ا مبنية من احلجر ال�سلب على عدة جَنََوات، وهي �سطران: اأحدهما جديد،  جدًّ
ا فقد ت�ستمل الدار على ثماين طبقات،  والثاين قدمي. اأما القدمي فاإن دياره عالية جدًّ
ا. واأما اجلديد فاإنه ي�ستمل على طرق وا�سعة وديار  اإال اأن فيه اأزقة قذرة �سيقة جدًّ
مدر�سة جامعة حتوي  وفيه  رحيبة،  للم�سافرين  ومبايت  ح�سنة وحوانيت عظيمة 
ثمانني  موقوفة حتوي  وفيها مكتبة  الطب،  بعلم  �سهرية  �ستمائة طالب، وهي  نحو 
األف كتاب ما عدا كتب خط اليد. وهناك قبة جليلة فيها متثال �سر ولطر�سكوت 
�ساعرهم ال�سهري، ولها َمْرقب عاٍل مطل على اخلليج الداخل من البحر، و�سعته 
عدة اأميال، وهذا املطل يكاد اأن يكون كمطال جبل لبنان، وقد كان الفا�سل بني 

ا لالأرتال. ال�سطرين خليًجا واالآن جعل ممرًّ
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وذلك  والريع  اخل�سب  يف  اإنكلرتة  اأر�س  دون  فهي  �سكوتالند  اأر�س  اأما 
لكرثة اجلبال فيها، اإال اأن اأهلها اأ�سحاب جد وداأب يف ال�سنائع، و�سانهم التغرب 
يف جميع البالد، فهم كاأهل حلب يف �سورية، وكل �سنة يهاجر منهم اأكرث من ثمانية 
نحو 3.000.000  وعدتهم  االإنكليز،  من  و�سهوبة)1)  �سقرة  اأكرث  وهم  األًفا،  ع�سر 
اأن لغة االإنكليز غلبت عليهم االآن. وحاكمهم منهم،  ولهم لغة خا�سة بهم غري 
ولكنه حتت طاعة الدولة، وهم اأ�سد حتم�ًسا يف الدين من االإنكليز، فاإن اأ�سحاب 
وكثرًيا  واجلديد،  القدمي  العهد  كتابي  للم�سافر  غرفة  كل  يف  ي�سعون  الفنادق 
طاملا  وقد  االإجنيل،  كتاب  اأيديهن  وبني  الطريق  يف  الفاكهة  يبعن  ن�ساء  ترى  ما 
حاولت اأ�ساقفة االإنكليز اإقرار كني�ستهم فيها وجعلها االأ�سل، كما فعلوا باإرالند 
فقابلهم االأهلون باأ�سد االإباء والتمنع، مع اأن اأهل اإرالند اأكرث من 7.000.000؛ 
 -  1707 �سنة  يف  وذلك   - باإنكلرتة  �سكوتالند  احتدت  ملا  اأنه  ذلك   و�سبب 
كان من جملة ال�سروط التي ا�سرتطوها اأن تبقى ر�سوم كني�ستهم ومنا�سكها كما 
كونهم  االإنكليز يف  مثل  وهم  هذا،  يومنا  اإىل  ذلك  على  الدولة  فاأقرتهم  كانت، 
ي�سفنون)2) الغريب؛ فاإين حني كنت اأمر يف الطريق كان يجري ورائي جمع غفري 
اإىل طربو�سي ويتعجبون، حتى ا�سطررت  الرجال والن�ساء واالأوالد ينظرون  من 

مرة اإىل اأن اأتوارى منهم يف دكان. 

)1) ال�سهوبة: اللون االأ�سفر املائل اإىل احُلمرة. )م).
)2) ي�سفنون: ينظرون نظرة اعرتا�س. )م).
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وقد راأيت يف هذه املدينة الق�سر الذي كانت ت�سكنه امللكة ماري اإ�ستوارت 
�سورتها  �ساهدت  وفيه  االأر�س،  من  وهو يف خف�س  والنجابة،  باجلمال  امل�سهورة 
و�سريرها الذي كانت تنام عليه، و�سورة الطلياين الذي اتهمت بحبه وهو يقاربها 
يف اجلمال، و�سورته باقية يف املو�سع الذي قتل فيه ِغيَلة)1)، و�سببه فيما قيل - اإنه 
فقتله  باب خفي  اإذ هجم عليه زوجها من  ليلة  بالكنارة ذات  لها  يعزف  ملا كان 
عند الباب اخلارج، ومل يزل اأثر الدم على اخل�سب القريب من العتبة، ثم راأيت 
�سورتها اأي�ًسا يف القلعة التي حب�ست فيها بعد اأن اتهمها ح�سادها بالفح�س، وهي 
فولدت  الطلق  اأخذها  هناك  كانت حمبو�سة  وملا  الق�سر،  �سورتها يف  من  اأجمل 

جام�س االأول، وهو الذي �سري مملكتي �سكوتالند واإنكلرتة مملكة واحدة. 

و�ساهدت اأي�ًسا يف القلعة تاج امللك وال�سيف وال�سوجلان والني�سان وخامتًا 
ه ياقوتة اأكرب من الفولة، وال�سباك الذي تدلت منه َفَنَجْت وهو عاٍل  من ذهب َف�سُّ

ا.  جدًّ

فرائ�س  فيها  اأقيمت  كني�سة  اأول  اإنها  يقال:  �سغرية  كني�سة  اأي�ًسا  وفيها 
مبنية على �سخر  القلعة  يرمونها، وهذه  وكانوا حينئٍذ  البالد  تلك  الن�سرانية يف 

ارتفاعه ثالثمائة قدم.

)1) ِغيَلة: خديعة واغتيال. )م).
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فاأما ما كان من اأمر امللكة ماري ففي حمفوظي اأنها بعد اأن يئ�ست من املُْلك 
بعد وقائع طويلة جرت بينها وبني اأعدائها، َفرَّت من دار اململكة، وكتبت اإىل ابنة 
اأن  اإليها  فكتبت   - بها  ت�ستجري  االإنكليز  ملكة  اإلي�سابت  اأختها  وقيل   - عمها 
ا ح�سًدا لها على  »اقدمي عليَّ ولك االأمان«. فلما قدمت عليها اأ�سمرت لها �سرًّ
ل�ِسْقوة«، ثم جتنت  احُل�ْسن  »اإن من  جمالها وحما�سنها، ف�سدق املثل حني قال: 
اأنها قتلت زوجها؛ فاأودعتها ال�سجن، ثم َخَفرت  اأموًرا كثرية، من جملتها  عليها 
فقتلت،  بقتلها  عليها جمل�ًسا، حكموا  وعقدت  عهدها،  ونق�ست  معها،  ذمتها)1) 
ومع اأن االإنكليز ينوهون با�سم امللكة اإلي�سابت الإجارتها مذهب الربوت�ستانط، فال 
ينفون عنها هذا الغدر ال�سنيع الذي ر�سيته لنف�سها بعد التاأمني. فهو طبع ي�سداأ 

به ذكرها على ممر الدهور. 

ومن قراأ ق�سة امللكة ماري وهي م�سجونة وما لقيت من ال�سر والنكد فال 
ميلك عرباته عليها، ولعمري اإنه مل ي�سقني �سيء اإىل روؤية �سكوتالند غري �سورتها 

وق�سرها وذكر اأيامها.

ملك  اخلام�س  يعقوب  بنت  هي  �سكوتالند  ملكة  ماري  اإن  بوليه:  قال 
�سكوتالند، ولدت يف �سنة 1542، ومات اأبوها بعد والدتها بثمانية اأيام، ويف �سنة 
الثاين، ومات عنها  فرن�سي�س  با�سم  ملًكا  ثم �سار  فرن�سا.  تزوجت دوفان   1557
بعد �سنة ون�سف، فرجعت اإىل �سكوتالند، اإال اأن مت�سكها بديانة امللة الكاثوليكية 

)1) َخَفرت ذمتها: نق�ستها. )م).
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ملجرد  هرني  عمها  ابن  تزوجت   1565 �سنة  ويف  االأهلني،  لدى  بغي�سة  جعلها 
جماله فقط، وكان يغار عليها من داود ريزيو الطلياين كاتب �سرها؛ فقتله مبراأى 
منها. ويف �سنة 1567 هلك هو فاتهمت بقتله، وبعد ثالثة اأ�سهر تزوجت كونت 
ف�سغب  زوجها  على  اأجهز  باأنه  اتهم  كان  العواقب، حيث  تتدبر يف  ومل  بوثول، 
اأن تعدى عن مذهبها، ففرت والتجاأت  واألزموها  اأهل اململكة،  عليها فعلها هذا 
اإلي�سابت  كانت  �سنة 1568، وحيث  وذلك يف  اإلي�سابت  امللكة  عمها  ابنة  اإىل 
اأنها  �سنة، ثم جتنت عليها  ال�سجن ثماين ع�سرة  األقتها يف  حت�سدها على جمالها 
غاوت)1) جماعة من الكاثوليكيني على اإهالكها، فق�ست عليها بالقتل، فماتت 
وباأنها  والف�ساحة،  والظرافة  بالكيا�سة  ع�سرها  تو�سف يف  وكانت  متجلدة،  وهي 

اأجمل الن�ساء، وعند وداعها فرن�سا قالت كالًما بليًغا.

قلت: وجدت يف بع�س التواريخ اأنها نظمت يف هذا املعنى اأبياًتا بالفرن�ساوية، 
التي هي عندي االأعز،  يا بالدي  يا فرن�سا االأنيقة،  ياأتي: »وداًعا  وترجمتها كما 
الُفْلك  اإن  فيها..  الغراء  اأيامي  يا  وداًعا  فرن�سا،  يا  وداًعا  �سباي،  ر�سحت  والتي 
الذي ف�سل حبي مل يحمل اإىل هنا �سوى �سطري، ولقد بقي لك ال�سطر االآخر 

ملًكا لك، و�ساأتركه ملودتك حتى يتذكرك االآخر«.

بالد  اإىل  قدمت  وملا  و�سهران،  �سنة  العمر 44  ولها من  قتلت  اآخر:  وقال 
االإنكليز كان �سنها خم�ًسا وع�سرين �سنة، وقال بولية: وماتت عن ولد، ملك على 

)1) غاوت: اأ�سلت. )م).
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�سكوتالند با�سم جام�س ال�ساد�س، وعلى بالد االإنكليز با�سم جام�س االأول، وقد 
األف العامل �سلر على قتلها متثيلة من اأبلغ ما يكون. اهـ.

قال بع�س من �ساهد اأيدنربغ وكال�سكو من االإنكليز: اإن للق�سي�سني ولفقهاء 
ال�سرع يف اأيدنربغ يًدا طويلة وكلمة نافذة، فاإن النا�س تنقاد لهم يف اأكرث االأمور، وال 
يكاد الناظر يرت�سم البيع وال�سراء اإال يف حوانيتها بخالف كال�سكو، ومن يقم فيها 
منها  الدخان، ومن كل جهة  ل�سفاء هوائها عن  الريف، وذلك  فكاأمنا هو مقيم يف 
اأن  وميكن  الدهر،  على  باقية  منيعة  من حجارة  مبنية  وهي  البحر،  ن�سيم  ي�ستن�سق 
يقال: اإنه لي�س يف الدنيا كلها مدينة مثلها على هذا الو�سع االأنيق، اأما اأهلها فما برحوا 

ا. حمافظني على عاداتهم ور�سومهم القدمية، وهي خمالفة لعادات االإنكليز جدًّ

كال�شكو مدينة �ملعامل

معامل  عن  عبارة  كلها  فاإنها  التجارة،  يف  منها  اأعظم  فاإنها  كال�سكو  اأما 
اأن يف هذه  اإال  اأقل جتارة من من�س�سرت  اإن تكن  املن�سوجة وغريها، وهي  للثياب 
احلديد  يف  واأ�سغالها  جتارتها  اأما  بتلك،  تخت�س  عديدة  وحمرتفات  كثرية  بيوًتا 
الطراز  فمن  احلديد  من  واالآالت  املراكب  اإن�ساء  يف  واأما  الغاية،  اإىل  فعظيمة 
االأول؛ فاإنك ترى حولها اأتاتني)1) عديدة ال تزال متاأججة حتى كان ذلك القطر 
والدخان  النار  اإىل  يرتاح  االإن�سان  خاطر  اأن  للناظر  يخيل  وحتى  قطر جحيمي، 

)1) اأتاتني: اأفران. واحدها: اأتون. )م).
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اإيطالية واإىل روؤية الريا�س  اإىل املكث يف �سقع من  واإىل طقطقة املطارق ارتياحه 
وا�ستماع اأ�سوات العيدان، وكاأن هوؤالء الدخانيني ال يح�سدون اأحًدا �سواهم ممن 
ي�سكن يف الريف املريع، وال يبالون مبا تقوله ال�سعراء من و�سف املروج النا�سرة 
واجلداول املرتقرقة وغري ذلك من م�سارح النظر االأنيقة، فما قاله ملطون حكاية 
عن ال�سيطان حني هبط اإىل دركات اجلحيم وا�ست�سلم اإىل ما قدر عليه، ور�سي مبا 
طراأ عليه هناك من �سواغل حياته اجلديدة وهو: »كن يا �سر يل خرًيا« اإمنا هو �سفة 
هوؤالء النا�س ال تتعداهم، فاإنهم يتبجحون بكرثة مواقدهم وتكاثف دخانهم، وكاأن 
املدينة حالة كونها تفيء بعمد من النار لياًل وبعمد من الدخان نهاًرا، تذكرة تذكر 

النا�سي بخروج بني اإ�سرائيل من م�سر.

وال �سيء اأعجب هنا من اأن يرى الرائي تعدد االألواح فوق حوانيتها، وهي 
التي تكون عنوانًا على ا�سم التاجر وحرفته، فاإن التاجر يف لندرة يكتفي بو�سع 
ا  مقرًّ غالًبا  تكون  فاإنها  احلانوت  فوق  التي  الطبقة  فاأما  حانوته،  فوق  واحد  لوح 
لعياله، اإما يف كال�سكو فاإنك ترى حانوًتا فوق حانوت، وخمزنًا فوق خمزن، بل 
اأعظم احلوانيت هي التي تكون فوق الطبقة االأوىل، وقد تكون الدار كلها عبارة 

عن خمزن ب�سائع، واأينما تذهب لت�سرتي �سيًئا يقل لك: اطلع فوق. 

قال واين: اأكره �سيًئا من ق�سي�سي �سكوتالند، وهو اأنهم ال يزالون يطوفون 
يف البالد جمتدين بدعوى اأنهم ينفقون ما يجمعونه يف وجوه الرب واإن�ساء الكنائ�س، 

وُجلُّ من يقع غر�ًسا لهم ذوات الرثوة من الن�ساء. اهـ.
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�لعودة �إىل كمربيج وترجمة �لتور�ة

ثم عدت اإىل كمربيج، وبعد اأن اأنهيت ترجمة التوراة، وذلك يف اأقل من 
»اإن  فقال:  ذلك،  اجلمعية يف  كاتب  وفاو�ست  لندرة  اإىل  �سرت  �سهًرا،  ع�سرين 
كنت تقيم يف هذه البالد فاإن اجلمعية تعنَيّ لك �سيًئا يف مقابلة ت�سحيح الطبع«، 
فاأ�سححه،  هناك  اإىل  باملطبوع  اإيلَّ  ويبعث  بباري�س،  اأقيم  اأن  �سرط  »على  فقلت: 
فاإين طاملا هممت باأن اأتعلم اللغة الفرن�ساوية ملا اأين اأرى يف كتب االإنكليز جماًل 
اإىل  َثمَّ كتبت  فمن  »لك ذلك«  فقال:  تعلمها«،  يحر�س على  مما  منها  وعبارات 
اإىل  تاأهبت لل�سفر  اإليها. ثم  كاتب حاكم مالطة اأخربه باأين عدلت عن الرجوع 

باري�س، واأعددت خي�سومي للغنة، وَخَلدي)1) للفتنة ودريهماتي للمحنة. 

من  وعد  واأعده  مت�ساعدة  وزفراتي  منحدرة  وعرباتي  القارئ  ع  اأَُودِّ وهنا 
يراعي قدمي ال�سحبة، ويحفظ اأكيد القربة، باأين اأ�سف له باري�س عند ا�ستقراري 
فيها اأمت و�سف من دون اإ�سهاب وال حذف، فاإين جعلت هذه الرحلة مرتبة على 

االأوقات واأخليتها يف اجلملة عن اال�ستطرادات. 

وجوده يف  يعز  مما  بالتوراة  تتعلق  فائدة  اأفيده  اأن  ذلك  قبل  ينبغي  ولكن 
غري هذا الكتاب، فاأقول: اإن اأول من ترجمها من اللغة العربانية اإىل اليونانية هم 
االثنان وال�سبعون حرًبا يف عهد برثولومي فيالدلفيو�س باالإ�سكندرية، وذلك يف 
وكان كل  يوًما،  و�سبعني  اثنني  ترجمتها يف  واأمتوا  قيل:  امليالد.  قبل  �سنة 277 

)1) َخَلدي: نف�سي. )م). 
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اثنني منهم يف �سومعة، وعني على كل منهما ترجمتها باأجمعها، فلما فرغوا منها 
وجدت جميع الن�سخ مل تختلف اإحداها عن االأخرى ال يف كلمة وال يف حرف. 

يف  كتبت  برومية،  الفاتيكان  يف  املوجودة  هي  الن�سارى  بيد  توراة  واأقدم 
القرن الرابع، وقيل: اخلام�س، ون�سرت يف �سنة 1587، والثانية هي املوجودة يف 
متحف االإنكليز امل�سمى بريت�س ميوزيوم، اأهداها اأحد بطاركة الروم اإىل �سارل�س 
عند  توراة  واأقدم  ذكره.  املتقدم  التاريخ  حدود  يف  ن�سخت  اإنها  وقيل:  االأول، 
اليهود هي املوجودة يف توليدو باإ�سبانية وذلك نحو �سنة 1000 بعد امليالد، وجملة 
ما يف التوراة من االأ�سفار 30، ومن الف�سول 929، ومن االآيات 23.214، ومن 
الكلمات 592.493، ومن احلروف 2.728.100، وقد تكررت فيها الواو العاطفة 
35.535 مرة، والعدد احلادي والع�سرون من الف�سل ال�سابع من �سفر عزرا ي�ستمل 
على احلروف االأبجدية كلها. وجملة ما يف االإجنيل من االأ�سفار 27، ومن الف�سول 
260، ومن االآيات 7.959، ومن الكلمات 181.253، ومن احلروف 838.380، 

وقد تكرر فيه حرف العطف 10.684 مرة. 

�سنة  يف  واجلرمانية   ،1478 �سنة  يف  االإ�سبانولية  باللغة  التوراة  طبع  وكان 
1522 واالإنكليزية يف �سنة 1534، والفرن�ساوية يف �سنة 1535 وامل�سكوبية يف �سنة 
1581، والرومية يف �سنة 1638، والرتكية يف �سنة 1666، والبورتوكيزية يف �سنة 
1748، والطليانية يف �سنة 1776، والفار�سية يف �سنة 1815. ووجدت يف بع�س 
الكتب - ول�ست منه على ثقة- اأن التوراة ترجمت اإىل العربية يف القرن اخلام�س.





من لندرة �إىل بولون

ثم اإين ركبت الباخرة التي ت�صافر من لندرة اإىل بولون بعد ن�صف الليل 
اأنها تقلع يف تلك الليلة فوقع  الواقع يف ال�صاد�س من كانون الأول، وكنت اأرجو 
ال�صباب الكثيف حتى تعذر ال�صفر اإىل ال�صباح، فلما دنونا من املدينة املذكورة 
اأربع �صاعات حتى جاء املد، فبلغنا املدينة  �صادفنا اجلزر يف البحر، فانتظرنا نحو 
اأمتعتنا وفتحت يف الكمرك، وكان معي عدة �صناديق من  يف الفجر، فاأخرجت 
هذا  يقول:  بع�صهم  و�صمعت  �صيًئا،  عليها  ياأخذوا  فلم  كتب  ْنُدوقا  �صُ جملتها 
اأنهم  اإل  مر�صل، اأي ق�صي�س مبعوث من طرف الإنكليز لهداية بع�س ال�صالني، 
وجدوا يف اأحدها رطاًل من ال�صاي فقالوا: »اإما اأن توؤدي عليه �صلينني ون�صًفا واإما 
اأن ترتكه هنا«، فقلت: »ل بل اأودي عليه ما تطلبون«، وفرحت بذلك غاية الفرح، 
لأين كنت موج�ًصا من اأنهم يتقا�صون على الكتب كثرًيا ل�صيما واأن كثرًيا منها 

كان جديًدا كما جلَّده املجلد.

�ل�سفر �إىل فرن�سا
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ن�شيحة للم�شافرين 

وهنا ن�صيحة اأو �صبه ن�صيحة لإخواين من امل�صافرين، وهي اأن من ت�صدى منهم 
اأن يجد عنده حاجة  اإىل  اأوًل يلقى املفت�س يف عرام ن�صاطه وظمائه  اإىل فتح �صندوقه 
جديدة في�صبطها منه اإظهاًرا حلذقه يف �صنعة التفتي�س. فاأما من ياأتي اآخر القوم فاإنه يلقاه 
قد َكلَّ و�صجر، فاأول ما يفتح ال�صندوق ويتلم�صه يطبقه، ورمبا اجتزاأ عن ذلك ب�صوؤال 
ى عليه مك�س؟ « ول بد بال�صرورة  واحد يلقيه عليه، كاأن يقول له: »هل عندك �صيء ُيوؤدَّ
اأن يكون اجلواب بال�صلب، غري اأن جل النا�س يحبون التقدم والت�صدر يف كل �صيء 
فرتاهم يتزاحمون على فتح �صناديقهم واإخراجهم وعيابهم))) كاأمنا هم يف حلبة ال�صباق.

احلمالون  يزدحم  لإنكلرتة  املقابلة  فرن�صا  فر�س  �صائر  ويف  هذه  بولون  ويف 
وخدام املطاعم على امل�صافرين - ول ازدحام َحّمارة م�صر - وهناك ترى الن�صاء 
عند  من  �صعريات  حتته  من  فيربز  مبنديل،  روؤو�صهن  �صعور  يغطني  حمالت 
اأفوادهن)2) على زي ن�صاء اليهود، و�صحنهن ك�صحن الرجال، واأقبح منهن الن�صاء 

الالئي ي�صطدن ال�صمك اأو يبعنه، فال يكاد النظر يعرف منهن عالمة الأنثوية.

جو�ز �ل�شفر

واعلم اأي�ًصا اأنه من يدخل فرن�صا وغريها من بالد الإفرجن فال بد له من اأن 
يربز جوازه يف الثغور )اأي البا�صبورت)، واإل فال َيَدُعَونُه يدخل، واأقبح من ذلك 

))) عيابهم: اأوعية يكون فيها متاعهم. )م).
)2) اأفوادهن: نواحي روؤو�صهن. )م).
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اأنه ل ميكن للغريب اأن يخرج من بالد فرن�صا اإل اإذا اأدى يف ديوان اجلواز ع�صرة 
فرنكات، اأما من يقدم اإىل بالد الإنكليز فلي�س عليه اأن يربز اجلواز، كما اأن اخلارج 
منها اأي�ًصا لي�س عليه اأن يوؤدي �صيًئا؛ ولذلك يقال: اإن بالد الإنكليز بالد احلرية، 
متخلفني عن  القدمي  الزمن  كانوا يف  ملا  الإنكليز  اأن  اأعلم-  و�صببه عندي -واهلل 
�صائر الإفرجن يف اأ�صباب التمدن والعلوم كما مر بك من جملة ُمُثل ول�صيما يف 
الكالم على من�ص�صرت، احتاجوا اإىل اأن يت�صاهلوا مع جريانهم يف اأ�صياء ت�صتميلهم 
اإىل زيارتهم، وذلك اأن اأول ظهور التمدن والفنون يف اأوربا اإمنا كان يف اإ�صبانيا حني 

كان امل�صلمون م�صتولني على الأندل�س.

�لأندل�س و�أوربا

العرب  من  الأطباء  ت�صتخدم  جميًعا  الإفرجن  ملوك  »وكانت  فلتري:  قال 
خم�صة  �صنة  كل  يف  للم�صلمني  يدفع  اأن  الثامن  يوحنا  البابا  والتزم  واليهود، 
وع�صرين األف رطل من الف�صة وذلك �صنة 877. وقد دخلوا اإيطاليا، ونهبوا كني�صة 
مار بطر�س، وفتكوا باجليو�س الفرن�صاوية الذين كانوا �صاروا اإىل رومية لإجارة اأهلها 
م�صتولني يف  امل�صلمون  كان  الثاين ع�صر  القرن  لوثاريو�س. ويف  القائد  راية  حتت 
اإ�صبانيا على اأح�صن البلدان، منها بورتغال ومر�صية والأندل�س ووالن�صية وغرناطة 

وطرطو�صة، وامتد ملكهم حتى اإىل وراء جبال ق�صطيل و�صريقو�صة. 

اأما دار اخللفاء فكانت يف قرطبة، وفيها بنوا امل�صجد العظيم امل�صهور قبوه، 
مرفوع على ثالثمائة وخم�صة و�صتني عموًدا، وهو من مرمر غريب ال�صنعة بديع 
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ل كني�صة،  الإتقان، ومل يزل معروًفا اإىل الآن با�صم »ُم�ْصك« )اأي م�صجد) مع اأنه ُحوِّ
وكانت ال�صنائع والفرو�صية والأبهة يف عهدهم يف مزيد، وكان عندهم موا�صع �صتى 
للفرج واللهو، اأما علم امل�صاحة والفلك والكيمياء والطب فلم يكن اإل يف قرطبة 
دون غريها من �صائر املدن، حتى اإن �صانكو ملك ليون امللقب بال�صمني، ا�صطر 
اإىل اأن ي�صافر اإليها لياأخذ الطب عن رجل كان م�صهوًرا يف ع�صره، فلما ا�صتدعى 
به امللك اأجابه مع الر�صول قائاًل: اإن كان للملك حاجة اإيل فليقدم علّي«. وقال 
بع�س املوؤلفني: اإن امل�صلمني ملكوا من البالد يف مدة ثمانني �صنة بعد الهجرة ما 

مل ميلكه الرومانيون يف مدة ثمامنائة �صنة.

�ل�شاعة �لدقاقة هدية هارون �لر�شيد

وقال فلتري يف مو�صع اآخر: »واأول �صاعة دقاقة عرفت يف فرن�صا هي التي اأهداها 
هارون الر�صيد اإىل �صارملان«. وقال يف اأبجدية الأوقات: »علم احل�صاب اإمنا اأخذ عن 

العرب يف اإ�صبانيا وذلك يف �صنة 050)، ثم �صهر يف اإنكلرتة يف �صنة 253). 

وقال �صاحب معجم اجلغرافية: »اإن البابا �صلو�صرتو�س الثاين - وكان يعرف اأوًل 
با�صم جربرت - �صار اإىل الأندل�س، واأخذ العلم عن العرب، وكانت ولدته يف �صنة 930، 
وانتخب بابا يف �صنة 999، وكان ماهًرا يف علم امل�صاحة وَجرِّ الأثقال والفلك، وهو الذي 

بث رقم احل�صاب العربي يف اأوربا، واأول من عمل �صاعة ذات رقا�س«. 
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�لخرت�ع و�لإبد�ع

وقال فلتري: »اأول من اخرتع هذه النظارات للعيون اإ�صكندر �صبينا، وذلك 
يف اأواخر القرن الثالث ع�صر، وكذا اخرتاع طواحني الريح كان يف ذلك العهد.

معروًفا  فكان  الطيقان  زجاج  اأما  فيانتزي،  يف  كان  الفخار  اخرتاع  واأ�صل 
من قبل ذلك اإل اأنه كان نادًرا وكان يعد من الإ�صراف، وكان ا�صتهار �صنعته يف 
بالد الإنكليز يف �صنة 80)) من بع�س الفرن�صيني، وكان يتناف�س فيها. واأول من 
اأبدع مرايا الزجاج اأهل فيني�صيا، وذلك يف القرن الثالث ع�صر، وكان ا�صتعمال 

ال�صاعات معروًفا يف اإيطاليا، ولكن على ندرة. 

ومل يكن يف اأوربا كلها من املدن ما ي�صاهي فيني�صا وجينوى وبولونيا و�صيانا 
وبيزى وفلوران�س، ومل تكن البيوت يف مدن فرن�صا والنم�صا واإنكلرتة كما هي الآن، 
واإمنا كانت �صقوفها من التنب املطني وبناوؤها من اخل�صب، ومل يكن عندهم هذه املواقد 
املعروفة الآن لإيقاد النار، واإمنا كانوا يوقدونها يف نحو كانون يجعلونه يف و�صط البيت، 
الكتان  املوائد من  اأغطية  وكانت  منه،  مت�صاعد  والدخان  امل�صطلون  فيجتمع حوله 
ا، ومل يكن النبيذ يباع اإل عند العقاقريية، وكان الركوب يف  عند الإنكليز نادرة جدًّ
مركب ذي عجلتني يف طرق باري�س الو�صخة اإ�صراًفا حتى اإن فيليب امللقب بالأزهر 
اإذا جاوؤوا ناق�صي اخللقة،  منع الن�صاء من ذلك، وكان اأهل بولند يقتلون اأولدهم 
وكذا يقتلون الذين اأَ�َصنُّوا))) وعجزوا، وق�س على ذلك �صائر �صكان البالد ال�صمالية. 

وا: كربوا. )م). ))) اأَ�َصنُّ
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واأول من اأحيا �صنعة نقر التماثيل برونل�صي من مدينة فلوران�س، وكان غيوتو نبًها 
يف الت�صوير، وبوكا�صيو يف اللغة والأدب. واأول من اخرتع مقامات املو�صيقى - على ما 
عرف الآن - غيدو اأوتزو، واأ�صهر من برع يف النظم والتاأليف برتاك ودانتي، ومل يكن اإذ 

ذاك يف البالد ال�صمالية �صوى اجلهل الفاح�س والتفاخر بالفتك والقتال. اهـ.

�خرت�ع �ل�شاعة

ا�صتيفاء  من  بد  فال  ال�صاعة،  ذكر  اأوردناه  ما  معر�س  يف  جرى  وحيث  قلت: 
الكالم عليها، ثم اأرجع اإىل ما كنت ب�صدده، قال موؤلف كتاب املخرتعات العجيبة: 
ذكر املوؤرخون من الفرن�صي�س اأن اأول �صاعة عرفت يف بالدهم كانت ال�صاعة التي اأهداها 
ِبْدًعا)))  فرن�صا، وذلك يف �صنة 807، وكانت  �صارملان ملك  اإىل  الر�صيد  اخلليفة هارون 
يف ذلك الع�صر، حتى اإنها اأورثت رجال الديوان حرية وذهوًل، والظاهر اأنها كانت من 
الآلت التي يديرها املاء املنحدر، وكان لها اثنا ع�صر بابًا �صغرًيا تنق�صم بها ال�صاعات، 
فكلما م�صت �صاعة انفتح باب وخرج منه كرات من نحا�س �صغرية تقع على جر�س 
فيطن بعدد ال�صاعات، وتبقى الأبواب مفتوحة، وحينئٍذ تخرج �صور اثني ع�صر فار�ًصا 
على خيل وتدور على �صفحة ال�صاعة، قلت بودي لو اأعرف ا�صم ال�صاعة يف ذلك الع�صر، 
فاإين اأنكر هذه اللفظة، واأهل الغرب يقولون: منكالة وهي اأنكر. قال: وكان األفرد الكبري 
اإ�صبًعا، وُيَعلِّم كالًّ منها  ملك الإنكليز ياأمر باتخاذ �صمع، طول كل �صمعة اثنتا ع�صرة 
بعالمات مت�صاوية منق�صمة اإىل اأربعة وع�صرين ق�صًما، كناية عن الليل والنهار، فكان ياأمر 

))) ِبْدًعا: اأَْمًرا يفعل لأول مرة، ومل يفعله اأحد من قبل. )م).
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باإيقادها متعاقبة لياًل ونهاًرا، ويجعلها يف قرن رقيق �صفاف �صونًا لها من الريح، ومل يعلم 
عمل ال�صاعات الدقاقة اإل بعد موته بقرون عديدة.

اأما تق�صيم اليوم اإىل اأربع وع�صرين �صاعة فمعروف من قدمي الزمان، قلت: 
ا�صطلحوا  احل�صاب  اأهل  اأن  للفيومي  املنري  امل�صباح  يف  ُذكر  اأنه  حمفوظي  ويف 
على اأربعة وع�صرين قرياًطا لأنه اأول عدد له ُثْمن وربع ون�صف وثلث �صحيحات 
من غري ك�صر، فلعل هذا هو ال�صبب يف تق�صيم ال�صاعات اإىل هذا العدد، وذكر 
هريودوطو�س اأن ميقاتية ال�صم�س كانت معروفة عند اليونانيني، وهم اأخذوها عن 
البابليني، فاأما امليقاتية املائية التي تدل على الأوقات على ن�صق الرملية فكانت 
معروفة عند الكلدانيني وعند قدماء الهنود، فكانوا يحدرون املاء فيها من اإناء اإىل 
اإل  التنجيم،  اأوقات  اآخر كما يحدر الرمل يف الزجاجة، وبذلك ي�صتدلون على 
اأن عدم ت�صاوي انحدار املاء وتخالف الهواء كان يجعل ح�صابهم غري مطرد، اأما 
�صكلها فغري معروف بالتف�صيل، وغاية ما يعلم من اأمرها اأن املاء كان ينحدر يف 

وعاء فيها قطرة قطرة، فاإذا امتالأ الإناء علم مقدار الوقت املفرو�س.

الدون  العلمية  الأدوات  من  �صارت  حتى  املائية  ال�صاعة  اأتقن  من  واأول 
كرلو�س فايل، اأحد الرهبان الباندكتيني وذلك �صنة 690)، وزعم بع�س اأنها من 
خمرتعات مرتينلي الطلياين. قيل: واأول موؤلف ذكر ا�صم اآلة تدل على ال�صاعات 
هو دانتي ال�صهري، ولد يف �صنة 256)، ومات يف �صنة )32)، و�صهر ذلك يف اإنكلرتة 
يف �صنة 228)، وكان اأي�ًصا م�صهوًرا عند غريهم. ويف زمن اإدورد الأول و�صعت 
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غرامة على اأ�صحاب اجلنايات لأجل عمل �صاعة دقاقة يف غرفة و�صتمين�صرت لكي 
ي�صمعها الذين يف املحكمة، ويف زمن هرني اخلام�س كان لها �صاأن عظيم حتى اإن 
ل حمافظتها وتعهدها اإىل وليم واربي دين كني�صة �صانت ا�صطفان، وعنيَّ  امللك َوكَّ
له يف مقابلة ذلك ن�صف �صلني يف كل يوم من ديوان اخلزنة. ويف �صنة 334) اأبرز 
يعقوب دوندي �صاعته امل�صهورة، فكانت تدل على ال�صاعات وعلى �صري ال�صم�س 

يف منطقة الربوج، وعلى مواقع الكواكب ال�صيارة، ولقب بهورولوجيو�س.

ويف اأوا�صط القرن الرابع ع�صر و�صع يف كني�صة اإ�صرتا�صبورغ �صاعة من اأكرث 
الآلت تركيًبا وتاألًفا، فاإن �صفحتها كانت تبدي الكرة ال�صماوية و�صري ال�صم�س 
والقمر والأر�س والكواكب وحماق القمر ومنوه، وتقوميًا يدل على اليوم الواقع من 
ال�صهر، وكان ربع ال�صاعة الأول يطرقه ولد بتفاحة، والثاين �صاب ب�صهم، والثالث 
رجل براأ�س ع�صا، والرابع الأخري �صيخ بعكازه، وعند مرور كل �صاعة يفتح الباب 
ًما على مرمي العذراء ثم يطرق اجلر�س. وبقربه ملك اآخر يحمل  ملك وينحني ُم�َصلِّ
ذهب  من  ديك  اأي�ًصا  بها  وكان  الأربع،  الدقات  انتهاء  عند  يقلبها  رملية  �صاعة 

ي�صفق بجناحيه عند اقرتاب كل �صاعة، وميد عنقه، ثم ي�صقع))) مرتني. 

ويف اأواخر القرن املذكور �صنع رجل من جينوى ا�صمه دروز  �صاعة دقاقة 
وكلب،  وراع  اأ�صود  )رجل))2)  متثال  على  ت�صتمل  وكانت  غريبة،  ذات حركات 
فكان الراعي عند طلق ال�صاعة يعزف على الناي �صتة اأ�صوات، فيدنو منه الكلب 

ه. )م). ))) ي�صقع: ي�صرب بب�صط َكفِّ
)2) ما بني القو�صني زيادة من الطبعة الأوىل لي�صتقيم املعنى. )م).
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التعجب،  اإ�صبانية تعجب منها غاية  وملا عر�صها على ملك  ذنبه متملًقا،  ويحرك 
فالتم�س اإليه دروز اأن ميد يده وياأخذ تفاحة من �صلة الراعي، فلما فعل انبعث اإليه 
الكلب ينبح نباًحا عالًيا حتى �صار كلب امللك ينبح اأي�ًصا. قيل: وكان اإذا �صئل 
الأ�صود عن ال�صاعة اأجاب بالكالم الفرن�صاوي ليفهمه احلا�صرون، واأول من و�صع 

الرقا�س يف ال�صاعة الدقاقة ري�صارد هار�س الإنكليزي وذلك يف �صنة )64).

فاجلزم  الكبرية،  عن  خمت�صرة  اجليب  يف  تو�صع  التي  ال�صغرية  ال�صاعات  اأما 
مبعرفة خمرتعها �صعب، والأرجح اأنها من خمرتعات هوك. اهـ. وقيل اإن اأ�صل اخرتاع 
ال�صاعات كان يف نورمربغ يف �صنة 477). وحقق البع�س اأن روبرت ملك �صكوتالند 
كان له �صاعة، وذلك يف �صنة 0)3). وكان ا�صتعمال ال�صاعات يف الأر�صاد الفلكية يف 
�صنة 500)، وقال بع�س: اإن الإمرباطور  كرلو�س اخلام�س هو الذي كان عنده ما ي�صدق 
عليه ا�صم ال�صاعة، وذلك يف �صنة 530)، واأ�صل جلب ال�صاعات اإىل بالد الإنكليز كان 
من جرمانيا يف �صنة 577)، اأما ال�صاعات التي تو�صع يف اجليب فمن النا�س من ن�صب 
اخرتاعها اإىل دكطر »هوك«، واأهل هولند ن�صبوه اإىل هيكف�س، وكيف كان فاإن دكطر 

»هوك« هو الذي اخرتع ال�صاعة الدقاقة ذات الرقا�س، وذلك يف �صنة 658). 

وقيل: اإن �صاعة املاء عرفت يف رومية يف �صنة 58)، واإن البابا بول�س الأول 
اأهدى بيان ملك فرن�صا �صاعة مائية يف �صنة 760، وقيل: اإن اأ�صل اخرتاع ال�صاعة 
ال�صم�صية كان يف �صنة 550 قبل امليالد، وقيل: اإنها عرفت يف رومية �صنة 293 
من التاريخ املذكور، ويف �صنة 3)6 ن�صبت يف الكنائ�س، ويف مدة اأحد ع�صر �صهًرا 

من �صنة 850) جلب اإىل بالد الإنكليز من هذه ال�صاعات 5.474)2.
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فقد عرفت مما تقدم اأن التمدن يف البالد الإفرجنية بداأ اأوًل يف اإ�صبانية بالنظر 
اإىل العلوم، ويف بالد اإيطاليا بالنظر اإىل ال�صنائع، ثم انبثت منهما اإىل فرن�صا، واأول 
ا�صتهارها فيها وبناء ق�صر فنتنبلو وق�صر �صان جرمان، وتهذيب اللغة الفرن�صاوية 
كان يف اأيام امللك فرن�صوا الأول، كانت ولدته يف �صنة 494) ووفاته �صنة 547). 
ثم ملا انت�صر مذهب الربوت�صتانت يف فرن�صا، وكانت الدولة ت�صطهد املتمذهبني به، 
كانوا ي�صطرون اإىل الفرار اإىل البالد الأجنبية، وح�صبك بيوم مار برتوملاو�س دلياًل. 

وملا قام لوي�س الرابع ع�صر -وكان هو ووزيره الكردينال ري�صيلو اأ�صد النا�س 
بغ�صة لأهل هذا املذهب-  َفرَّ كثري منهم اإىل بالد الإنكليز، وكانوا ذوي معارف 
وعلم فبثوا فيها ذلك، وطاب لالإنكليز اأن ي�صيفوا من التجاأ اإليهم، واأن يعفوهم 

من اجلواز، وبقيت احلال على هذا املنوال. 

من بولون �إىل باري�س

ثم اإن بولون هي مثل غريها من فر�س فرن�صا املقابلة لإنكلرتة يف كونها مورًدا 
اإنكليز.  �صكانها  وثلث  للم�صافرين،  منازل  ديارها  واأكرث  اململكتني،  بني  للتجارة 
واأح�صن ما فيها متحفها، فيه من غرائب اأنواع الطري وال�صمك و�صائر احليوانات، 
ومن اجلواهر املعدنية واأنواع الورق الذي كانوا يكتبون عليه يف الزمان القدمي، ومن 
ال�صور واآلت الطرب جلميع الأمم ما هو عربة للمعترب، ومن راأى عظام ال�صمك 

والوحو�س ال�صخمة فال يكذب �صيًئا مما قاله الأولون.
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جميع  وجدت  فاإين  راأيت،  ملا  فده�صت  لياًل  باري�س  فبلغنا  منها  �صافرنا  ثم 
املزر،  التي ل يفتح فيها �صيء يف لندرة غري حانوت  ال�صاعة  احلوانيت مفتوحة يف 
وحني مررنا بالبلفار راأينا من الأنوار يف الديار من فوق، ويف حمال القهوة من حتتها، ويف 
فواني�س الطرق من بني الأ�صجار، ويف فواني�س العواجل الواقفة عن اليمني وال�صمال، 
اإن هذه مدينة بهجة  َبٍخ)))  َبٍخ  ما خيل يل اأين يف جنات النعيم، فقلت يف نف�صي 
واأنوار، تتفتح فيها اأكمام)2) املعاين يف ريا�س الأفكار، وتتجلى بها عرائ�س الق�صائد يف 
اأخدار)3) الأ�صعار، فالأجعلن دابي النظم فيها الليل والنهار، وكلما ارجت َعليَّ �صيء 
جئت اإىل البلفار، ثم لبثنا اأربعة اأيام يف مبيت اإىل اأن تي�صر لنا ا�صتئجار حمل يف دار 

على حدته، وكان ال�صباب يف خاللها كثيًفا والربد �صديًدا. 

اأما الربد فال ينق�س عن برد لندرة نقرًيا بل هو اأ�صد، واأما ال�صباب فكان 
اأبي�س بخالف �صباب لندرة فاإنه يقع اأ�صحم)4)، فطفقت اأ�صكو من النتقال من 
�صباب اإىل �صباب، فقال يل اأحد اأ�صحابي: »اإن هذا ال�صباب اإمنا قدم اإلينا معك 
ا«. لكني وجدت  نادر جدًّ ة)5)، ووقوعه فيها  بَّ ُم�صِ باري�س لي�صت  فاإن  من لندرة، 
قوله بعد ذلك غري احلق، فاإنه وقع اأي�ًصا يف ال�صنة الثانية واأنا مقيم فيها من دون اأن 

يعلق باأذيايل من قطر اآخر. اإل اأنه ل يدوم طوياًل كما يدوم �صباب لندرة.

))) َبٍخ َبٍخ: كلمة تقال عند الر�صا والإعجاب بال�صيء، اأو املدح، اأو الفخر. )م).
)2) اأكمام: اأغطية. )م).
)3) اأخدار: اأ�صتار. )م).
)4) اأ�ْصَحم: اأ�صود. )م).

ة: كثرية ال�صباب. )م). بَّ )5) ُم�صِ
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نبذة عن فرن�شا و�إح�شاء�ت متنوعة

العامل  كان  ملا  ولكن  واأهلها،  باري�س  و�صف  اأ�صرع يف  اأن  الآن  حان  وقد 
الأديب رفاعة بك الطهطاوي قد اأَلَّف كتابه النفي�س امل�صمى بتخلي�س الإبريز يف 
تلخي�س باريز و�صبقني اإىل هذا املعنى، كان ل بد يل هنا من اأن اأ�صتاأذنه يف ذكر ما 

اأ�صرب عنه بالكلية، اأو اأ�صار اإليه اإ�صارة فقط ما ا�صتغربته منه.

قبل  ولكن  ولندرة،  باري�س  عليه  يقي�س  للقارئ  مقيا�ًصا  ذلك  اأجعل  ثم 
الكالم على باري�س خ�صو�ًصا ينبغي اأن ابتدئ بالكالم على فرن�صا عموًما؛ فاإنها 
َحِريَّة بذلك، وخ�صو�ًصا اأين قد اأجملت القول يف اأول هذا الكتاب على اإنكلرتة. 

فاأقول: اإن فرن�صا كانت ت�صمى يف الزمن القدمي بالغال، ثم �صميت بهذا ال�صم 
املتعارف الآن ن�صبة اإىل الفرنك الذين فتحوها، وهم قبائل من البالد ال�صمالية. واأر�س 
هذه اململكة خ�صيبة، ينبت فيها جميع الأ�صجار والبقول واحلبوب غالبًا. وكانت اأر�صها 
منذ نحو �صبعني �صنة مهملة، اأما الآن فقد بذل اجلهد يف حرثها وتنبيت الأ�صجار فيها حتى 
�صارت قيمة حما�صيل الأر�س وغاللها، تبلغ يف العام 78.000).5.337 فرنك، ي�صرف 
كثرية  وهي  فرنك،  الفائ�س 78.000).685.)  فيكون  ذلك 3.552.000.000  على 
املعادن، يوجد فيها معدن الذهب، لكن على قلة، ويكرث فيها الف�صة واحلديد والر�صا�س 
والنحا�س والتوتيا وغري ذلك، وعدد �صكانها يف �صنة 845) كان 32.500.000 )))، منهم 

))) يف �صنة 874) بلغ عدد �صكان فرن�صا )36.383.48 نف�ًصا.
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مليونان وثلث بروت�صتانت ويهود، وبلغت قيمة املجلوب من التجارة اإىل فرن�صا يف �صنة 
843) 846.606.940 فرنًكا، وقيمة اخلارج منها 677.)643.96 فرنًكا))). 

ويف مدة ثماين ع�صرة �صنة وذلك من �صنة 825) اإىل �صنة 843) كان من 
جملة اأهلها مائتا األف جمنون يف املار�صتانات، وثالثة اآلف قتلوا اأنف�صهم، ومائة األف 
نف�س بهم علل واأخذوا اإىل ديار املر�صى، وثمامنائة األف يعي�صون من ال�صدقات، ومائة 
األف نف�س يف ال�صجون لأجل جنايات خمتلفة. وقال اآخر: وبلغ عدد الإكلريو�س يف 
�صنة 843) اأربعة وع�صرين األًفا، منهم ثالثة كردينالت واأربعة ع�صر مطرانًا و�صبعة 
و�صتون اأ�صقًفا، وي�صاف اإليهم نحو ثمانية اآلف وخم�صمائة من املرت�صحني للكني�صة، 
عدد  وبلغ  األًفا.  وع�صرون  اأربعة  الراهبات  وعدد  اآلف،  ثالثة  الن�صاء  اأديار  وعدة 

الإكلريو�س يف زمان الفتنة 4.000))، من جملتهم اثنان وثالثون األف راهبة.

وبلغت جملة اإيرادهم اثنني و�صبعني مليونًا، ومبلغ الع�صور الذي ي�صتوردونه �صبعني 
 .(.0(7.000 والأ�صاقفة  الكردينالت  واإيراد   ،(42.000.000 ذلك  فجملة  مليونًا، 
وجملة امل�صاريف على الديانة الكاثوليكية 000.)34.25 فرنك، وعلى الربوت�صتانت 
033.000.) وعلى اليهودية 90.000 األًفا. ويف �صنة )84) بلغ عدد امل�صافرين يف فرن�صا 
633.000.000 نف�س، منهم 43.000.000) �صافروا يف �صكة احلديد. ويف �صنة 855) 

بلغت   (879 �صنة  يف  اإليها  املجلوب  جملة  فاإن  عظيًما  ات�صاًعا  فرن�صا  جتارة  ات�صعت  املذكور  التاريخ  منذ   (((
4.594.837.000 فرنك، وهي عبارة عن 83.793.480) لرية اإنكليزية، وبلغت جملة اخلارج منها يف ال�صنة 

املذكورة 63.090.000).3 فرنك اأو 26.523.600) لرية.
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بلغ عددهم بليونًا منهم مليون وثالثمائة واثنان و�صبعون األًفا �صافروا يف الأرتال، وبلغ اإيراد 
الكمرك يف �صنة 856) 82.296.798) فرنًكا. ويف �صنة 857) بلغ اإيراد الدولة نحو 

�صبعني مليون لرية اإنكليزية فكان نحو اإيراد دولة الإنكليز بل اأكرث))). 

ويف ال�صنة املذكورة كان لها من الع�صاكر الربية نحو خم�صمائة األف، واأمكن 
لها يف اأي وقت �صاءت اأن جتهز من اجليو�س البحرية نحو �صبعني األًفا، واملحروث 
من اأر�صها ل ينق�س عن اثنني واأربعني مليون هكتار، ومالكها نحو �صبعة ماليني 

من روؤو�س العيال. وبهذا يظهر لك الفرق بني اململكتني.

�صنة  اآخرها  �صنني  ع�صر  مدة  يف  فرن�صا  دولة  م�صروف  بلغ  بع�صهم  وقال 
اإيرادها  فكان  لرية   6(9.680.000 اإيرادها  وبلغ  لرية   768.520.000   (86(
م�صروف  وكان   ،76.852.000 وم�صروفها  لرية،   6(.968.000 �صنة  كل  يف 
اأو�صرتيا يف مدة اأربع �صنني، وهي من �صنة 857) اإىل �صنة 860) 54.200.000) 
لرية، وهو عبارة عن 38.500.674 يف كل �صنة، وكان اإيرادها يف املدة املذكورة 
5.500.000))، وهو نحو 28.857.000 لرية يف كل �صنة، وبلغ اإيراد اإيطاليا يف 
�صمال  دولة  وبلغ م�صروف   ،(2( واإيرادها 9.634.8)  �صنة )86) 32.205.674 

اأمرييكا يف �صنة واحدة من مدة احلرب 250.000.000 لرية. 

))) ومنذ �صنة 850) ازدادت ثروة فرن�صا ازدياًدا عظيًما حتى اأن اإيرادها بلغ يف �صنة 880)  30.725.288).3 فرنًكا، وهي 
عبارة عن ))25.229.0) لرية اإنكليزية، اأما امل�صاريف فاإنها بلغت 30.494.244).3 فرنًكا اأو 25.209.769) لرية.

بلغ  وامل�صروف  اإنكليزية،  لرية   ((0.(((.793 اأو  فرنًكا   2.752.794.830 فرن�صا  اإيراد  بلغ   (88( �صنة  يف    (2(
املذكورة  ال�صنة  بلغ يف  فقد  اإيطاليا  اإيراد  واأما  اإنكليزية،  لريات  اأو 77.304).0))  فرنك   2.754.432.600
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 (86( �صنة  يف  بلغ  فرن�صا  اأهل  عدد  فاإن  املمالك  هذه  �صكان  فاأما 
وكانت  �صعفني  �صنة  مدة خم�صني  الرو�صية يف  عدد  وزاد  نف�ًصا،   37.382.255
�صنة  من  برو�صية  زيادة  وكانت  املائة،  يف   ((9 املدة  تلك  يف  اإنكلرتة  يف  الزيادة 
�صنة  اإىل   (8(8 �صنة  من  اأو�صرتيا  وزيادة  املائة،  يف   72  (858 �صنة  اإىل   (8(6
857) 27 يف املائة، وزيادة فرن�صا من �صنة 826) اإىل �صنة )86) 2) يف املائة ل 

غري فتكون الولدة يف فرن�صا اأقل من غريها يف �صائر املمالك. 

اأنه يولد فيها 00) ولد من  اأما الزواج فذكروه على هذا التف�صيل، وهو: 
كل 285 زواًجا ويف بريتانيا 00) ولد من كل 237 زواًجا، ويف اأو�صرتيا والرو�صية 
00) ولد من كل 223 زواًجا، ويف برو�صية 00) ولد من كل 0)2 زواج، فيكون 
ولدة الولد يف برو�صية يف ظرف �صنتني وخم�صة اأ�صابيع، ويف فرن�صا نحو �صنتني 
و42 اأ�صبوًعا، فاأما املوت فمن كل 000.) نف�س يف بريتانيا ميوت يف ال�صنة 22، ويف 

فرن�صا 28، ويف برو�صية 29، ويف اأو�صرتيا 32، ويف الرو�صية 33.

و�شف باري�س

لنهب  وكانت عر�صة  باري�صي،  ت�صمى  �صنة 380  باري�س يف  كانت مدينة 
خم�س  يدهم  حتت  وبقيت  الإنكليز،  عليها  ا�صتوىل   (420 �صنة  ويف  النورمان، 
من  اأكرث  بهما  فمات  واملجاعة،  بالطاعون  رزئت   (438 �صنة  ويف  �صنة،  ع�صرة 

425.583.965.) فرنًكا اأو 57.023.358 وم�صروفها مثل ذلك تقريًبا.
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خم�صني األًفا، فكانت الذئاب تدخل اأ�صواقها وتغتال من تغتال، ويف �صنة 840) 
ح�صنت ب�صور طويل يحيط ب�صاطئ النهر، وبقالع متفرقة، وذلك م�صافة خم�صة 
ز يف �صهر اآذار  ع�صر فر�صًخا وربع فر�صخ، ُبِدئ به يف كانون الأول �صنة 840) وجُنِ
�صنة 846)، وبلغت نفقته 40.000.000) فرنك، اأو خم�صة ماليني لرية، قلت: 
وقد جرى ذلك كما ق�صده نابوليون الأول، وهو يف جزيرة �صنت هيالنة، قال: وملا 
دنت منها الأعداء يف �صنة 4)8) تبادر النا�س اإىل اإن�صائه على عجل، لكنه كان 

غري حمكم، ثم اأكمل وجعل حوله اأربعة ع�صر برًجا. 

وقال اآخر: كانت باري�س ُتْدعى يف القدمي »لوك�س« �صميت بذلك يف اأحد 
الأقوال با�صم »لوكو�س« موؤ�ص�صها، والذي عليه التفاق، اأنها من اأقدم مدن الغال، 
عن  عبارة  اإل  حينئٍذ  تكن  ومل  باري�صي،  لها:  يقال  كان  بالدهم  قي�صر  غزا  وملا 
ا�س مهينة كاجلزيرة يف نهر ال�صني، مع اأنه ملا اأراد فتحها قاومه اأهلها مقاومة  ِخ�صَ
�صديدة مل تكن تخطر بباله حالة كونهم خالني عن اأ�صباب التمدن، ثم اأخذت 
يوليانو�س وكلويف،  التم�صر والت�صاع يف عهد ملوك كثرية ول�صيما يف زمان  يف 
واأن�صاأ  بال�صغري  امللقب  لوي�س  قام  ثم  �صنة 84))،  اأغو�صط يف  فيليب  واأعظمهم 
فيها مدر�صة، فاأقبل النا�س اإليها لطلب العلم حتى �صار عدد الطلبة اأكرث من اأهل 

ال�صقع الذي بنيت فيه، وهو الذي اأحاط بها �صوًرا و�صروًحا. 

ثم قام فرن�صي�س الأول واأن�صاأ فيها اللوفر، فقام هرني الرابع وغري فيه تغيريات 
جمة، ويف زمان لوي�س الرابع ع�صر �صارت كاأنها مدينة جديدة، وما ق�صده نابوليون الأول 
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يف حت�صينها وتنظيمها ا�صتح�صنته عائلة البوريون، وزاد عليهم اأجمعني لوي�س فيليب، فاإنه 
ظن اأن حفظه ذكر اأيام نابوليون يكون اأدعى ل�صتمالة خواطر النا�س اإليه، فمن ثم اأمت ما 
ابتداأ به نابليون، فاأن�صاأ ال�صور واأمت الأزج اأو القنطرة امل�صماة »اأرك دو ترايونف« ون�صب متثال 
نابوليون مرة اأخرى على عمود فندوم، ويف عهده دفنت جثة نابوليون. قلت: ويف زمن 

نابوليون الثالث ك�صيت من الرونق والبهجة ما ل مزيد عليه.

�صنة  يف  طبع   - باري�س  اإىل  املر�صد  �صماه  الذي  كتابه  يف  غالنياين  وقال 
844): »اأول من ملك فيها من ملوك الن�صارى كلوفي�س وذلك يف �صنة 524، 
كني�صة  واأول   ،250 �صنة  وذلك  مارداني�س  كان  بالإجنيل  فيها  ب�صر  من  واأول 
فيه  ترى  الذي  املو�صع  يف  مارا�صطفانو�س  كني�صة  كانت  ُعِلَم  فيما  فيها  اأ�ص�صت 
الآن كني�صة »نوطردام« ويف �صنة 857 اأحرقها النورمان ثم بنيت، وق�صمت املدينة 
اإىل اأربعة اأق�صام؛ ومن َثمَّ يقال لكل جهة منها »كارتيه«، ويف زمن لوي�س ال�صمني 
كان الإيراد من الباب ال�صمايل اثني ع�صر فرنًكا ل غري. وهي تبلغ بح�صابنا الآن 
�صتمائة فرنك، ويف القرن الرابع ع�صر اأن�صئ فيها مدار�س للعلم، ويف عهد فيليب 
اأغو�صط كرثت فيها الأبنية واملغاين والكنائ�س، وبلط بع�س الطرق، واأُلزم الأهلون 
حت�صينها، ويف �صنة 250) اأن�صاأ فيها روبرت �صوربن مدار�س مل تزل تعرف با�صمه. 

اأقاموا  اأن  بعد  منها  طردوا  ثم  الإنكليز،  دخلها  املعتوه  �صارل�س  زمن  ويف 
فيها �صت ع�صرة �صنة، وذلك �صنة 436). ويف عهد �صارل�س ال�صابع خربت من 
القحط والوباء والذئاب، حتى اإنها �صارت يف �صنة 466) ماأوى لأ�صحاب اجلرائر 
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والنقائ�س من جميع الأقطار، ويف عهد لوي�س احلادي ع�صر بلغ عدد اأهلها ثالثمائة 
األف، واكت�صبت رونًقا وعمرانًا فهدم اللوفر القدمي واأن�صاأه من�صاأ ح�صًنا واأن�صا مدر�صة 

يعلم فيها كل نوع من العلوم جمانًا. 

نت طرق واأن�صئت اأخرى،  ويف �صنة 533) �صرع يف بناء »هوتل دوفيل« وُح�صِّ
تعطلت  �صاق  على  الدينية  احلروب  قامت  ملا  ثم  التولري.  اأن�صئ  �صنة 563)  ويف 
اأ�صباب التمدن اإىل اأن قام باأعباء امللك وال�صيا�صة هرني الرابع، فاأ�صلح ذات البني 
ومد على النا�س ظل ال�صلم والرفاهية، وزاد يف تبهيج املدينة غاية ما اأمكن، واأن�صاأ 
عديدة،  طرق  اأن�صئت  ع�صر  الثالث  لوي�س  زمن  ويف  التولري،  وكرب  حمال،  جملة 
واأن�صئ ق�صر اللوكزمبور، وب�صتان النباتات وغري ذلك، ثم ملا قام لوي�س الرابع ع�صر اأمت 
َن القدمية، واأن�صاأ  ما كان ق�صده خلفه هرني الرابع، فاأن�صاأ اأكرث من ثمانني طريًقا، وَح�صَّ
�صاحة فندوم، و33 كني�صة ومار�صتان ال�صقط ومار�صتان النُُّغول))) واملر�صد، وكرب ق�صر 

التولري، ونظمت املما�صي، وبلط كثري من الر�صف، وغر�صت َغْي�َصة �صانزلزي. 

وكذلك لوي�س اخلام�س ع�صر مل ياأل جهًدا يف اأن اأفادها ن�صرة امللك حتى 
اأيام  ويف  جارية،  وعيونًا  مدار�س  عدة  واأن�صاأ  فدانًا،  زمانه 9)3.9  رقعتها يف  و�صعت 
لوي�س ال�صاد�س ع�صر اأن�صئت فيها جملة مالٍه وكنائ�س ومنازل �صامية واأ�صواق بهيجة، 
ما  على  �صريبة  منها  يوؤخذ  بابًا  �صتون  لل�صور  وجعل  فدانًا،  رقعتها 9858  ف�صارت 

ُغول: فا�صدو الن�صب. )م). ))) النُّ
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يدخل اإليها من اخلارج، وو�صعت الطرق واأمت »بايل روايال« )اأي ال�صرايا امللكية)))) مبا 
َب كثري من الكنائ�س، ثم رممت واأنفق  فيه من احلوانيت الظريفة، ويف زمان الفتنة ُخرِّ
امل�صورة  بنى جمل�س  الثامن ع�صر  لوي�س  اإىل  املُْلك  ا�صرتد  وملا  اأربعة ماليني،  عليها 
العام، واأن�صاأ اأ�صواًقا كثرية وم�صت�صفيات عديدة، ون�صب عمود فندوم، واأن�صاأ خم�س 
ع�صرة عيًنا وزين الق�صر، ويف اأيام �صارل�س العا�صر زيدت فيها حما�صن كثرية جلها يف 

الكنائ�س، واأن�صئت ثالثة ج�صور.

فلما قام لوي�س فيليب فتحت طرق جديدة وربع بناُء هوتل دوفيل، ون�صبت 
م�صلة م�صر، واأمت اإن�صاء كني�صة ل مدلني اأي املجدلنية وبال�س دولكنكورد وعمود 

الن�صر. انتهى ملخ�ًصا. 

واأربعة  مائتني  اأو  لندرة  من  فرا�صخ  وخم�صة  مائة  بعد  على  وهي  قال: 
�صت  اأيامها  واأطول  يارًدا،   25.979 اأو  مرًتا   23.755 ودورتها  مياًل،  وخم�صني 
ع�صرة �صاعة و�صت دقائق، واأق�صرها ثماين �صاعات وع�صر دقائق، وفيها اأكرث من 
و99  بلفاًرا،  و)2  مم�صى،  و38  طريًقا،  و260.)  دكان،  و3.000)  دار،   45.000

ة اأو ف�صحة، و83) �صقيفة اأو معرًبا مما يقال له: »با�صاج« و37 ر�صيًفا. َعْر�صَ

وم�صطح طرقها يبلغ 3.200.000 ذراع مربع، وطولها 480.000 ذراع اأو 20) 
فر�صًخا، وم�صاريف تنظيف الطرق تبلغ 535.000 فرنك، ومن قبل �صنة 728) كانت 

))) ما بني القو�صني زيادة من الطبعة الأوىل لالإي�صاح. )م).
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الطرق عطاًل))) عن الأ�صماء، ثم بعد اأن رقمت غريت مراًرا عديدة، ويف �صنة 842) 
بلغت م�صاريف تبليطها وتو�صيعها 750.000 فرنك. قلت: جميع الطرق كانت من 
قبل مبلطة، فلما �صار الأهلون وقت ال�صغب والفتنة يتخذون حجارتها متاري�س)2)، 
اأمر الآن بان ت�صري ر�صرا�ًصا)3)، ومن �صنة 853) اإىل �صنة 57 بلغت م�صاريف املدينة 
93 مليونًا، �صرف منها يف البناء وجتديد الديار 47 مليونًا، ويف املاء وت�صليح الطرق 
33 مليونًا، وعلى بوا دوبولون 5 ماليني، وجل هذه امل�صاريف مما يرد من املدينة، ومل 

ي�صرف املريي من عنده اأكرث من �صتة ماليني. اهـ.

وقبل اأيام لوي�س ال�صاد�س ع�صر مل تكن تنور اإل مدة ت�صعة اأ�صهر يف ال�صنة، 
القناديل  من  فيها  ما  وعدة  ليلة،  كل  يف  تنور  باأن  فاأمر  القمر،  غياب  عند  وذلك 
ومات 26.028،  فيها 29.923،  ولد  �صنة )84)  ويف  بالغاز،  تنور  كلها   ،(3.22(

وتزوج 8.962، وكان عدد النغول 9.830، وفيها نحو 80.000 خادم. 

احلر�س  من  وفيها   ،(.(4(.3(6    56 �صنة  يف  اأهلها  كان  اآخر:  وقال 
تبلغ يف  ال�صرطة  ديوان  وم�صاريف  �صابًطا،  من جملتهم 28  الإمرباطوري 7)9 
ال�صنة 5.335.295، وقال الأول: ول يزال يف م�صت�صفياتها 5.000) نف�س، وقدر 
الأحكام  اآلف من ذوي  ت�صعة  وفيها  األًفا،  �صتون  منها  ويخرج  فيها  يدخل  من 

))) عطاًل: خالية. )م).
)2) املتاري�س: املوانع واحلواجز. )م).

)3) ر�صرا�س: مك�صرة، اأومدقوقة. )م).
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جمانًا  الفقراء  لإغاثة  خم�صو�س  مو�صع  ولهم  ودراية،  علم  اأهل  وهم  النظامية، 
وذلك يف يوم ال�صبت، ومائة واأربعة ع�صر كاتًبا لل�صكوك والعقود، وت�صعة �صجون، 
اأحدها للمق�صي عليهم تبلغ م�صاريفه 45.000).)، ويعاملون فيه بغاية ما ميكن 

من الرفق وال�صفقة، وعدها غريه ع�صرة. 

مد�ر�س باري�س

وفيها اإحدى وع�صرون مدر�صة ملكية، فيها من الطلبة 0.975)، واإيرادها 
منهم 383.544 فرنًكا، وثالثمائة و�صبعة ع�صر مكتًبا مما يقال له: »كومونال« فيها 
لها:  يقال  معلًما  ع�صر  واأحد  ومائة  واإيرادها 227.693  املتعلمني 22.588،  من 
اأن�صتيت�صيون، فيها 8.378 طالب علم، واإيرادها 250.620 واألف و�صبعة مراب، 
وفيها  فرنًكا،   473.773 واإيرادها  نف�ًصا،   23.538 فيها  »بن�صيونات«،  لها:  ويقال 

اأربع وخم�صون جمعية للعلوم وفعل اخلري وبث الديانة ما عدا موا�صع اأخرى.

قلت: اإن كثرًيا من هذه املدار�س واملكاتب يديره الق�صي�صون فال ياأخذون من 
املتعلم اإل ن�صف امل�صروف عليه، فيمكن للوالد اأن ي�صع ولده يف اأحدها مب�صروف 
ثالثني فرنًكا يف ال�صهر، فمن اأجل ذلك ترى جميع الأولد هنا مرت�صحني للعلوم 
وال�صنائع، ولالأخوات الالئي هن من جن�س الراهبات ف�صل عظيم م�صهور يف تربية 
البنات ومتري�س الرجال والن�صاء يف بيوتهن اأو بيوت املر�صى، حتى اإن بع�صهن يداوي 
وبع�صهن قوابل)))، وقد ي�صافرن اإىل البالد ال�صا�صعة يف فعل اخلريات، ولهن لبا�س 

))) قوابل: مفردها قابلة وهي التي ت�صاعد احلامل عند الولدة. )م).
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خم�صو�س يعرفن به على تنوعه، فهذه الطريقة اأنفع من طريقة الراهبات يف ال�صرق؛ 
اإذ يحتجنب عن النا�س يف الدير فال ينفعن اأحًدا من النا�س، وهاتان املزيتان - اأي 

التعليم على الوجه الذي ذكرناه - والعتناء باملر�صى - ل توجدان يف لندرة. 

م�شت�شفيات باري�س

ويف  الثمام)))،  طرف  على  هو  باري�س  م�صت�صفيات  يف  التداوي  اأن  على 
لندرة يحتاج اإىل ذرائع وو�صائط. قال: وفيها �صتة وثالثون مار�صتانًا. وقد علم من 
األًفا  اثني ع�صر  مبوؤنة  تقوم  املار�صتانات  اأن هذه  �صنة 842)  خال�صة �صدرت يف 
من املر�صى والعاجزين رجاًل ون�صاء، ويف كل �صنة يدخلها نحو ثمانني األًفا، واأن 
م�صاريفها يف ال�صنة املذكورة بلغت اأربعة ع�صر مليونًا ون�صف مليون، لكن اإيرادها 
الذي  العقار  ومن  املالهي  على  �صرائب  من  يتح�صل  وهو  املن�صرف،  من  اأكرث 
ُي�صرتى للمقابر وغري ذلك، وُي�صرف فيها - اأي يف هذه امل�صت�صفيات - من اللحم 
2.560.250 رطاًل، ومن الزبدة 48.800 كيلو غرام، ومن اللنب 530.000 ليرت. 

ويوجد اأي�ًصا ما عدا ذلك موا�صع عديدة لإغاثة الفقراء وت�صغيل البطالني.

قلت: وقد علم من كتاب طبع يف �صنة 855) اأن هذه امل�صت�صفيات تقوم 
امل�صمى  املار�صتان  واأقدمها  فيها،  يعاجلون  األف مري�س  اأربعة ع�صر  اأكرث من  مبوؤنة 
»هوتل ديو« يتداوى فيه من مدار ال�صنة اأحد ع�صر األف مري�س وتخدم فيه �صتون 

راهبة، وعدد اأطبائه اثنان و�صبعون طبيًبا. 

))) طرف الّثمام: مال ُيطال في�صق تناوله. )م).
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�أهل باري�س و�أ�شو�قها

وقال اآخر: املح�صوب اأن ن�صف اأهل باري�س �صناع وعملة، ولي�س فيها اأكرث 
من األف نف�س ممن يح�صنون اإثبات كونهم �صكانها يف باري�س �صلًفا عن خلف من 
على  يقدرون  ل  باري�س  �صكان  ثلثي  اإن  اآخر:  وقال  ع�صر.  الثالث  لوي�س  عهد 
م�صروف اجلنازة، وكل واحد من ثالثة اآلف يقتل نف�صه، ومن كل ثالثة مواليد 
يكون نغل ويف �صنة 53 ولد يف مدينة ويانه من احلالل 264.)) ولًدا ومن احلرام 
0.686)، ويف �صنة 54 ولد من الأول 2.65))، ومن الثاين 522.)0.80) ويف 
من  ولد   56 �صنة  ويف   ،9.522 الثاين  ومن   ،(0.650 الأول  من  ولد   55 �صنة 
الأول 0.870)، ومن الثاين ))0.3)، واإن من اأهل باري�س ثالثني األًفا من غري 
الذين يعي�صون من ال�صدقات يقومون يف ال�صباح ول يعرفون من اأين يح�صلون 

غداءهم؟ ومنهم �صبعة ع�صر األًفا �صكارى منهمكني يف القبائح. 

وقال اآخر: وفيها ت�صعة اأ�صواق كبار للماأكولت، وخم�صة جمازر بلغت م�صاريف 
بنائها وتنظيمها 8.000)6.5)، وثَمَّ امل�صالخ واملدابغ العديدة، وعدد اجلزارين اأكرث من 
خم�صمائة، ويف كل يوم ُيْذبَح يف اأحدها - وهو امل�صمى جمزر مونت مارتر - 900 من 

الثريان، و400 من البقر، و650 من العجول، و3.500 من ال�صاأن.

 واملوؤنة ال�صنوية من املاأكول وامل�صروب وما هو من قبيل ذلك تبلغ 350 مليونًا، 
منها 49 مليونًا ثمن خمر، و2) ثمن لنب، و78 ثمن �صمع و�صكر وبن، وما اأ�صبه ذلك، 
ومليونان ثمن ملح، وثمانية وثالثون مليونًا ثمن خبز، واأربعون مليونًا ثمن حلم، وخم�صة 
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ع�صر مليونًا ثمن بقول، و444.000 ثمن فحم، واملوؤنة من البطاط�س يف ال�صنة تبلغ 
325.000 كيلو غرام، ومبلغ ما يباع فيها من التبغ يف كل �صنة 708.793 كيلو غرام، 
اإليها ع�صرون  ياأتي  اخُللَُّر))) ونحوه 20.000 )2)، وكل يوم  وموؤنتهم يف كل يوم من 
ما قيمته 45.000  الدقيق  فيها من  يباع  الأيام  بالف�صة. ويف بع�س  عجلة م�صحونة 

فرنك، ويرد اإليها من اخلارج يف ال�صنة 2.000) قارب م�صحون بالفاكهة والقمح.

وقال اآخر: ومن جملة اأ�صواق املاأكولت بباري�س ال�صوق املعروفة بالهال، 
اأول حجر و�صع يف اأ�صا�صها و�صعه الإمرباطور يف �صنة 52 تباع فيها البقول واخل�صرة 
والفاكهة على اأنواعها، فريد اإليها يف كل يوم ثالثمائة وع�صرون عجلة م�صحونة بها، 
ويف اأوان الفاكهة ي�صتخدم يف نقلها 420 عجلة ونحوها، ويباع فيها يف العام من 
�صنف واحد من البقول مما يتخذ لل�صلطة مبليون فرنك ون�صف مليون، ومن �صنف 

من حمار البحر ي�صمى الدزويرت بنحو 670.926.) فرنًكا. 

قلت: والفاكهة والبقول يف فرن�صا تعظم للغاية كما يف اإنكلرتة، فقد ي�صنعون 
ا واإبرة ونحو ذلك. قال: ويباع  من ق�صر ثمر اجلوز �صبه حقة للن�صاء، حتوي مق�صًّ
فيها يف �صوق الزبدة بنحو �صتة ماليني، ومن البي�س 5.539.890 فرنًكا. قلت: 
ومن هنا يعلم اأن ما ذكره ال�صيخ رفاعة بك من اأن اأهل باري�س يقطعون من البي�س 
بخم�صة اآلف فرنك �صهو، والظاهر اأنه اأراد خم�صة ماليني، كيف ل؟! وقد قال: 

اإنهم يخلطونه يف نحو ثالثمائة �صنف من الطعام. 

ُر: الفول. )م). ))) اخُللَّ
)2) كذا جاء يف الطبعة املعتمدة، ويف الطبعة الأوىل »مائتا األف كيلو غرام«. )م).
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�أكادميات باري�س ومكتباتها

وفيها - اأي يف باري�س - خم�س م�صيخات كبار اأي اأكادميات، من جملتها 
َمْن  اأ�صولها وفروعها، وكل  الأكادمية الفرن�صاوية للنظر يف تهذيب اللغة وتنقيح 
ديار كتب عديدة،  وفيها  منها جائزة،  ينال  والأدب  التاريخ  بديًعا يف  كتابًا  األَّف 
اأكربها واأعظمها املكتبة العمومية، فيها مليون من الكتب املطبوعة، وثمانون األف 
كتاب بخط اليد، ومائة وخم�صون األف ميداي )اأي ني�صان))))، ومليون واأربعمائة 
األف �صفيحة منقو�صة، وثالثمائة األف راهنامج، وفيها ر�صائل حمفوظة من لوي�س 

الرابع ع�صر وكليرب وكلربت، وكتاب واحد من اللورد بريون. 

وما من  و�صوفر،  فو�صت  الكتب كتب مطبوعة من عهد  تلك  ومن جملة 
املطبوعة  الكتب  وجملة  الكتب،  من  األوف  وفيه  اإل  مريي  حمرتف  اأو  ديوان 
املوجودة يف املكاتب ما عدا املكتبة املذكورة 293.500.)، والتي بخط اليد ع�صرة 
اآلف ما عدا دياًرا اأخرى على حدتها، بع�صها يحوي ع�صرين األًفا، وبع�صها اأقل، 

وهو كاف يف بيان ما لهذا اجليل من احلر�س على العلوم. 

وفيها مطبعة ملكية من تاأ�صي�س فرن�صي�س الأول، فيها حروف متنوعة يطبع بها 
كتب باإحدى وخم�صني لغة، ويطبع فيها يف ليلة واحدة ثمامنائة �صفحة من قطع الربع، 

وعدد امل�صتخدمني فيها من ثمامنائة اإىل ت�صعمائة، وم�صاريفها ثالثة ماليني)2).

))) ما بني القو�صني زيادة من الطبعة الأوىل لالإي�صاح. )م).
)2) يف �صنة 877) بلغ اإيراد املطبعة املذكورة 6.245.000 فرنك ومثل ذلك امل�صاريف.
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ج�شور باري�س وقنو�تها

وعلى نهر املدينة �صبعة وع�صرون ج�صًرا منها �صبعة معلقة وثالثة من احلديد 
واحلجر، وواحد من اخل�صب، والباقي من احلجر من جملتها ج�صر دولكنكورد بدئ 
به �صنة 787)، وجنز يف �صنة 790)، وبلغت م�صاريفه 200.000.) فرنك، طوله )46 
قدًما، وعر�صه )6. واآخر يعرف بج�صر لوي�س فيليب، بلغت نفقته مليون فرنك. واآخر 
ا�صمه ج�صر روايال طوله 432 قدًما، وعر�صه 52، واآخر ي�صمى بون دزار - اأي ج�صر 
ال�صنائع - طوله 6)5 قدًما وعر�صه 30، وم�صاريفه 900.000، وقد اأجري اإليها املاء 
بلغت م�صاريفها خم�صة  فر�صًخا  اأربعة وع�صرون  م�صافتها  قناة  ، من جملتها  ُقنيٍّ يف 

وع�صرين مليونًا، واأخرى اأنفق فيها اأربعة ع�صر مليونًا ومائتا األف فرنك. 

مهنيو باري�س

الأطباء  من  و456.)  الدعاوى،  وكالء  من   727 فيها  يوجد  اآخر:  وقال 
واجلراحني، و497 من باعة الأدوية اأو الكيمياويني، و))8 من البنائني، و442 من 
امل�صورين، و880 من النقا�صني على احلجر واحلديد ونحوهما، و689 من اخلبازين. 
و487 من اجلزارين، و662 من ال�صيارفة، و60).) من التجار بالكوم�صيون، و845.) 
من باعة ال�صمع وال�صابون وال�صكر ونحو ذلك، و680 من �صناع ال�صاعات، و3.979 
من  الزهر  �صناع  من  و738  ونحوهما،  والقيطان  ال�صريط  باعة  من  و260  خماًرا، 
الورق، و26) من امل�صورين على نور ال�صم�س، و7)) من احلمامات ال�صخنة، و240 
معماًل للورق، و523 مو�صًعا لالأكل، و035.) مو�صًعا للقهوة، و33 حمرتًفا ل�صتهار 
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الإعالمات، و28) مو�صًعا للت�صمني والتعهيد، وفيها �صبعة مواقف ل�صكة احلديد، 
و�صبعة وع�صرون ماأوى للجند من جملتها ماأوى ي�صع خم�صة اآلف وثمامنائة رجل 
وثمامنائة فر�س، وفيها اثنا ع�صر حو�ًصا، وثمانية وع�صرون ملهى- اأي ثياطًرا - ومل يكن 

فيها يف اأيام لوي�س الرابع ع�صر �صوى ثالثة. 

م�شارح باري�س ومالهيها

املعروف  املجل�س  اأهل  من  لالأهلني  اإجازة  �صدرت   (79( �صنة  ويف 
بالأ�صامبلي، باأن كل من ا�صتطاع منهم اأن ين�صئ ملهى فهو غري معار�س فبلغت 
يطول  مما  واحلظ  وال�صهريات  للغناء  اأخرى  حمال  اأي�ًصا  وهناك  واأربعني،  ثالثة 
�صرحه، قال: وامللهى الطلياين يرد اإليه اإمداد يف ال�صنة من خزنة الدولة مبائة األف 
يق�صدون مالهي  اأي�ًصا  الرو�س  بل  والنم�صاويني  الإنكليز  من  كثرًيا  واإن  فرنك، 
ُيِقّر  اإل غري كامل. وكلهم  التمثيل ما مل يروه يف بالدهم  باري�س لريوا فيها من 
ما عدا  فرنك  الفرن�صاوية 750.000  )الأوبرة))))  واإمداد  باأف�صليتها على غريها، 

مرتًبا اآخر لها قدره 300.000.) فرنك.

رق�ًصا،  املو�صع  هذا  يف  ي�صنعون  ال�صيام  ن�صف  ويف  املرفع  اأول  يف  قلت: 
يعرف  الرجل  يعود  ل  بحيث  ال�صخرية،  بلبا�س  والن�صاء  الرجال  اإليه  فتنح�صد 
زوجته ول بنته، ويبقون هكذا اإىل الفجر. وهذا املو�صع ي�صتمل على نحو خم�صني 
)الأوبرة))2)  واإمداد  قال:  ينيف على خم�صني،  فيه  ة  الآلتيَّ اأو جنفة، وعدد  ثريا 

))) يف الطبعة املعتمدة )الأوبرية)، وما اأُثبت من الطبعة الأوىل لالإي�صاح. )م).
)2) كذا يف الطبعة الأوىل، ويف الطبعة املعتمدة )الأوبريا). )م).
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يعرف  مما  منتديات  ع�صرة  وفيها   .246.000 ال�صحك  ملهى  اأي   - كوميك 
اأ�صلية، من جملتها مرق�س يخت�س بطلبة العلم، فاأما  بالُكلوب، وثمانية مراق�س 

املراق�س التي تكون جمتمًعا للدون فغري جديرة بالذكر.

كنائ�س باري�س

الكنائ�س  واأقدم  املعابد،  منها  ونحو  كبرية،  كني�صة  واأربعون  اإحدى  وفيها 
اإ�صكندر  البابا  و�صعه  اأ�صا�صها  يف  جعل  حجر  اأول  »نوطردام«  كني�صة  واأ�صهرها 
الثالث، وذلك يف �صنة 63))، ومل يتم بناوؤها اإل يف عهد �صارل�س ال�صابع، طولها 

26) ذراًعا وك�صور، وعر�صها 48، وارتفاعها 33، وعلو برجها 68.

�أ�شو�ق باري�س و�إير�د�تها

للكالب  �صوق  وفيها  واأنواعه،  اأجنا�صه  على  للزهر  اأ�صواق  خم�صة  وفيها 
يعر�س فيها للبيع يف كل يوم اأحد 280 كلًبا، واأخرى للخيل واحلمري، طولها 480 
ذراًعا، وعر�صها 88، وفيها �صاحة للخمر، و�صعها 26.000 ذراع مربع، يرد اإليها يف 

كل يوم 500.) برميل، وهي َت�َصُع منها 45.000.

قال غالنياين: وبلغ اإيراد اخلزينة من الدخان 7.000.000، وبلغ مك�س باري�س 
اإليها مما جعل على الأ�صواق واحلوانيت واملجازر واملخازن والعيار والدفن وغري  الوارد 
ذلك خم�صني مليونًا، وبلغ امل�صروف عليها خم�صة واأربعني مليونًا، من جملتها م�صاريف 
الأبنية وامل�صت�صفيات وديوان ال�صرطة واملكاتب واملتاحف واملما�صي والزينة يف الأعياد، 
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وبلغت م�صاريف الدواوين املريية 72).389.208.) فرنًكا اأعظمها م�صاريف َديْن الأمة 
يبلغ )6.90)95.9)،  الدولة  ودين  اإيرادها 246.880.336.)،  وبلغ  احلرب،  وديوان 

وبلغت م�صاريف الع�صكر يف �صنة 844)، 348000.000 ))).

وز�ر�ت فرن�شا

والوزراء هم وزير الأمور اخلارجية، ووزير احلربية، ووزير البحرية وامل�صتعمرات، 
ووزير  املريية،  الأبنية  ووزير  الداخلية،  ووزير  والتجارة،  الزراعة  ووزير  املالية،  ووزير 
العدلية، ووزير املعارف. ومن هوؤلء الوزراء، ومن جمل�صي امل�صورة اخلا�س والعام، 

ومن �صاحب امللك تتاألف دولة فرن�صا. 

وقال اآخر: يف باري�س تفرق املكاتيب �صبع مرات يف كل يوم، وذلك من 
ال�صاعة ال�صابعة ون�صف �صباًحا اإىل ال�صاعة التا�صعة م�صاء، واأول من رتب الربيد 

لوي�س احلادي ع�صر ويف �صنة 792) اطرد ترتيبه كما نراه الآن.

�ل�شبه و�لختالف بني باري�س ولندرة

وقد حان يل هنا اأن اأقول: اإن باري�س ت�صبه لندرة يف كونها �صطرين يف�صل 
بينهما نهر، اإل اأن نهر باري�س �صغري ل ي�صع املراكب الكبرية، وتخالفها يف اأحوال 
كثرية: اأحدها: اإن ديار باري�س من احلجر، فال يزال ظاهرها اأبي�س اأنيًقا، بخالف 

فرنًكا وهي عبارة عن  �صنة )88)، 9.862.035.983)  بلغت يف  فاإنها  اأما ديونها  فرن�صا،  اإيراد  تقدم ذكر  ))) قد 
439.)794.48 لرية اإنكليزية وم�صاريف وزارة احلربية بلغت 004.624.)53 فرنًكا.
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ديار لندرة، فاإنها مبنية من الآجر، فال ياأتي عليه �صنتان اأو ثالث اإل وَي�ْصَودُّ من 
كرثة الدخان وال�صباب، بل املنازل املبنية فيها من حجر ت�صود اأي�ًصا.

�لثاين: اإن ديار باري�س متنا�صقة الرتفاع يف الغالب، متنا�صقة الظاهر، فاإنها كلها 
بي�صاء متنا�صقة و�صع ال�صبابيك، اأما ارتفاعها فاإن بع�صها ي�صتمل على �صبع طبقات، 
فرمبا ارتقى فيها الإن�صان مائة وثالثني درجة، حتى ي�صل اإىل غرفته، فهي من هذا 
ِرتاج))) كبري ل يزال  بالغاز، ولكل دار  القبيل متعبة، ولكل طبقة فانو�س ي�صعل 
ا)2) بالقرب منه، فاإذا خرج اأحد ال�صكان  مفتوًحا اإىل ن�صف الليل، وبواب يتبواأ ِكنًّ
اأعطاه مفتاح غرفته، ومتى رجع اأخذه منه، واإذا غاب بعد ن�صف الليل اأطن اجلر�س 

فيقوم البواب من فرا�صه ويفتح له، ول بد واأن يعطيه �صيًئا يف مقابلة ذلك. 

هذا اإذا كان �صاكًنا يف دار مفرو�صة، فاأما اإذا اكرتى �صقة من دار ت�صتمل على 
مبيت ومقعد ومطبخ، فله اأن ياأخذ مفتاحه معه، وعند ذلك يحتاج اإىل اأن ي�صتخدم 
امراأة لت�صلح له م�صكنه اأو ي�صتاأجرها �صاعة اأو �صاعتني يف النهار، ورمبا كانت هذه املراأة 
اأجرية عدة اأ�صخا�س، فتذهب اإىل كل منهم يف �صاعة معلومة، ول ميكن لغريب - بل 
لأهلي - اأن ي�صتاأجر داًرا من بابها بجميع مرافقها، وذلك لكربها وغالئها، فكل دار 
يف باري�س عبارة عن ق�صر، فاأما ديار لندرة فال تزيد غالًبا على اأربع طبقات، ثالث 
ظاهرة، وواحدة حتت الأر�س لدخار الفحم وغ�صل الثياب وما اأ�صبه ذلك، وبع�صها 

كبري وبع�صها �صغري، ومن َثمَّ ميكن لالإن�صان اأن ي�صتقل بدار منها.

))) ِرَتاج: باب. )م). 
ا: بيًتا. )م). )2) ِكنًّ
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ا، ومبلط الغرف التي بنيت من عهد حديث من  �لثالث: اإن درج باري�س متني جدًّ
خ�صب متني جلي بهي، ومبلط الديار القدمية من الآُجّر الأحمر، وفر�س املبلط بالب�صط اأو 
الزرابي غري مطرد، واإمنا يجتزئون عن ذلك بنحو �صجادة يجعلونها عند املوقد، اأما يف لندرة 
فاإن جميع امل�صاكن مفرو�صة بالب�صط، ولذلك �صببان: اأحدهما: اأن الب�صط فيها رخي�صة، 
ويف باري�س غالية، والثاين: اأن خ�صب املبلط يف لندرة قبيح و�صخ؛ فكان ل بد من �صرته. 

�لر�بع: اإن جميع طيقان))) باري�س تنفتح على م�صراعني كالباب، في�صهل غ�صلها وتنظيفها 
باأهون �صعي، وطيقان لندرة ل يفتح اإل ن�صفها الأدنى �صعًدا، ويبقى الأعلى مطبًقا، فال 

ميكن تنظيفه، فيكون ل بد من ا�صتخدام من ينظفه من اخلارج، وهو معنت �صاق.

�خلام�س: اإن مواقد ديار باري�س هي يف موازاة املبلط، ول ميكن طبخ �صيء عليها، 
وجل وقودهم اإمنا هو احلطب ل الفحم املعدين، فاإنهم يكرهونه غاية الكراهية لرائحته 
وتو�صيخه الثياب، ول يطبخون عليه اأ�صاًل. وحني كنا نوقده لال�صتدفاء على عادة 
الإنكليز كانت خادمتنا تتاأفف منه، وغري مرة غ�صي عليها منه، ويف بع�س الغرف 
والدكاكني يوقدون ما اأطفئ من الفحم - اأو الفحم مع احلطب - يف كوانني عالية 
من احلجر القي�صاين الظريف، اأو من احلديد، وقد تكون مت�صلة بق�صبة من حديد 

نافذة يف احلائط ليخرج منها الدخان وقد ل تكون. 

فحم  فيها  يوقد  لأن  جمعولة  فاإنها  اأح�صن؛  لندرة  مواقد  فاإن  اجلملة  ويف 
احلجر، ولأن يطبخ عليها؛ وذلك لرتفاعها عن املبلط، هذا يف الديار ال�صغرية فاأما 

))) طيقان: جمع طاقة وهي نافذة اأو �صباك. )م).
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يف ديار الكرباء فتكون اأي�ًصا يف حيز املبلط كما هي يف باري�س، واحلكمة يف ذلك 
اإي�صال احلرارة اإىل الأرجل، فاإنها اأحق الأع�صاء بالدفء،  اأولئك  عندهم وعند 
واحلا�صل اأن ال�صتاء داخل الديار يف لندرة اأهناأ واأهون؛ وذلك لعتنائهم بفر�س 
امل�صاكن والدرج، وبكون املواقد قابلة لوقيد الفحم كما مر، واأنت خبري باأن بناء 

احلجر يحدث رطوبة اأكرث من الآجر.

�ل�شاد�س: اإن لكل طبقة من ديار باري�س مرحا�ًصا، ووراءه م�صب للماء، ويف ديار 
لندرة ل يكون اإل مرحا�س اأو اثنان، فهي من هذا القبيل اأنظف واأدنى اإىل ال�صحة. 

�ل�شابع: اإن مداخن باري�س اخلارجة من ال�صطوح تكون غالًبا من احلديد، ويف لندرة 
من اخلزف، فتلك اأبهج منظًرا، واحلا�صل اأنه ملا كان النظر يف اأمور املدينة والديار 
بباري�س موكوًل اإىل اأرباب ال�صيا�صة، كانت الديار وحدها توؤذن باأبهة املكان وجالله 
ف�صاًل عن الدكاكني والدواوين امللكية، فكم فيها من روا�صن))) حديد مذهبة ومن 
جدران مزخرفة واأبواب موزجة مما ي�صتوقف املجتاز، وكذلك الدكاكني، فاإنك تراها 
فيها،  ما  ي�صرتي كل  لو  الإن�صان  فيود  نا�صرة  زهية  فيها  واحلاجات  بهيجة  و�صيئة 
فكاأن يف رقيع املدينة نوًرا يلقي �صعاعه على املرئيات فيك�صبها بهجة وطالوة، وكاأن 
اأبًدا يتحلحل ويتحرك  اإمنا هو قاعد على �صوك القتاد  القاعد على كر�صي يف بيته 

للخروج لريى الديار واحلوانيت مما ي�صوق ويروق. 

ة. )م). ))) َروا�ِصن: جمع »رو�صن«: ُكوَّ
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ما  واأكرث  واأغلى،  اأنف�س  باري�س  يف  اأنه  فالغالب  وفر�صها  الديار  اأثاث  اأما 
يحمل على العجب منها �ُصررهم التي يرقدون عليها، فاإنهم ين�صدون عليها عدة 
من الفر�س، حتى اإنهم ي�صعدون اإليها على درج وذلك مطرد))) للغني والفقري، 
وخ�صبها يف الغالب من النوع الذي �صماه ال�صيخ رفاعة بك الكابلي، ويجعلون 
فوقها اإطاًرا من خ�صب مذهب على هيئة التاج، ومنه ي�صدلون النامو�صية، ول بد 

واأن يكون يف البيت مراآة كبرية، و�صاعة دقاقة ي�صعونها فوق رف املوقد.

الطرق، ويف كرثة  العيون اجلارية يف  اأي�ًصا يف كرثة  لندرة  باري�س  ل  وتْف�صُ
احلمامات، واإذا �صاء الإن�صان اأن ي�صتحم يف بيته اأوعز اإىل قيم احلمام يف اأن يبعث 
له مبغط�س وماء حميم، وهذا يكاد اأن يكون معدوًما يف لندرة، ومن ذلك الكتابة 
التي تكون فوق احلوانيت والروا�صن، فاإن جلها مكتوب مباء الذهب، ويف لندرة 
د، ومن ذلك اأبواب الدكاكني  جلها باحلرب، واإذا كان مباء الذهب فال يلبث اأن ُي�َصوَّ
والق�صبان الفا�صلة بني األواح الزجاج، فاإنها هنا اأكرث رونًقا، فاأما من حيث ال�صعة 
فاإنها  ال�صني،  نهر  جانبي  على  التي  الر�صف  ذلك  ومن  اأعظم.  لندرة  فدكاكني 
النهر، وهو  ناظره يف  اأن يقعد عندها وي�صرح  نظيفة بحيث ميكن لالإن�صان  مبلطة 
ي�صتمل على عدة حمامات ومغا�صل كالبيوت تغ�صل فيها الن�صاء ثياب ال�صكان.

ومن ذلك وجود دكاكني اأخرى يف الطرق للغ�صالت، فاإنك يف كل طريق جتد 
ا. واإمنا يغ�صل النزيل ثيابه عند غ�صالة  منها واحًدا اأو اثنني، وذلك نادر يف لندرة جدًّ

بع. )م).  ))) مطرد: متَّ
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الدار التي ي�صكنها �صواء كانت نظيفة اأو و�صخة، وهي غالًبا يف الريف. ومن الغريب 
اأن غ�صالت باري�س يغ�صلن الثياب باملطارق، وكلٌُّّ عنهن را�ٍس، ومن ذلك اأنه يوجد 
يف باري�س موا�صع يتخلى فيها الإن�صان لق�صاء احلاجة، ول يخفى اأن وجود ذلك يف 
اإىل ق�صاء احلاجة مل ميكنه  فاإن من يخرج من داره وي�صطر  الغناء �صروري؛  املدن 
الرجوع اإليها، وذلك يف لندرة معدوم، بل موا�صع البول فيها على قلتها قذرة رديئة، 
ما عدا ما �صنع منها حديًثا يف طريق ا�صرتاند وهوبرن، فهي تعز عن النظري، واأجدر 
بهذه احلاجة اأن تكون يف باري�س من امل�صالح ويف لندرة بالتحريف. وما اأح�صن ما قيل 

يف الفرن�صاوية من اأنهم »يجعلون كل مق�صد حرفة وكل حرفة مق�صًدا«.

ل باري�س لندرة من حيث النظر ل من حيث الفائدة بكرثة الع�صاكر، فاإن  وتْف�صُ
فيها ويف �صواحيها نحو مائة وخم�صني األًفا فال تزال ت�صمع منهم املو�صيقى، وتنظر منهم 
املالب�س احل�صنة، وهي اأح�صن من مالب�س ع�صكر الإنكليز، وقد جرت العادة باأن يكون 
اأما املعي�صة فحيث كانت  بلبا�صهم،  مع الع�صاكر ن�صاء للخدمة يتبعنهم وهن مرتديات 
املطاعم عندهم كثرية، وكل ما ي�صتهونه من املاأكول وامل�صروب يجدونه فيها، مل يكن 
اأحد يتكلف الطبخ يف بيته، اأما اأ�صحاب العيال الذين يكون لهم مطبخ وحمل للموؤنة 
يف منازلهم، فال ينتابون تلك املطاعم اإل يف الأعياد، وهي نظيفة للغاية، واأول ما يجل�س 

امل�صتطعم ياأتيه اخلادم بدفرت فيه اأ�صماء الطعام وبفوطة، فيختار ما ي�صاء. 

اأذنيه:  ياأتيه اخلادم وي�صرخ يف  اأحد يف مطعم  اأما يف لندرة فحني يجل�س 
»�صواء حلم بقر«، »�صواء �صان«، »كرنب«، »جزر«، »بطاطة«. وهنا تنتهي الفهر�صة، 
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والن�صاء  الرجال  فيه  راأيت  باري�س  يف  دخلت  مطعم  واأي  فوطة،  له  يقدم  ول 
دت امراأة اأن جتل�س قبالتك لتخاطبها اأو تعر�س عليها �صيًئا من  والأولد، ورمبا َتعمَّ
امل�صروب فيكون فاحتة الألطاف وخامتة املطاف ول بد من اأن يو�صع اأمام الآكل 

نبخات من الكربيت لإ�صعال ال�صيكار، وخالل لتنظيف اأ�صنانه.

واخلا�صة من اأهل باري�س ياأكلون مرتني فقط: الفطور اأو الغداء، وهو يف ال�صاعة 
احلادية ع�صرة، والغداء اأو الع�صاء يف اخلام�صة، ويفطرون على �صواء ال�صاأن واملحار. 
والعامة ياأكلون ثالث مرات، اأما طعامهم فاإنه واإن كانوا يتفننون فيه كثرًيا فال ي�صتطيبه 
اإل َمْن اأَِلَفه؛ وذلك لأنهم ي�صلقون اللحم اأ�صد ال�صلق ليتخذوا منه نوًعا من الرعديد، 

ثم يطبخونه بال�صحم بدل ال�صمن فياأتي م�صيًخا، وقد قلت يف ذلك:

طعاًما ي�شتمرئون  َقْوٍم  ُربَّ 
 

يهمي ُم  و�لدَّ �خلنزير  �َشْحُم   فيه 
مُلاًظا منه  َكْلُت  �أَ �إِْن   بات �َشْحُم �خلنزير َياأُكل �َشْحِمي و�أنا 

غري  بابه،  يف  ذلك  �صتعرف  كما  الإنكليز  طعام  من  األذ  فاإنه  اجلملة  ويف 
اأن ال�صواء عند الإنكليز األذ منه عند الفرن�صي�س، وهناك طريقة اأخرى للمعي�صة 
مائدة  اأي  دوت«  »تابل  ي�صمونها  عمومية  مائدة  ي�صنعون  الديار  بع�س  اأن  وهي 
ال�صيوف، فمن �صاء اأن ياأكل فيها لزمه اأن يذهب يف �صاعة معينة، ولعلها اأرخ�س 
وثمن  ون�صف،  فرنك  نحو  هذه  الغداء يف  وثمن  واأطيب،  العمومية  املطاعم  من 
الع�صاء نحو فرنكني، وهو يبتدئ غالًبا بال�صوربة، ويختم بال�صالطة، ثم ب�صيء من 
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احللو اأو الفاكهة. ويف البلفار مطاعم ل ينتابها اإل الأغنياء وامل�صرفون؛ فاإن ثمن 
الع�صاء فيها اأربعون فرنًكا اأو خم�صون.

اأما القهوة فاإذا دخلت حملها جاءك اخلادم بكوب �صميك كالذي ي�صرب 
فيه ال�صوربة وب�صكر جزيل، و�صب القهوة مبراأى منك، ثم اتبعها باحلليب امل�صخن، 
الفنجان  يف  ال�صكر  ن�صف  ي�صعون  والرواء  ال�صمت  ذوي  من  كثرًيا  راأيت  وقد 
ويختبئون الن�صف الآخر، واملطاعم وحمال القهوة يف هذه املدينة ل حت�صى كرثة، 
ولكن  جمانًا،  النا�س  يدخلها  والن�صاء،  الرجال  فيها  تغنى  للقهوة  حمال  وهناك 

ب�صرط اأن ي�صربوا �صيًئا يقوم عليهم قيمة �صيئني. 

ومما يعجب منه يف باري�س الدكاكني التي يباع فيها الُمَربََّيات وال�صراب؛ 
اأ�صناف  من  وعندهم  مرايا،  من  �صقوفها  كانت  ورمبا  واأنوارها،  لنظافتها  وذلك 
املربيات واملعجنات واحللويات ما يزيد على ما عند الإنكليز ع�صرة اأ�صعاف، اإل 

اأنهم مثل الإنكليز يف اأن حلوياتهم جميعها معمولة بال�صكر ل بالع�صل.

املاأكول  من  يباع  فيما  الرعية  �صحة  يتعهدون  هنا  الرئا�صة  اأرباب  اأن  واعلم 
ا بالأبدان اأو مغ�صو�ًصا،  وامل�صروب، فال ي�صمحون للباعة باأن يبيعوا �صيًئا فا�صًدا اأو م�صرًّ
وكاأن اخلمر م�صتثناة من ذلك، فلهذا كان كل ما يوؤكل وي�صرب هنا األذ واأذكى مما 
يوجد بلندرة، بل البقول والفاكهة هنا اأطيب واألذ، فمن ذلك اخلبز وهو األزم ما يكون 
للمعي�صة، فاإنه يف غاية الطيبة، وهو من حم�س احلنطة غري خملوط ب�صيء من ال�صب 
اأو البطاط�س كخبز الإنكليز. وقد ي�صنعون منه �صكاًل يف طول قامة الرجل، واللحم 
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على اأن الإنكليز يدعون باأن حلمهم اأطيب، ويعجبني هنا نظافة دكاكني اللحامني، 
فال ميكن اأن ت�صم منها رائحة كريهة، بخالف دكاكني لندرة، وهم يقفلون دكاكينهم 

قبل اأن يوقدوا الغاز، فاإنهم يقولون: اإنه يغري طعم اللحم.

ومن ذلك الزبدة واجلنب وحمار البحر على اأنواعه، والزيت واخلل واخلردل 
واللنب، وقد ي�صنعون منه الرائب والقري�صة كاملوجود يف بالدنا �صواء، وكذا ال�صابون 
وال�صمع، بل الكربيت وحطب الوقود هنا اأح�صن مما يوجد بلندرة، وعندهم كثري 
من البقول والفواكه مما ل وجود له يف تلك، فاأما جعتهم فغري طيبة، ولكن قلما 

ي�صربونها ل�صتغنائهم عنها باخلمر.

اأما الهواء فربد باري�س ولندرة �صنوان)))، غري اأنه ملا كانت الديار كلها مبنية هنا 
من احلجر وكانت مواقدها غري �صاحلة لوقود الفحم املعدين كما مر، كان الربد اأ�صق 
ا غفرًيا ح�صروا من  واأبلغ وزد على ذلك توايل الأمطار �صتاًء و�صيًفا، وقد �صاهدت جمًّ
باري�س اإىل لندرة، و�صاألتهم عن الهواء، فكلهم اأجاب: باأن املطر مل ينقطع مدة اإقامته، 
اأو الثلج؛  اأن النا�س ل ي�صعرون يف باري�س بَعَنت املطر  اإل  وكان فيها بلندرة �صحو 
لكرثة ما فيها من ال�صقائف)2) واملنتزهات وحمال القهوة مما يذهب بالكرب. اأما يف 

لندرة فلن يجد الإن�صان من ذلك مهربًا اإل يف بيته، وهذا َح�ْصب)3).

))) �صنوان: �صبيهان. )م).
)2) ال�صقائف: جمع »�صقيفة« وهي عري�س ي�صتظل به. )م).

)3) ح�ْصب: كاٍف. )م).
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مو��شع يف باري�س ل نظري لها

ويف باري�س عدة موا�صع ل نظري لها يف الدنيا باأ�صرها، فاإن ابتدرتني لتقطع 
علي كالمي باأن تقول: »وهل راأيت الدنيا كلها حتى حتكم بذلك؟ «، قلت: اإين 
مل اأر الدنيا، بل راأيت حماريث عقول اأهل الدنيا، اأعني اأقالم املوؤلفني ممن طوفوا 

و�صاحوا يف مناكبها، فكلهم حكم لهذه املوا�صع بالأح�صنية والأف�صلية.

�أحدها البلفار، وهو طريق وا�صع طويل ممتد يحيط بباري�س كامِلْنَطَقة))) للخ�صر؛ كال 
ال�صاهقة،  الظريفة والديار  الو�صع، وبالدكاكني  املتوازي  بال�صجر  جانبيه حمفوف 
وموا�صع القهوة الأنيقة احلافلة، فال تزال ترى اأمامها األوًفا من الكرا�صي يجل�س 
اإدارة  يف  ويتفاو�صون  الأخبار  �صحف  يقروؤون  وهناك  والن�صاء،  الرجال  عليها 
امل�صالح والأ�صغال، فهي عندهم مبقام امل�صر، وقد تكون حيطان املحل كلها مراآء، 
و�صقفه ك�صقف الكنائ�س مزخرفة منقو�صة. وفيها متكاآت ومقاعد ومواقد نفي�صة، 
ول تزال غا�صة بالنا�س اإىل ن�صف الليل، وقد يكون لها روا�صن اأو م�صربيات فيها 

مقاعد يرى الإن�صان منها جميع ما مير يف الطريق. 

اللعب  ختام  ويف  واللعب،  للغناء  موا�صع  جملتها  من  هناك  املالهي  واأكرث 
ولونه،  اجل�صم  هيئة  على  رفيًعا  ا  بزًّ لب�صات  ن�صاء  حمرابه  يف  ويربز  اأنواره  ت�صعف 
فيح�صبهن الناظر عرايا، ويبقني كذلك يف اأو�صاع خمتلفة من دون حركة، فاإن برزت 

))) املنطقة والنطاق: قطعة من القما�س تربط به املراأة خ�صرها. )م).
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اإحداهن رافعة يديها بقيت كذلك اإىل اأن تدور بهن املائدة التي برزن عليها دورتني، 
كله  وذلك  اأخرى.  بهيئة  ويربزن  ت�صعف  ثم  الأنوار،  وترجع  احلجاب  ي�صبل)))  ثم 
واأح�صن  احلية،  ال�صور  اأي  فيفان«  »تابلو  املنظر:  لهذا  ويقال  �صاعة،  ربع  نحو  يدوم 
حمل يف هذا البلفار املحل الذي يقال له: بلفار الطليان، فثم ترى الن�صاء يخطرن 
بالديباج والإ�صتربق)2) وال�صيالن الك�صمريية واملحمل)3) واخلز الرفيع، وهن متلعات 
�صافنات)4)، والرجال يرنون اإليهن باأفخر اللبا�س واأح�صن ال�صمت، وثم اأظرف املحال 
للقهوة، ويف طرف البلفار عمود �صاهق من املرمر يف قنته متثال ملك من نحا�س واقف 
للملك ملك احلرية،  ويقال  كاأنه ذهب،  له  ال�صم�س  مقابلة  يلمع يف  على كرة وهو 
وعلى العمود اأ�صماء الذين قتلوا من كبار الأمة يف �صجن با�صتيل، مكتوبة بالذهب، 

وحتته حو�س ُي�ْصتقى منه، وكان اإن�صاء البلفار يف �صنة 536).

�لثاين: املو�صع الذي يقال له: »بايل روايال« اأي الق�صر امللوكي، واإمنا �صمي كذلك 
ي دكاكني متقابلني، فوقها منازل  ملجاورته ق�صًرا كان مقر امللوك، وهو عبارة عن �َصفَّ
ومطاعم وحمامات وحمال للقهوة، وبينهما اأ�صجار وحو�س ومقاعد ومما�ٍس للنا�س، 
ففي الدكاكني ترى اأح�صن امللبو�س واأنف�س احللي والتحف من املعادن واجلواهر، 

))) ُي�ْصَبل: ُيْرَخى. )م).
)2) الديباج والإ�صتربق: الديباج: �صرب من الثياب املزين، الإ�صتربق: الديباج الغليظ )م).

قة ال�صيف. )م). )3) امِلْحَمل: َعالَّ
)4) املتلعات: جمع املتلعة، هي التي متد عنقها رافعة راأ�صها، وال�صافنات: جمع ال�صافنة، وهي التي تنظر مبوؤخر عينها 

�صاخرة اأو متعجبة. )م).
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وهي واإن كانت دون دكاكني البلفار يف الِكرَب اإل اأن ح�صن تن�صيد ما فيها وبراعة 
تر�صيفه وبهجة ذلك املكان يك�صبها �صعة يف النظر. 

اأهل  باأن  اأي�ًصا حكم  ومن راأى كرثة اجلواهر والأملا�س يف هذا املو�صع ويف غريه 
باري�س اأغنى من اأهل لندرة، اإل اأن اجلوهريني من الإنكليز ل يربزون ما عندهم 
الناظر  يكاد  ل  فلهذا  خزانة،  يف  يخبئونها  واإمنا  الدكاكني،  وجه  يف  اجلواهر  من 
جميع  املطاعم  تلك  ويف  والف�صة،  الذهب  غري  الدكان  خارج  من  عندهم  يرى 
ميرحون  والأولد  والن�صاء  الرجال  راأيت  للغداء  قعدت  فاإذا  النف�س،  ت�صتهيه  ما 
يف تلك الرو�صة، و�صفة احلمامات �صفة املطاعم، ويف الرو�صة اأي�ًصا مو�صع قهوة 
ت�صرب  وثم  ال�صجر،  حتت  وبع�صها  احلو�س  عند  بع�صها  عديدة،  كرا�صي  عنده 
الأ�صبوع، وطول هذه احلديقة �صبعمائة  الطرب ثالث مرات يف  باآلت  الع�صكر 

قدم وعر�صها ثالثمائة، وكان اإن�صاء هذا املحل البديع يف �صنة 729).

�لثالث: املو�صع امل�صمى »�صانزلزي« اأي رو�صة الأ�صفياء، وهو غي�صة طويلة ذات 
مائة  الأقل  يف  وعر�صها  ذراع،  ثمامنائة  من  اأكرث  الأزج)))  حد  اإىل  طولها  �صطرين 
و�صتون، ولها مقاعد من خ�صب، وكرا�صي على طول جهتي الطريق، وبني ال�صطرين 
طريق وا�صع ملرور اخليل واحلوافل والعواجل، ففي اأيام الأعياد ترى هذا املمر مالآن 
من تلك املراكب، فاإن اأهل الرثوة يذهبون اإىل هناك متفاخرين مبا فوقهم من اللبا�س، 
ومبا حتتهم من املركوب، وترى الن�صاء يف العواجل املفتوحة متكئات كاأمنا هن على 

))) الأِزج: بناء م�صتطيل مقو�س ال�صقف. )م). 
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منارق))) وفر�س، والُعْجب والتيه يلمعان من جنبهن، وكثرًيا ما تراهن راكبات على 
هذه ال�صفة ودخان التبغ خارج من اأفواههن. 

اأن اأهل باري�س يخرجون اإىل هذا املو�صع واإىل »بوا دبولون«  ومن العجب 
يف اأيام الأربعاء واخلمي�س واجلمعة من جمعة الآلم ق�صد املباهاة واملفاخرة فيما 
يلب�صون ويركبون، فهي عندهم مو�صم التاأنق والتظرف، ومع ذلك فاإن اجلزارين 
ويف  النا�س،  من  حياء  اأو  له  احرتاًما  اإما  اجلمعة،  يوم  اللحم  بيع  من  يتحرجون 
هذه الغي�صة »جاردن مابيل« وهو ب�صتان بهيج تنتابه الرجال والن�صاء للرق�س، فيه 
خم�صة اآلف نور، وب�صتان ال�صتاء، ول ميكن اأن يكون يف العامل ب�صتان اأجمل منه 
على �صغره، فاإنه راموز)2) اجلنة، وفيه عني فوارة ي�صعد املاء منها علو قامات، وفيها 
ق�صر للزهور، ومو�صع وا�صع ترمح فيه اخليل، وخيام ل حت�صى يباع فيها ال�صراب 
والنقل واحللواء، وفيها زمر �صتى كزمر باب الرميلة مب�صر، فمن بني م�صعوذ ومغن 

وعازف وحمدث وحمنب�س وغري ذلك. 

�صت  منها  كل  يف  يجل�س  واأنوار،  بهجة  ذات  مزخرفة  قبب  ثالث  وفيها 
كا�صفات  وهن  الطرب،  اآلت  على  ويغنني  احل�صان  القيان  من  خم�س  اأو  ن�صاء 
اإل يف ف�صل ال�صيف، فمن �صاء  عن ال�صدور والأكتاف، ولكن ل يكون ذلك 
اأن يقعد على كر�صي وي�صمع الغناء لزمه اأن ي�صرب �صيًئا من حمل القهوة ودفع 

كاأ عليها. )م). ))) منارَق: و�صائد �صغرية ُيتَّ
)2) راموز: منوذج. )م).
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ثمنه �صعفني، واإذا انتقل من كر�صي اإىل غريه وجب عليه جتديد ال�صرب، ومن 
وقف ي�صتمع فال تكليف عليه، وهناك من احليا�س والتماثيل واملالعب واملالهي 
�صنة  يف  الغي�صة  هذه  غر�س  وكان  وطنه،  الغريب  ُين�صي  ما  والأعالم  وال�صروح 
اإىل ع�صر  �صنة  �صجرة من غر�س  األف  ثالثة ع�صر  باري�س  اإن يف  ويقال:   ،(670
اأربع  من  واأكرث  �صنة،  ثالثني  اإىل  �صنني  ع�صر  من  �صجرة  اآلف  وع�صرة  �صنني، 

وثالثني األًفا من ثالثني �صنة ف�صاعًدا، وغالبها من �صجر املَْي�س))).

وبني  املذكورة  الغي�صة  بني  وهي  دلكنكورد«،  »بال�س  امل�صماة  ال�صاحة  �لر�بع: 
هذه  هذه، ويف  اإىل  تلك  ومن  تلك  اإىل  هذه  النا�س من  يجوز)2)  التولري  حديقة 
ال�صاحة حو�صان كبريان و�صع كل منهما خم�صون قدًما، وفيهما متاثيل من نحا�س 
تقذف باملاء �صعًدا فيقع على �صبه جرن عليه متاثيل اأربعة اأولد وبطة يخرج املاء من 
َر  اأفواهها، فيلتقي كال املائني وينحدران اإىل احلو�س، وبينهما عمود جلب من ِم�صْ
مو�صع  من  انتزعت  امل�صلة  هذه  غالنياين:  قال  م�صر،  قدماء  بل�صان  عليه حروف 
مب�صر اأمام هيكل طيب�س مب�صر الذي بني �صنة 550) قبل امليالد، وا�صمها »لك�صور« 
دولة  على  با�صا  علي  بهما حممد  اثنتني جاد  اإحدى  وكانت  الق�صر،  حمرفة عن 
فرن�صا تذكاًرا لألفتهما ومودتهما، والثانية مل تزل يف مو�صعها، ول بد من اأنها جتلب. 

))) املَْي�س: �صجر تعمل منه الرحال. )م).
)2) يجوز: َيْعرُب. )م). 
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�صنة  يف  وذلك  طولون،  يف  خم�صو�صة  �صفينة  الأوىل  لنقل  اأن�صئ  وقد 
830)، ويف �صنة 836) ن�صبت بح�صرة امللك لوي�س فيليب واآله واأهل املنا�صب، 
بها مل يحدث اأدنى  وبح�صرة مائة وخم�صني األًفا من الأهلني، ويف مدة نَْقلها ونَ�صْ
خلل ول اأذى، طولها اثنتان و�صبعون قدًما وو�صعها من اأ�صفلها �صبعة اأقدام، ومن 
اأعالها خم�صة اأقدام وك�صر، وزنتها 500.000 لرية، واآخر ما �صرف على حت�صني 
هذه ال�صاحة بلغ ت�صعمائة األف فرنك، وقال اآخر: اأن�صئت هذه ال�صاحة يف �صنة 
متاثيل  قاعدته  وعلى  جواد،  على  ع�صر  الرابع  لوي�س  متثال  فيها  ون�صب   ،(754
ْلم، ومل تكد هذه ال�صاحة تتم حتى ح�صل فيها نائبة  القدرة واحلزم والعدل وال�صِّ
عظيمة يف يوم عر�س لوي�س ال�صاد�س ع�صر ملك فرن�صا، وهي هالك مائة واثنني 
وثالثني نف�ًصا يف الزحام، وفيها - اأي يف هذه ال�صاحة - قتل امللك املذكور وزوجته 

ماري اأنطوانت ومدام رولند وغريهم، و�صارلت كوردي وغريهم.

بنت  وتزوج  ع�صر،  الرابع  لوي�س  ع�صر حفيد  ال�صاد�س  لوي�س  كان  قلت: 
ْلع))) عليهم  ملكة اأو�صرتيا امل�صماة ماريا تريزيا، واتهمه الفرن�صاوية، باأنه كان ذا �صَ
مع النم�صا، فتحزب جمهورهم عليه وحكموا عليه بالقتل، فلما جيء به اإىل مقتله 
قدم غري جزع ول َوِجل، وكلم النا�س ب�صوت جهري قائاًل: »األ يا اأيها الفرن�صي�س، 
، واإين اأ�صامح جميع اأعدائي،  اإين اأموت بريًئا من الذنوب التي جتنيتم بها عليَّ
واأت�صرع اإىل اهلل تعاىل اأن تكون فرن�صا العزيزة علي«... فما كاد يتم قوله هذا، اإل 

ْلع: َمْيل. )م).  ))) �صَ
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و�صرخ رئي�س اأهل الفتنة - ويعرف با�صم »�صانرت« - باأن ت�صرب الطبول وي�صرب 
عنقه، فلما �صعد املكان الذي اأعد لقتله �صج الق�صي�صون وهم ي�صرخون: »يابن 
مار لوي�س ا�صعد اإىل ال�صماء«، ثم بعد اأن �صربت عنقه حملت جثته، ودفنت يف 

قرب مليء جب�ًصا، وجعل حر�س عند قربه اإىل اأن بليت باملرة.

اأعالها، وهي  لها قبب يف  ال�صاحة نحو خم�صة وع�صرين عموًدا  ويف هذه 
للناظر يف  تظهر  وهي  مذهبني،  فانو�صني  يقل  منها جناح  ولكل  مذهبة،  م�صلعة 
الليل كاأنها اأبراج جنوم، وطول هذه ال�صاحة 248 مرًتا، وعر�صها 69)، فاأما حديقة 
الق�صر الإمرباطوري فال يحكم لها بالف�صل ل�صعتها وعظمها، واإن تكن اأنيقة زهية، 
واإمنا لكونها جمتمًعا للنا�س، فرتاها م�صحونة بالكرا�صي واملقاعد ينتابها املتكي�صون 
واملتكي�صات عند الع�صر وخ�صو�ًصا يف الأعياد، وفيها متاثيل عديدة، وحمل ينال 
فيه الطعام وال�صراب، ولهذه احلديقة درابزين من حديد، جلي يطيف بها روؤو�س 
العام،  األف فرنك يف  التي فيه م�صمنة مبائة  اإن الكرا�صي  رماحه مذهبة، وقيل: 
فاإذا مل تق�صد هذه احلديقة لت�صرح ناظرك يف حما�صنها، فذلك دليل على ف�صاد 

مزاجك.

�خلام�س: عمود نابوليون الأول، �صنع على مثال عمود تراجان يف رومية من األف 
ومائتي مدفع من النحا�س، كان قد غنمها الإمرباطور امل�صار اإليه من ع�صاكر النم�صا 
اآلت احلرب،  فيها، و�صور  انت�صر  التي  الوقائع  ب�صور  نق�س خارجه  والرو�س، وقد 
ي�صعد النا�س اإىل اأعاله لروؤية املدينة يف مائة و�صت و�صبعني درجة، ويف قنته متثال 
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وزنته  وثالثون،  وخم�س  مائة  العمود  وارتفاع  قدًما  ع�صر  اإحدى  طوله  نابوليون، 
360.000 لرية، ويقال لهذه ال�صاحة »بال�س ڤندوم« با�صم دوك ڤندوم ابن امللك 
هرني الرابع لزنية، بدئ بها يف اأيام لوي�س الرابع ع�صر، ويف يوم ميالد نابوليون الواقع 
يف اخلام�س ع�صر من اآب تاأتي النا�س باأكاليل من زهر، وي�صعونها على الدرابزين 
املطيف بالعمود تذكاًرا ملاآثره، وملا دخلت ع�صاكر الدول الأجنبية مدينة باري�س كان 
من همهم بادئ بدء اأن يزيحوه فلم يقدروا، وكان من قبله متثال من نحا�س للوي�س 
فاإن زنته بلغت  اأعظم متثال �صنع؛  فاأزيح يف �صنة 792)، قيل: وكان  الرابع ع�صر 

60.000 لرية. 

بالزجاج  م�صقفة  اأ�صواق  وهي  »بالبا�صاج«  امل�صماة  املعابر  اأو  ال�صقائف  �ل�شاد�س: 
ومبلطة بالرخام وعلى كال اجلانبني دكاكني بهية متنا�صقة الو�صع، يوجد فيها للبيع 
اأغلى مما يباع يف  اأن ما يباع فيها يكون  َرف، والغالب  اأغرب التحف واأعجب الطُّ
غريها، ومنها ما حيطانه مر�صعة باملرايا، فريى املار فيها �صخ�صه ذات اليمني وذات 
ال�صمال، ويف زمن ال�صتاء تغ�س بالرجال والن�صاء، فهي مَلطاأ))) لهم من املطر والربد. 

�ل�شابع: الغي�صة امل�صماة »بوا دو بولون« وهي عبارة عن ُنْدحة)2) من الأر�س وا�صعة 
الرثوة  اأهل  اإليها  يخرج  للعواجل،  رحيبة  طرق  وفيها  وحيا�س،  �صجر  كلها  ممتدة، 
واجلمال يف عواجلهم الفاخرة ول �صيما يف الآحاد والأعياد والأيام الثالثة التي مرَّ 

))) ملطاأ: املراد هنا �صاتر وواٍق. )م). 
)2) ُنْدَحة: ما ات�صع من الأر�س. )م).
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ذكرها يف جمعة الآلم، ويف هذه الغي�صة حلت ع�صاكر الإنكليز عند ف�صل نابوليون. 
متما�صة  اأ�صجارها  تكون  التي  الأر�س  الفرن�صاوية هي  مفهوم  الغي�صة يف  اأن  واعلم 
الروؤو�س، بحيث اإنك اإذا جل�صت حتتها َوَقْتك من املطر وال�صم�س، فاأما عند الإنكليز 

فهي قطعة من الأر�س يكون فيها �صجرات معدودات ومرج مترح فيه املا�صية.

�ل�شروح �لفاخرة يف باري�س

يعد ول  فمما ل  نية  ال�صَّ واملباين  الفاخرة  ال�صروح  باري�س من  ما يف  فاأما 
وهو  »باللوفر«  امل�صمى  الق�صر  ذلك  فمن  اأ�صهرها.  منها  اأذكر  ولكني  يح�صى، 

منق�صم اإىل عدة اأق�صام. 

اأهل  �صنع  من  �صوٍر  و�صت  واأربعمائة  األف  على  ي�صتمل  وهو  للت�صاوير  الأول: 
ا واأربعني ت�صويرة  اإيطاليا واإ�صبانيا وفرن�صا، وهناك حمل اآخر يحوي اأربعمائة و�صتًّ
من �صنع م�صوري اإ�صبانيا خا�صة، ومن تلك الت�صاوير ما يبلغ طوله اأكرث من ع�صر 
اأذرع، ومنه ما هو بديع ال�صنعة حتى ل ميكن للناظر اأن يكف عن الرنو اإليه)))، 
الرجال  من  كثرًيا  هناك  وترى  منقو�صة،  مزخرفة  املحال  هذه  �صقوف  وجميع 
نحو  فكان طوله  بخطواتي  وِق�ْصته  امل�صهورة،  ال�صور  بع�س  ي�صورون عن  والن�صاء 
مائتي  على  يزد  فلم  بلندرة،  ي�صبهه  ما  وِق�ْصت  معتدلة،  وثمانني خطوة  �صبعمائة 

خطوة، ومل اأر هناك اإل م�صورة واحدة. 

))) الرنو اإليه: النظر اإليه. )م).
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ر�صًما.  وت�صعني  وثمانية  ومائتني  األف  على  ي�صتمل  وهو  للر�صم،  الثاين:  الق�صم 
الرابع:  و�صنم،  متثال  ومائة  األف  على  ي�صتمل  وهو  العادية،  لالأ�صياء  الثالث: 
للتماثيل احلديثة، اخلام�س: للمنقو�صات، ال�صاد�س: لالأدوات البحرية كال�صفن 
مائدة من خ�صب  �صفينة مو�صوعة يف بيت من زجاج على  واملدافع، وترى كل 
نفي�س، وهناك �صور مدن وقالع بارزة جم�صمة، ال�صابع: للدراهم، الثامن: متحف 
لبدائع م�صر، التا�صع: متحف الأثوريني، العا�صر: متحف لبدائع اأمرييكا، احلادي 

ع�صر: متحف لبدائع اجلزائر.

وراأيت من جملة تلك الغرائب مالب�س امللوك و�صالحهم، من جملتها عدة 
�صرجان  منها  و�صروج خيله  الأكرب،  نابوليون  يلب�صها  كان  مطرزة  وغري  مطرزة  اأردية 
عربيان كان يركب عليهما مب�صر، ومن ذلك كتاب يف الهند�صة كان يطالع فيه دائًما 
وهو بال جلد، واأدوات كان ي�صت�صحبها يف اأ�صفاره، ومن جملة هذه الغرائب اأي�ًصا 
�صيف كان ل�صارملان، وط�صت غريب ال�صنعة جيء به من بالد امل�صلمني، وكان هذا 

ا لهرني الرابع امل�صهور بح�صن ال�صيا�صة والتدبري.  املو�صع يف الزمن ال�صابق مقرًّ

وقيل: اإن ويل امللك كان على دين الربوت�صتانت، فلما راآه اأهل باري�س اأنه 
ي�صلح للملك ملاآثره اجلليلة، واأنه ل يقوم باأعباء امللك غريه، اختاروا توليته ب�صرط 
اأن يدين بدين الكني�صة الرومانية، فاأجابهم اإىل ذلك، وقال: »لعمري اإن باري�س 
ت�صاوي قدا�ًصا«. ومع كونه كان مبنزلة والد لأهل فرن�صا اأجمعني، ويف اأيامه ن�صم 

النا�س الراحة وبلهنية العي�س، مل يعدم من ت�صدى لقتله. 
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الرابع يف �صنة 553) ووفاته يف �صنة 0)6)، وخلفه  وكانت ولدة هرني 
يف املُْلك ابنه لوي�س الثالث ع�صر، وهذا الق�صر كان دائًما منفرًدا عن ق�صر امللك 
امل�صمى بق�صر التولري، وكان يف عزم امللك لوي�س فيليب اأن ي�صله به، فلم يتهياأ له 
اإىل اأن قام نابوليون الثالث فجعلهما مت�صلني، قال يف معجم الأوقات: هذا ال�صرح 
ا للملك داغوبرت يف �صنة 628، ويف عهد فرن�صي�س الأول و�صع  ال�صهري كان مقرًّ
اأ�صا�س املحل الذي يقال له الآن: اللوفر القدمي، وذلك يف �صنة 522)، وفيه و�صع 
الدنيا  املعروفة يف  ال�صنائع  والتماثيل وحتف  ال�صور  اأمكن جمعه من  ما  اأح�صن 
ُردَّ منها كثري  نابوليون م�صتولًيا عليها، ولكن  اإيطاليا حني كان  وجلها جلب من 

على اأهله.

مقر  اإنه  قولنا:  عنه  يغني  فيه  ما  وتف�صيل  التولري،  ق�صر  ذلك  ومن 
.  ۀ   .  ڻ  ڻ    .     ں  ڻ   نثڱ  ڱ    ڱ    فيه  واإنه  فرن�صا،  مللوك 
ال�صنعة  املحكم  اجلوز  خ�صب  من  كله  ومبلطه  ہژ]الغا�صية/3)-7)[ 
لوي�س  �صكنه  ثم  ع�صر،  الرابع  لوي�س  واأمته  دمدي�صي،  كاترين  َبَنْتُه  والإل�صاق، 
ال�صاد�س ع�صر يف �صنة 787)، ويف �صنة 792) اقتحمه النا�س وال�صالح باأيديهم 
ليقدموا عر�ًصا للملك، وهم على اأهبة الفتنة، فاأف�صى الأمر اأخرًيا اإىل اأن ق�صوا 

عليه بالقتل كما مّر. 
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ب اإمرباطوًرا، وبعده اأي�ًصا، ثم عائلة الرببون،  ثم تبواأه نابوليون قبل اأن ُيَلقَّ
ا))) فيه هجم النا�س عليه، وغلبوا على ع�صاكره، واأجلاأوه  وملا كان لوي�س العا�صر قارًّ
اإىل النفي وذلك يف �صنة 830)، ويف �صنة 840) هجموا فيه على لوي�س فيليب 
ملكه  ودام  الرببون،  من  َمَلك  َمْن  اآخر  وهو  باأ�صالفه،  فلحق  الفرار   اإىل  واأجلاأوه 
ثماين ع�صرة �صنة، وقراأت يف بع�س الأخبار اأنه ملا هجم النا�س عليه وجدوا يف نفق 

دهليز الق�صر املذكور خم�صة وثمانني األف زجاجة مملوءة من اخلمر الفاخر.

بناوؤه  واإن مل يكن  ومن ذلك ق�صر »لوكزمبور« بني يف �صنة 594)، وهو 
ا للوي�س الثامن ع�صر، ثم جعل يف  اأنه متني مهندم، وكان مقرًّ اإل  بديع ال�صنعة 
ا، وهو الآن كذلك، ويح�صره  نابوليون جمل�ًصا خا�صًّ الفتنة �صجًنا ثم جعله  زمن 
من  اأكرب  وهي  الناحية،  تلك  اأهل  ينتابها  عظيمة  حديقة  وعنده  بنف�صه،  امللك 
حديقة امللك، ويف طرفه ر�صد الكواكب، بني يف �صنة 667)، وحديقة �صغرية 
ا اإل  جتتمع فيها الرجال والن�صاء يف ال�صيف للرق�س، وهذا املو�صع واإن يكن عامًّ
اأنه يعرف مبحل طلبة العلم، ولأجلهم يباح فيه للن�صاء اأن يتخلعن ويتفككن يف 

الرق�س، ويف غريه يحظرهن ال�صرطة.

الرابع،  اأن�صئ يف �صنة 605) على عهد هرني  ومن ذلك »هوتل دوفيل« 
ولكن مل تكمل حما�صنه كما هو الآن اإل يف �صنة 836). ومن ذلك ق�صر »كاي 
در�صي« كان لوي�س العا�صر يريد اأن يجعله معر�ًصا لبدائع ال�صنائع وكان نابوليون 

ا فيه: مقيم فيه. )م).  ))) قارًّ
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ا ل�صفراء الدول، وهو الآن ديوان احل�صابات، ومل يتم بناوؤه قبل  يريد اأن يجعله مقرًّ
�صنة 835)، وبلغت نفقته اأكرث من 2.000.000)فرنك، وبجنبه ق�صر اآخر بني يف 

عهد لوي�س اخلام�س ع�صر، وهو من اأبهج ق�صور باري�س.

ومن ذلك جمل�س امل�صورة العام ابتدئ به �صنة 722)، وكان اأول ما نهب 
يف دولة البوربون، ثم جعل جمل�ًصا لنواب الأقاليم وعدتهم خم�صمائة، ويف �صنة 
829) عر�س لأن يباع بخم�صة ماليني ون�صف، وجملة ما �صرف عليه اإىل غاية 

�صنة 840) بلغت 24.243.393.

ومن ذلك الق�صر املعروف بق�صر ال�صنائع الظريفة، واملحكمة الكربى، بني 
منها ق�صم من عهد �صان لوي�س ثم زيد فيها مباٍن كثرية حتى �صارت من اأح�صن 
له:  ويقال  العلماء  جمتمع  ودار   ،28 وعر�صها  قدًما   2(6 طولها  اإليه،  يرنى  ما 
»الإن�صتتيو« اأ�ص�صه الكردينال مازارين، ووقف عليه مكتبة عظيمة ورزًقا يبلغ يف 
كل عام 45.000، وهوؤلء العلماء هم الذين ينقحون كتب اللغة والنحو وينكرون 
املرذول من الكالم ويثبتون الف�صيح، فاإن للفرن�صاوية اعتناء عظيًما بفن الأدب 

بخالف الإنكليز.

 ومن ذلك دار ال�صكة، اأمت اإن�صاوؤها يف �صنة )77) وهي حتوي اثني ع�صر 
دولبًا زنة كل منها ثمانون األف رطل، وت�صرب يف كل دقيقة �صتني ديناًرا  وثمانني 
رياًل، وفيها دنانري من عهد جميع ملوك فرن�صا، وفيها اأي�ًصا يطبع على  امل�صوغات 
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من الف�صة والذهب. ومن ذلك ق�صر يف »�صانزلزي« بني يف �صنة 8)7)، وكان 
ا لأمرية من عائلة البوربون، ثم �صكنه نابوليون.  مقرًّ

ومن ذلك امل�صر، اأي جمتمع التجار، طوله )7 ذراًعا يف عر�س 49، اأو 2)2 
قدًما يف عر�س 26)، يحيط به 66 عموًدا ون�صف، �صقفه من بلور، وهو مقبب، 
و�صحنه كله مبلط بالرخام، ي�صع األفي رجل، بدئ به �صنة 808)، وبلغت نفقته 
49.000).8 فرنك، وهو من املباين البديعة، قال موؤلف فرن�صاوي: وله من داخله 
رو�صن))) ينتابه النا�س لي�صاهدوا منه التجار الذين يجتمعون يف ال�صاعة الثانية بعد 

الظهر للتعاقد والتبايع، فاإذا �صمعهم اأحد ظن اأنه بني منور ُتَهْمِهم.

من  فيه  ما  قيمة   (803 �صنة  يف  واأن�صئ  البنك،  اأي  امل�صرف  ذلك  ومن 
باألف فرنك وبخم�صمائة 234 مليونًا، واحلا�صل يف خزينته 228  التي  الكواغد 
مليونًا. وكان راأ�س املال الذي و�صع فيه اأول اإن�صائه خم�صة واأربعني مليونًا، قلت: 
مل تتداول الكواغد التي قيمتها اأقل من ذلك القدر اإل بعد الفتنة، وقراأت يف 
فرنًكا،   (2.980.750 بلغ  البنك  يف  املخزون  اأن  ال�صنة  هذه  يف  الأخبار  بع�س 

والكواغد املتداولة 535.693.600.

قنطرة  اأي  »اأرك دوطريونف«  له:  يقال  الذي  الأزج  العظيمة  الأزاج  ومن 
نفقته  وبلغت  نابوليون،  فيها  انت�صر  التي  الوقائع  عليه  �صور  الظفر  اأو  الن�صر 

)))  الرو�صن: النافذة وال�صرفة. )م). 
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نفقته 400.000.)،  اللوفر بلغت  اأمام ق�صر امللك من جهة  9.723.402. واآخر 
ويف البلفار وغريه اأزاج كثرية اأ�صربنا عن ذكرها.

كنائ�س باري�س �لعظيمة

ومن الكنائ�س العظيمة كني�صة »نوطردام«، وقد مر ذكرها، طولها 390 قدًما، 
وعر�صها 44)، وارتفاعها 02)، وعلو �صومعتها 204، فيها اأرغن ارتفاعه 45 قدًما، 
تتوج  وفيها  باري�س،  كنائ�س  اأم  وهي  ق�صبة،   3.484 على  ي�صتمل   ،36 وعر�صه 
امللوك، واأول حجر جعل يف اأ�صا�صها و�صعه البابا اإ�صكندر الثالث يف �صنة 63))، 

ومل يتم اإن�صاوؤها اإل بعد ثالثة قرون.

بهجة  ذات  كني�صة  وهي  املجدلنية،  اأي  مدلني«  »ل  كني�صة  ذلك  ومن 
ورونق و�صنع بديع، داخلها مزخرف بالنق�س، والعمد من املرمر النفي�س، ومبلطها 
اثنتان  وعر�صها  ذراع،  مائة  طولها  ونحا�س،  حديد  من  و�صطحها  الرخام،  من 
واأربعون، ويحيط بها اثنان وخم�صون عموًدا، وي�صعد اإىل بابها يف ثالثني درجة، 
ي�صور  واأن  فرن�صا،  لفخر  الفخر تذكاًرا  ي�صميها هيكل  اأن  نابوليون  وكان يف عزم 
على اأعمدتها جميع الذين حاربوا معه من الأبطال املظفرين؛ ولذلك بنيت على 
ا�س ول م�صور يف املدينة اإل وا�صتغل بها، وقال  �صبه هياكل اليونانيني، ومل يبق نَقَّ
ق�صد  يف  وكان  ع�صر،  اخلام�س  لوي�س  و�صعه  اأ�صا�صها  يف  و�صع  حجر  اأول  اآخر: 
الذي  وهو  فيليب،  لوي�س  اأيام  يف  اإل  تتم  ومل  للع�صكر،  يخ�ص�صها  اأن  نابوليون 

خ�صها مبرمي املجدلنية بعد اأن كان النا�س يظنون اأنها تخ�ص�س جلوبيرت. 
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ومن ذلك الكني�صة التي يقال لها: »البنثيون« بنيت يف �صنة 764) على 
ا�صم مار جينيفيف، ثم جعلت مدفًنا مل�صاهري الفرن�صاوية يف العلم اأو احلرب، وفيها 
دفن فلتري وجان جاك رو�صو وغريهما، ثم حولت كني�صة يف داخلها مائة وثالثون 
األف فرنك،  قبتها مائة  نق�س  عموًدا وبخارجها نحو من ذلك، وبلغت م�صاريف 
ورقي ناق�صها اإىل مرتبة بارون، ودورتها 62 قدًما، ودورة الكني�صة كلها 3.256 قدًما 

مربًعا، وطولها 288 قدًما.

ومن ذلك كني�صة »�صان �صلبي�س«، وهي يف حارة النبالء، يقال: اإن كرا�صيها 
ا.  م�صمنة ب�صتني األف فرنك يف العام، بنيت يف �صنة 646) ولها �صومعة عالية جدًّ

ووظيفة  نفقتها 2.050.000،  بلغت  دلورت«،  دام  »نوطر  كني�صة  ذلك  ومن 
ق�صي�صها يف ال�صنة 30.000 فرنك، وق�س الباقي على ما ذكرناه. واأهل باري�س يذهبون 
اإىل الكنائ�س �صباًحا، ويف امل�صاء اإىل املالهي وهو عند الإنكليز من اأعجب العجب. 

مار�شتان �ل�شقط

ومن املوا�صع امل�صهورة املق�صودة مار�صتان ال�صقط بني يف اأيام لوي�س الرابع 
ع�صر، وهو يحوي 6.000 نفر ما بني مر�صى وخدمة، وتخدم فيه خم�س وع�صرون 
راهبة، وي�صع 0.000) نف�س، وهو خم�صو�س بالع�صاكر، وكل من ق�صى يف اخلدمة 
ويعنيَّ  فرنك،   40.000 مديره  ومرتب  يدخله،  اأن  حق  فله  �صنة   30 الع�صكرية 
ملن فيه يف كل يوم رطل من اللحم، وليرت من اخلمر، طول حديقته 440.) قدًما 
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وعر�صها 780، وعنده مدافع غنمها الفرن�صاوية من برو�صية واجلزائر وعنابة، وطول 
املار�صتان 2)6 قدًما، وفيه مكتبة نفي�صة وكني�صة طويلة ن�صب على م�صرفتها جميع 
الرايات التي اأخذها نابوليون من جيو�س الدول التي انت�صر عليها، اأح�صبها تبلغ 
الكني�صة  وكان يف  قال:  امل�صلمني،  ع�صاكر  من  رايات  عدة  ومن جملتها   ،200
4.000 راية و�صيف لفريدريك الكبري، فلما دخلت ع�صاكر الدول املتفقة باري�س 
الرايات ويك�صر  باأن حترق  اأمر من وزير احلرب عن ل�صان يو�صف بونابارته  �صدر 
ال�صيف، فخ�صي املاأمورون َتِبَعة ذلك؛ ومل يحرقوها اإل بعد اأن راجعوه يف اأمرها 
ع على  ثالث مرات، قال: ويف هذه الكني�صة ُدِفن نابوليون واأمراء ع�صكره، وُو�صِ

ِرف يف القرب مليون ون�صف.  قربه تاجه وني�صانه و�صيفه، و�صُ

قرب نابيليون

باري�س، بل مات يف جزيرة �صانت  نابوليون مل ميت يف  اأن  قلت: ل يخفى 
هيالن، غري اأن دولة فرن�صا يف اأيام لوي�س فيليب ا�صتاأذنت دولة اإنكلرتة يف نقل جثته 
ونقلوا  بول«  »بل  ا�صمها  بارجة  ابنه يف  امللك  فاأر�صل  اإىل ذلك  فاأجابت  من هناك، 
جثته اإليها، وذلك يف ال�صاد�س ع�صر من اأكطوبر �صنة 840)، ويف اخلام�س ع�صر من 
دي�صمرب دفنوها يف كني�صة هذا املار�صتان بغاية ما يكون من الحرتام والحتفال مما مل 
ي�صاهد مثله يف فرن�صا قط، وح�صر جنازته مليون من اخللق، ومائة وخم�صون األًفا من 
الع�صكر، وامللك واآله وجميع الأمراء والنبالء والعظماء، مع اأن جميع اأقارب نابوليون 
ا ومنهم من كان م�صجونًا، وكانت ولدة نابوليون يف  كانوا غيابًا فمنهم من كان منفيًّ
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اخلام�س ع�صر من اآب �صنة 769)، وقد �صار هذا اليوم عيًدا تتخذه الدولة يف كل 
�صنة، وكانت وفاة نابوليون يف اخلام�س من �صهر ماي �صنة )82) يف تلك اجلزيرة، ومل 
يخلف اإل ولًدا، ولد له يف �صنة ))8)، وُلقب اأوًل »ملك رومية«، ويف �صنة 5)8) 
ُلقب اإمرباطوًرا با�صم نابوليون الثاين، مع اأنه مل يكن وقتئٍذ يف فرن�صا؛ لأنه نقل يف 
احلادثة التي وقعت قبلها اإىل بالد اأو�صرتيا، وبقي هناك اإىل اأن مات، وذلك يف �صنة 

832)، والفرن�صاوية يحجون اإىل قرب نابوليون كحج امل�صلمني اإىل الكعبة.

ومن ذلك ب�صتان النباتات، تنبت فيه جميع النباتات، وحتفظ فيه �صائر احليوانات، 
وهو ي�صتمل على عدة موا�صع: الأول: للنبات فيه بيوت من زجاج لتنبيت ما ل ينبت يف 
البالد الباردة، الثاين: م�صرفيات فيها اأ�صياء عديدة تعني على علم حياة احليوان امل�صمى 
عند الإفرجن تاريخ الطبيعيات، الثالث: م�صرفية للت�صريح، الرابع: مرب�س))) احليوانات 
ال�صاد�س:  الطبيعيات،  تاريخ  يف  كتب  على  ت�صتمل  مكتبة  اخلام�س:  موؤنتها،  وحمل 
حمل ُيلقى فيه التدري�س يف العلوم، ي�صع 200.) �صخ�س ، وجملة اأنواع النباتات التي 
يف الب�صتان 2.000) نوع، والتي يف امل�صرفية 5.000، وعدد الطيور �صتة اآلف، وعدد 
املجففة  النباتات  وجملة  للت�صريح 5.000)،  الأع�صاء  وعدد  اآلف،  ال�صمك خم�صة 
املحفوظة 35.000، ومن ال�صجر واحلب اأكرث من اأربعة اآلف، وملا دخلت ع�صاكر الدول 
الأجنبية باري�س كان من هم الدولة اأن حتميه من غوائلهم، فبقي م�صونًا اإل اأن كثرًيا مما 
جلب اإليه من البالد اخلارجية رد على اأ�صحابه، وفيه �صجرة من اأرز لبنان اأهداها طبيب 

اإنكليزي ا�صمه »غولن�صون« اإىل الدولة. 

))) َمْرَب�س: مكان َمرْبَك الغنم واحليوانات. )م).
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اأذرع،  ع�صر  نحو  منها  الواحد  طول  عادية  عظام حيوانات  فيه  راأيت  وقد 
اإىل  الراأ�س  بلغتنا: اجلمل- طولها من  له  يقال  الذي  وجثة �صمكة -وكاأنها هي 
الذنب نحو خم�س وع�صرين ذراًعا ويف ظهرها �صبع واأربعون فقرة، كل واحدة كاأنها 
رْف�س)))، ولها ثالث ع�صرة �صلًعا عند راأ�صها، كاأنها ترائبها، طول كل �صلع نحو 
اأربع اأذرع من كل جانب، وراأ�صها نحو قارب، ويف فكها الأ�صفل من كال طرفيه 

ا، قدر كل �صن كاملوزة. ثالث وع�صرون �صنًّ

خال�شة يف �ملقارنة بني �ملدينتني

واملتنزهات  واملطاعم  املباين  يف  لندرة  تف�صل  باري�س  اأن  الكالم  وغاية 
عيال  من  األوًفا  ترى  ولذلك  واللذات؛  العلوم  َمعِدن)2)  فهي  العلم،  وحمال 
اأغنياء الفرن�صي�س يذهب اإىل  ياأتونها م�صتوطنني، وما اأحد من  الإنكليز الأغنياء 
لندرة ليتخذها له وطًنا، واإمنا يذهب اإليها اأهل احلرف وال�صنائع حت�صياًل ملعي�صتهم.

مو��شم �حلظ و�لفرج

ومن موا�صم احلظ والفرج عندهم ثالثة اأيام يف املرفع، وهي التي ي�صمونها 
الكرنيفال، وقد ذكرناها يف الكالم على مالطة، فال ينبغي اإعادتها، واإمنا نقول هنا: 
اإنه يف هذه الليايل يدومون يف املراق�س حتى ال�صباح، ويف يوم خمي�س ال�صكارى 

َرَفة. )م). ))) َرْف�س: جِمْ
)2) َمْعِدن: مركز. )م).
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يطوفون بثور م�صمن، واأمامه طائفة اجلزارين بلبا�س ال�صخرية، ويغطون الثور بثوب 
مزرك�س، وعلى راأ�صه اإكليل من الزهر. وكانت العادة �صابًقا اأن يقعد على ظهره 
ولد ي�صمونه ملك اجلزارين، ومي�صك باإحدى يديه �صيًفا وبالأخرى �صوجلانًا. فاأما 

ة))) ويتبع الثور بال �صيف ول �صوجلان)2). فَّ الآن فاإنه يقعد يف نحو حِمَ

ومن ذلك عيد راأ�س ال�صنة، وهو ثالثة اأيام، ترى فيها جانبي البلفار م�صموًل 
�صانزلزي  غي�صة  اأي�ًصا  وترى  بها.  ُيتهادى  التي  والطرف  التحف  لبيع  باخليام 
اأنواع الطرب وال�صعوذة والرق�س على  واأخبية فيها جميع  بُظَلل وقبب  م�صحونة 
احلبال، ثم ترى من بدائع امل�صنوعات واملخلوقات ما ل تراه يف اململكة كلها، وقد 
ما  ال�صعر  قفاها وذراعيها من  امراأة جميلة ذات حلية و�صوارب وعلى  راأيت مرة 
مل يكن على رجل، وكاأنها هي التي ذكرها �صاحب املعجم حيث قال: اأر�صلت 
امراأة اإىل باري�س لها حلية كثيفة وجميع بدنها مغ�صي بال�صعر. قال: وقد علم اأن 
و�صواعدهن من  اأكتافهن  و�صعر م�صرت�صل على  �صوارب وحلى  لهن  ن�صاء كثرية 
جملتهن امراأة اأتي بها اإىل ح�صرة بطر�س الأكرب وكانت حليتها نحو ذراع ون�صف. 
مئات  اإليه  يح�صد  الدولة عيًدا حافاًل  ت�صنع  اأغو�صطو�س  اخلام�س ع�صر من  ويف 

األوف لروؤية الأنوار و�صهب البارود.

ويف اجلملة فاإن اأيام باري�س كلها موا�صم واأعياد، واإن ليلها اأبهج من نهارها،.

ة: ما ُيْركب وُيْحَمل دون ِقباب. )م). فَّ ))) حِمَ
)2) ال�صوجلان: ع�صا يحملها الفار�س اأو يحملها امللك لرتمز ل�صلطانه. )م).
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�شو�حي باري�س وق�شورها

هذا وعلى قدر ما يف باري�س من املحا�صن الفائقة والأَْرنَاء))) ال�صائقة، فاإن 
�صواحيها اأبهى واأ�صهى. 

ق�صر  فيه  باري�س،  �صاعة من  ن�صف  بعد  وهو على  »�صان كلو«  فمن ذلك 
كان  الق�صر  وهذا  فرا�صخ.  اأربعة  دورتها  اأنيقة،  غ�صة  وغي�صة  امللك،  فيه  ي�صيف 
ا�صرتاه لوي�س الرابع ع�صر، و�صكنه نابوليون الأول و�صارل�س العا�صر، بني يف �صنة 
572)، واأثاثه اأجد من اأثاث ق�صر »فر�صاي«، ويف الغي�صة مياه خرارة، ولعلها هي 

ال�صاللت. 

ا للوي�س الرابع ع�صر، وهو ي�صتمل  وبالقرب منه ق�صر فر�صاي الذي كان مقرًّ
على ت�صاوير بديعة ل نظري لها، من جملتها �صور جميع ملوك الإفرجن، من مات 
ويف  وال�صالطني.  امللوك  �صائر  و�صور  نابوليون،  وقائع  و�صور  هو حي،  ومن  منهم 
ال�صقة التي كان ي�صكنها امللك حتف غريبة كان ي�صتعملها هو واآله، و�صرير فرا�صه 
ة)2)، وفيه ملهى كان اإذا اأمر امللك باإجراء التمثيل فيه ينور بع�صرة  فَّ وهو نحو �صُ
ديوان  الق�صر  ويف  فرنك.  األف  مائة  الليلة  تلك  عليه يف  وي�صرف  �صمعة،  اآلف 
ف�صيح، كان يجتمع فيه رجال دولته، ومل يكد مع رحبه ي�صعهم، وبعد اأن تنق�صي 
فرجة النا�س من الق�صر - وذلك نحو ال�صاعة الرابعة - تطلق مياه الغي�صة �صعًدا 

)))  الأرناء: املناظر. )م).
ة: املكان الوا�صع العايل ال�صقف. )م).  فَّ )2) �صُ
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وت�صرب اآلت الطرب، فيقعد النا�س على الكرا�صي لل�صماع والنظر، وهو منظر 
ي�صحر، فاإن احلديقة نا�صرة زاهية والعيون غزيرة، وو�صع الغي�صة الكربى ع�صرون 
فر�صًخا، وقد اأنفق على حو�س فيها مليون ون�صف، فاأما جملة ما اأنفق يف الق�صر 
وفر�صه، ويف الغي�صة، فقد اختلفت الأقوال والذي �صح اأنه بلغ نحو اأربعني مليون 
األف  اأهله مائة  فاإنه كان قبل الفتنة عامًرا، فكان  فاأما بلد فر�صاي  اإنكليزية،  لرية 

نف�س، والآن لي�س فيه اأكرث من ثالثني األًفا.

ومن ذلك �صان جرمان، وهو على بعد خم�صة فرا�صخ من باري�س اأو �صفر 
�صاعة يف �صكة احلديد. وهي بلدة م�صهورة من القدمي، لها غي�صة ف�صيحة نا�صرة يف 
ربوة من الأر�س، ي�صرح الناظر منها نظره يف مدى مديد، كله خ�صرة ما بني كروم 
وب�صاتني وغيا�س وريا�س وق�صور واأعالم، حتى يود لو يرى يف جملتها �صخًرا من 
ا لفرن�صي�س الأول، وكان  �صخور مالطة، ويف هذه البلدة ق�صر كان يف الأ�صل مقرًّ

هرني الرابع ي�صتطيب املقام فيه، وكذا لوي�س الثالث ع�صر والرابع ع�صر.

وفيه اأقام جام�س الثاين ملك الإنكليز ديوانه اثنتي ع�صرة �صنة، ثم �صار يف 
زمن الفتنة حمالًّ للع�صاكر، ثم ُجعل الآن �صجًنا لهم. 

وهذه املوا�صع يق�صدها اأهل باري�س يف اأيام الآحاد والأعياد يف اأرتال لها 
مقاعد يف �صطوحها مك�صوفة، فرتى واأنت يف رتل منها عدة اأرتال �صابقة ولحقة، 
ول ميكن ا�صتيفاء الكالم على هذه املحا�صن من دون روؤيتها عيانًا، وكل ما تراه 
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يف باري�س و�صواحيها من املح�صنات واملنتزهات فاإمنا مت بعناية �صاحب امللك ل 
بعناية جماعات على عدتها كما هي العادة يف لندرة، فاإن املَِلك هنا ل يغفل �صيًئا 

مما يوؤول اإىل اأبهة املُْلك و�صرف املدينة ورونقها. 

واإذا علم مثاًل اأن يف بع�س ال�صوارع دياًرا قدمية متهدمة ا�صرتاها من اأ�صحابها 
من دون َغنب))) وجدد بناءها، ويف اأيام ملكها الآن هدمت حارة كبرية برمتها، ثم 
بني يف موا�صعها ديار ح�صنة �صاهقة ت�صاهي ديار البلفار، فاأما يف لندرة فاإن جميع 
الإن�صاءات والتنظيمات موكولة اإىل جماعات من الأهلني، ولي�س على الدولة اإل 

�صرب املك�س والط�صق وجتهيز اجليو�س.

مالب�س �أهل باري�س

اأما مالب�س اأهل باري�س فاإنها يف اجلملة و�صيئة فاخرة، واأكرث اأنواع الثياب 
التي تباع عند البزازين ول �صيما احلرير اأح�صن مما يوجد بلندرة اإل الكتان ، فاأما 
املالب�س املخيطة فلي�س لعمري من منا�صبة بني ما يباع هنا وما يباع يف لندرة، فاإن 
من ي�صرتي ثوبًا خميًطا يف لندرة يلزمه اأن ي�صتاأجر معه خياًطا لي�صلحه له يف كل 
�س)2) زائد يف اأ�صياء كثرية مما ل يعباأ به الإنكليز، اإل اأن  يوم، ولأهل باري�س َتَنطُّ
ن�صاءها اللواتي يع�صن من كد اأيديهن يلب�صن اأحذية كاأحذية الرجال - وذلك 

منكر يف لندرة - واإذا خرجن يف الأ�صواق خرجن من دون برنيطة ول �صال.
))) َغنْب: خداع. )م).

ر. )م). �س: مبالغة يف التطهُّ )2) تنطُّ
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يعر�صن  فاإنهن  والعجب،  الزهو  الأول:  �صببان:  الربنيطة  عن  ولالكتفاء 
اأجرة  كانت  حيث  �صعرها،  غالء  والثاين:  والتعجب،  للرنو  واأعناقهن  �صعورهن 
الالئي ي�صنعنها كثرية، فاإن �صناع باري�س تك�صب اأكرث من �صناع لندرة، وبعك�س 

ذلك الرجال، وهاتان ال�صفتان من املنكر اأي�ًصا عند ن�صاء لندرة. 

ن�شاء �لفرن�شي�س

ولن�صاء الفرن�صي�س نظافة زائدة على امللبو�س واملفرو�س، فكل ما كان لونه البيا�س 
يبقى كذلك اإىل اأن يبلى، ولكن لي�س لهن من الطهارة ن�صيب، ولهن اأي�ًصا عناية بليغة 
بتن�صيد))) اأثاث البيت، وبهن تليق جميع الأعمال، ويف الواقع فاإنهن اأركن واألقن من 
�صائر ن�صاء الإفرجن، وما من امراأة يف باري�س اإل وتعرف �صيئًا من املداواة، ومن طبعهن 
التبكري يف القيام وتنظيف مراقدهن بخالف ن�صاء لندرة فاإن الغالب عليهن الك�صل 
اأي�ًصا حر�س على تربية اأولدهن وتنظيفهن، فال  والتواين والإ�صحاء يف النوم، ولهن 
تكاد ترى يف اأ�صواق املدينة اأطفاًل مي�صون وحدهم، اأو يطوفون يف الليل ويعر�صون اأنف�صهم 

خلطر العجالت و�صائر املراكب كما ترى يف لندرة. 

وهن الالئي يتولني الدخل واخلرج، فال ميكن لأحد اأن ي�صرتي �صيًئا من 
املاأكول وامل�صروب - ما عدا اخلمر - اإل من اأيديهن، واإن تكن بعولتهن حا�صرة. 
ولهن مزية م�صهورة بني النا�س يف النطق باملغيبات، كما يزعمون، واإذا ا�صتنطقت 

))) تن�صيد: تنظيم وترتيب. )م). 
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واحدة منهن لزمك اأن تعطيها ع�صرة فرنكات، ومل اأ�صمع عن ن�صاء لندرة هذه 
الدعوى ال�صائعة عن ن�صاء باري�س.

األفته، وعزمت على  اأن �صرقت يل كراري�س من كتاب  مرة  اتفق يل  وقد 
اإف�صائه، فقلقت لذلك كل القلق، ثم رد علّي بع�صها من لندرة، فاأخذين  عدم 
الذهول، فلما اأطلعت بع�س اأ�صحابي على ذلك، قال يل: عليك »بال�صمنمبول« 
اأن ي�صاألها عن حاجة  اأي�ًصا يريد  اأعرفهن، وكان هو  اإىل واحدة ممن  فذهبت معه 
مهمة له، وتبعنا اآخر مل يكن له ماأرب �صوى المتحان فقط، فلما �صاألناها ح�صرت 
كرة  فيها  ثم جعلت  اليمنى،  يدها  واأم�صكت  يديها،  بني  اأخرى وجل�صت  امراأة 

�صغرية من بلور، وجعلت حتدق النظر يف املراأة. 

وبعد عدة دقائق غم�صت امل�صئولة عينيها، ثم تنف�صت ال�صعداء واأ�صارت 
اإلينا باجللو�س وعيناها مطبقتان فناولتها حينئٍذ قطعة من الورق، واأخربتها مبا جرى 
مع  بعيدة  بالد  من  اإليك  اأر�صلت  القطعة  »هذه  وقالت:  ف�صمتها،  ال�صرقة،  من 
البالد«،  تلك  من  كان  �صرائها  واأ�صل  بع�ًصا  بع�صها  لون  يخالف  اأخرى  اأوراق 
»اأين كان م�صكنك حني  َمْن �صرقها؟ قالت:  اأعرف  اأن  اأريد  نعم، ولكن  قلت: 
�ُصرقت؟ « قلت: يف روبالن�س، قالت: »نعم يف الطبقة الثالثة، وقد �صرقها رجل 
كان كثري الرتداد عليك«، قلت: من هو؟ وكيف هو؟ قالت: »لي�س هو بفرن�صاوي، 
بل غريب مثلك«، قلت: ما زيه قالت: »لي�س كزينا ول كزيك، واإمنا يلب�س رداء 
طوياًل«، قلت: ما �صنه؟ قالت: »يف حد الثالثني«، قلت: بل اأكرث من ذلك بثماين 
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�صنني، ففكرت هنيهة، ثم قالت: »ل�صت اأراه اإل كما قلت لك«، فكانت �صادقة 
يف كل ما قالت اإل يف ال�صن، وميكن اأن يقال اإن ذلك ال�صخ�س مل يكن يظن فيه 

ناظره اأنه جاوز الثالثني. 

ويقال: اإن هوؤلء املنبئات اإمنا ينبئن كما ي�صمره ال�صائل، فاإين كنت اأ�صمرت 
�صخ�ًصا كان على تلك ال�صفة، وكان يرتدد علي كثرًيا وجزمت باأنه هو الذي فعل 
الفعلة، ثم تن�صتت حل�س معدتي، فقالت: »اإن هذا ال�صخ�س الذي �صرق الورق 
�صديق ملطران حاول مرة اأن ي�صمك باطالع ثالثة رجال معه«، ثم اإين و�صعت 
بيدها خ�صلة �صعر من �صعر امراأة، وكانت وقتئٍذ مري�صة بداء اخلفقان، وقد قا�صت 
من الأوجاع والأطباء ما يطول �صرحه، فاأخذت ال�صعر و�صمته، وقالت: »هذا �صعر 
امراأة مري�صة واأ�صل مر�صها يف املعدة والقلب، وقد م�س هذا ال�صعر امراأة اأخرى«، 
قلت: �صدقت، ولكن ل اأعلم اأن امراأة اأخرى م�صته، قالت: »بلى قد مل�صته، واإن 
�صاحبته �صارت عر�صة لالإ�صقاط والولدة ت�صع مرات، وهي ذات ن�صاط وحدة، 
فاإذا غ�صبت تخرج عن املعقول، ويخ�صى عليها من اللََّمم)))، فينبغي اأن تداريها 

وحتوطها، وت�صتعمل لها العالج الفالين«. 

له:  فقالت  عنه  امل�صئول  اأثًرا من  ناولها  اأن  بعد  القلق  �صاألها �صاحبي  ثم 
»اإنك تقيم يف باري�س �صنتني، بعد ثم ت�صافر اإىل بالدك، وكذا وقع له، اأما الثالث 
فاإنه �صاألها عما يف جيبه، فقالت له: ورق، قال: على اأي �صيء ي�صتمل، قالت: »اأنا 

)))  اللََّمم: الذنوب ال�صغار. )م).
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ل اأح�صن القراءة حتى اأنبئك مبا ا�صتملت عليه«، قال: منذ كم قدمت اإىل باري�س 
باأكرث من ذلك،  اأ�صبه ذلك؟ قالت: »قد ا�صتحوذ علّي �صداع«، ومل جتاوبه  وما 
وخرجنا من عندها وهي على تلك احلالة، ثم اإين ملا رجعت اأخربت املري�صة مبا 

وقع فقالت: اأما ال�صعر فقد مل�صته اخلادمة، واأما الإ�صقاط والولدة فكما قالت.

ويقال: اإنه حني تكرث ال�صوؤال على امل�صئولة ت�صعف قوتها ويخدر اإدراكها، 
ثم اإنه ملا كانت هذه احلرفة م�صادة للديانة وللطب، كان الق�صي�صون والأطباء اأ�صد 
النا�س مقاومة لها. ولقد عجبت كيف اأن الدولة ت�صوغ معاطاتها))) اإن مل تكن 
ا؟! فاإنا اإذا اعتقدنا ب�صدق ما تقوله هوؤلء الن�صاء مل يكن بينهن وبني الأنبياء  حقًّ
من فرق، اإل اأن نقول: اإن اإنباءهن غري وارد يف الإلهيات، واإن يكن تدجياًل ومتويها 
فِلَم مل متنعهن الدولة من غنب النا�س، واختال�س اأموالهم، ونحكم بخروجهن من 

اجلماعة اأخًذا بن�س التوراة؟!

على اأن بع�س املتفل�صفني يف باري�س يدعون اأي�ًصا باأن يف الإن�صان خا�صية 
اإن�صان  يف  تاأثريه  عن  ف�صاًل  بها  فينفعل  اجلماد  اإىل  حتى  منه  ت�صري  جاذبية  اأو 
نظريه، وعلى ذلك �صاعت الأخبار باأن املوائد متيد)2) بلم�س عدة رجال لها، واأن 

الكرا�صي مت�صي، وال�صكاكني ترق�س اإىل غري ذلك.

))) معاطاتها: مناولتها. )م).
)2) متيد: تتحرك. )م).
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والذي يخطر يل -على قدر ما اأدركه- اأنه كان ينبغي امتحان هوؤلء الن�صاء، 
َفُوِجدن  امتحن  اإنهن  وقيل  �صنعتهن،  على  يقررن  اأو  يحظرن  اأن  اإما  ذلك  وبعد 
�صادقات يف اأمور كثرية، حتى مل ميكن حظرهن، واأنه اإمنا رخ�س لهن يف الإنباء رجاء 
اأن تظهر و�صيلة اأخرى لإتقان هذه احلرفة، حيث مل ي�صتبعد ذلك على متادي الزمن.

اأما ما قيل عن بو�صكو فلم اأر من �صعوذاته ما ي�صدق كالم النا�س فيه، فاإن كل 
ما �صنعه اأمام النا�س مل ي�صنعه اإل باأدوات، وقد �صاع عن روبرت اأودن اأنه كان عنده 
زجاجة، وكان ي�صاأل النا�س اأي �صراب يبغون منها، فكان كلُّ يقرتح عليه �صيئًا في�صقيهم 

كلهم منها، ثم راأيت هذه القناين تباع بثمن غال، ول اأدري �صاأنها واهلل اأعلم.

�أخالق �لفرن�شاوية

الطبيعة  لأن  طوياًل؛  زمًنا  ي�صتغرق  عليها  فالكالم  الفرن�صاوية  اأخالق  اأما 
وبنية  �صحنهم  فالأن  اأوًل:  اأما  نوع،  من  و�صداها  نوع  من  حلمتها  فيهم  الب�صرية 
واأهل  احلارة،  البالد  كاأهل  �صمر  فرن�صا  جنوب  فاأهل  ا،  جدًّ متفاوتة  اأج�صامهم 
�صماليها بي�س �صقر، والثاين: اإن ما يظهر منهم للغريب اأوًل اإمنا هو الأُنْ�س وح�صن 
املعا�صرة، فاإذا راأى ذلك منهم اأول وهلة ظن اأنهم يزدادون من موؤان�صته واألفته، واأن 
هذا الأُنْ�س لبد واأن يتبعه كرم و�صداقة، ويزيد تعجبه من ذلك على اخل�صو�س ما 
اإذا واجههم على هذه ال�صفة امل�صتحبة بعد مفارقته الإنكليز على حالة النقبا�س 
والعبو�س، ولكن هيهات فاإن اأني�صك منهم اليوم اإذا راآك غًدا ظننت اأن مالقاتكما 
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اإمنا كانت حلًما، وعلى فر�س ا�صتمرار الألفة بينك وبينه، فال يدعوك اإىل منزله 
ول يعرفك باأهله.

الباردة -كباري�س وغريها- تراهم اأخف حركة  اأهل البالد  اأن  ومن ذلك 
واأَْحَفد))) اإىل الأ�صغال من اأهل البالد احلارة اأو املعتدلة كمر�صيلية ونحوها، فاإن 
النا�س هنا ل حركة لهم ول نب�س، فمن قدم اإليها من باري�س وراأى بالدة اأهلها 
باأدين  العمل  اإىل  يبادرون  الذين  مالطة  اأهل  من  هم  فاأين  العجب،  عجب كل 

اإ�صارة؟

ومن ذلك اأن كثرًيا منهم ول �صيما اأهل باري�س يعي�صون مع الن�صاء عي�س 
ا،  املتعة، وياأتي لهم بنون وبنات وهم على هذه احلالة، ول يتزوجونهن زواًجا �صرعيًّ
وربتهم؟  اأولًدا  له  ولدت  وقد  ل�صيما  يتزوجها  ول  امراأة  الرجل  يحب  فكيف 
وزواجهم ال�صرعي هو الذي يعقد يف الديوان ل يف الكني�صة، ومنهم من يعقده يف 

كال املو�صعني وهم املتدينون العابدون.

ومن ذلك اأنهم مائلون بالطبع اإىل حب الن�صاء وخمالطتهن ومداراتهن، ومع 
ذلك فاإنهم يدعونهن يعملن الأعمال ال�صاقة ليك�صنب بع�س �صيء، وميكن هنا اأن 
يقال: اإن ن�صاءهم مائالت بالطبع اإىل حب الك�صب، ولي�صت الراحة عندهن اإل 

بتح�صيل املال.

))) اأَْحَفد: اأخف واأ�صرع. )م).
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ويرتكبون  اأنف�صهم  يقتلون  الرجال من فرط ع�صقهم  اأن  القبيل  ومن هذا 
اأق�صى الأخطار لإر�صائهن، ومع ذلك فلي�صوا يقيمون على ودادهن؛ فتبديلهن 
الن�صاء  اأكي�س  ن�صاءهم  باأن  اعتقادهم  ومع  اللبا�س،  تبديل  من  اأهون  عندهم 

واأظرفهن واأحذقهن جميًعا فال ياأنفون من زواج احلب�صيات وغريهن.

املالهي  على  يرتددون  اأبًدا  �صيهم)))  وَكيِّ اأدباءهم  ترى  اأنك  ذلك  ومن 
يكرر يف  باأنه  واأنت خبري  مراًرا،  وراأوه  �صمعوه  ما  ويروا  فيها  لي�صمعوا  واملالعب 
هذه املوا�صع متثيل احلوادث كثرًيا، اإذ ل ميكن اخرتاع �صيء حديث يف كل ليلة، 

ومهما يكن ال�صيء املمثل بديًعا فاإذا اأعيد زالت طالوته.

يتم�صون يف احلدائق  والعامة  تزال ترى اخلا�صة منهم  اأنك ل  ومن ذلك 
باري�س كلهم �صباهلة)2) ل  اأهل  اأن  الفرج والغناء حتى تظن  والغيا�س وموا�صع 
وامللبو�س  وامل�صروب  املطعوم  يف  يتاأنقون  فهم  ذلك  ومع  عمل،  ول  لهم  �صغل 

واملفرو�س، فال اأدري يف اأي وقت من الأوقات يك�صبون املال.

ومن ذلك اأن لهم عناية برتبية اأولدهم اأكرث من الإنكليز اإذ ل يغادرونهم 
وحدهم يف ال�صوارع والطرق عر�صة لالأخطار اأو يهملون تعليمهم حرفة من احلرف 
ّر)3) والختال�س يف ال�صوارع كما هي  تغنيهم عن املكث يف امل�صت�صفى، اأو عن الطَّ

�صيهم: جمع »كيِّ�س« وهو الَفِطن الذكي. )م). ))) كيِّ

)2) �َصَباِهَلة: جمع »�َصَبْهَلل« وهو الرجل الفارغ. )م).
ْلب. )م). ّر: الختال�س، ال�صَّ )3) الطَّ
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العادة يف لندرة غالًبا، ومع هذا فاإنهم عقب ولدهم يبعثونهم اإىل الريف ليرتبوا 
عند املرا�صع، والإنكليز على خالف ذلك.

ومنها اأنهم على بالدهم وجن�صهم اأغري من الرجل على امراأته، فال ي�صلمون 
باأن يف الدنيا بالًدا ت�صبه بالدهم اأو جياًل ي�صارعهم، ومع ذلك فاإنهم ي�صافرون عنها 
لغري موجب، وحيثما �صاروا بثوا و�صائل التمدن والعلوم، وجادوا مبا خ�صهم اهلل به 
من الرباعة واحلكمة على من لبثوا بينهم، ورمبا كانوا لهم اأعداء، لعمري اإين اأرى 
طريقة ملك ال�صني يف منعه خمالطة رعيته بغريهم اأوىل، اأولي�س اأن الدولة حني 
تن�صب احلرب لدولة اأخرى متنع اإخراج كل ما يتعلق باملهمات احلربية من بالدها 

اإىل بالد تلك الدولة فاأي اخلارجني اأنفع لها واأف�صل الرجل اأم الأداة؟ 

بهم  يختلطون  النا�س  بالد  يف  متغربني  يكونون  حني  اأنهم  ذلك  ومن 
بينهم مل  اأحد  تغرب  واإذا  منهم،  كاأنهم  ي�صريوا  ويخالقونهم حتى  ويجان�صونهم 
يختلطوا به، فغاية ما يخ�صونه به من الإكرام اإمنا هو اأن ي�صاألوه من اأين قدمت؟ 

واأين تق�صد؟ وكيف اأعجبتك باري�س؟

كل  يعلمون  لو  ويودون  احلقائق  عن  ينقرون  يزالون  ل  اأنهم  ذلك  ومن 
فقد عزب  وبرعوا يف كل فن، ومع ذلك  َحَذقوا))) كل علم  وقد  ف�صه.  اأمر من 
عنهم اأهم احلقائق، وهو �صرورة وجود الدين لكل من ال�صائد وامل�صود والرئي�س 

))) َحَذقوا: مهروا. )م).
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واملروؤو�س، ولو �صلم لهم باأن الكي�صى واأهل املعارف والأدب غنيون عنه مبا فطروا 
نوا به اإمالءهم من مطالعة الكتب، مل ن�صلم باأن  عليه من ح�صن الأخالق اأو ح�صَّ
الرعاع الذين هم اجلمهور الأعظم يف كل البالد غري مفتقرين اإىل دين يردعهم 
القوي  لأكل  ذلك  ولول  اخلريات،  فعل  على  ويحثهم  واملعا�صي،  ال�صرور  عن 

ال�صعيف. 

فاإن قلت: كيف ياأكله واحلاكم من ورائه؟ قلت: لي�س يف كل الأمور ميكن 
اثنان يف مكان  مثاًل  اجتمع  اإذا  اأنه  ترى  األ  به،  ال�صتغاثة  اأو  احلاكم  ا�صتح�صار 
خاٍل وبط�س القوي منهما بال�صعيف، اأفيكون ل�صاحب احلكم عني با�صرة اأو اأذن 
�صامعة للق�ص�س؟ فكم من ق�صية جرت بني النا�س وفاتت اجتهاد اأهل ال�صيا�صة 
والإيالة!))) ولكن اإذا كان النا�س ي�صتح�صرون خالقهم يف ال�صر والعلن ويخافون 
عقابه، ويرجون ثوابه، كان لهم بذلك اأعظم رادع ووازع، فات�صاف اأمة بعدم الدين 
تغيري  دابهم  يزل  مل  اأنه  ذلك  ومن  قدرها،  ويخف�س  �صرفها  يهني  ما  اأعظم  من 
احلكومة وتبديل ال�صيا�صة واأربابها، ومل يخطر ببالهم قط اأن يغريوا هذا الأ�صلوب 
ج)2) ال�صنيع الذي يجري يف عبارات اأهل ال�صيا�صة والأحكام منهم، فاإن فيه  ِمِ ال�صَّ
من التكرار واملواربة)3) واحل�صو ما ي�صهد عليهم اأمام اهلل والنا�س باأنهم ل ذوق لهم 

ول اإملام ب�صيء من الأدب.

))) الإيالة: الولية. )م).
ِمج: القبيح. )م).  )2) ال�صَّ
)3) املواربة: املخاتلة. )م).
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ومن ذلك اأنهم ينكرون على اأهل اللغات امل�صرقية وخ�صو�ًصا اللغة العربية 
كرثة ال�صتعارات والكنايات، مع اأن لغتهم تطفح بهما طفًحا، ولولهما ل�صاقت 
واإمنا  بالتف�صيل،  الكالم على ذلك  و�صياأتي  املعاين،  اأكرث  تاأدية  العبارة عن  بهم 
الإمرباطور  بها  مدحت  التي  ق�صيدتي  من  اأترجم  اأن  اأردت  ملا  اإين  هنا:  اأقول 

نابوليون قويل:
�ُشِئاَلول َتَخلَّل)1( وقت تو�أمي ِعدًة)2( َما  َقلَّ بل  و�إجنازها  له 

قال امل�صحح: اإن ذلك ل يكون مفهوًما بلغتهم، ولو جاء بهذه ال�صتعارة 
اأن  التاأليف والكالم  البالغة مبكان، ومن طبعهم يف  اأحد موؤلفيهم حل�صبت من 
ينتقوا الألفاظ اجلزلة الفخمة يك�صون بها �صخيف املعاين، فت�صمع منهم جعجعة 

ول ترى طحًنا، وهذا داء فا�ٍس فيهم اأجمعني.

ومن ذلك اأن ن�صاء عامة الفرن�صي�س مع زهوهن واإعجابهن - اإذ الزهو �صفة 
تاأنف  اإناث هذا اجليل - تراهن يتعاطني من الأعمال اخل�صي�صة ما  عامة جلميع 
منه اأخ�س ن�صاء الإنكليز، كتكني�س الطرق، وحمل الأحمال، وتنظيف الأحذية، 
و�صيد ال�صمك، واملناظرة على املراحي�س، ونحو ذلك، لبد من اأن تخاطب كل 
واحدة من هوؤلء اخل�صي�صات املبتذلت بلفظة »ما دام«، فاأما ال�صتات املرتفات))) 
من هذا اجليل فالعزة هلل الواحد القهار، فاإن ما نق�س من مرتفية �صادة الإنكليز 

))) تخلل: اأف�صد. )م).

)2) ِعدة: جماعة. )م).
))) املرتفات: املتنعمات. )م). 
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وجاللهم وجمدهم تلقاه فيهن وافًيا، فهن ن�صاء �صورة و�صكاًل ورجال اأمًرا ونهًيا، 
وحيث قد ا�صتوفيت الكالم عليهن يف كتاب الفارياق، فال حاجة اإىل اإعادته. 

واإمنا اأقول هنا: اإنهن ل يعرتفن بف�صل الرجل على املراأة، فاإنهن يقلن اإن 
اهلل تعاىل مل يخت�س الرجل مبزية اإل وعو�س املراأة عنها باأخرى، فجعل بني ذلك 
توازنًا حتى ت�صتتب الألفة والوفاق بينهما، فمما اخت�س به الرجل القوة وال�صدة 
بال�صرب  عنها  املراأة  فعو�س  معي�صته،  اأ�صباب  حت�صيل  يف  امل�صاق  حتمل  ليمكنه 
واملهابة،  اجل�صم  بب�صطة  الرجل  واخت�س  اأولدها،  وتربية  بيتها  مل�صالح  والتجلد 
فعو�س املراأة عنها بفتنة احل�صن والروع، فمهما يكن الرجل مترتًعا))) اإىل ال�صوء، 
والفكر يف  النظر  بطول  الرجل  واخت�س  روادع،  املراأة  نظرات  من  عنه  تردعه)2) 
واخت�س  املقنع،  اجلواب  و�صرعة  العتيدة،  بالبديهة  عنه  املراأة  فعو�س  العواقب، 

الرجل بال�صهامة وعزة النف�س، فعو�س املراأة عنه بالت�صاون)3) واحلياء وهكذا.

املالهي،  بع�س  يف  مقعًدا  ا�صتاأجرت  اأنها  اخلواتني  اإحدى  عن  ويحكي 
حيث اأريد اإجراء التمثيلية املعروفة »بالربوفت« اأي النبي، وكان النا�س يتزاحمون 
اإىل روؤيتها؛ لأنها كانت اأول ليلة، فاتفق اأن مِر�س زوجها بغتة، فاأقبل اإليها بع�س 
ذلك  وهي يف خالل  الذهاب،  من  على حرمانها  التاأ�صف  لها  ليبدوا  اأ�صحابها 

))) مترتًعا: مت�صرًعا. )م).
)2) تردعه: متنعه. )م).

)3) الت�صاون: الوقاية. )م).
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تتاأوه وتفرك يديها، ثم قالت: اإن هذا املخلوق مل ياأت يف عمره كله اإل ما يغيظني 
اإىل امللهى. اهـ. ويف اجلملة  اأنه ميوت عمًدا ليحرمني من اخلروج  و�صرتون الآن 
فاإن كل ما تفعله اإحدى هوؤلء اخلواتني فاإنه يعجبها واأهلها وجريتها، واأهل اململكة 

اأجمعني. 

�أمة �لفرن�شي�س

فاإن  للنا�س،  اأكرث من معرفتهم  الفرن�صي�س  اأحوال  ول �صيء يعجبني من 
هوؤلء الذين يخرقون على الإنكليز لو اأقاموا بني الفرن�صي�س �صنني مل تك�صبهم 
اأمة  اأن  واعلم  �صجرهم،  يفثاأ)))  رغيًفا  اأو  عورتهم  بها  ي�صرتون  خرقة  خماريقهم 
الفرن�صي�س اأمة قدمية م�صهورة م�صهود لها بالف�صل والتقدم يف املعارف وامل�صاعي 
العظيمة، حتى اإن اأهل امل�صرق اأطلقوا ا�صمهم - اأعني الإفرجن - على �صائر �صكان 
اأوربا، وكما اأن بالدهم - ول �صيما باري�س - مل تزل مق�صًدا للنا�س يف الكيا�صة 
واحل�صارة، كذلك ما برحت املمالك امل�صرقية منتابًا لهم، ومل تكن دولة من دول 
الإفرجن قبل ا�صتعمال البواخر تذكر بالن�صبة اإليهم، نعم اإن الإنكليز ا�صتهروا يف 
الهند منذ اأكرث من قرنني، اإل اأنهم مل يكونوا يجولون يف بالدنا ومل يكن يرد اإليها 
منهم غري القنا�صل، ولكن مل تكد خا�صية البخار تعرف عند الكيماويني حتى 
مالأت �صفائنهم البحار، واأمتعتهم وب�صاعتهم جميع احلوانيت والأ�صواق، وحينئٍذ 

عرف اأنهم ذووا كد واجتهاد، فاأدركوا من تقدمهم يف متقادم الزمن.

))) يفثاأ �صجرهم: يك�صر حدته. )م).
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وقد جرت العادة باأن �صكان اجلزر اأبًدا يكونون نا�صطني اإىل التجارة والأ�صفار، 
�صرورة اأنهم ل ي�صتغنون عن الربور الف�صيحة، اإل اأن الإنكليز ل يتطبعون بطباع 
اأهل البالد التي ينتابونها، ول يت�صاهلون فيما يجدونه هناك من الأحوال املغايرة 

لأحوالهم واملباينة لطباعهم، بخالف الفرن�صي�س؛ فاإن بالد اهلل كلها لهم بالد. 

يف  تفردوا  منهم  اأنا�س  نبغ  اأن  هو  ونباهة  �صهرة  اأي�ًصا  هوؤلء  زاد  والذي 
ع�صرهم مباآثر ومزايا مل ي�صاركهم فيها جيل اآخر: فمنهم �صارملان يف العز وال�صطوة، 
فاإنه دانت لعزه اإيطاليا وجرمانيا، وكان في�صاًل عند جميع ملوك اأوربا. قيل اأنه كان 
اأن�صاأ م�صيخة  اأول من  وهو  كاأدريانو�س،  ومقداًما يف احلرب  كاأغ�صطو�س،  �صعيًدا 

للعلوم يف باري�س، وكان هو من جملة اأع�صائها. 

نظري  بالغرب  �صهرته  والكرم، كان يف  املجد  الرابع ع�صر يف  لوي�س  ومنهم 
هارون الر�صيد يف ال�صرق، ويف دولته نبغ كثري من العلماء والأدباء والف�صالء - 
وذلك كفينيلون موؤلف تليماك - خطب يف الكنائ�س وهو ابن خم�س ع�صرة �صنة، 
ولد يف �صنة )65). وبو�صوا ال�صهري يف التاريخ والف�صاحة، ولد يف �صنة 627)، 
وموليري ال�صاعر البارع، ولد يف 622)، وبوالو وهو اأي�ًصا من ال�صعراء املفلقني)))، 
�صنة  يف  ولد  الإنكليز،  عند  �صك�صبري  مبنزلة  وهو  ورا�صني   .(636 �صنة  يف  ولد 
639). ولفونتني وهو واإن مل يحظ عند امللك، اإل اأنه كان من الف�صل والعلم 
باملكان الأعلى، ولد يف �صنة )62). والأمري كوندي جعل قائد اجلي�س، وهو ابن 

))) املَُفلَّقني: البلغاء. )م).
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وغريهم   (62( �صنة  يف  ولد  وهولند،  والنم�صا  اإ�صبانيا  جيو�س  وقهر  �صنة،   22
كثريون. 

ونبغ من قبله هرني الرابع ال�صهري يف التدبري والإيالة، وقد مر ذكره. ومنهم 
فلتري يف العلوم ول �صيما يف التاريخ والأدب و�صعة الطالع والعبارة، ولد يف �صنة 
654)، وفلني يف التاريخ والأدب اأي�ًصا ولد يف �صنة 757). وبوفون يف الطبيعيات، 
ولد يف �صنة 596). ودكرا يف الفل�صفة، ولد يف �صنة 749)، ودلمبري يف الهند�صة، 
املعارف، ولد يف  والأدب وعموم  الفل�صفة  �صنة 596). ومونتي�صكيو يف  ولد يف 

�صنة 689). 

ونابوليون الأول، وناهيك با�صمه وا�صًفا على اأن الإنكليز الآن يتناف�صون يف 
كل �صيء يقال فيه اإنه فرن�صاوي، فاإذا اأرادت التجار منهم ترويج �صيء من �صلعهم 
مادام  اأن  اأعالمهم  يكتبون يف  املالهي  اأ�صحاب  فرن�صاوي، وكذلك  عليه  كتبوا 
اأو  املادام  الليلة يف امللهى، ومو�صيو كذا يحكي كذا، وما تكون هذه  كذا تلعب 
هذا املو�صيو اإل منهم وفيهم، ول تكاد ترى �صيًئا يف باري�س مروًجا با�صم الإنكليز. 

وميكن اأن يقال: اإنه مل ت�صتتب يف الدنيا واقعة خطرية اإل وكان للفرن�صي�س 
فيها يد، فاإنهم هم كانوا �صبب احلرب املعروفة بال�صليبية يف عهد ال�صلطان �صالح 
الدين الأيوبي، وذلك اأن بع�س �صباط الفرن�صي�س امل�صمى ببطر�س الأرميت - 
اأي النا�صك - كان قد �صافر اإىل الأر�س املقد�صة يف �صنة 093)، واجتمع ببطرك 
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اأور�صليم، ف�صكا البطرك ما تقا�صيه الن�صاري هناك من جور امل�صلمني، فلما ف�صل 
عن املكان اأ�صحبه بكتاب اإىل البابا اأوربان الثاين، فجرده البابا لأن يطوف على 
ملوك الن�صارى، ويحر�صهم على القتال، فاأخَذْت بقوله، وهاجوا لإر�صال اجليو�س، 

ثم قام من بعده راهب من بريتاين ا�صمه اأرلوان، ثم �صان لوي�س. 

األ ولولهم مل ت�صتقل دولة اأمرييكا باأمورها كما نراها الآن، وتف�صيله: اأن 
دولة الإنكليز كانت قد كلفت امل�صتوطنني يف اأمرييكا من املك�س وال�صرائب ما 
مل يكونوا يعهدونه، وكان احلامل للدولة على ذلك ما ركبها من الدين ب�صبب 
احلروب التي تقدمت كما يرد تف�صيله، فلما بلغت الأوامر اإىل ب�صتان اأو ب�صتون 
ا  تع�صب اأهلها على اأن ل يدفعوا �صيًئا مما مل جتر به العادة ثم عقدوا جمل�ًصا عامًّ

وراأ�صوا عليهم جورج وا�صنطون، وفو�صوا اإليه التدبري والأمر. 

فرنكلني  بنيامني  وبعثوا  الإنكليز  عن  انف�صالهم  �صهروا   (776 �صنة  ويف 
لوي�س  بامللك  وا�صتنجدوا  القوم،  راأي  عليه  ا�صتقر  ما  ليعر�س  فرن�صا  ديوان  اإىل 
ال�صاد�س ع�صر، فاأر�صل لهم اثنتي ع�صرة بارجة))) من طولون، فتوجهت البوارج 
اإىل رود - وهي جزيرة كانت تدخر الإنكليز فيها جهاز احلرب - فما كادت ت�صل 
ثم ذهب من  اآخرها،  فبادت عن  العوا�صف  الرياح  عليها  ثارت  هناك حتى  اإىل 
اأ�صهرهم لفايت،  فرن�صا لإعانة الأمرييكانيني كثري ممن �صهروا بالب�صالة والنجدة 
عند  هناك حظي  اإىل  و�صل  فلما  غري،  ل  �صنة  ع�صرين  العمر  من  بلغ  قد  وكان 

))) َباِرَجة: �صفينة كبرية للقتال. )م).
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وا�صنطون حظوة عظيمة، ووقتئذ اتفقت دولة فرن�صا مع دولة اإ�صبانيا بعد ما كان 
بينهما من املنافرة))) على اإعانة الأمرييكانيني، ثم اأمدهم اجلرنال رو�صامبو ب�صتة 
يورك،  مدينة  اأي�ًصا  ا�صتخل�صوا  ثم  رود،  جزيرة  الع�صكر ل�صتخال�س  من  اآلف 
وا�صتاأ�صروا من الإنكليز ثمانية اآلف، وعندها مت انعقاد الهدنة بني الدول، وجرى 

حتريرها يف باري�س �صنة 783)، انتهى ملخ�ًصا من فلتري.

قلت: ثم ا�صطرمت احلرب بني الإنكليز والفرن�صي�س، فقام الأمرييكانيون 
الإنكليز  بني  اأي�ًصا  ا�صتعلت  ثم  الفريقني،  اأحد  مع  له  �صلع  ل  من  مقام 
قال يف  �صنني،  ثالث  بعد  اإل  تنته  فلم  �صنة 2)8)،  وذلك يف  والأمرييكانيني، 
معجم الأوقات: اأ�صل حروب فرن�صا التي تغلغلت فيها الإنكليز نحو مائتي �صنة 
الإقليم  ي�صبطون هذا  كانوا  فاإنهم  الإنكليز،  ملوك  وهم  نورماندي  اأمراء  ن�صاأ عن 
كاأنه َوْقف لتاج فرن�صا، حتى فتح وليم الأول اإنكلرتة ف�صارت هذه الولية ملحقة 
بها ولكنها ان�صلخت عنها يف عهد امللك يوحنا، وذلك يف �صنة 204)، قال: وقد 

ْرنَا عليهم ن�صرات متعددة.  تعددت حروبنا مع الفرن�صي�س وُن�صِ

ويف عهد هرني الرابع ُطرد الإنكليز من فرن�صا، وبعد اأن خرجت من يدهم 
بقيت احلروب تعاقب املهادنة، واملهادنة تعاقب احلروب مدًدا طويلة، فجملة ما وقع 
ا وخم�صني  من احلروب بيننا وبينهم ثماين ع�صرة حربًا، وقد ق�صت الإنكليز �صتًّ
 (688 �صنة  حرب  يف  ف�صرفوا  ال�صلم،  يف  و�صتني  واثنتني  احلرب،  يف  �صنة 

))) املنافرة: املفاخرة واملحاكمة. )م).
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الثانية  احلرب  ويف  مليونًا،  و�صتني  اثنني  اإ�صبانيا  ويف حرب  لرية،   36.000.000
معهم اأربعة وخم�صني مليونًا، ويف احلرب التي دامت �صبع �صنني مائة واثنى ع�صر 
الفرن�صي�س  فتنة  مليونًا ويف حرب  مائة و�صتة وثالثني  اأمرييكا  مليونًا، ويف حرب 
وخم�صني  وت�صعة  ومائة  األًفا  نابوليون  حرب  ويف  مليونًا،  و�صتني  واأربعة  اأربعمائة 
من  وذلك   - �صنة  وع�صرين  و�صبع  مائة  مدة  يف  امل�صاريف  جملة  فتكون  مليونًا 
  (8(5 �صنة  يف  نابوليون  مدة  اآخر  اإىل   (688 �صنة  يف  جرت  التي  الفتنة  وقت 

.2.023.000.00

وقد ح�صب بع�صهم عدد القتلى من الفرن�صي�س يف �صت وقائع يف حرب 
جرت بينهم وبني ع�صكر اإ�صبانيا، فكانت 60.00، ومثلها من اأهل اإ�صبانيا، وممن 
كان يتحزب لهم، وبقيت اأقطار البالد عر�صة للتخريب وامل�صائب من كل وجه. 

قلت: وقد بلغت م�صاريف حرب الهند يف هذه الأيام الأخرية 9.500.000.

والرو�صية  برو�صية  فقهر  اأوربا،  ممالك  اأكرث  له  دان  فاإنه  الأول  نابوليون  اأما 
من�صوًرا  برو�صية  مملكة  ودخل  حربه،  على  الإنكليز  مع  تواطئوا  حني  وال�صويد 
يف  لطاعته  عنوا  ثم  وغريهم،  وبرو�صية  واأو�صرتيا  الرو�صية  دول  عليه  فاجتمعت 
مدينة در�صدن، وكانت هذه خام�س مرة تواطاأت فيها الدول على خلعه، ثم مل 
ممانًعا  فلم يجد  الرو�صية،  اإىل  بهم  برهة))) حتى ح�صد جي�ًصا عظيًما وتوجه  مت�س 
له حتى بلغ مدينة امل�صكوب، فلما اأ�صرف عليها هو وجنده تعجبوا من كرثة ما 

))) برهة: وقت قليل. )م).
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فيها من الكنائ�س والقبب املذهبة، اإذ كان فيها نحو 800 كني�صة، فيها األوف من 
الأجرا�س، فقال عند روؤيته ذلك: »هذه مدينة امل�صكوب، ثمرة تعبكم وجهادكم 

من زمن طويل، وهي تكون خامتة م�صاعيكم واأتعابكم«.

ثم اإنهم دخلوها فوجدوها خالية على عرو�صها، فاإن ملكها كان قد اأخالها 
خدعة، فظن نابليون اأن ن�صرته حتققت، واأن ملكه قد ا�صتتب، فلبث فيها اأياًما ثم 
مل ي�صعر ذات يوم اإل والنار ت�صرم يف اأطرافها، فلحقه من ذلك الف�صل وا�صطر 
اإىل اإخالئها، فلحق به جي�س الرو�س، وما كاد يتخل�س منهم اإل بعد اأخطار �صاقة، 
اأهل ال�صورى قد تغريت خواطرهم عليه، فا�صطر اإىل  فلما رجع اإىل باري�س راأى 
اأن يخلع نف�صه و�صار اإىل جزيرة اأدلب، فخلفه يف املُْلك لوي�س الثامن ع�صر، لكنه 
نابوليون، فجرت  اإىل  الدولة  بع�س رجال  اأمال خاطر  ما  التدبري  �صوء  اأبدى من 
اإل وهو يجول يف البالد،  بينهم املكاتبة واملرا�صلة، ثم مل ي�صعر النا�س بعد مدة 
ويحر�س حزبه على قتال العدو، وجعل يعدهم ومينيهم، فمالت قلوب النا�س اإليه، 
فما برح �صائًرا حتى دخل باري�س، ففرحت به رجال الدولة، وفر منه لوي�س، ثم 
اإنه جمع جي�ًصا عظيًما وتوجه لقتال الإنكليز وبرو�صية عند فلورو�س، فانت�صر على 
جي�س برو�صية، فقتل منهم 22.000، اإل اأن ع�صاكر اأعدائه كانت اأكرث عدًدا من 

ع�صاكره باأ�صعاف. 
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ثم زحف اإىل قتال الإنكليز عند واطرلو، وكاد اأن يظفر بهم لول اأن تداركتهم 
به  تقطعت  ويومئٍذ  الثبوت،  يطيقوا  فلم  بع�صاكره،  فاأحدقوا)))  برو�صية،  جيو�س 
اأ�صباب الآمال، فجعل يتلقى ر�صا�س البنادق واملدافع، وهو كا�صف �صدره، ومع 
ذلك فلم ينله �صري، فرجع منك�صر اخلاطر َمِهي�س)2) اجلناح، فحكم اأهل ال�صورى 
اأن  على  ف�صمم  فاأبوا  لواء،  اأمري  رتبة  يف  العدو  يقاتل  اأن  عليهم  فعر�س  بخلعه، 
ي�صري اإىل اأمرييكا، حتى اإذا �صار ب�ِصْرِذَمة)3) من حزبه اإىل رو�صفورت وكانت �صفن 
الإنكليز تطوف هناك، اأم�صكوه وتوجهوا به اإىل جزيرة �صانت هيالن، وهناك ق�صى 

نحبه.

اأما احتاد برو�صية مع الإنكليز، فكان �صببه اأن نابوليون كان يريد اأن يعطي 
مملكة هنوفر لالإنكليز يف مقابلة �صقلية، فهاجت حمية ملك برو�صية على نابوليون، 
وبلغ من غيظ زوجته اأنها كانت تركب وتدور يف �صوارع املدينة وحتر�س النا�س على 
القتال وهي مرتدية بلبا�س اجلند، ووقتئٍذ تواطاأت الدولتان ودولتا الرو�صية و�صويد 
من�صوًرا  برو�صية  مملكة  قاعدة  دخل  حيث  اجلميع،  غلب  اأنه  اإل  نابوليون،  على 
ي�صتويل  اأن  منه  خوًفا  كان  فاإمنا  عليه،  الدول  �صائر  تواطوؤ  فاأما  تقدم،  كما  مظفًرا 
على ممالكهم، اإذ كان ل يرده �صيء عما نواه، ووقتئذ �صولت دولة الإنكليز مللك 
الدانيمرك اأن يواطئها عليه، فاأبى فاأر�صلت بوارجها اإىل كوبنهاك، فاأطلقت النريان 

))) اأحدقوا: اأحاطوا. )م).

)2) َمهي�س: مك�صور. )م).
)3) �ِصْرِذَمة: جماعة قليلة من النا�س. )م).
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عليها، فهدمت منها 300 بيت، وا�صتولوا على بوارجها، وكانت 53 بارجة. انتهى 
ملخ�ًصا من فلتري.

ومن اأبطال نابوليون امل�صاهري مورو الذي قهر اإمرباطور النم�صا وبدد ع�صاكره، 
اأن تنف�صل دولة النم�صا عن دولة  حتى ا�صطر اإىل طلب املهادنة، فاأجابه ب�صرط 
الإنكليز، فاإنهما كانتا متواطئتني على فرن�صا. و�صياأتي اأي�ًصا ذكر نابوليون عند ذكر 

الأمري نل�صون الإنكليزي وغريه يف و�صف لندرة. 

اأي الفرن�صي�س - جان  الب�صالة واحلما�صة من هذا اجليل -  وممن تفرد يف 
دارك ال�صهرية، وكانت يف الأ�صل خادمة يف بع�س احلانات، وكانت تركب اخليل 
بال �صرج جلراأتها وقوتها، وتدعي اأنها تقدر على ا�صتخال�س فرن�صا من يد الإنكليز 
كان  واأنه  بكر،  اأنها  علم  اأن  بعد  ثم  برج،  دورليان يف  دوك  يدي  بني  فاأُح�صرت 
�س اإليها اأن تقود جي�ًصا وت�صري بهم ل�صتخال�س اأورليان، وكانت  يوحي اإليها، فوَّ
حينئٍذ حتت ح�صار الإنكليز، فلما بلغت البلد األقت خطابًا بليًغا على من معها من 
اجلي�س، وحر�صتهم على قتال الإنكليز، فاأخذتهم احلمية واحلما�صة، وتقدمتهم اإىل 
القتال وبيدها راية، فلم مت�س �صاعات حتى هزمت جي�س الإنكليز، وا�صتنقذت 

البلدة. 

قال يف اأبجدية الأوقات: ملا كانت الإنكليز حما�صرين اأورليان زعمت جان 
دارك باأن اهلل اأوحى اإليها اأن تطردهم منها، فقلدها �صارل�س الثامن تدبري اجلي�س، 
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ف�صارت بهم اإىل املو�صع املذكور، وذلك يف �صنة 429) و�صايقتهم حتى ا�صطرتهم 
اإىل ترك احل�صار، وا�صرتدت منهم عدة مدن كانت حتت يدهم، وهزمتهم يف واقعة 
باتي امل�صهورة، ومل يكن اأحد يجد فيها حمالًّ للوم والقذف، فاإنها جرحت عدة 

ِمَرار.

ُحِكي - والعهدة على الراوي - اأنها ملا كانت ذات مرة �صائرة مع اأبيها يف 
فالتفتت  الهواء  يف  �صاطًعا  نوًرا  حولها  اأب�صرت  �صنني  خم�س  بنت  وهي  ب�صتانه 
ملا  مطيعة  تكون  اأن  اإليها  فاأوعز  املالئكة،  رئي�س  ميخائيل  امللك  �صورة  فراأت 
اأبوها بذلك وكان رجاًل �صر�ًصا عاملها  يجب عليها، واأن اهلل يحميها. فلما �صمع 
بالعنف والق�صاوة، حتى ا�صطرت اإىل اأن تفارقه وتخدم عند اأرملة �صاحبة فندق، 
وهناك اأبدت من �صدق ال�صعي والإقدام على الأعمال ما فطرت عليه، فكانت 
تركب اخليل لت�صقيها وت�صافر يف ق�صاء حاجة �صيدتها من دون خوف، وكانت يف 
اأنه كان على طلعتها �صيماء  اأعظم من ذلك، قال املعلم �صري�س:  ال�صالح على 
احلياء والبهجة واللني مع العزم وامل�صاء، وكان كالمها �صديًدا والعفة قرينة اأعمالها 
كلها، ثم اإنها رجعت اإىل بيت اأبيها بعد خم�س �صنني وعادت اإىل رعاية ما�صيته 
حتى بلغت ثماين ع�صرة �صنة، وكانت اأمور فرن�صا اإذ ذاك على �صفا جرف هار من 
البوار واخلراب، وكان قد بلغ اجلارية ما اأ�صاب اأهل بالدها من ال�صيم وملكهم 

من الهزمية والف�صل. 
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ويف غ�صون ذلك راأت ما اأمل مبعارفها من البوؤ�س ب�صبب احلرب التي وقعت 
يف فرنوي، فكانت تب�صر روؤى وت�صمع اأ�صواًتا �صماوية اأكرث مما كانت ترى وت�صمع 
وقتئذ  كانوا  اإذ  الإنكليز  يد  اأورليان يف  ب�صقوط  النا�س  اأرجف  اأن  اإىل  قبل،  من 
ومرغاريت  كاترينة  والقدي�صتني  ميخائيل  امللك  فاأب�صرت  قال  لها.  حما�صرين 
يحر�صونها على اأن تخ�ص�س نف�صها لإنقاذ بالدها، فقالت: اإين فالحة م�صكينة 
اأنها ُتعطى مقدرة وحكمة واأن  ول دراية يل مبثل هذه اخلطوب. فاأكد لها امللك 
القدي�صتني ت�صاحبانها، واأن كل �صيء يجري على وفق املراد، ثم ظهرتا لها اأي�ًصا 

يف نور عظيم وعلى روؤو�صهما تيجان بهية مر�صعة ولهما �صوت رخيم. 

اأنه كما  النبوة، وهي  النا�س جمرى  البنت تذكر رواية جرت بني  وكانت 
اأن خراب فرن�صا ن�صاأ عن امراأة �صريرة - اأعني اإيزابال - من بافاريا، كذلك يكون 
املنقذة  واأن هذه  ا�صرتدادها على يد بنت غري ذات عيب تتجرد لإنقاذ بالدها، 
لها، حيث  حثها  وكرث  عليها  الأ�صوات  توارد  كرث  ثم  بوا�ص�صنو،  جهة  من  تاأتي 
اإليها  اأن تكون يف البحران واأ�صارت  اأمور فرن�صا تختل بالكلية واأو�صكت  كادت 
اأنها هي تلك البكر املعنية، فا�صتحوذ عليها الكرب والكاآبة، وكانت كثرًيا ما ترى 
باكية عند مفارقة الروؤيا لها، وكان اأبواها ل ي�صدقان مبا ترى؛ فاأرادا اأن يزوجاها 
منًعا لها عن اخلروج مع اجلند، فاأعر�صت عن عر�صهما؛ حيث كانت قد نذرت 
البتولية، واتفق وقتئذ اأن جماعة من حزب الإنكليز مروا بقريتها فنهبوها واأحرقوا 

الكني�صة، فا�صطرت اإىل الفرار مع والديها.
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فلما رجعوا وراأت ما نزل بالقرية ا�صتد غيظها وجاأ�صها فاأمرتها الأ�صوات 
باأن تذهب اإىل بع�س احلكام يف ذلك اجلوار وتطلب منه اأن يو�صلها اإىل امللك، 
اأن مل تفعل ذلك تعدم خال�س نف�صها واأنها حني متثل يف ح�صرته تخربه  واأنها 
وطلبت  احلاكم  فق�صدت  رام،  ولتتويجه يف  اأورليان  اأر�صلت لكف  ح�صار  باأنها 
مقابلته  فاأبى اأوًل اأن يراها فما زالت تلح عليه حتى اأذن لها، فلما دخلت نظر اإليها 
اإن ذلك  اأبيها واأن جتلد، فقالت له:  اإىل بيت  باأن يردها  نظر املزدري واأمر خالها 
فاأيقن  اإجنازه. قال: ومن �صيدك؟ قالت: ملك ال�صماء.  عمل �صيدي ولبد من 
باأنها جمنونة و�صرفها، فلبثت يف تلك اجلهة وكانت تبتهل يف كل يوم وتقول اإن 
الأ�صوات تلح عليها باإجناز العمل؛ ف�صاع خربها يف البلد فكانوا ُيهرعون اإىل روؤيتها 
ويعجبون من تقواها وح�صن �صريتها، فاأر�صل اإليها اأحد الأمراء اأن ناأتيه وت�صفيه 
من داء به، فاأر�صلت تقول له: اإين مل اأُبعث اإليك، واإن الأ�صوات مل تذكر يل 

ا�صمك. 

اأفعالها وكالمها على حد �صوى، وكانت  ويف جميع هذه احلوادث كانت 
مالكة هوى نف�صها فلم تكن تبدي �صيًئا من اجلفاء اأو ال�صرف وكان ذهنها يزيد 
�صفاء وتوقًدا، ومل يكن لها ماأرب �صوى اإغاثة اأورليان وتتويج امللك، فعر�س عليها 
اأحد الرهبان اأن يع�صدها))) بامراأة زعم اأن لها قدرة علوية فوق الطبيعة؛ فقالت 
له: ل حاجة يل بها، ثم قالت: من حيث اإن احلاكم مل يكرتث بي فاأنا اأذهب اإىل 

))) يع�صدها: يقويها وي�صاعدها. )م).
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امللك وحدي ما�صية؛ اإذ لي�س اأحد من امللوك يغيث فرن�صا حتى ول بنت ملك 
اأبي  بدار  املقام  لو خريت لخرتت  اأين  على  بي،  اإل  اإغاثة  من  فما  �صكوتالند 

والغزل باإزاء اأمي، ثم األح النا�س على احلاكم باأن يجيبها اإىل ما طلبت. 

قال: وبعد اأن ر�س عليها الق�صي�س املاء املبارك واختربها وعلم اأنها لي�صت 
ب�صاحرة، اأر�صل معها بع�ًصا من خوا�صه ف�صافرت يف �صهر �صباط من �صنة 429)، 
وكان امللك بعيًدا عن ذلك الو�صع م�صافة مائة وخم�صني فر�صًخا يف اأقطار م�صحونة 
ال�صيف  وتقلدت  رجل  زى  يف  اجلواد  فركبت  واملخاوف،  والع�ص�س  باحلر�س 
وطمنت قلوب ال�صائرين معها، فجابوا))) تلك النواحي من دون اأن ي�صادفوا اأحًدا 
فلما  امللك بعثت من يخربه بقدومها،  اأ�صرفت على مقر  اإذا  من الأعداء، حتى 
�صمع بذلك اندفع يف ال�صحك، واإن كان وقتئذ يف حالة ي�صدق عليها قول من 
منها  و�صخر  يقابلها،  اأن  وزرائه  بع�س  عليه  فاأ�صار  الهواء،  بحبال  يتعلق  اإنه  قال: 

الآخرون. 

وظل رجال الديوان ثالثة اأيام يف هذه املذاكرة وامللك ل يدري باأيها يجزم 
ا  )2) الراأي اأخرًيا على اأن يوؤذن لها يف الدخول، ولأجل اأن يختربها تزيَّ

اإىل اأن قرَّ
بزي رجل من العامة، وجعل اأحد خوا�صه يف زيه، فلما دخلت خرقت �صفوف 
ك اهلل بالعمر اأيها  احل�صم والتبع حتى و�صلت اإليه وجثت بني يديه، وقالت: مالَّ

))) جابوا: طافوا. )م).
: ا�صتقر. )م). )2) قرَّ
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الوزير.  اإىل  واأ�صار  ذاك  واإمنا  امللك،  اأنا  ل�صت  لها:  وقال  فتعجب  احلليم،  امللك 
فقالت: با�صم اهلل لي�س امللك اإل اأنت اأنا جان العذراء اأر�صلني اهلل اإليك لأغيثك 
واململكة، وعن اأمره اأبني لك اأنك تتوج يف مدينة رام، فاأخذها امللك ناحية وبعد 
اأن ذاكرها هنيهة))) قال لقد اأطلعتني على اأمور مل يكن اأحد يعرفها اإل اهلل تعاىل 

واإل اأنا، واإين اأول من �صدق باأنها اأُر�صلت لإنقاذ اململكة. 

اإن امللك �صاألها عما  وقال فلتري يف كتابه الذي �صماه »لبو�صل درليان«: 
جرى بينه وبني حمبوبته يف تلك الليلة، ولعل ذلك تهكم منه على عادته. قال 
�صه)2) وت�صبطه اأح�صن  الراوي: ويف الغد القابل راآها النا�س عالنية على جواد ُتَركِّ
وكانت  لغريها،  ُيعهد  مل  ما  الفرو�صية  من  وتبدي  الرمح  تعتقل  وكانت  �صبط، 
�صبع  وعمرها يف حد  كتفيها،  على  م�صرت�صل  اأ�صود  �صعر  ولها  القوام  مهفهفة)3) 
عالية  باأ�صوات  وهتفوا  احلالة  �صاهدوها على هذه  ملا  النا�س  فعجب  �صنة،  ع�صرة 

تنبئ عن ت�صديقهم لها. 

غري اأن امللك مل ي�صتخل�س �صريرتها فاأمر باأن ميتحنها جماعة من الأطباء 
يعرقلوها  اأن  وحاولوا  اأ�صابيع،  ثالثة  مدة  �صعبة  م�صائل  عليها  فاألقوا  واملتكلمني، 
اأر�صلت  اأمنا  اأنها  وهو  الأول  قولها  على  اأ�صرت  فاإنها  عبًثا،  ذلك  وكان  بالكالم، 

))) ُهَنْيَهة: وقت قليل. )م).
�صه: ت�صربه برجلها اأثناء ركوبها. )م). )2)  تركِّ

)3) مهفهفة: دقيقة اخل�صر. )م).
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تزد  ومل  العدو،  بيد  وقتئذ  وكانت  رام،  يف  امللك  وتتويج  اأورليان  ح�صار  لكف 
اأورليان مع جماعة من  اإىل  اأر�صلوين  اآية فقالت:  على هذا �صيًئا فاقرتحوا عليها 
الع�صكر تعلموا حقيقة ما اأقول - اأعني كف احل�صار - وكانت حني تن�صرف من 
عليها  امل�صائل  اإلقاء  فرغوا من  اإذا  واخللوة، حتى  بالدعاء  اأوقاتها  تق�صي  عندهم 
على اأنواعها ون�صحت باملاء املبارك عادت مت�صلحة من الراأ�س اإىل القدم يف زى 
الفر�صان الأقدمني، فكانت تركب اجلواد ورايتها اأمامها والرمح بيدها وتبدي من 

طرق الفرو�صية ما يعجب اجلي�س. 

الفتاة،  بخرب  �صمعوا  قد  وكانوا  �صديد،  كرب  ذاك يف  اإذ  اأورليان  اأهل  وكان 
اأن  فطلبت  اجلي�س،  راأ�س  على  اجلارية  تكون  باأن  والتم�صوا  مدًدا،  يطلبون  فاأر�صلوا 
ُتْعَطى �صيًفا قدميًا زعمت اأنه مو�صوع يف قرب يف كني�صة القدي�صة كاترينة، َفُبِحث عنه 
و�ُصلِّم لها فتقلدته، و�صارت مع جماعة من م�صاهري ذوي الأمر والنهي بفرن�صا، واأول ما 
بلغت املع�صكر طردت منه الن�صاء الدنيئات الالئي كن ي�صحبنه، وحتمت على كل 
جندي باأن يعرتف ويتناول، ثم �صارت باجلي�س اإىل اأورليان، و�صار �صيتها بني يديها 
فا�صتقبلها النكليز اأوًل بال�صتخفاف والحتقار ثم باخلوف اخلفي، واأخرًيا بالرعب 

الذي متكن فيهم، فكانت تاأمر اجلي�س بالتقدم على مقت�صى تبليغ الأ�صوات. 

واتفق مرة اأنها اأمرتهم بالزحف على البلد من جهة ميني ال�صط اإل اأن اأحد 
ال�صباط ممن مل يكن له اعتقاد بها اأنزلها يف فلك هي واجلي�س، واأخذ جهة الي�صار؛ 
خمافة اأن يقابل املحا�صرين من الإنكليز يف اجلهة التي ر�صمت بها، فثارت عليهم 
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ريح عا�صفة ا�صطرتهم اإىل الرجوع واإىل اأن ياأخذوا عني الطريق التي اأمرتهم بها، 
ا�صتقبلوها  مبلغ  كل  منهم  واجلوع  ال�صنك  بلغ  قد  كان  فحيث  البلدة  اأهل  اأما 
بامل�صاعل والإكرام، واحتفلوا بها غاية الحتفال لعتقادهم اأن جناتهم تكون على 
يدها، و�صنعوا لها وليمة فاخرة لكنها اأبت اأن تنال منها، واآثرت اأن تتع�صى يف دار 
خازن مال امللك على اخلبز مبلوًل باخلمر، فا�صتحوذ الرعب على قلوب الإنكليز، 
وكانوا قد �صمعوا مذ �صهرين باأنها قادمة ملحاربتهم حيث كانت كتبت اإىل رئي�صهم 
اأمرها بطردهم من فرن�صا، واختلفت فيها الآراء واملذاهب فاعتقد  باأن اهلل  تنذره 
ال�صيطان،  ر�صول  باأنها  الإنكليز  واعتقدت  ال�صماء،  من  ر�صول  باأنها  الفرن�صي�س 
اإن تكن من الب�صر فنحن ل نخاف ب�صًرا، واإن تكن من ال�صيطان فال  ثم قالوا: 
اجلي�س  اأثر يف  الذي  الوهم  اإزالة هذا  روؤ�صاء ع�صكرهم يف  فاجتهد  بها،  لنا  قبل 
بقولهم اإنها دنيئة الأ�صل وجاهلة، واإن هي اإل اآلة ا�صتعملها الفرن�صي�س ليهولوا بها 
عليهم، ولكن كان ذلك عبًثا فاأنهم اعتقدوا اأنها من اأعظم ال�صواحر ور�صخ تاأثري 
ذلك فيهم، فكانت حيثما تظهر تفر منها ع�صاكرهم، فجعل الفرن�صاويون يدخلون 

ويخرجون بال مانع. 

راأيتها  واأمامها  الأبي�س،  جوادها  راكبة  وهي  الإنكليز  على  مرة  وزحفت 
والرعب  الده�صة  من  فغ�صيهم  يرتلون،  الق�صي�صني  من  جوق  ووراءها  البي�صاء، 
ما غ�صيهم، ثم ن�صبت �صالمل على برج طورنل، وارتقت فيه ودعت من كان فيه 
من ع�صكر الإنكليز اإىل اأن يخلوه اأو يحيق بهم �صر، ف�صتمها اأحد الأمراء وعريها 
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اأنت  اأمنا  هنا،  من  جائز  غري  اإنك  اأنت،  الفار�س  بئ�س  له:  فقالت  البقر،  رعايتها 
مقتول، ثم اأمرت جندها باأن يهجموا هجمة واحدة، وكانوا حينئٍذ قد ن�صموا يف 
احل�صد لها فواعدوها اإىل غد ليكون الفخر كله لهم، فان�صرفت لت�صرتيح فما هو 
اإل اأن نزعت درعها حتى نه�صت ولب�صته، وقالت: قد اأمرتني الأ�صوات بالقتال 
فالبدار))) البدار، ثم ملا اأقدمت راأت الفرن�صي�س مرتدين على اأعقابهم؛ اإذ كانوا 
هجموا من دون علمها وقد هلك منهم كثري، فا�صتد غيظها وتقدمت اجلند بنف�صها، 
واأخذت حت�س على �صدق احلملة فا�صتخل�صت ثالث قالع ثم �صارت اإىل برج 
طورنل وتهددت جميع من يخالفها بالعقاب فواطوؤوها حينئٍذ مواطاأة رجل واحد. 

عزميتها  من  ذلك  ينق�س  فلم  قوية  ممانعة  الإنكليز  فمانعها  عليه  وهجمت 
�صيًئا، واأعلنت اأن اهلل قد �صلم الإنكليز ليد الفرن�صي�س، ثم اأخذت �صلًما وركزته 
فاأ�صابها �صهم  عند ح�صي�س الربج والرمي عليه متوا�صل، واأخذت يف الرتقاء 
نفذ يف درعها ما بني �صدرها وكتفها، فانطرحت يف اخلندق، فاأهل الإنكليز من 
فاأفاقت  ال�صهم،  منها  واأُخرج  املقدمة  اإىل  ُحملت  ثم  ماتت  اأنها  وظنوا  فرحهم 
وجثت ت�صلي، ثم عاد اإليها ن�صاطها فنه�صت، وقالت: لي�س ما قطر مني دًما واإمنا 
هو ظفر، واإن الأ�صوات تدعوين اإىل اإمتامه، ثم ا�صتاأنفت القتال باأ�صد �صولة واأمنع 
با�س، فلما ب�صر بها الإنكليز ف�صلوا وخاروا، فقتل منهم يومئٍذ �صتة اآلف رجل من 
جملتهم ذلك الأمري وغريه ممن اأنباأت بهالكهم، فعقد اأحد قواد الإنكليز امل�صمى 

�صفولك جمل�س م�صورة وفاو�س اأ�صحابه يف احلرب. 

))) البدار: امل�صارعة. )م).
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فلما راأوا هلع اجلند عزموا على كف احل�صار، حتى اإذا كان اليوم القابل 
الواقع  ممانعة ومغالبة وهو يف  اأنه يبدي  واأوهم  للقتال،  جمع اجلند كلهم وعباأهم 
من�صحب باجلي�س، ثم بعث اإىل الفرن�صي�س اأن ينازلوه باأنثاهم �صواء كانت فاجرة 
اأو نبية اأو �صاحرة فر�صمت اجلارية على الع�صكر باأن ل يفارقوا البلد لأنه كان يوم 
الأحد، واأن يق�صوا النهار بالعبادة هلل الذي ن�صرهم، فانتظر �صفولك �صاعات فلما 
مل ياأته اأحد اأحرق الربج وما حوله، وان�صلَّ بع�صكره فنهت اجلارية جندها عن اأن 
َيْعُقُبوهم وعند ذلك اأ�صرعت للقاء امللك يف بلوى وكانت يف ممرها تزدحم عليها 
اأهل القرى مل�س قدمها اأو ثيابها اأو يف الأقل مل�س جوادها فا�صتقبلها رجال الديوان 
بغاية الإكرام، واأمر لها امللك مباأدبة فقالت له: لي�س الآن وقت الق�صف والرق�س 
واللذات، فاإن علّي بعد اأن اأ�صعى لفرن�صا ومدتي قريبة؛ لأن الأ�صوات اأنذرتني 

باأين اأموت بعد �صنتني. 

فتقدم  اهلل،  يد  الإنكليز يف  وترتك  ُجه  ِلُتَتوِّ رام  اإىل  معها  ليتقدم  دعته  ثم 
امللك مبن عنده من اجلند حتى و�صل اإىل لوار، ثم ارتاأى اأن ُيخرج الأعداء اأوًل 
من املعاقل واحل�صون لياأمن ال�صري اإىل تلك الطية، ف�صارت باجلي�س اإىل جارجو 
على  ا�صتولت  اأيام حتى  ع�صرة  فقاتلتهم  بع�صكره،  �صفولك خميًما  كان  حيث 
يف  ارتقى  من  اأول  هي  وكانت  اأ�صرًيا،  �صفولك  على  وقب�صت  عنوة)))،  املحل 
ال�صلم، وعند بروز راأ�صها بادرها اأحد اجلند من داخل احل�صن ب�صربة جندلتها يف 
ا لكنها كانت ت�صرخ  اخلندق ف�صرعت حتى مل تقدر على النهو�س، واأَمِلَْت جدًّ

))) عنوة: ق�صًرا وقهًرا. )م).
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وتقول: تقدموا يا رجال ول تخافوا �صيًئا فاإن الرب �صلمهم ليدنا، فدخلت احلمية 
يف قلوب اجلند لب�صالتها وثقتهم بكلمتها، فهجموا هجمة �صديدة وا�صتولوا على 

البلد؛ فقتل من الإنكليز يومئٍذ ثالثمائة رجل. 

فلما بلغ اخلرب م�صامع الأمري طلبو الإنكليزي اأخلي جميع البلدان وان�صرف 
اإىل باري�س، ثم �صارت اإىل باتي فتلبث))) جندها هناك ينتظرون مدًدا من الفر�صان، 
ثم زحفت  ت�صربوهم،  اأن  اإل  فلي�س عليكم  اأقدموا  و  التلبث  لهم: دعوا  فقالت 
عليهم فحاق الف�صل بالعدو من كل وجه، مع اأن رماتهم كانوا من اأحذق الرماة 
وكان  ومائتا رجل،  األف  اليوم  منهم يف ذلك  فقتل  الفرن�صي�س،  اأثخنوا  ولطاملوا 

حزب كبري من الق�صي�صني ينتظرون امللك واجلارية ليو�صلوهما اإىل البلد. 

ويف اخلام�س ع�صر من متوز �صنة 429) �صارا ومعهما روؤ�صاء ال�صباط والقواد، 
العي�س  بطيب  وا�صتب�صروا  النا�س  ففرح  الكني�صة  يف  امللك  توج  يومني  وبعد 
والراحة، ومتكن اعتقادهم بها فكانوا يرون حول رايتها حيثما �صارت اأ�صرابًا كثرية 
عند  امللك  راأ�س  على  واقفة  كانت  الراية  وبهذه  البهيج،  الأبي�س  الفرا�س  من 
وقالت:  باكية،  وهي  وعانقتهما  قدميه  عند  تتويجه جثت  من  فرغ  وملا  التتويج، 
اأن  اأنعم به، فاألتم�س من امللك  الآن مت �صعيي وكل ما وعدت به با�صم اهلل فقد 
يطلقني الآن لأذهب اإىل بيت اأبي واأ�صري �صريتي الأوىل، فاأبى امللك ذلك اإذ راأى 
اأن خال�س الأمة متوقف عليها، واأنها فعلت يف الزمن الق�صري ما ل يفعله غريها يف 

))) تلبث: اأقام. )م).
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الزمن املديد، اإل اأنها من تلك ال�صاعة تغريت اأحوالها بالكلية، فاإن الروح فارقها 
وانقطعت عنها الأ�صوات، وذهب عنها ذلك الراأي الر�صيد، وا�صتحوذ عليها الغم 
والبتئا�س؛ فكان اإذا ُطلب منها اأن تق�صي اأمًرا ت�صطرب اأفكارها فيه، واإذا اأمرت 
النف�س)))  وهي جائ�صة  امللك  من  اللتما�س  فاأعادت  فيه،  وترجع  ترتاب  ب�صيء 

�صكرى العني لأن ياأذن لها يف الن�صراف لأن عملها قد مت. 

ما وجب  ق�صت  اأنها  اإىل  اإ�صارة  رام  كني�صة  دروعها يف  علقت  قد  وكانت 
عليها، فاأ�صار عليها امللك باأن تلب�صها فامتثلت اأمره، اإل اأن �صباط الع�صاكر حينئٍذ 
معاملتها،  وي�صيئون  عليها  ي�صنعون  ف�صاروا  ال�صوء ح�صًدا،  لها  اأ�صمروا  قد  كانوا 
اأن يهتكوا حجابها  باأن تنبزها بالألقاب الذميمة، ل بل حاولوا  واأغروا الع�صاكر 

ليف�صحوها بني النا�س ويكّفوا كلمتها عنهم فردتهم اأقبح الرد. 

امراأة يف  ومعها  اإل  تنام  ول  العفيفات،  الن�صاء  �صوى  يجال�صها  يكن  ومل 
بلدان  له  وعنت  ف�صار،  باري�س  اإىل  يتوجه  باأن  امللك  على  اأ�صارت  ثم  الفرا�س، 
فجرحت  اأونري،  �صانت  دو  فوبور  على  بالهجوم  واأمر  اإليها  و�صل  عديدة حتى 
البنت هناك و�صرعت مدة �صاعات، ثم قامت وعلقت دروعها مرة اأخرى، وطلبت 
من امللك الن�صراف فاأبى ووعدها باأن يرقيها يف رتبة �صريفة وُيجري عليها وظيفة 
الأرل، واأن ُيعفي قريتها من اخلراج اأبًدا، فاأجابت اإىل ذلك، ثم يف تلك الأثناء قام 

))) جائ�صة النف�س: م�صطربة من احلزن والفزع. )م).
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راهب ا�صمه ري�صارد ومعه امراأة زعم اأنها نبية، واأخذا يحثان النا�س على جمع املال 
اإمداًدا للملك فاأبت جان اأن تواطئهما، وقالت: اإمنا النجاح على اأ�صنة الرماح.

وكان  كومبان،  عن  احل�صار  لكف  امللك  باأمر  �صارت   (430 �صنة  ويف 
عليها دوك برغندي ف�صارت على عادتها يف الإقدام والب�صالة، اإل اأنها ملا اأوقعت 
باملحا�صرين خذلها اأتباعها، فلما قاربت باب املدينة رماها اأحد الرماة فوقعت على 
اأ�صرها يف جميع الأم�صار فوردوا  الأر�س وا�صت�صلمت لالأمري فندوم، فذاع خرب 
ينظرون اإليها، وخذلها امللك لوؤًما منه، ومل ي�صع يف افتكاكها)))، ثم باعها فندوم 
معارفها،  عنها  وتخلى  فرنك،  اآلف  بع�صرة  لالإنكليز  هذا  وباعها  للك�صمبوروغ، 
ذكرها؛  من  ي�صمئزون  باري�س  اأهل  وكان  ك�صاحرة،  اإحراقها  على  النا�س  وتواطاأ 
حتى اإنهم اأحرقوا مرة امراأة لقولها: اإن جان ر�صول من ال�صماء. ويف الثالث ع�صر 
رت يف الديوان �صت ع�صرة  من �صباط �صنة )43) اأقيمت عليها الدعوى، فاأُْح�صِ
مرة، واأُْلِقيَت عليها امل�صائل املعرقلة الرابقة من كثري من الق�صي�صني وفقهاء ال�صرع 
يت�صيدوها  اأن  يف  الدهاء  من  عندهم  ما  كل  وبذلوا  مئة،  زهاء  وكانوا  والأطباء، 
بكلمة تدل على اأن فعلها الذي فعلته كان بقوة ال�صيطان، فلم تنطق ب�صيء كما 
الذي قي�صها لذلك حتى  اإن اهلل هو  توقعوا، ولبثت �صابرة متجلدة وهي تقول 
اأفحمت ق�صاتها غري مرة ف�صاألوها عن الكني�صة، فقالت: اإين ما زلت مواظبة على 
ب�صيء خمالف  تاأمرين  كانت  الأ�صوات حني  اأطيع  كنت  ولكني  فيها،  العبادة 

))) افتكاكها: تخلي�صها من الأَ�ْصر. )م).
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لها، فحكم عليها اأهل الديوان باأنها مبتدعة، و�صوب ذلك اأهل جمل�س ال�صورى 
واملدار�س والأ�صاقفة. 

فلما �صدر احلكم ب�صجنها اأخذ الرهبان يرتددون عليها وينذرونها هول 
امللك،  على  وي�صنعون  فعلها  عليها  يقبحون  وجعلوا  يوًما  اأخرجت  ثم  يومها، 
فعند ذلك ثارت حميتها اإىل تربئة امللك واملنا�صلة عنه، فحكم عليها بال�صجن 
املوؤبد، واأن تقتات باخلبز واملاء فقط، ثم حكم عليها اأن ل ترتدى بلبا�س الرجال، 
باملوت، ثم كادوا لها  الق�صا�س  اإذا خالفت ذلك يوجب عليها  باأنها  دت  وُهدِّ
مكيدة، وهي اأنهم كانوا ينزعون عنها ثيابها عند النوم وي�صعون مكانها ثياب 
اإىل القيام فتلب�صها  اأن ت�صطر  اإىل  اإذا راأتها تلبث يف الفرا�س  الرجال، فكانت 
عليها  هجم  اإذ  يوم  ذات  كذلك  هي  وبينما  غريها،  �صيء  عندها  يكن  اإذ مل 
احلرا�س وا�صتاقوها وهي يف هذا الزى اإىل ال�صابط، فحكم عليها باأنها حنثت))) 
بذنب  هلل  فاأقرت  ال�صجن  اإىل  اأعيدت  ثم  بالإحراق،  جديرة  واأنها  ميينها،  يف 
�صعفها وف�صلها يف كونها مل ت�صرح غاية الت�صريح باأن قدرة اهلل هي التي �صاقتها 
اإنقاذ فرن�صا، فعاودتها الأ�صوات فامتالأت عند ذلك �صجاعة  اإرادته يف  لعمل 
اأعد لها من العذاب املهول  اأنها حني اأخرجت وراأت ما  اإل  وراأت روؤى بهية 

خارت قواها، ف�صيقت اإليه وهي تئن وتتواأه. 

))) حنثت يف ميينها: مل ت�صدق يف ق�َصمها. )م).
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اإن  وتبتهل حتى  اهلل  اإىل  تدعو  فجعلت  فيها  واأدخلت  النار  اأ�صرمت)))  ثم 
عدوها الكردينال بوفور ملا �صاهدها على هذه احلالة مل يطق بعد اأن ينظر اإليها، فقام 
عجاًل هو ومن كان معه من الأ�صاقفة والدموع منحدرة من ماآقيهم)2).وكان اإحراقها 
يف الثالثني من �صهر اأيار من ال�صنة املذكورة يف مو�صع يقال له لبال�س دول بو�صل، 
اأي مو�صع البكر، وذري رمادها يف نهر ال�صان، ثم بعد ع�صرين �صنة قام مطران باري�س، 

ومطران رام، فنق�صا احلكم الذي جرى عليها واأثبتا براءتها. اهـ.

فنقلتها  الإنكليز:  بالد  تاريخ  يف  املحزنة  الق�صة  هذه  وجدت  وقد  قلت: 
بتمامها لغرابتها، ثم وجدتها يف كتاب اآخر مروية بعبارات خمالفة ملا تقدم بع�س 
راأي  على  اأو  واحدة  رواية  على  يتفقان  راويان  يكاد  ل  فاإنه  غرو  ول  اخلالف، 
واحد، وكيفما كان فاإن ما جرى على هذه الفتاة التي تفردت بهذه املزايا احل�صنة 
اأ�صماء جميع الذين ت�صببوا يف اإهالكها، �صواء كانوا من  يبقى معرة وخزًيا على 
اأهل  لأن  كبرية؛  فائدة  الإنكليز  يفد  موتها مل  اأن  على  الإنكليز،  اأو  الفرن�صي�س 
فرن�صا اإذ ذاك كانوا قد تن�صطوا اإىل مغالبتهم ومقاواتهم)3) بعد اأن ذاقوا طعم الفوز 
والظفر، و�صرى فيهم روح احلمية للذب عن اأوطانهم، ومبا ذكر تعلم اأن النا�س يف 
ذلك الع�صر كانوا مت�صكعني يف ظالم اجلهل والو�صوا�س، فكانت الأ�صاقفة واأهل 

املدار�س اأقل كيا�صة من عامة هذا الع�صر.

))) اأ�صرمت: اأ�صعلت. )م).
)2) ماآقيهم: اأعينهم. )م).

)3) مقاواتهم: تقويتهم. )م).
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قلت: ولول نابوليون هذا الع�صر مل يبق للبابا كر�صي برومية، ومل يقف يف 
وجه الرو�س واقف، وذلك م�صتغٍن عن البيان، ومل يقم اأحد يف بالد الإفرجن كلها 
من برع يف اللغتني العربية والفار�صية مثل البارون د�صا�صي، ومل تقم امراأة توؤلف 
الكتب النفي�صة مثل مادام جورج �صاند، ولي�س الآن من �صاعر يف اأوربا يقارب 

طبقة دولمرتني، ول من موؤلف ينظر باأوجان �صو، اأو باألك�صندر دوما�س.

فهذه بع�س دراري))) جيل الفرن�صي�س الغابرة واحلا�صرة التي بزغت)2) يف 
اأفق املعايل، ومل يكن لها يف ع�صرها ند ول مثيل، على اأنه ل ينكر اأي�ًصا اأن قد 
نبغ من الإنكليز وغريهم كثري من الفال�صفة واحلكماء والعلماء والأدباء ممن اأ�صرق 

بهم الزمان ولهج بحمدهم الل�صان. 

ما مييز باري�س عن لندرة

ثم اأقول اأي�ًصا: اإنه قد ظهر يل على قدر ما اأدركته اأن كثرًيا من امل�صالح يف 
باري�س اأح�صن ا�صتتبابًا وانتظاًما منها يف لندرة.

اأما اأوًل: فاإين مكثت يف هذه نحو ثالثني �صهًرا، ومل اأ�صمع عن بيت فيها 
اأنه احرتق اإل مرة فقط، ويف لندرة ل تكاد النار تخمد عن اإحراق دار اأو دكان 
اأو معمل ونحو ذلك، ففي �صنة 856) وقع فيها ويف �صواحيها 957 حريقة، منها 

))) الدراري: الكواكب الالمعة. )م).
)2) بزغت: ظهرت، وطلعت. )م).
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ا، وبلغ عدد احلرائق يف فرن�صا كلها يف مدة ثالث  393 حريقة كانت متلفة جدًّ
�صنني - وذلك من �صنة 864) اإىل اآخر)856)) 22038.

نعم، اإن ديار باري�س هي من احلجر، وديار لندرة من الآجر غري اأن اأثاثهما 
من جوهر واحد. 

مزورة، ويف  بنك  اأو كواغد  زائفة،  نقود  تداول  باري�س  يعرف يف  اإنه ل  والثاين: 
لندرة كثرًيا ما يقع ذلك، واإذا دفعت اإىل تاجر فيها قطعة من الف�صة اأو الذهب 

فالبد واأن يختربها.

ا، ل�صيما الآن؛  الثالث: اإن ارتكاب القتل يف باري�س بالن�صبة اإىل لندرة نادر جدًّ
حيث اأجازت دولة اإنكلرتة للخلعاء واملنفيني اأن يرجعوا اإىل بالدهم بعد انق�صاء 

مدتهم.

واملحرتفات  الديار  من  والختال�س  والطر  واحلوانيت  الديار  ثقب  الرابع: 
والدواوين، ول�صيما البو�صطة فهو على ن�صبة القتل.

الإنكليز  بالد  فاإنها يف  الأرتال،  للم�صافرين يف  التي حتدث  العوار�س  اخلام�س: 
كثرية، واأحلق بها اأي�ًصا العوار�س التي تقع يف طرق املدينة مبرور احلوافل والعواجل 

و�صائر اأنواع املراكب.
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املنتنة  واملاأكولت  وامل�صبت)))  ال�صم  بيع  من  حتدث  التي  امل�صار  ال�صاد�س: 
رخ�صة  بذلك  واأحلق  اهلل،  باليا  من  بلية  لندرة  يف  فاإنها  الكريهة،  وامل�صروبات 
العطارين وال�صنادلة يف بيع الأدوية من دون و�صف الطبيب، وبيع املفاتيح لأي 

ما كان.

احلليب  ويختربوا  الأ�صناف،  ي�صعروا  اأن  املحت�صبني  باري�س يجب على  ويف 
اأ�صبه ذلك على حني غفلة من الباعة، فاإذا  واخلمر والدقيق واللحم وال�صمك وما 
وجدوها مغ�صو�صة اأو فا�صدة غرموهم و�صهروهم يف �صحف الأخبار، ول يباح اأي�ًصا بيع 
الفاكهة فجة، وذلك كله يف لندرة موكول اإىل اإرادة الباعة، فال تكاد جتد �صيًئا خال�ًصا 
واأغالها  فرنكات،  خم�صة  فاأقلها  الديوان،  من  م�صعرة  باري�س  يف  اجلنازة  اإن  حتى 

3.368 كذا يف غالنياين.

ال�صابع: تولية املراتب من ي�صتحقها، فاإن دولة فرن�صا ل تويل جاهاًل مرتبة اإل ما 
ندر، فاأما عند الإنكليز فتولية املراتب اإما تكون باملحاباة والخت�صا�س اأو بتعري�صها 
مينون  النا�س  زال  وما  الربية،  الع�صاكر  مراتب  الأخري م�صتفي�س يف  للبيع، وهذا 
اأنف�صهم باإ�صالح هذا اخللل، وما برح ُكّتاب الأخبار ينددون به وين�صحون اأرباب 

الأمر والنهي بتالفيه. 

م. )م). ))) امل�صِبت: املنَوّ
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الثامن: ترتيب ال�صرطة حيث يزدحم النا�س كاملالهي واملراق�س ومواقف �صكة 
احلديد، فاإن اأكرث هذه الأماكن يف لندرة ل يكون فيها �صرطي اأو يكون وراء الباب، 
ن�صاء  راأيت  مرة  وغري  امللهى،  دخولهم  عند  بع�ًصا  بع�صهم  ي�صغط  النا�س  فرتى 
يغ�صى عليهن يف الزحام، وغري مرة ميوت عدة اأولد، ومنهم من ي�صتهزيء، ومنهم 
من ي�صحك، ويف داخل امللهى ترى الأوبا�س ي�صفرون ويزيطون ول وازع يردهم، 
فاأما يف باري�س فال يخلو مكان من اأحد هوؤلء ال�صرطة، وترى النا�س يف املالهي 
�صاكتني من�صتني فكاأمنا هم يف الكني�صة، ومع ذلك فاإن الإنكليز يفتخرون بقولهم: 
اإن »جون بول« ل حاجة له بال�صرطة؛ لأنه مطبوع على الرتتيب، وهيهات؛ فاإن 

اأوبا�صهم اأرذل خلق اهلل.

العباد.  وراحة  النف�س  وب�صط  ال�صحة  حفظ  فيه  مبا  املدينة  ديوان  تعهد  التا�صع: 
واملقابر  واأنظف،  اأح�صن  باري�س  فهي يف  امل�صت�صفيات،  ترتيب  ذلك  فيدخل يف 
فهي هناك ل تكون اإل خارج البلد، ويف لندرة كانوا يدفنون املوتى يف �صاحات 
املنا�صع -وهي  ثم  اإل منذ ثالث �صنني فقط.  العادة  تبطل هذه  الكنائ�س، ومل 
املوا�صع التي يتخلى فيها الإن�صان للبول اأو لق�صاء احلاجة- فالأوىل يف لندرة قليلة 
ا على رداءتها، والثانية معدومة راأ�ًصا. ثم تنظيف الطرق، فاإن طرق لندرة عند  جدًّ
وقوع الأمطار تكون لكرثة املارين وحلة للغاية، ولي�س من يرى يف ذلك م�صقة ول 
املا�صي وجد دكة  اأعيا  باري�س كلما  ففي  ي�صرتاح عليها،  مقاعد  ثم وجود  �صيًئا. 
اأو م�صطبة يجل�س عليها، ويف لندرة ل ميكن لالإن�صان اأن يقعد اإل يف بيته اأو يف 
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حمل قهوة، وبئ�س ذلك مقعًدا. ثم التطريب باآلت املو�صيقى ففي باري�س ت�صرب 
الع�صاكر بهذه الآلت يف عدة موا�صع، وخ�صو�ًصا يف الأحاد والأعياد، ويف لندرة 
ل �صيء من ذلك، وقد عزف بها بع�س اأيام يف اإحدى الغيا�س املنتابة، فاأبطلها 

رئي�س املطارنة))) بدعوى اأنها مناق�صة لن�س الإجنيل.

اأو  لالأكل  كانت  �صواء  كان،  مو�صع  اأي  يف  باري�س  يف  دكاكني  وجود  العا�صر: 
ال�صرب اأو غري ذلك، ويف لندرة جميع احلارات التي ي�صكنها الكرباء والأغنياء 
خالية من الدكاكني، فاإنهم ير�صلون خدمتهم اإىل الأ�صواق لي�صرتوا منها ما يلزم، 

اأو تاأتيهم املوؤنة مرتبة من عند اأ�صحاب الدكاكني.

احلادي ع�صر: النظر يف اأمر املوم�صات)2)، فاإنهن يف باري�س ميتحن يف كل اأ�صبوعني، 
فاإذا راأى الطبيب اإحداهن مري�صة بالداء املعروف، اأر�صلها اإىل امل�صت�صفى لتتداوى 
هناك؛ فال تخرج منه اإل بعد اأن ت�صفى، فاأما يف لندرة فقد تطوف املوم�صة والداء 
اأف�صد اآرابها)3) واأح�صاءها، فيمكن اأنها يف ليلة واحدة تعدي جمًعا، ول جرم اأنه 
هوؤلء  وكانت  عنه،  ي�صتغنى  ل  مما  اجلامعة  املدن  يف  املف�صدة  هذه  كانت  حيث 
من  يعد  اأحوالهن  يف  النظر  كان  احلرائر،  لعر�س  وقاية  الدينار  على  املتهالكات 
امل�صالح، ول�صيما اإذا اأبيح لهن التطواف اآناء الليل واأطراف النهار كما هو الواقع 

يف لندرة، اأما يف باري�س فال يباح لهن التطواف يف الليل بعد ال�صاعة العا�صرة.

))) املطارنة: مفردها »املطران« وهو رئي�س ديني عند امل�صيحيني. )م).
)2) املوم�صات: الن�صاء الفاجرات. )م).

)3) اآرابها: اأع�صاء ج�صمها. )م).
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الثاين ع�صر: اإباحة ا�صتعارة الكتب من املكاتب امللكية يف باري�س، فاإن املعروفني 
عند ناظر املكتبة ميكن لهم اأن ي�صتعريوا كتابًا ليطالعوه يف بيوتهم وي�صتفيدوا منه، 

ويف لندرة ل يباح ذلك.

الثالث ع�صر: �صهولة حت�صيل العلم وال�صنائع، اأما الأول؛ فلكرثة املدار�س وح�صن 
ترتيبها ورخ�صها بالن�صبة اإىل غريها، حتى اإن الإنكليز يبعثون اأولدهم اإىل باري�س 
ليتعلموا فيها ما يع�صر عليهم حت�صيله يف بالدهم، واأما الثاين؛ فالأن الأب اإذا �صاء 
اأن يعلم ابنه حرفة هنا اتفق مع اأحد ال�صناع على اأن يبقيه عنده ثالث �صنني، 
ففي اأول �صنة يعطيه �صيَئًا يف مقابلة التعليم، ويف الثانية يكون �صغل الولد مقاباًل 
لتعليمه، ويف الثالثة يبتدئ اأن يك�صب �صيًئا، ويف لندرة يلزم املتعلم اأن يبقى عند 

معلمه �صبع �صنني وم�صروفه يف خالل ذلك ثقيل على والده.

اإل  اأن حماية الإنكليز ل تفيد  اأ�صلفُت لك  الرابع ع�صر: احلماية اجلن�صية، فقد 
ل�صراء الأمالك، وهناك اأمور اأخر غري هذه تراها يف باري�س، على اأح�صن انتظام، 
املاأكول  وت�صعري  الغاز،  اإيقاد  وكيفية  الر�صائل،  الربيد  تبليغ  ككيفية  وذلك 

وامل�صروب، وترتيب احلمالني مما هو يف لندرة مغفل اأو م�صيع.

قال بع�س الف�صالء: احلاكم يف فرن�صا هو خ�صم املذنب، فال ي�صح للُمفرَتى، 
عليه اأن ي�صفح عن املُفرِتي وعند الإنكليز يلزم امل�صروف اأو يطلق اجلاين، وعلى 
كل نوع من ال�صرب ق�صا�س، وعند الإنكليز يغرم من دون ق�صا�س، وكل بلد 
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هناك له �صندوق ينفق منه، واآخر لالإيراد، وله ديوان مك�س))) على املاأكول خا�صة، 
فال تتكلف ال�صكان ب�صيء، ويف لندرة يجب على ال�صكان اإ�صالح الطرق وجتهيز 
املاء والنور وغري ذلك، ويف فرن�صا معا�س الق�صي�صني والقيام مب�صاريف الكنائ�س 

مرتب من خزنة الدولة، وهنا موكول اإىل الرعية. 

ديوان  وهنا  متنوعة،  لأحوال  واآخر  للجرائر،  واآخر  للتجارة،  ديوان  وهناك 
اأ�صياء ل طائل حتتها،  والنزاع على  املناق�صة  اإىل  مائل  التجار  واحد. وهناك طبع 
اأعداء  الفقراء  ال�صبط والر�صد. وهناك ترى  التجار متكربون �صيمتهم  وهنا جل 
الأغنياء، وهنا يهابونهم ويكرمونهم. وهناك ترى القوانني والأحكام اأقوم واأعدل، 
اإل اأن الذين يبا�صرونها ويجرونها هنا اأ�صلح واأف�صل. وهناك تق�صي النا�س �صائر 
ربح  الكبري يف  التاجر  بعك�س ذلك. وهناك يطمع  منازلهم، وهنا  اأوقاتهم خارج 
كثري لقلة جتارته، وهنا يجتزئ بالقليل من الك�صب لكرثة جتارته. وهناك تختلط 
الأكابر بالأ�صاغر، وهنا كل ينحاز اإىل �صكله ونده. وهناك تفتخر ال�صبان بالفجور، 

وهنا ياأتونه ا�صطراًرا، ويف هذا القدر كفاية. 

ر�أي يف �لإنكليز و�لفرن�شي�س

قلت: وهنا يحق يل اأن اأقول يف الإنكليز والفرن�صي�س ما قاله الآمدي يف اأبي 
متام والبحرتي، وهو: اإن اجليد من الإنكليز خري من اجليد من الفرن�صي�س، والرديء 

))) مك�س: �صريبة. )م).
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من هوؤلء خري من الرديء من اأولئك، وماآل الكالم اأن عامة الفرن�صي�س اأف�صل، واأن 
خا�صة الإنكليز اأجلُّ واأمثل. 

واعلم اأن الفنت واملعامع التي وقعت يف فرن�صا - ول�صيما فتنة �صنة 793) - 
والأن�س  الب�صا�صة  من  عنهم  يقال  فما  اجليل،  هذا  اأخالق  من  كثرًيا  قد غريت 
والحتفاء بالغريب فلي�س على اإطالقه، كذلك �صمعته منهم، نعم هم اأب�س من 

الإنكليز. 

�لتوجه �إىل لندرة مل�شاهدة معر�س �لتحف

هذا وملا كنت ذات يوم مفكًرا يف وح�صة الغربة ومقا�صاة تعلم اللغة بعد اأن 
َوىلَّ عني ن�صاط ال�صباب والأهلية اإىل الحتكال)))، اإذا باحلوري غربائيل جباره 
دخل عليَّ ويف طلعته من الب�صر والطالقة ما يرتجم عما انطوى عليه من ح�صن 
كوؤو�س  بيننا  دارت  اأن  بعد  ثم  اخُلُلق،  يدل على  ما  اخَلْلق كثرًيا  فاإن  الأخالق، 
املنافثة، قال يل: اإين اأود اأن اأذهب اإىل اإنكلرتة، فهل لك اأن تكون يل رفيًقا؟ فاإنني 
اأجهل لغة القوم واأحوالهم، والآن يذهب النا�س اإليها من جميع الأقطار مل�صاهدة 
اإىل  فاأجبته  اأك�صبوز�صيون،  الفرن�صي�س  عند  امل�صمى  وهو  بلندرة  التحف  معر�س 

ذلك، و�صافرنا من باري�س اإىل كايل وذلك يف تا�صع �صهر جون، ومنها اإىل دوفر. 

))) الحتكال: االُعْجمة: فال ُيبني �صاحبها الكالم. )م). 
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ودوفر هذه اأول ما نزل فيها يوليو�س قي�صر حني غزا بريتانيا، وذلك يف �صنة 26 
قبل امليالد، وفيها قلعة قيل اإنها من بنائه، ومدفع يعرف بداغري )من »داغ« طبنجة)))) 
جيب امللكة اإلي�صابت اأهدته اإليها دولة هولند، وهو مدفع عظيم من نحا�س طوله اأربع 
وع�صرون قدًما، ويومئٍذ طلب منا اإبراز اجلواز؛ وذلك لكرثة الذين كانوا يردون اإىل 
بالد الإنكليز، ثم �صرنا اإىل لندرة فوجدت اأجرة امل�صاكن وثمن املاأكول وامل�صروب 
على �صعفي ما كنت اأعهده، وثاين يوم و�صولنا وقع من املطر والربد ما ل يقع يف 

ال�صتاء - حتى زعمنا الغزالة)2) من طول املدى)3) خرفت.

كانوا  الفرن�صي�س  اأن  اإن�صائه  �صبب  وكان  التحف،  معر�س  اإىل  توجهنا  ثم 
عقدوا جمل�ًصا يف باري�س لأجل عر�س بدائع ال�صنائع، ثم تكرر ذلك مراًرا حتى 
اأغرى الإنكليز مبحاكاتهم يف اإن�صاء مو�صع جتلب فيه التحف والغرائب من جميع 
البالد، وذلك يف �صنة )85)، وكان قد ا�صتقر الراأي اأوًل على اأن يبنوه من الآجر، 
ولكن ملا كان مق�صودهم به اإمنا هو اإىل مدة ق�صرية ارتاأوا اأن اأن يبنوه من الزجاج، 
فنحو  واإل  به،  وينتفع  ينقل  كان  اإذا  لرية،  األف  �صبعني  تبلغ  نفقته  اأن  فح�صبوا 
50.000)، فتربع يف العطاء لإن�صائه اأكرث من 00.000) من الإنكليز، بديء به 
�صنة )5، وجعل طوله )85) قدًما  اأول ماي  �صنة 850)، وفتح يف  يف جولي 

))) ما بني القو�صني زيادة من الطبعة الأوىل لالإي�صاح. )م).
)2) الغزالة: ال�صم�س. )م).

)3) املدى: الوقت. )م).
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على مقدار عدد ال�صنني، وعر�صه 408 اأقدام، ويف اأول �صهر ماي دخلته امللكة 
والن�صف  و�صكوتالند،  واإرلند  الإنكليز  بالد  لب�صائع  ن�صفه  وقد جعل  وزوجها، 

الثاين ل�صائر الدول، وكان يعطي لكل وكيل دولة مو�صع. 

ِونَة))) واملخادع ل�صون ب�صائعهم وحتفهم، واإذا ا�صرتى  وهم يعنون بو�صع الأَ�صْ
اإل بعد انق�صاء املدة، وكان يف بنائه من احلديد  اأحد �صيًئا منها مل يكن يخرج 
4.000 طن، و7) من الزجاج يف �صقفه، ما عدا 500.)طاقة، وبعد انق�صاء مدته 
بيع ب�صبعني األف لرية، ونقل اإىل �صدنام، وجمع لتنظيمه وتركيبه هناك 500.000 
لرية، ثم زادت حتى بلغت 000.000.)، وكان ي�صتغل به من العملة نحو 6.400، 
د)2) فيه ما بعث من اأقطار م�صر، و�صبب  وكان اأحقر مو�صع فيه املو�صع الذي ُن�صَّ
ذلك فيما بلغني اأن الربن�س األربت ملا اأر�صل كتًبا اإىل جميع الدول يخربهم بهذا 
اأن ير�صلوا من بدائع �صنائع بالدهم، ترجمت خلديو م�صر  اإليهم  املق�صد وطلب 
النطق،  يف  تقاربها  متقاربة  فيهما  اخلط  �صورة  كانت  اإذ  بالأر�س،  ال�صنائع  لفظة 
فاإن مرادف ال�صنائع يف الإنكليزية »اآرت�س«، ومرادف الأر�س »اإرث«، فلذلك مل 

يبعث من م�صر اإل القطاين وبع�س اأ�صياء اأخرى ل طائل حتتها.

وقد راأيت يف هذا املعر�س حلي امللكة من جملتها ثالثة حجارة من الأملا�س 
اأي�ًصا  قدر الكبري منها نحو اجلوزة، تبلغ قيمته فيما قيل 3.000.000، وكان فيه 

ِونَة: مفردها ال�صوان، وهو �صاتر يقام حلماية الب�صائع. )م). ))) الأَ�صْ
د: ُرتب. )م). )2) ُن�صَّ



369369
�ل�شفر �إىل فرن�شا

َفْرٌو  اأخرى بديعة مل ير مثلها قط، من جملتها  اإ�صبانيا وحتف  �صوان حللي ملكة 
باأ�صره.  العامل  منها يف  اأكرب  ي�صنع  ومراآة مل  لرية،  قيمته 3.000  الرو�س  لقي�صر 
واأول من �صنع املراآة كما هي الآن اأهل فيني�صيا، وذلك يف �صنة 300)، وكانت 
ت�صنع قبل ذلك من النحا�س، ومل تعرف يف اإنكلرتة اإل يف �صنة 673)، فانظر اإىل 
التمدن كيف يفعل؟ واإيل الأيام كيف يداولها اهلل بني النا�س)))؟! وكان فيه اآلة 
فُّ حروف  ت�صنع 2.800 مغلف للكتب، م�صمغة مطوية يف �صاعة واحدة، واآلة َت�صُ

الطبع بنف�صها، ونحو 70) نوًعا من التوراة والإجنيل.

يوؤدي كل �صلينا، وكان  وكان يجتمع يف هذا املحل كل يوم نحو 60.000 
يوًما  دخلته  امللكة  اإن  ويقال:  والأعيان،  بالكرباء  خمت�صني  وال�صبت  اجلمعة  يوما 
َمُه)2) عن ثمنه، فقال:  فاأعجبها ثوب مزرك�س يف حمل الب�صائع الرتكية، ف�صاألت َقيِّ
ا، ويقال اأي�ًصا: اإن الفرن�صي�س اأحرزوا ق�صب ال�صبق  20 لرية، فقالت: هذا غاٍل جدًّ
يف كذا وكذا نوًعا من ال�صنائع، وامل�صهور عند النا�س عموًما اأن الإنكليز يف الأعمال 
القينية اأمهر منهم واهلل اأعلم، وغاية ما اأقول اإن كل ما ي�صنعه الفرن�صي�س يظهر عليه 
الر�صاقة وامل�ْصق)3) والطالوة)4)، وما ي�صنعه الإنكليز يكون جزًل متيًنا حتى اإن هوؤلء 
يف ت�صويرهم ال�صخري ي�صورون الفرن�صي�س نحاًفا �صعاًفا، واأولئك ي�صورونهم �صخاًما 

))) داول اهلل الأيام بني النا�س: جعلها ُمتبادلة تارة لهوؤلء وتارة لأولئك. )م).
َمه: القيِّم: القائم على اإدارة املحل. )م). )2) َقيِّ

)3) امل�ْصق: ُح�ْصن الَقَوام. )م).
)4) الطالوة: احل�صن والرونق. )م).
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ِج�َصاًما)))، فاأما �صنعة الطبع فال �صك اأنها عند الإنكليز اأمت واأح�صن، وهم يقولون: اإن 
الخرتاع من �صاأن الفرن�صي�س، لكن الإتقان والإحكام من �صاأننا.

دوق  دار  املعر�س،  اأوان  للمتفرجني  فتحت  التي  العظيمة  الديار  ومن 
نرثمبالند، وهي دار عظيمة البناء والفر�س والأثاث، فيها ت�صاوير نفي�صة وحتف 
غريبة، حتى اإن اأطر مواقدها كانت من ف�صة بدل احلديد، ثم اإن هذا املعر�س 
منهم  الفظاظة  اأهل  اأي�ًصا  اأفاد  بل  فقط،  الغرباء  مال  فائدة  الإنكليز  يفد  مل 
ح�صن املعا�صرة واملجاملة نوًعا ما، فاإنهم كانوا قبل ذلك على غاية النفور من 

حلى الغرباء و�صواربهم.

�ملنطاد �أو �لبالون

ثم �ِصْرُت اإىل حديقة فك�س هال امل�صهورة، وراأيت املنطاد وهو املعروف با�صم 
البالون، وهو قبة يف كرب اخليمة على �صكل الإجا�صة)2)، ي�صنع من احلرير املدهن 
باأ�صفله قربة من جلد مت�صلة  باأن يجعلوا  ببع�س الأدهان، وميالأ داخله غاًزا، وذلك 
باأنبوبة من حديد، يدخل فيها الغاز من مو�صعه، ويجعلون له مثل ال�صبكة �صاملة 
له، وبها ينوطون)3) اأكيا�ًصا ثقيلة، فكلما امتالأ جانب منه من الغاز خف�صوا الأكيا�س 
حتى يرتفع، فمتى امتالأ كله زموا فمه من اأ�صفل وربطوا به نحو ناوو�س)4) من خ�صب 

ُخم. )م). ))) ِج�َصام: جمع »ج�صيم« وهو ما عُظَم و�صَ
)2) الإجا�صة: واحدة الكمرثى. )م).

)3) ينوطون: يعلقون. )م).
)4) ناوو�س: �صندوق. )م).
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الأكيا�س  يزيحون  ثم  ي�صافر معه،  اأن  �صاء  اأمره ومن  يتوىل  ليقعد عليه من  اأو غريه 
ويطلقونه فيندفع �صعًدا))) ومديره حتته، ورمبا اقت�صى مللئه عدة �صاعات، فاإذا اأراد مديره 
اإذا  اأداره بحبلني مت�صلني به هما كالعنان له، فينزله حيث �صاء، اللهم  اأن يخف�صه 
كانت الريح عا�صفة تغلبه، فرمبا األقته على حمل غري مق�صود، اإل اأنهم ل ي�صعدونه 

غالًبا اإل يف يوم ذي �صكون. 

وما يقال من اأن النا�س ي�صعدون اأو ي�صافرون يف البالون، فلي�س املراد بذلك 
ز كله فاأحرق ما  اأنهم يدخلونه، فاإن داخله مالآن من الغاز اإذا اأَمَلَّ به نور اأو نار مَتَيَّ
حوله، واإمنا املراد اأنهم يقعدون حتته، ورمبا اأخذوا معهم ح�صانًا ونحوه، وقد راأيت 
منطاًدا اآخر انب�صط حتته امراأتان، وكان راأ�س اإحداهما حتت قدمي الأخرى، وقبل 
انب�صاطهما على هذه احلالة حجبوهما عن اأعني الناظرين بنحو خيمة، ثم مل ن�صعر 
اأن  يقدر  باأنه  باري�س من ادعى  باملناديل، وقد ظهر يف  ت�صريان  اإل وهما يف اجلو 
ي�صنع منطاًدا من اخل�صب على �صكل �صفينة، ليكون اأوعب للنا�س واأ�صلم عاقبة، 
وبعد اأن ت�صدى لذلك وركب الألواح، مل تاأذن له الدولة يف اأن يجري ذلك فعاًل 
بالقرب من باري�س، خمافة اأن تقع ال�صفينة على النا�س فتعطبهم، وحيث مل يكن 
غاز اإل فيما وليها حبط عمله، وقد راأيت هذه ال�صفينة، وظهر يل ولغريي عدم 
اإمكان اإ�صعادها بالغاز لطولها و�صخامتها، غري اأن من�صئها كان ذا ل�صان ذْلق)2)، 

))) �صعًدا: اإىل اأعلى. )م).
)2) ل�صان َذْلق: طليق. )م).
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فكان ميوه على ال�صامعني احتمال ذلك، واأظن اأن ما خ�صره يف �صنعها ربحه من 
املتفرجني.

واأ�صل اإن�صاء املنطاد كان يف فرن�صا �صنة 783)، وكان النا�س قد ذكروا من 
قبل ذلك �صيًئا ي�صبهه ولكن هذا اأول ما عرف، ويف �صنة 785) �صعد فيه رجالن 
على اأن ي�صافرا من بولون اإىل اإنكلرتة فاحرتق فهلكا، ومن هذه الأدوات ما ي�صعد 
يف اجلو م�صافة 23.000 قدم، ومنها ما يدوم يف الهواء ثماين ع�صرة �صاعة، واأول 
من �صنع املنطاد يف اإنكلرتة ال�صنيور لوناردي، وذلك يف �صنة 784)، وكانت مادام 
َره  بواتفيان ت�صعد تارة وهي قاعدة على ثور على مثال اأوربا، وتارة على جواد، َفكَّ

بع�س النا�س منها، ذلك لكونه من ظلم احليوان وهو ممنوع، فكفت عنه. 

تو�صل  التي  الأنابيب  املنطاد، وكذا يف  اأنبوبة  الغاز يف  اإدخال  فاأما كيفية 
ق�صب  فيه  وُيجعل  خم�صو�س،  موقد  يف  الفحم  يوقد  اأن  فهو  املدن،  يف  الأنوار 
الأنابيب،  تلك  يف  الفحم  روح  فينح�صر  والدكاكني،  بالديار  مت�صلة  حديد  من 
اأ�صد  ونورها  تطفئها،  اأن  اإل  وبقيت كذلك  ا�صتعلت  راأ�صها  من  ناًرا  اأدنيت  فاإذا 
�صطوًعا من نور الزيت والنفط وال�صمع، ولي�س له دخان لكنه قوي م�صر بالعني، 
وقد اأرى اأن غاز باري�س اأ�صد �صفاء وبيا�ًصا من غاز لندرة، وميكن اأن يكون ذلك 
ل�صفاء جو تلك، و�صياأتي الكالم على الغاز وخمرتعه وفوائده يف و�صف لندرة اإن 

�صاء اهلل تعاىل.
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طلب �حلماية �جلن�شية �لإنكليزية

ثم خطر ببايل اأن اأطلب من وزير الأمور الداخلية بلندرة حماية جن�صية، 
اإليه  فكتبت  ب�صعها،  الإنكليز  بالد  ويف  �صنني  عدة  مالطة  يف  اأقمت  لكوين 
عر�ًصا فجاء اجلواب موؤذنًا باأن اأَِكَل ذلك اإىل فقيه من فقهاء ال�صرع، اإذ ل ي�صح 
معاطاة اأمر من الأمور ال�صرعية اإل بهم، كما اأنه ل ي�صح معاطاة م�صلحة كبرية 
من امل�صالح املتجرية اإل بوا�صطة ال�صما�صرة، وكان مما لزمني مبا�صرته يف ذلك 
اأن اأخرج للفقيه اأربع �صهادات ممن لهم بيوت وملك من الإنكليز توؤذن ب�صحة 

ما اأقول ففعلت.

واعلم اأن احل�صول على نوع هذه احلماية ل يتوقف عند الإنكليز على 
عدد �صنني يلبثها الغريب يف بالدهم، واإمنا هي منة من قبل خمولها)))، ولو اأن 
مل  وال�صرية  الت�صرف  ح�صن  يكن  ومل  �صنة  ع�صرين  بالدهم  يف  لبث  اإن�صانًا 
اأمالًكا  بالدهم  ي�صرتي يف  تاأهيل �صاحبها لأن  هو  اإمنا  نفعها  ي�صتحقها، وجل 
دارهم  يتخذ  اأن  يحلف  اأن  وعليه  ذلك،  اأ�صبه  وما  وال�صفينة  والعقار  كالدار 
وطًنا له، فاإذا ا�صتوطن غريها فللقن�صل املقيم هناك اأن ينكره، اأما حماية فرن�صا 
ووقاية  حماية  ذلك  بعد  تكون  ولكنها  �صنني  ع�صر  على  فتتوقف  اجلن�صية 

ل�صاحبها يف كل مكان وزمان.

ة. )م). اًل ومنَّ ))) خمولها: املُْعطي تف�صُّ
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والتملك يف اإنكلرتة على اأربعة اأنواع، الأول: اأن يكون �صبيًها بالإجارة اإىل 
مدة معلومة من ال�صنني، الثاين: اأن يكون اإىل 99 �صنة، الثالث: اإىل 999 �صنة، 

الرابع: اإىل الأبد. والثاين هو الأ�صهر.

الآن يف طريق كذا، يف  املقيم  اأن فالنًا  اأ�صهد  اإين  ترجمة احلماية:  وهذه 
خط كذا، الكائن يف اإقليم كذا، يف اأعمال بريتانيا الكربى، من حيث اإنه عازم 
اأنا �صر جورج كري بارونت اأحد روؤ�صاء كتاب  على ا�صتيطانها، عر�س عر�ًصا يل 
اأنه من بلد كذا، ومن رعية الدولة الفالنية، وله زوجة واأولد،  الدولة، م�صمونه 
وحرفته كذا، واأن يف عزمه اأن يبقى �صاكًنا يف هذه اململكة، والتم�س مني حالة 
كوين كاتب الدولة هذه ال�صهادة املذكورة، وحيث اإين بحثت عن حقيقة احلال، 
العر�س،  اأودع يف ذلك  ما  ا لإثبات �صدق  اعتقدته �صروريًّ ما  البينة  واأتاين من 
فالآن مبوجب الأمر الذي فو�س اإيلَّ حالة كوين كاتب الدولة يف احلكم الفالين، 
احلقوق  احلكم جميع  ذلك  املذكور يف  اليمني  اإجراء  عند  املذكور  فالنًا  اأعطي 
والأهلية اخلا�صة مبن يكون مولوًدا من اأهل بريتانيا، ما عدا اأهلية اأن يكون ع�صًوا 
من جمل�س اأهل الديوان اخلا�س، اأو ع�صًوا من اأع�صاء جمل�س امل�صورة، وما عدا 
احلقوق والأهلية املخت�صة مبن يكون مولوًدا بالطبع من اأهل بريتانيا خارج املمالك 

املن�صوبة اإىل التاج الربيتاين وما يليها. اهـ.

واإمنا هي  الإقامة،  �ِصنّي  يتوقف على  احلماية مل  اإعطاء هذه  اأن  فقد علمت 
لنواله كالو�صيلة، ثم اإين ملا راأيت اأن الفقيه ل يقدر على اإخراجها اإل بعد مدة ولزمني 
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العود اإىل باري�س، طلبت منه اأنه اإذا حان اإجناز هذه الطلبة يعلم بها كاتب اجلمعية، 
اأيام ورد خرب بقبول  ورجوت من هذا اأن يبعث بها اإيلَّ يف باري�س، و�صافرت وبعد 
ملتم�صي، ولزوم ح�صوري لإجراء اليمني، ف�صافرت اإىل مدينة هافر، فبلغتها بعد نحو 
�صبع �صاعات، ومنها اإىل �صوث امبطون، وكانت ليلة م�صئومة، فقد ثار علينا النوء حتى 

كانت ال�صفينة تتقلب يف البحر كال�صمكة، مع اأن الوقت كان يف �صميم احلر.

وكان من همي قبل كل �صيء اإجراء اليمني. وهذه ترجمتها: اأنا فالن اأعد 
واأق�صم �صادًقا باأين اأكون اأميًنا وخمل�ًصا الطاعة ل�صعادة امللكة فكطوريا، واأحامي 
ب�صوء عليها،  اأو يهم  يتحالف عليها،  بغاية جهدي وطاقتي �صد جميع من  عنها 
اأو �صرفها، واأبذل غاية جهدي يف اأن اأك�صف  اأو تاجها  �صواء كان على �صخ�صها 
اأو  عليها  واملتغاوين  واخلائنني  اخليانات  جميع  يخلفها  وملن  ولورثتها  ل�صعادتها 
عليهم، واأعد باأمانة اأين اأبذل غاية ا�صتطاعتي يف اأن اأحفظ واأ�صند واأجري خالفة 

التاج املعرب عنه يف الأحكام بحكم كذا اإلخ.

�لعودة �إىل باري�س ومدح �مللك

الأمور  �صبط  الآين  امللك  توىل  اأن  حينئٍذ  واتفق  باري�س،  اإىل  عدت  ثم 
ال�صيا�صية، وهو يومئٍذ رئي�س جمل�س ال�صورى وقهر مناوئه))) وحا�صده فاأ�صار عليَّ 
بالعربية، وله اطالع على لغات  اإملام  فاإنه ذو  اأن امتدحه بق�صيدة،  بع�س معاريف 

كثرية فنظمت له هذه الق�صيدة، وهي:
))) مناوئه: مناف�صه. )م).
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�لَغَزَل ُيْفِرُطو�  ْن  �أَ �لَهَوى  ْهِل  �أَ ِن  �َشاأْ َلاَل)))ِمْن  �لطَّ َغاَزُلو�  َو�إلَّ  �ملِديِح  َقْبَل 
َت�ْشَغُلِني َح�ْشَناَء  َفال  �لنَّ�ِشيُب  ا  �إِذ قلُب ِذي �حل�ْشِن َعْن ُح�شِن �لَوَفاِء َخاَل�أَمَّ
َكَرى ِبَطْيِف  َوْجًد�  َنا�ِشٌب  �أََنا  اللكن  َو�شَ �أَْن  َقْبِل  ِمْن  �أَْعِرُفُه  ُكْنُت  َما 
ُمْعَتِكٌر)2) ْيُل  و�للَّ ٍة  ِغرَّ َعَلى  ال�أََتى  َن�شَ َلُه  َجَنَح  وَما  ي  َهمِّ �شْبغ  ِمْن 
ُرين ُتَغرِّ َجاَءْت  َغاَدًة  َجَفال)3)َوِهْمُتُه  ُم�ْشَتْنِكًر�  ِبِه  ْحُت  �شِ َفِحنَي 
َلْ ُهو  ْن  َو�إِ ا  �أَْي�شً َيُزْر  َلْ  �أََن  َلْ  ُمْكَتِحاَل�إِْن  ِبالُغْم�س)4)  َناِظري  َفَما  َيُزْر 
َلٌف �شَ �َشاَنُه  َما  َز�ئًر�  ُح�ْشَنُه  �شكال)5)َيا  �أو  كاخُلود  �َشانًفا  ُيَرى  ول 
يْبِعُده ْم�ِس  �للَّ َخِفيُف  َنِزيٌه  ��ْشَتَغالَعفٌّ  َقْد  َخال  ِبِه  َجِميٌل  َوَكْم 
َول ميلُّ  َطْرًفا  ل  َماِئِل  �ل�شَّ َبَدلُحْلُو  ُم�ْشَتْحِقًبا  َول  َيُدلُّ  عتًبا 
َتْرُمُقُه ِحني  ِرَيا�ٌس  َيْزَدِهيِه  َرَفال)6(ل  ِبِه  َطاُوو�ٌس  ُهو  ا  َكاأَنَّ
َول َيبنُي  �إِْذ  ِب�ِشرٍّ  َيُبوُح  َبَذلَول  َمْن  ُكلِّ  َمَع  َعًة  �إِمَّ َيُكوُن 
ِبَها قَّ  ��ْشرَتَ َحتَّى  ا�ِشُنُه  َمَ ْت  �ُشْغالَرقَّ يل  �لتِّْذَكاَر  َجَعَل  َوَقْد  َقْلبي 
َت�ْشَغُلُه �جلدِّ  ُذو  َفَما  ين.  َو�َشاأْ َهَزلَدْعِني  مِلَْن  �ُشْغٌل  �إِنَّها  �لَهَوى  �َشْكَوى 

))) الطلل: اآثار الديار. )م). 
)2) معتكر: �صديد ال�صواد. )م).

)3) جفل: اأ�صرع. )م).
)4) الغم�س: النوم. )م).

لف: ُبْغ�س، و�صانف: مزين، وخود: �صابه جميل. )م). )5) �َصانَه: َعاَبه، و�صَ
)6) رفل: جرَّ ثوبه يف �صريه. )م).
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ُرُجاًل َفْلَيْمَدَحنَّ  َماأَثَرًة  َر�م)))  ُجالَمْن  �لرَّ َوْحَدُه  َيَر�ُه  َجاِل  �لرِّ َبنْيَ 
َمْنِزلًة �ِق  �لرَّ نابوليوُن  َمَثالُلوي�ُس  َلَها  �ئي  �لرَّ َيَرى  �إْن  َما  �ملُْلِك  يِف 
َعَلى �لأَناِم  يف  ُيْثني  َلْي�َس  �لذي  َذ�  َعال؟!َمْن  نيِّ  �ل�شَّ َو�ملْجِد  �ملَكاِرِم  يِف  َمْن 
ُلَغٍة ِمْن  �لَكْوِن  يف  َهْل  �ِشْعري  َفَعال؟!َوَلْيَت  َما  َحقَّ  ُيَويفِّ  َكالًما  َتْوي 
ل َمَعاِمَع  يِف  َفَرْن�شا  َباَتْت  َطلى)3)َلْوله  َوَنْحُر)2)  َحْرٌب  ُتْطِفُئها  َتَكاُد 
َو�ْحَتَدَمْت �لآَر�ُء  َقت  َتَفرَّ َع�شالملَّا  َقْد  �خَلْطُب  َوُظنَّ  �ئي  �لرتَّ َناُر 
َف�شاًل َول  ا)4)  ِعيًّ ل  �لأَْمَر  َمَلالَتَد�َرَك  َول  َعْجًز�  ل  بالَعفِو  وَمنَّ 
ُم�ْشَتِغاًل ْدِبري  و�لتَّ باملْلِك  ُم�ْشَتِعالوَباَت  بالياأْ�ِس  َحا�ِشده  وَباَت 
�أبًد� َلُه  َيْدُعو�  �أَْن  �لنَّا�س  على  �َشِمالحقٌّ  َلْقد  ُكالًّ  َمْعُروَفه  فاإنَّ 
�َشَبٌب دولها  وفرن�شا  ل  َولَوَكْيَف  و�لدُّ �لأَْمالك  ها  َغرْيِ يف  ُيديُل 
َقاِطَبًة لالأْر�ِس  َتْدبريِه  �أمالَفَكاَن  �لَورى  ُكلُّ  �لذي  َوَهذ�  �أَْمًنا 
�ْنُتِهَكت َعْزُمه  َلْول  يِن  �لدِّ ُمْبَتَذلَوُحْرَمُة  ْوِن  �ل�شَّ َبْعَد  اَر  �شَ ُه  َوِعْر�شُ
ب�شاِعِده �لدنيا  َك  َتَ�شَّ َمْن  َزَلالِفَعال  َي�ْشَتْقِبال  �أَْن  ِخيَفَة  و�لديُن 
�أََو�ِئِله يف  َحْزًما  �لأَْمِر  ِمَن  َوَهالَيَرى  ُيوِره  �شُ يف  َعْنُه  ه  َغرْيُ َما 

))) رام: اأراد. )م). 
)2) يف الطبعة املعتمدة )ونحو)، وما اأُثبت من الطبعة الأوىل. )م).

)3) طلى: رقاب. )م).
)4) العي: العجز. )م).
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ِثَقٍة ُذو  َوْهَو  �إل  َقطُّ  ى  َق�شَ الَفَما  َف�شَ َوَقد  �إل  ًة  ُخطَّ َنَوى  ول 
عدة تو�أمي  َوَعدَّ  َتَخّلَل  �ُشِئالول  َما  َقلَّ َبل  اُزها  و�إِجْنَ له 
ُمْبَتِدًر� �لُعْرَف  ُيَويلِّ  ُهَو  ُمْرَتِالفاإنا  و�ملنَّ  ُمْقَتِدًر�  و�لَعْفَو 
ُهُم َبْع�شُ َقاَل  َما  َقاِئٌل  �أََنا  َثِمالَفَما  �ملْجَتِدي  �ِل  �ُشوؤَ ِعْنَد  َيْرَتاُح 
ُمالِزَمًة فيه  �ِشيَمٍة  ذي  �ْنَتَقالَفاإنَّ  د�أبه  عن  �أََحٌد  َوَما  َلُه 
ِلَناِظِرِه ُب�ْشرى  َطْلَعِته  ِب�ْشر  الِمْن  َح�شَ َتْوِكيُدَها  ِهِه  َتَفوُّ َوِمْن 
َد�ِئرٌة و�حَلْرُب  ُمْبَت�ِشًما  ِباَلَتْلَقاُه  مينُّ  ل  َو�ِشَو�ه  َوَنافاًل))) 
ُتُه َوِهمَّ َمْر�آه  َباري�َس  نَزلَيزيُن  ذ�  ر  �لَع�شْ مِلُُلوِك  َتَرى  َحَتى 
�إْذ َمَو��ِشم  َتْغُدو  اِمَها  �أَيَّ َكَمالَوُكلُّ  َوَقد  �إِلَّ  ِبها  ُح�ْشٌن  َيْبَق  َلْ 
ِدَعٌة َلَها  ِفيه  َباِعٍث  ِمْن  لح  َعِجالَما  َيْوِمِه  ِمْن  َوَباَدَرُه  �إِلَّ 
بذ� َعَد�َل  ل  َحْتًما  �لِولَيُة  َعَدلَلُه  َمْن  �لأَْر�ِس  ُملوِك  َخرْيَ  فاإنَّ 
َفَقْد �لُهَماُم  َذ�َك  ُه  َعمُّ ى  َم�شَ ُحَلى َلِئْن  مان  ِجيِد�لزَّ يف  َمَعاليه  َظلَّْت 
َب�َشَقْت َدْوَحٍة  َعْن  َزَكا  ِبَفْرٍع  )2)�أَْكِرم  َو�أََلَ َقْد  �ملْمُدوِد  َها  ِظلِّ �إىل  ُكلٌّ 
َع�َشاِكُرُه َماَدْت  ِبِه  َيْوٌم  �لأَ�َشاَل)3)ِل  ُتْنِبُت  َكِجَباٍل  َحْوِلِه  ِمْن 

))) النافل: الذي يعطي عطاًء زائًدا. )م).
)2) زكا: منا، والدوحة: الب�صتان، وواأل: جلاأ. )م). 

)3) مادت: مالت، الأ�صل: ال�صوك. )م).
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َكَو�ِكُبُه ْت  َحفَّ َقْد  �لَبْدُر  وؤلَكاأَّنُه  �شَ َبْيِنِهْم  ِمْن  �شها  ِمْن  َوَما  ِبِه 
�َشَنا مَلُع  اِر  ِبالأَْب�شَ َيْذَهُب  َكاَد  �شقال)))َقْد  َقْد  �لتاأييِد  ِبَيِد  �ِشالِحِهم 
َبَرُزو� �إذ  َعْيَناك  ِفيهم  َتَرى  �إْن  َبَطالما  َر�ِجاًل  �أَْو  َفاِر�ًشا  َفًتى  �إلَّ 
ِبَطاَعِتِه �لأَْوَفى  َرِف  �ل�شَّ ِمَن  َعَطالَناُلو�  �أََثَرٍة  َعْن  �أََحًد�  َيَذْر  َلْ  َما 
َلُهْم َفا�ْشُمُه  �ِشَماٍت  َعْن  َخَلُو  َجِهالَولْو  �إَِجالَلُه  �أََحٌد  َفَما  ُمْغٍن 
َمْوِقِعِه َفْوَق  َلِكنَّ  ِر  �لنَّ�شْ ر�أيه  ُزَحاليف  َعَلى  �ملُْرَبى  ر�أيه  َما  �ل�شَّ ِمْن 
َح�ْشُدُهم �ملّريخ  َد�َرة  يف  َكاَن  ممتثالَقْد  ر�ح  َفُكلُّ  ِل�ِشْلٍم  َلِكْن 
َوِمْن بوِل  �لطُّ ْرِب  �شَ ِمْن  َت�شَمُع  َزِجالَفُكْنَت  اِهاًل  �شَ َلْياًل  �ملَد�ِفع  َرْعِد 
َطَلَعْت قْد  �لَباروِد  ِمْن  َناٍر  �أََفال)2) َوَزهُر  ُمَها  جَنْ َدْجٍن  َذ�َت  َلْيَلٍة  يف 
َوُهًدى ًة  ُحجَّ ِفيها  �ملُجو�ِشيُّ  َجَدلَيَرى  نوى  �أَنَّى  َلَها  ُجوِد  �ل�شُّ َعلى 
ِبها �لأِمري  ��شم  ِبَجْعل  ُزُهوًر�  �ت�شالَز�َدْت  َقْد  فيه  ُجْثَماَنُه  َكاأنَّ 
َخَو�ِطُرُهم َطاَبْت  َقْد  و�خَلْلُق  �ْبَتَهالَوَعاَد  َقْد  ُكلٌّ  َلُه  َعاِء  وِبالدُّ
َيْخِدَمُه و�لِعزُّ  ُيْقِدَمُه  ْعُد  َقَفال)3)و�ل�شَّ �أَْو  �َشاَر  َما  َمُه  َيْع�شِ و�ل 
ُئُه ُيَهنِّ ُمْلٍك  ِذي  ُكلُّ  ُر�ُشالَفْلَياأِتنَيَّ  َفْلَيْبَعَثْن  َح�َشًد�  َوَنى  َوَمْن 

))) �صقل ال�صيف: َجاله. )م).
جن: الظالم، واأفل: زال. )م). )2) الدَّ

)3) َقَفل: عاد. )م).
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َجَلاًل َخاَلُه  َما  �أَنَّ  ا�ُس  �لنَّ جلاًلَوْلَيْعَلِم  ًنا  َهيِّ َعَلْيِه  َكاَن  �ِشَو�ُه 
َفَمْن �ِشْئَت  َكْيَف  �ملعايل  �أَمرَي  َيا  َعَمالُكْن  له  ُيْحِبُط  َلْ  �ل  ى  ِر�شَ ْد  َيْق�شِ
َوَمْن َفاَز  �ْشِد  �لرُّ �َشبيَل  ى  َترَّ �لأََمالَوَمْن  ُيْدِرْك  َلْ  �لَهَوى  َد�ِعَي  �أََطاَع 
َغاِبَطٌة و�لأْمالك  �ملَماِلُك  َعِقالَهذي  �لذي  َيْدِريها  �لتَّو�ريُخ  َهذي 
ِتَها ِبُرمَّ �أَْحَو�ٍل  �َشَو�ِرَد  َذَلالَفاْقَتْد  َتْلَقَها  �أموٍر  َعاَب  �شِ َوِر�ْس 

وقد ي�صر اهلل يل نظم هذه الق�صيدة يف يوم واحد، اإل اأنه بقيت ال�صعوبة يف 
تقدميها لأعتاب املمدوح، حيث مل جتر العادة عند ملوك الإفرجن باأن يقرءوا ق�صائد 
اب اأ�صرارهم، وهم  مدح فيهم ول غريها اأي�ًصا مما يخاطبون به، واإمنا يقراأ ذلك كله ُكتَّ
يجاوبون عنها املخاطب بح�صبما يرونه �صوابًا، ويف اجلملة فاإن نظم الق�صائد �صواء 
بالعربية اأو غريها اأ�صهل من تقدميها للممدوح من ملوك الإفرجن، وقد كنت مدحت 
ل بها زوجته لتهديها اإىل  ملكة الإنكليز بق�صيدة وقدمتها ل�صابط البلد، وهو وكَّ
بع�س اخلواتني القائمات بخدمتها وترجمتها اأي�ًصا اإىل لغتهم، واإىل الآن مل ياأتني 

عنها جواب، ول اأعلم هل و�صلت اأو ل؟ 

وكل من تعلَّم لغات الإفرجن من علية الرتك واأ�صرافهم �صلك هذه الطريقة، 
باري�س  يف  العلية  الدولة  �صفري  با�صا  )ويّل))))  و.  يف  ق�صيدة  نظمت  كنت  فاإين 

))) ما بني القو�صني زيادة من الطبعة الأوىل لإي�صاح اخت�صار ال�صم. )م).
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واأخرى يف ن. )نامق)))) با�صا واأخرى يف اآخر، ومل تنتج اإحداها �صلًبا ول اإيجابًا بل 
ا�َصنْيِ من ديواين، ذهبت كل منهما بالكرا�س  �صاعت الأوليان واأ�صاعا عليَّ ُكرَّ
الذي ا�صتمل عليه، ومل يكن مق�صودي بهذا املدح �صوى نهمة)2) ال�صعراء املعدية 
اإىل حتمري دواوينهم بقولهم، وقال ميدح امللك وقال ميدح الأمري، ثم اإنه ل �صيء 
اأفظع عند الإفرجن من اأن يروا يف ق�صائد املدح تغزًل بامراأة وو�صفها بكونها رقيقة 
اخل�صر ثقيلة الَكَفل)3) جنالء العينني �صوداء الفرع وما اأ�صبه ذلك، ف�صعرهم كلهم 
خ�صي، واأفظع منه الت�صبب)4) بغالم، واأقبح من هذا وذاك ن�صبة �صيء من �صفات 
اأول ما يبتدئون املدح  فاإنهم  ال�صاعر-كاأن ثدياه حقان.  اإىل املذكر كقول  املوؤنث 
يوجهونه اإىل املخاطب ويجعلونه �صربًا من التاريخ فيذكرون فيه م�صاعي املمدوح 

ومقا�صده وف�صله على من تقدمه من امللوك بتعديد اأ�صمائهم. 

با�صا  اأحمد   وملا ترجم مو�صيو دوكان ق�صيدتي التي مدحت بها املرحوم 
�صعاد؛  البا�صا  ا�صم  هل  ي�صاألني  بع�صهم  كان  الرتجمة،  مع  وطبعها  تون�س  وايل 

وذلك لقويل يف مطلعها:
َم�ْشُدوُل يِل  �للَّ وَثْوُب  �ُشَعاُد  َز�َرْت 

))) ما بني القو�صني زيادة من الطبعة الأوىل لإي�صاح الخت�صار. )م).
)2)  النهم: اإفراط الرغبة يف ال�صيء. )م).

)3) الَكَفل: الَعُجز اأو الَقَطْن. )م).
)4)  الت�صبب: التغزل. )م).
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فكنت اأقول: ل بل هو ا�صم امراأة، فيقول ال�صائل: وما مدخل املراأة بينك 
وبني البا�صا؟ وهو يف احلقيقة اأ�صلوب غريب للعرب، قال العالمة الد�صوقي: اعلم 
الغزل  قبله  يذكروا  اأن  اإن�صان  مدح  اأرادوا  اإذا  اأنهم  ال�صعراء  عادة  جرت  قد  اأنه 
لأجل تهييج القريحة وحتريك النف�س لل�صعر واملبالغة يف الو�صف وترويح النف�س 

وريا�صتها. اهـ.

قلت: كما اأن الإفرجن ينكرون علينا هذه العادة، كذلك ينكرون املبالغة يف 
و�صف املمدوح، واأما ت�صبيهه بالبحر وال�صحاب والأ�صد والطود والبدر وال�صيف، 
فذلك عندهم من الت�صبيه املبتذل، ول يعر�صون له بالكرم، وباأن عطاياه ت�صل 
اإىل البعيد ف�صاًل عن القريب، فهم اإذا مدحوا ملوكهم فاإمنا ميدحونهم للنا�س، ل 
لأن ي�صل مدحهم اإليهم، ومع علمي بهذه احلال مل ميكني مقاومة نزعة النهمة 
العربية اإىل تقدمي الق�صيدة املذكورة، ول�صيما ملا �صمعت باأن املمدوح يعرف لغتنا، 
وطالعته  روفائيل كحال  اخلواجا  الأديب  وال�صديق  اللبيب  بالفا�صل  فاجتمعت 
اللغة  اإىل  نرتجمها  اأن  ينبغي  ولكن  لتقدميها،  و�صيلة  اأعرف  اأنا  فقال:  ذلك،  يف 
لول  ن�صقهم  على  من�صوقة  هي  اإذ  بالرتجمة؛  ت�صيع  ل  معانيها  فاإن  الفرن�صاوية، 
التغزل بالطيف، لكنه �صيء عدمي، ول�صيما اأنك اأ�صرت يف مطلع الق�صيدة اإىل 
اإنكار الغزل قبل املديح، فمن ثم ترجمناها واأطلعنا عليها اأحد اأدبائهم، فقال: بل 
الأوىل اأن تر�صلوها غري مرتجمة، فاإن امللك عنده مرتجمون يرتجمونها له، فقدمت 
كما هي، وبعد اأيام مل ن�صعر اإل والربيد يطرق الباب، واإذا بيده ر�صالة من كاتب 
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امللك با�صم اخلواجا املذكور وبا�صمي، م�صمونها اأن الق�صيدة بلغت جنابه العايل، 
وح�صن موقعها لديه، واأنه ي�صكرنا على ذلك �صكًرا جزياًل. 

اإليه بولية امللك،  اإنه يف خالل هذه الأوقات ا�صتقل ال�صلطان امل�صار  ثم 
اأهنئه  اأن  اإىل   - الأمري  ميدح  وقال  من   - اآخر  نازغ  فنزغني  الإمرباطور  َب  َوُلقِّ
بق�صيدة، واأقدمها على يد رئي�س تراجم بابه الكونت دكراجن الذي َمرَّ ذكره، فلما 
فرغت منها، وقراأتها عليه، قال: لي�س من هذه ال�صفات التي ن�صبتها اإىل امللك 
ما هو خمت�س به وحده، فاإنه ي�صلح لأن يخاطب به اأي ملك كان، وهي مع ذلك 
اخلط  غري  منها  ا�صتح�صن  ملا  هي  كما  قدمتها  ولو  ترجمتها،  ميكن  ل  ة)))  َعِوي�صَ
وال�صكل فقط، فلهذا اأ�صربت عن تقدميها و�صكرته على ن�صحه، ولكني ل اأ�صرب 

عن قيدها هنا حتى ينتفخ بها بطن هذا الكتاب، وهي هذه:     

وؤَْدد �ل�شُّ َحقُّ  نابوليون  للوي�س 
 

�أَْوَحُد �ملعايل  يف  ُهَو  �إذ   و�ملُْلك 
َلُه َد�ِعيًة  �لأَْمالُك  َفْلَيْحُمدو� َفْلُتْقدم  َو�َشاأَْنه  ْهِنَئاِت  بالتَّ

 
ُه َنِديَّ َيُزوُر  ُمْلٍك  ِلذي  ُب�ْشَرى 

 
ُد َفيَقلِّ َعْدُله  اأ  ُينبَّ َوملْن 

 
َنْف�َشُه َوي�ْشِري  ُيَباِيُعُه  َوملْن 

 

يُد َيٍد  َمَدّ  َفَجَز�ُء  ِبَولِئِه 
 

�إِبَطاَءُه َب�َشْعِيِه  َماُن  �لزَّ َيْحفُد)2)َنَظَر  ْقبَل  َفاأَ فا�ْشَتْحَيا  َقْبُل  ِمْن 

ة: �صعبة. )م). ))) َعِوي�صَ
)2) يحفد: ي�صرع. )م).
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ما ِمْنُه  َعاٍم  َظْرٍف  يف  َلَنا  �َشْرَمُد َفَجال  َدْهٌر  ا�ِس  للنَّ ُيْجِله  َلْ 
ُمو�  َوَتَنعَّ ِظلِّه  يف  �لَوَرى  �أَِمَن 

 
�أَْخَلُدو� ِف  رَتُّ و�لتَّ ِه  فُّ َ �لرتَّ  و�إِىل 

َدو� ِمْن  �لَبالهة  �أَنَّ  َخ�ُشو�  �أَْرَغُد  َحتى  َوَعْي�ٌس  ُبَلْهِنيًة)))   ِعيَها 
ِمْن َوْهَو  �أَْمًنا  �لَعاُفون  د  َيَتَهجَّ

 
ُد  َيَتَهجَّ �إِْغَفاِئِهْم  َعلى  �َشَفٍق 

�لَعَنا  ْنو�ِء  �أَ َبْعِد  ِمْن  َلُهْم  َيْجَهُد�أَ�شحى  ل  �َشْعِده  ِبَطاِلع  َعْي�ٌس 
ِفعاُله ُحْزَنُهنَّ  �لثَّو�ِكَل)2)  ُد ُتن�شي  َتَعدُّ بينهن  ما  �لتي   فهي 
َها و�ْقَتدَّ ِبَحْزِمِه  �لأُموَر  َبَط  َغُد �شَ ياأتينا  �لَيْوَم  َحَباَنا  فبما 

َحاِدٌث  ما  َر�أُْيُه  �لأو�بِد)3)  َي�ْشُرُد َقْيُد  َقِدميٌ  ول  َيِندُّ  عنه 
�إِِن  ُيِريه  �ملِنرُي  �لِفْكُر  ِجيُعه  َو�شَ

 
ُد ُيَفرِّ لالأُموِر  َفينَه�ُس  َحى   �أَ�شْ

ُيرى َمَكاِرُمُه  َظَهَرْت  �أَْن  َبْعَد  َما 
 

َيْكُنُد)4) �أَْو  ِلَفاِئٍت  َيُلوُم   �أََحٌد 
ِلَغاِئٍب ُهوُد  �ل�شُّ َتْرِوي  ِحْلِمِه  َت�ْشَهُد َعْن  يَّة  �لرَبِ ُكلُّ  ِلِه   َوِبَف�شْ
ِبَناِرَها َفاْهَتُدو�  �ملاآِثَر  �ْقَتُدو�  َهذي  ِبِه  ُثمَّ  �لثََّقالن)5)  �أَيَُّها   َيا 
بَثاِلها َفاإتنا  �ملَفاِخُر  َتْن�ُشُد َهِذي  ِرك  َع�شْ ُملوِك  َمِديُح  َمْن  َيا 

اِعٍد   �شَ َمْطلَع  �وؤون  �لرَّ َي�ْشَت�ْشِهُل 
 

َعُد َي�شْ َمْن  كذ�  َما  َوَلكْن  �َشَرًفا 

ِلَناِظٍر  �ملن�شاآِت  ر  َمْ  َوَيُروُق 
ُد)6) ُيَهدِّ َوْهَو  �لَيمِّ  ُلجَّ  َخا�َس  َما 

))) ُبَلْهِنَية: رغد العي�س ونعيمه. )م). 
َواِكل: الن�صاء التي مات اأولدهن. )م).  )3) الثَّ

)4) قيد الأوابد: يقيد اأعداءه ل�صرعته فال تفلت منه. )م).
)5) يْكُند: يجحد الف�صل. )م).

)6) الّثَقالن: الإن�س واجلن. )م).
ر املن�صاآت: �صق ال�صفن املاء. وُلّج اليم: موج البحر وات�صاعه. )م). )7) خَمْ
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َفَهاِتَنا َغويَت  َقْد  ِه  للُم�َشبِّ َيْر�ُشُد ُقْل  ممن  ُكْنَت  �إِْن  ِبَنِظريه 
 

ما ْم�ُس  �ل�شَّ َلول  ار  �لأَْب�شَ ُتْدِرُك  �أَْرَمُد ل  َيَر�ها  ول  �لَهَباء  َجَرم 
ُه  �َشِميَّ جُنِلَّ  َحتَّى  ��ْشُمُه  َهْبَنا 

 

ُد َتَودُّ �إليه  َوَلنا  به  ا  ُحبًّ
ِباأَْن  و�  َفَر�شَ َفَخاُره  �مللوَك  َفاته كي َي�ْشَعدو� َفاَت  َيْدُعو� ِبَبْع�ِس �شِ
َعْن  �ملاَء  ر�ُب  �ل�شَّ َحاكى  َوَلُربا 

 

�ملْوِرُد  تاُه  �أَ َمْن  و�أَْظَماأَ   ُبْعٍد 
اَنُه  �شَ ِعزٍّ  َعْر�َس  َتوىلَّ  َمْن  َيا 

 
ُموؤَيُِّد َحَباَك  با  َوْهَو  �لَعْر�ِس  ُذو 

يَتُه  َر�شِ حني  �ملْلِك  َتاَج  ْفَت  �َشرَّ
 

َيْخُلُد َفْخًر�  َعَلْيَك  َوْهَو  و�ْزَد�َد 

َلها  َكاْنَت  َطْلَعًة  َفَرْن�َشا  َفَجَلْت 
 

�مل�ْشَتْعَبُد َعْبُدُه  َك  َعمِّ �أَيَّام 

�أَْمالَكُهُم  �لَوَرى  َعَرَف  ُمْذ  َز�َل  َما 
 

ُد �َشيِّ ِحَماَها  ِمْن  �ملماِلَك   َيَطاأُ 
�أَْهِلها ِغْبَطُة  مُيَناَك  َفِفي  ُتْنِجُد فا�ْشَلْم   � ُطرًّ وَن  �لأَْر�شُ َها   َوِبِعزِّ
ْر�َشُد �أَ ُيَك  َوَر�أْ َقْدًر�  �آفًقا  ُدْم 

 
�أَ�ْشَعُد ُك  َوَجدُّ َفْخًر�  وُم�َشابًقا 

 
�ل�شروع يف تاأليف كتاب �لفارياق

ويف غ�صون ذلك �صرعت يف تاأليف كتاب الفارياق الذي ن�صر طبعه اخلواجا 
روفائيل كحال املوما اإليه، وبعد اأن طبع منه عدة �صحائف اقت�صى لإجنازه �صبك 
حروف جديدة، فانتظرت مدة حتى اإذا َقَنْطُت))) اأو كدت اأقنط من ذلك، وكانت 
فتعرفت حينئٍذ  نَْكظ)2)،  على  �صافرت  وفقاعها،  لندرة  فقع  اإىل  تاقت  قد  نف�صي 

باخلواجا خمائيل املخلع، فقد كان قدم ملعاطاة التجارة.

))) َقَنْطت: يئ�صت. )م).
)2) نَْكظ: عجلة و�صرعة. )م).
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ومما اأعجبني منه كرمه و�صعة اطالعه، فقلما يرد ذكر �صاعر اإل ويروي عنه، اأو 
نكتة اأدبية اإل وي�صردها، اأقام يف لندرة عاًما ونيًفا، و�صافر وهو يدري جميع اأحوالها. 

كتاب كل�شتان

وقد اأهداين ن�صخة من كتاب كل�صتان الذي ترجمه اأخوه من الفار�صية اإىل 
العربية، فلما ت�صفحته وتاأملته حق التاأمل ظهر يل اأن خربه دون خمربه؛ اإذ مل اأجد 
فاإنه  العظيم،  الحتفال  هذا  به  العجم  احتفال  اأوجب  ما  املبتكرة  املعاين  من  فيه 
عندهم مبنزلة مقامات احلريري عندنا، غري اأن عربيته ف�صيحة، فلما قابلته املرة الثانية 
وجرى ذكر هذا الكتاب، قلت له: لقد طاملا �صمعت بذكر كل�صتان غري اإين مل اأجده 
ي�صتحق هذه ال�صهرة، وقد حدثتني نف�صي باأن اأن�صئ كتابًا على ن�صقه لكن التزم فيه 
الهزل، قال: فافعل، فاأن�صاأت يف اليوم القابل هذه احلكايات الآتية، وملا قراأتها عليه 
وقت الجتماع، قال: قد اأفرطت يف حماكاته وهو فوق ذلك، واأبى اإل التنويه به، هذا 
وملا كان باب الإن�صاء قد اأُْرجِتَ علّي))) بلندرة لكرثة قعقعة العواجل)2) واحلوافل فيها، 
بحيث ل ميكن مل�صتمعها اآناء الليل واأطراف النهار اأن يجمع اأفكاره اأو يبتكر معنى 

ح�صًنا، حق يل اأن اأثبت هنا ما كتبت حماكًيا ل�صاحب كل�صتان: 

))) اأُْرجِتَ َعَلّي: ا�صطربُت. )م).
)2) قعقعة العواجل: اأ�صوات حركة عجالت احلوافل. )م).
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�صاغط  بني  فمن  ويتزاحمون حفًدا،  يت�صابقون ح�صًدا،  قوًما  راأيت  حكاية: 
اإل لأمر  جاره، وُمْهِطع))) كاأنه ي�صن الغارة، فقلت: تاهلل ما اجتمعت هذه اجلماعة 
عظيم، ول ق�صدت اإل مق�صد خري عميم، ثم قلت يف نف�صي بعد ا�صت�صواب حد�صي: 

َعْنَها�ْنَه�ْس �إِىل �ملْكُرَماِت ُم�ْشَتِبًقا َعاِئٌق  نََّك  دَّ َي�شُ َوَل 
َبًة �َشَعْت ِجَهة    ْد ُع�شْ ِمْنهاَو�إِْن َتِ ��ْشَتِفْد  ُثمَّ  �إِلْيَها  فا�ْشَع 

البارزين، ومقدام  الفائزين،  اأول  اأكون  اأين  اأظن  واأنا   فجاريتهم 
ة)2) وطويل وِطوال، خزقت �صفهم)3)،  فلما بلغت حلقة الرجال، وكانوا ما بني ُحُزقَّ
ُهْم، واإذا يف و�صطهم خطيب، كنت اأعرفه مذ عهد غري قريب، فاأول  َطفَّ وخرقت ُم�صْ
ما وقع عليه الطرف، واآن�صت منه الظرف، قلت له: ال�صالم عليك يا خطيب يا 

اإمام، فاأجابني بديًها: وعليك ال�صالم.

املحا�صن  من  فيها  ما  واأنظر  القاهرة،  مدينة  يف  اأطوف  كنت  بينما  حكاية: 
الباهرة، واأحدق يف وجوه ال�صوافن)4)، يف الروا�صن)5)، اإذ ملحت يف رو�صن غادة فاقت 

الن�صاء بالظرف واجلمال، وال�صباحة والدلل، فقلت من�صًدا واأنا على غري هدى:

))) ُمْهِطع: الذي ينظر يف ُذلٍّ وخ�صوع. )م).
ة من الرجال: الق�صري. )م). )2) احُلُزقَّ
)3) َخَزقت �صفهم: نفذت منه. )م).

)4) ال�صوافن: الالتي ينظرن مبوؤخرة العني �صخرية اأو كرًها. )م).
)5) الروا�صن: مفردها الرو�صن، وهي ال�صرفة. )م).



ا عن فنون �أوربا ك�شف �ملَُخبَّ
388388

َدِنٍف)1( مِلُْغَرٍم  ِرقِّي  َعْيُنه بال  �لِبلى  �إىل  �أَ�ْشَلَمْتُه  َقْد 
�أَْن ِك  َعلَّ اِل  ِبالِو�شَ قي  دَّ ِحيُنُه َت�شَ َدنا  َفَقْد  َح�َشاه   َت�ْشِفيِه 

الهوى  اأ�صري  اأبرح   اأفقت طمًعا ومل  ثم  اللوعة،  �صدة  عليَّ من  ثم غ�صي 
وطوعه، وناديتها بل�صان مبني، األ اأين اإليك من التائقني)2( العا�صقني اخلا�صعني، 

فقالت: واإين لك ملن ال�صافقني ال�صافقني ال�صافعني)3(.

الناظرين  اأ�صواق الإ�صكندرية، وعر�صي لأل�صنة  اأم�صي يف  حكاية: كنت 
حزامي  انحل  وقد  �صفيًقا)5)،  وثوبًا  بالية  نعاًل  لب�ًصا  كنت  اإذ  رية)4)،  كالدَّ اإيّل 
فكان يكن�س البلد طريًقا فطريًقا، ف�صادفت عجوًزا تلحظني، فقلت: عالم القوم 
ي�صحكون؟! وفيم ينهمكون، فقالت وقد قهقهت، وعن اأنيابها املتهتمة جلقت)6): 

من مكن�صتك هذه احلرير، وطورك)7) الذي مل ير له نظري، فقلت: 
ْيَف  َمْن �أََحبَّ �ملْعُروَف َفْليْكِرم �ل�شَّ

 
�شوله و�إِْبالِغ   ِباإِيَنا�ِشه 

َماٍل َبْذَل  َول  ِقًرى  َيْبِغي  َلْي�َس 
 

َتاأِْهيِله  يف  َيوؤُمُّ  َما  ُمْنَتَهى 
 

فقالت: اأما اإن �صئت اأن نقول لك: اأهاًل و�صهاًل، فاأنت لدينا موؤهل وم�صهل 
واإل فال، ثم هرولت عني، وعن عيني اختفت، فاأتبعتها اللعنة التي بها  التحفت.

))) َدِنف: مري�س مر�س ُمالِزم. )م).
)2) التائق: امل�صتاق. )م).

)4) ال�صافق، وال�صافق، وال�صاقع: كلها مبعنى الذي ي�صرب ب�صوت م�صموع. )م).
ِريَّة: الدابة. )م). )5) الدَّ

)6) ثوب �صفيق: ثوب متني �صميك. )م).
)7) جلقت: ك�صفت. )م).

)8) طورك: الطور: احلال. )م).
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النا�صرة،  واحلدائق  العتيد،  احلظ  فيها من  ملا  الر�صيد)))  ق�صدت  حكاية: 
باحَلَور،  احلور  ينخجل  كالقمر،  لعيني غالم  دخلتها لح  فلما  ال�صارة،  وامل�صارح 

فتفاءلت بن�صرته، وعجبت من عدم �صهرته، فاأن�صدت مب�صمع منه: 
ا�ِس ِفْعٌل ُدوَن ما ��شم لَبْع�ِس �لنَّ

 
ِفْعِل ُدوَن  ��شٌم  له  ُهم  َوَبْع�شُ

 
َفا�ْصَتدَلْلُت منه على احلمام، فقال يل بلهجة  اأفتتح معه الكالم،  اأن  واأردت 
ف�صيحة، وعبارة �صحيحة: اأاأنت ُجُنب مذ خروجك من البيت اأو يف احلال؟ فقلت:

ِطَناعي َعاِجاًل َفاْفَعْل َول َت�ْشاأَل َعن �لأَ�ْشَباِب �إِْن َكاَن ميِكُنَك ��شْ
َوَما  َمْعُروًفا  ْرَت  �أَخَّ ا  َفَلُربَّ

 
َحاِب ْمَت َغرْي َم�َشاَءِة �لأَ�شْ َقدَّ

 
ه عنده بي، واأثنى على اأدبي، فلما خرجت  ٌم فيه، فنوَّ فدلني عليه، فاإذا اأبوه َقيِّ
)2) بي الرجل، واأََدَبني تلك  من ذلك النعيم كخروج اآدم من اجلنة )وهو مليم) َب�سَّ
اإليه ويف  و�ِصْرت  اإنعامه،  ال�صكر على  له  واأْجَزْلُت  َدْعوته،  ْيُت  فلبَّ اإىل طعامه،  الليلة 
اأمعائي وقوب)3)، ولأ�صرا�صي رقوب)4). فلما حظيت باأن�صه، وح�صلت يف جمل�صه، 

و�صع اخُلَوان)5)، وهو مييد من الطعام باألوان، فاأكلنا و�صربنا، ولعبنا وطربنا.

))) الر�صيد: اأي مدينة ر�صيد. )م).
)2) َب�سَّ بي: الَب�س: اللُّطف والطالقة والإقبال. )م).

)3) الُق�صم الياب�صة، رقوب: عجز. )م).
)4) وقوب: ثغرات وفتحات. )م).

)5) اخلوان: ما يوؤكل عليه. )م).
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اإىل  اأت�صوف  راط،   ال�صِّ وُمرَّ  ُحْلو ال�صرتاط)))،  حكاية: مازلت مذ عرفت 
روؤية دمياط، ملا بلغني عنها من كرثة �َصَمِكها واأَْطَياِرَها، وُرْخ�ِس اأ�صعارها، وكان بي 
نََهٌم اإىل اأكل ال�صمك �صديد، وَقَرم)2) اإىل الع�صفور ما عليه من َمزيد، وقد قال يف 

ا وهزل:  الأول من اأجاد القول جدًّ

�لِكي�َشا َما �إْن َنِدْمُت َعلى �ِشَر�ِء �حلوِت يف ِفيه  �أْفَرْغُت  و�إْن   َوْقٍت 
و�ِحًد� ِفْل�ًشا  فيه  �أُْنِفُق  ُكْنُت  ُفُلو�َشا �إِْن  ��ْشَتَحاَل  َقْد  ِفيه   �أَْلَقاه 

األقى �صبكته يف البحر، وهو  اأبلغ �صاحلها حتى راأيت �صياًدا قد  اأكد  فلم 
فقلت:  عليه،  و�صلمت  اإليه  فتقدمت  َجِر،  ال�صَّ �ِصَمُة  طلعته  ويف  َوِلًها)3)  ُمْبَتِئ�ٌس 
اأجذب ال�صبكة با�صم اهلل على بختي، واإن كنت اأَْعَهُدُه ميرُّ دائًما من حتتي، فاإن 
ا�صتملت على حيتان �صغرية، اأديت اإليك قيمتها موفورة، واإن حوت الكبرية، كان 
َي بذلك، وقال ح�صبي اهلل الويل املالك،  يل اأن اأنال منها جمانًا ح�صة وفرية، َفَر�صِ
فلما اأخرجها اإذا بها قد ا�ْصَتْوَعَبْت من كبار ال�صمك، ما مل يكن َعِهَد مذ َدَرَج 
ة)5)، فاأوقدت جنبه ناًرا.  ْرِط ُغ�صَّ ه)4) من ال�صَّ ٍة، وقد اأَْجَر�صَ و�َصَلَك، فجاد عليَّ ِبِح�صَّ
وبعثت اإىل ال�صوق من ا�صرتى يل ُخْبًزا وَعَقاًرا، وِمْلًحا واأَْبَزاًرا)6)، ومازلت اأ�صوي 

))) ال�صرتاط: �صري الطعام ب�صهولة يف احللق. )م).
)2) الَقَرم: �صدة الرغبة. )م).
)3) َوِلًها: حزيًنا متحرًيا. )م).

)4) اأجر�صه: اعرت�س حلقه عند البلع. )م).
)5) الغ�صة: ما يقف يف احللق عند البلع. )م).

)6) الأبزار: ما يلقى يف الطعام من التوابل. )م).
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وا�صتحال  ِحري)2)،  والزَّ ِة  بالَهْي�صَ ُمِنيُت  حتى  ا�صتفاًفا،  واأ�صرب  التفاًفا)))،  واألتقم 
علي التقدم والتاأخر يف املاآب وامل�صري.

ومطارحتهم  الرجال،  جمال�صة  من  �صنًكا  �صدري  يف  وجدت  حكاية: 
والتنقل،  والتحول  التبدل،  حب  على  الإن�صان  ُجِبل  وقد  والأمثال،  احلديث 
الدمن  الإدمان  ويف  والوبال،  الثبور  املثابرة  يف  ويرى  طال،  اإذا  النعيم  في�صاأم 
والوبال، فتحريت جمال�صة ال�صبيان، واخلو�س معهم يف �صار وكان، فلم اأكد اأخرج 
من غرفتي حتى راأيت زمرة منهم يلعبون بالفئال)3) والأوتاد، وي�صجون �صجيج 
النا�س يف يوم اجلراد، فتوهمت اأن بي �صمًما اأو ملًما)4) اإذ مل اأ�صمعهم على قربهم 
فدعوت  ال�صفة،  هذه  على  لغطهم)5)  علّي  لعظم  �صمعتهم  اأين  ولو  الغرفة،  من 
نغمته  �صماع  عند  روعي  ف�صكن  ركًزا)7)،  وكلمني  اإيلَّ حفًزا)6)،  فح�صد  اأحدهم 
الرخيمة، واأيقنت اأن حا�صة �صمعي بقيت يفَّ �صليمة، فحمدت اهلل )تعاىل) على 

لطفه بي، وزاد يف ِع�ْصرة الأولد اإربي. انتهى.

))) األتقم التفاًفا: اللفف يف الأكل: الإكثار والتخليط. )م).
)2) الهي�صة: مر�س يف املعدة ي�صبب القيء، والزحري: خروج ال�صوت اأو النَف�س باأنني. )م).

)3) الفئال: لعبة لل�صبيان، يخبئون ال�صيء يف الرتاب، ثم يق�صمونه ويقولون: يف اأيِّها هو؟ )م).
)4) اللمم: اجلنون اأو م�س اجلن. )م).

)5) لغطهم: اللغط: الأ�صوات املُبهمة املخَتَلطة. )م).
)6) حفًزا: احلفز: احلث والإعجال. )م).

كز: هو ال�صوت لي�س بال�صديد. )م). )7) ركًزا: الرِّ
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�إجناز كتاب �لفارياق

ثم ورد اإيلَّ كتاب من اخلواجا روفائيل كحال، يوؤذن بنجز حروف للفارياق، 
ف�صافرت اإىل باري�س، وملا علمت اأن طبعه ل يتم يف مدة ق�صرية، رجعت اإىل لندرة، 

وكانت �صحف الطبع تر�صل اإيلَّ هنا لأ�صلحها ثم اأعيدها، وهكذا جنز الكتاب. 

�أ�شفار بني لندرة وباري�س

ثم ملا فتح معر�س التحف يف باري�س، وذلك يف 5) اآيار �صنة 855) �صافرت 
اأي�ًصا لأ�صاهده، وهو بناء جليل من حجر لكنه لي�س يف كرب معر�س حتف لندرة، ومل 
يكن يحوي ب�صائع متنوعة ما حوى ذاك، اإل اأن من حذق الفرن�صي�س اأنهم ين�صدون 
الأمتعة بنوع تبدو به للعني رائقة فائقة، وف�صاًل عن ذلك فاإن النا�س كان همهم يف 
تلك ال�صنة اتقاء م�صار احلرب وغوائلها، وكان الذين عر�صوا ب�صائعهم فيه خم�صة 
وع�صرين األًفا، منهم ع�صرة اآلف من الغرباء. وقد راأيت فيه حلي امللكة زوجة امللك، 
وهي مما يفوق الو�صف، ثم عدت اإىل لندرة ثم �صافرت بعدها مرتني اإىل باري�س، ثم 
عدت وكانت عودتي هذه املتممة للع�صرين مرة من زيارتي لندرة، وحيث وجدت 
ا وافًيا،  ا فيها، وجب عليَّ اأن اأ�صف ما فيها مما يحمد ويذم و�صًفا تامًّ نف�صي هذه املرة قارًّ
اأَلَّف  اآنًفا من اأن ال�صيخ رفاعة بك  واإمنا مل اأطل الكالم يف و�صف باري�س ملا تقدم 

رحلته فيها؛ ولأن البلدة معروفة عند �صكان البالد ال�صرقية اأكرث من لندرة.
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ويجب قبل ال�شروع يف الو�شف اأن تعلم اأن م� قيمته من امل�أكول وامل�شروب يف 
ب�ري�س فرنك، ففي لندرة �شلني غ�لًب� واأن نفقة ال�شفر من لندرة اإىل ب�ري�س يف املحل 
الث�ين من الرتل ال تزيد على اأحد وع�شرين �شليًن�، �شواء ك�ن على طريق ه�فر اأو 
دي�ن اأو بولون اأو ك�يل، وذلك يف ظرف خم�س ع�شرة �ش�عة، بع�شه� يف �شكة احلديد، 

وبع�شه� يف البواخر. 

وهذه الب�خرة التي جتري م� بني �شواحل اإنكلرتة وفرن�ش�، لي�شت كتلك التي 
جتري يف بحر الروم، ف�إنه� قذرة، وَقلَّ اأن جتد فيه� فرا�ًش� للنوم، ف�إن ق�شر امل�ش�فة بني 
االأر�شني ق�شره� على اأن تكون للتج�رة اأوىل من اأن تكون للرك�ب، واأق�شر امل�ش�ف�ت 
هي التي ي�ش�فر فيه� من دوفر اإىل ك�يل، واالأفق ملن يجهل اأحوال لندرة اإذا �ش�فر من 
اإليه� يف النه�ر؛ الأنه ي�شعب عليه يف الليل وجدان حمل  ب�ري�س اأن يجعل قدومه 
يبيت فيه، مل� اأن احلوانيت واملب�يت كله� تقفل يف ال�ش�عة الث�منة لياًل، ف�أم� يف ب�ري�س 

فال يعدم اأن ي�ش�دف مبيًت� يف اأي وقت واأي منزل �ش�ء.





�إح�ساء�ت و�أرقام

ك�ن عدد اأهل لندن يف �شنة 1801: 958.863، ويف 1811: 1.138.815، 
ويف 1851: 2.362.136 ويف 1857 2.625.000 )1)، ق�ل بع�س املوؤلفني: اإن دورته� 
اإذا ك�ن  اأي�م  �شبعة وخم�شون مياًل ون�شف ميل، وذلك عب�رة عن �شفر نحو ثالثة 
ي�ش�فر يف كل يوم قدر ع�شرين مياًل، وتف�شيله� من �ش�شويك اإىل كنت�س تون اثن� ع�شر 
مياًل، ومن كنت�س تون اإىل ملول �شبعة ع�شر مياًل ون�شف، ومن ملول اإىل �ش�شويك 
ثم�نية وع�شرون مياًل، وق�ل اآخر: اإن لندن اأ�شح مدن الع�مل هواء، والدليل على ذلك 
م� ذكر يف اإح�ش�ئي�ت املوت من اأنه ميوت فيه� من كل األف خم�شة وع�شرون، ويف 

غريه� ميوت من االألف من ثالثني اإىل اأربعني. 

اأي�ًش�  )1) وبلغ عدد �شك�ن لندرة يف �شنة 1880  3.700.000 وم�ش�حة املدينة وجت�رته� وجميع متعلق�ته� زادت 
بن�شبة ذلك.

�لكالم على لندن �أو لندرة
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لندن.. �لتاريخ و�ملوقع

وق�ل اآخر: اإن لندن اأغنى مدن الع�مل واأكربه�، زعم بع�س اأنه� ك�نت مدينة من 
قبل امليالد ب�ألف وم�ئة و�شبع �شنني، وقبل ت�أ�شي�س رومية بثالثم�ئة واأربع وخم�شني 
ب�أربع وخم�شني �شنة، ويف  ا للطرينوبنت ومللوكهم قبل امليالد  �شنة، واأنه� ك�نت مقرًّ
�شنة 61 بعد امليالد ك�ن الروم�نيون ي�شمونه� لندينيوم، وهو ا�شم ملقر التج�ر يف ذلك 
ة من لود ا�شم مللك قدمي  الع�شر ول�شوق املع�مالت واملب�يع�ت، وزعم بع�س اأنه� ُم�ْشَتقَّ
ة من لني دين. اأي بلد على بحرية،  وزعم اآخر اأنه�  يف بريت�ني� - واالأ�شح اأنه� ُم�ْشَتقَّ
ك�نت ت�شمى يف الزمن القدمي لندنبورغ كم� يق�ل االآن لق�عدة �شكوتالند اإيدنبورغ. 

من  مياًل  نحو خم�شني  بعد  على  التيم�س  نهر  على  لندن  موقع  اآخر:  وق�ل 
فوهته، وقد �شدق م� و�شفه� به �ش�ي بقوله: لي�شت لندن مدينة واحدة، واإمن� هي 
الدقيق 1.600.000 كوارتر  لزم الأهله� من  ب�لبن�ء. ويف �شنة 1849  اإقليم مغ�شى 
)نوع من الكيل)، ومن الغنم 1.000.000، ومن الثريان 240.000، ومن العجول 
28.000، ومن اخلن�زير 35.000، ويف اأحد اأ�شواقه� امل�شمى )ليدن ِهْل) ِبيَع يف �شنة 
واحدة من الطيور 4.024.000، ومن ال�شمك امل�شمى »�شمونً�« 3.000.000، وهذا 
كل  املزر،  من  ك�لن  مبقدار 43.200.000  امل�شروب  من  غ�شل  امل�أكول  من  القدر 
ك�لن ميالأ نحو خم�س زج�ج�ت من زج�ج اخلمر املعت�د، ومبقدار 2.000.000 من 
االأرواح، ومبقدار 65.000 ق�شبة من اخلمر، كل ق�شبة يف عرفهم ت�شع �شتني ك�لن�، 
وفيه� 13.000 بقرة لالحتالب، 360.000 قنديل ي�شعل ب�لغ�ز، ينفد منه� يف كل 
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اأربع وع�شرين �ش�عة 13.000.000 قدم مكعب من الغ�ز، ومتد االأهلني من امل�ء بنحو 
44.338.328 ك�لًن� يف كل يوم، وي�شتعمل الأجل ا�شطالئهم.

اأكرث  الع�م  األف �شفينة لنقل الفحم، فتحمل يف  اأكرث من  ولوازم  املع�مل 
الن�ر منه� على بعد 32 مياًل، وفيه�  من 3.000.000 طن، وكثرًيا م� روؤي دخ�ن 
من اخلي�طني 23.517، ومن االأ�ش�كفة 28.579، ومن اخلي�ط�ت و�ش�نع�ت برانيط 
الن�ش�ء اأكرث من 40.000، ومن اخلدمة 168.701. وق�ل اآخر: يوجد يف لندرة من 
اأهل اإرالند اأكرث مم� يوجد يف دبلني ق�عدة بالدهم، ومن اأهل �شكوتالند اأكرث مم� يوجد 
يف اإيدنبورغ، ومن اليهود اأكرث مم� يوجد يف فل�شطني، ومن الروم�نيني 100.000، وهو 
اأكرث مم� يوجد يف رومية، ومن اجلرم�نيني 60.000، ومن الفرن�شي�س 30.000، ومن 

الطلي�نيني 6.000.

اأمي�ن مر�شالن  اإن مدينة لندرة يف قول  وق�ل بع�س املوؤلفني من الفرن�شي�س 
ا، وا�شتق�قه� من لفظة لون مبعنى �شفينة، ودين��س اأي مدينة، فك�أنك قلت:  قدمية جدًّ
مدينة ال�شفن، وذهب بع�س اإىل اأن ا�شتق�قه� من لون: اأي غي�شة ودن: اأي مدينة، 
على  �شك�س  مدل  اإقليم  فهو يف  موقعه�  اأم�  ق�ل:  غي�شة،  مدينة يف  قلت:  فك�أنك 
ت�شعة و�شتني األف ذراع من فم نهر التيم�س، وعلى ثالثم�ئة وت�شعة و�شبعني األف 
اأهاًل، رقعته� م�ئة األف ذراع مربع، واأهله�  ذراع من ب�ري�س، وهي اأكرث مدن الع�مل 
2.013.000، منه� 1.076.956 ذكور، والب�قي - وهو 936.044 - اإن�ث، قلت: وقد 
تقدم م� زادت به اإىل �شنة 57، فينبغي اأن تقي�س عليه �ش�ئر الزي�دات، ويولد فيه� يف 
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الع�م نحو 85.000، وميوت نحو 74.000، واملح�شوب اأنه يولد فيه� يف االأ�شبوع نحو 
األف وثم�من�ئة نف�س، منهم 960 ذكوًرا، و840 اإن�ثً�، وميوت فيه� نحو 1.300 نف�س. 

الك�تب  واللورد بريون  ال�ش�عران،  وبوب  امل�ش�هري ملطون  فيه� من  ولد  وممن 
ال�ش�عر االأديب، ودفن فيه� من ال�شعراء الكب�ر خم�شة وع�شرون.

ق�ل: وهي حتتوي على 288.000 دار تغل يف الع�م 220.000.000 فرنك، 
وعلى 15000 �ش�رع وزق�ق وتربيعة، وقد ات�شعت من مدة خم�شني �شنة اأكرث من 
�شعفني مم� ك�نت يف ال�ش�بق. وق�ل موؤلف الهرالد ك�نت لندرة يف �شنة 1831 ت�شتمل 
على ن�شف م� ت�شتمل عليه اليوم )اأي �شنة 62) اأو اأكرث فك�ن فيه� من ال�شك�ن مليون 
وثالثة اأرب�ع ومن امل�ش�كن 160.000 ف�ش�ر فيه� من النوع االأول 2.800.000 ومن 

الث�ين 360.000. 

وق�ل اآخر: ويرد اإليه� وي�شدر عنه� من ال�شف�ئن التج�رية نحو 5.000 �شفينة 
واأربعة اآالف اأخرى م�شتخدمة لثم�نية اآالف نوتي واأربعة اآالف �ش�نع. وراأ�س امل�ل 
بلغ �شتة  ب�لغ�ز -  اأخرج يف عمل االأقنية واملج�ري - وغري ذلك مم� يخت�س  الذي 
و�شبعني مليونً� وثالثم�ئة وخم�شني األًف� من الفرنك، وامل�شروف على التنوير يف الع�م 

يبلغ �شتة ع�شر مليونً�. 

واأربعون  وثالثم�ئة  غي��س،  و�شت  احلديد  ل�شكة  مواقف  ثم�نية  لندن  ويف 
كني�شة ومعبًدا للمت�أ�شلة، ورمب� ك�ن املعبد داخل الكني�شة، وثالثم�ئة و�شبعون معبًدا 
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دواوين  وثم�نية  �شجًن�،  ع�شر  واأربعة  للتعليم،  مكتًب�  واأربعون  وثالثم�ئة  للمتفرعة، 
من  امل�أكوالت  لبيع  �شوًق�  وخم�شون  ثي�طًرا،  اأي  ملًهى:  وع�شرون  واثن�ن  لل�شرطة، 
اللحم والدج�ج والبقول ونحوه�. و�شوق القمح فيه� كلف 90.000 لرية، وعدد م� 
يذبح يف الع�م من البقر لطع�م اأهله� 190،000 راأ�س، ومن الغنم 776.000 ومن 
اخلرف�ن ال�شغ�ر 250.000، ومن العجول قدره�، ومن اخلنزير 270.000، يبلغ وزنه� 

يف اجلملة ثالثم�ئة وثالثة و�شبعني مليونً� وم�ئتني وثم�نية اآالف رطل من اأرط�لهم. 

ورطل لندرة قدر رطل تون�س وهو عب�رة عن �شت ع�شرة اأوقية، وثمنه كثمنه، 
م كل رطل بن�شف �شلني يف اإجم�ل بع�شه ببع�س، بلغ ثمنه� م�ئة و�شبعني  ف�إذا ُقَوّ
مليونً� و�شبعم�ئة األف وخم�شة وخم�شني األف فرنك، يخ�س كل اإن�ش�ن على حدته 
141 رطاًل، وهو اأكرث  مم� يخ�س كل واحد يف ب�ري�س ب�شعف مثله،  وامل�شروف من 
ال�شمك 120 األف طن، ومن الزبدة اأو ال�شمن 11.000 طن، ومن اجلنب 13.000، 
ومن القمح 36 مليونً� من الكوارتر، ومن الفحم ثالثة ماليني طن، ومن اللنب 40 
اأطن�ن، ومن  برميل، والربميل عب�رة عن �شتة  األف  مليون زج�جة، ومن اخلمر 65 
االأرواح 80 مليون ليرت، ومن املزر واجلعة مليون� برميل، قلت: وفيه� 4.557 ح�نة يب�ع 

فيه� املزر و�ش�ئر اأنواع ال�شراب. 
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اإ�شك�ٍف)1)، و 14.500خي�ط، و 13.200 جن�ر، و6.830  ق�ل: وفيه� 16.500 
بن�ء، و 2.320 �ش�نًع� يف الر�ش��س و 5.049 جلف�ًط�)2) و 2.670 �ش�نًع� يف للربانيط، 
اأدوية، و 2.140 �ش�نًع�  ب�ئع  و 2.640 يف ال�ش�ع�ت، و 5.400 يف اخل�شب، و 1.099 
للرباميل، و 3.700 طبَّ�ع، و 1.010 �شن�ع لعجالت املراكب، و 2.100 حالق، و 910 
من �شن�ع احللواء، و 4.330 جزاًرا، و 1.590 ت�جًرا يف اجلنب، و 1.080 يف ال�شمك، 
و 1.090 يف التبغ، و 2.170 ت�جًرا يف العواجل والعجالت، و 5.660 خب�ًزا و 4.640 
ت�جًرا يف ال�شمع وال�شكر وال�ش�بون ونحوه�، و 4200 بزاًزا، و 10.450 ب�ئًع� للحليب، و 
2.810 للجواهر، 7.800 �ش�ئق ع�جلة وح�فلة، و 742 ب�خرة جتري يف نهر التيم�س كم� 

جتري احلوافل يف طرق املدينة، وذلك م� بني ر�شمند وكراف�شند وم� حولهم�.

�أ�سهر مو��سعها

واأ�شهر املوا�شع فيه� الرتبيعة املعروفة ب��شم ترافلكر )حمرفة عن طرف الغرب)، 
� من املرمر، ارتف�عه 176 قدًم� وفوق العمود متث�له، وعلى ج�نبي  فيه� عمود فل�شون مبنيًّ

ال�ش�حة عين�ن ن�ش�خت�ن، قب�لتهم� �شورة امللك �ش�رل�س االأول من نح��س.

قلت: ق�ل بع�س: اإن عمود نل�شون هو من حجر ُجِلَب من بورتالند، وك�ن 
ن�شبه يف �شنة 1743، وعليه �شرف من نح��س، �شنعت من مدفع اأخذ من الفرن�شي�س، 
وخلزي الدولة واأهل البالد بقي غري متمم، وقد بلغت نفقته 33.000 لرية، وممن تربع 

)1) اإ�شك�ف: �ش�نع االأحذية وُم�شلحه�. )م).
)2) جلف�ط: �ش�نع ال�شفن. )م).
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يف العط�ء الإن�ش�ئه قي�شر الرو�س، ف�إنه اأعطى خم�شم�ئة لرية، وهو اأكرث م� تربع فيه لهذا 
االإن�ش�ء، وعنده متث�ل كرلو�س اأو �ش�رل�س االأول، �شنع يف �شنة 1633 اهـ.

فيه�  �ش�ر  التي  الفرن�شي�س  مبراكب  ظفر  الذي  هو  املذكور  نل�شون  اأن  واعلم 
ن�بوليون وجنده اإىل م�شر ف�أحرقه� عند اأبي قري، وذلك يف �شنة 1799، واأتلف اأي�ًش� 
بوارج فرن�ش� واإ�شب�ني� يف احلرب املعروفة برتافلكر عند راأ�س فن�شتري، وذلك يف �شنة 
1805، وك�نت �شفن االإنكليز 28 �شفينة، و�شفن الدولتني املذكورتني 32، ويومئٍذ 
قتل وهو عند االإنكليز معظم الذكر؛ ال يزالون يلهجون)1) مب�ش�عيه البحرية لهجهم 

مب�ش�عي الدوك)2) ويلنكطون الربية، وك�ن مولده يف �شنة 1758. 

اأعظم ن�شرة  اأن ن�شرة االإنكليز يف احلرب املذكورة هي  ويف معجم االأوق�ت 
ح�زوه�، وك�ن للفرن�شي�س من البوارج 18، ولالإ�شب�نيول 15، ولالإنكليز 27، وبعد 
قت�ل �شديد اأ�شر اأمريال الفرن�شي�س وغريه، وتلف لهم 19 �شفينة، غري اأن االأمريال 
نل�شون القى منيته يومئٍذ، فق�م مق�مه كولن وود، وك�ن ا�شم �شفينته فكطوري: اأي 
ن�شرة، واآخر اإ�ش�رة �شدرت من نل�شون قبل ال�شروع يف القت�ل قوله: اإن اإنكلرتة تتوقع 
من كل اإن�ش�ن اأن يق�شي الواجب عليه، وك�ن ذلك يف احل�دي والع�شرين من ت�شرين 
االأول �شنة 1805. قلت: وهذا عندهم من الكالم البليغ، ولذلك كتبت هذه اجلملة 

على العمود الذي تقدم ذكره.

)1) يلهجون: يلهج ب�الأمر: يولع به ويعت�ده. )م).
)2) الدوك: تعني الدوق. )م).
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ويف كت�ب اآخر ي�شمى تعليق�ت وم�ش�ئل، اأن بع�س خدم نل�شون - وك�ن به 
غفلة - ق�ل: ك�ن �شيدي اإذا ب��شر احلرب يلب�س اأح�شن لب��شه املن�شبي، فكنت اأنه�ه 
عن ذلك، فيقول يل: مه ف�إين اأق�شي احلرب ب�أفخر لب��س يل، ف�أقول له: بل االأَْوىل 
اأن تلب�شه بعد اأن تفرغ من احلرب، ق�ل: ولو اأين كنت ح��شًرا يوم ت�فلكر مل� اأ�ش�به م� 

اأ�ش�به بذلك اللب��س الذي ترداه.

ق�ل املوؤلف االأول: وفيه� اأي�ًش� عمود اآخر ُبِني تذكرة للحريق الذي وقع يف 
لندرة �شنة 1666، بلغت نفقته 13.700 لرية، وارتف�عه م�ئت� قدم وقدم�ن، وهو اأجوف 
ي�شتمل على 345 درجة، وارتف�ع �شرفته 42 قدًم�، واآخر ن�شب يف �شنة 1833، عليه 

متث�ل ابن امللك جورج الث�لث، ارتف�عه 124 قدًم�، وعلو التمث�ل 14 قدًم�. 

ق�ل: واأعظم كني�شة للربوت�شت�نت كني�شة م�ر بول�س يف املدينة املذكورة، بنيت 
على هند�شة كني�شة م�ر بطر�س برومية، ابتدئ ببن�ئه� يف �شنة 1666، وجنز يف خم�س 
وثالثني �شنة، وبلغ جملة م� اأنفق عليه� 37.500.00  فرنك، جمع ذلك من ط�شق)1) 
جعل على الفحم، وطوله� خم�شم�ئة قدم، وارتف�عه� اأربعم�ئة واأربع اأقدام، وو�شعه� 

30 فدانً�  انتهى. قلت: و�شي�أتي ذكر لهذه الكني�شة.

)1) ط�شق: �ِشْبه اخلراج وله مقداٌر معلوم. )م).
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نهر �لتيم�س وج�سوره

ثم اإن هذه املدينة �شطران يخرتقهم� نهر التيم�س، اأحدهم�: لي�س فيه �شيء ي�شر 
االأ�شراف  فيه  تقيم  الذي  وهو  والث�ين:  دي�ر وطرق وحوانيت،  عب�رة عن  ف�إنه  الن�ظر، 
واالأعي�ن ي�شتمل على اأ�شي�ء كثرية بديعة �شيمر ذكره� بك اإن �ش�ء اهلل، وهذا النهر مبني 
عليه عدة ج�شور: اأحده�: وهو اأول م� يراه الق�دم اإىل لندرة، اجل�شر الذي يق�ل له: ج�شر 
لندن، طوله 928 قدًم�، وهو مبني من حجر �شلب، وي�شتمل على خم�س قن�طر، علو كل 
منه� 28 قدًم�، ُبِدئ به �شنة 1825، َوُفِتَح يف �شنة 1831، واأنفق فيه نحو مليوين لرية، 
وعليه فواني�س للتنوير، �شنعت من مدفع اأخذ يف حرب اإ�شب�ني� وال يزال مزدحًم� للن��س 
واخليل واحلوافل والعواجل، حتى اإن من ي�ش�ء اأن مير فيه من جهة اإىل اأخرى يعر�س 
نف�شه للخطر، فيلزمه اأن ي�شري على �شمت)1) واحد، ومن ير ازدح�م الن��س عنده ومل يكن 
قد اأَِلَف اأحوال البلد يظن اأن الن��س مت�أهبون للخروج اإىل احلرب والقت�ل، اإذ مير عليه يف 
كل دقيقة نحو ع�شرين مركبً� م� بني ع�جلة وح�فلة وعجلة وم� اأ�شبه ذلك، وعنده عمود 

�ش�هق من حجر ومتث�ل للملك وليم الرابع من رخ�م. 

على  الرب  مراكب  من  األًف�  �شتون  ال�شتي  اإىل  يوم  كل  يف  يرد  بع�شهم  ق�ل 
اختالف اأنواعه� يف نحو خم�شني �ش�رًع�، منه� اثن� ع�شر األف مركب مير على ج�شر 
لندن يف ظرف اأربع وع�شرين �ش�عة ف�إذا ح�شبت رجوعه� عليه ك�ن لكل �ش�عة األف 
مركب. الث�ين: اجل�شر امل�شمى �شوث ورك طوله 708 اأقدام، وله ثالث قن�طر من 

)1) �شمت: طريق. )م).
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)1) لرية.  نفقته 8.000  َوُفِتَح يف �شنة 1819، وبلغت  به �شنة 1815،  ُبِدئ  حديد، 
الث�لث: اجل�شر امل�شمى بالك فرير، ُبِدئ به يف �شنة 1760، وفتح يف �شنة 1770، وهو 
ي�شتمل على ت�شع قن�طر، طوله 995 قدًم�، وبلغت م�ش�ريفه 152.840 لرية. الرابع: 
ج�شر واطرلو، وهو اأعظم ج�شر يف امل�شكونة، بدئ به �شنة 1811، وفتح �شنة 1817، 
وبلغت م�ش�ريفه اأكرث من مليون لرية، م� عدا القر�س الذي اأُِخذ من الدولة وقدره 
�شتون األف لرية، وهو بديع ال�شنعة كله من حجر املرمر، ي�شتمل على ت�شع قن�طر، 
�شعة كل منه� 120 قدًم�، وارتف�عه� خم�س وثالثون، وطول اجل�شر 1380 قدًم�، وقد 
جعل على كل م�ر به ِبِني)2) فج�ء املجموع من ذلك يف �شنة واحدة 4.676 لرية، 

ُه بع�شهم من عج�ئب الدني�. َوَعدَّ

املوؤلفني:  بع�س  ق�ل  �شنة 1815،  يف  امل�شهورة  واطرلو  واقعة  وك�نت  قلت: 
اأن  يرجو  األًف�، وك�ن  اأحد و�شبعون  االإنكليز ومعه من اجلي�س  ن�بوليون على  زحف 
يف�شلهم بكرثة العدد، اإذ مل تكن ع�ش�كرهم تنيف على ثم�نية وخم�شني األًف�، لكنهم 
�ش�بروا ودافعوا ع�ش�كره من ال�ش�عة الت��شعة �شب�ًح� اإىل ال�ش�بعة لياًل، فلم� راأى منهم 
اجلالدة والثب�ت ابتداأت ع�ش�كره اأن ترتاخى، ثم ات�شل ب�الإنكليز بولو ومعه خم�شة 
القت�ل  ن�ر  ب�الإطالق عليهم، ف�حتدمت)3)  اأمر دوك ويلنكنطون  األًف�، وحينئٍذ  ع�شر 
واحد  و�شتم�ئة  واألف  �ش�بًط�  وع�شرون  م�ئة  االإنكليز  من  َفُقِتل  احتدام،  اأي  بينهم 

)1) كذا ج�ء يف الطبعة املعتمدة، ويف الطبعة االأوىل: »ثم�من�ئة األف لرية«. )م).
)2) ِبِني: ُعملة بريط�نية. )م).

)3) ف�حتدمت: ف��شتدت. )م).
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وخم�شون نفًرا، وُجرح 436 �ش�بًط�، وخم�شة اآالف واأربعم�ئة و�شتة وخم�شون نفًرا، 
ب�ري�س  اإىل  الرجوع  اإىل  ن�بوليون  ا�شطر  ويومئٍذ  اأكرث،  الفرن�شي�س ك�نوا  قتلى  ولكن 
ليجند جي�ًش� اآخر، فلم يوافقه اأهل ال�شورى؛ الأنه ك�ن قد تلف معه اأربعة جيو�س من 

قبل، ف��شطر اإىل اأن يخلع نف�شه على م� ذكر �ش�بًق�.

اخل�م�س: اجل�شر اجلديد امل�شمى ب�ملَُعلَّق، الأنه غري مبني على قن�طر، له ثالث 
ا، وهو اأعلى ج�شر يف الدني� من هذا الطراز، ُبدئ به �شنة 1814،  فتح�ت وا�شع�ت جدًّ
وفتح �شنة 1819، زنة م� فيه من احلديد 5.508 اأطن�ن. ال�ش�د�س: ج�شر و�شتيمن�شرت، 
بدئ به �شنة 1738، ومت يف �شنة 1750، طوله 1.228 قدًم�، وعر�شه 44، وله 15 
قنطرة، وبلغت نفقته 389.500 لرية، ومل� �شرع يف بن�ئه ح�شبه املهند�شون من اأح�شن 
ج�شور الدني�. ال�ش�بع: ج�شر فك�شه�ل �شنع من حديد �شلب، بدئ به يف �شنة 1811، 
وفتح يف �شنة 1816، طوله 798 قدًم�، وهو ي�شتمل على ت�شع قن�طر. الث�من: ج�شر 

همر�شميث، طوله م�ئة واثنت�ن وثم�نون قدًم�، وغري ذلك مم� ذكره يطول.

نفق �لتيم�س

ومن اأعجب م� بني على هذا النهر - واالأحرى حتته - املج�ز املعروف بتيم�س 
طنل، وهو مو�شع اأُن�شئ حتت امل�ء، طوله 1.300 قدم، ارتوؤي اإن�ش�وؤه يف �شنة 1825، ثم 
اأغلق لطُموِّ املي�ه عليه، ثم ا�شتوؤنف العمل فيه، وفتح �شنة 1843، بلغت نفقته 614.000 
لرية، وجملة م� يوؤخذ له من املتفرجني عليه يف كل �شنة نحو خم�شة اآالف لرية، وينزل 
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اإليه يف نحو م�ئة درجة من حديد، ويدفع على ذلك ِبني واحد، اأن�ش�أته جم�عة تعرف 
بجم�عة الطنل، ومعنى الطنل: القبو اأو ال�شرب اأو النفق، ويق�ل: اإن نقر ذراع واحد منه 
يف بع�س املوا�شع اأنفق فيه األف وم�ئت� لرية وبع�شه 120 لرية، والف�ئدة من اإن�ش�ئه مرور 
الن��س فيه من جهة لندرة االأوىل اإىل جهته� االأخرى، فهو مبنزلة اجل�شر، اإال اأين ذهبت 

اإليه غري مرة، فلم اأر فيه اإال املتفرجني، وقيل: اإن الغر�س منه ذكر �شرف للدولة. 

بو�خر �لتيم�س ومر�كبه

وترى البواخر جتري منحدرة و�ش�عدة يف هذا النهر م�شحونة ب�لرج�ل والن�ش�ء 
كم� جتري احلوافل والعواجل يف الطرق، وحني متر حتت القن�طر متيل ق�شب احلديد 
التي هي مداخنه� ليمكنه� الدخول، ف�إذا ج�وزته� اأع�دته� ك�أنه� قطعة واحدة، وعدة 
املراكب املن�شوبة اإىل هذا النهر بلغت - يف �شنة 1850 - 2.735، وعدة البواخر 
اإىل  318، ي�شتخدم فيه� 35.000 نف�س من الرج�ل والغلم�ن، ويف �شنة 48 ورد 
الكمرك 1.193.077 لريات،  اإىل  املك�س عليه�  �شفينة، ورد من  مر�ش�ه 42.145 
وك�نت قيمة اخل�رج منه 11.000 )1) لرية، وعدة املراكب التي ت�شري يف املدينة م� بني 
كبرية و�شغرية نحو �شبعة اآالف، وعدة ال�شنف امل�شمى هكني كرج 4.350، وعلى 
الكبرية وهي املعروفة ب��شم اأمنيبو�س ترى اأ�شم�ء احل�رات واالأم�كن التي ت�شري اإليه�، 
، وُكلٌّ منه� َي�َشُع  والبد اأن يكون مكتوبً� عليه� ا�شم البنك، ف�إنه� كله� متر به اإال م� َقلَّ
اثني ع�شر �شخ�ًش� بداخله� وت�شعة بخ�رجه�، ومن هذه احلوافل نحو �شتم�ئة ح�فلة، 

)1) كذا يف الطبعة املعتمدة، ويف الطبعة االأوىل 11.000.000 لرية. )م).
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ا�شرتته� جمعية واحدة مع لوازمه� من اخليل والعدد ب�أربعم�ئة األف لرية، فتكون كل 
واحدة منه� بنحو �شبعم�ئة لرية.

حو�فل باري�س ولندرة

يف  لي�س  اأنه  اأحده�:  وجوه:  من  معنتة)1)  ب�ري�س  حوافل  اإىل  ب�لن�شبة  وهي 
داخله� �شيء يتم�شك به االإن�ش�ن، ف�أول م� يدخله� ي�شتمر �ش�ئقه� يف ال�شري، فيرتنح 
الداخل مَينة وَي�شرة ورمب� وقع على بع�س اجللو�س، وكثرًيا م� يعجل البواب اإىل اإطب�ق 
الب�ب على يد الداخل، وكثرًيا م� وردت �شك�وى الرك�ب يف هذه اإىل الق�ش�ة، فمنهم 
من ح�شل اأر�ًش� ومنهم من خ�ب. الث�ين: اإنه اإذا ك�ن بني ال�شتة رجالن �شمين�ن 
�ش�ق املو�شع ب�لب�قي، اإذ ال يك�د ي�شع هذا العدد اإال ب�للز والت�ش�م، وقد وقع غري مرة 
واق وبني الرج�ل ال�شم�ن، ف�إن ال�ش�ئق ي�أبى  نزاع اأف�شى اإىل ال�شرع م� بني هوؤالء ال�شُّ
اأن ي�أذن لل�شمني يف اأن يتبواأ مو�شعني ويدفع عليهم� اأجرة واحد، ف�أم� يف ب�ري�س فبني 
كل ق�عدين ف��شل من ق�شيب نح��س، ف�لق�عد فيه� مقعًدا ال يك�د مي�س ج�ره وك�أمن� 

هو ق�عد على كر�شي بداره. 

الث�لث: اأنه قد يتفق اأن يكون اليوم ب�رًدا ويبتدر اأحد اجللو�س اإىل فتح اإحدى 
الطيق�ن من دون اأن ي�ش�أل ج�ره هل ي�شتطيب ذلك اأو ال، ف�إن كل واحد من الن��س 
اإن  الرابع:  غريه.  �شالح  نف�شه  �شالح  اأن يف  يرى  االإنكليز خ�شو�ًش�  ومن  عموًم� 
الداخلني ال يدفعون اجُلْعل عند الدخول كم� يفعل يف ب�ري�س، بل عند اخلروج، 

)1) معنتة: �ش�قة ومتعبة. )م).
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بني  م�  عبًث�  الوقت  ذلك  خالل  يف  ويذهب  ال�ش�ئق،  اإىل  االأجرة  اخل�رج  فيدفع 
ت�شريف الدراهم والق�ل والقيل. والبواب هن� اأبًدا معر�س راأ�شه للمطر وال�شم�س، اإذ 
ة)1) تقيه، بخالف البواب يف ب�ري�س، ولبوابي حوافل ب�ري�س �شريط من ق�شب  ال ُجنَّ
اأحدهم  اأطواق مالب�شهم، و�شفحة على �شدورهم توؤذن مبهنتهم، ومتى وجد  على 
مو�شًع� ف�رًغ� عند ب�ب احل�فلة قعد فيه واأف��س يف احلديث مع ج�ره، وعد نف�شه من 

جملة الرك�ب بال حم��ش�ة.

وهن�ك فرق�ن اآخران بني حوافل لندرة وب�ري�س، وهو اأن حوافل ب�ري�س لي�س 
له� مق�عد على ظهره�، فكل رك�به� يقعدون يف داخله�، فلهذا ك�نت اأطول واأو�شع 
من حوافل لندرة، وهي اأ�شق على اخليل، غري اأن الفرن�شي�س مل� ك�ن داأبهم وولعهم 
ال�شغر، ويف  التبديل والتغيري �ش�روا االآن ي�شنعون حوافلهم كحوافل االإنكليز يف 

جعل مق�عد له� على ظهره�. 

�ق �لعو�جل يف لندرة وباري�س �ُسوَّ

اأكرث  الغرب�ء  يتق��شون  ف�إنهم  �شطط وجف�ء؛  ذوو  لندرة  العواجل يف  و�شواق 
من املر�شوم عليهم من املريي، وحيث اإنهم يعلمون اأن اأ�شغر الق�ش�ي� ال تف�شل اإال 
بح�شرة الق��شي بعد ق�ل وقيل، واأنه لي�س كل اأحد يروم الت�شرف مبجل�س االأحك�م، 
فال ي�ألون جهًدا يف غنب الراكب، واأخذ �شيء منه زائد على املرتب، ومن لوؤمهم اأي�ًش� 

ة: ال�ش�تر الواقي. )م). )1) اجُلنَّ
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اأنهم قلم� ينبهون امل��شني يف الطريق قبل اأن يدركوهم، واإذا تكلفوا ذلك نبهوهم بنوع 
من ال�شتم، اأم� يف ب�ري�س ف�إن لل�شواقني �شيًخ� يف كل خط، فمتى ح�شل بني اأحدهم 
وبني امل�شت�أجر نزاع، ف�شله ال�شيخ. ومتى دخلت الع�جلة اأعط�ك ال�ش�ئق ورقة مطبوعة 

فيه� عدد ع�جلته، لتهديك اإىل معرفته عند االقت�ش�ء. 

�أجور �لنقل يف لندرة وباري�س

اأو قريًب� نحو �شلني، وال فرق يف  واجلعل على امل�شم�ر يف ب�ري�س بعيًدا ك�ن 
عدد الرك�ب، ف�أم� يف لندرة فعلى كل ميل ن�شف �شلني اإذا ك�ن راكب واحد، ولكن 
اإذا ك�نت امل�ش�فة مثاًل ميلني وادعى ال�ش�ئق اأنه� ثالثة، مل يف�شل بينك وبينه غري 
الب�أ�س والبط�س، ف�إن راآك اأ�شعف منه األزمك ثالثة، ف�أم� اإذا اكرتيت)1) ب�ل�ش�عة ف�شري 
اأنه يوجد يف هذه عواجل  فرنك�ن، غري  ب�ري�س  �شلين�ن، ويف  ُجْعله  لندرة  �ش�عة يف 
مفتوحة ت�شبه عواجل االأمراء والكرباء، ورمب� جره� ح�ش�ن�ن، ويف لندرة ال وجود له�. 
ومن الغريب اأن احلوافل التي جعله� يف لندرة اأغلى تكون اأبًدا م�شحونة ب�لرك�ب، 

والرخي�شة يعر�س عنه�.

�خرت�ع �لعو�جل بني �لفرن�سي�س و�لإنكليز

يف  الفرن�شي�س  من خمرتع�ت  هي  الكبرية  العواجل  هذه  اأن  بع�شهم  وعن 
زمن فرن�شوا االأول، ولكن مل يكن منه� حينئٍذ اإال اثنت�ن، ويف �شنة 1550 ك�ن منه� 

)1) اكرتيت: اأّجرت. )م).
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اإال يف عهد يوحن�  تتقن  الرابع، ولكن من غري �شيور، ومل  ثالث، وواحدة لهرني 
دوالف�ل، ف�إنه لعظم جثته مل يكن يقدر اأن ي�ش�فر اإال به�، وك�نت ملوك فرن�ش� من قبل 
ذلك ت�ش�فر على اخليل وامللك�ت يف حمف�ت واخلواتني يركنب وراء االأمراء، واأول 

ع�جلة ُرئيت يف اإنكلرتة ك�نت يف زمن امللكة م�ري، وذلك �شنة 1553 - وفيه نظر.

�إمد�د لندرة باملاء

ويف لندرة ت�شع جمعي�ت الإمداد �شك�نه� وم� يليه� ب�مل�ء ينفذ منه يف كل يوم 
�شتة واأربعون مليون ك�لن منه� ع�شرون مليونً� من نهر الت�م�س و�شتة وع�شرون مليونً� 
من النهر اجلديد ومن موارد اأخرى، وهذا الن�فد مواٍز لنهر عر�شه ت�شع اأقدام وعمقه 
ثالث، وجريه يف كل �ش�عة قدر ميلني وم�شروب ال�شك�ن كله من النهر اجلديد ومن 
نهر اآخر ي�شمى »يل ال« من نهر الت�م�س، وطول النهر الذي حفر حديًث� ثم�نية وثم�نون 

مياًل وقد مت حفره يف �شنة 1620 وا�شم من نهره �شرهف ميدلطون.

�سري �حلو�فل يف �إنكلرتة

ا حتى اإن اأحد املوؤلفني ق�ل:  ق�ل: وك�ن �شري مراكب الرب يف اإنكلرتة بطيًئ� جدًّ
اإن اخلوري اآدم على ترهله ك�ن مي�شي اأ�شرع منه�، وك�نت كثرًيا م� تن�شب يف الوحل 
وتقرقع، وق�ل اآخر: مل تكن احلوافل من قبل �شنة 1828 معروفة عند االإنكليز، فقدم 
اإليهم يف الت�ريخ املذكور رجل من فرن�ش� ا�شمه �شليري ف��شتعمله� عندهم، واالآن يوجد 
له� جمعية اإيراده� ن�شف مليون لرية يف الع�م، وراأ�س م�له� نحو 3.000.000. وعدد 
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احلوافل التي له� رخ�شة 3.000، وكل ح�فلة يف لندرة يلزم له� ع�شرة روؤو�س من 
اخليل، وعلف احل�ش�ن يقوم يف اليوم بنحو �شلينني.

جمعيات لتاأمني لندرة

وغري  واملعي�شة  والغرق  احلريق  ل�شم�ن  لندرة 76 جمعية  اأي�ًش� يف  ويوجد 
ذلك، وَقلَّ اأن توجد دار عظيمة اأو ح�نوت كبري اأو �شيء اآخر نفي�س من دون �شم�ن. 
و�شورته� اإذا خ�ف اإن�ش�ن على داره اأو �شفينته اأو اأمتعته من الن�ر اأو ال�شرقة ذهب اإىل 
جمعية منه�، واألزم نف�شه اأن يدفع لهم يف امل�ئة �شيًئ� معلوًم� اإىل اأجل م�شمى، ف�إذا 
هلك م�له غرمت اجلمعية قيمته، ف�أم� �شم�ن املعي�شة فهو اأن االإن�ش�ن يلزم نف�شه اأن 
يدفع يف كل �شنة �شيًئ� حتى اإذا م�ت ق�مت اجلمعية مبوؤنة عي�له، ولكل �شن مبلغ، 
ف�إن القوي املظنون تعمريه يدفع اأقل مم� يدفع الط�عن يف ال�شن، وقبل تدوين ا�شمه يف 
دفرت ال�شم�ن يك�شف الطبيب عن بدنه ليعلم هل فيه داء خفي اأو ال؟، ف�إن علم اأن 

به علة مل يقبل اأو يكلف دفع مبلغ وافر.

وللمريي اأي�ًش� �شيء مم� ت�أخذه اجلمعية، اإذ ال ي�شح انعق�د جمعية �شرعية 
اأو اإحداث �شيء �شرعي يف بالد االإنكليز من دون ُغْرٍم للَخْزنَِة، ويف املحرتف�ت 
ِونًَة من حديد ل�شون امل�ل واحللي وكواغد  الكبرية والدي�ر العظيمة يتخذون اأَ�شْ

امل�شرف وغريه�. 
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وعن بع�س املوؤلفني: مل تعقد جمعية �شم�ن احلريق من قبل 170 �شنة، 
فك�ن من يرزاأ)1) ب�لن�ر يجمع له مدد من الن��س، اإىل اأن انعقدت اجلمعية امل�شم�ة 
جنحت  اأن  فلم�  اأخري�ن،  جمعيت�ن  به�  اقتدى  ثم   ،1696 �شنة  يف  ب�ليد  اليد 
م�ش�عيهم� ت�بعتهم� على ذلك اأخرى، حتى بلغت االآن يف اململكة 74 جمعية، 
ويف �شنة 1805 قومت االأمالك التي �شمنت من خطر احلريق مب�ئة واأحد وثم�نني 
مليون لرية، ويف �شنة 55 بلغت 927.000.000، وقد اأطفوؤوا يف �شنة واحدة 390 

حريقًة، واأجنوا �شبعني نف�ًش�.

حمالت �ل�سيارفة يف لندرة

ويف لندرة 88 حماًل لل�شي�رفة، ولكن ال ينبغي اأن تفهم من لفظة ال�شرييف هن� 
م� تفهمه منه� يف البالد ال�شرقية، فتظن اأنه ي�شرف اللرية مثاًل ب�شلين�ت وي�أخذ عليه� 
فل�ًش� اأو فل�شني، واإمن� ال�شراف هن� هو من ت�أمتنه االأغني�ء والكرباء على اأموالهم فيدفعونه�، 
ة من الُكتَّ�ب  وي�أخذون منه ف�ئدته� يف الع�م، وكل واحد من هوؤالء ال�شي�رفة عنده ِعدَّ

�ب واخَلَدَمة، فمحرتفه عب�رة عن ديوان يدخل فيه الن��س اأفواًج� اأفواًج�. واحُل�شَّ

�ملن�ساآت �خلريية يف لندرة

ويف لندرة من املوا�شع املن�ش�أة للرِب وفعل اخلري م� ي�شعب عده ويع�شر حده، 
ق�ل بع�س املُْطِرين على االإنكليز -واأظنه اأمر�شون االأمرييك�ين امل�شهور: اإن االإنكليز 

)1) ُيرزاأ: ي�ش�ب. )م).
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اأكرث اخللق فعل خريات، واأظن ذلك ي�شدق عليهم من دون ِمَراء)1)، وه� اأن� اأبني 
لك بوجيز من القول عظم م� تفعله هذه االأمة من الرب واالإح�ش�ن، ف�إذا �شمعته ف�ق�س 
لنف�شك مب� تراه احلق، ف�أقول: اإن يف لندرة م�شت�شفي�ت للمج�نني واجلذمى ون�ق�شي 
واملحت�جني  والُعْمي،  والبكم  وال�شم  وال�شقط  واجلرحى  وللمر�شى  االأع�ش�ء، 
الرزق  من  وللمحرومني  م�شيبة،  وفدحته  نكبة  به  حلت  من  ول�ش�ئر  واالأ�شقي�ء 
ال�ش�لني  والإر�ش�د  واالأرامل،  وللغرقى  وللنغول  ولالأيت�م  ال�شيوخ،  من  وللع�جزين 
وحترير الرقيق والرفق ب�حليوان، م� عدا جم�ل التعليم والعب�دة ون�شر التوراة واالإجنيل 

وغري ذلك مم� يبلغ مئ�ت.

على  وغريه�  اأدوية  منه  وتوزع  فرا�ًش�،   580 برثولومي  �ش�ن  م�شت�شفى  ففي 
�شبعني األف �شخ�س يف كل �شنة، منهم اأربعة اآالف بداخله، ويف غري م�شت�شفى اآخر 
اأدوية وغريه� قدر م� يوزع من ذاك، ويف م�شت�شفى �ش�نت  530 فرا�ًش�، وتوزع منه 
ْمنى)2)، ويوجد  جورج 317 فرا�ًش�، ويوزع منه اأدوية وغريه� على كثري من املر�شى والزَّ
مثله� �شتة اأخرى ل�شف�ء االأمرا�س واجلراح ولرتبية النغول، يربى فيه نحو 400 ولد، 
واآخر الأجل تربية اأوالد الع�ش�كر البحرية واأوالد اأهل �شكوتالند، واآخر لرتبية اأوالد 

�لٌّ اأخرى لالأيت�م اأكرث من اأن تعد.  الع�ش�كر الربية، فيه األف ولد، وحَمَ

)1) ِمَراء: �شك. )م).
ْمنى: جمع »َزِمن« وهو �ش�حب الع�هة. )م). )2) الزَّ
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اأن��ًش�  ت�شتخدم  ف�إنه�  الغرقى،  االإن�ش�نية م�ش�ٍع حميدة ال�شتنق�ذ  هذا وللجمعية 
و�شف�ئهم، وجتود  وتبذل جهده� يف مداواتهم  ب�آالت خم�شو�شة،  الغ�رقني  ال�شتخراج 
ب�جلوائز على كل من ينقذ اأخ�ه يف الب�شرية، وكذلك يوجد جمعية الإغ�ثة الذين ي�ش�بون 

ب�لن�ر، ويف كري�شت ه�شبيت�ل يربي اأكرث من األف ولد، وُقل كذلك يف الب�قي، اهـ.

واملن�ش�آت  امل�شت�شفي�ت  جملة  اإن  نقلت:  منه  الذي  الكت�ب  �ش�حب  ق�ل 
اخلريية من عند لندرة وم� يليه� اإىل حد كرينت�س، وهي على ع�شرين دقيقة من لندرة 

، وتف�شيله� كم� ي�أتي:   ال تنق�س عن اأربعم�ئة واأحد وت�شعني حمالًّ

12م�ست�سفيات عمومية

50موزعات خم�سو�سة لأدو�ء كاجلدري و�ل�سل ونحوهما

35موزعات عمومية )وهي �ملو��سع يعطى منها �لدو�ء(

12جمعيات ومن�ساآت حلفظ �حلياة و�لأدب وح�سن �ل�سرية 

18جمعيات ملنع �جلر�ئر و�ل�سر 

14جمعيات لإغاثة �لذين هم يف �ل�سيق و�لفاقة)1( على �لعموم  

12جمعيات نظريها على �خل�سو�س 

14جمعيات مل�ساعدة ذوي �لكد و�لكدح 

11جمعيات لل�سم و�لبكم و�لعمي

103مد�ر�س وم�ست�سفيات وحمال لل�سدقة على �لعاجزين من �لَهَرم)2( 

)1) الف�قة: الفقر. )م).
)2) الَهَرم: ِكرَب ال�شن. )م).
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16جمعيات خريية جتري �أرز�ًقا عمومية مما يعرف عند �لعامة بعلوفة

74جمعيات خريية خا�سة بطبقات من �لنا�س خم�سو�سة 

31م�ست�سفيات لالأيتام ولغريهم من �لأولد �ملخذولني 

10حمال للرتبية و�لتعليم 

4حمال �أخرى مثلها

40جمعيات للمد�ر�س و�لكتب �لدينية وم�ساعدة �لكنائ�س وعيادة �ملر�سى 

35جمعيات للتور�ة و�لإجنيل و�ملر�سلني 

تبلغ م�ش�ريفه� يف وجوه م�ش�عيه� املتنوعة يف كل �شنة 1.774.733 لرية، 
اإن  اأي�ًش�:  ويق�ل  ا.هـ.  اخلري.  لفعل  املتطوعني  من  مليون  من  اأكرث  منه�  يجمع 
ق على الفقراء يف بالد االإنكليز من �شنة 1816 اإىل �شنة 1849 بلغ  جملة م� ُفَرّ
م�ئتي مليون لرية. واإيراد امل�شت�شفي�ت الكب�ر من الوقف وعدته� اأربعة ع�شر يبلغ 

.109.687

ويق�ل اإن يف م�شت�شفى �ش�ن برثولومي ي�شرف كل �شنة نحو ثالثم�ئة لرية 
ك�لن  و200  اخلروع،  زيت  من  رطل   2000 ونحو  للمر�شى،  ت�شقى  خمر  ثمن 
رطل  و1.000  الكت�ن،  بزر  من   � ِطنًّ و12  �شليًن�،   17 الك�لن  ثمن  االأرواح  من 



ا عن فنون �أوربا ك�سف �ملَُخبَّ
416416

من ال�شن�)1)، و27 قنط�ًرا من امللح و5.000 ي�رد من البفت للرب�ئط، و 29.700 
ُعْلقة)2)، وطن ون�شف من الرُّب)3)، و50 رطاًل من الع�شبة يف كل اأ�شبوع، وق�س 

على ذلك، وم�شروف م�شت�شفى كرينج يف ال�شنة ع�شرون األف لرية.

ويف هذه ال�شنة �شرف على التعليم يف بريت�ني� 541.223 لرية، وعلى العلوم 
والفنون 73.855 لرية، ومل� �شنَّت االإنكليز حترير الرقيق يف �شنة 1838 تطوعوا بع�شرين 
مليون لرية تعوي�ًش� ملواليهم، وبلغ م� جمع لهم يف لندرة يف ع�م واحد 1.360.464 
ويف �شنة 1848 ك�ن منهم يف امل�شت�شفي�ت 56.323، منهم 9.588 نغاًل اأمه�تهم يف 
اأمه�تهم يف اخل�رج. وجميع اجلمعي�ت تن�ل مدًدا من امللكة  امل�شت�شفى، و 4.175 
راأيت  ف�إذا  واالإح�ش�ن،  الرب  املتواطئة على  اجلمعي�ت  قدر هذه  وعلى  زوجه�،  ومن 
الفقراء يف لندرة توهمت اأن لي�س اأحد فيه� يعمل اخلري، ف�إنك ترى ن�ش�ء مي�شني على 
الثلج ح�في�ت ب�أخالق ثي�ب يظهر منه� موا�شع كثرية من اأبدانهن، وكثرًيا م� تراهن 

يلتقطن اجلذور من الطرق ونف�ية م� يرمى به من الطع�م من الدي�ر.

ا كفه اأخذه  وال يب�ح للفقري هن� اأن يتكفف، واإذا وجد اأحد ال�شرطة اإن�ش�نً� م�دًّ
واأودعه ال�شجن، غري اأن بع�شهم ال يتحرج من ذلك لياًل اإذا علم اأن ال�شرطي لن 

)1) ال�شن�: حبوب ال�شمر. )م).
)2) العلقة: كل م� ي�أكله االإن�ش�ن قبل وجبة الطع�م. )م).

)3) الرب: ع�ش�رة التمر املطبوخة، وهو اأي�ًش� م� يطبخ من التمر والعنب. )م).
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مع  يجرين  فهن  اإرالند،  ن�ش�ء  وخ�شو�ًش�  الن�ش�ء،  ذلك  يفعل  من  واأكرث  يب�شره، 
امل�رين، ويلحفن يف الطلب اإحل�ف الغرمي)1)، ف�إذا مل تنل اإحداهن �شيًئ� من غرميه� 
لعنته وان�شرفت، وكذلك ال يب�ح الأحد اأن يك�شب م�اًل بغري الوجه الذي يوؤهله اإىل 
ذلك، فال ي�شوغ مثاًل الأحد اأن يتع�طى الطب وهو ج�هل به، اأو �شنعة من ال�شن�ئع 
من دون اأن ي�أخذه� عن اآخر، وي�شهد له اأ�شت�ذه ب�أنه اأتقنه�، ولكن هم يف ذلك اأقل 

�شبًط� وحترًزا من الفرن�شيني، واأكرث عر�شة للتدجيل واملخرقة.

وبقي يل هن� اأن اأقول: اإن زي االأوالد الذين يف املدار�س وامل�شت�شفي�ت اخلريية 
بهذه املدينة من اأقبح م� يكون، ف�إن االأوالد الذين يف بلوكوت �شكول اأعني مدر�شة 
اإىل  طويلة  اللون  هذا  اأردية من  يلب�شون  املدار�س،  اأ�شهر  من  وهي  الكحلي،  الرداء 
تزال  وال  ْفر،  �شُ جوارب  ولهم  عندن�،  ك�لرهب�ن  ب�جللد  ويتحزمون  �شوقهم،  اأو�ش�ط 
روؤو�شهم مك�شوفة �شيًف� و�شت�ء، مع اأنهم من اأبن�ء الو�شط، ف�أين هم من اأوالد مدار�س 
ب�ري�س الذين يلب�شون لب��س �شب�ط الع�شكر، فتح�شب كالًّ منهم �ش�بًط� اأو �شويبط�؟! 
� ب�خلدمة وال�شبي�ن،  ويق�ل: اإن اللون الكحلي يف بالد االإنكليز ك�ن يف ال�ش�بق خ��شًّ
فلم يكن اأحد من اخل��شة ي�شتليقه لنف�شه، حتى ا�شتعملته �شب�ط الع�ش�كر البحرية 
اأواًل، ف�ش�ر مرغوبً� فيه ثم ا�شتعمله الوك�س وهم فرقة من االأ�شراف من اأهل املجل�س، 

� ب�لعظم�ء والنبالء.  ف�ش�ر االآن خ��شًّ

)1) االإحل�ف: االإحل�ح. والغرمي: الدائن الذي له م�ل عند االآخرين. )م).
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وذكر موؤلف اأبجدية االأوق�ت جم�عة تعرف بجمعية الببل، ق�ل: من �ش�أن هذه 
ْحت  اجلمعية يف فرن�ش� واإنكلرتة جمع االأموال ملق��شد خي�لية على اأي وجه من ال�شُّ
ك�ن، وغري مرة تقع يف الَعَنت و�شوء الع�قبة، وقد انهمكت ب�إنكلرتة يف هذه االأي�م يف 

راأ�س م�ل بلغ ثالثم�ئة مليون لرية. اهـ. 

واحل��شل اأن يف لندرة جمعي�ت كثرية للخري وال�شر، وكل م� يدار فيه� من 
الدولة،  بوا�شطة  بوا�شطة جم�عة ال  ف�إنه يكون  اجلليلة،  وامل�ش�عي  امل�ش�لح اجل�شيمة 
بخالف م�ش�لح ب�ري�س كم� �شبقت االإ�ش�رة اإليه، واأقدم جمعية للتج�رة هي اجلمعية 
الدينية  امل�ش�عي  يف  واأقدمهن   ،1232 �شنة  يف  انعق�ده�  ك�ن  ي�رد،  �شتيل  امل�شم�ة 
جمعية انت�ش�ر املع�رف امل�شيحية، ك�ن انعق�ده� يف �شنة 1698، ويف ال�شتي وحده� 
اإحدى وت�شعون جلنة اأي كومب�نية، الأ�شن�ف التج�رة واملب�يعة، منه� اثنت� ع�شرة جلنة 

تنعت ب�لهونورابل اأي املكرمة.

�ل�سرطة يف لندرة وباري�س

ويف لندرة نحو �شبعة اآالف �شرطي، وهم يتن�وبون ع�س املدينة لياًل ونه�ًرا، ويف 
كل طريق �شرطي�ن منهم يف كل طرف واحد، وهم على غ�ية من النظ�فة والو�ش�ءة 
وال يكون مع ال�شرطي �شالح، بخالف �شرطة ب�ري�س، واإمن� يكون بيده ع�ش� ق�شرية 
عليه� �شورة الت�ج، ف�إذا ع�ش�ه اأحد من ذوي ال�شرور األق�ه� عليه اإيج�بً� للط�عة، فال 
ميكن بعده� اخلالف، ويكون معه ف�نو�س م�شلع، ف�إذا اأراد اأن يتعرف �شخ�ًش� عن بعد 
اأداره فوقع النور على وجهه، حتى يراه ك�أنه بجنبه، وال ي�شمح لل�شرطي ب�أن يتع�طى 
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الدخ�ن يف ح�ل مب��شرته اخلدمة، خالًف� ل�شرطة مر�شيلية وغريه�، وال اأن يلط�)1) من 
املطر اأو الثلج، وال اأن يرفع فوق راأ�شه ظلة تقيه منهم� اأو من ال�شم�س. 

ومن هوؤالء ال�شرطة من يتزي� بزي الع�مة، حتى ال يكون معروًف� وي�شمى 
الثق�ف، ويجب على كل منهم اأن يتعهد اأبواب الدي�ر واحلوانيت لياًل، ليعلم هل 
كمة القفل اأو ال؟ ف�إذا راأى اأحده� غري مقفل نبه م�لكه� عليه، واأن ينظر  هي حُمْ
اإىل اأنوار الغ�ز يف املوا�شع املذكورة وينبه على اإطف�ئه� بعد فوات الوقت، واأن مينع 
للم��شني  الطرق  يف  املرور  ويي�شر  ال�شب�بيك،  من  وغريه�  القذرة  املي�ه  رمي  من 
والراكبني، واأن يبذل جهده يف ف�س اجلموع ومنع اخل�ش�م يف الطرق، ويف اإزالة 

كل م� يخل ب�حلي�ء واالأدب. 

ولي�س له اأن يدخل البيوت اإال ب��شتدع�ء �شك�نه�، وقد يدخله� يف بع�س 
االأحوال ب�أمر رئي�س الديوان، وذلك عند التفتي�س على اأ�شي�ء مهمة، واإذا طلب 
منه اأحد اأن يُدّلَّه على طريق اأو دار فال ي�ألو)2) جهًدا يف اإر�ش�ده، ويجب عليه اأن 
يتعرف اأهل ال�شرور وامل�ش�وئ ويراقبهم، وال�شيم� اإذا اجتمع منهم اثن�ن اأو ثالثة، 
ف�متنع  ع�جلة  ي�شتكري)3)  اأو  ح�نوت  من  �شيًئ�  ي�شرتي  اأن  مثاًل  اأحد  اأراد  واإذا 
م�لك ال�شيء من بيعه اأو اإكرائه فلل�شرطي اأن يلزمه بذلك نفًي� للمح�ب�ة، ويجب 

)1) يلط�: يلج�أ اإىل �شخرة اأو غ�ر. )م).
)2) ي�ألو: يق�شر. )م).

)3) ي�شتكري: يوؤجر. )م).
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ح�شور واحد اأو اأكرث من ال�شرطة يف جميع املح�ل التي يكرث انتي�ب الن��س اإليه� 
منًع� مل� ع�شى اأن يحدث من اجللبة واخل�ش�م.

لندرة  واأم� يف  يتبواأ مو�شًع� يف داخل املحل،  ال�شرطيَّ  ف�إن  ب�ري�س  اأم� يف 
ف�إنه يقف خ�رًج� اأو يف دهليز املحل، ورمب� دخل اأي�ًش� للتفرج ك�آح�د الن��س، ولكن 
ه يف ذلك معروف عند املنت�بني، ويجب على ال�شرطيِّ اأي�ًش� اأن مينع الفقراء من  حدَّ
التكفف)1) يف الطرق، اأو من اال�شطج�ع اأم�م االأبواب ويف االأم�كن املطروقة)2)، 
اآواه يف ديوان  اإليه، ف�إن مل يعلم له م�أوى  اأر�شده  واإذا وجد ولًدا ت�ئًه� عن م�أواه 
ال�شرطة، وكتب ا�شمه و�شفته يف �شحف االأخب�ر حتى ي�أتي من ين�شده، واإذا بلغه 
اأحد االأهلني �شكوى عن ل�س اأو ذي عدوان تتبع الل�س واملتعدي حتى يثقفهم�، 
ف�إذا وجد املذنب �ش�قه اإىل الديوان برفق، اإال اإذا ك�ن �شر�ًش�؛ فحينئٍذ ي�شتدعي 

ب�شرطي اآخر الإع�نته، ويكون معه اآلة ي�شوت به� الإح�ش�ر من ا�شتدعى به. 

اأن يرى الكالب مقيدة، وال�شيم� يف زمن ال�شيف، واأن مينع  اأي�ًش�  وعليه 
ال  م�  وحتميله�  احليوان�ت  اأذى  ومن  خفية،  اأو  ظ�هًرا  ال�شالح  حمل  من  الرعية 
اأ�شم�ء الطرق امل�شلوكة،  اأن يكون معه كت�ب فيه  تطيق، ويجب على كل منهم 
واملوا�شع امل�شهورة، َوَحدُّ اأجرة العواجل حتى يف�شل م� بني الغرميني واأن يعرف 
ال�شرطة يف  رئي�س  ينظر  �شب�ًح�  يوم  كل  ويف  غريه�،  اإىل  طريق  من  امل�ش�فة  قدر 

)1) التكفف: طلب امل�ل من امل�رة يف الطرق. )م).
)2) املطروقة: التي ُي�ش�ر فيه�. )م).
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ملبو�س امل�شتخدمني يف هذا الديوان، وفيم� يلزم اإبق�وؤه نظيًف� ف�إذا راأي اأحًدا منهم 
مه على ذلك، ويف يوم االأربع�ء يكون تفتي�س  قد اأهمل نظ�فة �شيء اأو ت�شليحه َغرَّ
ع�مٌّ على املالب�س، ومرتب ال�شرطي يف لندرة من �شتة ع�شرة �شليًن� يف االأ�شبوع 
اإىل خم�شة وثالثني، واأكرثهم ميوت بداء ال�شدر من طول الوقوف، وهم اأنفع ط�ئفة 

للمدينة والن��س.

من  هوؤالء  ُجلَّ  ف�إن  ب�ري�س؛  �شرطة  من  خري  لندرة  �شرطة  ف�إن  اجلملة  ويف 
برنيطة  يلب�شون  الذين  وال�شيم�  والتكرب،  الفظ�ظة  من  غ�ية  على  وهم  الفالحني، 
ن�بوليون، ويف �شنة 1848 بلغ عدد ال�شرطة يف اإنكلرتة ووال�س 2.716، اأكرثهم يف 
لهم،  وظ�ئف  مرتب   131.202 منه�  لرية،   163.944 م�ش�ريفهم  وبلغت  اإنكلرتا، 
و32.744 لدواع اقت�شته� ال�شرورة، وبلغت م�ش�ريفهم يف �شنة 56: 434.081، لكن 
عددهم زاد على م� تقدم، ويف لندرة ثالث فرق من امل�ش�ة، وكتيبت�ن من الفر�ش�ن، 
وهوؤالء الفر�ش�ن نخبة من جميع اململكة، فهم على غ�ية من اجلم�ل واالعتدال، ف�إذا 
راأيت منهم نفًرا ح�شبته رئي�س ع�شكر، ولهم �شراويل من جلد اأبي�س وجزم طويلة 

تفوت ركبهم، وع�مة ن�ش�ء لندرة من ال�شفلة يذهنب معهم جم�نً�.

�ملقاهي و�ملطاعم و�مل�سارح و�لأوبر� يف لندرة

وفيه� 600 مو�شع لالأكل و900 مو�شع للقهوة، و 18 ملًهى - وهو امل�شمى 
ملهى يف  اأكرب  اإنه  يق�ل  م�ركت،  ه�ي  الك�ئن يف  امللهى  اأعظمه�   - ثي�طًرا  عندهم 
الدني�، ومثله اأو اأكرب منه ملهى مبيالن يف اإيط�لي�، ي�شمى )ال�شك�ال)، ك�ن بن�وؤه يف 
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�شنة 1790 عن ر�شم رجل من النم�ش�، ثم غري بع�س التغيري يف �شنة 1818، واأكري 
بع�س اأكن�نه العلي� بثم�نية اآالف لرية، وبع�س مق�عده يف احل�شي�س ب�أربعة اآالف، ومن 
ذلك االأوبرة الطلي�نية امللوكية يف ك�فن ك�ردن، اأ�ش�س يف �شنة 1808، وفتحت يف 
�شنة 1809، واقت�شى الإن�ش�ئه� وتهيئته� مب�لغ وافرة، وبلغ م�شروف حمل الغن�ء - يف 
�شنة 48 - 33.359 لرية، وحمل الرق�س 8.105 لريات، وحمل املو�شيقى 10.048 
لرية، و�شرف على االآالتية 7.000 لرية، واإج�رته يف الع�م 6.000 لرية، وا�شتخدمت 
اأن  اأ�شهر مببلغ 12.500 لرية، وح�شب  الفرن�شي�س على ثم�نية  امراأة العبة من  فيه 

نفقته يف كل ليلة بلغت 845 لرية، وقد احرتق االآن ثم ُبِنَي. 

واأقدم ملهى بلندرة هو امل�شمى »دروري الن ثي�طر« ولكن بن�ءه غري قدمي، ف�إنه 
اأن  ثي�طر كم�  ه� املحل امل�شمى »فيكطوري�«  اأُحرق مرتني وهدم مرة واحدة، واأخ�شُّ
»فيكطوري� ب�رك« هو اأخ�س الغي��س، »وفيكطوري� ك�يف َهو�س« اأخ�س حم�ل القهوة، 
واأكرث موا�شع اللهو هذه ت�شرف بح�شرة امللكة، وحينئٍذ ميكن للغني وال�شعلوك اأن 
يراه� وزوجه� واأوالده�، اإال اأن الغ�لب اأنه متى ذهبت اإىل ملهى م�، تن�ف�س الن��س يف 
وؤه� اإال اأهل اال�شتط�عة، ورمب� اأرخيت  الذه�ب اإليه، فتغلو املق�عد بحيث ال يعود يتَبوَّ
�شت�رة املحل الذي تقعد فيه، ولي�س ح�شوره� مب�نع مم� األفه الالعبون واملتفرجون، فقد 
�ش�هدت مرة بح�شرة زوجه� واأوالده� زمرة الالعبني مقبلني بع�شي عليه� اأ�شن�ف 

كثرية خ�شي�شة من جملته� زوج نع�ل. 
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الت�ريخ واالأدب وفيه متثل   اأن التمثيل يف امللهى يتج�ذبه نوع�ن من  واعلم 
احلوادث والوق�ئع امل��شية، فت�شري ك�أنه� م�ش�هدة ب�لعي�ن، وفيه تن�شد االأ�شع�ر الرائقة 
ا وهزاًل م� ُي�َشرَّى به عن الثكلى)1)  والق�ش�ئد البليغة، ويقع من املح�ورات االأدبية ِجدًّ
حزنه�، وكل م� يق�ل فيه فهو من الكالم الف�شيح الذي ت�شتعمله علم�وؤهم واأدب�وؤهم، 
ن  َقع)2) اأو اأديب ب�رع اإال ودوَّ ف�إن اأعظم �شعراء االإفرجن األفوا فيه، وم� من خطيب ِم�شْ

�شيًئ� من هذه املح�ورات.

اأن يخ�ش�شوا كل �شخ�س منهم بح�ل، فمن ك�ن  ومن طريقة الالعبني فيه 
حم��شة  فيه�  التي  االأمور  ميثل  ب�أن  خ�ش�شوه  اأبتع)3)،  ال�شوت  جهري  الق�مة  مديد 
ووعيد وتذمري، ومن ك�ن لطيًف� رخ�ًش� خ�س مب� �ش�أنه اال�شت�شف�ع واملالطفة والتملق، 
ومن ك�ن ُحُزقَّة ُخ�سَّ ب�الأمور ال�شخرية امل�شحكة، وق�س على ذلك، ولو عرفت قدر 
ا، ف�إن كالًّ منهم يحفظ من  م� ي�شرده هوؤالء الالعبون عن ظهر القلب الأعظمته جدًّ
الق�ش�س والنوادر م� يكون اأكرب حجًم� من ديوان املتنبي، وال يك�د اأحدهم يتلعثم يف 
عب�رة، وقد يوارون �شخ�ًش� بيده الكت�ب الذي حتفظ منه تلك احلك�ي�ت يف مك�ن، 
هوؤالء  اإن  ويق�ل:  ن�در،  ذلك  وقوع  ولكن  رده،  �شيء  عن  املتكلم  َذِهَل  اإذا  حتى 

الف�شح�ء يف ملعبهم اأولو عيٍّ يف غريه. 

)1) الثكلى: االأم التي فقدت ولده�. )م).
قع: بليغ. )م). )2) ِم�شْ

)3) اأبتع: طويل العنق. )م).
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الن�ظر، الأنه على  م� يحري  واملن�ظر  واالأدوات  االآالت  املوا�شع من  ويف هذه 
قدر اختالف الوق�ئع واحلوادث ينبغي اأن يكون اختالف االأدوات الالزمة لتمثيله�، 
مث�ل ذلك اإذا اأُريد متثيل م� جرى بني ال�شمواأل وبني احل�رث بن ظ�مل حني طلب 
منه اأن ي�شلمه الدروع التي ك�ن اأودعه� عنده امروؤ القي�س، ن�شبوا مك�نً� �شبيًه� ب�لقلعة 
وج�ءوا بدروع و�شيوف و�شخ�شني مثيلي امرئ القي�س وال�شمواأل، فيكون هذا الب�ًش� 
لب��س املالزم لبيته امل�شتغل ب�أمور نف�شه، وذاك بلب��س البطل املح�رب املُْزِمْع)1) على 
ال�شفر، وي�شرع ال�شخ�س املمثل المرئ القي�س يف اأن يخ�طب االآخر ب�أنه ق�م له َهمٌّ 
يف النف�س، ا�شطره اإىل مف�رقة الوطن ومب�ينة ال�شكن، ف�إن املع�يل ال ُتْدرك اإال بجهد 
النف�س واملخ�طرة واإزالة امل�شون من النف�ئ�س والرغ�ئب وم� اأ�شبه ذلك من الكالم 

احلكمي، وين�شد يف خالل ذلك اأبي�تً� يتمثل به� كقول املتنبي مثاًل:  

ًة َرِخي�سَ �ملَعايل  �إِْدَر�َك  ْهِد ِمْن �إبِر �لنَّْحِل ُتِريِديَن  َوَلُبدَّ ُدوَن �ل�سَّ
 

اأو قول االآخر: 

َيُغو�ُس �لبْحَر َمْن َطَلَب �لالآيل 
 

�للَّيايل �َسِهَر  �لُعَلى  َر�َم  َوَمْن 
 

)1) املُزِمْع: املُْقِدم. )م).



425425
�لكالم عن لندن �أو لندرة

اأن  اإىل  ال�ش�فن  املبتئ�س  راأ�شه، وينظر نظر  اأثن�ء اخلط�ب ويحرك  ويت�أوه يف 
يفرغ من االإن�ش�د، والن��س من�شتون ال ت�شمع الأحد منهم ن�أمة)1)، ثم ي�أتي ب�الأدرع 
اأن يتوادع� وين�شد كلٌّ منهم�  وال�شالح وي�شلمه� لل�شمواأل، في�أخذه� منه، وبعد 
وُيْرَخى  ح�شنه،  ال�شمواأل  يدخل  املق�م،  يقت�شيه  م�  على  ل�ش�حبه  دع�ًء  اأبي�ًت� 
ُيْرَفع، وي�أتي ال�شخ�س املمثل به احل�رث بلب��س ف�خر يدل  احلج�ب، وبعد قليل 
على �شفته، ومعه جند واأعوان �ش�كي ال�شالح، ويطلب الدروع من ال�شمواأل وهو 
متهدد له ومتوعد، ويتمثل ب�أبي�ت تدل على �شدة بط�شه و�شطوته بني اأقرانه كقول 

الفرزدق مثاًل:

ُه َخدَّ َر  عَّ �سَ اُر  �جَلبَّ �إذ�  ا  وُكنَّ
 

�لأََخاِدُع)2) َت�ْسَتِقيَم  َحتَّى  َرْبَناُه  �سَ
اأو كقول املتنبي:  

يل َت�ْسَهُد  و�لَبْيَد�ُء  ْيُل  و�للَّ �خَلْيُل 
 

ْيُف و�لِقَرَطا�ُس و�لَقَلُم ْمُح و�ل�سَّ و�لرُّ

فيجيبه ال�شمواأل من ح�شنه ب�ملنع، وين�شد اأبي�تً� تدل على وف�ئه و�شدق نيته  
و�شرف نف�شه، ثم تدور بينهم� املح�ورة اإىل اأن يقنط احل�رث من اأخذ الدروع، فيعمد 
قليل  وبعد  ال�شجف)2).  منه، وهن� يرخي  مبراأى  في�أخذه ويذبحه  ال�شمواأل  ابن  اإىل 
يظهر ال�شمواأل وبيده الدروع، ويذهب به� اإىل اأق�رب امرئ القي�س، وي�شلمه� لهم، 

)1) ن�أمة: �شوت خفيف. )م).
ًا. واالأخ�دع مفرده� االأخدع: وهو اأحد عرقني يف ج�نبي العنق. )م).  ر خده: رفعه تكربَّ )2) �شعَّ

)2) ال�شجف: ال�شت�ر. )م).
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وين�شد اأبي�ته امل�شهورة، وهن� يتم الف�شل. وهذا التمثيل يجري يف اأكرث من �ش�عة مل� 
يتخلله من املح�ورات كم� ذكرن� ولي�س اخلرب ك�لعي�ن.

ثم اإن التمثيل عندهم على نوعني: االأول: متثيل م� يحزن من نحو احلروب 
واأخذ الث�أر، ويق�ل له عندهم: )تراجيدي)، والث�ين: وهو عك�شه ويق�ل له: )كوميدي)، 
واملوارب�ت  التوري�ت  فيه  يكرث  الث�ين  النوع  اأن  غري  االأدبي�ت  من  يعدان  وكالهم� 
والتجني�س، ولغة االإنكليز فيم� اأظن اأطوع على ذلك من غريه�، واإن اللغ�ت يف هذه 
جميعه�  واالإ�ش�رات  احلرك�ت  اأن  اإال  بع�ًش�  بع�شه�  وف�شل  اختلفت  واإن  املالعب 
االإن�ش�د  اإىل  ب�لنظر  اإيط�لي�، ولعل ذلك  اأهل  االإفرجن  الالعبني عند  واأ�شهر  واحدة، 
والغن�ء، ف�إن اللغة الطلي�نية اأطوع على الغن�ء من غريه�؛ لكرثة م� فيه� من احلرك�ت. 

وهم اأول من اأحي� طريقة الرتاجيدي، وذلك يف القرن ال�ش�د�س ع�شر، ولكنهم 
ك�نوا يحفظون النغم عن ظهر القلب كم� هي الع�دة عندن� االآن، ثم اقتدى بهم اأهل 
فرن�ش�، لكن احللوق وقتئٍذ ك�نت مثل العقول غليظة ج�فية، واأول من اأَلَّف يف هذا 
الفن من اليون�ن اأوروبيدو�س، وذلك قبل امليالد ب�أربعم�ئة وثم�نني �شنة، ف�أم� يف متثيل 
املحزن�ت ونحوه� يف خفة احلرك�ت واللب�قة، ف�ملزية الأهل فرن�ش� واالإنكليز تبع لهم، 

ف�أم� يف امل�شحك�ت فهوؤالء هم املتبوعون وذلك ِل�شَعِة لغتهم. 
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ومن العجب هن� اأنه مع م� يظهر يف وجوه االإنكليز من العبو�س واالنقب��س، 
ف�إن ل�ش�نهم اأدعى اإىل الَب�ْشط وال�شحك من األ�شنة �ش�ئر االإفرجن. ومن الطلي�نيني من 
ين�شد يف هذه املوا�شع اأبي�تً� بل ق�ش�ئد على البديهة ب�أن يخت�ر اأحد احل��شرين لفظة، 
فين�شده دون توقف، وقد �شمعت  ِوي)1)،  الرَّ اأبي�تً� على هذا  اأن�شد  ويقول لاّلعب: 
ُله�، وذلك ب�أن ي�شف مثاًل اأحد احل��شرين ب�أنه  اأحد االإنكليز ين�شد اأبي�تً� زعم اأنه ُمْرجَتِ
الب�س لب��ًش� بلون كذا، اأو اأن بيده ع�ش�، اأو اأنه متكئ، وعند التحقيق علم اأنه اإمن� ك�ن 
، الأن كالمهم  راويً� له� فقط، على اأن ارجت�ل ال�شعر عند اأي جيل ك�ن من االإفرجن َهنيِّ
كله جمزوم اأي خ�ل عن االإعراب، ولي�س بني الكالم املتع�رف عند خ��شتهم وبني 
كالم الكتب من فرق كبري، اإال اأن يق�ل: اإن مه�بة اجلمع ُتْفِحم)2) ال�ش�عر، غري اأن 
َمْن اأَِلف روؤية اجلموع يف كل ليلة ت�ش�وى عندهم قلهم وكرثهم، فمثله كمثل الع�ئم 

يف البحر ي�شتوي عنده ق�مو�شه و�شح�ش�حه)3).

وعلى كل ح�ل لهم املزية الكربى يف كرثة احلفظ، ويف ح�شن االأداء، ثم اإنه 
كم� ُيتعلم من هذه امل�ش�هد كثري من املح�مد واملك�رم والف�ش�حة واخلط�بة كذلك 
اإىل  املو�شلة  واالأ�شب�ب  احليل  من  كثرًيا  الن�ش�ء  وال�شيم�  عليه�  املرتددون  يتعلم 
الو�ش�ل وتبديل البعولة ب�لع�ش�ق؛ مل� يرين من فتور الزوج وحرارة الع��شق املمثلني 

)1) الّروي: حرف الق�فية. )م).
)2) ُتْفِحم: ُت�ْشِكت )م). 

)3) ق�مو�شه: كرثة م�ئه. و�شح�ش�حه: قلة م�ئه. )م).
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ن�شب اأعينهن، وخ�شو�ًش� تكلف العجب والتيه من الالعب�ت على الرج�ل، ف�إنهن 
يبدين من هذه احلرك�ت وال�شف�ت م� يغري كل امراأة مبح�ك�تهن.

اأن  اإىل  امراأة  ي�شوق كل  م�  والتجرب  احلم��شة  يبدون من  الالعبون  وكذلك 
يكون له� بعل اأو ع��شق نظريه، وال�شيم� حني يلب�شون الديب�ج ويتقلدون ال�شيوف 
الرج�ل  َيَرْيَن  اأن  هو  املن�ظر  تلك  من  الن�ش�ء  يعجب  م�  واأعظم  وينهون،  وي�أمرون 
يت�ش�ربون ب�ل�شيوف ونحوه�، اأو اأن ي�أخذوا ث�أرهم ممن افرتى على ُحَرِمهم، وقد َتْلِب�ُس 
الرج�ل يف هذه املالعب مالب�س الن�ش�ء والن�ش�ء مالب�س الرج�ل، واأح�شن م� تبدو 
اإذا لب�شت لب��س الكمّي)1)، وعلى راأ�شه� خوذة، ويف الواقع ف�إن كل م�  املراأة به م� 

يلب�س هن�ك يليق بهن.

ومن اأعجب م� يرى من اأحوال هوؤالء الالعبني والالعب�ت هو اأن ال�شيخ 
يت�شيخ  والفتى  فتى،  اإال  حت�شبه  ال  حتى  وكالمه،  واأطواره  زيه  يف  َيَتَفتَّى  منهم 
� هرًم�، فلو ظهرا يف املرة االآتية م� عرفت منهم اأحًدا، بل يغريون  بحيث حت�شبه همًّ
اأي�ًش� اأ�شواتهم ولهجتهم و�شحنتهم و�شعورهم، ويتح�دبون ويتع�رجون ويتم�ر�شون 
ويتج�نون،  ويتح�مقون  ويت�ش�حكون  ويتب�كون  ويت�ش�كرون  ويتع�مون  ويتن�ومون 
ويح�كون امللوك والق�ش�ة والعلم�ء واالأطب�ء والفقه�ء واملتحذلقني واحلمقى، وكل 
اأمرًيا  متثيلهم  التث�وؤب  من حم�ك�ة  اأ�شحكني  م�  اأعظم  ومن  الن��س،  من  �شنف 

)1) الَكِمّي: الالب�س ال�شالح وقيل هو ال�شج�ع اجلريء. )م).
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من اأمراء ب�ري�س، قدم اإىل لندرة، وا�شتوخم هواءه�، فك�ن كلم� ق�ل كلمة تث�ءب 
وتن�ع�س، اإ�ش�رة اإىل اأن هواء البالد قد ثقل عليه.

واإن جميع االإنكليز ذووا وجوه ك�حلة، ومن يرهم اأول وهلة فرمب� ح�شدهم 
اأو متنى اأن يكون يف زمرتهم، اإذ يراهم مغ�زلني للن�ش�ء احل�ش�ن، ومرتدين ب�للب��س 
اأنه  اإال  اأكلوا يف امللعب الطع�م الَقِدّي)1)، و�شربوا ال�شراب اللذيذ،  الف�خر، ورمب� 
عند الرتوي يعلم اأن حرفتهم مَلِن اأ�شقى احلرف، الأن الالعب يلزمه اأن يعيد لعبته 
عدة لي�ل متت�لية كم� هي، وكذا املغني واملن�شد، وال�شيء اإذا تكرر تكرج)2)، ورمب� 
ال�شيف عك�س ذلك،  الرقيقة، ويف  الثي�ب  يلب�شوا  اأن  الب�ردة  اللي�يل  لزمهم يف 
وخ�شو�ًش� اأنهم يعلمون من اأنف�شهم اأنهم اإْن هم اإال م�شت�أجرون، واأن اإ�شتربقهم اإن 

هو اإال ع�رية َوْهي ع�ر. 

وحيث قد جرت الع�دة ب�أن ابتداء اللعب يكون غ�لًب� يف ال�ش�عة ال�ش�بعة 
الوقت  ق�شروا  فلو  �شخيًف�،  األع�بهم  من  كثري  ك�ن  ع�شرة،  احل�دية  بعد  وخت�مه 
واأج�دوا اللعب لك�ن اأوىل، وهذا ك�لتزام بع�س املوؤلفني عندهم لنوع ي�شمى نوفل 
ب�لغث  وي�أتون  في�شف�شفون ويدنقون)3)،  الكت�ب ثالثة جملدات،  اأن يجعلوا  وهو 
وال�شمني، وقد راأيت غري مرة امراأة تربز يف ثي�ب رثة، ثم تغ�شل وجهه� ومت�شط 

)1) الطع�م القدي: الطع�م الطيب الطعم. )م).
)2) تكرج: ف�شد. )م).

)3) ي�شف�شف ويدنق: يتتبع �شغ�ئر االأمور. )م).
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يحرمون  كثريين  اأن��ًش�  واأعرف  ال�شحك،  يف  ذلك  من  ُيْغربون  والن��س  �شعره�، 
اأنف�شهم من لذة االأكل وال�شرب حتى ميكنهم م�ش�هدة هذه املالهي، وال ميلون 

من اأن ينظروا متثيل واقعة واحدة عدة مرار.

ويف الواقع ف�إن ن�شف متثيلهم اإمن� هو ُهزء ب�ملتزوجني، وكذلك اأكره من متثيلهم 
اأنهم يجعلون املراأة ال�شعيفة ال�شوت تن�شد اأ�شع�ًرا فيه� حم��شة ووعيد، وكذا يجعلون 
االإن�ش�ن م�شرتًك�، اأي يحدث نف�شه فيقول املحب مثاًل وقد اأعيته احليلة يف و�ش�ل 
ت عليَّ مذاهب االآم�ل، فلم يبق يل اإال هذه  حمبوبته: »كيف اأفعل االآن وقد �ُشدَّ
الو�شيلة، وهي كذا وكذا« اأو يقول اأن� ال اأ�شتحم الليلة قبل اأن اأن�م. وكذلك اأ�شتحمق 
بروز املراأة مثاًل يف امللعب وبيده� كن�رة اأو اآلة اأخرى للطرب وال تعزف به�، واإمن� يعزف 
عنه� بع�س الع�زفني من حتت امللعب، وهي مع ذلك متر يده� على االآلة وتوهم الن��س 

اأن ال�شوت خ�رج من اآلته�.

املح�ورات كم�  �شيًئ� من هذه  اليون�نيني  نقلت عن  العرب  لو ك�نت  وبودي 
نقلوا عنهم الفل�شفة، اأو اأنهم األفوا فيه�، وال يبعد عندي اأن �شعراء العرب حني ك�نوا 
يتن��شدون االأ�شع�ر يف عك�ظ ك�نوا يجرونه� على وجه يك�شبه� حوًك�)1) يف النفو�س مع 
اقرتانه� ب�حلرك�ت واالإ�ش�رات، وال�شك اأن يف هذا التمثيل يكت�شب كالم ال�ش�عر 
املالهي  مبداأ  اأن  اإن�ش�د. وال�شك  اإن�ش�د جمرد  اأو  الكتب  بقي يف  لو  مم�  اأكرث  رونًق� 

)1) حوًك�: ر�شوًخ�. )م).
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عند اليون�نيني ك�ن مثل اجتم�ع العرب يف عك�ظ ثم تو�شعوا به�، ف�إن جميع العلوم 
والفنون بل االأدي�ن نف�شه� تكون يف مبدئه� �شعيفة. 

ومن اأنواع هذه االألع�ب اللعب الذي يق�ل له: بنطوميم، وهو لعب ب�الإ�ش�رة 
واحلركة من دون حم�ورة، وال يلعب فيه الرج�ل والن�ش�ء اإال مب� ي�شحك وي�شر، والواقع 
اأكرث من الكالم، وال تك�د تدخل حتت حدٍّ وتعريف  اأن لالإ�ش�رات �شجونً� وفنونً� 
َفته� اأن  وال تنتهي اإىل مدى، واأح�شن هذه االأ�ش�حيك م� وقع بعد عيد امليالد، و�شِ
ب يف هيئة اجل�شم،  يربز رجالن اأو اأكرث بلب��س �شخرية، واآخرون عليهم لب��س ُمَذهَّ
ون�ش�ء ب�أيديهن �شبه ع�ش� ال�ش�حر، وهن بلب��س الرق�س، فكلم� �شربت املراأة ب�لع�ش� 
اإىل هيئة  انفتح وا�شتح�ل  اأو على �شندوق  ان�شق،  اأو  على احل�ئط خرج منه �شيء 
اأخرى، وقد جيء مرة بقف�س كبري فيه �شورة ديكني، ف�شربته امراأة ب�لع�ش� ف�إذا هو 
قد ا�شتح�ل اإىل ع�جلة)1) مليحة مزخرفة ف�ش�رت فيه�، ورمب� انقلب املك�ن كله ب�شقفه 
وحيط�نه واأث�ثه ف��شتح�ل بيًت� بديع اال�شتحك�م، ورمب� راأيت كل م� فيه يدور ويتحرك اأو 

ي�شعد يف اجلو ويغيب عن النظر.

فتح  متثيلهم  اإليه�  ترددي  كرثة  على  املوا�شع  هذه  يف  راأيته  م�  اأح�شن  ومن 
االإ�شب�نيوليني مدينة بريو يف اأمرييك�، واجتم�ع اأهله� يف هيكل لهم ي�شمى هيكل 
ال�شم�س لال�شتغ�ثة به� على العدو، فجعلوا دائرة جهة امل�شرق �شبيهة ب�ل�شم�س، وله� 
�شع�ع بهي، وبني يديه� مذبح عليه �شعلة ن�ر �َشنية، وق�م ك�هنهم يح�شهم على القت�ل، 

)1) ع�جلة: َعَرَبة. )م).
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ثم اندفعت الرج�ل والن�ش�ء يرتلون له� ترتياًل مطربً�، وك�نوا جمًع� عظيًم�، حتى ك�د 
املك�ن يتزلزل الأ�شواتهم، ثم جعلوا حمالًّ ي�أتي عليه �شوء القمر، وج�ء نحو �شتني 
ُيَرى لهن ظل يف  اأك�ليل، وك�ن  روؤو�شهن  الكم�ة وعلى  بلب��س  ج�رية من احل�ش�ن 
�شوء القمر، ثم اطلعوا �شجرة نخل من و�شط امللعب، ثم رمت مب� ك�ن يرى يف جمته� 
�شبيًه� ب�ل�شعف، ف�ش�رت ك�ل�شرائط، ف�أم�شكت كل ج�رية ب�شريطة، وجعلن يرق�شن 

ب�لتق�بل والتدابر والتزاوج واالنفراد وبكل �شكل من االأ�شك�ل مب� يده�س الن�ظر.

ومن ذلك اأنه برز يف امللعب م�ئة وثالثون ج�رية بلب��س الرق�س ال�شف�ف، 
وبعد اأن رق�شن هنيهة اأُرِخَي احلج�ب، ثم ُفتح واإذا بهيكل �َشِنيع يتالأالأ ب�الأنوار 
امللونة البهيجة ال�ش�طعة، وقد وقف ع�شر جواٍر من هذا اجل�نب، وع�شر من اجل�نب 
ب�أثواب من اخلز �شف�فة بلون القرنفل، وبدت روؤو�س �شت جواٍر من فوق  االآخر 
وظهر  ال�شت،  هوؤالء  اأ�شعدت  ثم  وا�شتح�ش�نً�،  تعجًب�  الن��س  ف�شفقت  حيز)1)، 
�شف اآخر من فوقهن بثي�ب من ق�شب مر�شعة بحج�رة تلمع، وعدتهن اثنت� ع�شرة 
ج�رية، فزاد تعجب احل��شرين، فلم� تك�مل االإ�شع�د اإذا ب�جلواري ال�شت متكئ�ت 
بلب��س  ال�شفني  ووقفن بني  اأ�شعد ثالث جواٍر،  ثم  متق�بلت�ن،  اثنتني منهن  كل 
تعجب  وزاد  و�شًن�)2)،  تدبًج�  االأنوار  زادت  ثم  تلمع،  �شوالج  وب�أيديهن  مذهب، 
وب�أيديهن  الث�ين،  ال�شف  فوق  ووقفن  اأخر،  جواٍر  ثالث  اأُ�شعدت  ثم  الن��س، 
اأربع، فكن يدرن متدلي�ت يف  اأُْديل ثم�ن جواٍر من كل ج�نب  �شف�ئح مل�عة، ثم 

)1) حيز: مك�ن. )م).
ًن�، و�شًن�: �شوًءا. )م). )2) تدبًُّج�: تزيُّ
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الهواء املنري، وبع�شهن اأعلى من بع�س، ثم اأ�شعدت ج�رية واقفة على �شبه قبة 
ي� التي تعلق يف ال�شقف وهي يف داخل  مر�شعة بقطع من جواهر تت�ألق ك�أنه� الرثُّ
ت�ألق  تت�ألق  ثي�به�  وك�نت  اجلميع،  من  اأعلى  فك�نت  �شوجل�ن،  وبيده�  الهيكل، 
اأي�ًش� ب�شفة هوؤالء اجلواري، فلم  القبة، وك�ن على ح�ئط الهيكل �شورة امراأتني 

يكن الن�ظر مييزهم� من الن�ش�ء. 

والن�ش�ء  يلعبون،  البنطوميم  اأ�شح�ب  واأخذ  اأق�ش�ه،  العجب  بلغ  وحينئٍذ 
اإ�شع�ًدا،  امللعب  اأ�شفل  من  واالأ�شج�ر  الن�ش�ء  ُي�شعدون  وقد  احل�لة،  تلك  على 
وينزلونهن من ال�شقف اإنزااًل، ويجعلون جميع احلجب واحليط�ن تتحرك بنف�شه�، 
و�ش�ئر  واملي�ه  والثلج  وال�شب�ب  وال�شجر واجلب�ل  والبحر  والقمر  ال�شم�س  وميثلون 

املخلوق�ت وامل�شنوع�ت.

اأو �شيء �شبيه ب�لبحر ثم اأخذت االأمواج  ومرة اأخرى راأيت �شفينة يف بحر 
قبًب� مذهبة  اأ�شاًل. ويطلعون  فيه�  ال�شفينة فغرقت  ترتفع وتتالطم حتى علت على 
حمفوفة ب�الأنوار املت�ألقة والربق يحفه�، ثم تن�شق عن روؤو�س ن�ش�ء، ثم ت�أخذ يف النزول 
ويلب�س  امللعب،  الن�ش�ء يف  وتربز  ب�لكلية،  القبب  تغيب  اأن  اإىل  الظهور  والن�ش�ء يف 
الرجل هيئة ديك، واملراأة هيئة دج�جة، وترى �شيًئ� ي�شتحيل ط�وو�ًش� مي�شي، واآخر 

بقرة تتحرك، وغري ذلك مم� يق�شر الو�شف عنه.
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ومم� اأعجبني اأي�ًش� متثيل عر�س بع�س ملوك الهند، ب�أن زينوا فيلني اأحدهم� 
الفيل  قبة  امللك يف  مزخرفة، فدخل  قبة  منهم�  وعلى كل  واالآخر �شغري،  كبري 
االأكرب، ودخلت امللكة يف قبة االآخر، واأم�م الفيلني ووراءهم� جمع ال يح�شى. 
لوا ح�لة املتزوج مع امراأته بعد عقد الزواج بيوم واحد، وذلك اأن  ومرة اأخرى مثَّ
رجاًل غ�شوبً� تزوج امراأة مثله، وكّلٌّ منهم� ك�ن يعلم ح�ل �ش�حبه، وك�ن يف نوبة 
غ�شبه يرك�س من اأمتعة البيت م� ميكن رك�شه، ويك�شر م� ميكن ك�شره، ثم يدعو 
خ�دمه ويعبث به ويوؤذيه، وكذلك املراأة ك�نت ترك�س وتك�شر وتفعل بخ�دمته�، 
الكتب  اأوراق  نرى  الدار، فكن�  م� يف  اأتلف� جميع  اإال وقد  ليلة  ت�أت عليهم�  فلم 
تتن�ثر يف اجلو، والقم��س ميزق، والكرا�شي واملوائد ُتْرَك�س. وك�ن مرة اأخرى يوؤتى 
انتهى الطبق  اآخر غ�شوب بطبق فيه طع�م، فريمي به يف امللعب، فحيث  لرجل 

يطلع راأ�س اإن�ش�ن من كوة يف امللعب ويدخل فيه.

واعلم اأن الرق�س يف هذه املالهي خم�لف للرق�س املعهود يف املراق�س، ف�إنه 
هن� اأكرث خفة و�شنعة وموازنةً، فقد ترق�س املراأة على روؤو�س اأ�ش�بعه� عدة دق�ئق، 
تقريًب�  الراق�ش�ت يف بالدن�  تتخلع وتتفكك تخلع  القهقرى، وقد  ومت�شي كذلك 
وجوه  �شيق�نهن يف  يرفعن  م�  كثرًيا  اأنه  اإال  ب�حلي�ء  �شيًئ� خمالًّ  يبدين  ال  بحيث 
الن��س، وحني يدرن دوًرا متت�بًع� يرى الرائي اأفخ�ذهن امل�شترتة ت�شف من اخلز، 
ومع ذلك فال ُيَعدُّ هذا خمالًّ ب�حلي�ء، وكذا التقبيل ف�إن الرجل يلثم املراأة يف فمه� 
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وخديه� وال حرج، وتعلُّم الرق�س يف بالد االإنكليز اأ�شله من بالد اإيط�لي�، وذلك 
يف �شنة 1541. 

ونقلت من كت�ب معجم االأوق�ت اأن مبداأ هذه التمثيالت يف بالد االإنكليز 
ك�ن الأ�شي�ء ُروحية دينية، واأول متثيلة اأجريت متقنة ك�نت على عهد امللكة اإلي�ش�بت، 
واأن اأول متثيلة اأجريت منت�شقة ومنتظمة ك�نت يف رومية بح�شرة الب�ب� ليو الع��شر، 

وذلك �شنة 1515، اهـ.

ويف لندرة اثن�ن وع�شرون مو�شًع� يرى فيه� �شور البالد واملدن واالأ�شخ��س 
من وراء الزج�ج، ويق�ل له� ب�نورامه، اأعظمه� املحل الذي ي�شمى كولي�شيوم ي�شعد 
اإىل قبته يف درج اأو يف قبة �شغرية مزخرفة على �شكل بيوت ال�شني، ال ت�شع اأكرث من 
اثنني، ف�إذا ا�شتقرا فيه� حركت ب�آلة من حتته� ك�آلة الب�خرة، فتنبعث �شعًدا، ف�إذا بلغ 
االإن�ش�ن القبة وهي ذروة املحل راأى �شورة لندرة اأو ب�ري�س بكل م� فيهم� من الدي�ر 
والطرق واالأنوار واملوا�شع املرتفعة واملنخف�شة، حتى يظن اأن املرئي �شيء حم�شو�س، 
ويخيل له اأن امل�ش�فة التي بينه وبني اأطراف املدينة بعيدة كم�ش�فة امل�شور، ويرى اأي�ًش� 
القمر ي�شري والنجوم تنق�س وتزمهر)1)، والثلج يت�ش�قط، وي�شمع زمزمة الرعد، وغري 

ذلك مم� يذهله.

)1) تزمهر: تلمع وي�شد �شووؤه�. )م).
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ومن املوا�شع ال�شهرية دار االختب�رات العلمية وهو مو�شع ي�شرح فيه خوا�س 
االأ�شي�ء، وكيفية العلوم وال�شن�ئع ومن اأعظم االآالت فيه� جر�س كبري ينزل الن��س 
فيه يف حو�س م�ء، وهن�ك م�ء راأيت الن��س يغم�شون فيه اأ�ش�بعهم وينزعونه� بعجلة؛ 

الأن فيه خ��شية االإرج�ف الكهرب�ئية.

جمل�س �مل�سورة يف لندرة

واأعظم بن�ء يف لندرة بل يف الدني� كله� جمل�س امل�شورة، اأول حجر و�شع يف اأ�ش��شه 
ك�ن يف ال�ش�بع والع�شرين من ني�ش�ن �شنة 1840 ودام بن�وؤه ع�شرين �شنة، وم�ش�حته اأكرث 
من ثم�نية جري�ن، فيه اأكرث من 1.180 حجرة، و19 ديوانً� و126 مرًقى، وبلغت نفقته 
3.500.000 لرية طول جمل�س االأعي�ن فيه 97 قدًم� وعر�شه 45 وارتف�عه كذلك، فيه 
عر�س جتل�س عليه امللكة وكر�شي�ن عن ميينه و�شم�له اأحدهم� لزوجه�، والث�ين لولده� وهو 
ي�شبه كني�شة �شغرية لكنه من دون كوى، وعلى مدار حيط�نه زج�ج ملون عليه �شور 
ملوك االإنكليز، وارتف�ع جمل�س النواب 45 قدًم� وعر�شه كذلك، وطوله 62، وهو يفتتح 

يف �شهر �شب�ط، ويغلق يف متوز، فتكون مدة انعق�ده �شتة اأ�شهر. 

وقبل ال�شروع يف املذاكرة والنظر يف امل�ش�لح تق�م ال�شالة، وكذا هي الع�دة 
امللكة  حت�شر  وحني  القت�ل،  قبل  وال�شيم�  ب�ل،  ذي  اأمر  كل  قبل  االإنكليز  عند 
وهو ج�ٍث على  العلية خط�بً�  املن��شب  اأرب�ب  اأحد  له�  يقدم  اأو الإغالقه  لفتحه 
ركبتيه، فت�أخذه منه وتتلوه اإيذانً� مب� ذكر، وقبل ح�شوره� ب�ش�عتني تفت�س اأ�شرابه 
وده�ليزه جرًي� على الع�دة من �شنة 1605، وذلك اأن اأهل جمل�س امل�شورة حني 
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ك�نوا جمتمعني يوًم� وك�ن دين الربوت�شت�نت قد ا�شتتب حديًث�، ح�ول بع�س من 
ف�نتبه  اأ�ش�شه،  قد خزنه حتت  ك�ن  بب�رود  واأهله  املجل�س  يحرق  اأن  الك�ثوليكيني 

لهذه املكيدة بع�س احل��شرين، وف�شدت على الرجل حيلته.

وقد فر�شت كني�شة االإنكليز املت�أ�شلة �شالة معينة لذلك اليوم، وهو اخل�م�س 
من �شهر نوفمرب، وفيه يخرج رع�ع الن��س بت�ش�وير ومت�ثيل كثرية ميثلون به� ذلك 
ا لهم، وبعد اأن يطوفوا به� املدينة  الرجل والب�ب� وغريهم� ممن يح�شبه االإنكليز عدوًّ
ب�شجة وزاأط)1) يحرقونه� عند برج لندن، وي�شمون هذا اليوم كي فك�س. واعلم 
اأن اأهل املجل�س ينق�شمون اإىل ق�شمني، االأول يق�ل له جمل�س االأعي�ن، والث�ين 
اأم� اأع�ش�ء جمل�س االأعي�ن فقد يكونون من اأ�شح�ب الوظ�ئف  جمل�س النواب، 
الع�لية، �شواء ك�نت دينية اأو دنيوية، وعدتهم 462، منهم 26 من مط�رنة اإرالند، 
و28 من اأعي�نه�، وم� حكم به هوؤالء ال�ش�ئدون ال ينق�شه اأ�شح�ب جمل�س النواب 
اإال يف اأمور خم�شو�شة، ولكلٍّ منهم اأن يْحَتجَّ عن نف�شه حني تق�م عليه الدعوى 
ويبدي االأ�شب�ب التي ي�شت�شوبه� خط�أ، واإذا لزم اإثب�ت م� قرره ُيْكتفى مبجرد قوله: 
على �شريف، ويف غري ذلك يحلف، واإذا ق�شى اأهل جمل�س النواب ب�شيء فالبد 
واأن يعر�شوه على جمل�س االأعي�ن، وللملكة اأن تبطل حكم املجل�شني، ولكن قلم� 

تتجراأ على ذلك.

)1) الزاأط: اللغط الع�يل. )م). 
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رزقه يف  من  الدوك�ت  والأحد  ال�شنة،  لرية يف  الوزراء 5.000  من  ولكلٍّ 
اأع�ش�ء  وعدة  ي�شكنه�،  ودار  لرية   8.000 املجل�س  ولرئي�س  لرية،  األف  يوم  كل 
جمل�س النواب 658، ينتخبهم اأهل اأق�ليم اإنكلرتة، وهي 52 اإقليًم�، واأهل املدن 
واملدار�س، والبد من اأن يكون لن�ئب االإقليم اإيراد 600 لرية يف الع�م من رزقه، 
ولن�ئب املدينة 300، واحلكمة يف ذلك اأن يكونوا ق�درين على التفرغ للنظر يف 
م�ش�لح الرعية. واأول جمل�س م�شورة عرف لالإنكليز ك�ن يف عهد هرني الث�لث 
النواب كم�  االأعي�ن وجمل�س  اإىل جمل�س  انق�شم  �شنة 1340  �شنة 1266، ويف 
م�شروف  منه�  لرية،   162.320 نحو  ال�شنة  يف  تبلغ  املجل�س  وم�ش�ريف  تقدم، 
الطبع، يبلغ 75.954. وعرو�س احل�ل التي تقدم ملجل�س امل�شورة يبلغ عدده� يف 

ال�شنة نحو 10.128، وعدد التواقيع اأو االإم�ش�ء 1.687.933.

�ملتحف �لربيتاين ومكتبته

فيه  الذي  املو�شع  وهو  الربيت�ين،  املتحف  لندرة  العظيمة يف  املب�ين  ومن 
موزيوم،  بريت�س  له:  ويق�ل  املعدنية،  واحلج�رة  الع�دية  واالأ�شي�ء  الغريبة  التحف 
ُبني من �شنة 1823 اإىل �شنة 1851، واأ�شل اإن�ش�ئه اأن رجاًل من االأعي�ن ا�شمه 
ه�ن�س �شلون تويف �شنة 1753، واأو�شى بع�شرين األف لرية مل�شرتي حتف تو�شع يف 
حمل خم�شو�س للتفرج عليه�، َف�أَْعَجَب ذلك جمل�س امل�شورة، ويف ذلك الت�ريخ 
جمع 300.000 ب�أمر املجل�س الإن�ش�ء ذلك املو�شع، وفيه من الغرائب حجر يق�ل: 
اإنه �شقط من اجلو يف والية ال�ش�ك حني ك�ن االإمرباطور مك�شميلي�ن ع�زًم� على 
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ثم  الفرن�شي�س،  فتنة  اأوائل  اإىل  ان�ش�شهم  ب�لفرن�شي�س، فحفظ يف كني�شة  يوقع  اأن 
�. ويوجد فيه اأي�ًش� حج�رة  نقل بعد ذلك اإىل مكتبة كلم�ر، زنته 270 رطاًل اإنكليزيًّ
ب�أربع  اأخرى �شقطت من اجلو، بع�شه� �شقط يف �شنة 1790، وبع�شه� بعد ذلك 
ة)1)، و�شور ومت�ثيل، وُك�شى)2) اأهل  �شنني وبخم�س. وفيه جميع احليوان�ت م�شربَّ
البالد االأجنبية، واآالت طربهم، واأث�ثهم والع�ش�فري امل�شربة، والطيور، والوزغ)3)، 
واالأ�شم�ك، واالأ�شداف، والعظ�م، والقرون، واجلم�جم، واأ�شن�ن الفيلة، والبي�س، 
ومن هذه احليوان�ت م� انقر�س ن�شله من جملته� �شلحف�ة جلبت من الهند، وقد 
دفع يف ثمنه� 1.000 لرية. وفيه مو�شع اآخر جلميع اأ�شن�ف اجلواهر املعدنية، واآخر 
عهد  على  �شربت  دن�نري  جملته�  يف  راأيت  القدمية،  والدن�نري  الدراهم  الأ�شن�ف 

ه�رون الر�شيد ب�خلط الكويف، وهي كبرية رقيقة.

اعتربته�  واإذا  كت�ب،   650.000 من  اأكرث  تبلغ  للكتب  اآخر  مو�شع  وفيه 
بح�شب االأجزاء تبلغ اأكرث من 900.000، وهذا القدر ي�ش�وي مقدار كتب برلني 
ووي�نه، ولكن دون القدر املوجود يف ب�ري�س وموني�س، وهذه الكتب مو�شوعة على 
مللوك  ك�نت  التي  الكتب  من جملته�  مياًل،  ع�شر  م�ش�فة خم�شة  ت�شغل  رفوف 
االإنكليز، وتربعوا بوقفه� على املحل املذكور. منه� كتب جملدة ب�ملخمل)4) ك�نت 
للملكة اإلي�ش�بت وجل�م�س االأول ول�ش�رل�س االأول وغريهم، وُكُتٌب ك�نت جلورج 

)1) م�شربة: حمنطة. )م). 
)2) ُك�ًشى: جمع ِك�ش�ء: ِلب��س اأو ثي�ب. )م).

)3) الَوَزغ: جن�س من ال�شح�يل. )م).
)4) املخمل: القطيفة. )م).
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الث�لث، وهي 80.000، واأعظم مو�شع يف هذه املكتبة هو م� وقفه امللك جورج 
�شنة 1455.  مت�س  قدمية طبعت يف  توراة  فيه  لرية،  ثمنه 130.000  يبلغ  الرابع 
واأمث�ل لقم�ن احلكيم طبعت يف ميالن �شنة 1480، واأول ن�شخة طبعت من اأ�شع�ر 
اأومريو�س طبعت يف فلوران�س �شنة 1488، ون�شخة اأ�شع�ر فرجيل يف فيني�شي� �شنة 

1501، وفيه� �شوان�ن قيمة م� فيهم� من الكتب ربع مليون.

ن�ظره� الأجل املط�لعة واملراجعة، ويف  ب�إذن من  الن��س  وهذه املكتبة يدخله� 
واإمن�  برمته،  منه�  كت�بً�  ين�شخ  اأن  للمط�لع  يوؤذن  االإذن، وال  يتجدد  �شنة  ن�شف  كل 
ين�شخ منه جماًل، وال اأن ي�شت�شحبه، وال اأن يطلب كت�بني يف تذكرة واحدة، وقد بلغ 
عدد املط�لعني يف �شنة واحدة 70.000، وعدد كتب اخلط 30.000، وثمن خزانتني 
منه� فقط 250.000، يف جملته� كت�ب توراة، كتب ل�ش�رمل�ن، وكت�ب �شلوات امللكة 

اإلي�ش�بت غ�ش�وؤه من �شنع االإبرة عملته بيده�.

وفيه� 317 كت�بً� ب�للغة ال�شري�نية. قلت: مل يذكر املوؤلف عدد الكتب العربية 
جريً� على ع�دة اأهل بالده من عدم املب�الة بلغتن�، واإن يكن قد دون به� من العلوم 
والفنون م� مل يدون يف لغة �شرقية قط، وحني كنت اأذهب اإىل هذا املو�شع للمط�لعة 
مل يتهي�أ يل اأن اأعرف اأ�شم�ء الكتب العربية بجملته�، الأن اأكرثه� مكتوب ب�حلروف 

الالتينية، ومعلوم اأن اال�شم العربي ال يظهر به� حق الظهور.
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والنوابغ  قتيبة،  البن  الك�تب  اأدب  اجلليلة:  الكتب  من  فيه�  راأيت  ومم� 
للزخم�شري، ومدح ال�شيء وذمه للج�حظ، وديوان اأبي مت�م، وهذا  املتحف هو من 
بع�س م� متكن روؤيته جم�نً� بلندرة، يفتح ثالثة اأي�م يف االأ�شبوع، وهي االثنني واالأربع�ء 
واجلمعة، من ال�ش�بع من �شبتمرب اإىل اأول �شهر م�ي، وال يدخله من االأوالد من ك�ن 
ب�ل�شالح اعتب�ًرا للمحل. وقد �شمن  ب�به ع�شكري�ن  �شنه دون ثم�ين �شنني، وعند 
ب�ألفني وم�ئتني  بوك�ت�شو  ن�شخة من  اآالف لرية وبيعت  بثالثة  بلندرة  الكتب  بع�س 

و�شتني لرية، وقومت ن�شخة من توراة مكلني بخم�شم�ئة وك�شور.

متاحف �أخرى

ومن ذلك متحف اآخر يعرف مبتحف اخلدمة املتحدة، بني يف �شنة 1830، 
وهو ي�شتمل على حتف نفي�شة، من جملته� �شيف ك�ن يتقلده اأكرامول امل�شهور، وجثة 
احل�ش�ن الذي ك�ن يركبه ن�بوليون االأول يف حرب واطرلو، يق�ل له: م�رنغو ذو اللحية، 
وفيه اأي�ًش� �شورة تلك الواقعة، ولوح من وجه ال�شفينة التي انت�شر فيه� نل�شون. واآخر 
يعرف مبتحف خ�ش�ئ�س اجليولوجي� ُبِنَي يف �شنة 1835، وفتح يف �شنة 1851، بلغت 
نفقته 30.000 لرية، وهو ي�شتمل على اجلواهر املعدنية وعلى م� يوجد من اأ�شن�ف 

احلجر يف بالد االإنكليز وغريه� من البالد، وعلى االآالت املتعلقة بهذا العلم. 

بعلم  يتعلق  مم�  كثرية  اأ�شي�ء  على  ي�شتمل  املر�شلني،  مبتحف  يعرف  واآخر 
هوؤالء  جلبه�  عديدة  اأخرى  واأ�شي�ء  الوثنيني  اآلهة  م�ش�هري  وعلى  احليوان،  حي�ة 
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املر�شلون من البالد التي ج�لوا فيه�. واآخر يعرف مبدر�شة اجلراحني بني يف �شنة 
1835، وبلغت نفقته 40.000 لرية، يفتح الأهل املدر�شة وملن يكون له اإج�زة من 
اأي�م معلومة من االأ�شبوع، وهو ي�شتمل على 23.000 قطعة  اأحدهم، وذلك يف 
من االأج�ش�م امل�شربة، ومن االأع�ش�ء واالآراب، وعلى جثة جب�ر من اأهل اإرالند 
طوله� ثم�ين اأقدام، م�ت وهو ابن اثنتني وع�شرين �شنة، وذلك �شنة 1783، ومل� 
م�ت قي�شت فك�نت ثم�ين اأقدام وربًع�، وفيه جثة رجل حزقة من �شقلية، طوله� 

ع�شرون اأ�شبًع�. 

قلت: ومن م�ش�هري الق�ش�ر فيليطو�س الكو�شي، ك�ن من �شغره اإذا خرج ي�شع 
اأي�ًش� يف ع�شره  الريح، وك�ن �شهرًيا  اأن تطريه  الر�ش��س خيفة  يف جيبه كرات من 
وخم�س  قدًم�  طوله  ك�ن  االإ�شكندري،  اإلبيو�س  ي�شمى  واآخر  ال�شعر.  ونظم  ب�لعلم 
اأ�ش�بع ون�شف اأ�شبع، وك�ن له �شهرة اأي�ًش� ب�ملنطق والفل�شفة، ق�ل: وفيه جثة جب�ر 
اآخر من اإرالند طوله� ثم�ين اأقدام و�شبع اأ�ش�بع ون�شف، وقدر ذراع من جثة جب�ر 
فرن�ش�وي ك�ن طوله� �شبع اأقدام واأربع اأ�ش�بع، وجثة فيل ُجِلَب من الهند وك�ن يوؤذي 
الن��س لداٍء اعرتاه، فك�ن ال بد من قتله بر�شق من الر�ش��س، ومل� اأُريد قتله اأن�خ على 
�شوت ق�ئده لي�شوب بع�س املق�تل يف ج�شمه فلم ميت اإال بعد اأن اأُطلق عليه م�ئة 
�شبع  بنت  وهي  اأمهم�  ولدتهم�  تواأم�ن  واأُخت�ن  اإ�شق�ط،  ة  اأَِجنَّ َوَثمَّ جثث  ر�ش��شة. 
اأح�ش�ء  اأج�ش�مهم� متحدة، وفيه �شكل  اأمل، ومل تزل  ع�شرة �شنة من دون مق��ش�ة 

ن�بوليون مظهرة النت�ش�ر الداء الذي اأودى به.
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واآخر يق�ل له متحف �شون ب�لقرب منه بني يف �شنة 1812، ي�شتمل على 
اأربع وع�شرين مق�شورة، فيه� مت�ثيل وت�ش�وير وحج�رة ثمينة وغري ثمينة، وحتف وكتب 
فن، من جملة مت�ثيله متث�ل اأحد اآلهة امل�شريني امل�شمى اإزي�س ثمنه 2.000 لرية، وفيه 
َفْرد مر�شع )طبنجة) ك�ن امللك بطر�س االأكرب اأخذه من ق�ئد اجليو�س الرتكية يف بحر 
اخلزر �شنة 1696، ثم اأهداه امللك األك�شندر اإىل ن�بوليون عند الهدنة التي وقعت يف 
نل�شيت �شنة 1807، وا�شت�شحبه ن�بوليون اإىل جزيرة �ش�نت هيالن، ثم ج�د به على 

بع�س �شب�طه، وانتقل اأخرًيا اإىل لندرة.

ومن ذلك املو�شع الذي يق�ل له: رو�شن االأمة، بني يف �شنة 1824، وبلغت 
ب�شبع  قومت  منه� 38 �شورة  ي�شتمل على 390 �شورة،  وهو  لرية،  نفقته 96.000 
وخم�شني األًف� و�شت ع�شرة لرية، ثمنه� 7.500 لرية وهو دون نظرائه يف بالد اأورب�، 
والبن�ء،  اجلغرافية  ع�شر حمالًّ جلم�ع�ت  عدته� خم�شة  اأخرى  اأي�ًش� حم�ل  ويوجد 

ومعرفة املع�دن والت�شوير، والإلق�ء اخلطب وغري ذلك.

من �ملباين �جلليلة )�لبنك( 

ومن املب�ين اجلليلة البنك اأن�شئ يف �شنة 1694، ومرتب ن�ظره يف ال�شنة اأربعة 
اآالف لرية، وللوكيل 3.000 لرية ولكل من املب��شرين وهم 24 رجاًل 2.000 لرية، 
وعدد امل�شتخدمني فيه 1.016، منهم 814 كت�بً�، و�شنويتهم من اخلم�شني لرية اإىل 
االألفني، فجملة مرتبهم يف ال�شنة 190.000 لرية، وكل ك�غد يع�د اإليه يال�شى ودين 
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الدولة للبنك يبلغ 11.015.100 وال ي�شمح ب�أن كواغده تزيد على 14.000.000 
لرية، وقيمة م� ُيتداول منه� يف ثالثة اأ�شهر تزيد على ثم�نية ع�شر مليونً�. 

ومن هذه الكواغد م� ت�ش�وي قيمته األف لرية، واأظن اأن اأغلى كواغد فرن�ش� ال 
ي�ش�وي اأكرث من األف فرنك، وفيه �شب�ئك ذهب منه� م� وزنه �شتة ع�شر رطاًل، وقيمته 
ثم�من�ئة لرية، وفيه عدة موازين من جملته� ميزان يزن من �شب�ئك الف�شة من خم�شني 
رطاًل اإىل ثم�نني، واآخر يزن يف كل دقيقة 33 لرية، وقد جعل بحيث يزن الدين�ر الرائج 
ويرميه يف �شندوق، والزائف يف �شندوق اآخر. وفيه اآلة لطبع الكواغد ور�شم اإعداده� 
من الواحد اإىل م�ئة األف، بغ�ية م� يكون من ال�شبط واالإحك�م، وبج�نب هذا املحل 
الدار التي جتتمع فيه� التج�ر، فتحته� امللكة يف �شنة 1844، وبلغت نفقته� 180.000 
لرية، ويف و�شطه� متث�ل امللكة وعلى حيط�نه� رواميز م� عند اأ�شح�ب ال�شن�ئع والتج�ر 
من االأدوات والتحف، واأم�مه� �ش�حة مبلطة فيه� متث�ل ويلنكطون من نح��س راكًب� 
على فر�س فوق عمود من املرمر، وق�ل �ش�حب املعجم: كواغد البنك التي َتَدواله� 
الن��س - يف �شنة 1855 - بلغت 19.616.627 لرية، ويف بع�س االأح�يني زادت على 
هذا القدر، وقيمة ال�شب�ئك التي فيه بلغت - يف �شنة 53 - 20.527.662. ويف �شنة 

1828 تفرع عنه يف اململكة عدة فروع.

�لكمرك و�لتبغ

ومن ذلك الكمرك، ُبِنَي من �شنة 1814 اإىل �شنة 1817، ويف �شنة 1849 بلغ 
ال�شنة  يبلغ يف  م�  املرتب�ت  فيه 2.228 �شخ�ًش�، ي�شرف عليهم من  امل�شتخدمني  عدد 
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271.213 لرية، ودونه كمرك ليفربول، ك�ن فيه من امل�شتخدمني يف ذلك الت�ريخ 1.141 
ا، وفيه مق�شورة طوله� 190 قدًم�، وعر�شه� 66. نف�ًش�، واإيراد الكمرك االأول وافر جدًّ

ونقلت من بع�س �شحف االأخب�ر اأن م� دخل من التبغ يف �شنة 1848 بلغ 
وعدد  لرية،   4.365.233 املك�س  من  عليه  دفع  م�  ومقدار  رطاًل،   27.305.134
بلغ  �شنة 1850  املذكور من دون مك�س 2.115. ويف  ال�شنف  ثقُفوا مدخلي  من 
املجلوب منه نحو 43.500.000 رطل، واأم� ا�شم التبغ فيق�ل: اإنه منقول عن ا�شم 
اإقليم يف اإ�شب�ني� اجلديدة ب�أمرييك�، واأول م� علم اأمره ك�ن يف �شنة 1694. ويف �شنة 
اإىل  �شنة 1565 جلب  واأكرثوا منه. ويف  يوك�ت�ن،  االإ�شبنيول يف  ا�شتعملته   1720
بالد االإنكليز، فك�ن ُي�ْشنع فيه� اأواًل الأجل اإر�ش�له اإىل اخل�رج. ويف �شنة 1584 �شهر 
ا�شتعم�له يف اأزلنطون، ثم منع. ويف �شنة 1614 �شرب عليه اأداء على كل رطل نحو 

�شبعة �شلين�ت، ويف عهد �ش�رل�س الث�ين منع تنبيته وغر�شه، ثم اأبيح. 

مبنى �ملاألك �لعام )�لبو�سطة(

ومن ذلك امل�ألك الع�م اأي البو�شطة، ُبني من �شنة 1825 اإىل 29، يبلغ عدد 
امل�شتخدمني فيه 2.000، وعدد امل�شتخدمني يف �شواحي لندرة 1.200 وبلغ ال�ش�يف 
 1.720.815 املحل  م�شروف  وبلغ  لرية)1).   1.194.398  -  56 �شنة  يف  اإيراده  من 
منه� للج�مكي�ت 948.573، وللمرتب 29.367، وللبن�ء 422.943، والإر�ش�ل امل�آلك 

)1) بلغ اإيراد نظ�رة بو�شطة اإنكلرتة يف �شنة 1880 اأزيد من 6.000.000 لرية، وامل�ش�ريف بلغت 3.000.000 لرية.
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ونحوه� 12.298،  والإر�ش�له� يف عجالت  احلديد 167.823،  �شكك  )املك�تيب) يف 
وبلغت كمية املك�تيب التي �شلمت الأ�شح�به� يف بريت�ني� يف �شنة 57 - 504.000.000، 
فيكون لكل واحد نحو 17 واملح�شوب اأن كل واحد يف اإنكلرتة يت�شلم 21 ر�ش�لة، ويف 
�شكوتالند ويف اإرالند 7، ويف �شنة 56 بلغ عدد اجلرن�الت التي �شلمت فيه� - اأي يف 
بريت�ني� - 71.000.000، و�شدر منه� حواالت مببلغ 6.389.702 قيمته� 12.180.272 
لرية، وعدد مراكز البو�شطة يف اململكة كله� يبلغ 1.866 منه� 845 اأ�شول، والب�قي فروع 

ويف لندن وحده� يو�شع يف كل يوم نحو 500.000 ر�ش�لة. 

ق�ل بع�شهم: وم� يفرق االآن من الر�ش�ئل يف م�ش�فة 12 مياًل حول عموم مركز 
القدمي يف جميع جه�ت  الزمن  يوزع منه� يف  البو�شطة االأ�شلي يكون قدر م� ك�ن 
 15.000 االأ�شبوع  يف  تبلغ  لندرة  �شقع  بو�شطة  يف  امل�شتخدمني  واأجرة  اململكة، 
وذلك   - 57 �شنة  كله�  اململكة  يف  العظيمة  امل�شلحة  لهذه  املب��شرين  وعدد   لرية، 
م� بني روؤ�ش�ء ونظ�ر ومب��شرين وكت�ب وحم�لني وخدمة - 23.731  منهم 11.101 

مديرون، و1.610 كت�ب، و205 حرا�س، و10.582 لتبليغ الر�ش�ئل وغري ذلك. 

ق�ل: واملح�شوب اأنه من كل 200 ر�ش�لة ترجع واحدة اإىل مر�شله� لعدم العلم 
مبقّر املر�شل اإليه، ف�إذا وقع اأمر مثل هذا اأبقيت الر�ش�لة يف املحل، ويف الع�م امل��شي 
يف  �شلمت  التي  الر�ش�ئل  وجملة  ق�ل:  نحو 1.000.700.  الر�ش�ئل  هذه  من  ك�ن 
الرو�شية يف �شنة 1855 بلغت 16.400.000 وهو نحو القدر الذي �شلم يف مدينة 
من�ش�شرت و�شواحيه� فقط، وجملة الر�ش�ئل التي فرقت يف فرن�ش� يف �شنة 1847 بلغت 
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ر�ش�الت   2.867.904 عدا  م�   251.996.700  -  56 �شنة  ويف   ،127.480.000
بقيت يف البو�شطة لعدم بي�ن عنوانه�، وعدد امل�شتخدمني يف بو�شطة هذه اململكة اأي 

فرن�ش� 25.815 نف�ًش�. 

لي�س  ولكن  فرن�ش�،  ملك  ع�شر  احل�دي  لوي�س  الربيد  رتب  من  واأول 
على  اأ�شح�به�  اإىل  تبلغ  الكتب  ك�نت  واإمن�  االآن،  نراه  الذي  املنوال  هذا  على 
غريه  عند  جمهواًل  الرتتيب  هذا  وبقي  اآخر،  اإىل  بلد  من  امللك  من  ر�شل  يد 
بنعت  نعت  من  واأول  والكيل،  امليزان  عدل  الذي  وهو  طويلة،  مدة  امللوك   من 
م�ج�شتي - اأي عظمة - واأول من اخرتع هذا الط�بع الذي يل�شق ب�لر�ش�ئل، رجل من 
القرن  اإىل  البالد  اأهل هذه  ا�شمه تريكنرب وذلك يف �شنة 1822، وبقي  ال�شويد  اأهل 

احل�دي ع�شر خ�لني عن املع�رف، وك�ن داأبهم التنقل والرتحل اإىل البالد االأجنبية.

منتديات لندرة

ويف لندرة 26 منتًدى، ويق�ل له�: الكلوب، وهي دي�ر رحيبة يجتمع فيه� اأغني�ء 
فيه 300،  يجتمع  م�  منه�  وال�شرب،  واالأكل  واملط�لعة  واملع�ملة  للمذاكرة  االإنكليز 
ومنه� األف واأكرث، وال يدخل فيه� اأحد اإال ب�شه�دة بع�س من اأهله�، واأداء الدخول 
من 9 لريات اإىل 32 لرية، ويف كل �شنة يدفعون اأي�ًش� �شيًئ� مل�ش�ريف خدمته� وفر�شه� 
واأنواره�، وذلك من خم�س لريات اإىل اثنتي ع�شرة لرية، وكله� حديثة عهد ب�لبن�ء، 
وهذه املح�ل ال يدخله� الن�ش�ء، واإذا ر�شي اأحد من اأهل هذه املوا�شع عن اأحد من 

الغرب�ء اأدخله يف زمرته� اإكراًم� له،. 
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كنائ�سها �لعظام

وفيه� عدة كن�ئ�س عظ�م، اأقدمه� و�شتمين�شرتابي، ك�نت يف االأ�شل ديًرا للرهب�ن 
اأ�ش�شت يف �شنة 616، ثم و�شعت وجددت، وفيه� تتوج ملوك االإنكليز  الب�ندكتيني، 
وملك�تهم من عهد اإدورد امللقب ب�ملعرتف اإىل امللكة فكطوري�، وقد جل�شت على الكر�شي 
الذي تتوج عليه امللوك، وهو كر�شي ع�ٍل قدمي ُمَغ�ًشى ب�جللد ككرا�شي الكن�ئ�س واالأدي�ر 
يف الزمن القدمي، خ�ٍل عن الزخرفة مطلًق�، وكثري من ملوك االإنكليز واأعي�نهم وعلم�ئهم قد 
دفنوا يف هذه الكني�شة، من جملتهم هرني الث�لث، وم�ري ملكة �شكوتالند، وكنكراف 
ال�ش�عر �شنع له قرب، فبلغت نفقته ع�شرة اآالف لرية �شرفت من ه�نرتة زوجة الدوك )اأو 
دت�ش�س) م�لبولور، وفيه� قرب ل�شر اإ�شح�ق نيوطون كلف خم�شم�ئة لرية، واآخر ل�شك�شبري، 
ومل� �شئل بوب ال�ش�عر اأن يكتب ت�أبينه، كتب م� ترجمته هكذا: »اأهل بريت�ني� يحبونني 
ويحفظون �شيتي �ش�ملً� عن ا�شم بربر اأو بن�شون«، يعني اأن هذين الرجلني ك�ن� ال يح�شن�ن 

الرث�ء والت�أبني مع كونهم� ك�ن� متع�ر�شني له.

اأول  ومن ذلك كني�شة �ش�ن بول )اأي م�ر بول�س) - وقد تقدم ذكره� - 
اأ�ش��شه� ك�ن يف �شنة 1675، واآخر حجر يف �شنة 1710، وذلك  حجر و�شع يف 
بعد 35 �شنة يف عهد اأ�شقف واحد وبلغت نفقته� 747.954 لرية و2 �شلني و9 
بلب��س  تردت  اإنه�  يق�ل:  ولذلك  الفحم،  على  من مك�س جعل  بن�س، جمعت 
اأ�شود كم� تراه� االآن. قلت: بل جميع مب�ين لندرة مرتدية بهذا الري��س، حتى اإن 
جمل�س امل�شورة مع كون البن�ء فيه متوا�شاًل يظنه الن�ظر قد م�شى عليه اأحق�ب من 
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الدهر، ق�ل: و�شكله� على �شكل �شليب التيني، وطوله� من ال�شرق اإىل الغرب 
500 قدم، وعر�شه� 100، وطول �شومعته� 222 قدًم�، وارتف�عه� من احل�شي�س 
اإىل ذروة ال�شليب 404 اأقدام، وعدد ق�شب�ن درابزينه� املحيطة به� 2.500، بلغت 

نفقته� 11.202 لرية ون�شف �شلني، ودورته� ثالثة اأرب�ع ميل.

الدي�ر حم�طة  بلندرة ومعظم  والغي��س  الرتبيع�ت واحلدائق  قلت: جميع 
بدرابزين من حديد، لعل ثمنه� يوازي ثمن مدينة ب�أ�شره�، وداخل الكني�شة مبلط 
ب�لرخ�م االأ�شود واالأبي�س، و�شقفه� عقد من دون زخرفة، وله� قبة عظيمة، دورته� 
من داخل 316 قدًم� واإذا طلعت اإىل اأعاله� من داخل الكني�شة خطوت 616 
درجة، ومن �ش�أن هذه القبة اأنه اإذا وقف رجل يف جهة منه�، ووقف اآخر يف جهته 

املق�بلة، واأَ�َشرَّ اإليه كالًم� ب�أن ي�شع فمه على ح�ئط القبة �شمعه االآخر. 

ويف داخل الكني�شة مت�ثيل امللوك وامل�ش�هري من االإنكليز واأبط�لهم، عنده� 
مت�ثيل مالئكة ب�شورة ن�ش�ء يقدمون لهم االأك�ليل، اإ�ش�رة اإىل اأنهم م�توا يف �شبيل 
اهلل، وثمَّ اأي�ًش� مت�ثيل ن�ش�ء ب�رزة نهوده�، وله� اأربعة اأبواب يف كل جهة ب�ب، وقدام 
الب�قي 4  الث�نية، ولكل من  الطبقة  اأ�شفل، و8 يف  الب�ب االأكرب 12 عموًدا من 
اأعمدة، وله� قبت�ن متق�بلت�ن يف كل منه� �ش�عة دق�قة، ويف يوم معلوم من ال�شنة 
يهيئون مو�شًع� فيه� لرتتيل االأوالد، تبلغ نفقته 300 لرية، ويف اليوم الث�ين يزاح. 
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كني�شة  ودون  الدني�،  يف  للربوت�شت�نت  كني�شة  اأكرب  هي  الكني�شة  وهذه 
رومية، وهي ت�شبه بع�س املالهي يف اأنه� ال تفتح اإال يف �ش�عة معلومة من النه�ر، 
وال ميكن روؤية جميع م� فيه� اإال ب�أداء نحو خم�شة �شلين�ت، واإيراد رئي�س اأ�ش�قفة 
اأ�ش�قفة يورك 15.000، ولي�س  كنرتبوري يف ال�شنة 25.000 لرية، واإيراد رئي�س 
ملطران ب�ري�س من االإيراد ثلث م� ملطران لندرة، وجملة م� ي�شرف على الكن�ئ�س 
نحو 500،000 لرية، واإيراد اأ�شقف لندرة يف ال�شنة 15.000 لرية، ولكن خليفته 
ب�قي االأ�ش�قفة من 4.000 لرية ف�ش�عًدا،  واإيراد  اإال 10.000 فقط،  له  ال يكون 
فهم مبث�بة وزراء الدولة، ف�إن �شنوية اأول لورد يف ديوان نظ�رة البحرية 4.500 لرية.

ثم اإنه كم� اأن هوؤالء الرع�ة املتبتلني اإىل اهلل تع�ىل م�ثلوا الوزراء واالأمراء يف 
اأخذ االأرزاق والوظ�ئف، كذلك م�ثلوهم يف الرفعة وال�ش�أن واالنفراد عن الرعية، 
زوج  األربت  الربن�س  مواجهة  من  اأ�شعب  االإنكليز  اأ�ش�قفة  رئي�س  مواجهة  ف�إن 
امللكة، وقد ا�شطررت مرة اإىل اأن اأكتب اإليه يف اأمر م�، فَوَرَد اجلواب منه يف رقعة 
قدر ن�شف الكف، وك�ن خط�به ب�شمري الغ�ئب، ونفى فيه م� مل يكن حمله النفي 
احرتاًزا من اأن اأكلفه بخط�ب اآخر، ولكن اأي لوم عليه اإذا مل يج�وب اأحًدا؛ الأن 
اإيراده 25.000 لرية يف ال�شنة لي�س عليه اأن يج�وب من  رئي�س الكني�شة الذي 

لي�س له �شلدي واحد من كل لرية تدخل خزانته الر�شولية.

وقد ك�ن اخلوري ميخ�ئيل �ش�هي�ت ح�شر اإىل هذا الطرف، وكتب ثالث 
ر�ش�ئل، اإحداه�: اإىل الربن�س األربت، والث�نية: اإىل اللورد بلم�شطون، والث�لثة: اإىل 
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وال  �شلب  يرد  االأخري مل  ومن  االأولني،  من  اجلواب  فج�ءه  اإليه،  امل�ش�ر  املطران 
� من اأم�شرتدام وفد عليه يف ع�جلة وُرواء الحتفل  � غنيًّ اإيج�ب، واأق�شم لو اأن يهوديًّ
اأم� الذين  به واأكرمه غ�ية االإكرام، ولكن ليت �شعري م� معنى كالم من ق�ل: 
يرومون الغنى ف�إنهم يقعون يف املحنة والفخ ويف �شهوات كثرية �شفيهة �ش�رة، تغرق 
الن��س يف العطب والهالك، الأن حب امل�ل اأ�شل كل �شر، وهو الذي ا�شته�ه قوم 
ف�شلوا عن االإمي�ن وطعنوا اأنف�شهم برزاي� كثرية، ف�أم� اأنت ي� رجل اهلل ف�هرب من 
هذه االأ�شي�ء واقتف الرب والتقوى واالإمي�ن واملحبة اإلخ، وق�ل اأي�ًش�: من حيث اإن 
لن� القوت والك�شوة، فلنقتنع بهم�؟! اأم� التقوى مع القن�عة، ف�إنه� مك�شب عظيم.

مبداأ  يف  ك�لكني�شة  لي�شت  االآن  الكني�شة  اإن  يقول:  هن�  معرت�س  وُرب 
الن�شرانية، اإذ مل يكن للن�ش�رى وقتئٍذ دولة وال �شطوة، ف�أم� االآن ف�إن عزه� يرجع 
اإىل عز الدولة، واإن رئي�س االأ�ش�قفة االآن يلزمه اأن يكون من اأهل جمل�س امل�شورة، 
واأن يزور الوزراء، ويكون مزوًرا منهم، واأن ي�شنع م�آدب لالأعي�ن، ويتكلف نفق�ت 
كثرية، فالبد له واحل�لة هذه من رزق وافر يجري عليه، ومن �شرح وع�جلة، وخدم 
واأواين ف�شة، ونفي�س اأث�ث، قلت: اإذا ك�ن االأ�شقف تزوره اأرب�ب الدولة، وتدعوه 
اإىل الوالئم مع اقت�ش�د ح�له - اأو ب�حلري مع تق�شفه - ك�ن ذلك اأدعى اإىل كرامته 
وتعظيمه، ف�أم� تكلفه للنفق�ت والوالئم وغري ذلك، ف�إنه �ش�غل له عن اأداء م� يجب 

عليه من تعهد الرعية، وتفقد اأحوالهم، وهذا هو اأ�شل معنى االأ�شقف. 
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ف�إن قيل: اإن اأمور الكني�شة االآن قد ا�شتتبت وانتظمت، فلم يبق ح�جة اإىل 
تكليف االأ�شقف اأو رئي�س االأ�ش�قفة النظر فيه� والتعهد له�، قلت: اإذن هو اإقرار على 
اأنف�شهم بعدم لزومهم، على اأين ال اأتعر�س ملثل هذه امل�ش�ئل، ف�إن لكل كني�شة اأ�ش�قفة 
ومط�رنة، وحيث اإن اإم�مهم قد ذكر ا�شم االأ�شقف، فالبد من وجود م�شم�ه، ولكني 
اأرى �شيًئ� على من يعري غريه �شيًئ� وهو متلب�س به، ف�إن االإنكليز ين�شبون الكن�ئ�س 
ال�شرقية اإىل العظمة والتبذخ وال�شرف وال�شطط، مع اأن روؤية بط�ركة اأنط�كية ممكنة 

لكل اأحد، وال يخفى اأن اأنط�كية يف الدين اأ�شرف من لندرة.

مبنى »بيت �لهند«

ومن املب�ين العظيمة بيت الهند، اأي بيت اجلم�عة التي بيده� تدبري مملكة الهند، 
بني يف �شنة 1799، ويف �شنة 1833 ح�شل فيه تغيريات جمة، وحينئٍذ �شدر اأمر من 
جمل�س امل�شورة ب�إقراره� على ح�له�، وفيه متحف واأ�شن�م من ف�شة وذهب جلبت من 
تلك البالد، وكتب و�شالح ودن�نري وغري ذلك، ونقلت من بع�س الكتب اأن جمعية 
الهند ا�شتتبت للتج�رة يف تلك البالد �شنة 1600، ثم �ش�رت ت�جرة وحم�ربة مًع�، 

فطردت اجلمعية الفرن�ش�وية، وذلك �شنة 1750 حتى تغلبت على اأكرث البالد. 

وق�ل اآخر: اإن اأول �شعي اأبدته االإنكليز فيم� يخ�س الهند ك�ن جتهيز ثالث �شف�ئن، 
وذلك يف �شنة 1591، ولكن مل ي�شل منه� اإال واحدة فقط، وبعد �شفر ثالث �شنني رجع 
الرب�ن يف �شفينة اأخرى؛ الأن املالحني غلبوه على �شفينته، فلم� اأن رجع اأخرب االأهلني مب� 
جرى له ومب� راأى، فجذبهم احلر�س الإر�ش�ل �شفن اأخرى جت�رية، ومت انعق�د ذلك يف �شنة 
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1600، فجمعوا 72.000 لرية جهزوا به� اأربعة مراكب، ون�لوا اأربهم، وا�شتمروا يتج�رون 
ويت�جرون هكذا، ويف �شنة 1698 عقدت جمعية اأخرى، ثم التحمت مع االأوىل، ف�ش�رت� 
جمعية واحدة، وذلك يف �شنة 1702، ثم بني بيت الهند يف �شنة 1726، ويف �شنة 

1799 و�شع وكرب، ويف �شنة 1784 ا�شتقر ديوان جم�عة الهند، اهـ.

بر�همة هذ� �لع�سر

اأ�شالفهم الذميم من  ق�ل فلتري: اإن براهمة هذا الع�شر م�زالوا على مذهب 
اإغراء الن�ش�ء ب�إحراق اأنف�شهن بعد موت بعولتهن، والعجب اأن هوؤالء الن��س الذين 
ال ي�شتحلون دم االإن�ش�ن اأو البهيمة يرون اأن اأََبرَّ املن��شك هو اإحراق ن�ش�ئهم، ولكن 
هذا �ش�أن الو�ش�و�س واالأ�ش�ليل اأبًدا ت�أتي ب�أفع�ل متن�ق�شة، ومن زعمهم اأنهم يقولون: 
اإن بره�م هو ابن اهلل، نزل اإىل االأر�س واتخذ اأزواًج� كثرية، فلم� م�ت تطوعت اأحب 
اأزواجه له اإىل اأن حترق نف�شه� رج�ء اأن تلحقه يف نعيم ال�شم�ء، ومذ ذلك الوقت �شرت 
ِمَجة)1)، ولكن ليت �شعري كيف يت�أتى للن�ش�ء اأن يعرفن بعولتهن  هذه الع�دة ال�شَّ
وقد �ش�ر بع�شهم خياًل وبع�شهم فيلة وبع�شهم بوًم�؟!، وكيف ميكن لهن اأن مييزن 

احليوان الذي دخل فيه روح امليت؟!

التن��شخ عندهم  ف�إن  اأن هذا االإ�شك�ل ال يع�شر على هوؤالء الكه�ن،  غري 
اإمن� يكون للع�مة فقط، ف�أم� اأرواح اخل��شة فمن حيث اإنه� ك�نت من جملة املالئكة 

مجة: القبيحة. )م). )1) ال�شَّ
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الذين مردوا فالبد من اأنه� ت�شعى يف التنقي والتطهر، وكذا اأرواح الن�ش�ء الالئي 
اأحرقن اأنف�شهن، تنعم ب�لنعيم ال�شم�وي، حتى يجدن بعولتهن على ح�ل الطه�رة 

والغبطة.

كونهم  مع  �شنة،  اآالف  اأربعة  منذ  عندهم  قد عرف  القبيح  املذهب  وهذا 
االأرملة  يجربوا  اأن  ميكنهم  ولكن ال  اجلرادة،  قتل  على  يتجرءون  ُوَدع�ء ال  قوًم� 
طيب  عن  ذلك  اإىل  املراأة  تتقدم  اأن  هو  اإمن�  ال�شريعة  �شر  الأن  االحرتاق،  على 
بعده�  التي  ت�أبى االحرتاق؛ وكذا  اأن  له�  اأقدم عند زوجه�  والتي تكون  نف�س، 
اإىل االأخرية. وُيْحَكى اأن �شبع ع�شرة امراأة دخلن الن�ر مرة بعد موت رجل واحد، 
وك�ن من الرج�ة، ثم من بعد ا�شتيالء امل�شلمني على بع�س بالدهم قلَّ ا�شتعم�ل 
هذه الع�دة، ثم قّلت اأي�ًش� مبخ�لطة االإفرجن لهم، اإال اأن هذا املنظر ال�شيِّئ املحزن 
اإن  هلول:  م�شرت  ق�ل  فقد  وبنديكري،  مدار�س  حك�م  من  واحًدا  ف�ت  اأن  َقلَّ 
اأرملة مل يزد �شنه� على ت�شع ع�شرة �شنة اأحرقت نف�شه� مبراأى من زوجة االأمريال 
ر�شل، وك�نت بديعة يف احل�شن، وله� ثالثة اأوالد، ومل تلن لدموع الب�كني عليه�، 
ومل تقبل طلبتهم، ف�أق�شمت عليه� ال�شت املذكورة لتعدلن عّم� نوته �شفقة على 
اأوالده�، فم� ك�ن منه� اإال اأن ق�لت: اإن اهلل الذي خلقهم ال يرتكهم، ثم �شرعت 
يف تن�شيد احلطب بيديه�، فلم� احتدمت الن�ر دخلت فيه� حتى احرتقت، وهي 

�ش�برة متجلدة. 
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ك�دت  فلم�  الن�ر،  اإىل  �ش�ئرة  فت�ة ح�شن�ء  اأخرى  مرة  االإنكليز  اأحد  وراأى 
ت�شرمه� اجتذبه� ق�شًرا و�ش�عده على ذلك بع�س اأ�شح�به، ثم �ش�ر به� اإىل منزله 
وتزوجه�، فك�ن ذلك عند الهنود مبنزلة انته�ك املح�رم، ولكني اأقول م� ب�ل الرج�ل 
ال يحرقون اأنف�شهم ليلحقوا ب�أزواجهم؟!، ومِلَ وقعت هذه القرعة على هذا اجلن�س 
تزوج  الرج�ل  بع�س  اأن  تذكر  مل  الرواية  الأن  ذلك  اأفك�ن  الهيوب؟  ال�شعيف 
ابنة بره�م، بل ذكرت اأن بره�م تزوج امراأة هندية؟! نعم اإن قدم�ء الرباهمة ك�نوا 
بل  وطوله،  الهرم  ليتخل�شوا من م�ش�س  اإمن� ك�ن ذلك  ولكن  اأنف�شهم،  يحرقون 
اأن  لوال  الن�ر  من  يدنو  يكن  مل  ك�النو�س  ولعل  الن��س،  منهم  ليعجب  ب�حلري 
االإ�شكندر ك�ن ن�ظًرا اإليه، ولو اأن �شرع الرباهمة حكم ب�أن املراأة ال حترق نف�شه� اإال 

ومعه� واحدة من العج�ئز لبطلت هذه الع�دة من قبل االآن. اهـ.

اأنه�  �ش�ن�شكريت  وي�شمونه�  الرباهمة  بلغة  معرفة  لهم  الذين  زعم  قلت: 
اإًذا  يبعد  اليون�ن، فال  للغة  اأم  واأنه�  التعبري،  اأ�ش�ليب يف  واأو�شعه�  اللغ�ت  اأف�شح 
اأن تكون حم��شن هذه اللغة هي التي مهدت الطريق للرباهمة حتى �ش�دوا على 
فلتري:  قول  ف�أم�  والبالغة،  الف�ش�حة  اأبًدا عبيد  ال�شرقية  البالد  اأهل  ف�إن  الع�مة، 
ُودَع�ء ال يتجرءون على قتل اجلرادة، فم� وقع يف هذه االأي�م االأخرية  اإنهم قوم 
اأي�ًش�، ف�أم� عدد امل�شلمني يف  ين�ق�شه، وهو كثرًيا م� يتع�شب لهم والأهل ال�شني 

بالد الهند فقيل: 35.000.000 وقيل اأكرث. 
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�لنز�ع على �لهند

الرج�ء  طريق  على  الهند  اإىل  ال�شفر  ك�شف  من  اأول  االأبجدية:  يف  ق�ل 
ال�ش�لح ف��شكو داك�م�، وذلك يف �شنة 1497، وبعد اأن ا�شتولت عليه دولة هوالند 
�شبطته دولة االإنكليز، ثم رد، ثم َقرَّ الراأي على اأنه يبقى يف ملكه�، وذلك يف �شنة 
1814، وذكر يف ت�ريخ م�شر اأنه يف حدود الع�شرين بعد الت�شعم�ئة ظهرت الفرجن 
البورتغ�ل على بالد الهند، ا�شتطرقوا اإليه� من بحر الظلم�ت من وراء جب�ل القمر 
مبنبع النيل، وغ��شوا يف اأر�س الهند، فو�شل اأذاهم وف�ش�دهم اإىل جزيرة العرب 
وبن�در اليمن وجدة، فلم� بلغ ملك م�شر ذلك جهز اإليهم خم�شني غرابً� مع االأمري 
ح�شني الكردي، واأر�شل معه ع�شكًرا عظيًم� من الرتك واملغ�ربة، وجعل له جدة 
حدود  يف  الهند  اإىل  بع�ش�كره  توجه  ثم  ق�ل،  اأن  اإىل  بتح�شينه�،  واأمره  اإقط�ًع�، 
اإحدى وع�شرين وت�شعم�ئة، فهربت الفرجن من البن�در حني �شمعوا بو�شوله. اهـ.

�إح�ساء�ت عن �لهند

تبلغ  الهند  بالد  م�ش�حة  اأن  امل�شورة  من جمل�س  من خال�شة حديثه  وعلم 
1.466.576 مياًل مربًع�)1) لدولة االإنكليز، منه� 837.412، ولالأهلني 627.910، 
دولة  حكومة  حتت   180.884.297 �شك�نه�  وعدد   ،1.224 والبورتغ�ل  ولفرن�ش� 
ولدولتي   ،48.376.247 االأهلني  حكومة  وحتت   ،131.990.901 منهم  االإنكليز 

فرن�ش� والبورتغ�ل 517.149. 

)1) يف �شنة 1876 بلغت م�ش�حة الهند الت�بعة لدولة اإنكلرتة 899.341 مياًل، وعدد �شك�نه� بلغ 192.000.000 نف�س.
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وعلم اأي�ًش� من خال�شة اأخرى اأن عدد �شب�ط االإنكليز فيه� يبلغ 5.249، 
وعدد ع�ش�كر االإنكليز وغريهم من االإفرجن 43.149، وعدد ع�ش�كر االأهلني ومن 
التي  الق�ئمة  الع�ش�كر  عدد  اإليهم  اأ�شفت  واإذا   ،288.596 ال�شرطة  جملتهم 
جرى عليه� �شروط بني االأهلني والدولة يبلغ العدد 397.918، ويف اجلملة فكل 
ع�شكريٍّ واحد من االإنكليز خلم�شة ع�شر من الهنود. ونقلت من �شحف االأخب�ر 
اأن عدد من دخل يف ط�عة دولة االإنكليز، من الهند وم� يليه� بلغ 163.000.000 
)1) يف اخلدمة  االإنكليز 50.000، منهم 3000  فيه� من  م�  النفو�س وجميع  من 
وقد   ،200.000 على  تنيف  الهند  دولة  يف  امل�شتخدمة  والع�ش�كر  الع�شكرية، 
بلغوا 300.000  �شنة 1827  ففي  الرو�شية،  دولة  من  الغرية  ب�شبب  االآن  زادوا 
من  و 234.412   الهنود،  من  فر�ش�ن  من  و 26.094  مدافعية،  منهم 15.782 
فجملة   ،21.934 امللكي  الع�شكر  وعدد  مهند�ًش�،  و4.575  اأي�ًش�،  منهم  امل�ش�ة 
ذلك 302.797، واأن اإيراد دولة الهند يبلغ يف ال�شنة نحو 15.000.000 لرية)2)، 
اإنكلرتة اإىل هن�ك يكلف الدولة خم�شم�ئة ري�ل، واأن  وكل ع�شكري يبعث من 
جميع اأدوات احلرب وجه�ز الع�شكر ت�شنع يف اإنكلرتة، وتر�شل اإىل تلك البالد، 
امل�شورة  ديوان  اأهل  من  ولكل  روبية،  ال�شنة 250.000  له يف  الهند  واأن ح�كم 
100.000، وللق��شي 25.000، ولكل من كت�ب الديوان 25.000، ومثله� لن�ظر 

امللح. اهـ. 

)1) كذا ج�ء يف الطبعة املعتمدة، ويف الطبعة االأوىل »ثالثون األًف�«. )م).
)2) يف �شنة 1879 بلغ اإيراد الهند 65.199.592 لرية وامل�شروف بلغ 63.163.356.
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الن��س  املب�لغ من  الذين يحكمون على هذه  الدار  اأهل هذه  اأن  ومن العجب 
والبالد  والع�ش�كر لي�س يب�لون ب�أن يعينوا ع�شكريًّ� واحًدا اأم�م الب�ب كم� يفعل ل�ش�ئر 
الدواوين املريية، ولو ك�نت هذه الدار يف ب�ري�س َلُكْنَت ترى عنده� َجْوًق�)1) من الع�شكر 
يحر�شونه� لياًل ونه�ًرا. ويف اأخب�ر الع�مل اأن اإيراد الدولة من الهند يبلغ 16.000.000، 
االإنكليز  واإن دولة  تبلغ 10.000.000، وقدرهم نحو 250.000،  الع�ش�كر  وم�ش�ريف 
مت�شلطة االآن على بر واحد، وعلى 100 جزيرة مت�شلة ب�الأر�س، و500 قب اأو راأ�س، 
و1.000 بحرية، و2.000 نهر، و10.000 ب�شيع - اأي جزيرة غري مت�شلة ب�الأر�س - واإذا 
ا�شطرت اإىل احلرب جهزت 500.000 ع�شكري، و1000 �شفينة حربية، و100.000 
بحري واأن دول االأثوريني والروم�نيني والفر�س والعرب وقرط�جنة واإ�شب�ني� مل حت�شل 
على هذا العز والب�شطة وال�شعة، واأنه لي�س من اأطيلة اأو اإ�شكندر املقدوين اأو ن�بوليون اأو 

تيمور اأو هالكو من بلغ م� بلغت اإليه من الفخر وال�شطوة.

واإرالند  االإنكليز  ببالد  املخت�شة  البواخر  1850بلغت  �شنة  يف  قلت: 
بلغ جملة م� دون منه� يف مرا�شي  و�شكوتالند 1.181 �شفينة، ويف �شنة 1852 

تلك البالد كله� 1.227 �شفينة)2). 

خمرتعون وخمرتعات

ثم اإن اأول من فكر يف ا�شتنب�ط اأداة الإ�شع�د امل�ء بوا�شطة الن�ر ك�ن مركيز 
ور�ش�شرت، وذلك يف �شنة 1663، وهو الذي ين�شب اإليه اإيج�د تبليغ االأخب�ر من 

)1) اجلوق: اجلم�عة. )م).
)2) يف �شنة 1879 بلغ عدد ال�شفن ال�شراعية يف اإنكلرتة ب�أ�شره� 20.538، وبلغ عدد بواخره� 5.027 ب�خرة.
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بلد اإىل بلد بوا�شطة خ�رجية، ولكن الظ�هر اأن فكره هذا مل يهم اأهل ع�شره الأن 
يتعلقوا ب�الأ�شب�ب املو�شلة اإليه. 

وق�ل اآخر: ال�شك يف اأن مركيز ور�ش�شرت هو خمرتع اآلة البخ�ر، وذلك يف زمن 
�ش�رل�س االأول، ويف �شنة 1663 األَّف كت�بً� �شم�ه ع�شر االخرتاع، وذكر فيه ا�شتنب�ط�ت 
عديدة على �شبيل االخت�ش�ر والغمو�س، اإال اأن اأهل ع�شره مل يب�لوا بذلك، وكذلك 
ذكر ب�لتدقيق بع�ًش� من خمرتع�ته، واأول جتربة اأجراه� ك�نت يف مدفع، وذلك ب�أن مالأ نحو 
ثالثة اأرب�عه م�ء، ثم �شد خرقه وفمه ثم اأدن�ه من الن�ر اأربًع� وع�شرين �ش�عة، ف�نفلق بدفع 
�شديد، فدله ذلك على اأن قوة البخ�ر هي اأعظم مم� يدركه االإن�ش�ن، وروي عنه اأنه ق�ل: 
قد جعلت امل�ء ينبعث من اجلدول ارتف�ع اأربعني قدًم�، واالإن�ء الذي فيه بخ�ر يرفع اأربعني 

اإن�ء ملئت م�ء ب�رًدا، اإال اأن الن��س مل ينتبهوا لذلك اإال يف اآخر ذلك القرن.

ثم  اخرتع القبط�ن �شفري اآلة لرفع امل�ء يف �شنة 1693، فهذان الرجالن 
اأحد  اإىل  ذلك  ا�شتنب�ط  الفرن�شي�س  ن�شبت  وقد  الطريقة،  لهذه  املخرتع�ن  هم� 
اأن عمليته مل جتر  �شنة 1695، واحلق  »ب�ب�ن«، وذلك  امل�شمى دكطر  فال�شفتهم 
عندهم اإال بعد مدة طويلة، واأول م� اأجريت عملية القبط�ن املذكور ك�ن يف مع�دن 
كورنوال، ثم ق�م م�شرت نيو كومن، وم�شرتكني فتزجرالد هودن بلور ووط وبلطون 
حرب  مدة  يف  كندة  اإىل  لت�ش�فر  �شفينة  ف�أن�ش�أ  �ش�نك  القبط�ن  ق�م  ذلك  وبعد 
ق�م  ثم  القبيل،  هذا  من  اآلة  ب�ب�ن  اخرتع   1681 �شنة  ويف  وجنح،  ك�نيني  االأمري 
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�شفري ف�شنع اأداة الإ�شع�د امل�ء، وذلك �شنة 1698، ويف �شنة 1781 اخرتع واط 
ال�شكوتالندي اآلة مزوجة، ثم ق�م غريهم كثريون، وكل منهم زاد �شيًئ� اأو اأتقن اآلة. 
وق�ل الف��شل الرندر اإنه ميكن اإ�شع�د البخ�ر من ط��شتي م�ء ب�أوقيتني من الفحم، 
اأن  البخ�ر، فيمكن واحل�لة هذه  ويف ح�ل تبخريه� تكرث فت�شري 216 ك�لونً� من 

ترفع بقوة اآلة معه� �شبعة وثالثني طنالته ارتف�ع قدم واحد.

ويق�ل: اإن جملة القطع التي تركب يف اآلة الن�ر تبلغ 5416 قطعة، واأول جتربة 
عملت على نهر الت�م�س ك�نت يف �شنة 1801، واأول ب�خرة اأن�شئت يف اإنكلرتة ك�نت 
يف �شنة 1815، ويف اإرالند �شنة 1820، واأول ب�خرة �ش�فرت اإىل بالد الهند ك�نت يف 

�شنة 1825، وك�ن اإن�ش�ء البواخر احلربية يف اإنكلرتة �شنة 1833.

فينيقية،  اأهل  هم  البحر  ركوب  اأي  االإبح�ر  فن  عرف  من  اأول  اأن  واعلم 
اإىل  �شفرهم  ك�ن  منهم  عرف  طويل  �شفر  واأول  امليالد.  قبل  منذ 1500  وذلك 
اأن  اإفريقية وذلك �شنة 604 قبل الت�ريخ املذكور، ثم عرف يف االإ�شكندرية اإىل 
�ش�ر ك�أنه من خ�ش�ئ�س الروم�نيني،  ثم عرب من اأهل فيني�شي� وجينوى اإىل اأهل 
يعرفون  اليون�نيون  يكن  ومل  وهوالند،  اإنكلرتة  اإىل  ومنهم  واإ�شب�ني�،  البورتغ�ل 
االإبح�ر يف بح�رهم ال�شيقة اإال على الطوف، وهو عب�رة عن خ�شب�ت ي�شد بع�شه� 
اإىل بع�س اإىل اأن عرفوا ركوب البحر يف ال�شف�ئن من دان�و�س امل�شري حني قدم 
اأخيه رام��شي�س، وذلك �شنة 1485 قبل امليالد، وهذا الطوف  عليهم ه�ربً� من 
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الذي ي�شتعمله النوتيون االآن، هو دون م� ك�ن ي�شتعمله اليون�نيون، ف�إن ذاك ك�ن 
جمعواًل بحيث ميكن تدبريه، واإدارته عند هيج�ن البحر.

 واأول م� عرف لالإنكليز مراكب حربية ملكية مرتبة حتت ديوان معني ك�ن 
يف عهد هرني الث�من �شنة 1512، وك�نت عدة البوارج يف زم�ن امللكة اإلي�ش�بت 
ويف  �شفينة،  ت�شعم�ئة  الكربى  لربيت�ني�  ك�ن   1814 �شنة  ويف  وع�شرين،  ثم�نًي� 
�شنة 1830 ك�ن له� 621 �شفينة، ويف �شنة 1841 ك�ن جمموع �شف�ئنه� الكبرية 
وال�شغرية 183، ويف �شنة 1850 بلغت مراكب االإجنليز امللكية 500 من جملته� 
161 ب�خرة، ويف �شنة 1854 زاد هذا القدر فبلغ 526 م� عدا �شف�ئن اأخرى ك�نت 
ت�شتعمل يف م�ش�لح اأخرى، ويف �شنة 1855 بلغ جمموعه� 602، وعدد م� اأتلفت 
�شنة 1802 ك�ن 341 من  اإىل غ�ية  الفرن�شي�س  فتنة  ال�شف�ئن يف  اأو غنمت من 
�شفن الفرن�شي�س ومن �شفن هوالند 89، ومن �شفن اإ�شب�ني� 86، ومن دول اأخرى 
فرن�ش�  دولة  مع  حربه�  غنمته يف  اأو  اأتلفته  م�  وعدد  �شفينة،   541 فجملته�   ،25
اإىل غ�ية �شنة 1814 ك�ن 569 �شفينة، منه� 342 لفرن�ش� و 127 الإ�شب�ني� و 64 
لهوالند، و 17 للرو�شية، و19 لالأمرييك�نيني، فمجموع ذلك كله 1.110 �شف�ئن، 
ف�أم� بوارج فرن�ش� فيمكن اأن يق�ل: اإنه� بلغت اأعلى �ش�أنه� يف �شنة 1781، ولكن 
ب�د كثري منه� يف حربه� مع االإنكليز، ويف �شنة 1854 بلغ جمموعه� 697 منه� 407 
بواخر، ويف االإح�ش�ئي�ت اأن عدد البواخر التي اأن�شئت من �شنة 1843 اإىل �شنة 



ا عن فنون �أوربا ك�سف �ملَُخبَّ
462462

1857 بلغ 1805 �شفن، ويف �شنة 57 ك�ن منه� يف خدمة البالد وم�ش�لح البالد 
االأجنبية 889، ومن �شفن الريح 18.429 �شفينة.  

ف�أم� اإحداث الب�رود فك�ن �شنة 1336، وذلك قبل ا�شتعم�ل املدافع بع�شر 
اأنه من خمرتع�ت راهب من برو�شية ا�شمه  �شنني، وال يعرف حمدثه، واإمن� يظن 
امليالد  ت�ريخ  قبل  ال�شني من  اأهل  معروًف� عند  اأنه ك�ن  واحلق  �شوارتز.  خم�ئيل 
للتدمري، وذلك كتمهيد  لل�شالح ال  له ك�ن  ا�شتعم�لهم  اأن  اإال  ب�أحق�ب كثرية، 
م�  اأدوات �شالحهم  قد ظهر من  واإن يكن  الُقِنّي)1)،  التالل وحفر  الطرق ودك 

يحقق اأنه جمعول له، اإال اأنه مل ينقل عنهم اأنهم ا�شتعملوه قط يف حرب.

ق�ل: واأول م� ا�شتعمل يف احلروب فيم� علمن�ه ك�ن يف احلرب التي وقعت 
بني االإنكليز والفرن�شي�س، وذلك يف �شنة 1346.

وقد نبغ يف االإنكليز عن قريب �ش�بط من �شب�ط الع�شكر ا�شمه ورنر، اأداه 
االجته�د والتبحر اإىل اأن اخرتع �شيًئ� يقدر به على اإتالف اأي �شفينة ك�نت من 
بح�شرة  ذلك  جرب  وقد  اإي�ه�،  الب�رود  مم��شة  دون  من  ميل  اأرب�ع  ثالثة  م�ش�فة 
اأنه  زعم  بل  ال  جتربته،  و�شحت  بريطون،  مدينة  عند  الدولة  طرف  من  م�أمورين 
يتلف املركب من م�ش�فة خم�شة اأمي�ل، قلت: فال يبعد اإًذا م� ذكره لوقي�ن وغ�لن 
بوا�شطة  �شرياقو�شة  الروم�نيني يف ح�ش�ر  مراكب  اأحرق  اأنه  من  اأر�شميد�س  عن 

)1) الُقِنّي: قنوات املي�ه. )م). 
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اأراد  وقد  ق�ل:  �شنة،  ع�شرة  واثنتي  مب�ئتني  امليالد  ت�ريخ  قبل  وذلك  الزج�ج، 
ال�ش�بط املذكور اأن يبيع هذا ال�شر للدولة، لكنه اأ�شط يف الطلب فلم ت�شرته منه.

ق�ل: وقد نبغ اأي�ًش� �شنبني الكمي�وي من برلني يف هذا الفن، واأحدث �شيًئ� 
يفعل فعل الب�رود، بل اأكرث، وهو اأن يغم�س القطن يف اأجزاء مت�ش�وية من النطرون 
والكربيت، ثم ين�شف في�أتي ك�لب�رود يف الثقل والدفع وهو اأ�شلم ع�قبة منه، وقيل: 
اإنه ب�ع هذا ال�شر يف بالد االإنكليز ب�أربعني األف لرية، اإال اأن دولتي فران�ش� واإنكلرتة 
اأبت� ا�شتعم�ل القطن يف البن�دق بدل الب�رود، وذلك لكرثة �شخونته، ف�إن البندقية 
اأن  بنف�شه� من قبل  تنطلق  اإنه�  ال�شخونة بحيث  به�  ت�شتد  اإذا ملئت منه مرات 

ُتطلق، ويق�ل: اإنه ا�شُتْعِمل اأي�ًش� نوع من النب�ت ي�شد م�شد الب�رود. 

ويف �شنة 1544 ا�شتعملت فر�ش�ن االإنكليز الفرد اأي الطبنجة، وزعم بع�ٌس 
اأن ا�شتعم�ل املدافع ك�ن يف �شنة 1338، وزعم اآخر اأنه� عرفت يف حرب كر�شي 
وذلك يف �شنة 1346، وقيل: اإن االإنكليز ا�شتعملوه� يف ح�ش�ر ك�يل �شنة 1347، 

وقيل: اإنه� ا�شتعملت يف املو�شع املذكور يف �شنة 1383اهـ. 

وري�شته،  درعه  ل�شواد  ب�الأ�شود  املعروف  وال�س  برن�س  اإن  فلتري:  وق�ل 
انت�شر على فيليب فلوي ملك فرن�ش� عند نهر �شم وك�ن من اأقوى االأ�شب�ب التي 
اأع�نته على ذلك ا�شتعم�ل بع�س مدافع ك�نت مع ع�شكره، ف�إن املدافع مل ي�شهر 
اإال بنحو 12 �شنة، ومل يعلم من ك�ن املخرتع له�.  ا�شتعم�له� قبل تلك الواقعة 
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اهـ. قلت: فيليب امل�ش�ر اإليه ويل امللك يف �شنة 1328، واأكرب مدفع يف الدني� فيم� 
ُعلم مدفع نح��س �شنع يف بالد الهند �شنة 1635، ويف برج يف جرم�ني� مدفع طوله 
ثم�ين ع�شرة قدًم� ون�شف قدم وو�شع قطريه قدم ون�شف، ووزن كتلته 180 رطاًل، 
وملوؤه من الب�رود 94 رطاًل، وُيعلم من نق�س ر�شم عليه اأنه �شنع يف �شنة 1529، 
وكلة املدفع ال�شغري تذهب م�ش�فة 400 ي�رد، واأبعد م� تذهب اإليه من 500 اإىل 
600، وهو عب�رة عن ن�شف ميل، ومن املدفع الكبري من ميل ون�شف اإىل ميلني.

مبنى »بيت �سابط �لبلد«

ومن ذلك - اأي من املب�ين العظيمة - بيت �ش�بط البلد يف ال�شتي، ويق�ل 
له من�شن هو�س، بني يف �شنة 1739، وبلغت م�ش�ريفه 71.000 لرية، وبع�س اأث�ثه 
من 100 �شنة وبع�شه من �شتني، وهذا ال�ش�بط تنتخبه اجلم�عة املنوط به� تدبري 
هذه املحلة يف كل �شنة، وذلك يف  الت��شع من ت�شرين الث�ين، ويوم انتخ�به يجعل 
الن��س  في�شغط  ب�لزح�م،  املدينة  وتغ�س  احلوافل،  مرور  ملنع  حواجز  الطرق  يف 
ز،  بع�شهم بع�ًش� فال يبقى اأحد من اأهل البط�لة اإال ويخرج للتفرج، اأو ب�حلري للتلزُّ
فيخرج ال�ش�بط من الديوان امل�شمى كلده�ل يف موكب عظيم ويجل�س يف ع�جلة 
على  وُي�شرف  لرية،   1.065 االأ�شل  ثمنه� يف  اأفرا�س،  �شتة  جتره�  ف�خرة  مذهبة 
زينته� يف كل �شنة 100 لرية، ويجل�س معه رئي�س املح�كم بقب�ء اأحمر وهو متقلد 
�شيفه و�شع�ر �شلطته، وتقف يف ذلك اليوم �شرطة الديوان ملح�فظة الطرق، ومت�شي 
الطرب،  ب�آالت  ي�شربون  واآخرون  خمتلفة،  اأعالًم�  يحملون  وهم  �شتى  �شفوف 
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واآخرون ينفخون يف االأبواق، واآخرون متكممون ب�لدروع على منوال املج�هدين 
االأقدمني وتو�شع اأم�مه اآالت احلرث على عجلة مزينة وم� تنبت االأر�س، و�شفينة 
واملن��شب  ال�شنية  املراتب  اأ�شح�ب  معه  وي�شري  اأفرا�س،  �شتة  جتره�  قلوع  ذات 
العلية و�ش�بط البلد املعزول، وعند و�شولهم اإىل حمل معلوم تالقيه �شفراء الدول 
ووزراء الدولة وروؤ�ش�ء املح�كم واأرك�ن جمل�س ال�شورى وغريهم من ذوي ال�ش�أن، 
حتى اإذا رجع اإىل مقره دع� اأولئك النبالء اإىل وليمة ف�خرة ت�شتمل على 2.637 
�شحفة)1) كبرية و�شغرية، والبد من اأن يو�شع اأم�مه �شحفة فيه� نوع من ال�شمك 
ال�شغري، اإ�ش�رة اإىل اأنه �ش�بط نهر الت�م�س الذي هو عند االإنكليز اأعز من نهر كنك� 

عند الهنود.

ت�شمى  اأوراق  يف  مكتوبً�  وجدته  م�  اإيراد  هن�  يح�شن  الوليمة  ذكر  وعلى 
ف�خرة  م�أدبة  �شنع  اإنكلرتة  اأعم�ل  من  نوري�س  �ش�بط  اأن  من  وم�ش�ئل  تعليق�ت 
يف عهد امللكة اإلي�ش�بت �شنة 1561، ودع� اإليه� جم�عة من اأعي�ن ذلك ال�شقع 
وكربائه، فبلغت م�ش�ريفه� لريتني و 13 �شليًن� و 11 بن�ًش�، ك�ن ثمن الوزة فيه� ثلث 
�شلني، وفخذ ال�ش�أن ربعه، وكذا ثمن الدج�جة و 12 بي�شة، وثمن 16 رغيًف� ثلث 
�شلني، وثمن برميل من اجلعة �شلين�ن، وثمن 4 اأرط�ل من ال�شكر �شد�س �شلني، 
وفواكه ولوز 7 بن�س، وق�س على ذلك. والوالئم التي ي�شنعه� اأهل ال�شتي تكون 

ا ت�شتمل على �شح�ف من الذهب واأكواب من الف�شة.  ف�خرة جدًّ

)1) �شحفة: اإن�ء للطع�م كبري ومت�شع. )م).
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و�شنوية ال�ش�بط 8.000 لرية، ولكنه ي�شرف يف مدة واليته اأكرث من هذا 
القدر، واإيراد تلك اجلم�عة 156.000 لرية، ي�شتوردونه� من �شرائب على الفحم 
واالأ�شواق والدي�ر وال�شم��شرة، وهذه اجلم�عة ينتخبهم االأهلون الذين لهم عق�ر 

ودي�ر. 

ومن خ�ش�ئ�س ال�ش�بط مدة واليته اأن يتوىل اأمور املدينة غري مع�ر�س، وقد 
اأن االإنكليز كم�  اإبط�له�، غري  ال�شلطة، وح�ول  الرابع يف هذه  امللك جورج  ن�زع 
ذكرن� �ش�بًق� ال يحبون تغيري الع�دات القدمية، فمن ثم بقي احل�ل كم� ك�ن، واإذا 
ال�شورى اخل��س ويوقع قبل  اأن يجل�س يف ديوان  فله  اأي�مه  امللك يف  اتفق موت 
املدينة  اأول خط  ب�ر وهو  بتمبل  املعروف  املو�شع  ب�ب  يغلق  اأن  اأي�ًش�  وله  اأرب�به، 
ه� عن الدخول، بل  يف وجه امللكة حني تذهب اإىل املدينة، ولكن لي�س بق�شد ردِّ
بق�شد اإدخ�له� جرًي� على الع�دة، وتف�شيل ذلك اأن �ش�حب امللك اإذا اأراد التوجه 
اإىل املدينة، ي�شل اإىل ذلك الب�ب فيجده مغلًق�، فينفخ بني يديه رجل يف البوق، 
ويقرع الب�ب اآخر، ويقع بينه وبني ال�ش�بط حم�ورة وكالم هنيهة، ثم ينفتح الب�ب، 
ويدنو ال�ش�بط من �ش�حب امللك، ويقدم له �شيف املدينة، في�أخذه منه امللك، ثم 

يعيده اإليه، ثم يدخل ومعه ال�ش�بط �ش�ئًرا ِبِرَك�ِبه. 

امللكة  متث�ل  �شنة 1670، وعنده  بني يف  ال�شتي،  مبتداأ خط  الب�ب  وهذا 
ُيْغلق  وهو ال  الث�ين،  االأول وكرلو�س  االأول وكرلو�س  وامللك ج�م�س  اإلي�ش�بت 
اإال يف ذلك اليوم، غري اأن توجه �ش�حب املُْلِك اإىل املدينة ال يقع اإال ن�دًرا، وذلك 
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اأو  ب�لعدو  َظَفر  اأو  َفْتح  ال�شكر هلل على  لُيْهِدَي  م�ربول�س  اإىل كني�شة  ك�أن يذهب 
� كدار جمتمع التج�ر اأو البنك ونحو ذلك، واحل��شل اأن تدبري  ليفتح بن�ء عموميًّ
هذا اخلط الذي يق�ل له: �شتي - وهو عب�رة عن اأول م� اأن�شئ يف لندرة من االأبنية 
املديرين،  واأولئك  ال�ش�بط  اإىل  ب�ال�شتقالل  مفو�س   - واملحرتف�ت  واحلوانيت 
وم�ش�ريف حمكمة هذا اخلط تبلغ 120.182 لرية يف الع�م، وم�ش�ريف �شرطته 
فيه  احلب�س  وم�ش�ريف   ،9.223 نيوك�ت  ا�شمه  فيه  حمل  وم�ش�ريف   ،10.118

7.602، وم�ش�ريف حب�س املديونني 4.955، وم�ش�ريف النهر 3.117 )1).

 و�شع�ر املدينة هو �شيف م�ربول�س و�شليب م�ر جرج�س، ويف الع�م امل��شي 
َب يف هذه ال�شنة ك�ن نفًرا من  �، وقيل: اإن ال�ش�بط الذي ُن�شِّ ك�ن ال�ش�بط يهوديًّ
الع�شكر، ومن الغريب هن� اأن هذا ال�ش�بط ُيْعَزُل يف كل �شنة، وَخَدَمُتُه يبقون اإىل 

م� �ش�ء اهلل، و�شي�أتي بقية الكالم على ال�شتي.

مبنى »كلدهال« 

ومن ذلك كلده�ل وقد تقدم ذكره، وهو ديوان اأحك�م ال�شتي، فيه توقيع بخط 
�شك�شبري من �شعراء االإنكليز، ا�شرتاه املديرون مب�ئة و�شبع واأربعني لرية، وب�لقرب منه 
دار عظيمة اأي�ًش� خلتم م� ي�ش�غ من الذهب والف�شة، فيه� الك�أ�س التي �شربت به� 

امللكة اإلي�ش�بت عند تتويجه�.

)1) جميع هذه امل�ش�ريف زادت االآن اأ�شع�ًف�.
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برج لندن وحمتوياته

ومن ذلك الربج الذي يق�ل له: َتَوْراأُْف لندن، اأي برج لندن، وهو اأعظم 
برج يف بريت�ني�، وهو ح�شن للمدينة، ومقر ل�ش�حب امللك عند عقد هدنة ونحوه�، 
و�شجن للمجرمني من اأرب�ب الدولة ال ُيعلم متى ك�ن اإن�ش�وؤه؟ واإمن� يظن اأنه بني 
يف �شنة 1078، فيه امُتِحن ك�ي فوك�س الذي عمل على اإحراق جمل�س امل�شورة 
على م� تقدم ذكره، وامللكة مرمي ملكة اإ�شكوتالند ويوحن� ملك فرن�ش� وكرلو�س 
عنقه�  �شرب  بولي�ن  حنة  اأو  اأنة  وامللكة  ع�شر،  الث�ين  لوي�س  واأبو  اأورلي�ن  دوك 
�شنة 1536، وامللكة ك�ثرين ه�ورد زوجة امللك هرني الث�من، واالأمرية ر�شفورد 
اأ�ش�قفة  و�شبعة  لود،  االأ�ش�قفة  ورئي�س  كرامنر،  االأ�ش�قفة  ورئي�س  مور  و�شرتوم��س 

اآخرون وغري ذلك، وقتل فيه هرني اخل�م�س واإدرود اخل�م�س وغريهم�. 

وهو ي�شتمل على الدروع وال�شالح التي ك�نت ت�شتعمل يف الزمن القدمي، 
وعلى مدافع ثمينة، من جملته� مدفع اأخذ من ن�بوليون االأول، وك�ن هو قد اأخذه 
من م�لطة، وهو بديع ال�شنعة، ومدفع�ن عظيم�ن اأُخذا من البالد االإ�شالمية طول 
وامللكة  الرابع،  واإدورد  الرابع،  االأول، وهرني  دروع ج�م�س  وفيه  �شرًبا،  كل 23 
اإلي�ش�بت وغريهم، وت�ج يق�ل له ت�ج �شنت اإدورد، �شنع لتتويج كرلو�س الث�ين، 
ثم توارثته جميع امللوك من بعده، وهو الت�ج الذي ي�شعه رئي�س االأ�ش�قفة على 

راأ�س �ش�حب امللك عند املذبح. 



469469
�لكالم عن لندن �أو لندرة

اأحمر،  ِنَع للملكة، وهو نحو طربو�س من خممل  اأي�ًش� ت�ج جديد �شُ وفيه 
يحيط به اإط�ر من ف�شة مر�شع ب�الأمل��س، زنته رطل وثالثة اأرب�ع، ويف الت�ج ي�قوتة 
غري جملوة، يق�ل: اإنه� ك�نت يف ت�ج امللك اإدورد امللقب ب�الأ�شود، وقيمة الت�ج كله 
111.900 لرية، وفيه ت�ج الأمري وال�س من ذهب غري مر�شع ب�جلواهر، واآخر لزوج 

امللكة مر�شع  ب�الأمل��س والدر وغريهم� من اجلواهر. 

وفيه �شوجل�ن ي�شمى �شوجل�ن العدل اأو �شوجل�ن احلم�مة الأن فيه حم�مة، 
واآخر  وغريه،  ب�الأمل��س  مر�شع  ذهب  من  وهو  اأ�ش�بع،  و�شبع  اأقدام  ثالث  وطوله 
للملكة عليه �شليب بديع ال�شنعة مر�شع ب�الأمل��س، واآخر ي�شمى �شوجل�ن امللك 
عليه تف�حة مر�شعة ب�لي�قوت والزمرد واالأمل��س، طوله قدم�ن وت�شع اأ�ش�بع، وفيه 
�شليب من ذهب مر�شع  ب�جلواهر املتنوعة، واآخر ي�شمى ق�شيب �ش�نت اإدورد من 
ذهب مطرق، طوله اأربع اأقدام و�شبع اأ�ش�بع، يف اأعاله دائرة و�شليب، ويق�ل: اإن 

يف الدائرة قطعة من �شليب امل�شيح. 

وفيه اأي�ًش� �شيوف العدل الكن�ئ�شية واملدنية وُرُكب )جمع رك�ب) من ذهب 
ت�شتعمل يوم تتويج امللك اأو امللكة، ووع�ء للم�ء املب�رك يف �شكل ن�شر، وملعقة من 
ولد  يوم معمودية  ي�شتعمل  ف�شة مذهب  التتويج، وط�شت من  يوم  للمن�ولة  ذهب 
�ش�حب امللك وغري ذلك من التحف مم� يطول �شرحه، وقيمة م� فيه من ال�شالح 
-بلغت يف �شنة 49- 640.023 لرية، قلت: مل� راأيت هذا املو�شع اأخربين الدليل ب�أن 
الي�قوتة احلمراء التي يف مقدم ت�ج امللكة وهي نحو البي�شة ال�شغرية ت�ش�وي 50.000 
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لرية، وثمن الت�ج كله مليون، وثمن التيج�ن االأخرى مليون�ن، واهلل اأعلم. وقد جرت 
الع�دة ب�أن ت�ج امللكة يودع يف هذا احل�شن، وعند احل�جة اإليه يوؤخذ منه ثم يرد اإليه، 
وقد �شرق مرة مع �ش�ئر اجلواهر، وذلك يف �شنة 1678. واأعجب من جميع م� ذكرت 

اأن هذا الربج االأمريي امللكي الت�جي ال متكن روؤيته اإال بعد اأداء �شلني.

ق�سور �ساحب �مللك

ويف لندرة اأربعة ق�شور ل�ش�حب امللك اأعظمه� وهو الذي ت�شكنه امللكة االآن 
يف ال�شت�ء، الق�شر امل�شمى ب�كنه�م يف اإ�شطبله ع�جلة له� ت�ش�وي نحو ثم�نية اآالف 
لرية، وطول حديقة الق�شر 345 قدًم�. ق�ل فيه بع�شهم: قد لزم لرتميمه وت�شليحه 
ِرَف  اأنه ال ي�شلح ل�شكنى امللوك، وُبِنَي فيه قنطرة من رخ�م �شُ 50.000 لرية مع 
ِرَف على الق�شر  فيه� ثم�نون األف لرية، مع اأنه ال ميكن اإبق�وؤه� حيث هي، وقباًل �شُ
763.226 لرية م� عدا م� لزم له من الفر�س واالأث�ث، وك�ن ميكن اأن ُيْن�َش�أَ بهذا املبلغ 

قة.  ق�شر جديد ف�خر َخرْيٌ من هذا الق�شر الذي اإن هو اإال عب�رة عن موا�شع ُمَلفَّ

وبعد اأن �شرف ذلك املبلغ املذكور على القنطرة لزم االآن �شرف مبلغ عظيم 
واهلل يعلم اإىل اأين؟ و�شرف اأي�ًش� على ق�شره� الذي ت�شكنه يف ال�شيف يف ون�شر، 
وهو على م�ش�فة نحو اأربع �ش�ع�ت من لندرة 10.000 لرية، وذلك الإجراء امل�ء اإليه، 
ِرَف عليه 6.500 لرية لوق�يته من الن�ر، وقد تبني من دف�تر امل�شروف اأنه  وث�ين مرة �شُ
من �شنة 1825 اإىل �شنة 1831 بلغ امل�شروف على هذا الق�شر1.498.516 لرية، ف�إذا 
اأ�شفته� اإىل املبلغ الالزم االآن بلغت جملة ذلك 1.515.000 م� عدا م� ي�شرف على 
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الغي��س وال�شجر امللحقة به، وبلغ م�شروف االأث�ث 216.000، وم�شروف التحف 
رف� على ق�شرين، هم� �شخرة وهزء الأهل اأورب� جميًع�.  3.000، ق�ل: فهذان مليون�ن �شُ

ويق�ل اإنه ي�شرف يف ال�شنة على ترميم الق�شور واملب�ين املريية 170.780 لرية.

والق�شر الث�ين: وي�شمى ق�شر �ش�ن ج�م�س اأ�شله م�ر�شت�ن للرب�س، ثم �ش�ر 
ا للملك هرني الث�من، ومنه ت�شدر االآن االأوامر امللكية وهو مبني من االآجر  مقرًّ

وم� حتته ط�ئل ونحوه الب�قي.

ملوك �لإنكليز وغريهم

ويف ت�ريخ بالد الهند اأنه مل� م�ت هرني اخل�م�س اأحبت زوجته امللكة ك�ثرين 
ا  �شرًّ فتزوجته  تودور،  اأوين  ا�شمه  امللك  يحر�شون  الذين  الع�شكر  � من  وال�شيًّ رجاًل 
قيل  اأوالده  واأول  �شنة 1437،  وف�ته� يف  بعده، وك�نت  االإنكليز من  ملوك  اأبو  فهو 
اجل�ل�شة  امللكة  وهذه  ال�ش�بع،  ب��شم هرني  ُعِرف  ثم  ر�شموند،  اأرل  اأدمند  اأواًل:  له 
األيك�ش�ندرين� فكطوري� بنت دوك كنت، ولدت يف  االآن على كر�شي امللك ا�شمه� 
الرابع والع�شرين من �شهر اأي�ر �شنة 1819، َوَوِلَيْت امللك يف الع�شرين من حزيران 
�شنة 1837، وُتوِّجت يف الث�من والع�شرين منه �شنة 38، وتزوجت ابن عمه� الربن�س 

األربت من �شك�س يف الع��شر من �شب�ط �شنة 1840. 

وك�ن  اأربع،  �شوى  ب�ال�شتحق�ق  املُْلك  نلن  ملك�ت  قبله�  يقم  اإنه مل  ويق�ل: 
الأهل هنك�ري� كراهة لتمليك الن�ش�ء زائدة، حتى اإنه حني ك�ن يتوىل عليهم ملكة 
ك�نوا ي�شمونه� ملًك�، واأول ملكة عرف له� الوالية يف الدني� �شمريامي�س ملكة اأثور، 
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َنْت ب�بل وكربته� حتى �ش�رت  وذلك يف �شنة 2017 قبل امليالد، وهي التي َح�شَّ
اأعظم مدينة يف الع�مل.

وللملكة فكطوري� اأخالق حميدة واحرتام ليوم االأحد عظيم، ُيْحَكى عنه� اأن 
بع�س الوزراء ذهب اإىل ق�شره� يف ون�شر يف ليلة ال�شبت مت�أخًرا وهو عندن� ليلة االأحد، 
فعر�س له� اأن معه اأوراًق� مهمة تتوقف على مط�لعته�، ق�ل: ولكن ال اأكلفك الليلة 
ف�إنه� طويلة وقد ف�ت الوقت، ولكن يف �شب�ح غد، فق�لت له: كيف يف  ت�شفحه�، 
�شب�ح غد وهو يوم االأحد؟ فق�ل: نعم؛ ف�إنه� من م�ش�لح احلكم، ق�لت: اأجل يجب 
اإىل  مداركته�، ولكن �ش�أت�شفحه� بعد اخلروج من الكني�شة، فلم� ك�ن الغد ذهبت 
الكني�شة وذهب الوزير اأي�ًش�، فلم� انق�شت ال�شالة، ق�لت له: كيف اأعجبتك اخلطبة، 
ا، فق�لت: ل�شت اأكتم عنك االآن اأين اأَْوَعْزُت الب�رحة اإىل  ق�ل: لقد اأعجبتني جدًّ
الق�شي�س يف اأن يحرر اخلطبة على حم�فظة يوم االأحد، وقد �شمعت م� �شمعت ولكن 
تع�ل غًدا يف اأية �ش�عة �شئت، ق�ل: يف ال�ش�عة الت��شعة، ق�لت: من حيث هي اأوراق 

مهمة كم� ذكرت تع�ل يف هذه ال�ش�عة جتدين م�شتعدة، وك�ن كذلك. اهـ.

ا، ومن ذلك عدم االإ�شراف  ب�كرة جدًّ البالد هن�  اأي�م  ب�عتب�ر  ال�ش�عة  وهذه 
يف املالب�س واالأبهة، ف�إنه� ال تتميز به عن كرائم خوادمه�، واإ�شراف املالب�س منع يف 
بالد االإنكليز يف عهد اإدورد الرابع �شنة 1465، ثم يف عهد اإلي�ش�بت يف �شنة 1574، 
له  لرية، وك�ن  ت�ش�وي 6.600  ولطر وايل، ك�نت ك�شوته  �شر  فيه  واأ�شهر من عرف 
دروع من الف�شة، و�شيفه مر�شع ب�الأمل��س والي�قوت والدر، وك�ن دوك ب�كنه�م �شفي 
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امللك ج�م�س يلب�س ُحلَّة مر�شعة ب�الأمل��س تر�شيًع� غري وثيق، بحيث اإذا �ش�ء ينف�شه� 
فتلتقطه� خواتني الق�شر.

�إير�د �ملمالك وما خ�س�س للملوك

وم�  املم�لك،  اإيراد  فيه�  نذكر  الكالم مف�شلة  ب�إيراد جملة من  هن�  ب�أ�س  وال 
خ�ش�س للملوك منه�، فنقول: اإن اإيراد امللكة يف ال�شنة 380.000 لرية، ولكن ال 
يدخل يف كي�شه� من ذلك كله غري 60.000 لرية، والب�قي ي�شرف يف اأبهة الديوان 
ومالهيه، واإذا لزم له� زي�دة م�شروف على القدر املذكور اأخذ من اخلزنة على �شبيل 

القر�س اإىل اإيراد الع�م الق�بل وهكذا. 

وبلغت وظ�ئف احل�شم واخلدام وح�ش�ب التج�ر يف �شنة واحدة 371.800 
لرية، وبلغ املك�س وال�شرائب واالإت�وة يف الع�م امل��شي 71.348.066، وامل�ش�ريف 
وم�شروفه�   ،52.933.692 الدولة  اإيراد  ك�ن   1848 �شنة  ويف   ،88.307.477
يف  �شرف  م�  مبلغ  يف  امل�شورة  جمل�س  من  خال�شة  وخرجت   ،52.563.340
ع�مي احلرب - وذلك من 13 اآذار �شنة 54 اإىل غ�ية اآذار �شنة 56 - م�شمونه� 
اأنه يف �شنة 1854 بلغ االإيراد من جميع موارده 64.091.000، وبلغ امل�شروف 
70.236.000 ، ونقلُت من كت�ب اآخر اأنه يف �شنة 1842 بلغ االإيراد من ديوان 
امل�ألك  ومن   ،14.602.847 وامل�شكرات  التبغ  ومن   ،23.515.374 الكمرك 
اأ�شي�ء متفرقة  اإت�وة االأر�س 1.214.430، ومن  البو�شطة 1.495.540، ومن  اأي 

11.420.402، فجملة ذلك نحو 52.248.633.
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واملك�س  ال�شرائب  و�ش�ئر  االأر�س 23.200.000،   فرن�ش� على  اإت�وة  وك�نت 
لرية   3.667.000 ال�شرائب  و�ش�ئر   ،3.990.000 الرو�شية  واإت�وة   ،17.500.000
تلك  �شمن  ومن   ،7.700.000 ال�شرائب  و�ش�ئر   ،8.795.000 اأوبي�شرتي�  واإت�وة 
املتفرق�ت التي وردت اإىل خزنة دولة اإنكلرتة يف �شنة 1856 م� اأخذ على الرتك�ت 
وقدره 2.850.873، وعلى اخليل 340.898، وعلى العقود وال�شكوك 1.225.234، 
ويف �شنة 1852 اأخذ على نحو اأحد و�شبعني مليون رطل من ال�ش�ي 5.902.433، 

ويف �شنة 1851 اأخذ على نحو اأربعة وخم�شني مليون رطل منه 5.471.641.

وي�شرف يف كل �شنة على اأ�شخ��س مرتزقني ال عمل لهم نحو 4.000.000، 
ويف بع�س االإح�ش�ئي�ت الر�شمية اأن �شريبة االإيراد وحده تبلغ 16.000.000، واملراد 
ب�الإيراد هن� م� يدخل للن��س من ك�شبهم و�شعيهم واأرزاقهم، وك�ن اإيراد ديوان املك�س 
لرية،  الث�ين 390.000  �ش�رل�س  اأي�م  ويف  لرية،  اإلي�ش�بت 20.000  امللكة  اأي�م  يف 
وك�ن جميع اإيراد امللكة اإلي�ش�بت 600.000 لرية، واإيراد �ش�رل�س االأول 800.000، 
وك�ن اإيراد دولة االإنكليز يف زم�ن وليم الف�حت 400.000 لرية، ويف زم�ن هرني الرابع 
االأول 600.000،  امللكة م�ري 450.000، ويف زم�ن ج�م�س  زم�ن  64.976، ويف 
ويف زم�ن �ش�رل�س االأول 895.819، ويف �شنة 1850 بلغ 52.810.800، ويف �شنة 
ت�ش�وي  داود  بن  �شليم�ن  اأمالك  وك�نت  فلتري:  ق�ل   ،(1(  62.871.300  :1852

)1) منذ �شنة 1880 تغريت اأحوال دول اأورب� تغرًيا عظيًم�، فبلغ اإيراد دولة فرن�ش� يف �شنة 1880: 127.139.204 
 لريات اإنكليزية، وم�ش�ريفه� بلغت 122.024.993 لرية، وهذا االإيراد الوافر ت�شبب من كرثة ال�شرائب ب�شبب = 
= الديون التي حتتمله� دولة فرن�ش� بعد حربه� االأخرية مع اأمل�ني�، ف�إن هذه احلرب كلفته� 371.515.280 لرية، 
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اإنكلرتة وم�ش�ريفه� ي�أتي نحو  اإيراد دولة  1.129.500.000، فقد راأيت مم� تقدم اأن 
اإيراد دولتني اأو ثالث من الدول العظ�م، ف�إن اإيراد دولة فرن�ش� ك�ن �ش�أنه اأن ال يزيد 
على  يزيد  وم�شروفه�   ،15.500.000 اأو�شرتي�  دولة  واإيراد   ،40.000.000 على 
17.000.000، واإيراد الدولة العلية نحو 8.000.000 تقريًب�، اإال اأن كثرًيا من اإيراد 

دولة اإنكلرتة يذهب يف ف�ئدة الدين، وجملته 780.000.000 لرية.

مديونية �لدول

اأنه�  ذلك  من  تتوهم  فال  مديونة  اإنكلرتة  دولة  اإن  قيل  اإذا  اأنه  هن�  واعلم 
�شعيفة؛ ف�إن نفع هذا الدين يوؤول اإىل رعيته�، حتى اإن ُجلَّ الدائنني ال يريدون 
م�أمون لهم  ف�ئدته يف كل �شنة، وهو  ي�أخذون  ا�شتيف�ء دينهم مرة واحدة، الأنهم 
م�دامت الدولة ق�ئمة، ومعلوم اأن غنى الدولة يكون من غنى رعيته�، و�شع�دته� 
يبلغ  اأو�شرتي�  دولة  فَدْين  مديونة،  الدول  جميع  اأن  يخفى  وال  �شع�دتهم،  من 
120.000.000، وف�ئدته يف كل �شنة 4.500.000، ودين الدولة العلية يبلغ نحو 

20.000.000 لرية، ودين دولة فرن�ش� لعله زاد االآن عم� ذكر �شعفني. 

ف�أم� دولة اأمرييك� فقد ك�نت قبل هذه احلرب االأخرية على غ�ية من االقت�ش�د 
االإ�شراف  مت�دت يف  احلرب  تهورت يف  مل�  ثم  لرية  نحو 10.000.000  دينه�  فك�ن 

واأم� اإيراد اإنكلرتة ف�إنه بلغ يف ال�شنة املذكورة 70.357.079، لرية وامل�ش�ريف بلغت 73.197.844 لرية، واأم� 
بلغ  العلية  الدولة  واإيراد  لرية،   41.182.391 بلغت  وامل�ش�ريف  لرية،   38.276.894 بلغ  ف�إنه  اأو�شرتي�  اإيراد 

16.000.000 وكذلك امل�ش�ريف.
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املُ�ِشّط ف�ش�ر م�شروفه� يف كل يوم 1.000.000 ري�ل وبلغ دينه� 600.000.000.000 
ري�ل)1). وهذا الدين على الدول هو من قبيل جل�م للرعية، يكبحهم)2) عن املع�مع 
ير�شون  ال  واأغني�وؤه�  البالد  اأهل  وجوه  ب�ل�شرورة  هم  الذين  الدائنني  ف�إن  والفنت، 

ب�نقالب الدول، خم�فة اأن يوؤول احلكم اإىل الرع�ع فُيحرموا منه.

�ملُْلك عند �لإنكليز

ونقلت يف بع�س الكتب اأن ملك االإنكليز وراثة، وملجل�س امل�شورة اأن ينقله 
وذلك  امللك  عن  نف�شه  الث�ين  ج�م�س  خلع  اأن  بعد  واأنه  اأخرى،  اإىل  عيلة  من 
الربوت�شت�نت،  دين  على  الذين  امللوك  يف  حم�شوًرا  املُْلك  �ش�ر   1688 �شنة  يف 
ومل� مل يكن ل�ش�رل�س االأول َخَلف ُنقل املُْلك اإىل نَ�ْشل ج�م�س االأول وهم من 
لة)3) امل�شتولية االآن هي من ن�شل �شوفي� بنت ملك  الربوت�شت�نت اأي�ًش�. وهذه الَعيِّ

هنوفر. 

اأمور،  ثالثة  حم�فظة  على  يحلف  اأن  تتويجه  يوم  امللك  على  والواجب 
ب�لرحمة،  احلكم  اإجراء  الث�ين:  واالأحك�م،  القوانني  بح�شب  �شي��شته  االأول: 
تبلغ  ال�شنوية  ف�ئدته�  فرنًك�   19.862.035.983 فرن�ش�  دين   1880 �شنة  غ�ية  اإىل  الدول  ديون  بي�ن  هذا   (1(
اإنكلرتة 774.044.235 لرية  اإنكليزية) - ودين دولة  748.404.952 فرنًك� )كل 25 فرنًك� عب�رة عن لرية 
اإنكليزية ف�ئدته� ال�شنوية 27.488.185 لرية - ودين اأو�شرتي� 298.731.061 لرية اإنكليزية ف�ئدته� ال�شنوية 
لرية   350.000.000 الرو�شية  ودين  اإنكليزية  لرية   390.304.53 اإيط�لي�  ودين   - لرية   10.000.000 نحو 

اإنكليزية - ودين الدولة العلية نحو 200.000.000 لرية وق�س على ذلك بقية الدول.
)2) يكبحهم: مينعهم. واملع�مع: احلروب والفنت واخلالف�ت. )م).

)3) الَعيِّل: اأهل البيت الذين يكفلهم الرجل. واملراد هن�: الع�ئلة. )م).
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والث�لث: اإقراره مذهب الدولة وهو دين الربوت�شت�نت، وللملك خ�ش�ئ�س ومزاي� 
ينفرد به� عن غريه بح�شب م� ارتقى اإليه من ال�ش�أن وال�شرف، منه� اأن له قدرة 
الدول، وير�شى  اإىل  �شفراء  قبله  يبعث من  واأن  وال�شلح،  ب�حلرب  ي�أذن  اأن  على 
ب�شفرائه�، واأن يعفو عن ذوي اجلن�ي�ت، واأن يخ�س من �ش�ء ب�ل�شرف واالألق�ب 
اأهاًل،  يراه  ا وبحًرا ملن  برًّ الع�شكرية  الوظ�ئف  واأن ين�شب احلك�م ويويل  ال�شنية، 
واأن يرف�س م� يقدم له اأهل املجل�س من الدع�وى والق�ش�ي� ليوقع عليه�، وهو راأ�س 
الكني�شة التي عليه� رج�ل الدولة، وهو الذي يويل الدرج�ت واملراتب لالأ�ش�قفة، 
اإال اأنه ال ميكنه تنفيذ هذه االأمور اإال على يد الوزراء، فهم املط�لبون بكل م� ي�شدر 
عنه من االأوامر، ولهذا يق�ل: اإن امللك ال يخطئ، وله اأي�ًش� خ�ش�ئ�س اأخرى منه� 
اأنه ال يغرم �شيًئ� ُفِقَد الأحد االأمة، واأن دينه يقدم على دين غريه، وال تق�م عليه 
دعوى، ولكن لكل من الرعية حق يف اأن يعر�س له على يد وزيره م� يدعي به 

من االأمالك.

وِلعيلة امللك اأي�ًش� مزاي� امت�زت به�، فيحق لزوجته اأن يق�ل له�: ملكة، واأن 
َم مق�مه� ولو بعد وف�ة زوجه�، وله� ا�شتط�عة على اأن ت�شرتي وتبيع م� ت�ش�ء  ُيْحرَتَ
ب��شمه�، واأن حتيل م� يرد عليه� من الدع�وى اإىل اأي ديوان دولة �ش�ءت، والبن 
امللك الِبْكر حق من يوم والدته اأن ُيْدعى اأمري وال�س، ومن من�شبه اأن يدعى دوك 
كورن وال وارل �ش�شرت، وجميع اأوالد امللك ينعتون ب�لنعت امللكي، فيق�ل مثاًل: 

جن�به امللكي اأو ح�شرته امللكية.
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حد�ئق لندرة و�لهيدبارك

ويف لندرة �شت غي��س اأعظمه� الغي�شة التي يق�ل له�: هيدب�رك - اأي غي�شة 
لهو - وهي ف�شيحة عظيمة م�ش�حته� من االأر�س، عب�رة عن 387 فدانً� ب�أ�شفله� قنطرة، بلغ 
م�شروفه� 17.069 لرية، وب�أعاله� قنطرة اأخرى اأنفق فيه� 8.000، وك�نت اأواًل يف غي�شة 
�ش�ن ج�م�س، فنقلت وبلغت م�ش�ريف نقله� 11.000، ويف هذه الغي�شة ترى كرباءه� 
وعظم�ءه� يف اأح�شن املركوب وامللبو�س واحل�شم، وخ�شو�ًش� من �شهر ني�ش�ن اإىل متوز، 
واأكرث النبالء ي�شكنون هن�ك، ق�ل فيه� بع�س الفرن�شي�س: �شور لنف�شك �شهاًل ف�شيًح� ذا 
اأ�شج�ر وِبَرٍك وحقول وَمْرٌج مترح فيه الثريان وال�ش�ء �شربً� �شربً� ك�أنك يف اإقليم دوفن�شري 
االأنيق، فتلك �شفة هيدب�رك. ثم �ش�ن ج�م�س ب�رك وهو املت�شل بق�شر امللكة، ومع اأن 
املظنون من و�شعه و�شفته اأن يكون منت�ب ذوي الف�شل وال�ش�ن، فهو جممع اخلدمة 
واحلرافي�س واالأوالد، ثم كرين ب�رك، وريجنت ب�رك، وب�تر�شي ب�رك، وفكطوري� ب�رك، وهو 

اأخ�شه�، كم� اأن فكطوري� ثي�طر هو اأخ�س املالهي.

وم� عدا هذه الغي��س فثم حديقت�ن اإحداهم�: لتنبيت النب�ت�ت َكُب�ْشت�ِن 
النب�ت�ت يف ب�ري�س، غري اأن دخوله� مق�شور على اأ�شح�به�، اأو على من يوؤذن له 
منهم، والث�نية: للحيوان�ت احلية وامليتة، واالأداء على دخوله� �شلني. ويف �شواحي 
لندرة اأي�ًش� متنزه�ت ينت�به� الن��س يف ال�شيف، وذلك كريت�شموند وكري وهم�شتد 
وكرافزان وهمبطون كورت، واأح�شنه� كري�شتل ب�ل�س يف �شدن�م، وهو الق�شر الذي 

نقل من غي�شة هيدب�رك، وهو يعز عن النظري.
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�أحو�ل لندرة �خل�سو�سية

وقد ح�ن االآن اأن اأتكلم على اأحوال لندرة اخل�شو�شية ممهًدا لذلك مبق�لة 
ق�له� بع�س الفرن�شي�س ثم اأ�شرح جميع م� يتعلق به�، ق�ل: اأم� لندرة ف�إن كل م� 
هو يف  اإمن�  عي�شه�  ف�إن طيب  ب�ري�س  واأم�  الدي�ر،  داخل  به  للتمتع  اإمن� جعل  فيه� 
االأ�شواق وال�شوارع، واإن االأوىل حُترَيّ الن�ظر ب�ْحِتَت�ن ح�الته�، وبكرثة م� فيه� من 
الث�نية ت�شحر بتفنن �شوؤونه�  الدك�كني، وبرتفه االأعي�ن والعظم�ء واإ�شرافهم، واإن 
َور  واختالف امل�ش�هد فيه�، ومب� يتنعم به اأهله� من العي�س الذي يحكي عي�س النَّ
)اجلنكنه) املتنقلني من ح�ل اإىل ح�ل، ويف اجلملة ف�إن لندرة حتكي خلية الع�شل، 
وب�ري�س حتكي منهاًل ِعذابً� لكل وارد، وم� اأح�شب جمود االإنكليز الذي ي�شفهم 

به اأهل ب�ري�س اإال من هذه احل�لة التي ال تف�وت فيه�. اهـ. 

وق�ل اآخر: لي�س  يف لندرة مط�عم اأنيقة وحم�ل قهوة ف�خرة كم� يف ب�ري�س، 
اأو يف بيوت االأكل، وهي عب�رة  ي�أكل يف املنزل الذي ي�شكنه  اأن  فيلزم الغريب 
عن موا�شع مظلمة ال ت�أنق يف فر�شه� وال يف مط�بخه�، واإذا دخلت اأحده� مم� يرتدد 
اإليه وجوه الن��س اأح�شر لك اخل�دم يف وقت الغداء خم�س �شح�ف مغط�ة ب�أغطية 
�شة، فتح�شب اأن فيه� �شيًئ� يفتح منك اللَُّهى)1)، ف�إذا ك�شفت عن اإحداه�  ُمَف�شَّ
ظهر لك ال�شواء، ويليه البط�طة، ثم اخللر على حدتهم�، ثم خ�شة، ويف اخل�م�شة 
زبدة مذابة مع اآنية االأب�ريز)2)، واإذا �شئت التفنن اأح�شروا لك �شمًك� م�شلوًق�، اأم� 

)1) اللَُّهى: جمع له�ة وهي حلمة ُم�شِرفة على احللق يف اأق�شى �شقف احللق. )م).
بة، ومعن�ه� الذهب. )م). )2) االأب�ريز: جمع االإبريز وهو كلمة معرَّ
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ال�شراب ف�جلعة، الأنك لو اأردت اأن ت�شرب اخلمر لزم اأن يكون دخلك يف الع�م 
دخل اأمري يف غريه�. اهـ.

قلت: قد اأ�شرت يف و�شف ب�ري�س اإىل بع�س م� بينه� وبني لندرة من الفرق 
اأن  الفرن�ش�وي من  ق�ل  م�  بن�ء على  ا�شتويف ذلك  واالآن  واملعي�شة،  ال�شكنى  يف 
طيب العي�س يف لندرة اإمن� هو داخل االأبواب، ويف ب�ري�س بخالف ذلك، ف�أقول: 
به�،  وي�شتقلون  بيوًت�  ي�شت�أجرون  وغريهم،  ك�لتج�ر  لندرة  اال�شتط�عة يف  اأهل  اإن 
لة يوؤْثر)1) التنعم يف  وذلك ل�شغره� خالًف� لدي�ر ب�ري�س، فلهذا ك�ن �ش�حب العَيّ
فيكون الأحدهم  الدي�ر  ينزلون يف  الذين  الغرب�ء  اأم�  اأهله على اخلروج،  مع  بيته 
حجرة اأو حجرت�ن، فيمكنهم اأن ين�لوا طع�مهم �شبًح� وم�ش�ء يف منزلهم، وذلك 
�شيًئ� زهيًدا يف  وي�أمروا اخل�دمة بطبخه ويعطوه�  اأكله،  يريدون  م�  ي�شرتوا هم  ب�أن 
مق�بلة خدمته�، وذلك اأوىل من اأنهم ي�أكلون يف املط�عم، بل هو اأنظف واأرخ�س، 
ويف هذه اخلطة تف�شل لندرة ب�ري�س، ف�إن  الغرب�ء يف هذه ال ينزلون اإال يف من�زل 
كبرية م�ش�عة، في�شطرون وقت االأكل اإىل اخلروج اإىل اأحد املط�عم، ف�إن االأكل يف 

ا. املن�زل غ�ٍل جدًّ

ل. )م). )1) يوؤْثر: يف�شّ
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وهن�ك مزية اأخرى، وهي اأن النزيل يف لندرة ي�شت�أجر احلجرة يف االأ�شبوع، ويف 
ب�ري�س ي�شت�أجره� ُم�َش�َهرة)1)، واإن ك�ن ُمَي�َومة)2) لزم اأن يدفع ال�شعف �شعفني، واأي�ًش� 
ف�إن �ش�حب الدار يف لندرة يعطي النزيل مفت�ح داره ليمكنه اأن يدخل ويخرج اأي�ن 
�ش�ء، ويف ب�ري�س ال بد من قرع)3) الب�ب بعد ن�شف الليل ليفتح له البواب، غري اأن 
النزيل يف دي�ر لندرة ال ميكنه اأن يخلو ب�لن�ش�ء يف حجرته، ويف ب�ري�س ال حرج يف 
ذلك، ف�إن طلوع املراأة اإىل حجرة النزيل فيه� اأهون من طلوع رغيف اخلبز كم� اأن 
االأ�شل  �شذوذ عن  وهذا  بن�ره  الفرن  طلوع  من  اأ�شعب  اإليه  لندرة  املراأة يف  طلوع 
ن�ش�ء  يقوم بخدمته�  هن�  املن�زل  اأكرث  اأن  اإال  العي�س،  ب�أنه من طيب  قلن�  اإن  املتقدم 
ح�ش�ن ُيغنني النزيل عن اخلروج. والأ�شح�ب هذه املن�زل غ�لًب� ع�دة ذميمة وهي اأنهم 
ي�شتولون على مف�تيح عديدة متنوعة يفتحون به� �شن�ديق ال�شك�ن، حتى اإذا علموا 

اأن لي�س يف �شن�ديقهم م� يقوم ب�أجرة امل�شكن اأنذروهم اخلروج.

وهن�ك طريقة اأخرى لل�شكنى يف كلت� املدينتني، وهي اأن من �ش�ء اأن ميكث 
طوياًل ي�شت�أجر حجرة اأو حجرتني يف دار من غري اأث�ث ويوؤثثهم� كم� اأحب، ولكن 
يلزمه يف لندرة اأن يفتح الب�ب لق��شده، وينور له يف الدرج، ويف ب�ري�س ال يلزمه 
ذلك، هذا ومل� ك�ن اأرب�ب احلكومة يف لندرة ال يعنون مب� فيه حت�شني املدن وتنظيم 
ا؛ اإذ كل اإن�ش�ن يبني  دي�ره�، ك�نت دي�ر لندرة ب�لن�شبة اإىل دي�ر ب�ري�س حقرية جدًّ

)1) ُم�َش�َهرة: يف ال�شهر. )م).
. )م).  )2) قرع: دقَّ

)3) مي�ومة: يف اليوم. )م).
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على  ومنه�  فقط،  طبقتني  على  م�شتماًل  ك�ن  م�  فمنه�  ح�له،  تقت�شيه  كم�  داره 
الدي�ر  اإن  يق�ل:  اأو  وم�ش�واته�،  وهندمته�  رونقه�  مراع�ة  دون  من  طبق�ت  ثالث 
ب�لبن�ء دون  امللك جمرد االنتف�ع  للحريق ك�ن همُّ �ش�حب  مل� ك�نت عر�شة  هن� 
الزخرفة، ون�هيك اأن يف لندرة 2.260 داًرا م�شرفة على ال�شقوط، وم� عدا ذلك 
ُمَبلَّطه� يهتز به كلم� مرت عجلة من حتته�،  ف�إن من يكون ق�عًدا يف حجرة يرى 
فمح��شن لندرة كله� مق�شورة على احلوانيت، ف�إذا رفعت نظرك م� فوقه� ق�بلك 
من  الب�رزة  املداخن  وخ�ش��شة  الطيق�ن  وتف�وت  الطوب  وحق�رة  احليط�ن  �شواد 

ال�شطوح من اخلزف و�شعة البن�ء وم� اأ�شبه ذلك.

واأعظم م� ي�شعر الن�ظر بهذا م� اإذا قدم من ب�ري�س، ف�إنه يرى الفرق عظيًم� 
مغلقة،  احلوانيت  تكون  حني  االأحد  يوم  يف  قدومه  اتفق  اإذا  وخ�شو�ًش�  ا  جدًّ
الدي�ر هن� مرافق ال توجد  اأن يف داخل  اإال  اأنه يف قرية �شغرية،  نف�شه  فيح�شب 
على  م�شتملة  وكونه�  اإليه،  االإ�ش�رة  �شبقت  وقد  املواقد،  منه� ح�شن  ب�ري�س،  يف 
�شه�ريج للم�ء على طيبه، ويف ب�ري�س يلزم ال�ش�كن اأن ي�شرتي امل�ء من ال�شق�ئني 
لة  على َرداَءِته، ومنه� قلة درجه� وذلك نتيجة كونه� غري �ش�هقة، ولعل �ش�حب العَيِّ
اإذا ا�شت�أجر داًرا من ب�به� َيْهَنُئه العي�س هن� اأكرث مم� يهنئه يف ب�ري�س على كرثة م� 
يوجد يف هذه من البدائع، ف�إن الغيور على عر�شه ال يهون عليه اإذا ك�ن ن�زاًل يف 
الدرج ليخرج اإىل حمرتفه اأن يرى اآخر �ش�عًدا حم�وًرا له، ولهذا تقول االإنكليز: 
اإىل ال�شكون والهن�ء من دي�ر غريهم، واإذا  اأدعى  اإن هن�ءهم جوّي، واإن دي�رهم 
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�شكن هن� يف الدار 2 اأو 3 واتفق تالقيهم� يف الدرج فم� اأحد يكلم �ش�حبه، واإذا 
زاره اأخوه اأو اأخته واأط�ال املكث عنده اإىل ن�شف الليل فم� يدعوهم� اإىل املبيت 

عنده. 

ه االأعي�ن والعظم�ء فيه�،  فُّ اأم� قوله ب�حتت�ن ح�الته� وبكرثة دك�كينه�، وِبرَتَ
اأم� يف االأزمنة  ف�حتت�ن ح�الته� هو كون جميع االأزمنة واالأمكنة فيه� مت�ش�وية، 
اأي�م ال�شنة كله� يوم للَحظِّ واللهو، فال تعرف فيه� راأ�س  فلي�س عند االإنكليز يف 
ال�شنة من َذنَِبَه�، ولي�س عندهم اأي�م للبط�لة م� عدا اأي�م االآح�د، �شوى عيد امليالد، 
ويوم اجلمعة الكبرية، ولكن يوم البط�لة هن� هو يوم االنقب��س واالكتئ�ب، اإذ ال 

ترى �شيًئ� يقر العني، فقد اأ�شلفن� اأن جميع احلوانيت تكون يومئٍذ مغلقة.

اأنه يوؤذن لب�عة التبغ يف فتح دك�كينهم يوم االأحد، وال  ومن العجب هن� 
يوؤذن لب�عة اخلبز واللحم، فك�أن التبغ األزم للمعي�شة من غريه، ثم ال مث�بة للن��س 
ينب�شطون به� �شوى الرتدد على تلك الغي��س وهي خ�لية من املط�عم وامل�ش�رب 
واآالت الطرب على قلة م� فيه� من املق�عد، وهي يف الغ�لب بعيدة عن �شكنى 
الع�مة والو�شط، واإمن� هي جمعولة حلظ الكرباء الق�طنني يف الدي�ر املج�ورة له�، ف�إن 
كل �شيء هن� َمْعنيٌّ به ا�شم العلية، وقد مرت االإ�ش�رة اإىل هذا، نعم اإن يف �شب�ح 
ر وال تنظر ب�لن�شبة اإىل نح�س االأي�م االأُخر، وهي قلة  ة ال ُتَقدَّ االأحد يف لندرة َلذَّ
اأحد  �شب�ح كل  نف�شي يف  اأح�شب  فقد كنت  املراكب،  و�ش�ئر  العجالت  قرقعة 
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اأين �ش�كن يف الريف، ف�أم� يف �ش�ئر االأي�م ف�إن توايل هذه القرقعة داهية من اأعظم 
الدواهي، فمن مل يتعود عليه� لن يهنئه نوم وال قعود، ولن ميكنه اأن يجمع اأفك�ره 
يف راأ�شه، واإذا م�شى اثن�ن يف الطريق لزم املتكلم اأن ي�شرخ ب�أعلى �شوته لي�شمعه 

االآخر، ف�أعوذ ب�هلل من ذلك.

ف�أم� كرثة احلوانيت فقد تقدم ذكره� يف اأول الكالم على لندرة، وبقي هن� اأن 
اأقول: اإنك يف جميع حوانيت لندرة جتد م� يلزم للملبو�س واملفرو�س ن�جًزا عتيًدا)1)، 
معر�شة  نع�ل  زوج  اآالف  ع�شرة  عنده  وجدت  اإ�شك�ٍف  ح�نوت  مثاًل  دخلت  ف�إذا 
�ش�ء  امللبو�س، ومن  اأ�شن�ف  �ش�ئر  م� �شئت، وق�س على ذلك  للبيع، ف�خرتت منه� 
اأن يفر�س �شرًح� يف ثالث �ش�ع�ت، وجد كل م� يخطر بب�له من االأدوات واالأواين، 
ونحو ذلك حوانيت ب�ري�س، ف�أين هذا من البالد التي ال جتد فيه� ح�جتك اإال بعد 
�َشك ذلك واأف�شى بك  اأن تو�شي عليه�، ف�إذا ح�شرت وجدته� على غري املراد، َفَنغَّ

اإىل القيل والق�ل؟!

واأعظم طريق يف هذه املدينة هي ريجنت �شركو�س، ويذكر غ�لًب� ب��شم ريجنت 
�شرتيت، وهو على خطٍّ منحٍن نحو ن�شف دائرة طوله 1.730 ذراًع�، وهو ي�شتمل 
على دك�كني ف�خرة بهية، اأكرثه� م�شرف ب�شع�ر امللك، وذلك اأن امللكة  اإذا ا�شرتت 
�شيًئ� من �ش�حب الدك�ن، �ش�غ له اأن ي�شع عليه �شورة االأ�شد ووحيد القرن واأدى 

اإىل املريي �شيًئ� عليه يف كل �شنة.

)1) الن�جز: احل��شر. والعتيد: القدمي. )م). 
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ومك�ن،  �شْقع)1)  كل  ومن  ولون  �شنف  كل  من  الف�خرة  الثي�ب  ترى  وَثمَّ 
وقد يكون طول لوح الزج�ج يف عر�س احل�نوت نحو �شت اأذرع ف�أكرث، وعر�شه نحو 
ذراعني، فيكون العر�س كله من اأعاله اإىل اأ�شفله لوحني اأو ثالثة، وثمن اللوح نحو 
ع�شر لريات، ودي�ر هذه الطريق مبي�شة اخل�رج، اأو يق�ل ن�شفه� اأبي�س ون�شفه� اأ�شود.

ويجررن  الف�خرة  والثي�ب  ب�لديب�ج  يخطرن)2)  لندرة  ن�ش�ء  اأجمل  ترى  وثم 
ا، وال�شيم� ليلة االأحد وهي ليلة ال�شبت عندهم، ف�إذا راأيت  اأذي�لهن على االأر�س جرًّ
واحدة منهن جزمت ب�أنه� اأجمل من راأيت، ثم ترى اأخرى فتجزم ب�أنه� اأجمل من 
هذه  اأن  والواقع  م�ركت،  وه�ي  �شرتيت،  ك�فن  هن يف  وكذلك  ا،  جرًّ وهلم  تلك، 
اأبهج  وهي  والفرح،  والق�شوف)3)  البهجة  ليلة  هي  لندرة  اأ�شواق  جميع  يف  الليلة 
فيه�  فين�شبون  الق�بل هو يوم االنقب��س،  اليوم  اأن  فلعلمهم  العلية  اأم� عند  اللي�يل، 
اإىل اللهو واخلالعة يف جميع االأم�كن املق�شودة، واأم� عند ال�شفلة والفعلة فلكونهم 
ي�أخذون اأجرتهم يف م�ش�ء كل �شبت، فمتى ان�شرفوا من امل�ش�غل اأقبلوا على احل�ن�ت 
ة ب�لرج�ل والن�ش�ء،  واحلوانيت ل�شراء موؤنة يوم االأحد، فرتى جميع الدك�كني غ��شَّ
وكثرًيا م� يتفق اأن الرجل حني يقب�س اأجرته يذهب اإىل احل�نة وينفقه� فيه�، فريجع 
اإىل اأهله �شفر اليدين، فيقوم النق�ر بينه وبني زوجته، اأو اأن يعطيه� لزوجته فتذهب 

)1) �شقع: مك�ن. )م).
)2) يخطرن: مي�شني. )م).

)3) الق�شوف: اجللبة واالإعالن ب�للهو. )م).
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هي وتنفقه� يف امل�شكرات، ففي هذه الليلة ترى الن�ش�ء يت�ش�ربن بع�شهن مع بع�س اأو 
مع بعولتهن اأو مع غريهم، وكذا �ش�أن الرج�ل.

وكثرًيا م� راأيت الن�ش�ء يغلنب الرج�ل، ويجررنهم بنوا�شيهم، وكثرًيا م� ترى 
امراأة م�شرومة)1) االأنف اأو مملوقة العني)2)، اأو خملوعة اليد، اأو �شرعى يف الطريق من 
اخلمر و ال�شرب، كل ذلك من برك�ت هذه الليلة، ولوال اأن اأ�شح�ب احل�ن�ت م�شروع 
عليهم اأن يقفلوا حوانيتهم يف ن�شف الليل ومن خ�لف ذلك يغرم خم�س لريات، 

ْوم)3) واجلعة اإىل ال�شب�ح. َلَبَقوا وَبِقنَي على اجَلّن والرَّ

والواقع اأن الَعَمَلة من االإنكليز وذوي احلرف اأقرب اإىل مزية الكرم منهم اإىل 
البخل، ف�إنهم يف تلك الليلة ينفقون اإنف�ق من ال يخ�ف الفقر، وي�شرتون قطع حلم 
كبرية، ويتخذون حلواء من الف�كهة وغريه�، ويف يوم االأحد ي�شربون القهوة بفن�جني 
ا، واأم� عند اأ�شح�ب الدك�كني فلعلمهم  خم�شو�شة وب�ل�شكر االأبي�س املكرر وهلم جرًّ
اأن يوم االأحد لي�س فيه بيع وال �شراء، فيطيلون املكث يف دك�كينهم رج�ء اأن يك�شبوا 
�شيًئ� زائًدا يكون عو�ًش� عن بط�لة االأحد، فلهذا ترى للطرق واالأ�شواق يف تلك الليلة 
ف�إن  قبله�،  لي�ٍل  وبع�س  امليالد،  عيد  ليلة  وكذلك  اللي�يل،  �ش�ئر  تراه� يف  ال  بهجة 
الطرب من  اآالت  ت�شمع  وفيه�  ُمَزيًَّن�،  يكون  وبع�شه�  فيه� مفتوحة  تبقى  الدك�كني 

جه�ت �شتى، وترى الن��س يف اإقب�ل واإدب�ر ومرح وارتي�ح.

)1) م�شرومة: م�شقوقة. )م). 
)2) مملوقة: م�شروبة. )م).

وم: الطلب. واملراد هن�: طلب الفواح�س. )م). )3) اجلّن: ذه�ب العقل. والرَّ
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اأنه  اإال  اأك�شفورد،  طريق  والرونق  الغنى  ذكره يف  مرَّ  الذي  الطريق  ودون 
اأذرع، وقد ترى يف هذا  ب�رك، وطوله 2.304  اإىل هيد  اأطول واأقدم، وهو يف�شي 
الطريق ويف غريه ع�شرين دك�نً� للربانيط، ومثله� للنع�ل، ومثله� للكتب، ونحوه� 

للخز)1)، وال ترى من مطعم واحد اأو ن�شف حملٍّ للقهوة. 

اإ�شرتاند طوله 1.369 ذراًع�، وهو اأكرث الطرق  ثم الطريق الذي يق�ل له: 
مالهي، فيه فرع من امل�ألك الكبري، عنده جر�س ذو م�دة كهرب�ئية يدل على اأوق�ت 
ال�ش�عة  ويف  واالأوق�ت،  ال�ش�ع�ت  احلديد  �شكك  مواقف  ت�شبط  وعليه  البلدة، 

احل�دية بعد الظهر يهبط عن مركزه بنف�شه. 

طوله  اجلديد  الطريق  اأي  نيورود  ثم  ذراًع�.   1.694 طوله  بيك�ديلي  ثم 
ثم   .1.690 وطوله  رود،  �شتي  ونحوه  املنت�بة.  الطرق  من  لي�س  ولكنه   ،5.115
األف لرية، وحتت يده  م�له خم�شم�ئة  راأ�س  فيه دك�ن جوهري  بون �شرتيت،  نيو 
من ال�ش�غة وال�شن�ئعيني م� يزيد على خم�شم�ئة رجل، وهو اأغنى جميع �ش�غة 
اآنية  �شوغ  يف  االأقط�ر  جميع  من  االإفرجن  ملوك  ت�شتخدمه  م�  وكثرًيا  اململكة، 
لق�شورهم. ثم هوبرن وهو اأو�شع الطرق، لكنه غري طويل فيه دك�ن�ن للبز واحلرير 
ال ينق�س عدد امل�شتخدمني يف اأحدهم� عن م�ئة نف�س. ومن هو برن ف�ش�عًدا نحو 

ال�شم�ل بني يف �شنة 1607. 

)1) اخلز: ن�شيج من حرير خ�ل�س. )م).
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ويف زمن امللكة اإلي�ش�بت منع من تكثري البيوت واأمر ب�أن كل عيلة ت�شكن يف 
بيت واحد. ثم هلوي ول �شرتيت، م�شهورة ب�لدك�كني التي يب�ع فيه� كتب الف�شق 
و�شور الن�ش�ء وم� اأ�شبه هذا، ثم طرق اأخرى ح�شنة اأي�ًش� ولكنه� لي�شت نظري هذه، 
وعدد الطرق املَُبلَّطة يف لندرة يبلغ 5.000، ومتتد اأكرث من 2000 ميل، ويوجد فيه� 
نحو 50 طريًق� ب��شم كني �شرتيت، اأي طريق امللك، ومثله� كوين �شرتيت، اأي طريق 
امللكة، ونحو 60 طريًق� ب��شم ولي�م �شرتيت، ومثله� جون �شرتيت، واأكرث من 40 طريًق� 
قلب  احلديد يف  �شكك  اإن�ش�ء  ال�شنة يف  الن��س هذه  تذاكر  وقد  نيو�شرتيت.  ب��شم 
لندرة بدل احلوافل ف�إن جعل هذه يبلغ يف ال�شنة 300.000 لرية، وال�شري يف االأول 

ال ينفق فيه اأكرث من 30.000 لرية فقط.

�أ�سو�ء لندرة

الليل،  ع�مة  الن�ش�ء  بجم�ل  تنور  واأزقته�  و�شوارعه�  لندرة  اأ�شواق  وجميع 
ون�هيك اأنه يف حملة واحدة وهي حملة م�ري البن من جملة نحو 60 حملة يوجد 
20.000 موم�شة، منهن 2.200 لهن بيوت خ��شة بهن، وحيثم� تكرث اأنوار الغ�ز يكرث 
ترددهن، ولكرثة االأنوار يف الدك�كني والطرق تكون املدينة يف الليل  �شت�ًء اأدف�أ منه� 

يف النه�ر، وكذلك مدينة ب�ري�س. 

والغ�ز يف طرق لندرة يو�شع يف فواني�س على ُعُمد ق�ئمة من حديد، فهي من 
هذا القبيل اأح�شن من ب�ري�س؛ الأن كثرًيا من فواني�س هذه جتعل يف احل�ئط، اإال اأنه 



489489
�لكالم عن لندن �أو لندرة

لي�س يف طرق لندرة �شجر وال حم�ل للقهوة على ن�شق م� يف ب�ري�س؛ الأن ال�شرطة ال 
� يف الطريق ويقعد عليه.  ي�أذنون الأحد يف اأن ي�شع كر�شيًّ

�خرت�ع �لغاز و��ستخد�مه يف �لإ�ساءة

ثم اإن اخرتاع الغ�ز هو من اأعظم الربك�ت التي يتنعم به� االإن�ش�ن يف الليل، 
ف�إن  الكب�ر،  املدن  يف  وال�شيم�  وال�شالمة،  االأمن  على  املعينة  الو�ش�ئل  اأقوى  ومن 
لندرة منذ م�ئة �شنة ك�نت ممنية ب�لل�شو�س والنه�ب يف م�ش�لكه� بعد العتمة، حتى اإن 
ال�ش�لك فيه� ك�ن يعر�س نف�شه اإم� للقتل واإم� لل�شلب، وك�نت االأوالد حتمل ب�أيديهم 

م�ش�عيل ويجرون به� بني يدي امل�رين، وي�أخذون منهم �شيًئ�.

اأي�م امللكة م�ري ك�ن الع�ش�س ي�شت�شحبون اأجرا�ًش� ي�شربون به� للتنبيه  ويف 
والتحذير؛ وذلك لقلة االأنوار، ويف �شنة 1762 و�شعت الفواني�س واأوقدت ب�لزيت 
فقلَّت الل�شو�س، واأول من جرب ا�شتخراج الغ�ز ق�شي�س ا�شمه كالطون، وذلك يف 
�شنة 1739، اإال اأن جتربته هذه مل ُيعمل به�. ويف �شنة 1792 ت�شدى لهذه العملية 
رجل من كرنوال ا�شمه مردوك، وفكر يف اأنه اإذا �ش�ن الغ�ز امل�شتخرج من الفحم اأو 
احلطب يف وع�ء، ثم اأجراه يف ق�شب من احلديد يكون ُمْغِنًي� عن امل�ش�بيح وال�شمع. 
اأنه ك�ن  ويف �شنة 1798 اأمت جتربته هذه، واأجراه� يف بع�س املع�مل يف برمنه�م، اإال 
َيْعِر�ُس له� بع�س اخللل اأحي�نً�. ويف �شنة 1802 انتبه الن��س اإىل اإحك�م ذلك وتعميم 

ر ملهى لي�شيوم يف لندرة بنور الغ�ز.  منفعته، وبعد هذا الت�ريخ ب�شنة واحدة ُنوِّ
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ويف �شنة 1804 وم� بعده� و�شع مردوك دائرة م�شروعه هذا يف من�ش�شرت، وزعم 
الفرن�شي�س اأنهم هم خمرتعوه، اإال اأن هذا النور مل يعرف عندهم اإال يف �شنة 1802، 
وك�ن ذلك يف ب�ري�س وقد عرفت اأن مردوك �شنعه قبل هذا الوقت بعدة �شنني، ومن 
�شنة 1802 اإىل �شنة 1822 ا�شتهر ا�شتعم�ل الغ�ز، واأعجب جميع الن��س، حتى اإن 
اأزيد من 1.000.000 لرية، و�شغلت  راأ�س امل�ل الذي ُجمع لتنوير لندرة فقط بلغ 

ق�شب�ت الغ�ز يف اإي�ش�ل النور اإىل حم�ل خمتلفة م�ش�فة 150 مياًل.

وبعد ذلك ب�شنني قليلة ا�شتهر يف �ش�ئر مدن اململكة لتنوير الطرق واحلوانيت 
والدي�ر، وهو على بق�ئه وعدم نق�شه خالًف� لنور ال�شمع والزيت اأرخ�س �شعًرا، واأخف 
كلفة، ف�إن رطل ال�شمع الدون مثاًل ي�ش�وي ثالثة اأرب�ع ال�شلني، ومدة اتق�ده ال تزيد 
الزيت ي�ش�وي �شلينني، وينري م� تنري �شتم�ئة  واإن غ�لونً�)1) من  اأربعني �ش�عة،  على 
�شمعة يف �ش�عة واحدة، وال�شمع الع�ل اأغلى من ال�شحمي بثالثة اأ�شع�ف، واألف 
اأن م� قيمته م�ئة من  الغ�ز ي�ش�وي ت�شعة �شلين�ت، فتح�شل من ذلك  مكعب من 
ال�شحم الع�ل يكون خم�شة وع�شرين من ال�شحمي، وم� قيمته خم�شة من الزيت 
نور  اإال  نور  عليه  يعلو  وال  االأ�شي�ء  األزم  من  ف�إنه  وب�جلملة  ثالثة،  الغ�ز  من  يكون 
ال�شم�س)2)، واإذا اأوقدت نوًرا منه فال ينطفئ اإال اإذا اأطف�أته، وذلك ب�أن تدير لولبه اإىل 
جهة ال�شم�ل، واإذا اأردت اإيق�ده اأدرته اإىل اليمني، واأدنيت الن�ر من فوهته، فيبقى 

كذلك اإىل م� �ش�ء اهلل. 
)1) غ�لون: ج�لون. )م).

ر كثري من طرق ب�ري�س ولندرة وغريهم� من طرق مدن اأورب� ب�لنور الكهرب�ئي. )2) يف �شنة 1880 ُنوِّ
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وكيفية تنوير الطرق يف لندرة هو اأن يرتقي الرجل يف �شلم اإىل الف�نو�س، ويف 
ب�ري�س يجعل الرجل النور يف عود طويل، ثم يدنيه من فوهة الف�نو�س من دون اأن 

يرتقي اإليه، وال يخفى اأن ذلك اأ�شهل واأ�شرع.

منازل �لأعيان و�لأوبا�س وجحيم لندرة

اإىل ذلك  واإ�شرافهم، فقد �شبقت االإ�ش�رة  واأم� قوله برتفه االأعي�ن والعظم�ء 
عند الكالم على اأخالقهم واأحوالهم، واإمن� نقول هن�: اإن هوؤالء االأم�جد ي�شكنون 
فرتى  ب�الأوب��س،  اختالطهم  ومن  الزح�م  من  فراًرا  املدينة  من  معلومة  ح�رات  يف 
بقعة ف�شيحة عظيمة يف لندرة لي�س فيه� �شوى دي�ر مت�ش�فة مت�ش�قبة)1)، وهي ب�لنظر 
اإىل و�شط املدينة موح�شة، اإذ لي�س فيه� حوانيت وال مط�عم وال مالٍه، لكنه� نظيفة 
�ش�ملة عن تك�ثف االأوح�ل و�شغط ال�ش�ئرين وقرقعة العجالت، ومع م� هم فيه من 
البحبحة فيه� والنعيم واالنفراد، فالبد واأن يكون لكلٍّ منهم دار يف اخلالء ي�شكنه� 
يف ال�شيف، ففي هذا ال�شقع اجلليل ت�شطع اأنوار ال�شع�دة من اأبراجهم العلوية، وهن�ك 
ترى اخلدم واحل�شم واخليل املطهمة)2) والعواجل النفي�شة، وهن�ك متيد املوائد مب� عليه� 
من االأطعمة الف�خرة املجلوبة من جميع البلدان، وهن�ك تتيه الكالب على كثري من 
بني اآدم ممن يت�شورون جوًع� ويهلكون من الو�شخ والربد والعري ومن اأكل اللحوم 

)1) مت�ش�قبة: متق�ربة. )م). 
َمة: ال�شخمة ال�شمينة. )م). َطهَّ )2) الـُمَ
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املنتنة يف اأزقة لندرة القذرة، فلي�س بني اجلنة واجلحيم يف هذه املدينة بعد م� بني اجلنة 
واجلحيم يف االآخرة.

وه�ك مث�اًل على �شقر لندرة، ق�ل يف بع�س ال�شحف: اإن م�ئة وثم�نني نف�ًش� م� 
بني رجل وامراأة وولد ي�شكنون يف اأربع وثالثني حجرة، ويف اأخب�ر الكون ك�ن ميكث 
يف حجرة واحدة من اأربعة ع�شر نف�ًش� اإىل ع�شرين لياًل ونه�ًرا، وك�ن ي�شكن يف حجرة 
اأخرى رجالن مع زوجيهم� واأرملت�ن وثالث بن�ت، وعزب وثالثة اأوالد، فجملتهم 
لة تبواأت زاوية من احلجرة. ويف  لة عَيّلة كل عَيّ اأربعة ع�شر نف�ًش� قد جعلوا اأنف�شهم عَيّ
مو�شع اآخر ي�شمى �ش�حة فلت�شر حجرت�ن ال تزيدان على �شبع اأقدام عر�ًش� يف ع�شر 
طواًل، وقد ا�شتملت� على ثم�نية وع�شرين نف�ًش�، م� اأحد منهم يعرف القراءة، ولي�س 
حتتهم وط�ء �شوى التنب، اإال واحًدا منهم، وال غط�ء لهم يف الليل �شوى ثي�بهم التي 
يلب�شونه� يف النه�ر، ومع ذلك ف�إن هذين املحلني اإذا قي�ش� بغريهم� من البيوت املج�ورة 
لهم� ك�ن لهم� حرمة واعتب�ر، ف�إنه وجد فيه� 208 اأوالد قد اأدركوا، ومل يدخل منهم 
املكتب �شوى ثم�نية وثالثني فقط، وهم غ�رقون يف الف�ش�د واخل�ش��شة والقذر والوب�ء. 
ويف هي هوبرن ثالثون بيًت�، ي�شكن فيه� م�ئة وثالث وثالثون عَيّلة، كل ثالث عي�ل اأو 
اأربع يف حجرة واحدة، وقد تن�هوا يف ال�شكر وال�شف�هة، ويف كل نوع من الرذائل. اهـ. 

وكثرًيا م� ترى الن�ش�ء مي�شني يف ال�شت�ء ح�في�ت ويلتقطن اجلذور وفت�ت اخلبز، 
عتبة  على  منجردة  �شفراء  بج�نبه  وامراأته  طفل  ذراعه  على  رجاًل  راأيت  مرة  وغري 
اإحدى الدي�ر يف اأ�شد لي�يل ال�شت�ء برًدا، ويف كل �شنة يبقى األوف من ذوي احلرف 
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معطلني، ففي �شنة 1849 ك�ن 1.400 خي�ط و900 اإ�شك�ٍف بال عمل، وك�ن 1.700 
اإ�شك�ٍف يعملون بن�شف االأجرة، وكذا ال�ش�غة و�شن�ع اجللود وق�س على ذلك. 

اأ�شقى  فقري  ال  اأنه  واحل��شل  ال�شقوط،  على  م�شرفة  داًرا  لندرة 2.260  ويف 
لندرة من جهة  اأن طرف  اأترف من غنيه�، وكم�  اأنه ال غني  لندرة، كم�  من فقري 
� ب�أهل ال�شعة  ال�شم�ل مو�شوم بح�شرة الكرباء، كذلك ك�ن طرفه� اجلنوبي خمت�شًّ
واخلمول، فال ترى هن�ك �شيًئ� يعجبك غري ح�شن الن�ش�ء، ف�إن اهلل تع�ىل جعل لهن 

.� هذا الن�شيب ع�مًّ

جهل �لإنكليز ب�سنعة �لطبخ

واأم� قول االآخر: اإنه لي�س يف لندرة مط�عم اأنيقة اإلخ، فهو يف حمله، اإال اأنه مل 
يذكر �شبب ذلك، وهو جهل االإنكليز ب�شنعة الطبخ، اأم� يف البيوت فيمكن للواحد 
اأن ي�شيع يف  الوقت  يت�أنقون يف الطبخ حر�ًش� على  اإنهم ال  اأن يعتذر عنهم بقوله: 
املط�عم  اأ�شح�ب  االعتذار عن  اأنه ال ميكن  اإال  اأ�شبه ذلك،  وم�  والتكبيب  احل�شو 
العمومية الذين ال �شغل لهم اإال اإطع�م الن��س، وم� عدا ذلك ف�إن املتقدم مل يذكر اأنه 

ال �شيء يف لندرة مم� يوؤكل اأو ي�شرب اإال وهو مغ�شو�س خملوط م�شوب. 

واأقدرهم  الن��س  اأغنى  كونهم  مع  املدينة  هذه  اأهل  على  الع�ر  من  لي�س  اأو 
واأجترهم اأن يرخ�شوا لواحد من االأج�نب يف اأن يفتح دك�نً� يف اأعظم الطرق ويبيع فيه 
نحو اجلنب وحلم اخلنزير واخلردل واللنب، والآخر يف اأن يبيع املثلوج واحللواء، والآخر يف 
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اأن يبيع اخلل والزيت، والآخر يف اأن يفتح حمل قهوة تغني فيه ن�ش�ء بلده ونحو ذلك 
مم� ميكن لكل اأحد اأن ي�شنعه؟ فهل لهذا من ت�أويل اآخر �شوى اأنكم ي� اأهل لندرة 

خرق حمق اأو غ�ش��شون غب�نون؟

ويف الواقع ف�إن كل �شيء ي�شنعه اأهل فرن�ش� هو مفخرة لالإنكليز، ف�إن احلرير 
ال�شريط  من  االآخر  والن�شف  جم�لهن،  ن�شف  االإنكليز  من  لل�شت�ت  الفرن�ش�وي 
ب�للغة الفرن�ش�وية،  اأدبهن هو التكلم  واجلوارب والكفوف والقيط�ن ونحوه، ون�شف 
والن�شف الث�ين العزف على البي�نو، وطب�خو اأمراء االإنكليز اإمن� هم فرن�شي�س، وكذا 
�شرابهم وجل حتفهم، واأهل احلوانيت يكتبون على كل �شيء اأنه فرن�ش�وي كم� َمرَّ 
ِذْكُر ذلك، فم� معنى ات�ش�ع لندرة اإًذا وكرثة دك�كينه� و�شعة طرق�ته� وتعدد مراكبه� 
وزح�مه� و�شجيجه� وجلبته�، ولي�س فيه� من يح�شن عمل اخلردل ولي�س يف مط�عمه� 
مرقة يف ال�شت�ء، وال �شالطة يف ال�شيف، وال اأرز وال عد�س وال حم�س وال فول وال 

مقر، واإمن� هو ال�شواء والبط�ط�س اأو �شيء من البقل م�شلوق �شلًق�؟

ومن الغريب اأنهم اإذا طبخوا البط�ط�س مع اللحم �شموه� اإداًم� اإرالنديًّ� وملئوه 
من الفلفل واالأب�زير حتى يحرق الل�ش�ن، واإذا جل�س اأحد فيه� للغداء راأى بينه وبني 
جريانه ح�جًزا من خ�شب حتى ال يقع التع�رف بينهم، وهو اأ�شبه بح�جز احليوان�ت 
التي يجمعونه� يف ب�شت�ن النب�ت�ت، وترى كالًّ منهم قد جل�س للطع�م وبيده �شحيفة 
اأخب�ر يط�لعه�، واإذا اأراد اأخذ �شيء من بني يديك تلقفه من غري اأن ي�شت�أذنك فيه 
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خالًف� مل� تفعل الفرن�شي�س وغريهم، على اأن كثرًيا من هذه املط�عم ي�أكل الن��س فيه� 
وهم وقوف، فك�أمن� هم جم�عة يهود ي�أكلون خروف الف�شح. 

واآخر  راقًدا  واحًدا  فيه�  فرتى  االأرذال،  جمتمع  ف�أكرثه�  القهوة  حم�ل  ف�أم� 
وال�شكر يف  ب�حلليب  القهوة  قهوة خلطوا  فنج�ن  واإذا طلبت  و�شًخ�،  واآخر  �شكران، 

حمل ال تراه، وقدموه لك هكذا، فال تدري م� و�شع فيه. 

الدني�  هذه  يف  تعي�شون  متى  الن��س  من  األف  األف  ون�شف  األف  األفي  في� 
ال�شغرية عي�شة م�ئتني ون�شف م�ئة من �شك�ن القرى يف فرن�ش� واإيط�لي� وال�ش�م وبر 
ب�ري�س وحلمكم  وال�شب وجب�س  ب�لبط�ط�س  ت�أكلوا خبزكم غري خملوط  ب�أن  م�شر، 
طريًئ� �شليًم� ال من حيوان اأ�ش�به داء َفُذِبح، وال مم� َيِرُد اإليكم من اأمرييك� مو�شوًع� 
اإن ك�ن  يف الثلج، وال مم� خم)1) واأننت فتح�شون به امل�ش�رين واحلواي�)2)؟ فلعمر اهلل 
هذا الغ�س نتيجة التمدن والرتقي يف العلوم َفَلْلَجْهُل خري، ف�إن اأهل بالدن� واحلمد 
هلل على جهلهم م� يعرفون �شيًئ� من هذه الفنون الكيمي�وية واالأخالط الغري املتن�هية 
التي توجب على ال�ش�ري اأن ي�شت�شحب معه مراآة من املراي� املكربة لريى به� تلك 

االأجزاء واملركب�ت فيم� يوؤكل وي�شرب يف وطنكم هذا ال�شعيد. 

تق�شي  اأ�شهر  ثم�نية  يدوم  و�شت�ءكم  ب�لدخ�ن  اأن هواكم خملوط  م� كفى  اأو 
وبخو�س  احلجري؟  الفحم  م�  اأدراك  وم�  احلجري؟  الفحم  ن�ر  على  ب�ال�شطالء 

: اأننت اأو تغريت رائحته. )م). )1) خمَّ
)2) احلواي�: االأمع�ء. )م).
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� تع�فه  الوحول وي�شتن�شق ال�شب�ب حتى زدمت على هذا البالء الطبيعي بالء �شن�ئعيًّ
حت�شونه�  التي  اجلب�جب)2)  هذه  اأكل  ت�أبى  وال�شن�نري)1)  الكالب  ف�إن  احليوان�ت؟! 
و�ش�غتكم  واأ�ش�كفتكم  وخي�طيكم  �جيكم  ن�شَّ اأن  يكف  اأومل  اأقول  ثم  بلحومهن، 
و�شب�غيكم و�ش�ئر اأهل ال�شن�ئع منكم يغ�شون وميوهون ويلب�شون وي�شبهون وي�شلون 
ويغوون، فم� ُيْدرى احلرير عندكم من القطن، وال اجلديد من القدمي امل�شبوغ، وال 
امل�شبت ثم  الرج�ل وي�شممنهم  يتط�ولن على  املوم�ش�ت  واأن  املل�شق؟  املخيط من 

ي�شرقنهم. 

واملراد ب�مل�شبت هن�: الدواء الذي يق�ل له كلوروفورم اأو اأثري، قيل: اإن خ��شيته 
ك�نت معروفة عند الكيمي�ويني االأقدمني وذلك من �شنة 1681، واأول من عرث عليه 
موطون  توم��س  االإ�شع�ط  يف  خ��شيته  عرف  من  واأول  كنكل  املذكور  الت�ريخ  يف 
من بو�شت�ن يف اأمرييك�، ثم ا�شتعمله دكطر �شمي�شون يف اأيدنربغ، ومن بعده دكطر 
بع�س  املوت  عنه  ون�ش�أ  املم�لك،  �ش�ئر  �ُشِهَر يف  ثم  اإنكلرتة،  روبن�شون يف  »ج�م�س« 
االأحي�ن، وف�ئدته تغييب املوجع عن ح�س م� يوؤمله حتى اإنه ميكن للجراح اأن يقطع 

ع�شًوا منه اأو يحرقه وال ي�شعر به، وقد ا�شتعملته امللكة عند والدته� غري مرة.

االأوالد  واإن  ويبيعونه�،  املوتى  اأكف�ن  ي�شرقون  للقبور  نب��شني  منكم  واإن 
يختل�شون يف كل طريق مظلم ويف كل زح�م، واإن �شفلتكم ع�رون عن االأدب واحلي�ء، 

ور: هو حيوان األيف. )م). نَّ )1) ال�َشّ
)2) اجلب�جب: الت�فه ال�ش�قط الذي ال ُيطلب. )م).
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ودابهم التعدي على الغريب واالإ�ش�ءة اإليه، واإن كثرًيا من بيوتكم القدمية وحيط�نكم 
العهيدة)1) تتهدم وت�شقط على الن��س فتهلكهم! واإنه قد ميكث االإن�ش�ن عندكم �شهًرا 
وال يرى ال�شم�س اإال مرة اأو مرتني، واإن ربيعكم اأبرد من �شت�ئكم، و�شيفكم اأمطر 
من خريفكم، واإن ال فرجة عندكم وال م�شهد وال مو�شم وال ملهى اإال ويغ�س ب�للئ�م 
الطغ�م واالأوب��س)2) واالأوغ�د وال�شفلة االأرذال، حتى عمدمت اإىل اإف�ش�د م� خلقه اهلل 
من امل�أكول وامل�شروب طيًب� مريًئ�؟ اأفلي�شت لكم األ�شنة تذوق هذا الرج�س)3)، وتنطق 
ب�حلق، وحلوق ت�ْشَتْب�ِشُع ذلك اخلبيث من الطع�م كم� ت�شتفظع حروف احللق؟ ف�إن 
ك�ن خلو لغتكم عنه� هو م�شبب من ا�شتطي�بكم لهذا اخلبيث فن�ه� اهلل ب�شعفي م� 

يف لغتن� منه�. 

اأهكذا علَّمكم اأهل ال�شرق اأن تختبزوا اخلبز خملوًط� ب�أ�شن�ف �شتى؟ اأهكذا 
علَّمكم اأهل فرن�ش� اأن تطبخوا هذه اللحوم املنتنة يف مط�عمكم وتخفوا ف�ش�ده� بكرثة 
ت�شنعوا  اأن   1652 �شنة  يف  الرومي  ب��شكت  علَّمكم  اأهكذا  واالأفح�ء)4)؟  الفلفل 
واملوؤلف�ت  الكتب  فم� معنى كرثة دك�كني  اأنواع احلبوب؟  بجميع  القهوة خملوطة 
التي ال عدد له� عندكم يف كل فن و�شنعة، واأنتم ال حت�شنون اأن تطبخوا ُب�َشْيَعًة من 

)1) العهيدة: القدمية التي له� عهد طويل. )م).
)2) الطغ�م: اأوغ�د الن��س، واالأوب��س: االأخالط من الن��س والرع�ع. )م).

)3) الرج�س: القذارة، والفعل القبيح. )م).
)4) االأفح�ء: مفرده� الفح�، وهو م� ُيَتبَّل به الطع�م من الفلفل والكمون وغريهم�. )م).
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اللحم ببويقة من البقل، فكل حلم م�شوي وكل بقل م�شلوق؟! وي� ليت ك�ن ذلك 
اللحم حلًم� وذلك البقل بقاًل. 

ف�عجب اأيه� الق�رئ من اأن هوؤالء الن��س الذين ميلكون م� ينيف على 5.000 
ب�خرة منه� م� هو اأكرب من ُفْلك نوح، كم� زعموا وعندهم اأكرث من 2.000 �شحيفة 
لالأخب�ر، منه� م� يطبع يف كل يوم ومنه� يف كل اأ�شبوع، ال يعرفون اأن ي�أكلوا، ولي�س 
لهم ذوق يعرفون به الطيب من اخلبيث من الطع�م، وير�شون اأن ي�أتيهم رجل من 
فرن�ش� اأو اإيط�لي� ليبيعهم اخلردل واخلل واجلنب مم� يجلبه من بالده، ولي�س منهم يف 
تلك البالد اأحد يعلم اأهله� �شيًئ� من �شنعة الطبخ، فكل �شيء دخل يف حلوقهم 
ى  ط�ب ا�شرتاطه)1)، وكل م� عر�س للبيع يف حوانيتهم حل بيعه و�شراوؤه بحيث ُيوؤَدَّ

عليه مك�س للدولة! 

من  اأو  وحده�،  البط�ط�س  من  خبًزا  يختبزون  ال  اأنهم  كيف  الأعجب  واإين 
ال�شعري وحده، اأو من االأ�شم�ك كم� يف اإيزالند؟ وكيف ال يتجرون)2) يف طني االأر�س 
القريبة من امل�شكوب الذي يق�ل: اإنه يختمر مع الدقيق؟ وقد ح�ن يل االآن اأن اأختم 
الكالم على لندرة فيم� يوؤول اإىل امل�أكول وامل�شروب، واأذكر م� ف�قت به �ش�ئر مدن 

الع�مل فيم� يطبع فيه� من �شحف االأخب�ر والكتب. 

)1) ا�شرتاطه: بلعه ب�شهولة يف احللق. )م).
)2) يتجرون: يت�جرون. )م).
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�سحف �لإنكليز وطبعاتهم

ف�أقول: اإن اأول جرن�ل يف الدني� ب�أ�شره� هو اجلرن�ل امل�شمى تيم�س، ومعنى 
هذه اللفظة االأوق�ت، ومعنى اجلرن�ل يومية، وهي لفظة فرن�ش�وية، وهذه ال�شحيفة 
حتوي جميع اأخب�ر امل�شكونة اإال اأين راأيت فيه� عيًب� كبرًيا وهو عدم ا�شتق�ش�ء اأخب�ر 
البالد ال�شرقية و�ش�ئر املم�لك االإ�شالمية، ف�إذا ك�ن فيه� خرب عنه� ف�إمن� هو خم�شو�س 
ب�لتج�رة، وله� عدة كتَّ�ب، وك�تب جمله� ال�شي��شية يعد من اأعظم اأدب�ء االإنكليز 
ومرتبه يف ال�شنة اأكرث من األف لرية، وهذا اجلرن�ل هو  ل�ش�ن االأمة والدولة، ويليه 
اجلرن�ل امل�شمى مورنن اإدفريت�شر ومعن�ه معلن ال�شب�ح، وهو ل�ش�ن الرعية وك�أنه نقي�س 

ذاك. 

حرية �ل�سحافة بني لندرة وباري�س

ويف لندرة اأكرث من 320 جرن�اًل لالأخب�ر الط�رئة واالأدبي�ت والعلوم.ووزن م� 
� اإىل 370، ويف ب�ري�س  يطبع منه� يف كل يوم وكل اأ�شبوع يبلغ يف االأ�شبوع من 250 طنًّ
�به� مقيدون عن اجلري يف م�شم�ر الكالم، فلي�س  350 �شحيفة لالأخب�ر، اإال اأن كتَّ
لهم حرية كم� ِلُكتَّ�ب االإنكليز، ف�إن هوؤالء ي�شهرون يف اأخب�رهم كل م� ا�شتح�شنوه 
ي�شهرون  وكذلك  فرن�ش�،  جرن�الت  الأ�شح�ب  الرخ�شة  هذه  ولي�شت  وا�شتقبحوه، 
كل م� حدث يف جمل�س امل�شورة من املذاكرات واملف�و�ش�ت ب�أن يبعث كل رئي�س 
جرن�ل ك�تبه اإىل املجل�س، ويكتب م� يق�ل فيه حرًف� حرًف�، ولهم يف ذلك طريقة غريبة 
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ي�شمونه� اليد الق�شرية، ف�إن الكالم يكتب خمت�شًرا بنوع من االإ�ش�رة، ولوال ذلك مل 
يكن ممكًن� للك�تب اأن ي�شتوعب جميع االأقوال، وُكلََّم� حدث �شيء يف ق�شر امللكة 

يطبعونه حتى اأنهم ال يتح��شون اأن يكتبوا اأنه� حبلى واأنه� تلد يف ال�شهر الفالين. 

ويف بع�س هذه ال�شحف اأن امللكة اأهدت اإىل اأحد الع�شكر مندياًل من حرير، 
وفيه رقعة م�شمونه� اأنه مكفوف)1) بيد ابنته� الكبرية، ولو ك�ن مثل ذلك ي�ش�ع يف 
بالدن� الأ�شبح م�شغلة لالأل�شن، كم� �شبقت االإ�ش�رة اإليه. واأفح�س م� يكون من تلك 
اجلرن�الت اجلرن�ل امل�شمى بول بري، قراأت فيه يف عدد 16 م� ن�شه: »اإن ك�ن اهلل قد 
ق�شد اأن منحه يف هذا االأمر تكون غري م�شتعملة، َفِلَم منحن� اإي�ه�؟ واإن ك�ن اإمن� ق�شد 
اأن تكون م�شتعملة من املتزوجني فقط َفِلَم اآت�ه� غري املتزوجني اأي�ًش�؟ اأم يقول ق�ئل 
ال خ�شية له من اهلل: اإنه اإمن� اأعط�ن� اإي�ه� ليبلون� به�، اأفلي�س هذا يف�شي اإىل اأن جنعله 

ممتحًن�، اإال اأين ال اأبرئ املتزوجني يف ا�شتعم�لهم هذه املنح يف غري حمله�. 

اأم� االقرتان الطبيعي بني الرجل واملراأة وهم� غري متزوجني ولي�ش� من ع�ئلة 
واأن  ال�شواب،  عن  ح�ئدة  االأدبية  �شرائعن�  اأن  واحل��شل  �شرعي،  فحالل  واحدة، 
الف�شيلة على م� تفهمه� الع�مة �َشنْي وتدلي�س اإىل اأن ق�ل: »فكل امراأة غري متزوجة 
يحل له� على مذهبي اأن تخ�لط اأيًّ� �ش�ءت من الرج�ل من دون خوف من اأن تو�شم 
مع  الرج�ل  تعي�س  ب�أن  الع�دة  ولو جرت  االأدب،  عن  اخلروج  اأو  والف�شيحة  ب�لع�ر 

)1) مكفوف: خميط. )م).
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الن�ش�ء من دون زواج الأغن�ن� ذلك عن كثري من ال�شرور التي حتدث بني املتزوجني 
ك�ل�شم والقتل ونحوه، بل عن كرثة املوم�ش�ت وعم� يق��شني من املوبق�ت والرذائل«.

ا�شمح  ن�شه:  م�  اجلرن�ل  ك�تب  اإىل  الع�مة  بع�س  من  اجلرن�الت  بع�س  ويف 
ف�أقول:  اأمر موجب ل�شكوى االإنكليز،  اأن يقول كالًم� وجيًزا على  لرجل م�شكني 
اإن� مع��شر اأهل اإنكلرتة م� برحن� معنيني مب� لقين� من م�ش�ريف احلرب االأخرية، ومن 
املكو�س التي ال تط�ق، ومع ذلك فقد خطر االآن بب�ل بع�س اأهل الدولة طريقة اأخرى 
ي جه�ز ابنة امللكة، ون�هيك اأن ملكتن�  الإفق�ر الرعية، وهي اإمداد مملكة اأجنبية مب�ل �ُشمِّ
مل� تزوجت اأح�شرت اإىل رعيته� رجاًل ال ثروة له، واأن ملك البلجيك رتب له وظيفة 
جورج،  امللك  بنت  تزوج  لكونه  اإال  ذلك  وم�  اململكة،  هذه  اأهل  من  عليه  جتري 
ف�ش�رت بالدن� مورًدا ل�شي�دي البخت واجِلَدة، واإنه� لتبقى كذلك م� دام جلب امل�ل 

هيًن� على ط�لبيه. 

اأو لي�س مللكتن� من االإيراد اجلزيل م� يقدره� على اأن تقوم مبوؤنة ذريته�، ولو اأنه� 
َت على نف�شه� قلياًل الأمكنه� اأن جتهزهم اإن ك�ن ال يوجد من كرام الن��س من  َقرتَّ
يتزوجهم ملجرد املحبة، وكيف ك�ن فمن الظلم الوا�شح اأن ُيكلف اأهل بالدن� اإغن�ء 
بالد اأجنبية، اأال ترى اأن يل زوجة وع�شرة اأوالد، واأن اإيرادي كله ال يزيد على 110 
لريات اأوؤدي منه� لتنظيف البلدة �شيًئ�، والأجل الفقراء �شيًئ� وللكين�شة �شيًئ�، ولغريه� 

�شيًئ�؟ فهل اإذا اأردت اأن اأزوجهم يجهزهم اأهل ال�شورى عني اإلخ. اهـ. 
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بد�يات �ل�سحف �ملطبوعة يف �لغرب

وثمن هذه اجلرن�الت كله� مع م� فيه� من االأخب�ر والفوائد، ومع ح�شن طبعه� 
وورقه� ال يفي بثمن الورق فقط؛ واإمن� يك�شب اأ�شح�به� من االإعالن�ت التي يطبعونه� 
اأو ثالثة من هذه االإعالن�ت خم�شة �شلين�ت.  للتج�ر وغريهم، فعلى كل �شطرين 
واأول طبع ب�لبخ�ر ظهر يف مطبعة التيم�س وذلك يف �شنة 1814، واأول جرن�ل طبع يف 
بالد االإنكليز ك�ن يف اأك�شفورد وذلك يف �شنة 1665، وك�ن ديوان امللك يومئٍذ هن�ك 
الأجل الط�عون الذي وقع يف لندرة، فلم� رجع اإىل لندرة �شمي ذلك اجلرن�ل ك�زت، 
� ب�جلرن�ل امل�شتمل  وذلك بعد الت�ريخ املذكور ب�شنة واحدة، وبقي هذا اال�شم خ��شًّ
على اأخب�ر الدولة وامل�ش�لح امللكية، فال معول يف اأخب�ره� اإال عليه، فهو مبنزلة املونيتور 
يف ب�ري�س، واأ�شل ا�شم الك�زت اأنه يف �شنة 1620 طبع يف �شحيفة يف فيني�شي� اأخب�ر 

خمتلفة، وك�نت ُت�ْشرى بقطعة من الدراهم ت�شمى ك�زتة، فلزمه� هذا اال�شم.

�شنة 1715، ويف  �شنة 1631، ويف جرم�نية  فرن�ش�  اجلرن�ل يف  ا�شته�ر  وك�ن 
دبلني �شنة 1767، واأول جرن�ل ا�شتهر يف هوالند ك�ن يف �شنة 1732، ويف اأمرييك� 
�شنة 1719، وعدد جرن�الت هذه 800، منه� 50 جرن�اًل تطبع يف كل يوم، وجملة 
ن�شخه� 64 مليونً�، واأول م� ي�شح ت�شميته بجرن�ل ال�شتم�له على اأخب�ر عمومية يف 
بالد االإنكليز هو م� طبع يف �شنة 1663، وبقي كذلك نحو ثالث �شنني ثم خفي 
بظهور الك�زت، ويف زم�ن امللكة اإلي�ش�بت وذلك �شنة 1588�شهر اأي�ًش� �شيء مثله، 

ولكنه مل يكن على هذا الن�شق.
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واأعجب العجب كرثة اأوراق التعريف واالإعالن يف هذه املدينة يف كل مو�شع 
يب�ح فيه اإل�ش�قه�، وقد ي�شتخدم بع�س التج�ر َخَدَمًة خم�شو�شني ليطوفوا به� ويفرقوه� 
على امل�رين جم�نً�، وم� اأحد يريد اأن ي�أخذه�. ومنه� م� يطبع بحروف ف�ح�شة الكرب 

حتى ميكن قراءته� من م�ش�فة بعيدة.

�خرت�ع �لطباعة

اأم� �شن�عة الطبع فقد اختلفت االأقوال يف خمرتعه�، فبع�س املوؤرخني ن�شبه� 
اإىل منتز، وبع�شهم اإىل ا�شرتابورغ وه�رمل، وبع�شهم اإىل فيني�شي� ورومية، وبع�شهم اإىل 
فلورن�شه وب��شيل، ويف رواية اأدري�ن جونيو�س اأن خمرتع الطبع هو يوحن� ك�شرت من 
ه�رمل، طبع على خ�شب كت�بً� فيه حروف و�شور على وجه واحد، وذلك يف �شنة 
1438. ويف �شنة 1442 اأن�ش�أ يوحن� فو�شت مطبعة يف منتز، وطبع فيه� كت�بً�، وزعم 
بع�س اأن اأول كت�ب طبعه ك�ن كت�ب املزامري، وق�ل اآخر: ال�شك اأن الطبع على قطع 
اخل�شب ك�ن معروًف� عند اأهل ال�شني وذلك قبل ت�ريخ الن�ش�رى ب�أحق�ب عديدة، 
وكذلك ك�ن معلوًم� عند الرهب�ن يف بالد االإنكليز ويف غريه� من بالد اأورب�، ف�إنهم 
ك�نوا ينقلون الكالم من ورقة اإىل اأخرى على اخل�شب، ولكن ك�ن ذلك قلياًل ف�أم� 

ا�شتعم�ل هذه احلروف م�شفوفة واحًدا بعد واحد فلم يعرف اإال يف مت�أخر الزمن.

ق�ل: ومل يكن اأحد يف الزمن القدمي ي�شتغل ب�لعلم وبرتجمة الكتب والن�شخ 
اإال الرهب�ن، فهم الذين اأدخلوا التمدن واملع�رف يف بالد االإفرجن، وك�نت رومية وبالد 
اليون�ن معِدن الكتب والعلوم، وك�ن ال�شك�شونيون اآب�ء االإنكليز ي�ش�فرون م�ش�ف�ت 
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بعيدة يف طلب العلم وحت�شيل بع�س تلك الكتب الن�درة وي�شرتونه� بثمن غ�ٍل، وعند 
رجوعهم يرتجمونه� اإىل اللغة ال�شك�شونية، وك�نت الن��س تتن�ف�س فيه� لندرته� غ�ية 
املن�ف�شة، وك�ن لالأ�شقف ولفريد ن�شخة من كت�ب االإجنيل مكتوبة بحروف من ذهب 
على ورق اأرجواين، فك�ن ي�شعه� يف �شوان من ذهب مر�شع ب�جلواهر النفي�شة، وم� 
عدا الرهب�ن فلم يكن اأحد من الع�مة َمْن يح�شن الكت�بة غري اأفراد قليلني، ون�هيك اأن 
توقيع ويليرتد - ملك كنت - على جملة ك�ن عالمة ال�شليب، واأمر ك�تبه ب�أن يكتب 

حتته� اأن امللك اإمن� ر�شم تلك العالمة بداًل من ا�شمه جلهله الكت�بة. 

ولوال تخريب الدانيزيني وتدمريهم لك�ن الِعْلم بني ال�شك�شونيني قد تقدم 
كثرًيا، اإال اأن ملوك البحر اأولئك ك�نوا على ج�نب عظيم من اجلهل واجلف�ء، وك�نوا 
الأنهم  مرتدة؛  ك�أنهم  امل�شيحيني  ال�شك�شونيني  اإىل  ينظرون  اأ�شن�مي�تهم  على  وهم 
ك�نوا اأواًل مثلهم عبدة اأوث�ن؛ ولهذا ك�نوا يرون اأن فرو�س دينهم توجب عليهم اإب�دة 
اأدي�ر الرهب�ن وكتبهم، وم� ك�نوا يعرفون �شيًئ� من جهة ال�شم�ء �شوى اأنهم ي�شربون فيه� 
املزر يف جم�جم اأعدائهم، وي�أكلون من م�أكول ال ينق�س االآكل منه �شيًئ� مهم� اأكل، 
فمن َثمَّ اأتلفوا كتًب� كثرية ك�نت كلفت ال�شك�شونيني اأتع�بً� عظيمة يف حت�شيله�، ولو 

اأنه� بقيت لن� لكن� ندري منه� اأموًرا كثرية جنهله� يف ت�ريخ جميع البالد.

ق�ل: واتفق يف القرن اخل�م�س ع�شر اأن �ش�بًّ� ا�شمه جون غ�ن�شفلي�س ويعرف 
ب�أنه�  اإىل ا�شرتا�شبورغ، وك�نت م�شهورة حينئٍذ  بغ�تنربغ من �شقع �شلغيلو�س �ش�فر 
�شوق الكتب، ف�أخذ يفكر يف اإحداث طريقة لتكثريه�، فخطر بب�له اأنه اإذا �شنع حروًف� 
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ترتكب وتنحل يبلغ به� اأربه، ثم رجع اإىل م�ين�س واجتمع برجل ا�شمه فو�شت، فتواط�آ 
على اإبط�ل ن�شخ الكتب مل� فيه من امل�شقة بطريقة الطبع بتلك احلروف، ف�شبك�ه� كم� 
خطر لهم�، وك�ن ذلك يف �شنة 1440، اإال اأن عملهم� هذا مل ينتج ف�ئدة اإال بعد ع�شر 
�شنني، ويظن اأن تلك احلروف ك�نت من ر�ش��س اأ�شيف اإليه بع�س اأجزاء كيمي�وية 

جلعله �شلًدا متحماًل للعمل املراد. 

ثم دخل يف �شركتهم� بطر�س �شوفر، ثم طبع غ�تنربغ عدة كتب من جملته� 
اإنه ك�ن  التوراة املعروفة االآن بتوراة م�زارين، وقد راج بيعه� وا�شته�ره� كثرًيا حتى 
يق�ل: اإن طبعه� من عمل ال�شيط�ن، ويف �شنة 1837 ن�شب له مث�ل على قربه اإكراًم� 
له، واأُر�شلت نواب من جميع دول االإفرجن لتح�شر م�شهده، ومل� تفرق الذين ك�نوا 
م�شتخدمني يف مطبعته ذهب بع�شهم اإىل �شوبي�كر يف اإيط�لي�، ف��شتهرت هذه ال�شن�عة 
فيه� يف �شنة 1465، ثم �َشَرْت اإىل ب�ري�س وذلك يف �شنة 1469، وبعد �شنة ا�شتهرت 

ْت جميع اأورب�. يف اإ�شب�ني�، وبعد نحو خم�شني �شنة َعمَّ

ويظهر مم� ق�له ب�دان اأحد م�ش�هري الطب�عني يف ب�ري�س يف اأوائل القرن اخل�م�س 
ع�شر، وكذا مم� ق�له �شكولوكر االإنكليزي اأن االأمه�ت واالأبه�ت يف تلك احلروف مل 
�شبك احلروف  اأنَّ  ذاك  اإذ  الع�دة  وك�نت  االآن،  منه�  امل�شتعمل  تختلف كثرًيا عن 
خمت�س ب�لطب�عني فقط، ويف �شنة 1637 �شدر حكم من ديوان االإنكليز ب�أن ال يزيد 
اإال  اآخر يف حمله  يقوم  اأحد ال  اإذا م�ت منهم  واأنه  نفر،  اأربعة  الطب�عني على  عدد 
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 ب�إذن رئي�س اأ�ش�قفة كنرتبري، ويف �شنة 1693 - حني �شدرت املجلة ب�إقرار حقوق
االأهلني - َبُطَل هذا احلكم.

�لرقابة على �ملطبوعات

وك�نت الكتب �ش�بًق� ُتْفَح�س قبل اأن تطبع، ثم يكتب على �شفحة عنوانه� 
تطبع، ويف �شنة 1795 اأطلقت احلرية يف الطبع من دون فح�س، واأُِمَر ب�أن تطبع اأ�شم�ء 

الطب�عني يف اأوائل الكتب واأواخره�. 

�نت�سار �لطباعة يف بالد �لإنكليز

واأول من �شهر الطبع يف بالد االإنكليز ك�ك�شطون، وذلك نحو �شنة 1474، 
ل مع�رف كثرية، واأول كت�ب طبعه ك�ن ت�ريخ  وك�ن قد �ش�فر اإىل البالد الواطئة وَح�شَّ
الفرن�ش�وية، وك�ن ج�مًع� لثالث خ�ش�ل جليلة: وهي كونه  اللغة  ترجمه من  طروة 

موؤلًف� وطب�ًع� ون��شًرا، وب�شعيه ومع�رفه ح�شل له يف اأدب لغة االإنكليز تقدم عظيم.

اإال اأن هذه ال�شن�عة اجلليلة ك�نت غري ع�مة املنفعة عندهم، وخ�شو�ًش� اأنهم 
ك�نوا ي�شرتون احلروف من بالد اأورب� الق�رة، وال�شيم� من هوالند، اإىل اأن ق�م ك�شلون 
 1720 �شنة  ويف  االأدوات،  وكرثَّ  ح�شنة،  حروًف�  و�شبك  امل��شي  القرن  اأوائل  يف 
ا�شتخدمته اجلمعية املعروفة بجمعية انت�ش�ر املع�رف امل�شيحية يف �شبك حروف عربية، 
ثم ا�شتهر �شيته يف االآف�ق حتى �ش�ر اأهل البالد الق�رة ي�شتمدون منه، فلم� م�ت 
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يطبعون  فك�نوا  ب�ري�س،  العلوم يف  م� ك�ن عنده من احلروف جلمعية  ب�عت زوجته 
به� اأجلَّ املوؤلف�ت يف االأدب والعلم، ثم ق�م دكطر »فري« و�شبك حروًف� يف جميع 
اللغ�ت امل�شرقية، ويق�ل: اإنه �شبك يف م�شبك بر�شكيف اأربعم�ئة �شكل من احلروف 
الهج�ئية، واإن بروبنك�ندة رومية مع �شهرته� لي�س فيه� اأكرث من ذلك، و�شبك اأي�ًش� يف 
معمل ديدو يف ب�ري�س اأبدع م� ميكن �شوغه من احلروف يف الع�مل ب�أ�شره، حتى اإن 

بع�شه� ال ميكن قراءته اإال ب�لزج�جة املكربة.

وكيفم� ك�ن ف�إن طب�عي االإنكليز يف ع�شرن� هذا ال يعلو عليهم اأحد، ثم اإن 
اأحد النم�ش�ويني - وا�شمه هركونك - راأى اأن الطبع ب�لبخ�ر غري م�شتبعد، فعر�س 
راأيه على اأهل بالده، ف�أعر�شوا عنه، فقدم اإىل بالد االإنكليز، واأ�شعفته جم�عة منهم 
الإجراء م� ق�شده، ف�شنع اآلة �شغرية طبع به� األف �شحيفة يف �ش�عة واحدة مب�ش�عدة 
ولدين فقط، فلم� حتقق �شحة ا�شتعم�له�، عزم على اتخ�ذ اآلة كبرية لطبع االأخب�ر، 
فراآه� �ش�حب جرن�ل التيم�س فواط�أه)1) على اأن ي�شنع له اآلتني مثل تلك، ولكن اأكرب 
منه�، ويف �شنة 1814 طبع يف ذلك اجلرن�ل اإعالن ب�أنه مطبوع بقوة البخ�ر، ثم ق�م 
جم�عة وح�شنوا هذه االآلة، فك�ن يطبع به� على الوجهني يف كل �ش�عة من ثم�من�ئة 
�شحيفة اإىل ت�شعم�ئة، وك�نت االآلة املفردة تطبع على وجه واحد يف كل �ش�عة األًف� 
واأربعم�ئة �شحيفة، ثم ق�م م�شرت لتل واخرتع اآلة مزوجة يطبع به� يف ال�ش�عة من ع�شرة 

)1) واط�أه: وافقه. )م).
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اآالف �شحيفة اإىل اثني ع�شرة األًف�، ويف بالد اأمرييك� مطبعة تطبع يف ال�ش�عة ع�شرين 
األف �شحيفة م� بني جرن�ل وغريه.

�أهمية �خرت�ع �لطباعة و�لورق

ويف احلقيقة ف�إن جميع م� اخرتع من ال�شن�ئع يف هذا الع�م هو دون �شن�عة 
الطبع، نعم اإن االأقدمني بنوا اأهراًم� ون�شبوا اأعالًم� و�ش�دوا)1) هي�كل وح�شنوا مع�قل، 
تلك  �شن�ئعهم  اأن  اإال  للع�ش�كر،  م�ش�لك  ومهدوا  للم�ء،  واأقنية)2)  خلج�نً�  وحفروا 
ب�لن�شبة اإىل �شنعة الطبع اإن هي اإال درجة ترق فوق درج�ت الهمجية، ف�إنه بعد ا�شته�ر 
الطبع مل يبق احتم�ل الإ�ش�عة املع�رف التي ذاعت و�ش�عت، اأو لفقد الكتب كم� 
املت�شفني  ف�إن  قدرة،  املعرفة  اإن  قيل:  وقد  ب�لقلم،  تكتب  ك�نت  احل�ل حني  ك�نت 

ب�ملع�رف وهم االأقل يتولون االأمور وي�شو�شون اجلمهور وهم االأكرث. اهـ.

اأم� اإحداث الورق، فق�ل فلتري: اإنه ك�ن يف القرن احل�دي ع�شر، اإال اأنه ك�ن 
م�شهوًرا يف ال�شني من عهد ال يعلمه اإال اهلل، وهو اأبي�س رقيق يتخذونه من البمبو 
األفي  اأو من ق�شب ال�شكر. ق�ل: وقد عرف ا�شتعم�ل الزج�ج عندهم من  املغلي، 
امليالد،  �شنة 1700 قبل  ال�شني عرف يف  الورق يف  اإحداث  اإن  اآخر:  �شنة، وق�ل 
ويف �شنة 1000 بعد امليالد ك�ن ي�شنع من القطن، ويف �شنة 1319 �ش�ر ي�شنع من 
اخلرق، واأول من �شنع الورق االأبي�س اخل�شن يف بالد االإنكليز رجل من�ش�وي، وذلك 

)1) �ش�دوا: بنوا. )م).
)2) اأقنية: قنوات. )م).



509509
�لكالم عن لندن �أو لندرة

يف �شنة 1590، وقبل وليم الث�لث ك�ن االإنكليز ي�شرتونه من فرن�ش� وهوالند، فك�نوا 
ي�شرفون كل �شنة يف ثمنه 100.000 لرية، فلم� قدم بع�س الفرن�شي�س اإىل هذه البالد 
لال�شتئم�ن علَّموا االإنكليز �شنعة الورق، وك�نوا من قبل ذلك ي�شنعون ورًق� خ�شًن� 

اأ�شمر. 

ويف �شنة 1690 �شنعوا الورق االأبي�س ب�ليد، واتخ�ذه ب�الآلة ك�ن من خمرتع�ت 
ومن  االإنكليز،  بالد  اإىل  هذا  به�  فج�ء  ديدو  ا�شمه  لطب�ع  ب�عه�  ثم  روبرت،  لوي�س 
َثمَّ �شهر ا�شتعم�له�، ويف �شنة 1830 �شنع به� َطْلِحيَّة)1)، بلغ طوله� 13.800 قدًم�، 
وعر�شه� اأربع اأقدام، اأم� الورق املنقو�س الذي يل�شق على احليط�ن فك�ن اإحداثه يف 
اإ�شب�ني� وهوالند يف �شنة 1555، ف�أم� الب�بريو�س وهو الورق املتخذ من الق�شب فك�ن 
ي�شنع يف م�شر والهند اإىل اأن عمل الرق، وذلك يف �شنة 190 قبل امليالد، وك�ن 
بتولومي قد منع اإخراجه من م�شر، وعليه كتب ت�ريخ يو�شيفو�س، وهي ن�شخة جليلة 
ثمينة اأخذه� ن�بوليون االأول من جملة م� اأخذ، وبعث به� اإىل ب�ري�س، ويف �شنة 1815 

ْت اإىل مو�شعه�. ُردَّ

ة: الورق من القرط��س. )م). )1) َطلِحيَّ





مركز لندرة �لتجاري

قد تقدم الكالم على هذا اخلط من حيث ا�شتم�له على اأعظم املب�ين الك�ئنة 
يف لندرة، ف�إن البنك والبو�شطة والبور�س وديوان ال�ش�بط ودارة ودار ال�شكة وكني�شة 
م�ربول�س جميعه� فيه، وهو يف الواقع لندرة القدمية، وم� بني من بعده فهو ح�دث، 
وبقي االآن هن� اأن اأقول: اإن هذا اخلط الفريد هو مركز االأ�شغ�ل العظيمة واملب�يع�ت 
اجل�شيمة الأغني�ء جت�ر االإنكليز، فم� من بن�ء فيه اإال وهو م�شدر للحركة والعمل، وم� 
اإال للنفع والف�ئدة، وال  اإال للك�شب وال�شغل، وال يتحرك به ل�ش�ن  اأحد يخطو فيه 
�شدر)1) خملوق خ�طر  يخلج  وال  لل�شعي،  اإال  نور  فيه  يوقد  وال  �شم�س  عليه  تطلع 
الدني�  الأكل  وفمه  عينيه  ف�حًت�  اأهله  من  واحد  كل  فرتى  واالقتن�ء؛  للتح�شيل  اإال 
من  فيه  هم  فيم�  اأنف�شهم  يحدثون  م�شحبني  م�ش�لكه  ترى يف  م�  وكثرًيا  فيه�،  وم� 
املب��شرة لالأعم�ل، فهن� جتد الغالم �شيًخ� يف معرفة االإدارة، وال�شيخ غالًم� يف الن�ش�ط 

واال�شتعداد، وال�ش�ب قبياًل.

)1) خلج ال�شيء �شدره: خطر عليه مع �شك. )م).

ف�سل يف �ل�ستي
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مركز عاملي للتجارة

وكيفم� توجهت واأينم� �شلكت راأيت نهم اخللق وحر�شهم �ش�غاًل حلوا�شهم 
الب�طنة والظ�هرة ب�حلرث واالدخ�ر، ولي�س من قطر يف الدني� اإال وميده اأهل هذا اخلط 
ب�لب�ش�عة واملهم�ت، وهو واإن خال عن احلوانيت الرحيبة البهيجة مم� ُيرى يف �ش�ئر 
�شوارع لندرة اإال اأن االأرب�ح التي جُتَْنى هن� يف يوم واحد ال جُتَْنى يف غريه يف �شهر؛ 
الأن العقود اخلطرية واملرا�شالت اجلزيلة اإمن� ت�شدر عن هذا امل�شغل احل�فل، وال يخفى 
اأن الت�جر الذي يرا�شل جت�ر البالد االأجنبية، ويبعث لهم ويجلب من عندهم، يربح 
اأكرث من الت�جر الذي يقعد يف ح�نوته وينتظر �ش�ري �شقة من احلرير اأو ثوب من اخلز. 

كبار �لتجار و�لفرق بني جتارهم وجتارنا

ومن هوؤالء التج�ر من يك�شب يف ال�شنة نحو مليون لرية كذا قيل، ومنهم من 
له عدة �شفن جتري يف البحر من بلد اإىل بلد، ومنهم من ي�شتخدم يف اإدارة م�ش�حله م�ئة 
�شخ�س. وقد ذكرن� �ش�بًق� اأن واحًدا من هوؤالء له حمل يف اإرالند فيه اأربعة اآالف من 
الرج�ل والن�ش�ء لعمل القم�ش�ن ال غري واأن ت�جًرا م�ت وخلف �شبعة ماليني لرية، والبد 
لكل منهم من اأن يكون له كت�ب وح�ش�ب و�شرييف وم� اأ�شبه ذلك، والغ�لب اأن يكون له 
حمرتف ي�شتمل على ثالث حجرات: اإحداه�: لالأ�شغ�ل اخل��شة به، والث�نية: للكت�ب، 
والث�لثة: م�شرتكة لهم، ولو�شع الرواميز واملت�ع ونحوه، وال �شك اأن جت�ر لندرة عموًم� وجت�ر 
رف والكي��شة،  هذا ال�شقع خ�شو�ًش� اأغنى من جميع جت�ر اأورب�، اإال اأنهم دونهم يف الظَّ
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وعب�رتهم ركيكة بخالف جت�ر فرن�ش�، ف�إنهم م�ش�ركون لذوي العلم والدراية، وعب�رتهم واإن 
تكن دون عب�رة علم�ئهم اإال اأنه� ب�لن�شبة اإىل كالم جت�ر االإنكليز ع�لية. 

كم� اأن عب�رة هوؤالء ب�لن�شبة اإىل عب�رة جت�ر بالدن� يف غ�ية الف�ش�حة، ولعمري 
اإن ت�جًرا يكتب: لق اأي ال، وقم�شه: اأي االإم�ش�ء، وال�ش�ل�شي: اأي الث�لثة، ومنقول: 
اأي نقول، واأعر�س عن هذا ال�شيء: اأي عر�س هذا ال�شيء، واخل�ش�رة اأي اخل�ش�رة، 
ونبتدئ بح�ش�ب جديد وبخري وع�فية، وال�ش�ررة، وغث علين�، وحظون� على، وفوالبت، 

ونحو ذلك جلدير ب�أن ي�شتحي من حرفته. 

اأحي�نً� ويغلط، ومثل هوؤالء التج�ر ال  اأن الع�مل قد ي�شهو  ومن العجيب هن� 
يغلطون اأبًدا يف ت�أدية عب�رة واحدة على حقه�، فقد قراأت اأكرث من األفي ر�ش�لة وردت 
منهم، فلم اأر فيه� وال جملة واحدة تدل على فكر لهم وروية، فلمثل هذه احل�ل يدخر 
قول االإنكليز يف التوبيخ: اأال ت�شتحي من نف�شك؟ نعم اإن الت�جر ال يطلب منه اأن 
يكون �ش�عًرا اأو رئي�س ديوان االإن�ش�ء، ولكن ع�ر عليه اأن ي�شرف اإدراكه كله يف معرفة 
الثوب اخل�شن من الرفيع واأن يرتدي بلب��س الغفول عن اأ�شرف م� ميز اهلل به االإن�ش�ن 
اأح�شب  ال  ف�إين  ينطقون،  كم�  يكتبون  هوؤالء  ليت  بل  النطق،  وهو  البهيمة،  عن 
عجزهم يف الكالم ب�لًغ� اإىل هذا احلد، ولعمري اإن �ش�حب الذوق ال�شليم ميكنه اأن 
يكتب عب�رة رائقة من دون اأن يدر�س كت�ب �شيبويه، اأو فقه اللغة للثع�لبي، واملتف�شح 
من هوؤالء من يخلط العربية ب�لرتكية اأو الطلي�نية، فيكتبون: مركب ي�لك�ن وعالم مور 
وبرمق وجن�بري وم�كنة وبرميو، وي�ليتهم يكتبونه� على حقه�، في�ليت �شعري م� �شبب 
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هذا العدول عن لغتهم اإىل لغة العجم؟ وم� �شبب هذا الق�شور عن ت�أدية عب�رتهم 
ب�ألف�ظ متع�رفة، اأو عن �شبك مع�نيهم يف كالم معجب مف�شح؟ وم� ع�شى اأن يق�ل 
يف ت�جر فرن�ش�وي يكتب ر�ش�لة ويح�شوه� ب�الألف�ظ القبيحة واالأغالط الف�ح�شة يف 
الرتكيب ور�شم اخلط، وم� يكون قدره عند اأقرانه ومع�رفه وعند اأ�شح�ب اجلرن�الت، 
وخ�شو�ًش� م� يطبع منه� لل�شحك والتهكم، اأال فليحمدوا البالد التي خلت عن هذه 

ال�شحف وعن رع�ية حرمة العلم.

تناف�س �لإنكليز يف خط �ل�ستي

ثم اإن تن�ف�س االإنكليز يف ح�شولهم يف خط ال�شتي �شواء ك�نوا جت�ًرا فيه اأو ُكت�بً� 
اأو غري ذلك، هو كتن�ف�س القبط يف ا�شتخدامهم يف قلعة م�شر، وقد ذكرت �ش�بًق� اأن 
جميع احلوافل مكتوب عليه� ا�شم البنك؛ الأنه� جميعه� ترد اإليه اإال م� ندر، وبهذا 
تعلم م� يكون َثمَّ من الزح�م والتوارد. ويف احلقيقة ف�إن َدِوي)1) املراكب يف م�ش�لك 
� يذهب ب�ل�شرب، وم� اأظن اأحًدا من �شك�نه� اأن ميكنه اأن يعمل فكره يف  هذه البقعة مِلمَّ

�شيء اإال فيم� هو بني يديه من ال�شغل. 

فيه مت تاأليف هذ� �لكتاب

ويف هذا املورد الوخيم)2) قدر اهلل يل اأن اأوؤلف هذا الكت�ب، ال يف مروج اإيط�لي� 
الن�شرية، وال يف ري��س ال�ش�م االأنيقة، ف�أخ�ل)3) اأن بني كل كلمتني منه دخ�نً� مت�ش�عًدا 

)1) َدِوّي: �شوت ع�ل. )م).
)2) الوخيم: االأر�س التي ال ينفع نب�ته� �ش�كنه�. )م).

)3) اأخ�ل: اأظن. )م).
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وظالًم� متك�ثًف�، وكنت كلم� خرجت من حجرتي اإىل هذا املو�شع اأوج�س)1) اأن ي�شيبني 
�شوء، اإم� من تزاحم الن��س اأو البه�ئم اأو من رداءة الطع�م الذي يوؤكل يف مط�عمه�، ف�إذا 

عدت اإىل منزيل اأجد نف�شي ك�أين جنوت من خطر غرق اأو ن�ر. 

�ل�ستي مكان كاحلب�س

ومن يخرج من هذا احلب�س اإىل جهة ريجنت �شرتيت ك�ن كمن خرج من 
اأن  في�شت�شعر  مهل،  على  مي�شي  الن��س  بع�س  هن�ك  يرى  الأنه  ب�ري�س؛  اإىل  لندرة 
ب�لتبغ وهو م��ٍس، وبع�شهم  والتنعم، وبع�شهم يدخن  للتفرج  من اخللق من يخرج 
يتكلم وهو �ش�حك اأو مبت�شم، وقد ي�شمع بع�س اآالت الطرب، في�أن�س ب�أن هن�ك م� 
ينف�س عن القلب، ويوؤذن ب�ل�شرور، واأن من اأوق�ت العمر م� يخ�ش�س للراحة واللذة، 
بخالف �شوارع ال�شتي، ف�إن اهلل تع�ىل مل يخلقه� اإال لل�شعي وال�شغل، ال�شغل لي�س 

اإال ال�شغل، العمل العمل.

اإن دين القوم العمل، فهم ال ي�شرتيحون منه اإال اإذا ا�شرتاح هو منهم، ون�هيك 
اأن فيه داًرا واحدة ت�شتمل على خم�شم�ئة حمرتف، وعدة �شم��شرته تبلغ نحو األف. 

ومع اأن موقع هذا اخلط �ش�فل ب�لن�شبة اإىل �ش�ئر اأخط�ط املدينة، وطرقه �شيقة 
وبيوته حقرية، ف�إن اإجالله عند االإنكليز جعله اأرفع واأ�شرف من غريه، حتى اإنهم اإذا 
�شخ�شوا منه اإىل حمل اأعلى منه يقولون: اإن� نهبط اإىل مو�شع كذا، ولي�س يف هذا 
اخلط كله ملًهى وال نزهة وال �شيء اآخر يب�شط النف�س، فلن ترى فيه اإال وجوًه� ك�حلة، 

)1) اأوج�س: اأح�س ب�خلوف. )م).
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وِحلة،  �شيقة  وطرًق�    ومدبرة،  مقبلة  وعجالت  وحم�مل  وحوافل  عواجل  وزح�م 
وجدرانً� �شوًدا، وم�ش�لك غ��شة ب�لن��س. 

متت الطبعة الث�نية من هذا الكت�ب بحمد امللك العلي ملهم ال�شواب وجمزل 
الثواب، اأم� الطبعة االأوىل التي طبعت يف تون�س فلم تكن ت�مة اإذ حذف منه� بع�س 
اأقوال �شديدة، واأخب�ر مفيدة، فلم� راأين� ذلك اأثبتن� يف هذه الطبعة م� حذف من تلك 
واأ�شفن� اإليه� اأي�ًش� اأ�شي�ء اأخرى من قبيل االإح�ش�ئي�ت التي زادت، اإذ ال يخفى اأن 
اأحوال اأورب� تغريت بعد ت�أليف الكت�ب، وقد بذلن� الو�شع يف �شبط هذه الن�شخة ويف 
حتريره� وتهذيبه� على قدر االإمك�ن؛ فج�ءت بحمده تع�ىل منوذًج� على االإتق�ن، وك�ن 
اأي�م �شلط�نن� املعظم  اأواخر �شهر حمرم احلرام �شنة 1299 يف  الفراغ من طبعه� يف 
اخلليفة االأعظم موالن� و�شيدن� ال�شلط�ن ابن ال�شلط�ن، ال�شلط�ن الغ�زي عبد احلميد 
خ�ن، اأيد اهلل �شلطنته واأيد دولته و�شلطته، واحلمد هلل رب الع�ملني، وال�شالة وال�شالم 

على نبين� �شيد املر�شلني وعلى اآله و�شحبه اأجمعني.

 نهاية �لمتن 
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