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�إن فكرة هذا امل�شروع الذي �أُط ِلق عليه «�إعادة �إ�صدار كتب الرتاث
الهجريينْ  /التا�سع ع�شر
الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر
َّ
والع�شرين امليال ِد َّيينْ » ،قد نبعت من الر�ؤية التي تتبناها مكتبة الإ�سكندرية ب�ش�أن
�ضرورة املحافظة على الرتاث الفكري والعلمي يف خمتلف جماالت املعرفة،
وامل�ساهمة يف نقل هذا الرتاث للأجيال املتعاقبة ت�أكي ًدا لأهمية التوا�صل بني
�أجيال الأمة عرب تاريخها احل�ضاري؛ �إذ �إن الإنتاج الثقايف  -ال َّ
�شك  -تراكمي،
و�إن الإبداع ينبت يف الأر�ض اخل�صبة بعطاء ال�سابقني ،و�إن التجديد الفعال ال
يتم �إال مع الت�أ�صيل .و�ضمان هذا التوا�صل يعترب من �أهم وظائف املكتبة التي
ا�ضطلعت بها ،منذ ن�ش�أتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.
وال�سبب الرئي�سي الختيار هذين القرنني هو وجود انطباع �سائد غري
�صحيح؛ وهو �أن الإ�سهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�سلمون
قد توقفت عند فرتات تاريخية قدمية ،ومل تتجاوزها .ولكن احلقائق املوثقة
ت�شري �إىل غري ذلك ،وت�ؤكد �أن عطاء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�ضوي
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التنويري  -و�إن مر ٍّمبد وجزر � -إمنا هو توا�صل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة ،مبا يف
ذلك احلقبة احلديثة واملعا�صرة التي ت�شمل القرنني الأخريين.
يهدف هذا امل�شروع  -فيما يهدف � -إىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة،
ت�ضم خمتارات من �أهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�صالح والتجديد الإ�سالمي
املذكور ْين .واملكتبة �إذ ت�سعى لإتاحة هذه املختارات
خالل القرنني
الهجريينْ
َّ
َ
على �أو�سع نطاق ممكن ،عرب �إعادة �إ�صدارها يف طبعة ورقية جديدة ،وعرب الن�شر
أي�ضا على �شبكة املعلومات الدولية (الإنرتنت)؛ ف�إنها ت�ستهدف يف
الإلكرتوين � ً
املقام الأول �إتاحة هذه املختارات لل�شباب وللأجيال اجلديدة ب�صفة خا�صة.
وي�سبق كلَّ كتاب تقد ٌمي �أعده �أحد الباحثني املتميزين ،وفق منهجية من�ضبطة،
جمعت بني التعريف ب�أولئك الرواد واجتهاداتهم من جهة ،والتعريف بال�سياق
التاريخي /االجتماعي الذي ظهرت فيه تلك االجتهادات من جهة �أخرى؛ مبا كان
أ�سا�سا على �آراء امل�ؤلف واجتهاداته
فيه من حتديات وق�ضايا نه�ضوية كربى ،مع الت�أكيد � ً
والأ�صداء التي تركها الكتاب .وللت�أكد من توافر �أعلى معايري الدقة ،ف�إن التقدميات التي
كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من كبار الأ�ساتذة املتخ�ص�صني ،وذلك بعد
مناق�شات م�ستفي�ضة ،وحوارات علمية ر�صينة ،ا�ستغرقت جل�سات متتالية لكل تقدمي،
�شارك فيها كاتب التقدمي ونظرا�ؤه من فريق الباحثني الذين �شاركوا يف هذا امل�شروع
الكبري .كما قامت جمموعة من املتخ�ص�صني على تدقيق ن�صو�ص الكتب ومراجعتها مبا
يوافق الطبعة الأ�صلية للكتاب.
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أي�ضا  -يف �إطار هذا امل�شروع  -برتجمة تلك املختارات
هذا ،وتقوم املكتبة � ً
�إىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة �أبناء امل�سلمني الناطقني بغري العربية ،كما
�ستتيحها ملراكز البحث واجلامعات وم�ؤ�س�سات �صناعة الر�أي يف خمتلف �أنحاء
العامل .وت�أمل املكتبة �أن ي�ساعد ذلك على تنقية �صورة الإ�سالم من الت�شويهات
زورا وبهتانًا ،وبيان زيف كثري من االتهامات الباطلة التي
التي يل�صقها البع�ض به ً
ُي َّتهم بها امل�سلمون يف جملتهم ،خا�صة من ِق َبل اجلهات املناوئة يف الغرب.
كبريا من كتابات رواد التنوير والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي
�إن ً
ق�سما ً
خالل القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني ،ال يزال بعي ًدا عن الأ�ضواء،
ومن ثم ال يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�شكالت التي تواجهها جمتمعاتنا.
�سببا من �أ�سباب
ورمبا كان غياب هذا الق�سم من الرتاث النه�ضوي الإ�سالمي ً
تكرار الأ�سئلة نف�سها التي �سبق �أن �أجاب عنها �أولئك الرواد يف �سياق واقعهم
�سببا من �أ�سباب تفاقم الأزمات
الذي عا�صروه .ورمبا كان هذا الغياب � ً
أي�ضا ً
الفكرية والعقائدية التي يتعر�ض لها �أبنا�ؤنا من الأجيال اجلديدة داخل جمتمعاتنا
العربية والإ�سالمية وخارجها .ويكفي �أن ن�شري �إىل �أن �أعمال �أمثال :حممد عبده،
والأفغاين ،والكواكبي ،وحممد �إقبال ،وخري الدين التون�سي ،و�سعيد النور�سي،
ومالك بن نبي ،وعالَّل الفا�سي ،والطاهر ابن عا�شور ،وم�صطفي املراغي ،وحممود
�شلتوت ،وعلي �شريعتي ،وعلي عزت بيجوفت�ش ،و�أحمد جودت با�شا  -وغريهم -
ال تزال مبن�أًى عن �أيدي الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف �أغلبية البلدان العربية
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والإ�سالمية ،ف�ض ًال عن ال�شباب امل�سلم الذي يعي�ش يف جمتمعات �أوروبية �أو
�أمريكية؛ الأمر الذي يلقي على املكتبة عب ًئا م�ضاع ًفا من �أجل ترجمة هذه
(ورقيا
الأعمال ،ولي�س فقط �إعادة ن�شرها بالعربية وتي�سري احل�صول عليها ًّ
إلكرتونيا).
و�
ًّ
�إن هذا امل�شروع ي�سعى للجمع بني الإحياء ،والتجديد ،والإبداع،
والتوا�صل مع الآخر .ولي�س اهتمامنا بهذا الرتاث �إ�شارة �إىل رف�ض اجلديد الوافد
ثراء،
علينا ،بل علينا �أن نتفاعل معه ،ونختار منه ما ينا�سبنا ،فتزداد حياتنا الثقافية ً
وتتجدد �أفكارنا بهذا التفاعل البناء بني القدمي واجلديد ،بني املوروث والوافد،
فتنتج الأجيال اجلديدة عطاءها اجلديد� ،إ�سها ًما يف الرتاث الإن�ساين امل�شرتك،
بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها.
و�أملنا هو �أن ن�سهم يف �إتاحة م�صادر معرفية �أ�صيلة وثرية لطالب العلم
والثقافة داخل �أوطاننا وخارجها ،و�أن ت�ستنه�ض هذه الإ�سهامات همم الأجيال
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�شها الأمة؛ م�ستلهمة
املنهج العلمي الدقيق الذي �سار عليه �أولئك الرواد الذين عا�شوا خالل القرنني
الهجريني الأخريين ،وتفاعلوا مع ق�ضايا �أمتهم ،وبذلوا ق�صارى جهدهم واجتهدوا
يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�صرهم من �أجل نه�ضتها وتقدمها.
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لقد وجدنا �أن من �أوجب مهماتنا ومن �أوىل م�سئولياتنا يف مكتبة
الإ�سكندرية� ،أن ن�سهم يف توعية الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف م�صر ،ويف
غريها من البلدان العربية والإ�سالمية ،وغريهم من ال�شباب امل�سلم يف البالد غري
الإ�سالمية بالعطاء احل�ضاري للعلماء امل�سلمني يف الع�صر احلديث ،خالل القرنني
يرت�سخ االنطباع ال�سائد اخلاطئ ،الذي
امل�شار �إليهما على وجه التحديد؛ حتى ال َّ
�صحيحا �أن جهود العطاء احل�ضاري والإبداع الفكري
�سبق �أن �أ�شرنا �إليه؛ فلي�س
ً
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ضت عليها عدة قرون ،وال�صحيح هو
�أنهم �أ�ضافوا اجلديد يف زمانهم ،واملفيد لأمتهم وللإن�سانية من �أجل التقدم واحلث
على ال�سعي لتح�سني نوعية احلياة لبني الب�شر جمي ًعا.
و�إذا كان العلم ح�صاد التفكري و�إعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة،
ف�إن الكتب هي �آلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�س عرب الأجيال وفيما بني
الأمم.
إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية
وامل�شرف العام على امل�شروع

´GójE’G ºbQ
2008/8206

I.S.B.N
978-977-453-038-8

تقدمي
عصمت نصار

مل تقف املناهج الفل�سفية النقدية املعا�صرة عند حتليل الكتابات �أو �إعادة
بنائها �أو تفكيكها� ،أو �إعادة قراءتها يف �ضوء ما نطلق عليه النقد الثقايف �أو نقد النقد،
بل نزعت �إىل ما هو �أبعد من ذلك� ،أال وهو النظر �إىل �أي م�صنف على �أنه خطاب
أفكارا ور�ؤى ،وذلك بغ�ض النظر عن قوائم الت�صنيف التي
يحوي دالالت حتمل � ً
تتعامل مع الكتاب على �أنه وعاء معريف ينتمي �إىل الأدب �أو الفل�سفة �أو التاريخ
�أو الطب �أو التكنولوجيا �أو الكيمياء الع�ضوية ،مبوجب دالالت ُمفردات عنوانه �أو
الطابع العام مل�ضمونه ،اعتقا ًدا منهم ب�أن مثل ذلك الت�صنيف ي�صلح لعلم الفهر�سة
والأر�شيف� ،أما النظرة النقدية الإبداعية فيجب �أن تتخطى جميع الأ�سوار،
وتقتحم كل الأبواب التي حتول بني القارئ ومنت اخلطاب للتعرف على ن�صو�صه
املبا�شرة واملعاين الظاهرة وامل�سترتة يف بنائه وبنيته ،وحتي ًزا لهذا االجتاه نظرنا �إىل
الكتاب الذي بني �أيدينا «ك�شف املخبا عن فنون �أوربا» ذلك الذي �أدرجته ُجلُّ
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الدرا�سات الأدبية �ضمن قوائم كتب �أدب الرحالت((( ف�أدركنا �أن منت الكتاب
ال يحوي م�شاهدات م�ؤلفه وانطباعاته عن �سياحته يف �إجنلرتا وفرن�سا فح�سب،
بل هناك ن�ص م�صاحب حتمل داللته دعوة �صريحة �إىل النه�ضة واللحاق باملدنية
الأوربية ،بنظرة نقدية فاح�صة للوجهني الثقايف واحل�ضاري للفكر الغربي ،ونزعة
انتقائية النتخاب النافع والأ�صلح لتجديد وحتديث العقلية العربية مبنحى توجيهي
يعمد �إىل نق�ض التقليد يف كل �صوره و َم ِّج التع�صب ب�شتى �أ�شكاله ،ويرغّب
�شبيبة املثقفني العرب يف الت�أليف بني الثابت والأ�صيل من تراثهم التليد وكل
تحدث وطريف من الفكر الوافد اجلديد .ولذلك كله ارت�أت جلنة م�شروع
ُم ْ�س َ
«�إعادة �إ�صدار كتب الرتاث يف الفكر الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�شر
والرابع ع�شر الهجريني /التا�سع ع�شر والع�شرين امليالديني» �أن هذا الكتاب جدير
بالن�شر؛ لأنه يتفق مع �أهداف امل�شروع التي تتمثل يف تقدمي قراءات معا�صرة
لكتابات �أعالم النه�ضة العربية ،لإبراز ما فيها من �إيجابيات حتمل بني ّطياتها
ُروح الت�سامح الفكري ،و�أريحية التوا�صل احل�ضاري ،وحتيي يف الوقت نف�سه �شعور
((( ُيعد الفقيه �أبو بكر حممد بن العربي الإ�شبيلي (543 - 468هـ1148 - 1076 /م) رائد �أدب الرحالت يف
الرتاث العربي ،ذلك مب�صنفه املفقود «الرحلة» �أو «�أدب الرحلة» ،ثم جاء بعده ابن جبري (614 - 540هـ/
1217 - 1145م) ،يف كتابه «الرحلة» ،ثم ابن بطوطة (779 - 703هـ1378 - 1304 /م) ،رائد الواقعية
ال�سحرية يف �أدب الرحالت ،الذي مزج يف كتابه «حتفة ال ُّنظَّ ار وغرائب الأم�صار» بني �سرد الوقائع واختالق
املواقف الغريبة واحلكايات اخلرافية يف �سياق واحد خالل و�صف رحالته ،ومل يتطور هذا املنحى الأدبي �إال
بعد بعثه ثاني ًة على يد رفاعة الطهطاوي و�أحمد فار�س ال�شدياق وحممد عياد الطنطاوي وخري الدين التون�سي
وغريهم من رواد اال�ستنارة العربية احلديثة ،وقد ارتقى هذا املنحى على �أيديهم وانتقل من طور ال�سرد الذي
يهدف �إىل الت�سلية والإخبار والإعالم� ،إىل طور التوجيه والتوعية والتثقيف والتوا�صل بني الأنا والآخر ،وقد
�أثر نهجهم على معظم الأعمال الالحقة عليهم بدرجات متفاوتة.
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االنتماء والوالء ل ُهويتنا العربية الإ�سالمية ،وتنزع من �أذهان بع�ض اجلاحمني
واجلانحني �آفات التع�صب والتبعية والي�أ�س من الإ�صالح ،وتدعوهم �إىل �إعادة
بناء العقل اجلمعي العربي الإ�سالمي الذي �أعياه الت�شتت والتخبط واالختالف
وال�صراعات املفتعلة.
و�سوف �أحاول �إلقاء بع�ض ال�ضوء على امل�ؤ ِّلف وثقافة ع�صره والأبعاد
التاريخية والثقافية التي �شكلت بنية خطابه ،ثم �أنتقلُ �إىل الكتاب ف�أتناوله بنظرة
حتليلية �أقرب �إىل الو�صف منها �إىل النقد ،كا�ش ًفا عن �أوجه التباين واالتفاق بني
وملخ ً�صا �أهم الأفكار الرئي�سة التي
هذا الكتاب ونظائره من الكتابات املعا�صرة لهِّ ،
تعرب عن م�ضمونه ،و�سوف �أُذ ِّيل هذه املقدمة بقائمة ببليوجرافية لآثار امل�ؤلف.
�أو ًال :فار�س ال�شدياق وثقافة ع�صره

ملا كنت من غري القانعني بنظرية موت امل�ؤلف يف قراءة اخلطابات التي دعا
علي الربهنة على �أن قراءة الن�صو�ص
�إليها البنيويون والتفكيكيون ،كان لزا ًما َّ
�أو اخلطابات اعتما ًدا على حتليل البنيات اللغوية �أو التحفري عن تاريخ الأفكار
مبعزل عن �صاحب اخلطاب (امل�ؤلف) ال متكننا من ا�ستيعاب م�ضمون الن�ص،
أي�ضا الت�سليم ب�أن
ف�إذا �سلمنا ب�أن �أي ُم َ�ص َّنف هو وليد ثقافة ع�صره فينبغي علينا � ً
البوتقة املتمثلة يف �شخ�ص امل�ؤلف الذي �أنتج الن�ص جزء ال يتجز�أ من هذه الثقافة
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من جهة ،وجانب ال يقل �أهمية لفهم ال�سياقات املتداخلة واملتقاطعة التي �شكلت
بنية الن�ص �أو اخلطاب من جهة �أخرى.
لذا �سوف �أحاول يف ال�سطور التالية �إلقاء ال�ضوء على حياة امل�ؤلف وثقافته
و�شيوخ ع�صره و�أهم الأحداث التي َم َّر بها ،م�ؤك ًدا على �أنه من الع�سف الف�صل
بني اخلطاب وكاتبه .وذلك للت�أكيد على �أن الكتاب ما هو �إال مر�آة �صادقة
تعك�س �صورة امل�ؤلف (وعيه و�شعوره وقريحته و�أريحيته وهمومه وعذاباته و�أهدافه
وطموحاته وهواج�سه ونهجه ومنهاجه) ،ذلك ف�ض ًال عن ك�شفها عن لغته وما حتويه
من دالالت ورموز وا�ستعارات و�سياقات و�أن�ساق.
ُولد فار�س بن يو�سف بن يعقوب بن من�صور بن جعفر بن �شاهني بن يوحنا
ال�شدياق عام (1219هـ1804 /م) ،بقرية احلدث بلبنان الواقعة على �سفح جبل
لبنان بالقرب من بريوت ،يف �أ�سرة توارثت العلم واملكانة االجتماعية املرموقة
جي ًال بعد جيل ،فلقب ال�شدياق كان يطلق على من توفرت لهم مو�سوعية العلم
ورفعة املكانة ،ومن تقلد رتبة كهنوتية �أدنى من رتبة الكاهن (رئي�س ال�شمام�سة
باللغة اليونانية) ،وقد َ�ش َّب يف �أحد بيوت العلم وال�سيا�سة باحلدث بلبنان ،فكان
�أبوه �أحد عمال الأمري حيدر ال�شهابي (1835 - 1761م) ،وكان �أخوه طنو�س
(1861 - 1791م) من �أكابر ال�سا�سة وعلماء التاريخ يف ع�صره ،و�أخوه من�صور
أديبا عاملًا باللغات ،و�أما �أخوه �أ�سعد (1830 - 1798م) الذي
(ً � )1841 - 1795
ملما بعلوم ع�صره والأدب واللغة واملنطق والفل�سفة ،وهو �أقرب �إخوته �إليه،
كان ًّ
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�سر �إليه ،و�أخوه غالب (1842 - 1800م)
فكان �أ�ستاذه ومعلمه وخليله الذي ُي ّ
كاتبا يف الدواوين ،فخدم حممد علي مب�صر وب�شري ال�شهابي بلبنان(((.
كان ً
ومل يب�صر فار�س ال�شدياق يف طفولته �سوى �أ�ضغان التع�صب والطبقية التي
�أر�سى قواعدها ال�شهابيون والدروز واملوارنة يف الثقافة اللبنانية ،فلم تهتم هذه
القوى ب�إ�صالح حال املجتمع ومل ت�سع �إىل ن�شر التعليم وال بناء امل�ست�شفيات ،بل
قنع رجال الدين املوارنة يف القرن التا�سع ع�شر بدورهم الكهنوتي يف �إقامة ال�شعائر
و�أداء الطقو�س و�أهملوا بطبيعة احلال كل املعارف الإن�سانية ،ومل يفلح من �أبناء
مبا�شرا بدوائر التب�شري واال�ست�شراق يف
هذا اجليل �سوى الذين ات�صلوا ات�صا ًال ً
لبنان ،فلم تكن الكتاتيب واملدار�س الأولية واملكاتب  -التي �أن�ش�أتها الطوائف
و�إبراهيم با�شا (1848 - 1789م) ابن حممد علي وب�شري ال�شهابي (- 1767
1850م)  -قادرة على حمل لواء النه�ضة والتثقيف وتربية الر�أي العام يف
الن�صف الأول من القرن التا�سع ع�شر.
لذا مل يجد �صاحب الرتجمة �سوى كنف �أبيه يو�سف بن من�صور
(ت1821م) ليتلقى عليه درو�سه الأوىل يف القراءة والكتابة ،وقد �أخذ عنه ح�سن
ف�ضال عن قواعد احل�ساب،
اخلط وجمال تنظيم الكتابة وحنكة الديباجة .ذلك ً
((( طنو�س بن يو�سف ال�شدياق� ،أخبار الأعيان يف جبل لبنان ،طبعة بطر�س الب�ستاين ،بريوت1859 ،م� ،ص:
.300–297
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و�أخذ عن �أمه فن العزف على الطنبور وتذوق املو�سيقى وال�ضبط الإيقاعي للنغم،
الأمر الذي �ساعده على كتابة ال�شعر يف �سن مبكرة.
�أما �أوىل درو�سه الدينية فقد تلقاها يف مكتب امللة املارونية عام 1811م ،وقد
�ضاق ال�شدياق ب�أ�ساليب التلقني اجلامدة التي كان ينتهجها معلمو الكتاتيب،
فطلب من والده البقاء يف البيت والتعلم على �إخوته فنون اخلط والن�ساخة
واللغات والأدب وكتابة العرائ�ض ،وقد اختلفت الروايات حول التحاقه بعد
ذلك مبدر�سة عني ورقة التي تخرج فيها معظم �أعالم ع�صره من املوارنة ،ويبدو �أن
ال�شدياق كان يف�ضل التتلمذ على �إخوته وال�سيما �أخيه �أ�سعد ،الذي تعلم على
يديه ال�سريانية والالتينية واليونانية واملنطق والفل�سفة واللغة الكر�شونية((( ،ذلك
((( اللغة الكر�شونية :هي كتابة الألفاظ العربية بالأحرف ال�سريانية .وتدرج بع�ض الكتابات الأدبية الكر�شونية
�ضمن اخلطوط ال�سريانية مثل :الأ�سطرجنيلي ،اليعقوبي الذي يطلق عليه ا�سم:ال�سرطا �أي الذي يكتب
ب�سرعة ،وال�سنطوري وامللكي واخلط الأخري م�ستخرج من اخلطوط الثالثة ال�سابقة ،يف حني تنزع بع�ض
الدرا�سات �إىل �أن اخلط الكر�شوين ال يرد �إىل الآرامية �أو ال�سريانية ،بل هو من ابتكار املوارنة الذين جعلوه
طل�سما حلماية ر�سائلهم وخطاباتهم .وترد �أقدم املخطوطات الكر�شونية �إىل �أبي الربكات بن بكر الذي خط بها
ً
ميمرا يف الوعظ منها ن�سخة يف مكتبة الفاتيكان يرجع تاريخها �إىل عام 1329م ،ون�سخة �أخرى يف مكتبة
ً 52
الآباء الي�سوعيني ببريوت يرجع تاريخها �إىل عام 1216م وهي الأقدم .وكذا تف�سري ل�سفر التكوين يف مكتبة
املوارنة بحلب ،وكتاب مغارة الكنوز وهو ملخ�ص لق�صة �آدم وحواء بعد �أن طُ ردا من اجلنة ،وهما يردان �إىل �أفرمي
ال�سرياين نحو (373 - 306م) .وقد نبغ املوارنة يف ا�ستخدام الكر�شونية لإملامهم بال�سريانية والعربية والعربية
وذلك منذ القرن ال�ساد�س ع�شر امليالدي ،وقد ذاعت بواكري كتاباتهم عام 1737م على نطاق وا�سع ،ويتميز
اخلط الكر�شوين بعدم تفرقته بني احلروف التالية :ت ث ك خ ذ د �ص �ض ط ظ ع غ ،ويرتك نطقها للقارئ.
وتخلو ال�سريانية متا ًما من احلروف :ث خ ذ �ض ظ غ ويرجع ذلك �إىل �أن احلروف ال�سريانية  22حرفًا فقط.
و�سيما يف اجلمل الطويلة .وي�ؤكد
وقد انت�شر اخلط الكر�شو ّ
ين باخلطوط اليونانية حتى �أ�ضحت غاية يف التعقيد ّ
مارون عبود �أن ال�شدياق كان يجيد الكتابة بالكر�شونية ،و�أنه كان ي�ستخدمها يف مرا�سلة �أهله� ،أو كتابة بع�ض
�شخ�صا بعينه ال يريد الإف�صاح عن ا�سمه.
العبارات التي يريد �أن يخ�ص بها ً
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ف�ض ًال عن بع�ض املذاهب الالهوتية ،ثم تفرغ ال�شدياق يف فرتة �شبابه للعمل
بالن�ساخة ،ال �سيما بعد فرار �أبيه من غ�ضبة الأمري ب�شري ال�شهابي ثم وفاته يف
�سوريا ،فكان هذا العمل هو م�صدر رزقه الوحيد للإنفاق على �أمه بعد خراب
البيت على يد جند ال�شهابيني ،وف�شله يف العمل يف جباية ال�ضرائب عند الدروز
�أو ال�شهابيني ،وكذا �إخفاقه يف امتهان التجارة ،ف�أدرك منذ ذلك الوقت �أنه ال
ي�صلح �إال للعلم والعي�ش بني الكتب والأقالم والأحبار(((.
وقد �أعرب ال�شدياق يف كتابه «ال�ساق على ال�ساق» عن مدى ت�أثره بالبيئة
الثقافية التي ن� أش� فيها ،حيث جمود الفكر والطبقية والظلم ال�سيا�سي والتع�صب
امللّي وعجز املدار�س النظامية الالهوتية عن �صقل املواهب وتنمية امللكات و�إذكاء
الروح النقدية يف العقول ،واعرتف ب�أن معلمه الأول هو املكتبة ،ومن ثم فهو يعد
القراءة �أف�ضل ال�سبل �آنذاك للتثقيف الذاتي ،وكان يرى �أن الوظيفة املُثلى للمعلم
هي التوجيه ولي�س التلقني ،والإر�شاد �إىل م�صادر املعارف ،ال جلبها وحتفيظها(((.
ويف عام 1823م ،انتقل ال�شدياق و�أمه �إىل بريوت برفقة �أخيه �أ�سعد ،الذي
مدر�سا لل�سريانية والعربية لأحد املب�شرين الربوت�ستانت وهو امل�ست�شرق
كان يعمل ً
الإجنليزي �إ�سحق برد ،وهناك ت�أثر هو و�أخوه بتعاليم الربوت�ستانتية؛ فجنحا عن
ِملّتهما املارونية واعتنقا الإجنيلية ،و�أدرك ال�شدياق �أن منع بطاركة املارونيني
((( ع�صمت ن�صار� ،أحمد فار�س ال�شدياق ،قراءة يف �صفائح املقاومة ،دار الهداية2005 ،م� ،ص.32:
((( �أحمد فار�س ال�شدياق ،ال�ساق على ال�ساق ،ج� ،1ص.32:
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للم�ؤمنني مبلتهم من مطالعة الكتاب املقد�س  -بحجة �أنه �شاغل بالأ�سرار التي
وهم وكذب وخداع ال يليق مبن
ال تفتح �أبوابها �إال لرجال الكني�سة  -ما هو �إال ٌ
منحوا �أنف�سهم �صفة القدا�سة ،و�أيقن منذ �ساعتها �أن العقل هو �سبيل الإميان ،و�أن
مطل�سما؛ لأنه ر�سالة لهداية النا�س ،وال ُيعقل �أن يعجز
كالم اهلل ال ميكن �أن يكون
ً
املر�سل �إليه �أو يتعمد ت�ضليله �أو جتهيله.
املُ ِر�سل عن خماطبة َ
وقد علم �إخوان ال�شدياق مبروق فار�س و�أ�سعد عن املارونية ف�أمعنوا يف
التنكيل بهما؛ فعادت الأم مع فار�س �إىل قرية احلدث ،يف حني ظل �أ�سعد يف
بريوت بعي ًدا عن �سلطة رجال الإكلريو�س املاروين الذين �أدركوا خطر تف�شي
املذهب الإجنيلي بني �شباب املثقفني ،ويف عام 1824م قب�ض البطريرك (يو�سف
حبي�ش) على �أ�سعد مبعاونة �إخوته و�سجنه بدير (مار جرج�س) يف �ساحل ك�سروان
بلبنان ،ثم نقله �إىل دير (قنوبني) ،ف�أ�سرع فار�س ال�شدياق �إىل الق�س الربوت�ستانتي
(((
�إ�سحق برد خمافة �أن يالقي نف�س امل�صري ،فن�صحه الأخري بالذهاب �إىل م�صر
لينجو بنف�سه ومنها �إىل مالطة .وال �سيما بعد علمه مبوت �أخيه �أ�سعد بعد �سني
عذابه و�سجنه يف دير املوارنة ،والثابت �أنه كان يعمل بالتدري�س طيلة �إقامته يف
م�صر يف مدار�س الربوت�ستانت تارة وعند بع�ض امل�ست�شرقني تارة �أخرى.
((( وقد اختلفت الكتابات التاريخية حول حتديد مدة �إقامته يف م�صر ،فقيل :مكث ب�ضعة �أ�شهر ثم انتقل �إىل مالطة
و�أقام عا ًما ثم عاد �إىل م�صر ،وقيل� :إن �إقامته يف م�صر كانت ب�ضعة �أ�سابيع ثم انتقل �إىل مالطة ثم عاد �إىل م�صر
بعد ب�ضعة �أ�شهر ،والثابت يف معظم الروايات �أنه ا�شتغل بالوقائع امل�صرية يف الفرتة املمتدة من 1828م �إىل
1833م بو�ساطة ن�صر اهلل الطرابل�سي ،و�أنه مل يعمل مع املب�شرين الإجنليز يف م�صر ،بل كان من �أكرث ال�شوام
امل�سيحيني املرتددين على �أروقة الأزهر واملت�صلني ب�شيوخه.
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�أما درا�سته يف الأزهر فلم تكن منتظمة بطبيعة احلال؛ �إذ كان يجل�س بني
الطالب لي�ستمع �إىل درو�س النحو والبالغة واملنطق والفقه والكالم ،ذلك ف�ض ًال
عن تردده على جمال�س العلماء التي كانت تعقد يف بيوتهم ،مثل جمل�س ال�شيخ
ح�سن العطار (1835 - 1766م) و�سامي �أفندي ،وقد ات�صل ال�شدياق برفاعة
الطهطاوي (1873 - 1801م) عقب عودة الأخري من البعثة عام 1831م،
وت�ؤكد ذلك العبارات املفعمة بالود واالحرتام التي ذكر فيها كل منهما الآخر،
فقد �أ�شار ال�شدياق يف كتابه (ال�ساق على ال�ساق) �إىل الكثري من �شيوخه بالأزهر
دون �أن يذكر �أ�سماءهم احلقيقية خمافة �أن يفطن القارئ �إىل �أن الفارياق هو فار�س
ال�شدياق و�أغلب الظن �أنه �أ�سلم خالل هذه الفرتة التي كان يعمل فيها ب�صحبة
الأزهريني ،و�سوف نو�ضح ذلك عند حديثنا عن هذه الق�ضية ،وقد �أملح ال�شدياق
�إىل ذلك خالل كتاباته املبكرة ،واملعروف �أن كتاب (ال�ساق على ال�ساق) هو
�أول م�صنفاته من حيث زمن الت�أليف ،فلم يكتبه دفعة واحدة بل كان مبثابة دفرت
للذكريات �أو املذكرات اليومية� .أ�ضف �إىل ذلك كتاباته عن التوراة والإجنيل التي
�أمتها قبل �أن يعلن �إ�سالمه يف تون�س عقب مناق�شاته مع بع�ض الفقهاء هناك.
ويف عام 1834م تزوج ال�شدياق من جارة له تدعى «وردة ال�صويل»
وهي من امل�سيحيات ال�شوام املقيمات يف م�صر ،ثم ا�صطحبها معه �إىل مدار�س
الإر�ساليات الربوت�ستانتية يف مالطة.
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وتجُ مع الدرا�سات على �أن �إقامة ال�شدياق يف م�صر هي التي �أعادت
ت�شكيل ذهنه و�صقل مواهبه اللغوية والأدبية ،وتقومي معتقده وتدريبه على العمل
ال�صحفي ومتكينه من العزف على �أوتار ال�سيا�سة ،وقد فطن يف م�صر كذلك �إىل
�أن �أي خطاب �إ�صالحي يجب �أن حتميه وترعاه �سلطة قادرة على تطبيقه ،وملا
كان الر�أي العام التابع يف العامل العربي الإ�سالمي عاج ًزا عن �إنها�ض الأمة
باتت ال�سلطة احلاكمة هي �أقدر الآليات على تنفيذ اخلطط الإ�صالحية ورفع لواء
التقدم واملدنية(((.
وظل ال�شدياق يف مالطة قرابة �أربعة ع�شر عا ًما ،فلم يغادرها �إال عام
1848م �إىل �إجنلرتا؛ �إذ مل يطب له العي�ش يف مالطة؛ وذلك لأنه كان ال يحب
املب�شرين الذين يعمل معهم يف ت�صنيف الكتب الدينية الربوت�ستانتية بجمعية
«ن�شر املعارف امل�سيحية» ،الأمر الذي دفعه �إىل العمل ببع�ض املدار�س احلكومية
لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها؛ وذلك لتح�سني دخله ،فلم يكن راتبه من
كافيا للعي�ش حياة كرمية هو وزوجته ،ويبدو �أن ال�شدياق قد كتب كتابه
اجلمعية ً
«الوا�سطة يف �أحوال مالطة» يف فرتة وجيزة عقب ا�ستقراره باجلزيرة ،وذلك تب ًعا ملا
جاء عند حممد عبد الغني ح�سن يف درا�سته عن �أحمد فار�س ال�شدياق ،وت�ؤكد
ذلك خ�صومته مع �أحد مطارنة الربوت�ستانت الذي َو َ�شى به و�أخذ بع�ض �صفحات
متهما �إياه ب�أنه يعيب على �أهل مالطة بع�ض عاداتهم.
كتابهً ،
((( فواز طرابل�سي وعزيز العظمة� :سل�سلة الأعالم املجهولة� ،أحمد فار�س ال�شدياق ،الأق�صى1995 ،م� ،ص:
.12 - 17
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ويف عام 1840م قام بزيارة ق�صرية �إىل �أ�سرته يف (قرية احلدث) بلبنان ،ثم
عاد ثاني ًة �إىل مالطة ،ويف عام 1841م قام بزيارة ق�صرية �إىل تون�س باح ًثا عن عمل
ثانيا �إىل
�أف�ضل من �شغله يف اجلمعية الربوت�ستانتية ،غري �أنه ف�شل يف ذلك ،ثم عاد ً
مالطة ،ف�أر�سل من هناك ق�صيدة �إىل الباي �أحمد (ت 1851م) �أ�شاد فيها بجميل
خ�صاله و�أعماله ،وبعث له الباي بهدية من �أملا�س ،ويف عام 1843م ت�آمر عليه
بع�ض �أع�ضاء اجلمعية لف�صله من عمله بحجة �أن ترجمات ال�شدياق بها م�سحة
�إ�سالمية يف ال�صياغة .ويف عام 1844م ،تقدم ال�شدياق بتقرير رفعه �إىل �إدارة
اجلمعية بني فيه �أخطاء الرتجمة التي كان يقع فيها مناف�سوه وخ�صومه ،وخالل
هذه الفرتة و�ضع ال�شدياق العديد من امل�صنفات حول �أ�سرار اللغة العربية وبع�ض
املعاجم الإجنليزية والفرن�سية لتعني تالميذه على فن الرتجمة من هاتني اللغتني
عو�ضا عن عمله يف
�إىل العربية ،ويف العام نف�سه ذهب �إىل لندن بح ًثا عن عمل ً
اجلمعية ،ثم عاد بعد ثمانية �أ�شهر لي�ست�أنف عمله من جديد بعد ف�شل خ�صومه
يف الإطاحة به ،ويف عام 1847م زار تون�س للمرة الثانية بدعوة من الباي �أحمد،
واتفق هناك مع م�صطفى اخلازندار على �أن يعمل يف مالطة كمرا�سل �صحفي
�أو ناقل �أخبار الأحداث ال�سيا�سية واالكت�شافات العلمية �إىل احلكومة التون�سية،
والرتويج يف الوقت نف�سه للنه�ضة التون�سية بني الأوربيني ،ويف �سبتمرب 1848م
رحل �إىل �إجنلرتا لرتجمة الكتاب املقد�س مع امل�ست�شرق الإجنليزي �صمويل يل
بتكليف من اجلمعية الربوت�ستانتية ،وقد مكنه هذا العمل من نقد �إ�صحاحات
علميا وذلك يف كتابيه «املر�آة يف عك�س التوراة» و«مماحكات
التوراة والأناجيل نق ًدا ًّ
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الت�أويل» وبع�ض الر�سائل الأخرى ،وتيقن �آنذاك ب�أن �أ�سفار الكتاب املقد�س
مو�ضوعة وحمرفة ،و�أنها �شاغلة بالأخطاء التاريخية والتعاليم املت�ضاربة واملعتقدات
الفا�سدة ،الأمر الذي رغّبه يف قراءة كتب �سبينوزا (1677 - 1632م) وفولتري
(1778 - 1694م) التي تناوال فيها الن�صو�ص املقد�سة بالنقد والتحليل ،ويف عام
1850م غادر لندن �إىل بولون ومنها �إىل باري�س ،وخالل الفرتة املمتدة من 1853م
مرتجما
�إىل 1857م كان دائم الرتحال من فرن�سا �إىل �إجنلرتا وبالعك�س حتى عمل ً
يف �سل�سة حمالت جتارية ب�شارع �سيتي ب�إجنلرتا ،ويف �أثناء هذه الفرتة �شرع يف طبع
كتابه «ال�ساق على ال�ساق» الذي حوى كل ذكريات الطفولة وال�شباب والكهولة،
وهو �أ�شهر كتبه و�أعقدها من حيث الإفراط يف الرمزية والتعمية� ،أما انطباعاته
عن احلياة يف �أوربا((( فخ�ص�ص لها كتابه الذي نحن ب�صدد تقدميه وهو «ك�شف
((( عا�صر ال�شدياق �أثناء �إقامته ب�إجنلرتا وفرن�سا الكثري من الأحداث ال�سيا�سية وظهور بع�ض النزعات واملذاهب
الفل�سفية ،نذكر منها الثورات الإ�صالحية الليربالية يف �أوربا 1848م ،وانقالب لوي�س بونابرت يف
باري�س1851م ،وحل جامعة ال�شيوعيني على يد نابليون الثالث 1852م ،وثورة الهنود على الربيطانيني
1857م ،وظهور كتاب «مبادئ االقت�صاد ال�سيا�سي» جلون �ستيوارت مل ،وكتاب «حل امل�شكلة االجتماعية»
«لبوردون عام 1848م ،و«ر�سالة الأمل» لكري كيجارد ،وحماكمة د�ستوفي�سكي (1881 - 1821م) عام
1849م ،و�إقامة �أول معر�ض دويل يف لندن عام 1850م ،وانطالق �أول منطاد يف �سماء باري�س 1852م،
ووفاة �أوج�ست كونت عام 1857م ،وظهور كتاب «�أ�صل الأنواع» لدارون عام 1858م .ذلك بالإ�ضافة �إىل
ذيوع �أفكار التنويريني الو�ضعيني املحدثني اال�شرتاكيني واللرباليني والهيجليني وال�سان�سيمونيني و�أن�صار
الدعوة لت�أليه العلم وبناء الرتبية والأخالق على �أ�س�س جتريبية ،وقد ت�أثر ال�شدياق بهذه الوقائع ،ذلك ف�ض ًال
عن �سياحاته الفكرية يف الكتابات الفل�سفية وال�سيا�سية واالجتماعية مبكتبات �إجنلرتا وفرن�سا وكذا قراءته
للدوريات وال�صحف الأمريكية والأوربية وات�صاله املبا�شر باملثقفني وامل�ست�شرقني يف البالد التي قام بزيارتها
وال �سيما يف �إيطاليا والنم�سا واملجر وبولندا .وخليق بنا �أن ن�شري �إىل �أن كتابه الوا�سطة يف �أحوال مالطة قد
تعر�ض للكثري من الأحداث واالجتاهات الثقافية الأوربية التي ال تقل �أهمية من حيث �أثرها على بنية خطابه.
و�إذا ما انتقلنا �إىل تركيا ف�سوف ندرك �أن ال�شدياق قد ت�أثر بتحوالت البنية الثقافية يف تركيا بداية من ع�صر =
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املخبا عن فنون �أوربا» ،ويف عام 1855م ،زاره بع�ض رفقائه من �أع�ضاء اجلمعية
وبع�ض امل�سيحيني ال�شوام الذين جاءوا �إىل �أوربا جلمع تربعات للطائفة الإجنيلية،
وخالل زيارتهم له وقع ب�صر �أحدهم على �أ�صول كتابه «مماحكات الت�أويل» و�أدرك
ما فيه من طعون يف الأناجيل ،فاقتطع بع�ض �صفحاته وقدمها �إىل �أع�ضاء اجلمعية
الربوت�ستانتية ،وملا ف�شلوا يف الإيقاع بينه وبني امل�ست�شرقني الفرن�سيني الذين
كان يعمل معهم يف اجلمعية �أ�شاعوا �أنه جا�سو�س على فرن�سا من قبل احلكومة
ر�سميا.
الإجنليزية التي منحته اجلن�سية و�أ�صبح من رعاياها ًّ
ومل يحتمل ال�شدياق مرارة الت�آمر وال َع َوز م ًعا فراح ير�سل ق�صائد املديح
للكثري من الأعيان يف الأ�ستانة وباري�س ولندن؛ �أم ًال يف عطية �أو جائزة تعينه

= عبد املجيد الأول بن حممود (1861 - 1784م) الذي توىل ال�سلطنة عام 1839م ،حيث بداية ع�صر
إجباريا ،وال�شروع يف و�ضع القوانني العلمانية احلديثة .وعبد العزيز بن
اال�ستدانة من �أوربا ،وجعل التجنيد � ًّ
حممود (1876 - 1830م) وتوىل ال�سلطنة عام 1861م حيث بدايات ع�صر االمتيازات الأجنبية .ومراد
اخلام�س بن عبد املجيد (1904 - 1840م) وتوىل ال�سلطنة عام 1876م ،وقد هيمنت يف ع�صره ال�شركات
الأجنبية على االقت�صاد الرتكي العثماين .وعبد احلميد الثاين بن عبد املجيد (1918 - 1844م) وتوىل
ال�سلطنة عام 1876م ،وقد اختلف امل�ؤرخون حول تقييم ع�صره �إذ ذهب البع�ض �إىل �أنه كان ع�صر اال�ستبداد
والقمع والإرهاب ال�سيا�سي ،يف حني ذهب البع�ض الآخر �إىل �أن ع�صره كان حماولة للت�صدي للجمعيات
املا�سونية والنزعات الإحلادية واحلركة التورانية التي كانت ت�سعى منذ العقد الرابع من هذا القرن �إىل هدم
اخلالفة العثمانية وحتويل تركيا �إىل دولة علمانية حتمل الطابع القومي الرتكي .وقد انت�شرت يف هذه احلقبة
الكثري من الأفكار الأوربية على ر�أ�سها الفل�سفة الو�ضعية باجتاهيها اال�شرتاكي والليربايل يف ميدان ال�سيا�سة،
وتوجيه الأدب خلدمة املجتمع ونقد الفكر الديني والدعوة �إىل �سفور املر�أة و�إحياء اللهجات العامية ،وف�صل
الدين عن الدولة يف �شتى املجاالت (الرتبية ،التعليم ،االقت�صاد ،الت�شريع ،احلياة الربملانية).

32

ع�صمت ن�صار

32

على ما فيه من ب�ؤ�س ،وملا يئ�س من ذلك راح يت�صعلك يف منتديات باري�س وعلى
مقاهيها ،حيث احللقات التي كان يعقدها �أتباع �سان �ساميون(((.
ويف عام 1857م ،انتقل �إىل تون�س يف زيارته الثالثة لها بدعوة من خري
الدين التون�سي ،وا�صطحب معه زوجته الإجنليزية ،التي تزوجها عقب وفاة زوجته
الأوىل مبالطة وح�صوله على اجلن�سية الإجنليزية ،ويف تون�س توىل ال�شدياق العمل
بديوان الإن�شاء والرتجمة التابع لوزارة اخلارجية التون�سية ،وقد ات�صل يف تلك
الآونة ب�شيوخ جامع الزيتونة الذين بهرهم علمه و�سعة اطالعه ودرايته بالعلوم
الإ�سالمية وال �سيما �أ�صول الفقه وعلم الكالم ،ذلك ف�ض ًال عن حفظه الكثري من
�سور القر�آن واحلديث النبوي ،فعر�ضوا عليه الإ�سالم ف�أجابهم بعد عدة جل�سات
�سادتها الروح العلمية يف املحاججة واملنحى اجلديل يف النقا�ش ،وعلى الرغم من
ت�شكيكات خ�صومه يف �صدق �إ�سالمه ف�إن الثابت �أن ال�شدياق منذ طفولته مل
يكن قان ًعا بالتعاليم الدينية املارونية ،بل كان من �أ�شد ال�ساخطني على الكني�سة
املارونية بعد موت �أخيه �أ�سعد على �أيديهم ،والوا�ضح كذلك �أنه مل يكن مقتن ًعا
ب�سالمة ن�صو�ص الكتاب املقد�س وال �سيما بعد قيامه برتجمته يف لندن� ،أ�ضف �إىل
ذلك كله ت�صريحه يف غري مو�ضع من كتابه ال�ساق على ال�ساق بقناعته بالإ�سالم
وحبه للأزهريني .وقد انتهى به املطاف �إىل �إعالن �إ�سالمه عام 1858م ،و�سمي
((( هو الكونت هرني دي �سان �ساميون ،باري�سي الن�ش�أة ،ولد عام 1760م .فيل�سوف فرن�سي مييل �إىل مبد�أ تدخل
ا�شرتاكيا ،من �أ�شهر م�ؤلفاته «امل�سيحية اجلديدة» ،تويف
الدولة يف احلياة االقت�صادية ونحا مذهبه فيما بعد منحى
ًّ
عام 1825م.
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ب�أحمد وكُ ِّني ب�أبي العبا�س ،ويف نف�س العام �سعى ال�شدياق عند الباي حممد
با�شا لإ�صدار جريدة تون�سية ،غري �أن القن�صل الإجنليزي ريت�شارد وود قد بادر
و�أوعز �إىل الباي ملنح هذا الرتخي�ص للجرنال ح�سني التون�سي الذي قام ب�إ�سناد
حترير جريدة الرائد التون�سي �إىل (من�صور كرلتي) ،ف�أدرك ال�شدياق �أن �ضالته لن
يجدها يف تون�س� ،إذ كان يحلم ب�إ�صدار جريدة ينا�شد فيها الأمة العربية الإ�سالمية
لإحياء تراثها ،وجتديد �أفكار �أبنائها ،وحترير �أذهانهم من �سجن التقليد ،ومراجعة
معتقداتهم يف �ضوء العقل ،وتغيري نظرتهم �إىل املر�أة وم�شاركتها يف احلياة العملية
بعد تعليمها وتثقيفها ،وتوعية الر�أي العام بحقوقه وواجباته ،و�إيقاظ الوعي القومي
وال ُهوية العربية ،وو�ضع خطة �إ�صالحية للتعليم والرتبية ،والأخذ بالنافع من املدنية
الأوربية و�إن�شاء جممع للغة العربية .ويف منت�صف عام 1859م� ،سافر ال�شدياق
�إىل عا�صمة اخلالفة العثمانية بدعوة من ر�شيد با�شا ال�صدر الأعظم �آنذاك ،وعلى
الرغم من غ�ضب ال�شدياق مما حدث من ح�سني با�شا وخري الدين التون�سي عقب
تقاع�سهما عن م�ساندته لإن�شاء �صحيفة ،فلم يقطع حبال الود التي ربطت بينه
وبينهما وبني �شيوخ جامع الزيتونة الذين ظلوا عونًا له طيلة حياته.
ويف الأ�ستانة راح ال�شدياق يتقرب من �سفراء الدولة العثمانية الذين
قابلهم يف �أوربا ليكونوا له �أداة لتحقيق حلمه ،وبالفعل متكن ال�شدياق من مقابلة
ال�سلطان عبد املجيد (ت1861م) الذي �أكرم وفادته ف�أغدق عليه املال و�أ�سند
�إليه وظيفة رئي�س امل�صححني يف املطبعة العامرة ،وقرر ال�شدياق بعد م�شورة �صديقه
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�سامي با�شا �إ�صدار جريدة خا�صة به غري حكومية ،و�أطلق عليها ا�سم اجلوائب
(جريدة �إخبارية �أ�سبوعية)� ،صدر العدد الأول منها يوم اجلمعة ( 21ذي القعدة
1277هـ 31 /مايو 1861م) ،وقد جمعت اجلوائب منذ عددها الأول بني املقال
اخلربي واملقال الأدبي الذي كان يحرره ال�شدياق عن البالغة وقواعد النحو
وال�صرف ،ذلك بالإ�ضافة �إىل املقاالت ال�سيا�سية التي كان يحررها دفا ًعا عن
م�صالح الدولة العلية ،وتنديده بتدخل الإجنليز والفرن�سيني يف ال�شئون الداخلية
للواليات العثمانية.
وبعد عام واحد من �إ�صدارها �أ�ضحت اجلوائب ال�صحيفة الأوىل يف العامل
الإ�سالمي من حيث ال�شهرة واالنت�شار ،والدقة يف رواية الأحداث ،ونقل الأخبار،
واجلدة يف طرح الق�ضايا ال�سيا�سية والأدبية وجودة التقنية يف الطباعة .ذلك ف�ض ًال
عن امل�ساجالت اللغوية (حول املعنى ،والداللة ،واملعاجم العربية ،والرتجمة
والتعريب ،والنحت واال�شتقاق ،وال�شعر و�أغرا�ضه ،وبناء الق�صيدة والنرث ،واملقال
ال�صحفي والقوالب الأدبية احلديثة ،وكيفية تطوير املقامة والق�صة والرواية وامل�سرح
و�أدب الرحالت والكتابة الرمزية) والفل�سفية (حول الفل�سفة الربجماتية والفل�سفة
الو�ضعية ،والنزعة الفو�ضوية والدعوة �إىل احلرية) واحلرية ال�سيا�سية (حول نظام
احلكم والدميقراطية وال�شورى وامللكية واجلمهورية وال�سلطة التنفيذية والق�ضائية
والت�شريعية والوزارت واالنقالبات) التي دارت على �صفحاتها و�صفحات الكثري
من ال�صحف واملجالت من �أمثال (اجلنان ،والأهرام ،و�أبو زمارة ،وبرجي�س،
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والريا�ض) يف تون�س وم�صر ولبنان .ومن �أ�شهر الأدباء الذين �شاركوا يف تلك
امل�ساجالت نا�صيف و�إبراهيم اليازجي (1906 - 1847م) ،وبطر�س الب�ستاين
(1883 - 1819م) ،ور�شيد الدحداح (1889 - 1813م) ،وعبد الهادي جنا
الإبياري (1887 - 1820م) ،و�إبراهيم الأحدب (1891 - 1826م) ،ويو�سف
الأ�سري (1889 - 1815م) ،و�أحمد عزت الفاروقي (1893 - 1829م)،
و�إبراهيم الف�صيح احليدري البغدادي (1882 - 1821م) ،وحممود �شكري
الألو�سي (1924 - 1857م) ،وجربائيل الدالل (1899 - 1836م) وح�سني
التون�سي ،وح�سن الزغلي ،و�أحمد بن خوجة (1896 - 1830م) و�سامل بو
حاجب ،وحممود قبادو ،وحممد ال�سنو�سي (1859 - 1787م) ،وحممد بريم
اخلام�س ،وال�صادق الغرياين ،و�سعيد ال�شرتوين (1912 - 1849م) ،وحممود
�سامي البارودي (1904 - 1840م) و�سليمان احلرائري (1875 - 1824م)،
ويعقوب �صنوع (1912 - 1839م) ،وعبد القادر قباين (ت1883:م) وعبد اهلل
�أبو ال�سعود ،و�سليم وب�شارة تقال (1892 - 1849م) ،و�أحمد قدري ،ورزق اهلل
ح�سون (1880 - 1825م) ،ولوي�س �صابوجني (1931 - 1838م) ،و�أديب
�إ�سحق (1885 - 1856م) ،و�أمني ال�شميل (1897 - 1828م) ،ويو�سف
باخو�س (1882 - 1845م).
وكان اخلديوي �إ�سماعيل (1895 - 1830م) وحممد ال�صادق با�شا
(1882 - 1812م) باي بتون�س يدعمان ال�صحيفة يف عرثاتها املالية وال �سيما
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بعد اختالف ال�شدياق مع الباب العايل ،وال ي�ؤخذ على ال�شدياق �سوى تغليبه
م�صلحته وانحيازه لأ�صحاب ال�سلطة من ال�سا�سة يف بع�ض الق�ضايا ،فعلى الرغم
من دعوته �إىل القومية العربية ومجَ ِّ ه تعايل الأتراك ف�إنه مل ي�ساند احلركات الثورية
على الدولة العثمانية يف بالد ال�شام واجلزيرة العربية� ،أ�ضف �إىل ذلك موقفه
العدائي من الثورة العرابية ودعوة جمال الدين الأفغاين (1897 - 1838م) �إىل
اجلمعيات ال�سرية والثورة على الإجنليز ،الأمر الذي مكن خ�صومه وخمالفيه من
الت�شكيك يف �صدق دعوته الإ�صالحية وخطابه التنويري املتمثل يف رف�ضه لكل
�أ�شكال التع�صب الطائفي وال َع َقدي والفكري ،وت�أكيده على �أنه من �أكرب معوقات
التقدم ،وقد عرب عن ذلك يف �شجبه للحرب الطائفية يف لبنان عام 1860م.
وم�ساندته النه�ضة العلمية وال�سيا�سية التي كان يقودها يف تركيا �أحمد مدحت
با�شا (1912 - 1841م) و�إبراهيم �شنا�سي وحممد نامق كمال ،الذين عملوا على
حتديث نظام التعليم يف تركيا ،وتوعية الر�أي العام عن طريق ال�صحافة احلرة ونادوا
باحلياة الربملانية والد�ستور ،واقتفاء النظم الغربية يف العلوم التطبيقية واالقت�صاد
وال�صناعة والزراعة ،والتعرف على الآخر عن طريق الرتجمة والبعثات العلمية
�إىل �أوربا ،غري �أن ال�شدياق كان ي�أخذ عليهم �شدة حما�سهم للغرب وتقاع�سهم عن
جتديد الفكر الديني الإ�سالمي ونعرتهم القومية .وقد نا�صر ال�شدياق عبد القادر
اجلزائري و�إ�صالحاته يف اجلزائر وحربه دفا ًعا عن وطنه �ضد الغزو الفرن�سي ،و�أ�شاد
بجهود خري الدين لالرتقاء باملجتمع التون�سي ،وحمد له طبعه لكتاب «الوا�سطة»،
و«ك�شف املخبا» على نفقته عام 1866م ،كما �أيد النه�ضة التي قادها رفاعة
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الطهطاوي وعلي مبارك يف م�صر ،ودعا ر�صفاءه يف لبنان وعلى ر�أ�سهم نا�صيف
اليازجي (1871 - 1800م) وبطر�س الب�ستاين �إىل الربط بني الأ�صالة واملعا�صرة
وجتديد �أ�ساليب اللغة العربية ومناهج تدري�سها وحتديث قوالبها الأدبية ،واجلدير
بالإ�شارة يف هذا ال�سياق هو روح التعاون واالحرتام املتبادل بني قادة الفكر يف
القرن التا�سع ع�شر ،فعلى الرغم من م�ساجالتهم ومناظراتهم كان جميعهم يعرف
قدر خمالفه و�أهمية دوره يف �إعادة بناء العقلية العربية ،وميكننا التما�س ذلك
يف التناغم الوا�ضح بني �أفكار رفاعة وخري الدين التون�سي (1890 - 1810م)
وعلي مبارك (1893 - 1823م) وبطر�س الب�ستاين وال�شدياق ،وال �سيما يف
تعريفهم للمدنية والتقدم ب�أنهما جتديد للثوابت وحتديث للمتغريات ،و�إميانهم ب�أن
الإ�صالح ال ميكن حتققه بقرارات فجائية ،بل بتوعية الر�أي العام وت�أييد ال�سلطة
احلاكمة ،والتوفيق بني التليد واجلديد والعقل والنقل والدين والعلم وانتحال
املناهج احلديثة يف الرتبية والتعليم والعزوف عن تقليد املذاهب التي ال تتنا�سب
مع طبيعة العقل اجلمعي والبنية الثقافية العربية الإ�سالمية ،والق�ضاء على الي�أ�س
الذي �أقعد همم ال�شباب عن النهو�ض ،وغر�س جذور التفا�ؤل والطموح والأمل
يف غد �أف�ضل بني كل �أفراد الأمة ،وتنمية روح االنتماء والوالء فيهم للأمة العربية
الإ�سالمية(((.

((( حممد يو�سف جنم� ،أحمد فار�س ال�شدياق ،مطبوعات اجلامعة الأمريكية ،بريوت1948 ،م� ،ص.65 - 44 :
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فقد ذهب ال�شدياق �إىل �أن دعوته �إىل النه�ضة ال تعدو �أن تكون نداء ليقظة
العقلية العربية الإ�سالمية التي �أ�ضاءت الدنيا يف ع�صر ازدهارها ،وعلَّمت �أوربا
�أ�صول التمدن ومناهج العلم احلديث ،وقد تناول النظريات الغربية التي تف�سر
حركة التاريخ مبقت�ضى املوقع اجلغرايف �أو ت�صنف العقول وطرائق التفكري تب ًعا
لقانون الوراثة والأجنا�س بالنقد والتفنيد ،وبينّ �أن مثل هذه النظريات ال تقوى
على الوقوف �أمام الوقائع العلمية التي تثبت �أن التح�ضر �أو الهمجية من مظاهر
تقدم املجتمعات وتخلفها وال دخل للموقع اجلغرايف �أو اجلن�س �أو الدين فيها.
و�أو�ضح �أنه من اخلط�أ االعتقاد ب�أن معيار التقدم هو التفوق العلمي ،و�أن التح�ضر
الروحية وتبني النزعات املادية؛ بل على العك�س
يكمن يف جحد الدين والقيم ُّ
من ذلك متا ًما ف�إن الأمم ال�شرقية العريقة التي يرجع �إليها �أ�صول كل متدن وحت�ضر
الروح ،وبني الأخالق والعلم ،وجنحت
قد وازنت بني متطلبات اجل�سد وحاجيات ُّ
يف و�ضع د�ستور للإن�سانية ٍ
خال من الأحقاد وال�صراعات التي ُطبعت بها املدنية
الأوربية احلديثة .الأمر الذي يربر دعوته �إىل توخي احلذر يف الأخذ عن الغرب،
مقد ًما النقد واالنتخاب على التقليد والت�شيع ،وتغليب القاعدة الأ�صولية التي
أي�ضا يعيب على الرحالة
تقرر �أن َد ْرء املفا�سد مقدم على جلب امل�صالح .وجنده � ً
العرب القدماء اهتمامهم برواية الطرائف والغرائب دون الأ�س�س والقواعد التي
مبا�شرا يف ثقافتهم،
قامت عليها مدنيات الأمم التي �ساحوا فيها �أو �أثرت ت� ً
أثريا ً
مو�ضحا �أن خلو
وي�أ�سف على املت�شيعني للح�ضارة الغربية يف �صورتها املادية،
ً
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الروحية ينبئ بزوالها؛ لذا علينا �أن نراجع �أنف�سنا قبل
ح�ضارة الغرب من القيم ُّ
�أن جنحد �أ�صولنا.
كما راح ال�شدياق على �صفحات اجلوائب يك�شف عن الأمور التي يجب
علينا اقتبا�سها من الغرب ما دمنا عاجزين عن ا�ستلهامها من تراثنا ،وعلى ر�أ�س
هذه الأمور النظم والقوانني احلديثة التي تكفل للإن�سان حريته يف العقيدة
والتفكري والبوح بر�أيه يف �شتى ق�ضايا جمتمعه ،وحتدد له حقوقه وواجباته وعلى
ر�أ�سها حقه يف املواطنة ،وحتقق العدالة وامل�ساواة بني طبقات املجتمع و�أفراده
يف احلقوق والواجبات .وفرق ال�شدياق بني احلرية والعدالة وامل�ساواة وبني ما
مو�ضحا �أن احلرية م�سئولية و�أن �إقامة العدل ت�ستوجب
يدعو �إليه الفو�ضويون،
ً
الوعي والأخالق ،و�أن امل�ساواة ت�ستوجب العمل والأهلية؛ ومن ثم فهو يرى يف
مبد�أ ال�شورى الإ�سالمي �أ�ص ًال ركي ًنا يجب �إحيا�ؤه يف نه�ضتنا احلديثة ،كذا حق
املعار�ضة ال�سلمية الذي كفله الإ�سالم يف قاعدة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر،
�شرعيا ،ومنعه اال�ستبداد والقمع
و�أخذه بر�أي �أهل احلل والعقد وجعله �أ�ص ًال ًّ
وانفراد احلكام بالر�أي دون الرعية ،والف�صل بني ال�سلطات واحرتام الد�ستور.
نظرا
ورف�ض كذلك ما ي�سمى بال�سلطة الدينية وتدخل رجال الدين يف احلكم ً
لقدا�ستهم �أو ات�صالهم ُبروح القد�س ،و�أ�شاد يف هذا ال�سياق بعدم وجود �سلطة
كهنوتية يف الإ�سالم ،كما رف�ض ما نطلق عليه الدولة املدنية العلمانية ،وبني �أن

40

ع�صمت ن�صار

40

الدين �أحد ركائز املدنية ،غري �أن اخلطر يكمن يف التع�صب وت�سيي�س الدين وال َّز ّج
به يف �أتون العنف واحلرب والإرهاب وقمع احلريات.
ويعد ال�شدياق كذلك من �أوائل دعاة القومية العربية و�ضرورة تعاون
و�سيا�سيا؛ وذلك للت�صدي للمطامع الغربية التي
واقت�صاديا
ثقافيا
ًّ
ًّ
الأقطار العربية ًّ
ت�سعى جاهد ًة الحتالل الأمم ال�ضعيفة ونهب ثرواتها؛ وذلك عن طريق �إ�شعال
نريان الفنت الطائفية �أو الأ�صول العرقية وال�شعوبية �أو بعث اللهجات املحلية.
وقد ت�أثر ال�شدياق بدعوة ُ
الكتاب الأوربيني لإلغاء الرق ونظام النخا�سة
واجلواري ،وحترير املر�أة وتعليمها وعملها وم�شاركتها الإيجابية يف ُجلِّ نواحي احلياة،
وقد �سبقه �إىل ذلك رفاعة الطهطاوي وبطر�س الب�ستاين و�أحمد بن �أبي ال�ضياف.
وقد حذر ال�شدياق من تخلي املر�أة ال�شرقية عن �أخالقياتها وعفتها وحيائها طم ًعا
مو�ضحا �أن الفتاة الأوربية على حتررها ال تنحط �إىل
يف تقليد الفتيات الأوربياتً ،
فكثري من الأوربيات ال يختلفن
درك الرذيلة �إال بفعل الن�ش�أة والثقافة ال�سائدةٌ ،
عن ال�شرقيات يف حفاظهن على مكارم الأخالق وال �سيما يف الريف ،وعليه
حتري�ضا على الفجور ،كما �أن املطالبة
ف�إن الدعوة �إىل تعليم املر�أة وعملها لي�ست ً
بحقوق املر�أة اجلن�سية ال تخرج عن نطاق الأدب وال تتعار�ض بطبيعة احلال مع
الثوابت العقدية الإ�سالمية.

41

تقدمي

41

ومل ي�شارك ال�شدياق معا�صريه من قادة الفكر و�أعالم النه�ضة العربية
احلديثة يف دعوتهم �إىل احلرية والعدالة وامل�ساواة وحترير املر�أة فح�سب ،بل �شاركهم
أي�ضا يف الدعوة �إىل جتديد املناهج الرتبوية ون�شر التعليم والإ�صالح االقت�صادي
� ً
عن طريق تطوير وحتديث تقنيات الزراعة وال�صناعة والتجارة وتطويرها(((.
وحري بنا يف هذا ال�سياق تو�ضيح مدى حر�ص ال�شدياق على رد �أ�س�س
ّ
املدنية احلديثة �إىل الأ�صول الإ�سالمية ،فطاملا �أكد على �أن الإ�سالم هو دين احلرية
واملدنية والعدالة وامل�ساواة ،ومن �أقواله يف ذلك�« :إن متدن الن�صارى املوجود الآن
�إمنا هو عن بواعث معاي�شة �أحوجته �إىل ترك احلالة الأوىل والأخذ يف حالة �أخرى.
عر�ضا واتفاقًا ،و�إن متدن امل�سلمني املفقود م�صداق على
و�أكرث تلك البواعث كان ً
قوله تعاىل :ﮋﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﮊ [�آل عمران ]140/على �أنك
�إذا �أمعنت النظر يف كنه ديانة الن�صارى وجدتها تنهى عن التمدن وعن الإقبال
عن امل�ساعي اخلطرية ...كانت الن�صارى يف القرون الأوىل زاهدة يف الدنيا ال
تنه�ض �إىل مكرمة وال تبايل مبَ ْح َمدة»((( .وانتهى ال�شدياق من مقابلته بني الكتاب
يحث على العلم والعمل ،و�أن
املقد�س والقر�آن يف هذا ال�سياق �إىل �أن القر�آن ّ
ما به من �شرائع وقيم ي�ؤكد �أنه حقيق ب�أن ُيو�صف بدين العلم واملدنية ،ويطرح
مو�ضحا �أن ال َعطَ ب لي�س
ال�شدياق ق�ضية ِعلّة تخلف امل�سلمني على مائدة البحثً ،
((( ع�صمت ن�صار� ،أحمد فار�س ال�شدياق  -قراءة يف �صفائح املقاومة ،مرجع �سابق� ،ص.234 - 209 :
((( حممد الهادي املطوي� ،أحمد فار�س ال�شدياق  -حياته و�آثاره و�آرا�ؤه يف النه�ضة العربية احلديثة ،دار الغرب
الإ�سالمي ،بريوت1989 ،م ،ج� 2ص.742:
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يف الد�ستور الإ�سالمي ولكنه يف التطبيق ،فعندما اعتمد امل�سلمون على �أنف�سهم
يف انتخاب النافع وال�صالح من �شتى الأمم وتوظيفه يف بناء ح�ضارتهم جنحوا يف
بلوغ �أرقى مراتب التح�ضر والتمدن� ،أما الآن فقد جعلوا النموذج الغربي هو
املعيار وامليزان؛ ومن ثم فقدوا ُهويتهم و�أ�صالتهم وقدرتهم على النقد واالنتقاء
والتقومي ،وهي �آليات التجديد والتحديث والتطوير.
وال جرم يف �أن خطاب ال�شدياق ال�سابق قد ت�أثر به معظم رجاالت النه�ضة
يف الربع الأخري من القرن التا�سع ع�شر ،بداية من فرن�سي�س مرا�ش وحممد عبده
ومرورا ب�أمني الريحاين و�شكيب �أر�سالن .وقد تعر�ضت اجلوائب
و�أديب �إ�سحقً ،
للتوقف خم�س مرات(((.
ومن �أهم الأحداث التي وقعت لل�شدياق يف �أثناء �إقامته يف �إ�سطنبول
حريق منزله عام 1873م ،وقد فقد ب�سببه بع�ض �أ�صول م�ؤلفاته وال �سيما «املر�آة
يف عك�س التوراة» ،ويف عام 1886م قام ال�شدياق بزيارة م�صر �أم ًال منه يف بعث
اجلوائب ثاني ًة من م�صر ،وال�سيما بعد ف�شل ابنه �سليم يف ا�ستئناف �إ�صدارها
حتت ا�سم القاهرة عام 1885م ،والقاهرة احلرة عام 1886م ،فعلى الرغم من
احلفاوة التي قوبل بها ال�شدياق من اخلديوي توفيق والوزراء والأعيان ف�إن معظم
((( تعر�ضت اجلوائب للإيقاف املرة الأوىل عام 1862م لأ�سباب مالية ملدة �أ�سبوعني ،ويف عام 1864م ب�سبب عطل
فني يف تقنية الطباعة وكان ملدة �شهرين ،ويف عام 1869م ب�سبب منا�صرة ال�شدياق للخديوي �إ�سماعيل ملدة
أي�ضا كانت املدة �ستة �أ�شهر ،ويف عام
�شهرين ،ويف عام 1879م ،وذلك ب�سبب منا�صرته للخديوي �إ�سماعيل � ً
1884م ب�سبب م�ساندتها لثورة حممد �أحمد املهدي.
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�شبيبة املثقفني مل ين�سوا له موقفه العدائي من الثورة العرابية؛ الأمر الذي يربر
عدم �إقبالهم على جمل�سه .ومل تطل �إقامة ال�شدياق بالقاهرة و�سرعان ما عاد �إىل
�ساعيا �إىل الباب العايل لتخ�صي�ص معا�ش له ل�سد حاجته ،وال�سماح له
الأ�ستانةً ،
بال�سفر �إىل لبنان لق�ضاء �أيامه الأخرية يف م�سقط ر�أ�سه .غري �أن حالته ال�صحية
كانت ت�سري من ال�سيئ �إىل الأ�سو�أ ،الأمر الذي حال بينه وبني �سفره ،ويف م�ساء
يوم الثالثاء ( 3املحرم 1305هـ� 20 /سبتمرب 1887م) فا�ضت ُروحه �إىل بارئها،
ويف اليوم التايل �شرع ابنه �سليم يف نقل جثمانه �إىل م�سقط ر�أ�سه ح�سب و�صيته،
وذلك بعد تلقيه العزاء من ال�سلطان وكبار رجاالت الدولة� ،أقيم له يف بريوت يوم
موكب الئق مبكانته العلمية والأدبية ،ح�ضره �أ�ساطني العامل
اخلام�س من �أكتوبر ٌ
الإ�سالمي من �سا�سة وعلماء و�أدباء ،ذلك ف�ض ًال عن �شيوخ العامل الإ�سالمي
الذين �صلوا عليه يف اجلامع العمري الكبري ثم حملوه �إىل قربه باحلدث.
وفل�سفيا �أحوج ما يكون للدر�س
أدبيا
ًّ
مات ال�شدياق وترك لنا ترا ًثا � ًّ
والبحث ،وذلك ليرُ د الف�ضل �إىل �أهله ،والك�شف عن مكانة هذا الرائد ،ودوره يف
النه�ضة العربية احلديثة ،وريادته لفل�سفة املقاومة تلك التي عرب عنها بقوله« :ف�إن
احلقوق الآن قد ِنيطت بحد احل�سام ال بتعريف الكالم ،فما ع�سى �أن ُيجدي
الكتاب عند انق�ضا�ض الكتائب� ،أو َيهدي اخلطاب عند اعرتا�ض امل�ضارب»(((،
«ف�أ�س�ألك يا ذا اجلالل �أن جتعلني ممن يطلب الرزق احلالل ،وي�ؤثر ال�سعي النافع
((( ع�صمت ن�صار� ،أحمد فار�س ال�شدياق  -قراءة يف �صفائح املقاومة ،مرجع �سابق� ،ص.3:
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على القيل والقال ،وال تكلني �إىل الأماين الباطلة واملطامع الزائلة ،واقرن ق�صدي
بالإ�صابة ،وعملي بالإثابة� ،إنك ويل الإجابة»(((.
ثانيا :فار�س ال�شدياق� ..شهاب يف دائرة الظل
ً

�إذا ما ا�ستعر�ضنا �أعالم الفكر والأدب وزعماء الإ�صالح و�أهل احلل والعقد
يف كل الثقافات ،ف�سوف ندرك �أنهم ِ�ص ْنوان �أو �صنفان� :إما �أن يكون بع�ضهم من
امل�شاهري يف ع�صره ثم يزداد جم ًدا و�شهرة حتى ي�صبح من اخلالدين يف الأزمان
التالية� ،أو يكون من املغمورين فال ُيكت�شف �أثره و ُيعرف ف�ضله �إال بعد رحيله� ،أو
يف فرتات الحقة على جيله.
ال�ص ْنو الأول ف�إننا ميكن ردها �إىل
و�إذا ما حاولنا التعرف على علة �شهرة ِّ
عبقريته� ،أو قوة �أثره على الر�أي العام التابع� ،أو قناعة الر�أي العام القائد به� ،أو
ارتباطه املبا�شر بال�سلطات ذات الأثر الفعال يف الثقافة املطروحة يف ع�صره� ،أما
ال�ص ْنو الثاين � -أعني املغمورين  -فيمكن تربير انزوائهم �إىل تقوقعهم وان�صرافهم
ِّ
�إىل البحث والدر�س ،دون الإ�سهامات الإيجابية يف الثقافة املطروحة (بال تالميذ
و�أن�صار وم�ؤيدين) ،وعجز �أفكارهم عن البقاء من بعدهم.
وقد تباينت الآراء واختلفت كتابات الباحثني حول علة �أفول جنم �أحمد
فار�س ال�شدياق يف ثقافتنا العربية الإ�سالمية ،بل تعمد العديد من الدوائر الثقافية
((( املرجع ال�سابق� ،ص.4:
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جتاهل مكانته وبخ�س دوره يف حركة النه�ضة العربية احلديثة ،فقد ذهب البع�ض
�إىل �أن �إنكار ُجلِّ معا�صريه  -من ال�شوام  -لقدره ،يرد �إىل عنفه يف ردوده على
مناف�سيه ،وق�سوته يف اخل�صومة ،وهجائه الطاعن ،و�شتمه الفاح�ش ،وقدحه ملناظريه
الذي انتهى بينه وبينهم �إىل عداوة مل تقدر ال�سنون على التخفيف من �شدتها،
وقيل :لكفره وجتديفه ومروقه عن ملته املارونية ،واعتناقه الربوت�ستانتية ثم �إ�سالمه،
وذهب البع�ض �إىل �أن متلقه لل�سالطني وامللوك و�أ�صحاب اجلاه ،و�إ�سرافه يف مدحهم
�أفقد كتاباته �أ�صالتها ،و�أثار ال�شكوك حول م�صداقيتها ،ذلك ف�ض ًال على انت�صاره
للباب العايل يف حملته على الثورة العرابية ،وتنكره ل�صديقه حممود �سامي
البارودي ،كما راق لبع�ض الكتاب الت�شكيك يف �صدق �إ�سالمه وعروبته ،واختلقوا
الوقائع التي ت�صد النا�س عنه وعن ت�صانيفه ،وزعموا �أن اعتناقه للإ�سالم مل يكن
عن قناعة ،بل كان من �سبيل املداهنة والتملق والتك�سب ،وادعوا �أنه اعتنق
الفل�سفات املادية ،وطاب له خدمة الأمريكان والإجنليز ،فكوفئ مبنحه اجلن�سية
الإجنليزية واحلماية الغربية ،وراق �إىل الأب لوي�س �شيخو (1927 - 1859م)
وال�صحفي اللبناين يو�سف �إبراهيم يزبك (1983 - 1901م) ترديد رواية مخُ ْ َتلَقة
من حديث ل�سكرتري ال�شدياق �أنه مات على الكاثوليكية املارونية(((.
وعندي �أن كل هذه الأ�سباب ال ترقى �إىل مرتبة ال�صدق ،وال تعد علة
مقنعة لعزوف الباحثني عن درا�سة �أفكاره من زاوية فل�سفية ،ولي�س هناك �أي�سر
((( لوي�س �شيخو ،الآداب العربية يف القرن التا�سع ع�شر ،دار الهالل ،القاهرة ،ط1967 ،3م ،ج� ،2ص.80:
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من تفنيدها والرد عليها ،ا�ستنا ًدا �إىل كتابات معا�صريه واملن�صفني من امل�ؤرخني
والباحثني الذين ت�صدوا حلياته ،فت�شهد حرارة املرثيات التي �ألقيت عقب وفاته
من خ�صومه و�أ�صدقائه  -م�سيحيني كانوا �أو م�سلمني  -على �ضعف الزعم الأول
والثاين.
فقد و�صفه يو�سف �آ�صاف (1938 - 1859م) ب�أنه حكيم ع�صره ،و«�أن
جميع ما فاه به كان معربًا عن فرائد احلكمة ،وجميع �أفكاره ال�سديدة ،وكتبه
املفيدة جاءت دلي ًال على �سعيه واجتهاده يف نفع بالده»((( ،ورثته الوقائع امل�صرية،
وجريدة الوطن ،والأهرام ،والفالح ،والإجيب�شن جازيت ،وثمرات الفنون
ال�سورية ،وجريدة بريوت ،ول�سان احلال ب�أ�صدق العواطف اجليا�شة الآ�سفة على
فقدان َعلَم من قادة الفكر والأدب يف العامل الإ�سالمي ،ونعته يو�سف الأ�سري
(1889 - 1815م) و�إبراهيم حممد اللبابيدي (1896 - 1819م) وعلي الليثي
(1896 - 1822م) و�إبراهيم الأحدب الطرابل�سي ( )1891 - 1826ونعمان
الألو�سي (1899 - 1836م) وفيليب بن ن�صر اهلل طرازي (1956 - 1865م)
و�شكيب �أر�سالن (1946 - 1869م) و�أحمد الأديب ،وعبد الرحمن النحا�س
نقيب �أ�شراف بريوت ،ب�أنه ركن الأدب وع�صب اللغة ،وروح البالغة ول�سان النقد
الداعي �إىل الإ�صالح ،و�إمام اللغويني يف القرن التا�سع ع�شر ،ورائد من رواد
�صحافة الر�أي العربية.
((( يو�سف �آ�صاف ،هو الباقي ،جريدة القاهرة احلرة ،القاهرة1887 ،م �ص.75 - 50 :
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وعلى الرغم من نقد ال�شدياق لكتابات بطر�س الب�ستاين وتهكمه على
معجمه «حميط املحيط» وو�صفه �إياه ب�أنه «�أننت من بحرية لوط» ،و�سخريته من
جملته (اجلنان) التي مل تتوقف عن قدحها للجوائب ،وذلك باملقاالت املتالحقة
التي كان يدبجها �إبراهيم اليازجي و�سعيد ال�شرتوين؛ جند �صاحب (اجلنان)
ي�ؤكد يف مو�سوعته على �أ�صالة كتابات ال�شدياق ،وعظم مكانة م�صنفاته اللغوية
زاخرا ال يكاد يغيب �شيء
بحرا ً
والأدبية وذلك بقوله« :كان ال�شدياق يف اللغة ً
عنه من مفرداتها و�شتيت موادها ،وهو مع ذلك جيد االنتقاد ،متوقد الذهن،
بحرا مل
ح�سن الت�صرف بو�صف م�شهوداته وم�سموعاته ،وقد خا�ض يف ال�سيا�سة ً
يبلغ �ساحله �أكرث كتاب ال�شرق ،واتخذ من اللغة �أو�ضا ًعا عبرَّ بها عن م�صطلحات
الإفرجن ،فكانت جوائبه مث ًال احتذاه �أكرث الك ّتاب .ولوال �إفا�ضته يف فاح�ش املجون
وت�صلبه يف تعزيز الوجهة التي يوجه �إليها قلمه لقلنا �إنه الإمام الذي يرجع �إليه،
واملثال الذي ال يعول �إال عليه»(((.
وي�ؤكد مارون عبود (1962 - 1886م)((( وحممد عبد الغني ح�سن
(1985 - 1907م)((( على �أن امل�صاوالت واملناظرات الأدبية على ق�سوة
�سفافيدها وحرارة �أتونها وبذاءة �أ�ساليبها ،وعنف �أطرافها باتخاذهم من ال�سب
((( بطر�س الب�ستاين� ،أحمد فار�س ال�شدياق ،دائرة املعارف ،جملد  ،10بريوت ،د.ت� ،ص.428:
((( مارون عبود� ،صقر لبنان ،من�شورات دار املك�شوف ،بريوت 1950م� ،ص.196 - 180 :
((( حممد عبد الغني ح�سن� ،أحمد فار�س ال�شدياق� ،سل�سلة �أعالم العرب ،عدد  ،50الدار امل�صرية للت�أليف
والرتجمة ،القاهرة ،د.ت� ،ص.174 - 166 :
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بع�ضا – قد �أَ ْثرت احلياة الفكرية ،وعملت على
وال�شتم �سها ًما ير�شق بها بع�ضهم ً
�إنها�ض الثقافة العربية يف القرن التا�سع ع�شر ،و�أن اخل�صومة بني �أدباء هذه احلقبة
مل ت�صل �إىل درجة العداء ال�شخ�صي �أو الكراهية واحلقد �إال يف �أ�ضيق احلدود،
فها هو لوي�س �شيخو يذكر ت�صانيف ال�شدياق ،وي�شيد بف�ضله على تطور الأدب
يف القرن التا�سع ع�شر ،ذلك رغم و�صف كتابه «ال�ساق على ال�ساق» باملجون
والفح�ش ،واتهامه باالجتار يف الدين.
كما �أن مدحه ملحمد علي (1849 - 1769م) و�أبنائه ،وال�سالطني
العثمانيني ،و�أحمد باي تون�س (ت1851م) ،وعبد القادر اجلزائري (- 1807
1883م) وغريهم ،لي�س بالأمر اجلديد على ال�شعراء يف تاريخ الأدب العربي،
�أ�ضف �إىل ذلك �أن الق�صائد التي �ألقاها يف هذا الباب حمدودة للغاية �إذا ما
قورنت ب�إنتاجه ال�شعري الذي بلغ عدد �أبياته اثنني وع�شرين �ألف بيت ،كان
معظمها يف الو�صف والتوجيه ،والنقد والتقريظ واملدح والقدح.
ويرى جرجي زيدان (1914 - 1861م) �أن ال�شدياق ال�شاعر �إن كان كثري
املبالغة يف مدحه فهو كذلك يف قدحه ،وهو يف هذا وذاك غري جانح عن �أهل
�صنعته ،كما �أن كتاباته يف نقد امل�ست�شرقني والأتراك وبع�ض مظاهر املدنية الأوربية
ودفاعه عن ال�شخ�صية العربية ،و�أ�صالة الثقافة الإ�سالمية يف �صحيفة «اجلوائب»
1861م خري �شاهد على �صدق والئه لعروبته.
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مرغما عليه بحكم �إقامته يف معية
�أما موقفه من الثورة العرابية فكان ً
العثمانيني يف الفرتة املمتدة من 1859م حتى وفاته.
و�إذا ما تناولنا ق�ضية الت�شكيك يف �إ�سالمه فتنبئنا الوقائع التاريخية �أنه �أ�سلم عام
1858م بتون�س عقب جمادالت ومعارك عنيفة بينه وبني �أئمة الإ�سالم هناك ،كما
�أنه مل يكن يف حاجة حلماية امل�سلمني لتملقهم؛ فقد كفلت له اجلن�سية الإجنليزية -
التي جتن�س بها �أثناء �إقامته بلندن 1848م ،ورعاية الإر�ساليات الربوت�ستانتية
الأمريكية  -الطم�أنينة والأمان يف �سائر �أنحاء الإمرباطورية العثمانية� .أ�ضف �إىل
ذلك �شهادة ابنه و�أ�صدقائه املقربني الذين �أكدوا �صدق �إ�سالمه الذي اعتنقه
طو ًعا وعن قناعة .وقد ذهب الأ�ستاذ جنيب هندية الذي رافقه يف مر�ض وفاته �إىل
�أنه مل ي�س�أل يف الأ�سبوع الأخري عن �أحد �سوى ابنه �سليم (1906 - 1826م)
أحد من الق�ساو�سة ،ولو �أن الرواية التي ذكرها
ومل يزره يف فرتة �إقامته يف �إ�سطنبول � ٌ
حممد �أحمد خلف اهلل على ل�سان الأب لوي�س �شيخو قد حدثت لعلم عيون
ال�سلطان العثماين وجوا�سي�س وزرائه بخداع ال�شدياق له ،فقد �شكا ال�شدياق يف
ر�سالة له لأحد �أقاربه من كرثة ح�ساده ومتتبعيه يف الق�صر ال�سلطاين ،فلو �صحت
الرواية التهمه فقهاء �إ�سطنبول بالتالعب بالدين� ،أ�ضف �إىل ذلك تكرمي ال�سلطان
عبد احلميد (1918 - 1842م) له بعد وفاته ،ورغبته يف دفنه بجوار ال�سلطان
حممود الثاين (1839 - 1784م) ،وذلك قبل �أن يخربه �سليم ال�شدياق
بو�صية �أبيه ورغبته يف �أن يدفن يف م�سقط ر�أ�سه باحلدث بلبنان ،ذلك ف�ض ًال عن
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مهابة جنازته يف �إ�سطنبول ،وبريوت التي حفلت ب�أكابر علماء امل�سلمني ،ونقباء
الأ�شراف ،و�شيوخ ال�صوفية و�صالتهم جمي ًعا عليه بامل�سجد العمري ببريوت.
وي�ضيف حممود الهجر�سي �أن �إ�سالم ال�شدياق من الأمور التي ال تقبل
اجلدل �أو الت�شكيك ،وت�شهد بذلك كتاباته عن الإ�سالم و�صدق الدعوة املحمدية،
وكذا �إ�سالم زوجته الإجنليزية وابنه �سليم  -من زوجته الأوىل اللبنانية  -وحفيدته
التي مل تقبل الزواج �إال من م�سلم مثلها رغم متتعها باجلن�سية الإجنليزية ،وي�ؤكد
�أن رحلة �إ�سالمه قد بد�أت يف م�صر خالل تتلمذه على �شيوخ الأزهر ،وات�صاله
ب�أعالم الإ�سالم يف الفرتة املمتدة من 1834 - 1825م.
ونزع مارون عبود يف معظم م�ؤلفاته �إىل �أن �سر عزوف الباحثني عن درا�سة
�أفكار ال�شدياق العقدية واالجتماعية وال�سيا�سية والأخالقية يرجع �إىل �أمرين:
�أولهما :عنف حملة ال�شدياق على املوارنة وبطاركتهم ،وق�سوة انتقاده للكهنوت
امل�سيحي ،وت�شكيكه يف �صحة الكتاب املقد�س ،الأمر الذي َ�ص َّد الباحثني
امل�سيحيني عن درا�سة هاتيك الآراء ،ودفع ر�ؤ�ساء الكنائ�س �إىل ت�شويه �سريته،
واحلَطّ من �ش�أن م�ؤلفاته.
وثانيهما� :أن كتابات ال�شدياق الإ�صالحية مل تكن يف �شهرة كتاباته اللغوية
والأدبية فكتاب رحلته املو�سومة «بالوا�سطة �إىل معرفة مالطة» قد ظهرت طبعته
الأوىل عام 1834م مبالطة ،ثم طبع بعد ذلك بتون�س و�إ�سطنبول ،وقد �أدرجه
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الباحثون �ضمن كتب الرحالت� .أما كتاب «ال�ساق على ال�ساق فيما هو الفارياق»
الذي ظهر عام 1855م بباري�س فجاء �أ�سلوبه غاية يف التعقيد من حيث ال�صياغة
الرمزية والإحاالت الداللية ،وما زال ت�أويل م�ضمونه م�سار خالف بني الدار�سني،
وكذلك كتابه «ك�شف املخبا عن فنون �أوربا» الذي ُطبع 1866م بتون�س على نفقة
أي�ضا على �أنه كتاب �أدبي يحوي انطباعات ذاتية
خري الدين التون�سي ،فقد ُنظر �إليه � ً
عن البالد الأوربية.
ويروي مارون عبود �أنه على الرغم من دعوة املعنيني بالثقافة يف لبنان �إىل
�إحياء ذكرى ال�شدياق ،و�إعادة طبع م�ؤلفاته ،وتنظيم مهرجان ملناق�شتها مل يجد
أي�ضا على ما �آل �إليه قرب
�صدى لها �سوى وعود مل يكتب لها الوفاء .وي�أ�سف � ً
ال�شدياق من �إهمال حتى تراكمت القاذورات حول �شاهده .وي�ؤكد �أنه مل يب�صر
حتى منت�صف القرن الع�شرين �أية درا�سة جادة عن �أحمد فار�س �سوى حما�ضرات
الأ�ستاذ حممد �أحمد خلف اهلل يف جامعة الدول العربية ،وب�ضعة ت�صانيف تناولت
�أ�شتا ًتا من حياته و�آدابه .ويناق�ش مارون عبود الزعم القائل ب�أن ما جاء يف كتابات
ال�شدياق من جمون وفح�ش هو علة �أفول جنمه وعزوف الدار�سني عن ت�صانيفه،
مبي ًنا �أن هذه حجج طاملا �أوردها احلاقدون على ال�شدياق لإخفاء تع�صبهم امللّي،
فلو �صدق تعللهم ما قدموا على كتب ال�سابقني الذين �أ�سهبوا يف و�صف خمادع
الن�ساء وما يحدث فيها ،وت�صانيف الهجائني الذين ا�شتطوا يف نقد خ�صومهم �إىل
درجة القدح وال�سباب والتوعد ب�صفع القفا ،وما �أُدرج فولتري (1778 - 1694م)
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وفيكتور هوجو (1885 - 1802م) وغريهما من كتاب الغرب الذين ثاروا على
جمود الكني�سة وتعاليم الباباوات يف املناهج الدرا�سية.
وعندي �أن جل هذه الأ�سباب التي �أوردها دار�سو ال�شدياق ال ميكن
االعتماد عليها يف تربير خلو مكتبتنا العربية من درا�سة واحدة لفكر �صاحب
اجلوائب ُتعنى ب�إبراز اجلانب التثقيفي والتنويري من كتاباته ،وتو�ضيح مكانته بني
رواد فال�سفة املقاومة يف الفكر العربي احلديث.
ويبدو يل �أن ال�سبب اجلوهري الذي ميكن التعويل عليه مما قيل يف هذا
ال�سياق هو :طبيعة �أ�سلوب ال�شدياق ال �سيما يف كتابه «ال�ساق على ال�ساق»،
ذلك الذي حوى الإرها�صات الأوىل خلطابه النه�ضوي؛ فقد جاء ُملْغ ًزا ممع ًنا يف
الرمزية ،عام ًدا �إىل التعمية حتى ال يحرق� ،أو يدان �صاحبه من قبل ال�سلطة
الدينية� ،أو ال�سا�سة� ،أو قوى املحافظني اجلامدين التي �سادت يف الن�صف الأول
من القرن التا�سع ع�شر� .أ�ضف �إىل ذلك �أن كتاباته املبا�شرة التي دعت �إىل الثورة
أي�ضا ،بل �صيغت ب�أ�سلوب �أدبي ف�ضفا�ض
على اجلمود والتخلف ،مل تكن وافية � ً
موغل يف الإطناب ،ميله من يق�صد الفكرة ويبحث عن الغاية� .أما مقاالته يف
اجلوائب فهي على و�ضوحها وجر�أة م�ضمونها ،مل يلتفت �إليها �أحد رغم عناية
الأ�ستاذ �سليم ال�شدياق بجمعها منذ عام 1871م ،واعتربها كثري من الدار�سني
جمرد مقاالت �صحفية ال �أ�صالة فيها وال عمق.
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ويبدو �أن نهج ال�شدياق يف الكتابة  -امللغز منها والوا�ضح  -كان من �أهم
(((
العوامل التي دفعت بع�ض الباحثني ومنهم لوي�س عو�ض (1990 - 1914م)
�إىل اتهامه بال�سطحية؛ وذلك لأن �صاحب الفارياق كان ي�سوق �آراءه على غرار
ال�شذرات �أو الأقوال امل�أثورة .فنجده على �سبيل املثال يتحدث عن الطبقية
وحتريف الن�صو�ص التوراتية على ل�سان �شخ�صيات اختلقها ب�أ�سلوب رمزي معتم
يف املقامات التي ابتدعها ،ويتحدث عن منهجه يف الرمزية خالل منظومة �شعرية
معقدة الرتاكيب ،ونخاله على �صفحات اجلوائب ال يلتزم بوحدة املو�ضوع الذي
عنون به مقاالته ،فخالل تناوله للغة يعرج �إىل �أمور ال�سيا�سة ،والنقد االجتماعي
وق�ضايا التعليم.
ون�ألفه يف حديثه عن مالطة �أو فرن�سا �أو �إجنلرتا يقابل بني الثقافتني الغربية
وال�شرقية ،وي�ضع بني ال�سطور خطته الإ�صالحية ،ودعوته �إىل احلرية ،ووجهته يف
التثقيف ،والتنوير ،والإر�شاد الرامية �إىل توعية الر�أي العام ،وقد نزع �إىل ذلك
بوعيه وخطورة �آرائه �إذا ما �صرح بها يف مقاالت تقريرية مبا�شرة ،واجلدير بالذكر يف
هذا املقام �أن ال�شدياق قد تنب�أ مب�صري �أفكاره امللغز منها والوا�ضح ،و�أكد �أن م�سعاه
من كتاباته يف الإ�صالح ال ي�أمل منه �سوى التعبري عن مترده على الواقع وتب�صري
قادة الفكر بدروب املدنية التي يجب تعبيد ال�سبل �إليها يف امل�ستقبل ،و�أن قراءه
�سوف يعانون ،وي�شكون من غمو�ض دالالت كتاباته املبكرة ،ولذاعة انتقاداته
((( لوي�س عو�ض ،تاريخ الفكر امل�صري احلديث( ،الفكر ال�سيا�سي واالجتماعي) ،دار الهالل ،القاهرة ،ج ،2ط،3
1967م� ،ص.270 :
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املت�أخرة ،فتح�سبه نيت�شه (1900 - 1844م) الذي �سخر من معا�صريه بقوله:
«زمني مل يحن بعد ،فبع�ض النا�س يولدون بعد موتهم».
وال ريب يف �أن مارون عبود كان �أقرب �إىل احلقيقة عندما رد علة حملة
معا�صريه على �شخ�ص ال�شدياق وكتاباته وال �سيما الك ّتاب امل�سيحيني �إىل
انتقاداته التي وجهها �إىل رجاالت امل�سيحية يف لبنان وتهكماته على الق�ساو�سة،
واجرتائه على نقد الطائفة املارونية و�أ�صولها الكاثوليكية ثم انتحاله الربوت�ستانتية،
�سرا خالل �إقامته يف م�صر يف �صدر �شبابه.
و� ً
أخريا اعتناقه الإ�سالم ًّ
ذلك ف�ض ًال عن نقده للكتاب املقد�س يف عدة م�ؤلفات �أهمها «املر�آة يف
عك�س التوراة» ،الذي �ألفه خالل �إقامته يف لندن بعد انتهائه من مراجعة ترجمة
«�أ�سفار العهدين القدمي واجلديد» ،وكتاب «مماحكات الت�أويل يف مناق�ضات
الإجنيل» .ومن �أهم االنتقادات التي وجهها �إىل العهد اجلديد و�إىل الأناجيل
الأربعة املعتمدة� ،أنها متناق�ضة فيما �أوردت من �أحداث و�أقوال من�سوبة �إىل
امل�سيح ،و�أن معظم الوقائع التي �سردتها الأناجيل ملفقة ،و�أنها اعتمدت يف �صياغة
تعاليمها على الروايات ال�شفهية غري املوثوق بها ،و�أنها ت�أثرت ب�أقالم العديد من
الفرق اليهودية التي عمدت �إىل �إف�ساد العقيدة امل�سيحية يف مهدها ،فيقول:
«وحا�صل �أن جميع ما �أورده ه�ؤالء الأربعة عن عي�سى� ،سواء كان �أحكا ًما �أو
مواعظ �أو ق�ص�ص معجزات و�أحوال ،ف�إمنا هو موهوم غري حمقق وال معينَّ � .أما
الأحكام واملواعظ ف�إنهم مل يتفقوا على �إيرادها بلفظها ،فرتى �أحدهم يوردها
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بلفظها املا�ضي وغريه بامل�ضارع� ،أو الأمر بال�سلب ،وغريه بالإيجاب وغريه ب�صورة
اال�ستفهام ،و�آخر يوردها مرة ،وغريه يكررها مرتني وثال ًثا .فالزعم ب�أن عي�سى كان
يكرر معنى واح ًدا مرات كثرية ،يدل على �أنه كان ذا ب�ضاعة مزجاة ،و�إال فهو غلط
من الناقل» ،و«�إن ه�ؤالء امل�ؤلفني مل يكونوا م�شاهدين مبر�أى العني ما �شاهدوا به،
و�إمنا هي روايات خمتلفة عن عي�سى ،طارت يف البالد ،فنقلها كل منهم بح�سب
ما بلغته �أفواه الرواة يف بلده»(((« ،ف�إن تاليها ال يلبث �أن يرى ما فيها من املحال
واملخالفة للوقائع ،ومن تالها ومل يتبني له ذلك ،فالأعمى �أهدى منه �سبيالً»(((.
وقد �أورد يف كتابه (مماحكات الت�أويل يف مناق�ضات الإجنيل) الكثري من
�أوجه اال�ضطراب والتناق�ض التي حتويها متون الأناجيل الأربعة ،ومنها ما هو حول
ن�سب امل�سيح ،و�سفره �إىل م�صر ،ومعموديته على يد يوحنا املعمدان ،واملعجزات،
والأقوال ،والتعاليم ،والأحكام ،وطبيعة امل�سيح ،والأماكن ،وم�سرح الأحداث،
وعقيدة اخلال�ص ،وال�صلب ،والفداء ،وال�صعود.
و�إذا ما حاولنا الك�شف عن الأ�سباب التي كانت وراء عزوف امل�ست�شرقني
الإجنليز والأمريكان والفرن�سيني والبولنديني املعا�صرين لل�شدياق عن تناول
�أعماله اللغوية والأدبية بالبحث والدر�س؛ ف�إننا �سوف نقف �أمام كثري من الوقائع
التي تثبت �أن جتاهل دوائر اال�ست�شراق الأوربي ملكانة ال�شدياق كان متعم ًدا،
((( �أحمد فار�س ال�شدياق ،مماحكات الت�أويل يف مناق�ضات الإجنيل ،حتقيق :حممد �أحمد عمايرة ،دار وائل،
عمان ،الأردن2003 ،م� ،ص.21-14 :
(((	املرجع ال�سابق� ،ص.145 :
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وقد اختلف الباحثون يف تربير ذلك؛ �إذ نزع البع�ض �إىل �أن �إ�سالمه وحملته على
الكتاب املقد�س كانت ال�سبب الأول يف مج الك ّتاب الغربيني مل�صنفاته ،الأمر
الذي حال بني دوائر اال�ست�شراق املعا�صر والتعرف على نتاجه الأدبي واللغوي.
يف حني ينزع فريق ثان �إىل �أن �صعوبة �أ�سلوب كتب ال�شدياق وا�ستغالقه على فهم
امل�ست�شرقني له هو الذي حال بينهم وبينه ،ويرى فريق ثالث �أن موقف ال�شدياق
العدائي من امل�ست�شرقني هو الذي ت�سبب يف ذلك ،مبينني �أن و�صف ال�شدياق
(((
للم�ست�شرق الإجنليزي «�صمويل يل» باجلهل ،وحكمه على �أق�سام اللغة العربية
باجلامعات الأوربية ب�أنها عاجزة عن تعليم �أ�صول اللغة العربية ،و�أن معظم خريجيها
حمدودو الكفاءات ،و�أن نتاجهم العلمي ناق�ص وم�شو�ش ،وت�أكيده على �أن دوائر
التب�شري واال�ست�شراق ال�سيا�سي هي التي كانت تتحكم يف برامج تدري�س الثقافة
((( بد�أت دوائر اال�ست�شراق الغربي يف االهتمام بدرا�سة اللغة العربية و�آدابها منذ مطلع القرن الثامن عقب فتح
الأندل�س� ،أما اجلانب العلمي يف هذا امليدان فلم يظهر �إال على يد امل�ست�شرق �أالرد املدر�س اخلا�ص للملك
هرني الثاين يف القرن الثاين ع�شر امليالدي وعامل الفلك ميخائيل �سكوت�س يف القرن الثالث ع�شر� ،أما �أول
كر�سي لتدري�س اللغة العربية فكان على يد توما�س �آدمز بجامعة كمربدج عام 1632م ويف جامعة �أك�سفورد
وجها جهودهما خلدمة الالهوت وال�سيا�سة� ،أما
على يد املطران الود عام 1636م ،غري �أن هذين الق�سمني قد َّ
الدرا�سات الأكادميية للغة العربية يف �إجنلرتا فلم تن�ضج �إال يف �أخريات القرن التا�سع ع�شر على يد امل�ست�شرق
وليم رايت يف عام 1870م ،وامل�ست�شرق د�.س مارجليو�س عام 1889م ،و�إذا ما انتقلنا �إىل فرن�سا ف�سوف جند
جان جاك كو�سان هو رائد الدرا�سات العربية يف كولج دي فران�س عام 1784م ،ثم �أُنْ ِ�ش َئ كر�سي لدرا�سة
اللغة العربية عام 1795م ،ويعد �سلفر دي �سا�سي من �أكابر امل�ست�شرقني الفرن�سيني الذين تولوا تدري�س اللغة
العربية يف مدر�سة اللغات ال�شرقية احلية 1796م ،ويف الكولج دي فران�س عام 1806م ،وقد خالط ال�شدياق
العديد من امل�ست�شرقني الإجنليز والفرن�سيني وامتدح بع�ضهم ،و�أ�شاد بجهود بع�ض روادهم ال�سابقني ،نذكر
منهم جون نكل�سون ،وديغراجن ،ودوجا ،ووليم الن (1876 - 1801م) ،وليم�س ،وبر�ستون ،وجورج �سيل
(1736 - 1697م) ،والبارون دي �سا�سي.

57

تقدمي

57

العربية ولغتها و�آدابها خلدمة �أغرا�ضها� ،أما اال�ست�شراق العلمي الدقيق فكان حظ
جدا ،ومن �أ�شهر امل�ست�شرقني الذين �صوب �إليهم
اجلامعات الربيطانية منه قلي ًال ًّ
�سهام نقده ريت�شارد �صن الذي نعته ال�شدياق ب�أنه من �أدعياء العلم ،و�أن حماولته
لو�ضع درا�سات لغوية مقارنة بني الإجنليزية والعربية قد ك�شفت عن �ضحالة
علمه وقلة معارفه ،و�أن ما ترجمه من العربية �إىل الإجنليزية يو�ضح عدم درايته
ببنية الثقافة العربية ،ويبدو ذلك يف �إ�سقاطه بع�ض املفاهيم الغربية على بع�ض
الدالالت اال�صطالحية العربية.
و�صفوة القول �أن كتابات ال�شدياق يف حاجة �إىل جهود الباحثني لإبراز ما
فيها من �أفكار ور�ؤى ما زلنا يف حاجة �إليها لتقومي حياتنا الثقافية ،وجتديد خطتنا
الإ�صالحية ،ولإزالة ال�سحب التي حجبت �ضياء هذا ال�شهاب ،و�سجنته يف دائرة
الظل.
ثالثًا :بني دفتي هذا الكتاب

ت�شري معظم الأبحاث التاريخية املعنية بالأدب العربي احلديث �إىل �أن
كتاب «ك�شف املخبا» هو اجلزء املتم لرحلة ال�شدياق �إىل �أوربا ،فقد كتبه �أثناء
�إقامته بلندن ،وانتهى من ت�أليفه عام 1857م ،وقد اطلع على بع�ض ف�صوله خري
الدين التون�سي �أثناء زيارته لل�شدياق ،ووعده ب�أنه �سوف يطبع هذا الكتاب على
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نفقته اخلا�صة يف املطبعة التي �أزمع �إن�شاءها يف تون�س ،وقد قام ال�شدياق ب�إهداء
الكتاب خلري الدين التون�سي موق ًعا بتاريخ 1862م.
وقيل �إن هذا الكتاب قد طبع على هيئة ف�صول متفرقة يف جملة الريا�ض
التون�سية يف عام 1864م ،ثم �صدر مع كتاب «الوا�سطة» يف جملد واحد عام
1866م ،غري �أن هذه الطبعة �أعيد تنقيحها على يد ال�شدياق ،وقد �أ�شار ال�شدياق
(((
�إىل ذلك يف خامتة الطبعة الثانية التي طبعت يف مطبعة اجلوائب عام 1881م
بقوله�« :أما الطبعة الأوىل التي طبعت يف تون�س فلم تكن تامة� ،إذ حذف منها
بع�ض �أقوال �سديدة ،و�أخبار مفيدة .فلما ر�أينا ذلك �أثبتنا يف هذه الطبعة ما حذف
أي�ضا �أ�شياء �أخرى من قبيل الإح�صائيات التي زادت؛ �إذ
من تلك ،و�أ�ضفنا �إليها � ً
ال يخفى �أن �أحوال �أوربا تغريت بعد ت�أليف الكتاب»((( ،ويخربنا حممد الهادي
املطوي يف درا�سته عن ال�شدياق �أنه قام مبقابلة الطبعتني فوجد �أن ال�شدياق قد
حذف بع�ض الفقرات من الطبعة الأوىل ،ال�سيما يف املوا�ضع التي كان يقابل فيها
بني طبائع الإجنليز والفرن�سيني وخ�صالهم ،وكذا يف مقارنته بني جهل �أقباط م�صر
وم�سيحيي ال�شام ب�أ�سرار العقيدة امل�سيحية من جهة ،وعناية امل�سيحيني الأوربيني
مبطالعة الكتب العلمية من جهة �أخرى ،وقد حذف ال�شدياق كذلك الق�صيدة
التي امتدح فيها خري الدين التون�سي وطبعها طبعة منفردة يف كنز الرغائب.
((( �أحمد عرفات ال�ضاوي ،درا�سة يف �أدب �أحمد فار�س ال�شدياق و�صورة الغرب فيه� ،ص.113 – 100 :
((( �أحمد فار�س ال�شدياق ،ك�شف املخبا عن فنون �أوروبا ،الطبعة احلالية� ،ص.516

59

تقدمي

59

واجلدير بالذكر يف هذا ال�سياق �أن ال�شدياق كان مرتد ًدا يف و�ضع عنوان
للكتاب بني ا�سمني (ك�شف املخبا عن فنون �أوربا)( ،وك�شف املخبا عن متدن
�أوربا) فهذا العنوان الأخري هو الذي جاء يف منت الكتاب� ،أما اال�سم الأول فهو
الذي ظل على الغالف.
وي�شري حممد يو�سف جنم يف معر�ض حتليله لهذا الكتاب �إىل �أن ال�شدياق
كان يهدف من ت�أليفه تب�صري القارئ العربي ب�إحدى �صور التمدن احلديث يف
حمبذًا بالطيب ليقتدي به مند ًدا بالرديء ليتجنبه((( ،وقد �أف�صح ال�شدياق
�أورباِّ ،
بنف�سه عن ذلك بقوله« :ف�إن تبهية � -أي جتميل  -الأم�صار الإ�سالمية �أ�شهى
�إ ّيل واهلل من كل �أمنية .كيف ال؟! وعن امل�سلمني كان �أخذ التمدن والفنون
يف الأع�صر الغوابر ،وكانوا قدوة يف جميع املناقب واملفاخر واملحامد وامل�آثر،
كثريا ما حملني على الإ�ضراب عن
وهذا التفكر والأ�سف والتفكن امل�ست�أنف ً
الت�أليف؛ لعلمي �أن كالمي فيه ال يكون �إال دون الت�أريف � -أي الو�صف والتقرير -
والتعريف ،و�أ َّنى ملثلي �أن يدرك جميع ما عند �أولئك النا�س من االخرتاع
والإحداث والإبداع� ،إال �أن رغبتي يف حث �إخواين على االقتداء بتلك املفاخرة
علي هذا اخلطب و�أطالت باعي القا�صر(((.
هي التي �سهلت ّ

((( حممد يو�سف جنم� ،أحمد فار�س ال�شدياق ،مطبوعات اجلامعة الأمريكية ،بريوت1948 ،م� ،ص.131 :
((( �أحمد فار�س ال�شدياق ،الوا�سطة يف معرفة �أحوال مالطة ،مطبعة اجلوائب ،الق�سطنطينية1299 ،هـ� ،ص.4 :
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وقد �أكد ال�شدياق على مو�ضوعيته يف النقد وانتحاله املنحى العلمي يف
احلكم على الوقائع والواقعات التي عاي�شها و�شاهدها يف رحلته ،ذلك بقوله:
«وليكن معلو ًما عند القارئ وال�سامع والداري �أين يف كل ما و�صفت به الإنكليز
حبا؛ �إذ
والفرن�سي�س وغريهم من �أهل �أوربا مل ميل بي هوى وال غر�ض ً
بغ�ضا �أو ًّ
�ضر
لي�س يل حذل � -أي �أ�صل  -مع �أحد وال �ضلع وال انحراف وال ميل وال ّ
وال نفع� .إمنا رويت عنهم ما رويت ،وحكيت ما حكيت بح�سب ما ظهر يل �أنه
ال�صواب ...و�أعوذ باهلل من �أن �أبخ�س النا�س �أ�شياءهم ،ف�أتعمد القول فيما �شانهم
و�ساءهم� ،إال �أنه ال ينكر �أن الإن�سان حمل النق�ص واملعيب»(((.
وت�شري دائرة املعارف الإ�سالمية �إىل هذا الكتاب على اعتباره �أحد كتب
الرحالت التي كتبت على غرار كتابات الرحالة يف الع�صر الو�سيط ،من حيث
غزارة املعلومات ودقة الو�صف والإح�صاءات التي مل تقف عند امل�شاهدات
ال�شخ�صية ،بل تخطت ذلك �إىل نقل ما كتب يف �أ�شهر الكتابات الإجنليزية
والفرن�سية عن املعامل ،والأعالم ،والأحداث التي مرت بها الثقافة الغربية منذ
ع�صر النه�ضة �إىل منت�صف القرن التا�سع ع�شر ،و�أن الكاتب قد جمع فيهما -
«الوا�سطة يف معرفة �أحوال مالطة» و«ك�شف املخبا عن فنون �أوربا» -بني الأ�سلوب
الأدبي والأ�سلوب العلمي املت�أدب ،والنقد الذاتي الذي يربز وجهة نظر امل�صنف،
واحلديث املو�ضوعي الذي ي�سرد الوقائع ،ويحلل الواقعات.
((( املرجع ال�سابق� ،ص.5:
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ومل يك�شف النقاد عن الأبعاد التثقيفية لهذين الكتابني �إال يف �إ�شارات
�سريعة يعيبها القراءة ال�سطحية �أحيانًا ،والرغبة يف قولبة الن�ص وو�ضع الأفكار
يف �سياق �أيديولوجي منتحل يف معظم الأحايني .ومن هذا ال�سبيل ما �أورده
لوي�س عو�ض يف حتليله لرحلتي ال�شدياق ،فذهب �إىل �أنه تخلى عن �أ�سلوبه الرمزي
و�ضربه ال�ساخر الذي حفلت به املقامات الأربعة التي �أوردها يف «ال�ساق على
ال�ساق» وانتحل طرائق الرحالة يف الو�صف والتقرير .وعمد لوي�س عو�ض �إىل
املقابلة بني رحلة ال�شدياق وكتاب « تلخي�ص الإبريز» للطهطاوي.
وي�ؤخذ على حتليالت لوي�س عو�ض لكتاب «ك�شف املخبا» اال�ضطراب يف
�إ�صدار الأحكام من جهة ،واتهامه ال�شدياق بالذاتية والقطعية يف احلكم دون مربر
من جهة ثانية ،وحماولته رد �أفكاره لك ّتاب غربيني مثل :توما�س هوبز (- 1588
1679م) ،والمارتني (1869 - 1790م) من جهة ثالثة ،وال�سطحية وعدم الدقة
يف ا�ستجالء الأمور من جهة رابعة.
واجلدير بالإ�شارة يف هذا ال�سياق �أن ال�شدياق مل يكن ناق ًال عن غريه �أو
جمرد وا�صف مل�شاهداته بعني الأديب ال�شرقي كما هو احلال عند معظم �سابقيه؛
وفاح�صا للمعارف التي و�ضعها يف كتابه ،ويبدو
بل كان  -كما �أملحت  -ناق ًدا
ً
ذلك يف �شكه يف �صحة بع�ض الأخبار والروايات التي كان يقر�ؤها ،وت�صويبه
بع�ض املعلومات التي جاءت يف كتب الرحالة عن �أوربا ،فها هو على �سبيل املثال
ي�صحح بع�ض املعلومات التي �أوردها رفاعة الطهطاوي عن امل�أكوالت يف باري�س
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وقدر �إنفاق الفرن�سيني على البي�ض الذي يقدر بخم�سة ماليني فرنك ،ولي�س
خم�سة �آالف كما ذكر الطهطاوي ،وت�شكيكه فيما جاء عن �أر�سطو ب�ش�أن طول
�أعمار النا�س يف البالد الباردة ،ذلك ف�ض ًال عن مقابالته ومقارناته بني مدنية
�إجنلرتا وفرن�سا من �شتى النواحي من جهة ،وحال الدولة العثمانية ووالياتها من
جهة �أخرى.
وي�شري حممد يو�سف جنم �إىل �أنه من اخلط�أ النظر �إىل بنية كتاب ال�شدياق
بعني النقد مبن�أى عن فح�ص ثقافة ع�صره التي ت�أثر بها بطبيعة احلال ،فال يعاب
عليه عدم عنايته برتتيب ف�صول كتابه� ،أو انتقاله من مو�ضوع �إىل �آخر يف �سياق
واحد� ،أو جمعه بني �أمور متباينة يف رواية �سردية مر�سلة.
وحري بنا تو�ضيح �أن ال�شدياق كان يعي ذلك اخللل؛ حيث برره ب�أنه
ُ�س ّنة تليدة يف الأدب العربي ،ومل ي�سع �إىل الترب�ؤ منها لأنها �إحدى �ضروب
ترغيب القارئ العربي يف القراءة واملطالعة ،فكتابه موجه لأوا�سط النا�س� ،أي
لطليعة املثقفني ولي�س للعلماء املتخ�ص�صني ،ويقول يف ذلك« :قد عرفت  -واهلل
املوفق � -أين �أو�شح هذا الكتاب و�أف�صل �أبوابه بنوادر من �ضروب ال�شعر و�ضروب
الأحاديث ليخرج قارئ هذا الكتاب من باب �إىل باب ومن �شكل �إىل �شكل.
ف�إين ر�أيت الأ�سماع متل الأ�صوات املطربة والأغاين احل�سنة والأوتار الف�صيحة؛
�إذا طال ذلك عليها ،وما ذلك �إال يف طريق الراحة التي �إذا طالت �أورثت الغفلة.
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و�إذا كانت الأوائل قد �سارت يف �صغار الكتب هذه ال�سرية كان هذا التدبري ملا
طال وكر و�أ�صلح»(((.
وينزع حممد الهادي املطوي �إىل �أن �أهمية هذا الكتاب تبدو يف حر�ص
امل�ؤلف على نقله �إىل القارئ العربي �صورة تف�صيلية عن احل�ضارة الأوربية من
خالل معاي�شته لها وحكمه على �إيجابياتها و�سلبياتها ،الأمر الذي جعل من هذا
الكتاب �أقرب �إىل املنحى التوجيهي �صوب �آليات النه�ضة ،وكيفية انتقاء النافع
م�صدرا
واملفيد من املدنية الأوربية� ،أ�ضف �إىل ذلك �أن الكتاب يف جممله يعد
ً
ال غنى عنه للتعرف على الهيكل االجتماعي للمجتمع الأوربي ،واحلياة اليومية
والعادات والتقاليد ال�سائدة ،و�أهم املعارف والعلوم ،واحلالة الدينية يف القرن
التا�سع ع�شر(((.
و�إذا ما �أردنا الوقوف على ال�سمات العامة لنهج الكتاب يف بنائه وبنيته،
والق�ضايا الرئي�سة التي طرحها امل�ؤلف ،فيمكننا �إيجازها فيما يلي:
�أول ما نطالعه يف هذا الكتاب عنوانه الذي يثري ت�سا�ؤالت عديدة �أمام
القارئ منها:
((( املرجع ال�سابق (الطبعة الأوىل)� ،ص.6:
((( حممد الهادي املطوي� ،أحمد فار�س ال�شدياق  -حياته و�آثاره و�آرا�ؤه يف النه�ضة العربية احلديثة ،مرجع �سابق،
�ص. 370 - 365 :
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هل �أراد امل�ؤلف ك�شف املخبا عن ثقافة �أوربا بعني الناقد النتخاب النافع
وا�ستبعاد ال�ضار ،واال�ستعانة مبا ابت�ضعه من �آليات لإعادة بناء الثقافة الإ�سالمية
التي كان ينتمي �إليها؟ �أم تراه �أراد ك�شف ما خفي من �إيجابيات يف احل�ضارة
الغربية تلك التي قد رغب عنها اجلامدون من �أهل احلل والعقد يف ال�شرق
الإ�سالمي جلهلهم مبحا�سنها و�صواحلها� ،أو ل َعنتهم ومعاداتهم لكل غريب �أو
م�ستحدث من الأمور؟ �أم تراه �أراد �أن يثبت للمت�شيعني للغرب من معا�صريه �أن
التقليد يتعار�ض مع التجديد والتحديث ،و�أن االفتتان ب�أوربا يحول بني الراغبني
يف الإ�صالح وقدرتهم على فح�ص الوافد من الأغيار؟ فلي�س كل ما يف �أوربا
غريبا �أن جند مثي ًال
ي�صلح لنا ،كما �أن ما بنا من عيوب ونواق�ص وم�شكالت لي�س ً
له يف ثقافتهم ،ومن ثم علينا التحلي ب�صرب طالب العلم واحلكمة قبل ال�شروع يف
االنتقاء والتخطيط والتنفيذ.
وعندي �أن ال�شدياق �أراد بعنوانه �أكرث من ذلك ،فقد اجتهد �أن تكون
�صفحات كتابه مر�آة �صادقة عاك�سة لكل م�شاهداته يف �أثناء رحلته الثانية �إىل
�أوربا ،وذلك لتزويد �أذهان ال�شبيبة باملعارف الأوربية احلديثة مبنحى توجيهي
�شائق يف العر�ض واملعاجلة ،ويرتاءى يل �أنه ال ي�ؤخذ على هذا العنوان �سوى عدم
مطابقته ملا ورد يف متنه يف بع�ض املوا�ضع ،وال �سيما تلك التي حتدث فيها امل�ؤلف
عن �أ�سرتاليا و�أمريكا ،فكالهما ال ينتمي �إىل �أوربا� ،أما ا�ستخدام امل�ؤلف للفظة
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فنون دون غريها ،ف�أرى �أنه كان موف ًقا �إىل حد كبري يف هذا االختيار ،فالفن �أعم
أي�ضا داللة النظر والعمل.
من العلم والأدب ،وهو يحوي � ً
و�إذا ما قابلنا بني عنوان هذا الكتاب وعناوين الكتب املناظرة((( له يف
مو�ضوعه ف�سوف جنده يتميز عنها بالعزوف عن املنهج التقريري �أو الأحكام
امل�سبقة� ،أو الإ�شارة �إىل دور امل�ؤلف ،فال�شدياق اكتفى ب�أن يكون كا�ش ًفا ملا خفي
فح�سب .وقد �أعطى الفر�صة كاملة �أمام القارئ لي�شاركه يف النظر والتفكر واحلكم
واالنتقاء� .أ�ضف �إىل ذلك �أن دافع ال�شدياق الوحيد من ت�أليفه هذا الكتاب هو
التثقيف والتنوير فح�سب ،مدفو ًعا �إىل ذلك بوعيه ملدى حاجة بني جلدته �إىل
مثل هذه امل�صنفات للتعرف على الآخر بنجاحاته و�إخفاقاته ،وذلك بخالف
((( لقد حفل القرن التا�سع ع�شر بالكثري من الكتب التي تناولت احل�ضارة الغربية من زوايا خمتلفة� ،أهمها:
تخلي�ص الإبريز يف تلخي�ص باريز :رفاعة الطهطاوي ،القاهرة1834 ،م ،والرحلة �إىل فرن�سا (الإحتاف) :ابن
�أبي ال�ضياف ،تون�س1846 ،م ،وحتفة الأذكياء ب�أخبار بالد رو�سيا :حممد عياد الطنطاوي1855 ،م ،وكان
خمطوطًا حتى عام 1992م ،وحققه حممد عي�سى �صاحلية ،والنزهة ال�شهية يف الرحلة ال�سليمية� :سليم
بطر�س الب�ستاين ،بريوت1856 ،م ،وعر�ض الب�ضائع العام مبنا�سبة املعر�ض العاملي بباري�س �سنة 1866م،
�سليمان حرائري ،باري�س1867 ،م ،والرحلة �إىل �أوربا :فران�سي�س مرا�ش ،بريوت1867 ،م ،و�أقوم امل�سالك يف
معرفة �أحوال املمالك :خري الدين التون�سي ،تون�س1867 ،م ،والرحلة النحلية :لوي�س �صابوجني ،الأ�ستانة،
1874م ،و�صفوة االعتبار مب�ستودع الأم�صار والأقطار :بريم اخلام�س ،القاهرة1888 ،م ،والكنز املخبا لل�سياحة
يف �أوربا :نخلة �صالح ،الأ�ستانة1876 ،م ،ورحلة �إىل �أوربا :حممد �شريف �سامل ،القاهرة1888 ،م ،و�سفر
ال�سفر �إىل معر�ض احل�ضر :دمرتي خيالط ،القاهرة1891 ،م ،ور�سائل الب�شرى يف ال�سياحة ب�أملانيا و�سوي�سرا:
ح�سن توفيق ،القاهرة1891 ،م .واال�ستطالعات الباري�سية :حممد ال�سنو�سي ،تون�س1891 ،م ،والدار البهية
يف الرحلة الأورباوية :حممود الباجوري1891 ،م ،و�إر�شاد الألباء �إىل حما�سن �أوربا� :أمني فكرى ،القاهرة،
1892م ،وال�سفر �إىل امل�ؤمتر� :أحمد زكي ،القاهرة1893 ،م ،و�سياحة م�صري يف �أوربا :علي �أبو الفتوح ،القاهرة،
1900م ،والدنيا يف باري�س� :أحمد زكي ،القاهرة1900 ،م ،و�سلوك الإبريز يف م�سالك باريز ،حممد بلخوجة،
تون�س1900 ،م.
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كتاب الطهطاوي الذي و�ضعه تلبي ًة لطلب �أ�ستاذه ال�شيخ ح�سن العطار ،وت�شجي ًعا
من �آدم فران�سوا جومار الذي كان من �أ�شد املتحم�سني له يف �أثناء �إقامته يف
باري�س ،وخري الدين التون�سي الذي و�ضع كتابه ب�إيعاز من حاجة باي تون�س
بتقرير ٍ
واف يعمل على حل ما تعاين منه تون�س من �أزمات اقت�صادية و�سيا�سية
ا�سرت�شا ًدا بالنظم االقت�صادية املعا�صرة يف �أوربا� ،أما حممد عياد الطنطاوي فكانت
ر�سالته على �صغر حجمها �أقرب �إىل �أدب الرحالت منها �إىل اخلطاب التوجيهي
التنويري الذي ات�سمت به كتابات ال�شدياق بداية من الأخبار التي �أوردها يف
أخريا يف هذا الكتاب،
كتابه «ال�ساق على ال�ساق» ،ثم الوا�سطة يف �أحوال مالطة و� ً
ويحمد لل�شدياق �إ�شادته بالكتابات ال�سابقة عليه يف هذا امل�ضمار ،وال �سيما كتاب
الطهطاوي «تخلي�ص الإبريز» الذي ذكره يف غري مو�ضع يف م�صنفاته باعتباره الرافد
الأول النتقال املعارف الأوربية �إىل الثقافة ال�شرقية ،وقد �أ�شار كذلك �إىل �أنه �سوف
يقوم با�ستكمال ما بد�أه الطهطاوي ،والإ�سهاب يف �شرح ما �أغفله ،وت�صويب ما
جاء فيه خمال ًفا للواقع «وقد حان الآن �أن �أ�شرع يف و�صف باري�س و�أهلها ،ولكن ملا
كان العامل الأديب رفاعة بك الطهطاوي قد �ألف كتابه النفي�س امل�سمى (تخلي�ص
الإبريز يف تلخي�ص باريز) ،و�سبقني �إىل هذا املنحى ،كان البد هنا من �أن �أ�ست�أذنه
يف ذكر ما �أ�ضرب عنه بالكلية �أو �أ�شار �إليه �إ�شارة فقط ما ا�ستغربته منه ،ثم �أجعل
قيا�سا للقارئ ،يقي�س عليه باري�س ولندرة»(((.
ذلك ً
((( �أحمد فار�س ال�شدياق ،ك�شف املخبا عن فنون �أوربا ،مرجع �سابق� ،ص.276
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وخليق بنا يف هذا ال�سياق تو�ضيح ما مييز كتابات ال�شدياق يف هذا امل�ضمار
عن غريها ،فعلى الرغم من انتحاء الطهطاوي وفران�سي�س مرا�ش وخري الدين
التون�سي املنحى نف�سه التنويري يف حديثهم عن الغرب؛ ف�إن ال�شدياق قد متيز
عنهم جمي ًعا بجمعه بني امل�شاهدات واال�ستقراء املبا�شر وامل�صادر العلمية يف
حديثه عن املدنية الأوربية� ،أ�ضف �إىل ذلك �أن الفرتة التي ق�ضاها ال�شدياق يف
�أوربا قد اقرتبت من الربع قرن ،يف حني مل تتجاوز رحالت ر�صفائه هذه املدة،
الأمر الذي �أتاح له ميدانًا �أف�سح للتق�صي والتحري خالل �سياحاته يف الكثري من
القرى واملدن الأوربية ،ويبدو ذلك يف غزارة �إنتاجه ،فقد جتاوز عدد ال�صفحات
التي حتدث فيها عن احل�ضارة الأوربية (� )400صفحة.
وعلى الرغم من ذلك ف�إن كتب ال�شدياق مازالت �أقل �شهرة من نظائرها
بني املثقفني العرب والغربيني على حد �سواء ،وهذا يرجع بطبيعة احلال �إىل
الأ�سباب التي �أ�شرنا �إليها �سل ًفا.
و�إذا ما انتقلنا �إىل �أ�سلوب الكتاب ونهجه يف العر�ض واملعاجلة ف�سنجده
�أقرب ما يكون �إىل الأ�سلوب اخلربي املر�سل ،وذلك يف �سياق لغوي �أقرب �إىل
لغة ال�صحافة ،حيث الإيجاز واالخت�صار وق�صر اجلمل ،واالبتعاد عن الوح�شي
واملهجور من اللفظ ،واالبتعاد عن الرمز والتعمية ،والعزوف عن البهرج والبديع،
مع اال�ستعانة ب�أ�سلوب التنا�ص والت�ضمني ،و�ضرب الأمثلة ،واال�ست�شهاد بالأقوال
والوقائع.
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والكتاب يف جممله من حيث �أ�سلوبه ميثل خطاب ال�شدياق املبا�شر الذي
عمد فيه �إىل خماطبة �أوا�سط املثقفني و�شبيبتهم بلغة مبا�شرة حتمل بني بناياتها
اللغوية بذور الإ�صالح والإر�شاد والتنوير ،ويبدو ذلك يف خلو الكتاب من
الأحكام القاطعة والر�ؤى غري املربرة ،والغمو�ض يف الطرح �إىل حد كبري� ،أ�ضف
�إىل ذلك عناية امل�ؤلف بتعريب بع�ض امل�صطلحات ،مثل :ا�شرتاكية ،وكوميديا،
وتراجيديا ،وبنك ،وب�ستة ،وا�شتقاق البع�ض الآخر ،ولعله �أراد بذلك ا�ستكمال
در�سه يف �إ�صالح اللغة العربية و�آدابها و�أ�ساليبها ،كما ميكننا �أن نالحظ عناية امل�ؤلف
بالبعد الزمني ،فنجده يف ال�سطر الأول ي�ؤرخ لبداية الرحلة« :من �صباح ال�سبت
املوافق لثاين يوم من �أيلول ،(((»...وكذا اهتمامه بالبعد التاريخي للأماكن،
ويبدو ذلك على �سبيل املثال يف حديثه عن تاريخ �صقلية و�أ�صول �سكانها ،و�أهم
الأحداث التي �أثرت يف ثقافتها ،وحر�صه على و�صف معامل املدن واملزارات،
وعدد ال�سكان ون�شاطهم ،والبيئة اجلغرافية الطبيعية (الأنرثوبولوجيا ،واجلغرافيا
ال�سيا�سية واالقت�صادية ،واجليولوجية والدينية) ،وغو�صه �أحيانًا يف و�صف بع�ض
التفا�صيل ،ويبدو ذلك يف حديثه عن كيفية تخل�ص �أهل مر�سيليا من قاذوراتهم،
وكذا ما يحدث من �ألعاب �سحرية يف املالهي الليلية ،ذلك ف�ض ًال عن تق�صيه لعلة
�أ�سماء البلدان واملرافق العامة وتاريخها ،ورواتب موظفيها ،وعدد الكنائ�س ورجال
الالهوت ،ومقابلته بني دخل الفرد يف �إجنلرتا ويف ال�شرق �أي م�صر و�سوريا على
وجه اخل�صو�ص ،وحال الفقراء واملت�شردين و�أوالد ال�شوارع ،وظاهرة موت الأطفال
((( املرجع ال�سابق� ،ص.9
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جو ًعا �أو نومهم يف الطرقات من غري م�أوى ،وعجز الآباء عن تعميد �أبنائهم ل�ضيق
ذات اليد ،والهوة ال�سحيقة يف النظام الطبقي الإجنليزي ،وم�ستوى التعليم يف
املدار�س ،ومدى �إقبال النا�س على الدرا�سة والتثقيف ،وحر�صه على الإ�شادة
بكل ما ُي َر ُّد �إىل �أ�صول �شرقية يف احل�ضارة الغربية؛ ذلك للت�أكيد على �أن التمدن
حكرا على �أحد ،و�أن العلم واملدنية ينتقالن بني املجتمعات الب�شرية تب ًعا
لي�س ً
لنهو�ض الأمم و�أفول جنمها ،و�أن اخل�صال الثقافية تتوارثها املجتمعات ،وال دخل
للأعراق والأجنا�س فيها ،فالإن�سان ابن بيئته التي يكت�سب منها معارفه وعاداته
وتقاليده ومعتقداته ،ويبدو ذلك يف حديثه عن تاريخ الإجنليز ،وهجرة �أ�شتات من
الأجنا�س �إىل �إجنلرتا ،ثم ائتالفهم يف ثقافة واحدة ،وجمعه بني اجلد والهزل يف
مالحظاته ال�ساخرة على بع�ض الأحداث واملواقف والأو�ضاع والأحوال خالل
رحلته ،وابتعاده متا ًما عن الإمياءات اجلن�سية التي عمد �إليها يف كتابه ال�ساق على
ال�ساق ،وحتا�شيه احلديث عن �أماكن الدعارة وال�شذوذ اجلن�سي وال�سلوك املاجن
يف الغرب ،فقد عرب عن هذه الأمور ب�أ�سلوب مقت�ضب وموجز �إىل �أبعد احلدود.
وذهب بع�ض النقاد �إىل �أن الإ�سهاب والإطناب يف �شرح ع�شرات امل�سائل
بالتف�صيل �أدى �إىل الت�شتت والت�شوي�ش ،كما �أن املقارنات التي عقدها امل�ؤلف ال
تخلو من الر�ؤية الذاتية ،الأمر الذي يتعار�ض مع املنهج الذي قطعه امل�ؤلف على
نف�سه يف مقدمة الكتاب �أي يف مقدمة الرحلتني ،كما �أن اال�ستطرادات التي
كان يزج بها خالل �سرده الأحداث كانت وراء متزيق الن�سيج ال�سردي الروائي،
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وهو من الأمور التي تعهد امل�ؤلف ب�أنه �سوف يجتنبها ،ذلك ف�ض ًال عن ميله �إىل
الرمز والتعمية دون مربر يف القليل من املوا�ضع ،اللهم �إال �إثبات �أن نهجه يف
كتاب ال�ساق على ال�ساق كان متعم ًدا ،و�أن قدرته على حماكاة الك َّتاب الغربيني
والعثمانيني والفر�س الذين اتخذوا من الرمز �سبي ًال لت�صوير بع�ض الأفكار مازالت
دلوا ،وعلى الرغم من ذلك ف�إن معظم نقاده مل ينكروا عليه دقته
كعبا ،و�أوفر ً
�أعلى ً
يف الت�صوير ،وقوة مالحظته يف نقل �سياحاته الوا�سعة واملتنوعة التي مل ي�سبقه
�إليها �أحد من معا�صريه.
و�إذا ما انتقلنا �إىل و�صف بناء الكتاب ف�سوف جنده يختلف عن �سائر كتبه؛
مكتفيا باملقدمة التي و�ضعها للطبعة التي
فلم ُي َ
عن ال�شدياق بو�ضع مقدمة لهً ،
حوت رحلته الأوىل (الوا�سطة) وهذا امل�صنف (ك�شف املخبا) ،وقد برر امل�ؤلف
ذلك يف املقدمة ،مبي ًنا �أن هذا الكتاب يحوي م�شاهداته وانطباعاته وا�ستنتاجاته
و�أحكامه على مظاهر احل�ضارة ،و�أ�صول الثقافة الأوربية التي عاي�شها يف مالطة
ثم �إجنلرتا وفرن�سا ،و�أنه قد �أدرك �أن حديثه عن مالطة مل يحقق له م�آربه وغايته
التنويرية ،ف�أزمع التو�سع يف نقل املعارف وب�سط امل�ستغلق والإ�سهاب يف �شرح
امل�سائل والق�ضايا التي مل ُت�ستوف يف كتابيه «ال�ساق على ال�ساق» و«الوا�سطة
يف �أحوال مالطة» ،وذلك يف اجلزء املتمم لرحلته املتمثل يف هذا الكتاب الذي
بني �أيدينا «ك�شف املخبا» ،ومن �أقواله يف ذلك« :وحررت هذه الرحلة و�سميتها
«ك�شف املخبا عن فنون �أوربا» ،وذلك لأين مل �أقت�صر فيها على �شرح ما عند

71

تقدمي

71

أي�ضا واحلديث ذو
الإجنليز وحدهم من الفنون ،بل ا�ستطردت �إىل و�صف غريهم � ً
�شجون»((( ويرتاءى يل �أنه قد وقع يف بع�ض التناق�ضات خالل مقابالته بني ثقافة
الإجنليز وثقافة الفرن�سيني؛ ويرجع ذلك �إىل عدم متييزه بني عوام الإجنليز وخوا�صهم
و�أثرياء الفرن�سيني وفقرائهم ،فال�صفات التي ت�صدق على ه�ؤالء ال ت�صدق على
�أولئك ،وميكن للقارئ ا�ستنباط ذلك من خالل املواقف والأحداث التي كان
ي�سردها امل�ؤلف ،ولعله �أدرك ذلك يف نهاية مقابالته بني طبائع الإجنليز والفرن�سيني
فقال�« :إن عامة الفرن�سي�س �أف�ضل ،و�إن خا�صة الإجنليز �أجل و�أمثل»(((� .أ�ضف
�إىل ذلك �أن �إحاالته الكتابية لكتابه «ال�ساق على ال�ساق» و«الوا�سطة يف �أحوال
مالطة» كانت خاطفة ال متكن القارئ من ا�ستق�صاء ما يريد.
عن بتق�سيم م�صنفه �إىل
وال ي�ؤخذ على بناء الكتاب �إال �أن م�ؤلفه مل ُي َ
ف�صول �أو �أبواب؛ بل انتحى املنحى ال�سردي يف الو�صف من ال�صفحة الأوىل �إىل
ال�صفحة ال�ساد�سة والثالثني ،ثم فاج�أنا بعنوان جانبي «فائدة يف عمر احليوان»،
ثم عاد �إىل ال�سرد املر�سل ثاني ًة ،ثم تطرق �إىل ال�ضرائب امل�ستحقة على املنازل
وانتقل �إىل احلديث عما حتويه من �أثاث ونظافة املراحي�ض ومن �شروط الإيجارات
وعقودها ،وبعد ذلك يفاجئنا بعنوان «و�صف باري�س» ،ثم يعود بال�سرد ك�سابق
عهده ،ثم ي�ستوقفنا بعنوان جانبي «حكاية» خالل روايته لق�صة طبعه لكتاب
«الفارياق» على نفقة �أحد �أ�صدقائه ،ذلك الذي قام �أخوه برتجمة كتاب «كل�ستان»
((( املرجع ال�سابق� ،ص.7
((( املرجع ال�سابق� ،ص.366
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لل�شاعر ال�صويف الفار�سي �سعدي ال�شريازي �أبو حممد م�صلح بن عبد اهلل
(691 - 606هـ) ،من الفار�سية �إىل العربية ،وقد ت�صفحه ال�شدياق و�أبلغ �صاحبه
�أن �أخاه والكتاب ال ي�ستحقان ال�شهرة التي لقياها يف الثقافة الغربية ،و�أكد
ال�شدياق ل�صاحبه �أنه قادر على حماكاة هذا الكتاب وال�سري على دربه يف بع�ض
من ليل ،وفعل ولكن �صاحبه مل يقنع بفعل ال�شدياق� .أما احلكايات التي �أوردها
جانبا من ذكرياته يف
ال�شدياق حتت العنوان ال�سابق فهي �أقا�صي�ص رمزية حتوي ً
م�صر؛ فيتحدث يف الأوىل عن موقفه من معا�صريه ،ويف الثانية عن ق�صة �إ�سالمه،
ويف الثالثة عن موقفه من احل�ضارة العربية ،ويف الرابعة عن الثقافة الغربية ،ويف
اخلام�سة حتدث عن حت�صيله املعارف ،ويف ال�ساد�سة حتدث عن �شيوخ ع�صره ،ثم
اختتم حكاياته بخرب ن�شر كتابه الفارياق على نفقة �صديقه رفائيل كحال.
ثم عاد امل�ؤلف �إىل �سريته الأوىل حيث الو�صف وال�سرد فراح يتحدث
عن متحف باري�س ،وبعد ذلك يفاجئنا بعنوان «الكالم على لندن �أو لندرة»،
وقبيل خامتة الكتاب ي�ضع عنوانًا با�سم «ف�صل يف ال�سيتي» (وهو حي جتاري �شهري
بلندن) ،ا�ست�أنف فيه حديثه عن مقابالته بني احلياة اليومية والأ�سواق يف �إجنلرتا
وفرن�سا ولغة ال�صحافة ،ثم ذيل حديثه بخامتة مقت�ضبة حمد فيها اهلل و�صلى على
نبيه ،وذكر �أن هذه الطبعة هي الطبعة الثانية وهي مزيدة ومنقحة.
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وال ريب يف �أن هذا اخللل الوا�ضح يف البناء هو العلة احلقيقية يف غياب
وحدة ال�سياق ،ووحدة الن�سق ،الأمر الذي ي�صعب معه و�ضع فهر�س لهذا امل�ؤلف
لال�ستدالل على مكان املو�ضوعات التي تناولها بني دفتيه.
وال ميكننا اعتبار هذا اخللل ظاهرة يف امل�ؤلفات املناظرة التي ظهرت يف
نف�س الفرتة ،بل جند على العك�س من ذلك كتاب رفاعة الطهطاوي قد ا�شتمل
بنا�ؤه على �أربعة �أبواب ،اخت�صت الأبواب الثالثة الأوىل منها باحلديث عن علة
الرحلة ،والعلوم التي يجب حت�صيلها من �أفراد البعثة ،واحلياة الثقافية يف فرن�سا،
وعلة اختيارها لالبتعاث دون املدن الأوربية ،ثم ذكر ر�ؤ�ساء البعثة ،ثم ق�سم الف�صل
الرابع �إىل �سبع مقاالت حتوي ت�سعة وثالثني ف�صالً ،تناول فيها مراحل الرحلة ،ثم
و�صف باري�س من الناحية اجلغرافية واالجتماعية وال�سيا�سية والثقافية ...وذلك
ب�أ�سلوب املقالة املر�سلة التي تنحو منحى الرواية يف �سرد الأحداث.
وقد �سار على املنوال نف�سه حممد َّعياد الطنطاوي يف كتابه رحلة ال�شيخ
الطنطاوي �إىل البالد الرو�سية؛ �إذ ا�شتمل بناء كتابه على مقدمة وثالثة �أبواب،
حتدث فيها عن من�ش�أ الرو�س وعا�صمة دولتهم وثقافتهم ،وقام بتق�سيم الباب الثاين
�إىل ثالثة ف�صول ،حتدث فيها عن مدينة «برت بورغ» وتاريخ ن�ش�أتها ،وحاكمها ،وق�سم
الباب الثالث �إىل ع�شرة ف�صول ،تناول فيها الأعيان و�أ�صحاب املناقب واملنا�صب،
ومالب�س الرو�س ،والدين ال�سائد ،والزواج ،والتعميد والدفن ،والأعياد ،واملالهي،
والعلوم والفنون ،وطبيعة املدن ،و�سمات احلياة اليومية يف رو�سيا ،واللغة.
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ومل يختلف بناء كتاب خري الدين التون�سي «�أقوم امل�سالك يف معرفة
مطلبا حتدث
�أحوال املمالك» عن هذا الدرب �إذ ا�شتمل على واحد وثالثني ً
فيها عن معايري احلكم على احل�سن من الأفعال للم�سلم وغري امل�سلم ،وعن عالقة
الظلم واال�ستبداد بالأمم املتخلفة ،ومبد�أ ال�شورى الإ�سالمي ،وعن �ضرورة وجود
القوانني ال�ضابطة ل�سلوك احلكام ،وعن �صلة احلاكم بال�صفوة من �أهل احلل
والعقد ،وعواقب اال�ستبداد ،وثقافة الأمة ،ومعيار التقدم ،و�أ�سباب الأفول،
ومناقب ال�سلطان حممود الإ�صالحية ،وعلة عزوف الأوربيني عن تطبيق ال�شريعة
الإ�سالمية ،و�أ�سباب التمدن الأوربي ،وعلماء �أوربا ،والتعليم يف فرن�سا ،ومفهوم
احلرية ،و�أثر تطبيقها يف املجتمع الغربي ،والقوانني الو�ضعية ودورها يف �إ�صالح
املجتمع الغربي.
وهو يختلف كذلك عن بناء كتاب «الوا�سطة يف �أحوال مالطة» لل�شدياق
الذي ا�شتمل على �ستة ف�صول ،حتدث فيها عن جزيرة مالطة من حيث موقعها
ومناخها ومعاملها وعن عادات املالطيني ،وعن ا�ستعمار الإجنليز لهم ،وعن
مو�سيقاهم ولغتهم.
ويرى حممد الهادي املطوي �أن ال�شدياق قد انتحى املنحى ال�سردي يف بناء
كتابه؛ �إذ ُعني ب�سرد الواقعات والأحداث تب ًعا للعن�صر الزمني «الكرونولوجي»،
وقد �سار يف ذلك على �سنة الرحالة القدماء ،بينما يرى امل�ست�شرق الفرن�سي
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بريي�س �أن كتاب ال�شدياق عن مالطة كان �أكرث نظا ًما يف بنائه من كتاب ك�شف
املخبا الذي �أورد فيه ملحوظاته وانطباعاته مبعرثة يعيبها التكرار والت�شتت.
إخباريا مر�س ًال ال يخلو
�أما عن بنية الكتاب فهي ال تعدو �أن تكون حديثا � ًّ
من التحليل ودقة الو�صف وعقد املقارنات ،وا�ستدعاء املا�ضي لربطه باحلا�ضر،
والوقوف على ما ائتلف وما اختلف من عادات و�أعراف ومعارف يف ثقافة ال�شرق
والغرب ،وميكن �إيجاز ما �أورده ال�شدياق فيما يلي:
بد�أ رحلته باحلديث عن املواين التي مر بها خالل رحلته ،فمن مالطة �إىل
جزيرة �صقلية ،وهي �إحدى اجلزر الإيطالية �إىل نابويل (وهي �إحدى مواين �إيطاليا
أي�ضا يف
على البحر الترياين) ،فنيت�سيا جوليا ،ومنها �إىل ليفورنو (وهو ميناء �إيطايل � ً
تو�سكانا على املتو�سط) ومنه �إىل جينوى (وهي �إحدى جزر �إيطاليا التي تقع على
وادي �ألبو) ،ثم �إىل مر�سيليا (وهي �أهم مواين فرن�سا على البحر املتو�سط) ،ومنها
�إىل ليون بالقطار (وهي مدينة تقع يف جنوب �شرق فرن�سا) ،ثم �إىل باري�س ،ومنها
�إىل كايل (بالقرب من دون بولون) ،ثم �إىل لندرة (ميناء يف �أيرلندا ال�شمالية)،
ثم غادرها بال�سكة احلديدية �إىل بلدة وير (وهي �إحدى مدن �إجنلرتا) ،ومنها �إىل
قرية باريل حيث ي�سكن امل�ست�شرق الإجنليزي �صمويل يل ،وقد ا�ستغرقت رحلة
الذهاب من مالطة �إىل البيت الذي يق�صده  28يو ًما.
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وقد لعب ال�شدياق دور الراوي ،فراح يتحدث عن م�شاهداته ال بعني
الأديب ،بل بعني ال�صحفي تارة ،والعامل االجتماعي تارة ثانية ،واخلبري االقت�صادي
تارة ثالثة ،وامل�ؤرخ تارة رابعة ،واجلغرايف تارة خام�سة ،واملر�شد ال�سياحي تارة
�ساد�سة .فتناول بالعر�ض والتحليل واملقابلة العديد من املو�ضوعات ،مثل :موقع
البلدان ،و�أجوائها ،و�أ�صول ت�سميتها ،وعددها ،ون�شاط �سكانها ،وطبائعهم املزاجية
واجل�سمانية ،وخ�صال الن�ساء ،وكالبهن ،وزينتهن ،ومالب�سهن ،ومتو�سط �أعمار
�سكانها ،ودخل الفرد ،وطبقات املجتمع ،و�أنواع العمالت ،واملرافق العامة ،وتنظيم
القرى واملدن ،و�صورة البيوت من الداخل واخلارج ،و�آداب الطعام ،واملالهي
وامل�سارح ،واملواين واملنارات ،وال�سكة احلديد ،والتلغراف ،ونظام ال�شرطة،
واجلند ،و�أحوال امل�ست�شرقني ومباحثهم وكتبهم ،وعادة التطري ،والأ�شياء التي
يتفاءل بها ويت�شاءم منها الإجنليز ،و�أغرب اجلرائم و�أب�شع احلوادث يف املجتمع
الإجنليزي ،و�أعقد الق�ضايا و�أخبار املحاكم والق�ضاة والقوانني احلديثة ،و�آداب
املخاطبة بني الأنداد وال�شباب وال�شيوخ والرجل واملر�أة ،ونظام الربيد واحلواالت
املالية ،والأوراق النقدية والعمالت املعدنية ،ونظام ال�شرطة ،واحرتام رجال
البولي�س للقانون ،وحر�صهم على تطبيقه على اجلميع ،وطبيعة العمل يف امل�صالح
احلكومية ،وعدم تداخل االخت�صا�صات ،و�آداب التزاور عند الإجنليز وح�سن
معاملتهم للخدم ،و�شروط الزواج عند العوام والأغنياء ،و�شهر الع�سل ،والت�سري،
والتبني ومنح الن�سب ،واحلياة الأ�سرية ،وعادات الإجنليز والفرن�سيني ومرا�سيمهم
يف الت�أبني ووداع املوتى ،واجلنائز ،وتقاليد الوالئم و�آداب املائدة ،و�ألوان الطعام
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الروحية ومنهم
وطرائق الطبخ ،وتظاهر الأغنياء بالكرم ،وعن بع�ض الطوائف ُّ
طائفة الكويكر�س وهي �أقرب يف منا�سكها وعقائدها �إىل املنحى ال�صويف املمزوج
بالربوت�ستانتية ،فال ي�ؤمن �أن�صارها بالكني�سة وال رجالها وال الكتب املقد�سة؛ بل
الروحي عن طريق الت�أمل وحلظة الو�صال والإلهام الإ�شراقي.
ي�ؤمنون باالت�صال ُّ
وتناول كذلك العديد من الفرق اجلانحة عن الكني�ستني الكاثوليكية
والربوت�ستانتية ،و�أ�صحاب القدرات العجيبة مثل الأطباء الذين يعاجلون بع�ض
الأمرا�ض النف�سية عن طريق التنومي املغناطي�سي ،ون�ساج احلرير يف �إيطاليا و�إ�سبانيا
وفرن�سا ،والعلماء املخرتعني يف من�ش�سرت ،وق�صة امللكة ماري �ستيوارت ،ثم حتدث
عن الرتجمة ال�سبعينية للتوراة ،واملدنية الإ�سالمية يف �إ�سبانيا ،ودور البابا �سلف�سرت
الثاين يف نقل العلوم العربية �إىل البلدان الأوربية نحو عام 999م ،ثم حتدث عن
تطور �صناعة ال�ساعات يف �أوربا .ثم انتقل باحلديث عن باري�س مبي ًنا �أن نهجه يف
ال�سرد يرتبط بالواقعات والأحداث وزمن وقوعها ،وذلك بغ�ض النظر عن وحدة
املو�ضوع وتعدده وت�شعبه ،فذكر تاريخ بالد الغال وعلة ت�سميتها بفرن�سا ،وعدد
�سكانها وموارد اقت�صادها ،وعدد املجانني ورجال الأكلريو�س ،وعدد �أديرة الن�ساء
ودخل الكنائ�س ،و�إيراد املوا�صالت العامة واجلمارك فيها.
ثم انتقل �إىل و�صف باري�س ،وتاريخ متدنها ،وعدد املدار�س ،وامل�ست�شفيات
والبان�سيونات ،واملواليد ال�شرعيني وغري ال�شرعيني ،والرثوة احليوانية فيها ،ومدى
اهتمام الفرن�سيني بلغتهم وجتديدها ،و�أكادميياتها ومكتباتها ،واجلوائز التي خ�صتها
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احلكومة للكتب الطريفة واملبتكرة يف �سائر املعارف ،واملالهي و�أنواعها ،والدواوين
احلكومية ،وامل�ساكن والإيجارات واملراحي�ض ،ومعامل باري�س ال�سياحية،
والق�صور ،واملتاحف ،والب�ساتني ،واالحتفاالت والأعياد ،والزواج املدين والزواج
ال�شرعي وزواج املتعة ،وامل�شاهري من الأدباء والعلماء يف فرن�سا ،وتطرق باحلديث
�إىل احلروب ال�صليبية ،وق�صة ا�ستقالل �أمريكا ،واحلروب الإجنليزية الفرن�سية ،وما
�أنفق عليها من �أموال ،ثم حرب فرن�سا مع برو�سية والنم�سا ،وق�صة جان دارك ،ثم
راح ي�صف البالون يف فرن�سا وتاريخ �صناعته و�سبل قيادته ،ثم حتدث عن قوانني
اجلن�سية يف �إجنلرتا وفرن�سا ،وق�صة ح�صوله على اجلن�سية الإجنليزية.
ثم عاد �إىل و�صف لندرة بحجة �أن لي�س يف باري�س �أكرث مما و�صفه رفاعة
يف كتابه تخلي�ص الإبريز وما �أورده هو يف حديثه ال�سابق ،ثم حتدث عن لندن
و�أ�صل ت�سميتها ،وعدد �سكانها ،ومواردها ومعاملها ،واملواقع احلربية بني �إجنلرتا
وفرن�سا ،واملباين الأثرية يف لندن ،واجل�سور ،وو�سائل املوا�صالت ،وامل�ست�شفيات،
واجلمعيات الأدبية واخلريية ،ودور التعليم ،وال�شرطة ،واملالهي الليلية (امل�سرح)،
والربيد ،والكنائ�س ،ودخل الأ�ساقفة ،وعاداتهم و�سلوكهم مع اخلا�صة والعامة،
و�أرباب الطائفة الهندو�سية يف �أوربا وطقو�سهم ،وامل�ستعمرات الإجنليزية يف الهند،
وعدد اجلند ونفقاتهم ،وق�صة اخرتاع التلغراف ،وتطور ت�شييد ال�سفن والق�صور
كيميائيا ،ثم ال�صحافة ودورها يف توعية
امللكية بلندن ،و�أنواع الأغذية املعاجلة
ًّ
الر�أي العام ،ثم تطور فن الطباعة على الورق.
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وميكننا �إيجاز الأفكار الرئي�سة التي وردت يف بنية الكتاب فيما يلي:
•�إ�شادته باحرتام الإجنليز للوقت ،وعنايتهم برتتيب �شئونهم ،وتنظيم
�أمورهم ،ذلك على امل�ستويني الفردي واجلماعي ،وبني �أن هذه اخل�صال من
الف�ضائل التي يجب �أن تتحلى بها الأمم التي تن�شد التقدم .و�سره كذلك
حبهم لوطنهم وغريتهم على م�صلحته واحلنني �إليه �إذا ما غادروه ،والتفاين
يف العمل على تقدمهم عند عودتهم �إليه واالعتزاز بلغتهم وثوابتهم
الثقافية ،واحرتامهم مل�ستخدميهم وعمالهم ،ومتنى لو �أن هذه اخل�صال
انتقلت �إىل ثقافتنا العربية الإ�سالمية التي د�أب فيها �صاحب العمل على
�إهانة م�ستخدميه ،واعتادت الن�سوة على قهر خادماتهن و�شتمهن و�ضربهن
يف حني يح�سن الغربيون معاملة من ي�ستخدمونهم ،وال �سيما عند �إنهاء
خدمتهم ،فينذرونهم ويدفعون �إليهم مكاف�أة يف نهاية اخلدمة.
•مدحه قناعة ن�ساء الإجنليز ،وجمه طمع الفرن�سيات وتطلعهن وبهرجتهن،
وت�أكيده على �أن الرجال الإجنليز �أكرث خ�شونة من الفرن�سيني يف معاملة
ن�سائهم ،مع �أنهم �أكرث ت�ساه ًال معهن يف املعامالت الزوجية ،فرجالهم �أقل
حتررا وذلك على العك�س من الفرن�سيني الذين ال
غرية ،ون�سا�ؤهم �أكرث ً
ي�سمحون لن�سائهم بالعالقات التي تتعار�ض مع قدا�سة احلياة الزوجية،
ذلك مع �أن الفرن�سيني �أكرث من الإجنليز ب�شا�شة مع الغرباء ،و�أن الفرن�سيات
ال يختلفن عن ال�شرقيات يف ف�ضولهن وان�شغالهن ب�أمور الأغيار ،وهن
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�أقل ذكاء من الإجنليزيات ،غري �أن الإجنليزيات والفرن�سيات �أف�ضل من
�أخواتهن يف بالد ال�شرق ،فالغربيات يجدن القراءة والكتابة ،الأمر الذي
مكنهن من االطالع والتثقف ،واكت�ساب خربات ومهارات �أعانتهن على
ت�سيي�س �أمورهن يف احلياة وفهم الف�ضائل الدينية.
•غري �أنه يرف�ض متا ًما ظاهرة بيع العوام لزوجاتهم ،وكذا عدم حترج الزوجات
من اتخاذهن ع�شاقًا بغ�ض النظر عن معرفة �أزواجهن �أو جهلهم بهذه
العالقة امل�شينة ،ويعد هذا الفعل �أقبح من فعال املوم�سات ،وعرب عن كرهه
موائد الإجنليز ومطاعمهم وطرائقهم يف طبخ الطعام ،وذلك على خالف
مطاعم الفرن�سيني ،ومالحظته �أن عوام الإجنليز �أقل ان�شغ ً
اال بالثقافة
والفكر وال�سيا�سة من الفرن�سيني ،و�أكرث عجرفة وانخدا ًعا بظاهر الأ�شياء
دون جوهرها ،و�أن معظم امل�ست�شرقني الإجنليز �أدعياء علم �إذا ما قورنوا
و�شيوخا
بامل�ست�شرقني الفرن�سيني والأملان ،و�أن معظم الفرن�سيني �شبابًا
ً
اال �أكرث �إقب ً
ون�ساء ورج ً
اال على العمل من الإجنليز ،و�أن �أغنياء الإجنليز �أكرث
ً
�إف�سا ًدا للنظام؛ وذلك لأن كل �شيء يريدونه يحتالون على حتقيقه باملال
غري عابئني بالقيم �أو بالقوانني ،كما �أنهم ي�ستحلون التدلي�س واخلداع �إذا
كان يك�سبهم لذة �أو منفعة ،بينما الفرن�سيون �أكرث احرتا ًما للنظم والقوانني،
وحياتهم اليومية �أكرث �أمانًا من الإجنليز ،وذلك بف�ضل ال�شرطة التي حت�سن
عملها يف منع اجلرمية و�ضبط املخالفني ،كما �أن املنا�صب يف فرن�سا ال تباع
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وال ت�شرتى بل يوظف فيها من هم �أحق بها وذلك على خالف الإجنليز،
ذلك ف�ض ًال عن رعاية احلكومة الفرن�سية ملواطنيها وتوفري امل�ست�شفيات
والأدوية واملراحي�ض العمومية ،والوقاية من الأمرا�ض اجلن�سية ،ور�صف
الطرق ،وحتديث نظام التعليم ،والربامج الدرا�سية ،وتطوير املكتبات العامة،
الأمر الذي ميتازون فيه عن الإجنليز ،كما �أن الأعمال الفنية وال�صناعات
اليدوية يف فرن�سا �أجمل من مثيالتها يف لندرة ،يف حني يتميز العمال
الإجنليز بالدقة واملهارة ،وتت�سم �صناعاتها باملتانة.
حكرا على ثقافة بعينها؛ بل هو �آفة
•�إثباته �أن التفكري اخلرايف والتطيرُّ لي�س ً
عامة توجد يف املجتمعات املتقدمة واملتخلفة ،وذلك خالل حديثه عن ولع
الإجنليز بقراءة الطالع والعرافة والتنب�ؤ ،وكذا الأ�شياء التي يتفاءلون بها
ويت�شاءمون منها.
•مالحظته �أن �إقبال عوام الإجنليز على اقتناء الكتاب املقد�س ومطالعتهم
فيه ال يعك�س قوة �إميانهم بل يك�شف عن قوة وازعهم الديني؛ وذلك
بالتربك بها �ش�أنه يف
لأن معظمهم ال يفهم الن�صو�ص املقد�سة ،ويكتفي ُّ
ذلك �ش�أن عوام ال�شرقيني ،يف حني يرغب الفرن�سيون عن �شراء الكتب
املقد�سة �أو مطالعتها� ،أما درو�س الأحد و�إقامة ال�صلوات يف الكنائ�س فال
يقبل عليها �إال فقراء الإجنليز؛ وذلك خوفًا من الق�ساو�سة الذين ما زالت
لهم �سلطة ونفوذ يف القرى� ،أما يف فرن�سا الكاثوليكية فيوم الأحد هو يوم
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احلظ واملجون ،وعند الإجنليز هو يوم الك�آبة ،الأمر الذي يربر متلق املثقفني
الإجنليز للكني�سة وتظاهرهم بالتدين واحرتام دين الدولة الر�سمي ،يف حني
يجاهر الفرن�سيون بخ�صومتهم لها ،وعلى الرغم من ذلك يرى �أن ال�صحافة
الإجنليزية �أكرث حرية يف النقد من ال�صحافة الفرن�سية.
وقد تعجب كذلك من النظرة العملية الإجنليزية للأفراد ،وف�صلهم بني
قيمة ال�شخ�ص ك�إن�سان وقيمته كوظيفة �أو عمل( ،ال�صفة االعتبارية) ،فهم
يحرتمون ال�شرطي والقا�ضي وامللكة ،ويكرهون من يتعر�ض �إليهم ب�أذى
�شتما ،غري �أنهم ال يتحرجون من الطعن على �أي منهم يف
حتى لو كان ً
�شخ�صه ،ويرى �أن مثل هذا ال�سلوك �أقرب �إىل املداهنة والتملق يف �سلوك
ال�شرقيني ،غري �أنه يف الغرب يعدونه احرتا ًما لل�صفة االعتبارية �أي للمقام
يف حد ذاته� .أما الفرن�سيون فال ُي ِجلُّون وال ِّ
جديرا
يعظمون �إال ما كان ً
باللقب و�أه ًال للوظيفة.
•دعوته �إىل تغليب منطق امل�صلحة العامة ال�سائد يف الغرب على ت�صرفاتنا
ك�أفراد و�سيا�سة حكوماتنا و�أفكار علمائنا و�شيوخنا وقادتنا يف ال�شرق
الإ�سالمي ،وتكوين ر�ؤية م�ستقبلية نه�ضوية تقوم على �أ�سا�سها كل
التخطيطات وامل�شروعات الكربى ،وينبغي �أن يغر�س هذا املنحى يف
مناهجنا الرتبوية .حتى ي�شب املرء على �أن ينظر �إىل حا�ضره باعتباره
اخلطوة الأوىل مل�ستقبله ،وحث كذلك على جتديد فقه احلدود ،وحتديث
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القواعد ال�شرعية الإ�سالمية يف العقوبات؛ حتى يت�سنى لنا تطبيقها يف
حياتنا املعا�صرة ،وذلك على غرار القوانني املعمول بها يف املحاكم الغربية،
فجرمية الزنا مث ًال التي يرتتب عليها الطالق يف الغرب �أكرث مرونة وواقعية،
فيكفي �إثبات وجود رجل غريب يف حجرة الزوجة لإقامة دعوة الطالق،
الأمر الذي يرف�ضه ن�صارى ال�شرق ،ويعده امل�سلمون من ال�شبهات،
وانتحاء املنحى الغربي يف نظام ال�شرطة وعدالة �أفرادها يف التعامل مع
النا�س ،وحر�صهم على تطبيق القانون دون �أدنى حماباة .وعدم تداخل
االخت�صا�صات يف الوزارات وامل�صالح احلكومية ،وعدم ا�ستغالل النفوذ
من قبل كبار املوظفني وامل�سئولني ،وتغيري معيار العلم ،فقد اعتاد ال�شرقيون
و�صف الفقيه واللغوي والق�سي�س بالعلم دون غريه ،يف حني ال يطلق
الغربيون لفظة عامل �إال على من كانت له دراية باللغات والتاريخ والفل�سفة
والهند�سة والريا�ضيات؛ لذا يرجو �إدراج هذه املعارف يف معاهدنا التعليمية
وبراجمنا الدرا�سية ،وت�شجيع �أ�صحاب املهارات اخلا�صة يف ال�صناعة والطب
واحلرف اليدوية.
•حمده يف �سلوك الإجنليز االبتعاد عن احل�سد وال�شماتة وافتعال اخل�صومات
وعرقلة الناجحني ،وعدم بخ�سهم حلقوق غريهم ،ومتنى لو �أن هذه الف�ضائل
بعثت من جديد يف ثقافتنا الإ�سالمية التي �أوجبت على امل�ؤمنني بها
التحلي مبكارم الأخالق.
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•رف�ضه جعل املال والرثوة معيار النبل وال�شرف يف املجتمعات الأوربية،
كذا نظام الطبقات اجلائر يف املجتمعات الر�أ�سمالية و�سلب املر�أة حقوقها
املالية ،فالرجل هو املت�صرف الأول يف �أموال زوجته دونها ،فال يحق لها بيع
�أو �شراء �أو عقد �صفقات وما �شابه ذلك .واحتقار الإجنليز للأغيار وعدم
م�ساواتهم بني النا�س عند اخل�صومة ،فالتع�صب مازال �ساك ًنا يف �أنف�سهم
رغم متدنهم يف الظاهر.
•ت�أكيده على �أن �أ�صول املدنية الأوربية احلديثة ترجع �إىل �إ�سبانيا التي
�أخذتها عن العرب امل�سلمني بطبيعة احلال ،وقد ا�ست�شهد بكتابات فولتري
التي ت�صف حال �أوربا امل�سيحية مقارن ًة باملدن الإ�سبانية اخلا�ضعة ل�سلطان
امل�سلمني يف الع�صور الو�سطى.
•دعوته �إىل �إن�شاء م�سرح متثل فيه الأعمال الأدبية؛ وذلك ملا وجده من �أثر
فعال من امل�سرح الأوربي على توجيه وتثقيف العامة واخلا�صة ،وتثقيفهم
على حد �سواء.
•حر�صه على الإ�شادة بالثوابت العقدية يف ال�شرق الإ�سالمي التي متنع
التجار من غ�ش ب�ضاعتهم ،وال �سيما فيما ي�ؤكل ،وذلك على العك�س مما
هو يف لندن و�أمريكا ،حيث وجود الكثري من الب�ضائع املغ�شو�شة �أو منتهية
ال�صالحية التي يطرحها �أراذل التجار ،م�ستعينني على ذلك ببع�ض
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امل�ستح�ضرات الكيماوية واخللطات ال�صناعية خلداع امل�ستهلك؛ طم ًعا يف
الك�سب غري امل�شروع «فلعمر اهلل �إن كان هذا الغ�ش نتيجة التمدن والرتقي
يف العلوم ،فللجهل خري ،ف�إن �أهل بالدنا واحلمد هلل على جهلهم ما يعرفون
�شي ًئا من هذه الفنون الكيماوية»((( كما �أ�ضاف �أن مدنية �أوربا بوجه عام
عو�ضا عن
مل تفلح يف �إعادة بناء ال�ضمري الإن�ساين على �أ�س�س علمية ً
الدين ،فالقوانني ال ميكنها �ضبط �سلوك الفرد ،بل يف مقدورها تنظيم هذا
دائما يرد �إىل قوة الإميان والوازع الديني ،الأمر
ال�سلوك ،و�إن الإلزام اخللقي ً
الذي تفتقر �إليه املدنية الأوربية ،ويبدو ذلك يف �صحفها التي تبيح الدعارة
والعالقات اجلن�سية ال�شاذة با�سم املدنية واحلرية.
•ا�ستح�سانه حر�ص الك ّتاب الفرن�سيني والإجنليز على حماية لغتهم ،وذلك
بالتزامهم بقواعد اللغة فيما يكتبون من جهة ،وابتعادهم عن ا�ستخدام
الألفاظ الغريبة يف لغة ال�صحافة ،ومتنى لو �أن ك ّتاب العربية يغارون على
لغتهم؛ فيعكفون على جتديدها وحتديث �أ�ساليبها ،وتنمية مفرداتها عن
طريق النحت واال�شتقاق والتعريب ،واالبتعاد عن خلط الف�صحى بالعامية
�أو العربية بالرتكية والفرن�سية والإجنليزية؛ ف�إن مثل ذلك يعمل على
�إ�ضعاف احل�س اللغوي عند املتلقي ،ويحول بني الكاتب وملكة الإبداع
باللغة التي يكتب بها «فيا ليت �شعري ما �سبب هذا العدول عن لغتهم
((( املرجع ال�سابق� ،ص.495
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�إىل لغة العجم؟ وما �سبب هذا الق�صور عن ت�أدية عبارتهم ب�ألفاظ متعارفة �أو
عن �سبك معانيهم يف كالم معجب مف�صح؟»(((.
تلك كانت الأفكار الرئي�سة التي طرحها �أحمد فار�س ال�شدياق يف كتابه
«ك�شف املخبا» ،وهي بال �شك تعرب عن وجهته التنويرية ونزعته الإ�صالحية،
وح�سه النقدي ،وثقافته املو�سوعية ،ودقة م�شاهداته و�صدق انطباعاته ،وال ُيعاب
على ال�شدياق �سوى عدم تعر�ضه للأمور ال�سيا�سية يف �أوربا كما فعل يف كتابه
«الوا�سطة» وال�سيما نظام احلكم والأحزاب والربملان والد�ستور وجمل�س ال�شورى،
ولعله عزف عن ذلك لأن رفاعة الطهطاوي وخري الدين التون�سي قد �أ�سهبا يف
�شرح هذه املو�ضوعات ،ولعله قد جتنب ال�صدام مع ال�سلطان عبد احلميد الذي
كان يجرم من يتعر�ض للأمور ال�سيا�سية بالنقد� ،أو يقارن بني نظام احلكومات
الغربية واحلكم العثماين يف الواليات.
�أما عن �أثر كتاب «ك�شف املخبا» فيمكن التما�سه يف امل�صنفات التي
تناولت الغرب بعيون ناقدة� ،ساعية لتقومي الفا�سد يف جمتمعاتنا العربية الإ�سالمية
من عادات وتقاليد فا�سدة ونظم متخلفة ،ومناهج بالية ،وذلك عن طريق ابت�ضاع
النافع من ثقافة الغرب التي �أثارت انتباههم خالل رحالتهم يف القرن الع�شرين،
ومن �أهم هاتيك الرحالت« :رحلة ال�سندباد الع�صري» حل�سني فوزي ،و«زهرة
العمر» لتوفيق احلكيم ،ذلك ف�ض ًال عن �أزجال بريم التون�سي التي قابل فيها بني
((( املرجع ال�سابق� ،ص.514
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واقع م�صر وحال املدن الأوربية .وقد امتد �أثر ال�شدياق يف كتب الرحالت العربية
املعا�صرة بوجه عام ،نذكر منها« :حديث عي�سى بن ه�شام» ملحمد املويلحي،
و«الريحانيات» لأمني الريحاين .غري �أننا مع ذلك ال ميكننا احلكم على مدى ت�أثر
الكتاب املعا�صرين مبنهج ال�شدياق يف �صياغة رحالته ،ويرجع ذلك �إىل عدم ذيوع
كتبه بني الأدباء للأ�سباب التي �أ�شرنا �إليها �سل ًفا.
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قائمة ببليوجرافية لآثار ال�شدياق املطبوعة واملخطوطة
واملنحولة عليه وترجماته
((«(1الآجرومية» (خمطوط) ي�شتمل على تعليقات على كتاب «املقدمة الآجرومية يف
مبادئ اللغة العربية» ملحمد بن داود بن �آجروم ال�صنهاجي (1323 - 1272هـ/
1905 - 1855م).
((«(2الأجوبة اجليلية يف الأ�صول النحوية» ظهرت طبعته الأوىل 1836م� ،أو 1841م،
تلخي�صا
فقد اختلف امل�ؤرخون على �سنة طباعته ،والكتاب ال يعدو �أن يكون
ً
مل�صنف جرمانيو�س فرحات املعنون «بحث املطالب» للقواعد النحوية وال�صرفية.
((�«(3أحا�سن املقال يف حما�سن �أهل ال�شمال» ،وقد اختلف الباحثون حول كونه من
الكتب املخطوطة �أو املطبوعة ،غري �أن تاريخه يرجع �إىل الأ�ستانة 1871م ،وي�شتمل
على انطباعات ال�شدياق عن ثقافة كثري من البلدان التي زارها (مثل :هنغاريا،
و�أو�سرتيا ،وبوهيميا ،و�صك�صونيا ،وبرو�سيا) ،غري �أن ال�شدياق ذكر �أنه احرتق مع
ب�ضعة من كتبه.
((�«(4أعيان الع�صر» (خمطوط) ،وقد فُقد قبيل وفاة ال�شدياق ،ويروى �أنه تناول فيه
معظم �أعالم ع�صره الذين كان له معهم �صالت مبا�شرة.
((«(5الباكورة ال�شهية يف نحو اللغة الإجنليزية» �أو «املحاورة الإن�سية يف اللغتني الإجنليزية
والعربية» ،ظهرت الطبعة الأوىل عام 1836م مبالطة ،وظهرت الطبعة الثانية
بالإجنليزية يف لندن 1866م بعنوان « ،practical arabic grammerوالثالثة بالأ�ستانة
مبطبعة اجلوائب (1300هـ1883 /م) .باال�شرتاك مع الأديب الإجنليزي جورج
بر�سي بادجر (1888 - 1815م) ،وهو كتاب تعليمي ي�شتمل على تدريبات
وتطبيقات ،ومعجم لغوي لتعليم اللغة الإجنليزية لغري الناطقني بها.
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((«(6تاريخ الكني�سة على وجه االخت�صار» ،ظهرت طبعته الأوىل يف مالطة 1835م ،وهو
من الكتب التي قام برتجمتها للجمعية الإجنيلية الأمريكية.
((«(7تخطئة املطران التتوجني» ،ظهرت طبعته الأوىل يف مالطة عام 1843م ،ويحوي
تقريرين �أر�سلهما ال�شدياق �إىل جلنة ن�شر املعارف امل�سيحية بلندن .عن امل�ساجلة
التي دارت بينه وبني املطران الرتكي التتوجني املقيم يف مالطة ب�ش�أن طعنه يف ترجمة
ال�شدياق لكتاب ال�صالة ،بحجة �أن عبارته كانت �أقرب �إىل الروح الإ�سالمية منها
�إىل الالهوت امل�سيحي .وقد �أعاد املطران ترجمة الكتاب يف �صياغة لغوية ركيكة،
وقد هجاه ال�شدياق هجاء ًّمرا وف�ضح جهله وحمقه.
((«(8التنقيع يف علم البديع» (خمطوط) يف مكتبة �ش�سرت بيتي ب�أيرلندا ،ويرجع تاريخ
ت�أليفه �إىل (1259هـ1843 /م) ،وهو خمت�صر لكتاب «اخت�صار خزانة الأدب وغاية
الأرب» البن حجة احلموي (ت837هـ1434 /م).
جانبا من ذكرياته
((«(9خربية �أ�سعد ال�شدياق» ،وظهر مبالطة 1833م ،وقد تناول فيه ً
مع �أخيه �أ�سعد ،فتحدث عن علمه و�سعة ثقافته ،وق�صة خالفه مع ال�شهابيني من
جهة واملوارنة من جهة �أخرى ،وعلة عزوفه عن الكاثوليكية واعتناقه الربوت�ستانتية،
وتعر�ض كذلك لتع�صب رجاالت الدين املارونيني وما القاه �أخوه على �أيديهم
من تعذيب حتى وفاته يف �سجنه .غري �أن معظم الباحثني ي�شككون يف ن�سبته �إىل
ال�شدياق ،ويرجع ذلك �إىل ركاكة �أ�سلوبه ،و�أغلب الظن عندهم �أن هذا الكتاب
يرد �إىل امل�ست�شرق الإجنليزي �إ�سحق برد الذي تتلمذ على يد �أ�سعد ،وكان �صدي ًقا
لل�شدياق؛ وذلك لأن زمن طبع الكتاب مغاير لبع�ض الوقائع ،فلم ي�صل ال�شدياق
�إىل مالطة قبل عام 1834م ،وقد ترجم هذا الكتاب على يد برد �إىل الإجنليزية
للت�شهري برجاالت الدين الكاثوليكي .وقد �أ�ضاف عليه بطر�س الب�ستاين بع�ض
الف�صول ،ون�شره بالعربية يف بريوت عام 1860م ،و�أعاد طبعه عام 1878م.
(«(1(1اجلا�سو�س على القامو�س» ظهرت طبعته الأوىل بالأ�ستانة (1299هـ1881 /م)
على نفقة الأمري حممد �صديق خان ملك بهو بال ،وهو من بواكري الكتب النقدية

90

ع�صمت ن�صار

90

يف الع�صر احلديث التي تعر�ضت للمعاجم اللغوية بنظرة حتليلية تقوميية .فقد تناول
ال�شدياق كتاب القامو�س املحيط للفريوز�آبادي بوجهه حتليلية نقدية لبنائه وبنيته.
(«(1(1املغني لكل معنى» وهو ديوان ال�شدياق ،ويحوي � 22ألف بيت ،وقد �صححه
بنف�سه عام 1882م غري �أنه مل يطبع.
(«(1(1الرو�ض الناظر يف �أبيات ونوادر» (خمطوط) ،وي�شتمل على خمتارات من النوادر
والأ�شعار التي ذكر بع�ضها يف اجلوائب.
(«(1(1ال�ساق على ال�ساق فيما هو الفارياق �أو �أيام و�شهور و�أعوام يف عجم العرب
والأعجام» ،ويقع يف جز�أين ،وظهرت طبعته الأوىل بباري�س عام 1855م ،والثانية
أي�ضا باملكتبة التجارية
يف م�صر مبكتبة العرب عام 1919م ،والطبعة الثالثة يف م�صر � ً
1920م .والطبعة الرابعة بدار احلياة 1966م ،ببريوت بتقدمي ال�شيخ ن�سيب وهبة
اخلازن ،والطبعة اخلام�سة ببريوت قام بها عماد ال�صلح وهي طبعة م�شوهة؛ لأنها
ناق�صة ،فقد حذف منها بع�ض املوا�ضع والأبيات ال�شعرية لي�أخذ الكتاب �شك ًال
روائيا .وهو من �أعقد الكتب العربية احلديثة من حيث لغته الرمزية ،وتعمد كاتبه
ًّ
الإلغاز والتعتيم والتخفي وراء �ستار لغوي متباين الأ�ساليب يف العر�ض واملعاجلة،
ذلك ف�ض ًال عن انتحاله املنحى اجلن�سي يف و�ضع الوعاء الرمزي الذي �سكب
فيه جل �أفكاره .وقد تباينت الآراء حول علة هذا النهج غري املعهود يف ع�صره،
فقيل لإبراز مهارته اللغوية وا�ستعرا�ض ثقافته املو�سوعية ،والرد على ر�صفائه من
اللغويني يف لبنان ،وقيل التقاء غ�ضبة رجاالت الدين املوارنة ،واجتناب الت�صادم
مع �أ�صحاب ال�سلطة من �سا�سة ال�شهابيني والعثمانيني .وجاء هذا الكتاب يف �أربعة
�أجزاء ،يحوي كل منها ع�شرين ف�صالً ،حتدث فيها عن جانب كبري من �سريته
الذاتية وانتقاده لثقافة ع�صره ،و�آرائه الإ�صالحية يف اللغة والأدب وال�سيا�سة
والأخالق والدين ،وانطباعاته عن الغرب ح�ضارته وثقافته ،وفل�سفته و�سيا�سته،
وفنونه و�آدابه ،وعلمائه وعوامه .والكتاب يف جملته يعد فري ًدا يف بنائه وبنيته ،وهو
كذلك املدخل الرئي�س احلاوي لفل�سفة ال�شدياق التي عمد �إىل ب�سط �أفكارها

91

تقدمي

91

والبوح ب�أ�سرارها يف جل كتاباته التي تدور يف فلك ن�سقه اجلامع بني اجلد والهزل
واملجون ،واملنطق والعلم ،والرامي �إىل التقومي والإ�صالح ،والتجديد والتحديث.
(�«(1(1سر الليال يف القلب والإبدال» يقع يف جز�أين وظهرت الطبعة الأوىل للجزء الأول
منه بالأ�ستانة (1285هـ1868 /م) ،وما زال اجلزء الثاين خمطوطًا ،وقد �ألفه يف �أثناء
�إقامته يف الأ�ستانة حتدث فيه عن فقه اللغة املقارن ،وبني �أن الأ�صول اللغوية العربية
�سابقة على الأ�صول ال�سريانية والعربية ،وقد عول يف درا�سته على حتليل البنية
الثقافية العربية للك�شف عن الدالالت احلقيقية للألفاظ وامل�صطلحات .والكتاب
أي�ضا باكورة امل�صنفات العربية
يف جممله �إ�ضافة �إىل الدرا�سات العربية اللغوية ،وهو � ً
يف علم املعنى والداللة وال�صوتيات والرتاكيب ،ويحدثنا ال�شدياق عن م�صنفه
فينبئنا ب�أنه كان جمموعة كرا�سات قد جمع فيها الألفاظ التي تتحول داللتها،
وتتغري معانيها بقلب حروفها �أو �إبدالها ،وقد و�ضعها يف ثالث قوائم� :أولها خا�ص
بالأفعال والأ�سماء امل�شهورة ،والثانية للألفاظ املقلوبة واملبدلة واملرتادفة ،والثالثة
ا�ستدرك فيها الألفاظ التي مل ترد يف القامو�س املحيط.
(«(1(1ال�سند الراوي يف ال�صرف الفرن�ساوي» ظهرت طبعته الأوىل بباري�س 1854م
باال�شرتاك مع امل�ست�شرق الفرن�سي جو�ستاف دوجا ،وهو كتاب تعليمي لغري
الناطقني بالفرن�سية ،وقد ا�ستفاد منه طالب مدار�س الإر�ساليات الفرن�سية يف
اجلزائر وم�صر و�سوريا.
(«(1(1ال�صلوات العامة مع مزامري داود» ظهرت طبعته الأوىل مبالطة عام 1835م ،وهو
كتاب تعليمي ديني قام ال�شدياق برتجمته ومراجعته للجمعية الإجنيلية الأمريكية.
ال�سرين والطقو�س» ،ظهرت طبعته الأوىل بلندن 1850م،
(«(1(1ال�صالة العامة و�إجراء ّ
وهو من الكتب الالهوتية التعليمية التي قام برتجمتها.
(�«(1(1صليب امل�سيح» ،ظهرت طبعته الأوىل عام 1941م ،وهو من الكتب التعليمية
الالهوتية للطائفة الربوت�ستانتية ،ويحوي عدة ترانيم كانت تتلى يف ال�صلوات.
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(«(1(1العهد اجلديد» ،ظهرت طبعته الأوىل يف لندن 1851م ،وهو ترجمة لن�صو�ص
العهد القدمي باال�شرتاك مع امل�ست�شرق الإجنليزي �صمويل يل.
(«(2(2غنية الطالب ومنية الراغب يف النحو وال�صرف» ،ظهرت الطبعة الأوىل يف الأ�ستانة
أي�ضا (1306هـ1888 /م) �أي
مطبعة اجلوائب (1288هـ1871 /م) ،والثانية فيها � ً
بعد وفاة ال�شدياق ،وقد قام �صديقه �أحمد عزت با�شا الفاروقي البغدادي بتنقيح
وت�صويب ما بها من �أخطاء مطبوعة ،وو�ضع الإ�شارات التي ت�سهل على القارئ
در�سا يف النحو ،وقوائم
در�سا يف ال�صرف ،وً 67
فهم م�ضمونه ،وي�شتمل على (ً )37
مبوبة على ترتيب املعجم للحروف ودالالتها ومعانيها .والكتاب يف جممله يعد من
الكتب التعليمية وهو من املحاوالت الأوىل لتي�سري قواعد النحو للطالب ،وقد
مت �إدراج هذا الكتاب �ضمن الكتب الدرا�سية يف املدار�س الأمريية يف الواليات
العثمانية ،ويرى حممد الهادي املطوي �أن ال�شدياق يف هذا الكتاب مل يكن
جمد ًدا يف علم النحو وال�صرف بل كان مب�سطًا للقواعد فح�سب .وقد �أف�سح ظهور
ف�سيحا للنقد اللغوي بني علماء و�أدباء القرن التا�سع ع�شر و�آدابه
هذا الكتاب ميدانًا ً
وال �سيما يف �سوريا ولبنان وم�صر.
(«(2(2فل�سفة الرتبية والأدب» وهو جملة �أقوال خمتارة لأحمد فار�س ال�شدياق وحممد
عبده ،وطبع يف الإ�سكندرية عام 1924م.
((2(2كتاب «ق ُّراء لل�صغار» وهو من الكتب التعليمية التي كتبها يف مالطة ،وي�شتمل على
تلخي�صات لبع�ض الكتب ،و�إ�شارات عن بع�ض العلوم والأعالم ،وهو من الكتب
املفقودة.
(«(2(2الكتاب املقد�س» ظهرت طبعته الأوىل يف لندن مبطبعة وليم وط�س 1857م،
وي�شتمل على �أ�سفار العهدين القدمي واجلديد ،وقام ال�شدياق برتجمته مع
امل�ست�شرق الإجنليزي �صمويل يل.
(«(2(2ك�شف طبائع احليوان» وظهرت طبعته الأوىل يف مالطة عام 1841م ،ويقع يف
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جز�أين ،وهو ترجمة لكتاب  The natural history for the use of schoolوهو من
ت�أليف العامل الإجنليزي ماير( ،)w.f.mairومل يظهر �إال جز�ؤه الأول اخلا�ص بذوات
الأربع والطيور ،يف حني ظل جز�ؤه الثاين اخلا�ص بالأ�سماك واحل�شرات خمطوطًا
حتى الآن.
(«(2(2ك�شف املخبا عن فنون �أوربا» ظهرت طبعته الأوىل (1283هـ1866 /م) بتون�س،
والثانية بالأ�ستانة مطبعة اجلوائب (1299هـ1881 /م) مع كتابه «الوا�سطة يف
�أحوال مالطة» ،وهي الن�سخة التي اعتمدنا عليها يف العر�ض والتحليل ،وهناك
طبعة معا�صرة لهذا الكتاب منفر ًدا بلبنان.
(«(2(2كنز الرغائب يف منتخبات اجلوائب» وحتوي جل مقاالت ال�شدياق يف اجلوائب التي
كتبها يف الفرتة املمتدة من 1860م �إىل 1884م ،وتت�ضمن �سبعة �أجزاء ،وقد ن�شرها
ابنه �سليم ال�شدياق بداية من عام (1288هـ1871 /م) �إىل (1298هـ1880 /م).
َفخ َّ�ص اجلزء الأول منها باملقاالت الأدبية واللغوية والعلمية واالجتماعية ،وطبع �سنة
(1288هـ1871 /م) ،وي�شتمل اجلزء الثاين على املقاالت الإخبارية ال�سيا�سية
وال �سيما احلرب التي وقعت يف �سنة 1870م بني �أملانيا وفرن�سا ،وطبع (1289هـ/
1872م) ،ويحوي اجلزء الثالث بع�ض ق�صائده التي �ألقاها يف �إ�سطنبول ون�شر عام
(1293هـ1876 /م) ،وجمع اجلزء الرابع الق�صائد التي نظمها كبار رجاالت
الع�صر من العلماء والأدباء يف مدح �أحمد فار�س ال�شدياق واجلوائب ،وطبع �سنة
(1294هـ1877 /م) ،واخت�ص اجلزء اخلام�س بالأخبار العامة والأوامر ال�سلطانية
التي كان ي�صيغها ال�شدياق ب�أ�سلوبه وطبع (1295هـ1878 /م) ،وحوى اجلزء
ال�ساد�س ن�صو�ص الفرمانات ال�سلطانية واملعاهدات والد�ساتري وطبع (1295هـ/
1878م)� ،أما اجلزء ال�سابع والأخري فاخت�ص ب�أخبار الوزارات والقرارات الوزارية
و�أخبار الدواوين يف الدولة العثمانية وطبع (1298هـ1880 /م).
وقد �أجمعت كثري من الدرا�سات املعا�صرة؛ اعتما ًدا على �أ�سلوب ال�شدياق يف
�سيا�سيا
اجلوائب على �أنه يعد بال منازع رائد ع�صره يف كتابة املقال ال�صحفي،
ًّ
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حتليليا ،ذلك ف�ض ًال عن جمعه بني �سال�سة الرتاكيب
خربيا �أو ًّ
أدبياًّ ،
نقديا ًّ
كان �أو � ًّ
ال�سردية يف �صياغة املقال و�أ�صالة الفكرة وعمقها ،وال�سيما يف مقاالته النقدية
الإ�صالحية.
(«(2(2كنز اللغات» وهو معجم فار�سي تركي عربي ،وطبع يف بريوت 1876م.
(«(2(2الكنز املختار يف ك�شف الأرا�ضي والبحار» ،وظهرت طبعته الأوىل مبالطة 1834م،
وهو من الكتب التعليمية التي كان ي�شرف على ترجمتها ،تلك التي كانت تقررها
اجلمعية الإجنيلية الأمريكية يف مدار�سها العربية ،وهو كتاب يف اجلغرافيا للمبتدئني
خ�ص�ص وا�ضعة ثالث �صفحات للحديث عن جغرافيا الأقطار والأم�صار ،غري �أن
ال�شدياق �أ�ضاف ت�سع �صفحات على اجلزء املخ�ص�ص للحديث عن م�صر.
(«(2(2اللفيف يف كل معنى ظريف» �أو «تعليم العربية لغري الناطقني بها» ،ويقع يف جز�أين،
وظهرت الطبعة الأوىل جلزئه الأول يف مالطة 1839م ،والثانية اجلوائب الأ�ستانة
(1299هـ1881 /م) ،هو ينق�سم �إىل ثالثة �أق�سام :الأول ي�شتمل على عدة
مقاالت لغوية و�أدبية ،والثاين على نوادر وحكايات ومواقف يغلب عليها الطابع
الهزيل� ،أما الق�سم الثالث والأخري فخ�صه باحلديث عن �أعالم الأدب من املتقدمني
تعليميا ،و�إلقاء ال�ضوء على
واملت�أخرين .والكتاب يف جممله ينحو منحى
توجيهيا ًّ
ًّ
جممل الثقافة العربية للأجانب ،وهو من الكتب التي و�ضعها للتدري�س يف مدار�س
اجلمعية الأمريكية الإجنيلية مبالطة ،وقد �أ�ضاف ال�شدياق يف طبعته الثانية العديد
من الف�صول والتدريبات ،و�صبغ ُه بال�صبغة الإ�سالمية ،الأمر الذي كان وراء اختيار
وزارة املعارف العمومية العثمانية لتدري�سه يف مدار�سها النظامية ،وتتميز مقدمة
هذه الطبعة بطولها ور�صانة �أ�سلوبها ،الأمر الذي مجَ َّ ه النقاد؛ وذلك لأن ف�صاحة
ال�شدياق قد �أر�سلها يف غري مو�ضعها ،ف�صياغة املقدمة وتراكيب جملها جاءت
م�ستغلقة على املتخ�ص�صني من �أرباب اللغة ،الأمر الذي يتعار�ض مع غاية الكتاب
ور�سالته ،وباجلملة ف�إن �أهمية هذا الكتاب تبدو يف كونه املحاولة الأوىل لو�ضع قواعد
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تدري�س اللغة العربية لغري الناطقني بها.
(ّ «(3(3مل القرود يف ذم اليهود» (خمطوط) وهو منظومة �شعرية �ساخرة من ن�صو�ص
العهد القدمي ،و�أغلب الظن �أن هذا الكتاب كان ف�ص ًال من ف�صول «املر�آة يف عك�س
التوراة» ،ويرجع تاريخ تدوينه �إىل 1832م.
(«(3(3مبد�أ ارتباط التمدن بدين الإ�سالم» (خمطوط) حمفوظ مبكتبة الأوقاف العامة
ببغداد ،وله ن�سخة �أخرى يرد تاريخها �إىل (1318هـ1900 /م).
(«(3(3امل�سائل املفخمة يف العقائد املبهمة» ،وهو جزء من كتاباته النقدية عن الأ�سفار
املقد�سة ،وقد ذكره ال�شدياق يف كتابه «مماحكات الت�أويل» ،ويرى عماد ال�صلح �أن
هذا الكتاب قد �سرقت �أ�صوله مع بع�ض �أجزاء كتاب مماحكات الت�أويل ،وعليه ف�إنه
قد �ألف قبل عام 1851م .ومن كتبه املخطوطة يف هذا املنحى «اعرتا�ضات �إجنيل
أي�ضا رغم ظهور ن�سخة منه يف بريوت.
�شريف» ،ويرد �إىل عام 1864م غري �أنه فقد � ً
(«(3(3املحاورة الأن�سية يف اللغتني العربية والإجنليزية» مالطة 1836م ،وهو من الكتب
التعليمية التي قابل فيها ال�شدياق بني اللغة العربية واللغة الإجنليزية لغري الناطقني
لها.
(«(3(3املر�آة يف عك�س التوراة» (خمطوط) �ألفه �أثناء �إقامته يف الأ�ستانة ،مفقود ،قيل �إنه
احرتق يف بيته قبيل وفاته وكان بخط يده ،ويرجع تاريخه �إىل 1836م ،وقد �أو�صى
ال�شدياق ولده بطبعه بعد وفاته ،وتختلف الآراء حول زمن ت�أليفه وعدد �صفحاته.
(«(3(3كتاب املطران حول دفا ًعا عن العقيدة» ،ظهرت طبعته الأوىل بلندن عام 1848م،
وهو ترجمة لدفاع �أحد مطارنة الربوت�ستانت عن عقيدة العاملني باجلمعية الإجنيلية.
(«(3(3مماحكات الت�أويل يف مناق�ضات الإجنيل» �أو «ال ت�أويل على الإجنيل» ،وتركة �أحمد
فار�س ال�شدياق خمطوطًا فلم يطبع يف حياته ،وترجع �أقدم ن�سخه �إىل ( 19ربيع
الآخر 1267هـ20 /فرباير1851م) ،وهي بخط ال�شدياق ،وظهرت ن�سخة �أخرى
لهذا الكتاب بخط م�صطفى ر�شدي بن �أحمد فليوزة ،ويرجع تاريخها �إىل �شهر

96

ع�صمت ن�صار

96

(رجب 1282هـ /نوفمرب1865م) ،ون�سخة ثانية للنا�سخ نف�سه م�ؤرخة بـ (ذي
القعدة 1318هـ /فرباير 1901م).
و�أغلب الظن �أن ال�شدياق قد �أهدى هذا املخطوط ل�صديقه نعمان الألو�سي
البغدادي ،ومل يطبع هذا الكتاب �إال على يد حممد �أحمد عمايرة خبري تعليم
العربية يف الأمم املتحدة عام 2003م يف دار وائل بعمان الأردن ورام اهلل بفل�سطني،
وقد �أ�شار املحقق �إىل �أنه رجع �إىل خمطوطة لهذا الكتاب حمفوظة يف مكتبة الأوقاف
ببغداد حتت رقم ( )5150يحويها جملد ي�ضم هذا الكتاب ،معه خمطوطة �أخرى
لل�شدياق ،وهي منت كتاب «ارتباط التمدن بدين الإ�سالم».
(«(3(3منتهى العجب يف خ�صائ�ص لغة العرب» �أو «�أعجب العجب يف خ�صائ�ص
لغة العرب» ،وقد تناول فيه خ�صائ�ص اللغة العربية من حيث هي �ألفاظ ومعان
ودالالت وبنيات لغوية لها من املميزات ما يعلو بها عن غريها من اللغات ال�شرقية
والغربية ،ونزع �إىل �أن �أ�سرار اللغة العربية ال يدركها �إال من وقف بذوقه وح�سه
النقدي على تراكيبها ،وقدرتها الفائقة على الإيجاز والرمز من جهة ،والو�صف
والت�صوير الواقعي واخليايل من جهة ثانية ،وا�ستعداد جذورها اللغوية لال�شتقاق
بدالالت متباينة� ،أ�ضف �إىل ذلك قدرتها على ا�ستيعاب الوافد وامل�ستحدث من
الألفاظ واجلمل والرتاكيب ،ذلك عن طريق اال�شتقاق والتعريب ،وقد احرتق مع
العديد من م�ؤلفاته املخطوطة عام 1873م ،وقد و�صف حمتواه ال�شدياق بقوله� :إنه
كان يحتوي على خم�سة ف�صول� :أولها عن خ�صائ�ص اللغة العربية وما مييزها عن
غريها من اللغات ،والثاين يف �أوجه الت�شابه بني القواعد اللغوية العربية ومثيلتها
يف اللغات الأجنبية ،والثالث و�ضع فيه مقابلة بني الأ�سلوب البالغي وعلم املعاين
والداللة والرتاكيب يف اللغة العربية وغريها من اللغات ،وخ�ص الرابع باحلديث
عن املح�سنات البديعية ،وحتدث يف الق�سم اخلام�س عن ال�سجع وال�شعر وما يتعلق
بهما .والكتاب يف جممله يعد من �أوائل الكتابات العربية احلديثة يف فقه اللغة
املقارن والأ�سلوبية وعلم الرتاكيب .وحتدثنا بع�ض الروايات عن ن�سخة �أهداها
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ال�شدياق لل�سلطان عبد احلميد قبيل وفاته ،وقيل �إن ال�شدياق �أعاد فيها �صياغة
أي�ضا.
م�ضمون الكتاب الذي احرتق ،غري �أن هذه الن�سخة مفقودة � ً
(«(3(3نطق ال�سيط بالدرر واليواقيت» ،وهي مقامة خمطوطة مدح فيها ال�شدياق الأمري
ب�شري الثاين ال�شهابي ،وهي حمفوظة يف املكتبة الوطنية بباري�س ،ويرجع تاريخها
�إىل عام 1830م ،وهي من الكتب امل�شكوك يف ن�سبتها �إىل ال�شدياق ،ويرجع ذلك
�إىل العداوة التي ن�شبت بني �آل ال�شدياق وال�شهابيني ،وال �سيما بعد ا�ضطهاد
ب�شري ال�شهابي لوالد ال�شدياق ،وقد �أعرب ال�شدياق عن عداوته لل�شهابيني يف غري
مو�ضع من كتابه «ال�ساق على ال�ساق»� ،أ�ضف �إىل ذلك �أن ال�شدياق كان يف م�صر
يف ال�سنة التي حررت فيها هذه املقامة.
«النفائ�س يف �إن�شاء �أحمد فار�س» وهو خمطوط ،ويحوي مقتب�سات من مقاالت
ال�شدياق باجلوائب.
(«(3(3الوا�سطة يف معرفة �أحوال مالطة» �أو«الوا�سطة �إىل مالطة» ،وقد اختلف امل�ؤرخون
حول زمن طبعته الأوىل ،فقيل �إنها ظهرت يف مالطة عام 1834م ،غري �أن هذا
الر�أي �ضعيف؛ وذلك لثالثة �أ�سباب� :أولها �أن عام 1834م هو العام الذي ارحتل
وجمع ما
فيه ال�شدياق من م�صر �إىل مالطة ،ولي�س من املعقول ت�أليفه الكتاب ْ
فيه من معلومات يف ب�ضعة �أ�شهر� ،إال �إذا كان امل�ؤلف قد اعتمد يف ت�أليفه على
م�شاهداته خالل ال�شهور التي ق�ضاها يف مالطة قبيل �إقامته يف م�صر ،وكذا قراءاته
عنها ،والثاين �أن وظيفته كمراجع ومرتجم يف اجلمعية الربوت�ستانتية مل ت�سمح له
بت�أليف هذا النوع من امل�صنفات �أو طباعته ،وثالث هذه الأ�سباب �أن ال�شدياق
مل يذكر �شي ًئا عن هذه الطبعة ،بل ذكر يف كتابه ال�ساق �أن �أحد املطارنة �سرق
بع�ض ال�صفحات من كتاب الوا�سطة للو�شاية به ،وقيل �إن الطبعة الثانية ظهرت
منجمة على �شكل مقاالت يف تون�س على �صفحات جملة الريا�ض التون�سي ،ثم
طبعت مكتملة عام 1867م ،مع كتابه ك�شف املخبا ،والطبعة الثالثة يف مطبعة
اجلوائب بالأ�ستانة (1299هـ1881 /م) .وين�ضوي م�ضمون الكتاب حتت مظلة
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كتب الرحالت؛ �إذ عني م�ؤلفه باحلديث عن مالطة (موقعها اجلغرايف ،و�سكانها،
وطبائعهم ،وعاداتهم ،وتقاليدهم ،)...ويتميز هذا الكتاب عن �أمثاله يف القرن
التا�سع ع�شر بثالث مميزات؛ �أولها :دقة املعلومات الواردة يف منت الكتاب؛ لذا
م�صدرا للمعارف الأدبية وال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية والدينية
ُيعد بحق ً
عن جزيرة مالطة يف هذه احلقبة ،وثانيها� :أن امل�ؤلف مل ِ
يكتف مبا كتب عن مالطة
يف حت�صيل معارفه وحتليلها وتقييمها؛ بل كان �أقرب �إىل علماء االجتماع والإح�صاء
يف ا�ستق�صائه للمعارف عن طريق املالحظة وامل�شاهدة ،وثالثها� :أن عني االنبهار
واملبالغة يف الو�صف تكاد تكون منعدمة يف هذا الكتاب ،فكان الكاتب واث ًقا
انتقائيا فيما �أراد
من نف�سه معت ًّزا ب�أ�صولهً ،
غيورا على قوميته ،عمي ًقا يف انتقاداتهًّ ،
ابت�ضاعه من م�شاهداته من مظاهر احل�ضارة واملدنية� .أما عن �أ�سلوبه فكان �أقرب �إىل
الأ�سلوب العلمي املت�أدب ،وجمع يف معاجلة حمتواه بني املنهج الو�صفي التحليلي
واملنهج النقدي ،ويعد يف جممله احللقة الأوىل من وجهة نظر ال�شدياق جتاه احل�ضارة
والثقافة الغربية ،الأمر الذي يربر و�ضعه هذا الكتاب مع كتابه «ك�شف املخبا عن
فنون �أوربا» يف جملد واحد يف طبعته الثانية بتون�س ،وقد �أراد من ذلك الت�أكيد على
�أن الكتاب الثاين هو املتمم لكتابه الأول.

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

ت�أليف
�أحمد فار�س ال�شدياق

ُطبع لأول عام (1283هـ1866/م)

مقدمة

()1

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
جزاء ح�سابًا .و�ألهم
احلمد هلل الذي �أح�صى كل �شيء كتابًا ،و�أعد للمتقني ً
ابن �آدم �أن ي�ضرب يف الأر�ض ويكدح لنف�سه ك َْد ًحا ،ويجوب مناكب البالد وي�سعى
ليدرك جُن ًْحا .وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد ر�سوله الذي بهرت �آيات نبوته
الناظرين ،وبزغت �شم�س دينه ف�أَفَل منها �سها الكافرين .ونادى باحلق فزهق الباطل
وامحَّ َ ى طَ َل ُله ،و�أنذر ف�أرهبَ ،وب َّ�ش َر ف�أرغب ،وطاب مقاله ومقوله .وخري من دعا و�أمر،
ونهى و َز َجر .ووعد ف�أجنز ،وقال� ،أطنب �أو �أوجز .و�أر�شد فهدى ،و�أجدى من اجتدى.
�صالة و�سال ًما دائمني ،متالزمني متالئمني .وعلى �آله وعرتته ،و�أ�صحابه وع�شريته .ما
�سرى ال�ساري ،وطلعت الدراري.

( )1هذه املقدمة و�ضعها امل�ؤلف يف الأ�صل لكتابي «الوا�سطة يف معرفة �أحوال مالطة» و«ك�شف املخبا عن فنون
�أوربا» ،حيث ُن�شِ َرا م ًعا يف الطبعة الأوىل والثانية يف حياة امل�ؤلف( .هذا الهام�ش ي�شري �إىل �إ�ضافة مراجعي مكتبة
الإ�سكندرية للن�ص الأ�صلي للكتاب ،و�سوف ي�ستعمل الرمز (م) الح ًقا للإ�شارة �إىل ذلك).
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(�أما بعد) ف�إن الأ�سفار طاملا ذكرها الذاكرون ،وبالغ يف و�صفها الوا�صفون.
و�س َم ْت ِه َّم ُته .و َذ َّمها من ق�صر عنها ،ومل يجن منها.
فمدحها من َعل َْت مروءتهَ ،
فمنهم من �شبه �صاحبها بدر �إن مل ينقل مل يكن يف التيجان من�ضو ًدا ،وبهالل �إن مل
بدرا م�شهو ًدا .ومنهم من زعم �أنها احلاملة على الذُّ لّ  ،امل�ضيعة حل�سب
َي ْ�س ِر مل َي ِ�صر ً
ال�شكْ ل((( .و�إن ال�شيء �إمنا َي ْر ُزن �إذا كان
املرء واملوقعة له يف ُّ
ال�ضلّ ((( .واخلمول وعدم َّ
يف م�ست َق ِّره ،حتى عرفوا الظلم �أنه و�ضع ال�شيء يف غري َم َق ِّره .ومعلوم �أن حمل العرب
مباين ملحل العجم .فك�أن �أحد الفريقني �إذا جاوز حمله فقد ظلم� .إىل غري ذلك من
تناق�ض العبارات واالعتبارات .كما جرت بذلك عادة البلغاء يف املحاورات� .إذ كل
حكم وق�ضية من الق�ضايا اجلارية �أطالوا فيها املقال .وجالوا فيها من حيث ال جمال.
كاعتزال النا�س واالنفراد عنهم .واملخالطة لهم والأخذ منهم .فبع�ضهم �آثر الأول.
و َو َّد لو يق�ضي عمره على ُق َّنة جبل((( .وبع�ضهم �شبه الزحام ،مبنهل عذب لذي
الأُ َوام((( .و�أمثال ذلك ال حت�صى .وال ُت َع ّد وال ت�ستق�صى .فكان الركون �إىل ما قالوا،
واملعول على ما فيه جالوا و�أطالوا .غري ها ٍد وحده �سبي ًال قوميًا .وال ٍ
�شاف َك ِل ًيما(((� .إال
َّ
�إذا امتحن الناقد اللبيب بنف�سه �أي الفريقني �أ�صدق قيالً ،و�أهدى �سبيالً .واطلع على
ال�ضلّ  :ال�ضالل( .م).
((( ُّ
ال�شكْ ل :الدالل( .م).
((( َّ
((( ُق َّنة جبل� :أعاله( .م).
((( الأُ َوام :ال َعطَ �ش( .م).
جريحا( .م).
((( َك ِل ًيماً :
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ماذا حملهم على الذم وال َق ْدح ،والثناء واملدح .و َما َز((( املعلم من املجهل .واخلايل من
املع�ضل .فهو حينئذ خبري و�أي خبري .غري مفتقر �إىل نا�صح منهم و ُم�شري .واحلا�صل
ومطلبا هو ُم ْق َت ِفيه .و�أن ما ق�ضى اهلل يكون� .سواء �أَ َذ َّم
�أن لكل امرئ �ش�أنًا يعنيهً .
الذا ّمون �أم مدح املادحون؟ هذا وقد كنت يف عنفوان �شبابي .وجدة جلبابي .و�إزهار
ِ�س ِن ّي .وازدهار ذهنيَ .ل ِه ًجا بال�سفر واالغرتاب ،والرتحل عن الوطن والأ�صحاب.
قب�سا.
�إىل بلد َي ْن ضُ� ر فيه غ َْر�سي .وتطيب فيه نف�سي .و�أقتب�س فيه من م�صابيح العلم ً
و�أَ ْل ِفي(((� ،إذ الدهر يل موح�ش ،خلي ًال ي�صادقني م� ًؤن�سا .حتى �أدتني �أعمال حابطة،
�إىل جزيرة مالطة .ف�أَ ْل َف ْي ُتها ال كما �أَ َّملْت .وك ََاب ْد ُت منها ما ال يفي مبا عنه َت َر َّحلْت.
َف َع َّن يل �أن �أُ ِ
طَن منها .و�أك�شف خمب�أها ملن رغب فيها �أو عنها .ف�أَ َّل ْفت فيها
ظْهر ما َب َ
كتابًا �سميته «الوا�سطة يف معرفة �أحوال مالطة»((( ثم ملا ر�أيت �أن هذا ال�شرح ال يروي
مق�صورا على و�صف اجلزيرة .وهي من ال�صغر بحيث
غليالً ،وال ي�شفي عليالً؛ لكونه
ً
ال متكن الوا�صف من �أن يطيل فيها من القول م�أثوره� .أو ي�ضيف �إليه فوائد تاريخية
هائما ِب�س ْف ٍر طريف� .إىل �أن
حائما على مورد الت�أليف .وقلبي ً
خطرية .ظل خاطري ً
الد ِرنة ،نحو �أربع ع�شرة
مكنتني التقادير املمكنة ،بعد َل ْب ِثي((( على تلك ال�صخرة َّ
�سنة ،من ال�سفر �إىل بالد الإنكليز املتمدنة .فاغتنمت هذه الفر�صة َع ِجالً .وظننت
وعولت على �أن �أ�شفع ت�أليف الوا�سطة برحلة َي ْع ُظم َو ْق ُعهاَ .وي ُع ّم
�أين �أدركت �أَ َمالًَّ .
ال�شيء :ف�صل بع�ضه من بع�ض( .م).
((( َما َزَ :ما َز
َ
((( �أَ ْل ِفي� :أَ ِجد( .م).
((( اكتفينا يف هذا امل�شروع باختيار اجلزء اخلا�ص بك�شف املخبا عن فنون �أوروبا.
((( ل َْب ِثيُ :م ُكو ِثي( .م).
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و�س َنح .وتارة �أنقل من الكتب
نَ ْف ُعها .ف�صرت �أقيد ما ّ
عن يل من اخلواطر يف و�صفهم َ
ما لي�س فيه للفكر م�سرح ،وللطرف �إليه مطمح .ف�إن �ش�ؤونهم مت�شعبة ،و�أحوالهم
م�ستغربة ،و�أَ ْنح َاءهم �شتى ،ومقا�صدهم ت�ستغرق و�ص ًفا ونع ًتا .ويعلم اهلل �أين مع كرثة
ما �شاهدت يف تلك البالد من الغرائب ،و�أدركت فيها من الرغائب .كنت �أب ًدا ُم َن َّغ�ص
العي�ش ُم َك َّدره .كمن فقد وطره ،ولزمته مع�سره .ال يروقني ن�ضار وال ن�ضرة ،وال نعمة
وال م�سرة .وال طرب وال لهو ،وال ح�سن وال زهو .ملا �إين كنت دائم التفكر يف خلو
ال�سلْوان.
بالدنا عما عندهم من التمدن ،والرباعة والتفنن .ثم تعر�ض يل عوار�ض من ُّ
اخت�صوا ب�أخالق ِح َ�سان .وكرم يغطي العيوب وي�سرت ما �شان(((.
ب�أن �أهل بالدنا قد ُّ
وال �سيما الغرية على احلرم ،و�صون العر�ض عما من هذا ال�صوب يذم .ثم �أعود �إىل
التفكر يف امل�صالح املدنية ،والأ�سباب املعا�شية .وانت�شار املعارف العمومية .و�إىل �إتقان
ال�صنائع .وتعميم الفوائد واملنافع .فيجفل ذلك ال�سلوان .و�أعود �إىل الأ�شجان .كذا
كانت حالة ال�سيد الأكرم امل�ؤن�س� .أمري الأمراء ح�سني با�شا من �أمراء تون�س .ف�إنه
لبث يف باري�س مدة طويلة ،وخواطره ببالده �أب ًدا م�شغولة .فكان يالزمه الأرق ،والهم
والقلق؛ حتى مكنه اليوم الباري تعاىل من حت�سني تلك احلا�ضرة .و�إمدادها باملرافق
الوافرة .فلله احلمد على بلوغ �إ ِْربه ،وح�صول مطلبه .ف�إن تبهية الأم�صار الإ�سالمية
�أ�شهى �إ ّيل واهلل من كل �أمنية .كيف ال ،وعن امل�سلمني كان �أخذ التمدن والفنون يف
الأع�صر الغوابر ،وكانوا قدوة يف جميع املناقب واملفاخر ،واملحامد وامل�آثر .وهذا التفكر
كثريا ما حملني على الإ�ضراب عن الت�أليف ،لعلمي
والأ�سف ،والتفكن امل�ست�أنفً .
اب( .م).
((( َ�شانَ َ :ع َ
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�أن كالمي فيه ال يكون �إال دون الت�أريف((( ،والتعريف .و�أنى ملثلي �أن يدرك جميع
ما عند �أولئك النا�س من االخرتاع ،والأحداث والإبداع� .إال �أن رغبتي يف حب
علي هذا اخلطب .و�أطالت
�إخواين على االقتداء بتلك املفاخر .هي التي �سهلت ّ
مرارا ،وتوكلت على الباري املعني �أن
باعي الق�صر .ف�أم�سكت القلم من بعد �إلقائه ً
مزارا .وحررت هذه
يك�شف لذهني ما عنه توارى .ومدين �إىل فكري ما �شط عنه ً
الرحلة و�سميتها «ك�شف املخبا عن فنون �أوربا» وذلك لأين مل �أقت�صر فيها على
�شرح ما عند الإنكليز وحدهم من الفنون ،بل ا�ستطردت �إىل و�صف غريهم � ًأي�ضا
واحلديث ذو �شجون .وليكن معلو ًما عند القاري ،وال�سامع والداري� .أين يف كل ما
و�صفت به الإنكليز والفرن�سي�س وغريهم من �أهل �أوربا ،مل يمَ ِ ْل بي َه ًوى وال غر�ض
بغ�ضا �أو ُح ًّبا� .إذ لي�س يل ُحذْل((( مع �أحد منهم وال �ضلع .وال انحراف وال ميل
ً
وال َ�ض ّر وال نفع .و�إمنا رويت عنهم ما رويت ،وحكيت ما حكيت .بح�سب ما ظهر
يل �أنه ال�صواب ،فال ينبغي �أن يحمل قويل على �ضغن �أو �إغ�ضاب .و�أعوذ باهلل من
�أن �أبخ�س النا�س �أ�شياءهم ،ف�أتعمد القول فيما �شانهم و�ساءهم� .إال �أنه ال ينكر �أن
الإن�سان حمل النق�ص واملعيب ،و�أنه قل من ينظر �إىل نف�سه بعني املُ ِ�صيب .وكذا
كنت �أقول للإنكليز ،فلم يكن �أحد منهم ينكر قويل �أو ين�سبه �إىل التعجيز .ثم �إين
بعد الفراغ من حترير الرحلة امل�شار �إليها عر�ضت عوار�ض كثرية ،و�أحوال خطرية.
كحرب �أمرييكا وبوالند مثالً ،وكزيادة يف عدد �سكان املمالك �أو يف �أعمالهم مما
((( الت�أريف :التق�سيم( .م).
((( ُحذْ ل� :أ�صل �أو قرابة( .م).
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ا�ستعظمه النا�س و�صار لهم �شغالً .من جملة ذلك ما جرى يف املمالك الإ�سالمية
ن�صبا
من التح�سني والتنظيم ،والرتتيب والتتميم� .إال �أين ر�أيت �إيداعها يف الرحلة ً
�صفحا ،و�صدفت ك َْ�ش ًحا� .إذ
م�ست�أن ًفا ،و�شغ ًال ال ينتهي وال ُي�ستوفى.
ُ
ف�صرفت عنه ً
حوادث الدهر� ،أكرث من �أن يح�صرها ِذ ْكر� ،أو يحيط بها َز ْبر(((.

((( َز ْبر :كتاب( .م).

من مالطة �إىل �إنكلرتة

()1

مر�سى م�سينة

�أقول بعد احلمد هلل �إنه يف ال�ساعة العا�شرة من �صباح ال�سبت املوافق لثاين يوم
من �أيلول �سنة 1848م �سافرنا من مالطة �إىل �إنكلرتة ،وبعد نحو �ساعتني غابت عنا
الر�ضي:
�أر�ضها ،ولكن مل �أقل كما قال ال�شريف ّ
و َتل َّف َتت عيني َف ُم ْذ َخ ِف َيت

الط ُل ُ
َع َّنا ُّ
ول تلفّت القلب

وبعد خم�س �ساعات ظهرت لنا �أر�ض جزيرة �صقلية ،ويف نحو ال�ساعة الثامنة من
�صباح الغد �أر�سينا يف مر�سى م�سينه ،وكان فيه يومئذ بوارج ملك نابويل حل�صار البلد،
فكانت تطلق املدافع عليه وي�أتيها جوابها من القلعة؛ فلذلك مل نقم بها �إال بع�ض دقائق.
نبذة عن �صقلية

ويقال� :إن �سكان �صقلية الأقدمني كانوا من �إ�سبانيا ،وكان يقال لهم �سيكاتي،
ثم قدم �إليها الأطرو�سكان من �إيطاليا يف �سنة  1294قبل امليالد ،ثم ا�ستوطنها
( )1مل يق�سم امل�ؤلف هذا الكتاب �إىل ف�صول �أو �أبواب؛ ومن ثم ارت�أت اللجنة العلمية و�ضع هذه العناوين للإي�ضاح
والتي�سري( .م).
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الفينيقيون واليونانيون ،ثم جاء القرطاجنيون وا�ستولوا على اجلزيرة كلها �إىل �أن
�أخرجهم منها الرومانيون.
ويف �سنة  821للميالد فتحها امل�سلمون ،وجعلوا مقر احلكومة يف بالرمو ،ولبثوا
فيها مائتي �سنة �إىل �أن �أخرجهم منها الأمري روجر الروماين ،ويف تاريخ الرومانيني
لغيبون �أنها فتحت يف زمن امل�أمون يف �سنة  ،823وزعم بع�ض امل�ؤخرين �أنها كانت
مت�صلة بالأر�ض فف�صلتها الزالزل املتتالية.
نابويل مدينة العواجل

ويف نحو ال�ساعة احلادية ع�شرة من �صباح االثنني بلغنا نابويل ،وهي مدينة
ظريفة م�شهورة بكرثة ال َع َواجل((( واملالهي واحلظ واملتنزهات الزهية والفاكهة
الرخي�صة الطيبة ،وفيها عدة كنائ�س ح�سنة ،و�أح�سن طرقها حيث احلوانيت العظام
الطريق امل�سمى توليدو .ولوال �أن مملكة نابويل عر�ضة للزالزل لكانت �أح�سن بقاع
الأر�ض خل�صبها واعتدال هوائها.
من �شيفتافكيه �إىل ليفورنو

ثم �سافرنا منها يف ذلك اليوم فو�صلنا �إىل �شيفتافكيه يف �صباح الثالثا ف�أقمنا
فيها �ساعات ،ولي�س فيها �شيء يقر العني ،ثم �سافرنا منها يوم الثالثا وقد تزودنا بع�ض
فاكهة فو�صلنا �إىل ليفورنو يف �صباح الأربعاء ،وظاهر هذه املدينة للناظر دون ظاهر
((( ال َع َواجل :ال�سيارات( .م).
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نابويل لكنها من داخل �أكرب ،وطرقها �أو�سع ،وبنا�ؤها من ال ُآج ّر املحكم ،وديارها �شاهقة
�إال �أنها لي�س لطرقها مم�شى على اجلوانب للنا�س ،وكذا هي مدينة نابويل ومر�سى
ليفورنو ح�سن ،وفيها ملهى وعدة �أعالم ومدرا�س لليهود ،يقال �إنه �أعظم مدرا�س لهم
يف �أوربا ،ومكتبة موقوفة ،وهي ذات �أ�شغال وجتارة و�أهلها نحو  .76.000ويف القرن
الثالث ع�شر مل تكن �إال قرية حقرية.
جينوى مدينة ال�صروح

ثم �سافرنا منها �إىل جينوى فبلغناها فجر اخلمي�س ،وهذه املدينة م�شهورة بكرثة
جدا ،وفيها ق�صور كثرية من املرمر وب�ساتني
ال�صروح((( العالية والديار ال�شاهقة((( ًّ
نا�ضرة وفاكهة طيبة ،وهي يف نَ ْج َوة((( من الأر�ض متفاو�ضة الو�ضع ،وطرقها �أ�ضيق من
طرق ليفورنو ،ولهذا كانت عواجلها �أقل من تلك� ،إال �أن ال�شم�س ال ت�ستحكم يف
م�سالكها لكرثة �شرفات الديار املائلة ،فك�أنها مبنية من �أ�صلها حلجب ال�شم�س ،وفيها
جدا �إذا نظرت
َح َوانيت((( بهيجة وال �سيما حوانيت ال�صاغة ،ولها قنطرة قدمية �شاهقة ًّ
منها �إىل احل�ضي�ض((( َها َل َك ارتفاعها ،وفيها الفاكهة الطيبة واخلبز النظيف وحمل
قهوة يف غ َْي َ�ضة((( �أنيقة ،وهي يف احلقيقة نزهة للناظرين وما �أ�شبهها �إال بدم�شق ،ولي�س
على من يدخلها �أن يدفع �شي ًئا.
ال�ص ُروح :املباين العالية( .م).
((( ُّ
((( ال�شاهقة :العظيمة االرتفاع( .م).
((( ال َن ْج َوة :مرتفع من الأر�ض( .م).
((( َح َوانيت :جمع «حانوت» ،وهو حمل التجارة( .م).
((( احل�ضي�ض :قرار قاع الأر�ض ،كل ما َ�س َفل( .م).
((( غ َْي َ�ضة� :شجر كثيف ُم ْل َت ّف( .م).
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كان ت�أ�سي�سها يف �سنة  707قبل امليالد ،وكانت يف زمن دولة الرومانيني حافلة
وبرا ،ويف مدة احلرب ال�صليبية
َغ َّناء .ويف القرن احلادي ع�شر امتدت جتارتها ً
بحرا ًّ
 وذلك نحو �سنة � - 1065صارت ُم َ�ض ِاه َئة((( لفيني�سيه يف الغنى والرثوة؛ حيثكانت مور ًدا للع�ساكر التي كان يراد جتريدها �إىل البالد امل�شرقية ،ثم وقع فيها من الفنت
والتحزب ما �أ�ضعف دولتها ،فدخلت يف حماية دولة فرن�سا ،ثم يف عهدة �شارلكان (�أي
كارلو�س اخلام�س ال�شهري) فا�ستخل�صها من الفرن�سي�س و�صارت تتحزب مع �إ�سـبانيا
عليهم ،ويف �سنة  1796ا�ستوىل عليها الفرن�سي�س � ًأي�ضا ،ويف �سنة  1800حا�صرهم
ح�صارا �شدي ًدا فا�ضطروا �إىل ت�سليمها ،ثم
فيها الإنكليز والرو�س وع�ساكر �أو�سرتيا ً
رجعت �إىل عهدة فرن�سا .ويف �سنة املهادنة وهي �سنة �ُ 1814س َلّمت مللك �سردينية.
مدينة مر�سيلية

ثم �سافرنا منها يوم اخلمي�س بعد الظهر فبلغنا مر�سيلية يف ال�ساعة العا�شرة
من �صباح يوم اجلمعة ،ولهذه املدينة مر�سى عظيم ي�سع �أل ًفا ومائتي �سفينة وال يزال
خليجا من البحر وو�صلوه به،
م�شحونًا بالبواخر ،ولكرثة ورود املراكب �إليها قطعوا ً
وفيها عدة مكاتب وملهى يعد من �أح�سن مالهي �أوربا ،وب�ستان للنباتات ومكتبة
موقوفة وم�صرف ف�سيح � -أعني البور�س ،ويف �ضواحيها �أكرث من خم�سة �آالف دار،
ولها جتارة وا�سعة مع امل�شرق و�إفريقية و�أمرييكا و�إنكلرتة والبحر الأ�سود ،كان ت�أ�سي�سها
يف �سنة  599قبل امليالد ،وكانت يف الزمن القدمي ملحقة بواليات الرومانيني ومنها
تو�صلوا �إىل فتح فرن�سا.
((( ُم َ�ض ِاه َئة :م�شاكلة( .م).
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ويف هذه املدينة حمالٌّ عظيمة للقهوة مغ�شاة حيطانها و�سقوفها باملرايا والنقو�ش
والتماثيل ،و�أمامها م�صاطب يقعد عليها النا�س و�إن مل ي�شرتوا �شي ًئا منها ،و�أهل املدينة
خا�صا ،ويف بع�ضها ترى
ي�صرفون فيها �أكرث �أوقاتهم كل طبقة منهم تنتاب منها حم ًّال ًّ
قيانًا ح�سانًا يغنني وهن كا�شفات ال�صدور ،وعند ملهاها عدة ديار ت�سكنها املوم�سات
يدعون الغادي والرائح ،وهي و�سخة احلارات والأطراف لكنها بهية احلوانيت والديار
مبلطة الطرق ،ولي�س يف ديارها مراحي�ض ،و�إمنا يجمعون �أقذارهم يف وعاء �إىل �أن ي�أتي
رجل معه عجلة وعليها برميل كبري ،فيناولونه الوعاء فيفرغه يف الربميل ،وما يجمعه
فيه ف�إنه يبيعه لتدميل الأر�ض((( .وال �أعرف مدينة �أخرى بهذه ال�صفة ،ومنهم من
يقذف بالأقذار �أمام البيوت ليالً؛ فلهذا ي�شم املا�شي يف �أكرث طرقها رائحة كريهة،
(((
كبريا من م�سافة
نهرا ً
وما�ؤها يف بع�ض الديار �أُ َجاج  ،ولعدم االكتفاء به نهروا �إليها ً
ج�سرا
نحو �ستني ميالً ،ف�أحوج ذلك �إىل �أن ينقبوا له بع�ض اجلبال ،ثم بنوا عليه ً
عظيما ي�شتمل على ثالثة �صفوف من القناطر بع�ضها فوق بع�ض ،ويف كل �صف
ً
خم�سون قنطرة ،وارتفاع �أعالها من احل�ضي�ض نحو مائة وع�شر �أذرع ،وعر�ض املاء
اجلاري فيه ت�سع �أذرع ون�صف يف علو مثلها .وجميع �أحجار هذا اجل�سر �ضخمة جزيلة،
وبعد �إجراء هذا النهر كرثت عندهم احليا�ض والعيون ووفرت الفاكهة والبقول،
و�صارت ب�ساتينها يف غاية َّالر ْيع((( والن�ضارة.
((( تدميل الأر�ض� :إ�صالحها وح�سن معاجلتها( .م).
((( �أُ َجاج� :شديد امللوحة( .م).
الر ْيع :النماء والزيادة( .م).
((( َّ
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ويف هذه املدينة عدة َع َر َ�صات((( حمفوفة بال�شجر يتم�شى فيها النا�س ،وت�ضرب
فيها �آالت الطرب الع�سكرية ،ويف �أحد هذه املما�شي حوانيت تفتح خم�سة ع�شر يو ًما
يف ال�سنة ،جتمع �إليها جميع التحف والطرائف ،و�أكرث الباعة فيها بنات ح�سان ،ف�إذا
مررت بحانوت حرت بني �أن تنظر �إىل البائعة �أو �إىل البياعة .وفيها يوجد � ًأي�ضا حمال
للعب والغناء واللهو ،وم�شاهدة غرائب الأ�شياء م�صورة على خارج املحل دلي ًال على
وجود �أعيانها يف داخله.
وقد �أخربين من يوثق به �أنه �شاهد فيها امر�أة ورج ًال قد ع�صب على عينيها مبنديل
لكيال تب�صر احلا�ضرين ،ثم جعل ي�أخذ من بع�ضهم خامتًا ونحوه ويجعله يف كفه مطبقة
درهما قيمته ع�شرون
عليه ،ثم ي�س�أل املر�أة عما بيده فتجيبه وال تخطئ ،و�أنه �أخذ مرة ً
فرنكا و�س�ألها ،فقالت :يف يدك درهم قيمته ع�شرون ً
ً
فرنكا ،فقال :ويحك لي�س يف هذه
البالد درهم على هذا ال�ضرب ،فقالت :بلى ،ولكنه من �ضرب ال�صني ،وكان كذلك.
و�س�ألها مرة �أخرى عن درهم فرن�ساوي ،ف�أجابته ب�أنه ي�ساوي كذا وقد �ضرب
�سمعت ذلك �أعظمته ملا �أنه كان �أول مرة طرق م�سمعي ،ثم ملا
يف عام كذا ،فلما
ُ
�شاهدته عدة مرار مبر�أى العني يف باري�س ولندرة �سقط اعتباره من بايل� ،إذ حتققت �أن
مع ال�س�ؤال الذي يلقيه الرجل على املغم�ض العينني ينبهه على نوع ذلك ال�شيء
امل�سئول عنه بلحن من القول ال يدركه �إال هو ،وعلى كل حال ففي التلقني والتلقن
((( َع َر َ�صات� :أماكن وا�سعة لي�س بها بناء( .م).
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حذق ودربة ،ويف اجلملة ف�إن مر�سيلية �إمنا ي�ستح�سنها من قدم �إليها من البالد امل�شرقية
ال من باري�س ولندرة.
ثم �سافرنا من هذه املدينة يف ال�ساعة الرابعة يوم الأحد يف �سكة احلديد ،فكان
منظر �أبهج منه .و�أظن �أن
البحر عن �شمالنا واجلبال والغيا�ض عن مييننا ،فلم يكن ٌ
غيا�ضا وحدائق.
بالد فرن�سا �أكرث بالد الدنيا ً
وكثريا ما كنا ن�سري يف حافلة املجد نحو �ساعة ون�صف بني الأُ ْجم((( ،وال�سبب
ً
يف تكثريها احتياجهم �إىل الوقود ،بخالف بالد الإنكليز ف�إن �أكرثها �سهول ومروج
وحقول ال�ستغنائهم عن احلطب بفحم احلجر .ويف فرن�سا اجلنوبية تنبت جميع
الأ�شجار املعروفة عندنا ،وذلك كالتني والربدقان والعنب والزيتون والليمون مما هو
معدوم يف بالد الإنكليز((( ،غري �أن كروم العنب عندهم ال تبلغ يف النمو والكرب كروم
ال�شام .ويف م�سافة الطريق دخل الرتل يف قبوة مظلمة منقورة يف ال�صخور ،ف�سار فيها
عظيما ملن مل ير مثله من قبل.
نحو ع�شر دقائق فكان � ًأمرا ً
مدينة ليون

ثم بلغنا مدينة ليون بعد �سفر نحو �أربع �ساعات مل يغب فيها عن �أب�صارنا ذلك
املنظر الأنيق .وهذه املدينة و�سخة الطرق والأزقة غري �أنها ح�سنة املوقع ،وحوانيتها
((( الأُ ْجم :جمع «الأَ َجمة» وهي ال�شجر الكثري امللتف( .م).
((( �أي الإجنليز( .م).
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وا�سعة عظيمة ،وفيها معامل لثياب احلرير والقما�ش وحريرها م�شهور ،ف�أما ال�شريط
ونحوه ف�إنه ي�صنع يف �صنت �إتيان .ولها ٍ
مما�ش ح�سنة وملهى عظيم ومكاتب عديدة
ومدر�سة ملوكية ،وحمكمة جليلة هي من فاخر البناء ،ومكتبة موقوفة ومتحف
وب�ستان للنباتات ،وعدد �أهلها نحو  .330.000وفيها يجتاز نهران �أحدهما يقال له:
«رون» والثاين «�صون» ،ت�سري فيهما بواخر م�شحونة بالب�ضائع واملرية ،ومتر على جملة
ممتدا �إىل بحر مر�سيلية .وال تكاد
نهرا واح ًدا ًّ
مدن من بالد فرن�سا ،ثم يلتقيان وي�صريان ً
مت�ضي �سنة من دون �أن تزخر �شواطئه على الأر�ضني ،وقد طغى يف هذه ال�سنة حتى
كثريا من البيوت واجل�سور،
كانت النا�س ت�سري يف �شوارع املدينة يف قوارب ،فهدم ً
كثريا من املا�شية والنا�س ،و�أتلف الغالل فيما جاوره ،فانتحى �سائر �سكان
و�أهلك ً
فرن�سا �إىل �إمدادهم و�إغاثتهم ،واقتدى بهم الإنكليز � ًأي�ضا ،وعلى هذا النهر ج�سور من
حديد وحجر وعدة مغا�سل للن�ساء.
�إىل باري�س

ثم �سافرنا منها يف ال�ساعة الرابعة من يوم الثالثا يف حافلة املجد املعروف
برجا يف ال�ساعة ال�ساد�سة من اليوم الثاين ،ومنها �سافرنا يف
بالدليجان�س ،فبلغنا ً
�سكة احلديد �إىل باري�س فو�صلنا �إليها يف ال�ساعة الرابعة من �صباح اخلمي�س ،و�سي�أتي
و�صف هذه املدينة بعد فراغي من و�صف �إنكلرتة �إن �شاء اهلل.
و�إمنا �أقول هنا �إنا ملا و�صلنا �إليها كانت ال�سيا�سة جمهورية؛ �إذ كانوا قد خلعوا
الملْك ،ففر بنف�سه و�أهله �إىل بالد الإنكليز ملج�أ الفارين
الم ِلك لوي فيليب عن ُ
َ
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وم�أمن القارين ،ومع ما ح�صل فيها وقتئذ من ال�شغب و�سفك الدماء فلم يكد
غا�صة((( بالنا�س.
الإن�سان يتميز املفجوع من �أهلها من املغبوط ،ف�إن منتزهاتها بقيت َّ
�إىل كايل

ثم بعد �أن لبثنا يومني يف باري�س �سافرنا يف �سكة احلديد �إىل كايل �أو كال�س،
وذلك يف ال�ساعة الثانية بعد الظهر من يوم الأربعاء الواقع يف ال�سابع والع�شرين من
م�ساء.
�أيلول ،فبلغناها بعد ال�ساعة ال�سابعة ً
وكايل هذه �إحدى ف َُر�ض فرن�سا املقابلة لإنكلرتة ،وهي دون بولون ،وكانت
�ساب ًقا حتت ا�ستيالء الإنكليز �أيام حروبهم مع الفرن�سي�س ،وبقيت يف �أيديهم مائتني
وثالث ع�شرة �سنة ،ثم ا�سرتجعها الفرن�سي�س يف ع�صر امللكة ماري �سنة 1558م.
فلما بلغها اخلرب �أظهرت من احلزن ال�شديد ما قيل �إنه كان �سبب موتها ،وقالت:
«�أموت ويف قلبي ا�سم كايل مكتوبًا» ،فكانت كايل عندها �أخت حتى عند الفراء ،وبقيت
نورماندي واجنو ومني وطورين وبواتو وبريتاين وغريها بيد الإنكليز نحو �سنة .292
ال�سفر �إىل لندرة

و�أوفق لنا �أن وجدنا باخرة معدة لل�سفر �إىل لندرة فركبنا فيها و�سارت َم ِاخ َرة
بنا ،و�أول ما دخلت يف نهر التام�س انحجبت عنا ال�شم�س واكت�سى اجلو �سحابًا ،وكان
مظلما يق�ضي بالأ�سف على �شم�س مالطة.
ماطرا ً
يو ًما ً
(((

غا�صة :ممتلئة( .م).
((( َّ
((( َم ِاخ َرة :ال�سفينة التي ت�شق املاء وتدفعه ب�صدرها( .م).
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وهذا النهر يختلط بالبحر امللح وت�سري فيه ال�شم�س نحو خم�س �ساعات �إىل
�سريا خفي ًفا ال ا�ضطراب
لندرة ،وال�سفر فيه بهيج من جهة �أن ال�سفينة ت�سري فيه ً
فيه ،وترى فيه من البواخر ال�صاعدة واملنحدرة ما ي�شغل اخلاطر ،وله عند الإنكليز
�ش�أن عظيم .ويحكى عن امللك جام�س الأول الذي �أحلق حكومة مملكة �سكوتالند
ب�إنكلرتة �أنه ملا نقم على �أهل لندرة �أ�شياء �أنكرها� ،أراد �أن ينتقل ديوانه منها ،فقال له
�ضابط البلد ويقال له بلغتهم «مري»�« :إذا كان ال بد من ذلك فال تنقل نهر التام�س
معك» ،وهو كالم بليغ ي�شري �إىل �أن �أهل املدينة رمبا ي�ستغنون عن امللك بوجود هذا
النهر؛ لأنه من �أعظم الأ�سباب املي�سرة للتجارة ،ولواله ملا ح�صلت لندرة على هذه
الرثوة وال�سعة .وامل�أكول وامل�شروب يف هذه ال�سفن التي تنقل الركاب من فر�ض
جدا .ف�إن قنينة ال�شراب يف تلك الفر�ض ت�ساوي
بالد فرن�سا و�أكرثها للإنكليز غاليان ًّ
ً
فرنكا ،ويف ال�سفن �ستة فرنكات .وق�س على ذلك.
�إىل بلدة «وير»

ثم ملا بلغنا لندرة �أخذت �أثقالنا �إىل الكمرك وفت�شت ،فلم يجدوا فيها ما
يوجب الأداء �إال �أنا �أدينا على كل �صندوق وكل حاجة م�ستقلة نحو خرج وغريه
ن�صف �شلني ،ثم تبو�أنا حم ًّال يف �إحدى الديار وبعد �أن ا�سرتحنا �سافرنا منها يف �سكة
احلديد �إىل بلدة «وير» بق�صد امل�سري منها �إىل القرية التي ي�سكن فيها الدكطور «يل»
معار�ضا ترجمتي بالأ�صل الذي �أترجم منه.
الذي اعتمدته اجلمعية لأن يكون ً
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وكان للمذكور �شهرة عظيمة عند الإنكليز يف معرفة اللغات ال�شرقية ،وكان يف
جنارا ،لكنه �أكب على العلم وقد فات الثالثني �سنة فح�صل معلومات غري
مبد أ� �أمره ً
ي�سرية ،غري �أنه مل يتمكن من اللغات التي حاولها ،و�سي�أتي ذكره بعد هذا.
وحيث كان ا�سم القرية املذكورة مكتوبًا على �أثقالنا ،فلما بلغ َّالر َتل((( �إليها
و�ضعوها يف املوقف ونحن مل ن�شعر بذلك ،وبقينا �سائرين فيها حتى �إذا وقف الرتل
مرة ثانية �س�ألنا عنها ف�أخربنا ب�أنا جتاوزناها بنحو ثالثة �أميال ،فرجعنا �إليها م�شاة ،فوجدنا
مطعما ،فقلت لأحد
حاجاتنا �ساملة ،ف�سرت يف طلب �شيء للأكل فلم �أجد فيها ً
الوقوف� :أال جند طعا ًما هنا؟ قال :هلم معي ،ف�أخذين �إىل اجلزار؛ وذلك لأن مرادف
غالبا يف اللحم.
لفظة الطعام عندهم ي�ستعمل ً
قلت� :إين �أريد �شي ًئا �آكله؛ فدلَّني على حانوت بقربه ،فتوجهت فلم �أجد �إال
اخلبز ،قلت :ما اخلبز وحده �أريد ،فدلني على دكان �آخر ،فذهبت فوجدت به الفطري
خائبا ،ولقيت بع�ض ال�شرطة فقلت له� :أال تهديني �إىل حمل للأكل؟
فقط ،فعدت ً
فدلني على مو�ضع زعم �أنه �شهري يق�صده جميع امل�سافرين ،فتوجهت فوجدت
�صاحبته امر�أة �ضخمة فظة حتاول �إظهار ال�سيادة والإمارة يف وجه قا�صديها ،ف�س�ألتها:
هل عندك ما ي�ؤكل؟ قالت :ما عندي �سوى البي�ض ،فتبلغنا مبا عندها ،ورجعنا �إىل
املوقف حتى جاء الرتل الذي ي�سري �إىل «روي�ستان» وهي قرية جامعة.
الر َتل :جماعة من ال�سيارات املتتابعة ،قطار( .م).
((( َّ
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وقد ذكرت هذه احلادثة هنا دلي ًال على ما ُيرى من الفرق بني بالد الإنكليز
وفرن�سا ،ف�إن القرى احلافلة يف هذه وال �سيما التي يقف فيها امل�سافرون يوجد فيها
كل ما ي�شتهي الإن�سان من امل�أكول وامل�شروب ،وحني كنا ن�سافر فيها وتقف حافلة
املجد كنا نرى الن�ساء يت�سابقن �إلينا حامالت لأطباق الفاكهة الطيبة ويعر�ضنها على
ال�س ْفر .وكنا جند � ًأي�ضا يف املطاعم كل ما ت�شتهيه الأنف�س.
َّ
«باريل» قرية الدكطور «يل»

ثم �سرنا �إىل روي�ستان ومنها �إىل قرية «باريل» ،وهي على بعد ثالثة �أميال منها،
فبلغناها يف ال�ساعة احلادية ع�شرة ليالً ،فتوجهت �إىل دار الدكطور «يل» فوجدته
م�ستعدا لتلقي الأحالم ال�سعيدة ،فقال يل :قد كتبت �إ َّيل اجلمعية تخربين بقدومك
ًّ
فينبغي �أن تذهب الليلة لتبيت يف خان القرية ،فبتنا فيها ويف الغد كتب �إىل اجلمعية
مريحا ف�شكروه على عنايته ،وكانت مدة
يخربهم ب�أنه �أكرم مثوايُ ،وعني ب�إنزايل منز ًال ً
�سفري من مالطة �إىل هذا املنفى ثمانية وع�شرين يو ًما.
�أحوال �إنكلرتة على وجه االخت�صار

ثم قبل ال�شروع يف الرتجمة ويف ذكر �شيء من �أحوايل ،ينبغي هنا �أن �أقدم كال ًما
يف �أحوال �إنكلرتة على وجه االخت�صار؛ ف�إن تف�صيل ذلك مرجعه �إىل كتب التاريخ
واجلغرافية ،ف�أقول� :إن الرومانيني كانوا ي�سمونها «بريتانيا»((( ،ويف الالتيني املتعارف
((( �أي بريطانيا( .م).
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ت�سمى «�إنكليا» ،ويف لغة �أهلها «�إنكالند» ومعنى الند� :أر�ض .وحني يذكرون بريتانيا
ف�إمنا يعنون بذلك �إنكلرتة ووال�س و�إرلند ،وهي منق�سمة �إىل اثنني وخم�سني كونيا
�أي والية ،منها اثنتا ع�شرة والية هي الأ�صول ،و�أ�شهر مدنها :دوفر ،ونروي�ش ،وهل،
ونيوكا�ستل ،وليفربول ،وبر�ستول ،وفلموث ،وبليموث ،وبورت�سموت ،و�أك�سفورد،
وبرمنهام ،ومن�ش�سرت ،و�شفيلد ،ونوتنهام ،وكمربيج ،ويورك ،وباث ،و�شلتنهام .وهي
كثرية معادن احلديد والفحم والق�صدير والر�صا�ص والنحا�س ،وحيواناتها �ضليعة
نهرا ت�صلح لل�سفر
ح�سنة ال�صورة ،وبها مراع وا�سعة ومروج ن�ضرية ،وفيها نحو خم�سني ً
�أ�شهرها التام�س ،وجبالها قليلة ال يبلغ �أعالها �أكرث من مائة ذراع ،وطول اجلزيرة كلها
ال يزيد على ثمامنائة ميل ،وعر�ضها يف بع�ض اجلهات ثالثمائة ويف بع�ضها �أقل.
وقبل فتح الرومانيني لها مل يكن عنها خرب يعتمد على �صحته ،وقد غزوها
مرتني ،وذلك يف �سنة  26و 55للميالد ،وكان عدد �أهلها حينئذ نحو مليون ،ويف �سنة
 1851بلغ عددهم  .17.452.262وعن غيبون �أن الرومانيني كانوا يح�سبون بريتانيا
مغا�صا لل�ؤل�ؤ ،وهو الذي دعاهم �إىل فتحها ،وبعد حرب �أربعني �سنة ا�ستولوا على
ًّ
�أق�صى �أطراف اجلزيرة.
وعدد من ولد فيها ويف وال�س يف �سنة  1854بلغ � 634.506أنف�س ،وعدد من
مات  .238.239وفيها � 11.077أبر�شية .ويقال� :إنها كانت يف الزمن القدمي مت�صلة
ب�أر�ض فرن�سا.
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قا�ضيا
ونقلت من جرنال التيم�س� :أنه يوجد يف �إنكلرتة و�إرالند �أربعة وخم�سون ً
قا�ضيا
يف املحاكم العليا تبلغ وظيفتهم  241.804لرية ،وثالثمائة وخم�سة وت�سعون ً
يف املحاكم الأدنى تبلغ وظيفتهم  292.663لرية ،فتكون جملة الق�ضاة .449وجملة
وظائفهم  534.447لرية .قال :ولكبري الق�ضاة ع�شرة �آالف لرية يف كل �سنة ،ولقا�ضي
حمكمة اال�ستدعاء �ستة �آالف .ويوجد يف بريتانيا  18.586من ال ِق ِّ�س ِي�سني املنتمني �إىل
الكني�سة املت�أ�صلة و 58.521من ق�سي�سي الكني�سة املتفرعة ،و�سي�أتي بيان الفرق بينهما،
و 1.093من ق�سي�سي الكني�سة البابوية ،و 1.477من طلبة علم الالهوت ،واملدر�سني
فيه ،فتكون اجلملة  30.647وعدد فقهاء ال�شرع  18.422ما عدا  16.763ما بني وكيل
دعوى وكاتب �صكوك ونحو ذلك ،وعدد الأطباء  18.728ما عدا التالمذة الذين
جراح ودوائي ،وي�ضاف �إليهم �أكرث من �ألف
دخلوا يف �سلك املتطببني و 15.163ما بني ّ
ومائة من معاجلي الأ�سنان ،و� 430صان ًعا لآالت اجلراحة .ف�أ�صحاب هذه احلرف الثالث
وين�ضم �إليهم يبلغون ،110.730
�أعني الق�سي�سية والفقهية والطبية ،ومن يتعلق بهم ّ
وعدد امل�ؤلفني و�أهل الأدب  2.866منهم �أربعمائة و�ستة وثالثون م�ؤل ًفا يكتبون لنا�شري
الكتب ،و 1.302ما بني كاتب ونا�شر.
وعدد �أهل ال�صنائع الظريفة  8.600من جملتهم َّالر َّ�سامون ،وعدد املدر�سني
يف العلوم �أربعمائة و�ستة و�ستون ،وعدد املهند�سني  ،3.009وجملة امل�شتغلني بالتعليم
والتخريج  106.344منهم  34.378رجال و 71.966ن�ساء ،ويف عداد الأول 23.488
يعلمون يف املكاتب ،وُ 4.371ي َعل َُّمون مطلق التعليم ،و 3.149يعلمون املو�سيقى،
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و 1.530يعلمون اللغات ،و 554يعلمون الهند�سة ،ويف الق�سم الثاين �أعني الن�ساء
 41.888يعلمن يف املكاتب ،و 5.259يعلمن مطل ًقا ،وبالتعليم  2.606يعلمن
املو�سيقى ،ويوجد �أكرث من �ألفني من الالعبني والالعبات يف املالهي ،فمن الرجال
 ،1.398ومن الن�ساء  ،643ومن �أهل املو�سيقى الرجال  ،3.668ومن الن�ساء ،432
وعدد الذين هم يف اخلدمة املدنية  71.191من �سن ع�شرين �سنة ف�صاع ًدا منهم
 37.698يف خدمة الإدارة املدنية ،و 29.785يف خدمة دواوين املريي ،و 3.768يف
خدمة دولة الهند ومقامهم يف بريتانيا.
قرية املتاعب وترجمة التوراة

ثم �إين �أخذت يف �أن �أذهب �إىل الدكطر «يل» يف كل يوم لأترجم التوراة ثم
علي �أيام حتى عيل �صربي؛ لأن هذه القرية
�أعود �إىل منزيل مالز ًما له .فلم مت�ض َّ
التي قدر اهلل �أن �أ�سعد النا�س برتجمتي فيها كانت من �أنح�س قرى الإنكليز ،على �أن
جميع قراهم ال َت ِليط((( بقلب الغريب ملا �سي�أتي.
ومل يكن فيها للأكل غري اللحم والزبدة املخلوطة باجلزر واخلبز املخلوط
بالبطاط�س واجلنب واللنب املذيق والبي�ض والكرنب ،وذلك يغني عن ذكر ما هو
معدوم فيها ،على �أن هذه اللوازم �إمنا كانت نفاية ما يوجد يف املدن ،ومن عادة الإنكليز
�أن يكون لهم بالقرب من القرى بليدة يباع فيها ما يلزم لهم من امل�أكول وامل�شروب
((( تليط :تلزق( .م)
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وامللبو�س والأثاث ،فيذهب �إليها الفالحون مرة يف الأ�سبوع وي�شرتون ما يلزمهم ،وقد
مير على البيوت لي ًال رجل ينفخ يف البوق تنبي ًها على ذهابه �إىل تلك البليدة فمن
�شاء �أن ي�شرتي �شي ًئا كلفه به وجزاه على ذلك ،وقد مير � ًأي�ضا جتار بعجالت فيها نحو
النب وال�شاي وال�سكر� ،أو يكون معهم راموز هذه الأ�شياء ليبعثوا منها للم�شرتي من
حوانيتهم ،ومبثل هذه الأ�سباب املتنوعة وال�صعوبة املربحة يح�صل الإن�سان ما ال بد
له لقوام عي�شه.
�أما حمار البحر وال�سرطان والأنكلي�س وهذا الذي ي�سمونه «الب�سرتا» وهو
�أطيب ما ي�ؤكل عندهم ،وهو يف �شكل الربغوث و�أكرب من ال�سرطان فال وجود لها
�ألبتة .و�أما ال�سمك فال يرد منه �إال مرة يف كل ثالثة �أ�شهر ،على �أن جميع �أ�صناف
�سمكهم م�سيخة �إال �صن ًفا منها يقال له «�سمن» وهو طيب لكن ال بالن�سبة �إىل �سمك
نهارا ،فرمبا كان عمر ال�سمكة بعد
بالدنا .وقد ي�ضعونه يف الثلج لي ًال ويعر�ضونه للبيع ً
�صيدها �أطول منه قبله .ولكن ربيب الثلج هذا ال وجود له �إال يف املدن.
فقراء الإنكليز و�أغنيا�ؤهم

و َم ْن قدم �إىل لندرة ور�أى فيها تلك احلوانيت العظيمة والأ�شغال اجلمة
والغنى والرثوة ،حكم على جميع الإنكليز ب�أنهم �أغنياء �سعداء ،ولكن هيهات ف�إن
وكثريا ما تقر�أ حكايات
�أهل القرى هنا ك�أهل القرى يف ال�شام ،بل هم �أ�شد ق�ش ًفاً .
تدل على ب�ؤ�سهم وق�شف معي�شتهم مما ال يقع يف بالد �أخرى .فمن ذلك حكاية عن
حائك �شكا حاله �إىل �إحدى الن�ساء املخدومات فقال« :يا �سيدتي �إين حائك ،و�إن
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يل امر�أة وثالثة �أوالد بقوا من ع�شرة فجعت بهم ،ودخلي من كدي الليل والنهار ال
يزيد على �سبعة �شلينات يف الأ�سبوع ،ولكن علي �أن �أعطي منها �شلي ًنا واح ًدا لأجل
النول ،و�أربعة يف ال�شمع الذي �أ�سهر عليه ،فقالت له :وكيف تعي�ش على هذا الدخل
القليل؟ قال :على قدر الإمكان.
�أال وقد م�ضى علينا �ستة �أ�شهر مل ن�شرت فيها رط ًال واح ًدا من اللحم ،بل ال
نقدر على م�شرتى احلليب �إال باجلهد ،فجلُّ طعامنا �إمنا هو ال�شعري وح�ساء املاء ،وقد
يكون لنا يف بع�ض �أيام الآحاد �إدام من البطاط�س� .أما �أنا فال �أبايل ف�إين قد �ألفت
الب�ؤ�س وال�ضنك ،ومذ �سنني عديدة مل �أعرف �شي ًئا من الدنيا �سوى الكد والكدح
املربح على قلة الأجرة ،ولكن همي بالأوالد وب�أمهم النحيفة» .اهـ.
فقوله� :إنه مل يقدر على �شراء احلليب مع كونه يف الريف �أرخ�ص الأ�شياء
وكثريا ما تقر�أ
بالن�سبة �إىل غريه يغنيك عن مزيد البيان فيما يكابده ه�ؤالء النا�سً ،
� ًأي�ضا يف �صحف الأخبار عن �أنا�س تركوا �أوالدهم من الإمالق �أو ماتوا من اجلوع
والربد �أو النوم على الأماكن الندية القذرة �أو ا ْع َت َف ُدوا((( فماتوا جو ًعا.
نعم �إنه يوجد م�ست�شفيات ومالجئ يقوم بها الأهلون �إمدا ًدا للفقراء والعاجزين
ونحوهم �إال �أنها رمبا كان عدد من فيها ال يقبل الزيادة� ،أو كان اللبث فيها ً
�ضنكا �أو
�صعبا ونحو ذلك.
الدخول �إليها ً
((( ا ْع َت َف ُدوا� :أغلقوا �أبوابهم ومل ي�س�ألوا �أح ًدا فماتوا جو ًعا( .م).
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وقد يبلغ من فقرهم �أنهم يرتكون �أطفالهم بغري معمودية لئال يعطوا الق�سي�س
م�صروفها .و�أعرف يف القرية املذكورة �أوال ًدا كثريين مل يتعمدوا مع �أنهم من �أ ْت َباع
الكني�سة املت�أ�صلة التي توجب املعمودية ،وال ت�أذن ملن مات غري معمد �أن يدفن يف
مدافنها فتنزله منزلة املنتحر.
و�سبب فرط فقر الفالحني هنا هو كون الأر�ض قد دحاها اهلل تعاىل لأن تكون
ملك الأمراء والأ�شراف فقط ،في�ست�أجرها منهم �أنا�س م�أمونون وي�ستخدمون بع�ض
الفالحني يف حرثها وا�ستغاللها؛ فلهذا لن جتد يف القرية �أح ًدا ذا رواء وريا�ش �إال
م�ست�أجر الأر�ض ،وق�سي�س القرية ،على �أنه ال يلي �شي ًئا من �أمور �أوالده ُّالروحيني
ق�سي�سا يعطيه نحو ثمانني لرية
�سوى اخلطبة فيهم يوم الأحد؛ لأنه ي�ستخدم حتت يده ً
يف ال�سنة ويلقي عليه �أحمال الكني�سة ،وهذا املبلغ هو دون وظيفة طباخ الأ�سقف يف
بالد الإنكليز .فعلى هذا الق�سي�س �أن يعمد �أوالد الرعية ،و�أن يدفن املوتى منهم،
ويزوج �أحداثهم ،ويعود مر�ضاهم وغري ذلك.
وعدد مالك الأر�ض يف �إنكلرتة نحو �ستني �ألف عيلة ال غري .وقلما يذوق
ه�ؤالء امل�ساكني اللحم ،فجل �أكلهم اخلبز واجلنب ،فجزار القرية ال يذبح �شاة �أو
بقرة �إال مرة يف الأ�سبوع ،وال يبيع من اللحم �إال ن�صف رطل �أو ربعه ،و�إذا ذبح
�شاة فال ي�سلخها ويجزر حلمها �إال بعد يوم ،والبقرة بعد يومني �أو ثالثة ،نعم �إنه
خنزيرا يف دويرته ويذبحه ويتخذ حلمه كالقورمة التي تتخذ يف
قد يربي �أحدهم ً
بر ال�شام ،ويطعم منه يف �أيام الآحاد ،ومن كان ذا ي�سر قليل ا�شرتى قطعة حلم يف
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يوم ال�سبت وطبخها وتبلغ بها عا َّمة الأ�سبوع باردة� ،إذ لي�س ت�سخني الطعام م�ألوفًا
عندهم ،فهم �أحرى �أن ي�أكلوه بائ ًتا منذ �أيام من �أن ي�سخنوه ،وملا طلبت من املر�أة
التي كنت ناز ًال عندها ت�سخني طعام بقي يل من الغداء ،مل تكد تفهم مني �إال
بعد �شرح وتف�سري ،وراح كل منا يتعجب من �صاحبه.
م�صاعب الريف

ولي�س يف القرى موا�ضع للهو واحلظ ،و�إذا �أرادوا اللهو عمدوا �إىل �أجرا�س الكني�سة
ي�ضربونها فتقوم عندهم مقام �آالت الطرب .ومن احلظ عندهم �أن يجل�س الرجل مع
امر�أته ينظران �إىل ا َخل َنا ِني�ص((( التي يربيانها� ،أو �إىل ما يزرعانه من خ�سي�س البقول يف
عر�صته .ف�إن لكل منهم يف الغالب ب�ضع �أذرع من الأر�ض �أمام بيته يزرع فيها نحو الفجل
�شرا من عي�شة البهائم.
والكرنب وما �أ�شبه ذلك ،ولوال ذلك لكانت عي�شتهم ًّ
وقد ترى يف القرية دكانًا فيه نفاية ما يباع من ال�شمع وال�صابون وال�سكر والنب
حقريا يباع فيه �شيء من الب�صل والبطاط�س واحللويات الرديئة والتفاح
وال�شاي ،وبي ًتا ً
امل�سيخ ،تنظرها من طاقة البيت ،ولو ا�شرتيت ذلك جميعه ملا بلغت قيمته خم�سني
قر�شا .ويف �أوان ال�شتاء ال ميكن للإن�سان �أن يخرج من منزله ال�ستن�شاق الهواء،
ً
وذلك لكرثة الوحل يف الطريق ،فقد ميكث عدة �أيام رهني بيته ،ولي�س يف القرى
خيل �أو حمري �أو بغال �أو عواجل ُتكْ ري ،فلي�س �إال مركوب النعل ،وقد يكون لبع�ض
((( ا َخل َنا ِني�ص :مفردها ا ِخل َّن ْو�ص ،وهو ولد اخلنزير( .م).
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املت�شبعني عجلة يحركونها ب�أرجلهم �إذا �أرادوا �أن يذهبوا من قرية �إىل �أخرى ،فتجري
بهم من دون ح�صان وال حمار ،وبع�ضهم يكون له عاجلة �صغرية مفتوحة يجري بها
ح�صان �صغري ،فمثل ذلك ال يدفع عليه �شيء للمريي ،ف�أما العواجل املعتادة واخليل
فالبد من الأداء عليها كما �سي�أتي بيانه يف حمله.
ما�شيا ،ومرة ا�ضطررت �إىل
وكنت كلما ا�ضطررت �إىل امل�ؤنة ذهبت �إىل البليدة ً
�أن �أذهب يف التابوت الذي ينقل فيه الدمان ،لكنه كان فارغًا ،وعلى فر�ض �أن ي�سكن
غني �إحدى هذه القرى فال ميكنه �أن يتنعم بغناه؛ �إذ ال يجد فيها �إال ما يجده الفقري،
�إال �أن يجلب م�ؤنته من لندرة وغريها .ويعلم اهلل �أين مدة �إقامتي يف تلك القرية
(((
امل�شئومة مل يكن يل هم �إال بتح�صيل لوازم املعي�شة ،فكنت �أجلب بع�ض ال َقطَ انيِ ّ
من كمربيج وبع�ض النقل من روي�ستان واملزر من لندرة يف �سكة احلديد ،ولكن ملَّا
علي �ضعف املعدة و َو َهن((( يف ُركَبي مل
وجدته ً
غاليا اقت�صرت عن جلبه ،فا�ستوىل ّ
�أح�س به يف عمري قط ،ف�إن ِم ْزر((( القرى رديء؛ �إذ لي�س منه �إال ما ينبط باملنبطة
علي مرة يف دار
دون املرعى يف زجاج ،وهو كالدواء �سواء �إال �إنه غري نافع ،وقد غ�شي ّ
الدكطور «يل» و�أنا �أترجم ،ف�أمر خادمته ب�أن تتداركني بك�سرة خبز م�شوية.
�أما ال�صيف ف�إنه و�إن يكن غري مزهق �إال �أنه منغ�ص؛ لعدم وجود البقول املرطبة
فيه ،ولعوز الفاكهة كما �ستعلم ،وال �سيما �أن �أكرث �شرب �أهل الريف �إمنا هو من مناقع من
((( ال َقطَ انيِ ّ  :احلبوب التي ُتطبخ :كالعد�س ،والفول( .م).
((( َو َهن� :ضعف( .م).
((( ا ِمل ْزر :نبيذ الذرة( .م).
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ماء املطر ،و�أكرثها يعلوه الطحلب ،ف�إذا ن�شفت عمدوا �إىل الآبار  -وهي قليلة  -يدخرونها
�إىل احلاجة ،وهي � ًأي�ضا من املطر� .إال �أن الإنكليز قلما ي�شربون املاء ف�إنهم ي�ستغنون عنه
باجلعة ،وقد م�ضى علينا يف ال�صيف نحو �شهرين ال نذوق فيهما �شي ًئا من الفاكهة واخل�ضرة
�إال ما ندر .ويف �شهر ني�سان انقطع عنا املذيق الذي كنا ن�شرتيه لأجل القهوة؛ لأنهم كانوا
ي�سقونه اخلنازير وال يبيعونه ،فا�ضطررنا �إىل �أن نتو�سل ب�إحدى الن�ساء لت�شفع فينا عند
�صاحبة البقرة يف �إمدادنا كل يوم مبا يكفي للقهوة فقط ،ففعلت ثم جاءت مب�شرة لنا
الم ِذيق((( ،و�أن �صاحبة البقرة ر�ضيت ب�أن تبيعنا كل يوم
بقبول خال�ص �شفاعتها يف َ
�شكرا وثناء ومط�أط�أة ر�أ�س وانحناء.
بن�صف بني تف�ض ًال وتكر ًما ،ف�أو�سعناها ً
ويف هذا ال�شهر املبارك مل يكن يوجد �شيء من الفاكهة وال من البقول،
وكانت الب�صلة ال�صغرية تباع بيني ،مع �أن احلقول كلها كانت نا�ضرة زاهية ،فاملار فيها
هو كراكب البحر وهو ظامئ.
مزروعات الإنكليز وثمارهم

و�أكرث ما يزرع الإنكليز يف حقولهم �إمنا هو القمح وال�شعري واللفت والبطاط�س،
و�أ�صل جلب هذه �إليهم من �أمرييكا يف �سنة  ،1586ف�أما البقول فيزرعونها يف عر�صات
جدا ،وملا كان جل علف البقر من اللفت ،كان حلمها
الديار مل�ؤنتهم فقط ،وهي قليلة ًّ
ولبنها ال يخلوان من طعمه.
الم ِذيق :اللنب املمزوج باملاء( .م).
((( َ
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و�إذا زرعوا البقول فال بد و�أن ي�ضعوا معها �شي ًئا من امللح واجلري ويكرثون من
فاح�شا ،ف�إن الفول قد يعلو مقدار قامة
تدميلها ،فلهذا ال تكون زكية� ،إال �أنها تنمو ًّمنوا ً
الربعة ،وكذا اللوبياء والقمح وال�شعري والر�شاد يبلغ �أطول من ذراع ،ونحو ذلك اخل�س
والنعناع والكرف�س .وقد تبلغ الكرنبة قدر اجلرة الكبرية ،وتكون التفاحة �أو الإجا�صة نحو
البطيخة ال�صغرية .وق�س على ذلك الب�صل والكراث حتى �إن احليوانات الربية والبحرية
تكرب عندهم غاية الكرب ،ف�إن ال�سرطان يكون يف قدر ر�أ�س الآدمي ،وقد ُو ِزن مرة ديك
درهما ،وكان ارتفاعه ثالثة �أقدام.
حب�شي فبلغ �أربعني رطالً ،ورطل الإنكليز نحو ً 150
و�أ�صل جلب اجلزر �إىل هذه البالد كان من هوالند ،ومل ينبت هنا قبل �سنة
1540م ،ولكنه مل يكن �أو ًال يف هذا الكرب ،و�أ�صل جلب القنبيط كان من جزيرة
قرب�س ،وكان منذ �ستني �سنة ير�سل منه من هنا �إىل بالد الـبورتوغال على �سبيل
الهدية والطرفة .ويحرثون على اخليل والبقر جمي ًعا ،وحني يزرعون القمح وغريه
ميدون خيطًا من �أول احلقل �إىل �آخره حتى ت�أتي الأقالم م�ستقيمة.
ويف كثري من البقاع يخافون عليه من �آفة تعر�ض له من الدود؛ فيزرعون بينه
ح�شي�شا ُ�س َّم ًّيا ليقتل الدود ،ف�إذا ح�صدوا القمح ح�صدوا معه احل�شي�ش � ًأي�ضا وباعوه
ً
على حدته ،ورمبا �أُغفل فبقي خمتلطًا بالقمح ُوطحن معه ،فقد قر�أت يف كثري من
كثريا ماتوا من اخلبز ،وهذا هو � ًأي�ضا �سبب و�ضعهم امللح مع
�صحف الأخبار �أن ً
البقول ،ف�أعجب لقوم يطبخون طعامهم بال ملح وميلحون مزروعاتهم وي�سمونها.
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ومما ال ينبت عندهم �شجر الربدقان والليمون احللو واحلام�ض وق�صب
ال�سكر ،واملوز واللوز والف�ستق ،والتني وامل�شم�ش واخلوخ ،والدراق وال�صنوبر والتمر
والرمان ،وهذا الأخري ال يعرفون ماهيته ،وال�صبار والآ�س والزيتون والبطيخ ،والقثاء
والباذجنان والباميا وامللوخية ،واحلم�ص والعد�س واملا�ش .وقَلَّ وجود اخلر�شف واخليار
وال�سفرجل ،و�شجر التوت ال يرى �إال للفرجة ،والطيب من فاكهتهم �إمنا هو الإجا�ص
والتفاح ،وقد يكربان حتى متلأ الواحدة منهما الكف.
المطَا ِمر((( ،ولكن يباع يف القرى على قلة،
وهذا الأخري يدوم ال�شتاء كله يف َ
و�أ�صل جلبه �إليهم كان من بر ال�شام وذلك يف �سنة 1522م .ف�أما الربدقان فريد �إىل
املدن الكبرية من �إ�سـبانيا و برتوغال وكذا العنب ،وقد يربون �شجرهما يف بيوت من
زجاج ،وي�سخنونها بالنار؛ لأن حرارة هوائهم ال تكفي لإنباتهما ،ولكن يكون �سعره
�أغلى من �سعر املجلوب �إليهم ،وما ينبت يف غري هذه البيوت من العنب ف�إنه يبقى
�صلبا.
ح ًرثا وهو ما ال يونع ،ويبقى ً
حام�ضا ً
وعندهم ثالثة �أ�صناف من الثمار �أو �أربعة كحب الآ�س عندنا وهي قليلة
اجلدوى ،وال �سيما كونها ال تقوى على الرياح ف�أقل ن�سمة تذهب بها ،وكذلك
عندهم ثالثة �أ�صناف �أو �أربعة من البقول ال توجد عندنا وهي � ًأي�ضا تافهة.
ويحق يل �أن �أقول بعد االختبار والتحري� :إن جميع ما ينبت يف بالد الإنكليز
هو دون ما ينبت يف فرن�سا يف الطيبة والزكاء ،وجميع ما ينبت يف هذه هو دون ما ينبت
خب�أ فيها احلبوب ونحوها( .م).
((( المطا ِمر :جمع «مطمورة» وهي حفرة حتت الأر�ض ُت َّ
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ال�س ْر ِقني((( يف الأر�ض ،وقلة احلرارة
يف بر ال�شام ،وما �أرى العلة يف ذلك �سوى كرثة ِّ
يف ال�سماء ،نعم �إن جميع ما ينبت عندهم هو �أكرب جر ًما مما ينبت عندنا كما تقدم،
ولكن �شتان ما بني الكرب والطعم� ،إال �أن الإنكليز يتناف�سون يف كل �شيء �ضخم.
�أما �أنواع الرياحني والزهور والأ�شجار غري املثمرة فكثرية عندهم ،وعنايتهم
بها �أ�شد من عنايتهم بالبقول امل�أكولة ،على �أن جل �أزهارهم ال عرف له ،غري �أين
ر�أيت عندهم جملة �أنواع من الزهور ذكية الرائحة مما هو يف مالطة ال رائحة له �أ�صالً،
وكثريا ما يذكرها امل�ؤلفون منهم يف كتبهم وتلهج بها الن�ساء يف حماوراتهن ،حتى
ً
�إن �إحداهن �سجنت مرة فكانت �صواحبها يهادينها بباقات من الزهر ،ويف �أعياد
ميالدهن يطرفن به ،فيغني ذلك عن طرف القما�ش واجلواهر ،فهي يف الواقع �صلة
الرحم و�سبب الوداد ،و�إذا رق�صت امر�أة يف ملهى و�أعجبت احلا�ضرين نقطوها بباقة،
جدر:
وعلى ذكر التنقيط يعجبني قول ابن املعتز يف مليح ّ
ا�س َت َوى
قمرا ّ
جدر لمَ َّا ْ
يا ً
حى
ك�أمنا َغ َّنى ِل�شَ ْم ِ�س ُّ
ال�ض َ

فزاده ُح ْ�س ًنا َف ِز ْد َنا هموم
َف َن َ
قط ْته َط َر ًبا بال ُّن ُجوم

قلت :و�أهل اللغة �أهملوا هذا احلرف بهذا املعنى ،وال�ضمري يف زاده يرجع �إىل
التجدير املفهوم من الفعل ،وهو رد على احلريري حيث منع �أن يقال جدر بالت�شديد
لكونه لي�س للتكثري.
ال�س ْر ِقني :ال�سركني :روث احليوان( .م).
((( ِّ
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�أر�ض �إنكلرتة

�أما �أر�ض �إنكلرتة فكلها �سهل حمروث مزروع ت�شبه �أر�ض البقاع يف ال�شام ،فلن
بورا ،فك�أنها جميعها لرجل واحد ذي عيال يف كونها ال يغادر منها
ترى فيها بقعة واحدة ً
(((
وديارا ،والظاهر
وجا
حمط قدم من دون منفعة ،فال ترى �إال ً
غيا�ضا وحقو ًال ومزارع و ُم ُر ً
ً
�أن بالد الإنكليز �أعظم حر ًثا و�أعمر من بالد فرن�سا .وكل �شيء فيها من نام وحيوان،
تراه يف غاية الريع والنمو ،وكنت قبل ح�ضوري �إليها �أح�سبها كلها جب ً
اال ملا كنت �أ�سمع
من �شدة بردها ،ف�إذا هي قاع �صف�صف ،وقر�أت يف بع�ض الأخبار �أن قيمة ما حت�صل من
غاللها يف �سنة  1847بلغت  54.000.000لرية ،وق�س على ذلك �سائر ال�سنني.
وم�سرحا؛ فلهذا كان حلم
و�أح�سن بقعة يف الأر�ض يغادرونها مرعى لل�ضان
ً
جدا .ومع �شدة عنايتهم برتبية املا�شية ف�إنهم يحتاجون �إىل
فاخرا ًّ
ال�ضان عندهم ً
جلب اجللود من الرو�سية والغرب الأق�صى ،وثمن ما يجلبونه منها يبلغ يف ال�سنة
 15000.000لرية يذهب نحو ن�صفها يف عمل الأحذية ،والباقي يف غري ذلك.
بني �إنكلرتة وفرن�سا

ويف بع�ض ال�صحف �أن يف كل من �إنكلرتة وفرن�سا ُي َر َّبى نحو خم�سة وثالثني
مليونًا من الغنم ،ومن كل من العددين يح�صل قدر من ال�صوف مت�سا ٍو� ،إال �أن غنم
فرن�سا يح�صل من حلمها �أقل مما يح�صل من تلك ،وقد يبلغ احلا�صل من �إقليم �ش�سرت
((( ُم ُروج :جمع « َم ْرج» الأر�ض الوا�سعة اخل�ضراء( .م).

34

ك�شف املُ َخ َّبا عن فنون �أوربا

34

من اجلنب مبلغ وافر ،وما يح�صل من لنب البقر يف فرن�سا يبلغ مليون ليرت ،ثمن كل ليرت
نحو ع�شرة �صنتيم((( .وما يح�صل من لنب البقر يف �إنكلرتة يبلغ �ضعفي هذا القدر ،ويباع
ب�ضعفي قيمة ذلك ،والإنكليز يربون ثمانية ماليني من املا�شية يف �أحد وثالثني مليون
جريب ،والفرن�سي�س يربون ع�شرة ماليني يف ثالثة وخم�سني مليون جريب.
غالبا �أربعة ماليني من املا�شية تبلغ خم�سني
وجزارو فرن�سا يذبحون يف ال�سنة ً
مليون كيلو غرام ،والإنكليز يذبحون مليونني ،وال يذبحون من العجل قدر ما يذبح
عند �أولئك.
واحلا�صل يف فرن�سا من احلليب مائة مليون فرنك ،ومن اللحم �أربعمائة
مليون ،ومن احلرث مائتا مليون ،واحلا�صل يف �إنكلرتة من احلليب �أربعمائة مليون
فرنك ،ومن اللحم خم�سمائة مليون ،فيكون احلا�صل من كل بقرة يف �إنكلرتة من
اللنب واللحم فقط �أكرث من احلا�صل من البقرة يف فرن�سا من اللنب واللحم واحلرث
م ًعا .هذا ما نقلته وفيه نظر.
ما يجلبه �أهل �إنكلرتة

كثريا من امل�أكول
ومع خ�صب �أر�ضهم وكرثة غاللهم كما بيناه �آن ًفا ف�إنهم يجلبون ً
وامل�شروب من البالد الأجنبية ،فقد قر�أت �أنه يف مدة �ستة �أ�شهر جلبوا من البقر 12.237
ر� ًأ�سا ،ومن الغنم  ،29.268ومن البي�ض  56.454.745بي�ضة .ويف �سنة  1850جلبوا
من اجلنب  27.000طن ،ويف �سنة  1848جلب من �أرالند من البقر اثنان وثمانون �أل ًفا
((( ال�صنتيم :عملة تون�سية كانت م�ستعملة حتت احلكم الفرن�سي( .م).
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وخم�سمائة واثنان وت�سعون ر� ًأ�سا ،ومن الغنم مائة �ألف وثالثمائة و�ستة و�ستون ،ومن
اخلنزير ثالثمائة واحد وثمانون �أل ًفا و�سبعمائة و�أربعة و�أربعون ،وقيمة ما جلب من
البطاط�س يف عام واحد بلغت نحو ع�شرين �ألف لرية ،وق�س على ذلك الزبدة والفاكهة
والقطاين ،وبهذا يتبني لك ما يلزم لأعايل ه�ؤالء القوم و�أ�سافلهم.
ويف احلقيقة ف�إن �إنكلرتة قد �ضاقت ب�أهلها ،ولهذا يهاجر منها يف كل �سنة نحو
مائتي �ألف وخم�سني �أل ًفا ،و�أح�سن �أقاليمها يف الن�ضارة والريع �إقليم «كنت» ،ويف
كرثة �أ�شجار الفاكهة «دوفن�شري» و�إذا دخلت حمى «�ش�شري» فهرول.
حيوانات الإنكليز

�أما حيواناتهم فعلى ن�سق بقولهم من الكرب وال�ضخامة ،منها اخليل وهي نوعان:
�ضليع �ضخم وهو ما ي�ستعمل يف جر الأثقال فرتى احل�صان كالربج املر�صو�ص،
ويحمل �أربعمائة رطل من �أرطالهم وثمنه مائة لرية ،والثاين :خفيف مم�شوق وهو
للركوب وال�سباق� ،أو جلر عواجل العظماء ،ورمبا �سار يف ال�ساعة ثمانية ع�شر ميالً.
ويقولون� :إن خيلهم �أعتق من خيل العرب ،و�إن يكن �أ�صل بع�ضها من تلك .ويقال:
�إنه يف زمن امللكة الي�صابت مل يكن يف جميع مملكة �إنكلرتة �أكرث من �ألفي فر�س،
وبقرهم تعظم يف عظم جوامي�س م�صر ،وحلمها طيب �إال �أنه كثري الدم ،وهي ح�سنة
فاح�شا ،وهي � ًأي�ضا مليحة ولكن لي�س
اخللقة وال�شكل ،وكذلك غنمهم ت�سمن �سم ًنا ً
اليا((( كغنم ال�شام ،ولعلها هي النوع الذي يقال له القهد .والهر عندهم ظريف
لها �أَ َ
اليا :جمع «�أَلْية» وهي ما تراكم من �شحم يف مو�ضع العجز �أو الذَّ ْيل( .م).
((( �أَ َ
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وهو �أحرى ب�أن حتلق احلواجب على فقده من هر قدماء امل�صريني� ،أما احلمري ف�إنها
قبيحة وغري فارهة على قلة وجودها ،وال وجود للبغال عندهم ،وندر ر�ؤية املعزى.
ومما من اهلل به على هذه البالد �أن لي�س فيها حيات وال عقارب وال رتي ًال وال
�سوام �أبر�ص وال ابن �آوى((( يعوي يف الليل وال من�س ي�أكل الدجاج وال بعو�ض مينع
نادرا .ويكرث عندهم ا ُجل ْرذان((( ت�سمع �شق�شقتها
من النوم وال براغيث يف الربيع �إال ً
وهي جتري حتت خم�شب البيوت ،وكذا البق لكرثة الألواح يف منازلهم ،قال يف
�أبجدية الأوقات :هذا اجلرذ الأ�سمر الذي ي�سمى جرذ نوردي غلطًا هو �أعظم رزيئة
يف ديارنا ،و�أ�صل جميئه �إلينا كان من بالد العجم وبع�ض البالد اجلنوبية يف �آ�سية كما
هو الظاهر من كالم باال�س وغريه؛ حيث قال� :إنه يف �سنة  1729زحفت �أ�سراب
جرذان ال حت�صى من الرباري الغربية �إىل �أ�سطراخان ،حتى مل ميكن ردها بوجه ما،
كثريا من
ويف �أو�سط القرن ال�ساد�س ع�شر زحفت حتى دنت من باري�س� ،إال �أن ً
خاليا من هذه البلية.
جهات فرن�سا مل يزل ً
فائدة يف عمر احليوان

بع�ض� :إن احل�صان يعي�ش من ثماين �سنني �إىل اثنتني وثالثني �سنة ،والثور
قال ٌ
 ،20والبقرة  ،23واحلمار  ،33و�أ�صل نتاجه يف بالد العرب ،والبغل  ،18وال�شاة من
الغنم  ،10والكب�ش  ،15والكلب من � 14إىل  ،25واخلنزير  ،25والعنز واحلمام ،8
حجما من الذئب( .م).
الكلبيات ورتبة اللواحم يعي�ش يف البلدان احلارة ،وهو �أ�صغر ً
((( ابن �آوى :حيوان من ف�صيلة ّ
((( ا ُجل ْرذان :جمع ُ«ج َرذ» وهو ذكر الف�أر �أو الف�أر ال�ضخم( .م).
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والقط  ،10والوز  ،28والببغا من � 30إىل  ،100واليمام من � 50إىل  .200هكذا نقلته
وهو غريب ،ف�إن احلمام واليمام من جن�س واحد.
وقال �آخر :الدب يعي�ش � 20سنة ،ونحوه الكلب والذئب والثعلب من 14
�إىل  ،16والأ�سد نحو  ،70والقط يف اجلملة  ،14والأرنب � 7سنني ،والفيل قد يعي�ش
� 400سنة ،واخلنزير  ،30والكركدن  ،20والفر�س من � 25إىل  ،30واجلمل نحو
 ،100والبقرة  ،15وال�ضان قلما يجاوز � 10سنني ،والوعل يعمر طويالً ،والدلفني ،30
والن�سر قد يعي�ش � 104سنني ،والغراب  ،100وال�سلحفاة  ،107ونوع من احليتان
ا�سمه وال�س ولعله الدخ�س يعي�ش � 1.000سنة.
بناء الإنكليز وم�ساكنهم

�أما بنا�ؤهم فمن ال ُآج ّر((( الأحمر والأبي�ض ،وقد ي�صبغون خارج الديار �أو
ُي َك ِّل�سونه((( ،ثم ير�سمون عليه خطوطًا تبديه ك�أنه حجارة مربعة مت�ساوية ال يدركها
�إال َم ْن دنا((( منها وتر�سمها .وتبقى على ذلك �سنني بخالف بيوت لندرة ،ف�إنها ملا
كانت هدفًا للدخان وال�ضباب مل تلبث �أن ت�سود كما �سنذكر ذلك �إن �شاء اهلل ،ولهم
يف جتديد الأبنية مهارة غريبة ،وذلك �أنهم �إذا �أرادوا مث ًال هدم دار هدموا �أو ًال �أ�سفل
جدرانها ،و�أ�سندوا القائم منها بع�ضائد((( ،ثم بنوا الأ�سفل فرمبا جنز الهدم والبناء يف
وتتكون املادة املحروقة من الطني �أو �أي خملوط �آخر كاجلري والرمل �أو الأ�سمنت
((( ال ُآج ّرَ :لبنِ حمروق ُم َع ّد للبناءّ ،
والرمل( .م).
((( ُي َكلِّ�سونه :يغطونه باجلب�س �أو اجلري( .م).
((( دنا :اقرتب( .م).
((( ع�ضائد :ركائز �أو دعامات( .م).
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وقت واحد ،وبع�ض البيوت يبنون خارجها كال�سفينة من قطع خ�شب يعار�ضون
بع�ضها ببع�ض ،ثم يطينونها ،ورمبا كانت تلك الأخ�شاب قدمية.
ويف اجلملة ف�إن بيوت الفالحني ح�سنة مهند�سة ،غري �أن القدمي منها رمبا يكون
�أ�صغر من �سطحه ،ف�إن ال�سطوح عندهم على ثالثة �أنواع ،الأول :من �ألواح املكاتب
التي يتعلم عليها اخلط وهي للديار الكبرية ،والثاين :من اخلزف وهو للبيوت الو�سط،
والثالث :من التنب .فهذا يكون قبيح املنظر ،وهو يرقع كما يرقع الثوب ،ويقولون� :إنه
�أح�سن من غريه �شتاء و�صي ًفا ،ف�إنه يف ال�شتاء مينع الربد ويرد الثلج ،ويف ال�صيف مينع احلر.
وال يكون ال�سطح عندهم �إال ُم َ�س ّن ًما((( ،والفا�صل بني �ألواح الزجاج يف
�صغارا
ال�شبابيك �أكرثه ق�ضبان ر�صا�ص بد ًال من اخل�شب ،ورمبا كان الزجاج قط ًعا ً
كالكف مربعة وخمم�سة فيكون للعني �أني ًقا ،وحيث كان يف ال�سابق �ضريبة للمريي
على الطيقان �إذا زادت على ثمانية ،كان النا�س يتحا�شون من جماوزة هذا القدر،
ولكنه الآن �أبطل ،مت ُّت ًعا بنور اهلل وهوائه ،ولكن قام مقامها �ضريبة �أخرى ،وكل دار ال
بد و�أن يكون فيها عدة مواقد للنار .و� ِأ�س َّرتهم كلها من خ�شب ال من حديد ،والغالب
ابي((( ،و�أثاثهم بني بني ،وقلَّ
�أن �أر�ض منازلهم تكون مفرو�شة باللبد �أو الب�سط من ال َّز َر ّ
�أن ترى عندهم من ال�صور �إال �صورة كبري العائلة ،و�صورة اخليل يف ال�سباق� ،أو �صورة
�أرانب وكالب.
((( ُم َ�س َّن ًما :مرتف ًعا( .م).
ابي :جمع «ال ُّز ْر ّبية» ،وهي الب�ساط الذي يجل�س عليه( .م).
((( ال َّز َر ّ
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�أما بيوت الأغنياء واملرتفهني فال �شيء �أجمل منها؛ لإحكام بنائها وح�سن
ترتيبها ،وحيطانها من داخل مغ�شاة بالورق الفاخر املنق�ش ،وطيقانها حمكمة الو�ضع،
كبرية قطع الزجاج ،وهو يقارب البلور يف ال�صفا والربيق ،ودرجها و�أر�ضيتها من
اخل�شب املتني ،ولهم �إ�سراف زائد يف الأثاث ،ف�إن �أَ ِ�س َّرتهم وموائدهم و�أ�صونتهم
وكرا�سيهم وخزائن كتبهم كلها من اخل�شب امل�سمى باملاهيكون ،وقد تبلغ قيمة ذلك
حليا من الأملا�س �أو
يف اجلملة نحو  500لرية ،ومع ذلك فلن ترى ل�سيدة الدار ًّ
� ً
شاال من الك�شمريي ،وهي عك�س عادتنا ،ومن �إ�سرافهم �أن يغطوا الدرج باجلوخ
املنقو�ش �أو الزرابي الفاخرة وفوقها الكتان النفي�س يدو�سون عليه .ومراحي�ضهم يف
مرحا�ضا على هذه ال�صفة
غاية النظافة والرتتيب ،حتى �إن الفرن�سي�س �إذا ذكروا
ً
قالوا� :إنه مرحا�ض �إنكليزي ،وكنت مرة �ضي ًفا لأحد بخالئهم فلما �أ�صبحت طلبت
الكنيف فدللت عليه ،و�إذا هو يف غاية الزخرفة والإحكام حتى �إين �أحجمت عن
فتحه وا�ستعماله ،وخطر ببايل حينئذ ما قاله بع�ض الظرفاء يف بخيل �أنفق على كنيف
له �سبعمائة درهم قد ا�ستدانها «ليت �شعري ما الذي يريد �أن يخر أ� فيه».
و�إجارة امل�سكن للغريب �إمنا تكون بالأ�سبوع ،وال بد �أن يخرب �أهل املنزل قبل
خروجه ب�أ�سبوع؛ ف�إذا علموا ذلك تهاونوا يف خدمته ،و�إذا ا�ست�أجر �أحد م�سك ًنا يف دار
من م�ست�أجر الدار وفر�شه ،وكان امل�ست�أجر ال ي�ؤدي غلة الدار �إىل مالكها ،حق للمالك
�أن ي�ستويل على كل �شيء يف الدار .ثم �إن البناء يف الأ�صل كان من اخل�شب والطني،
ثم من الآجر ،ثم من احلجارة غري املهندمة ،فلما متدن النا�س وتبحروا يف ال�صنائع �صار
من املرمر.
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نبذة عن ا�ستخدام احلجر يف البناء

والبناء من احلجر عرف عند �أهل �صور من القدمي ثم ا�شتهر عند جميع الأجيال،
راهبا ا�سمه بناديكتو�س ،و�أول
ومل يعرف يف �إنكلرتة قبل �سنة 670م ،وكان املحدث له ً
ج�سر بني منه يف هذه البالد كان يف �سنة 1087م� .أما البناء من الآجر ف�إمنا عرف عن
الرومانيني ،ويف �سنة 886م �أمر �ألفريد ملك الإنكليز با�ستعماله ،ويف �سنة 1598م
غالبا .و�أما الزجاج فيقال� :إن
ا�ستح�سن تعميمه ،وكان بناء لندرة �إذ ذاك من اخل�شب ً
�أول من تعلم �صنعته �أهل م�صر؛ ف�إنهم �أخذوها عن هرم�س .وقال بلينيو�س :بل كان
اخرتاعه يف �سورية ،وكان له معامل يف �صور من القدمي .وقد ذكره الرومانيون يف عهد
طيبرييو�س ،وعلم من �أنقا�ض مبباي �أن الزجاج كان يف طيقانها �سنة  79قبل امليالد.
و�أول ما ا�شتهر اتخاذه يف �أوربا كان يف �إيطاليا ،ثم عرف يف فرن�سا ،ثم يف
�إنكلرتة ،ويف �سنة  1177ا�ستعمل يف ديار بع�ض الأعيان ولكنه كان جملوبًا ،ويفهم
من كالم فلتري �أن �أول من �شهره يف بالد الإنكليز رجل من فرن�سا ،وذلك يف �سنة
 ،1181ويف �سنة � 1557أن�شئ له معمل ،ويف �سنة � 1635أك�سب رون ًقا و�صفاء ،ويف
زمن وليم الثالث �أتقن �إىل الغاية.
عاطلو الإنكليز

ومن �سوء التدبري يف بالد الفالحني �أنه ال يقام يف القرية من ال�شرطة �إال
واحد ،فلذلك يكرث فيها احلريق وال�سرقة ،ف�إن �أهل القرية �إذا مل ي�ستخدمهم
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م�ست�أجر الأر�ض يبقون معطلني ُمتنزعني �إىل ارتكاب كل �شر ،فيعمدون �إىل �إحراق
�أكادي�س((( القمح واحل�شي�ش املكد�سة يف احلقول يف ليلة ذات ريح؛ فت�سري النار
�إىل بع�ض البيوت ولي�س من يطفئها ،ثم ال تلبث �أن تال�شيه بالكلية وت�سري �إىل
غريه ،فرمبا احرتقت القرية كلها يف ليلة واحدة ،ويف مدة �شهرين من �إقامتي بتلك
القرية وقع خم�س ع�شرة حريقة يف �أكدا�س الغالل ،وكان �سبب ذلك من ه�ؤالء
ت�شفيا من غيظهم من م�ست�أجر الأر�ض .ور�أيت �آثار قرية كانت
املعطَّ لني عن ال�شغل ً
كثريا من ه�ؤالء
ت�شتمل على خم�سني بي ًتا احرتقت ب�أجمعها يف ليلة واحدة ،بل �إن ً
الفجار ينهبون الكنائ�س ،وقد يدخلون الديار من مداخن املواقد النافذة �إىل ال�سطح
وي�سرقون ما قدروا عليه ،ويف كل ليلة قبل النوم يو�صي املخدوم خادمه واملخدومة
خادمتها ب�إطفاء النار والنور.
وال�سقط((( ف�إنهم ميكثون يف امل�ست�شفى ويقوم بنفقتهم القادرون
�أما العاجزون ُّ
من الرعية ،ف�إن احلكومة ال تنفق �شي ًئا على امل�ست�شفيات وال على ت�صليح الطرق وال
على ترتيب ال�شرطة � ًأي�ضا� .إال �أن �أكرث النا�س ي�ستنكفون من املكث يف امل�ست�شفى
كما ذكرنا �ساب ًقا.
وقد تقرر عند الإنكليز جمي ًعا �أن الت�صدق على الفقراء يحملهم على الك�سل
فقريا �إذا مروا به ولو كان عريانًا اعتما ًدا على وجود هذه امل�ست�شفيات،
والتواين ،فما يعطون ً
((( �أكادي�س� :أكوام( .م).
ال�س ْقط� :أوبا�ش النا�س و�أ�سافلهم( .م).
((( ُّ
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وميكن �أن يقال� :إن �أكرث فقرهم هو من انهماكهم يف �شرب امل�سكرات؛ ف�إنك ترى
منهم فقراء كثريين ب�أخالق من الثياب((( ،ومهما يك�سبوه ينفقوه يف اجلعة ،وال يزالون
َيكْ َرعون((( منها حتى جتحظ عيونهم وتنعقد �أل�سنتهم عن الكالم ،وال يزالون يلهجون
بذكرها فهي عندهم يف ال�شتاء للت�سخني ويف ال�صيف للرتطيب ،ومع ذلك فهم بالن�سبة
�إىل �أهل املدن اجلامعة �أ�صحى و�أعف ،كما �أنهم �أ�سخى منهم و�أكرم ،وهذه خطة عامة يف
جميع البالد ،ف�إن �أهل املدن ملا كان احتياجهم �إىل �أ�سباب املعي�شة والرفاهية �أكرث كان
الكرم فيهم �أقل ،وذكر الطبيب بوخان �أنه عرف يف زمانه ن�ساء بعن �أوالدهن باجلعة.
ثم �إن الإنكليز طاملا افتخروا بهناء العي�ش داخل ديارهم ،وهو عبارة عن �أمرين؛
�أحدهما :التمتع بكل ما يلزم للإن�سان يف معي�شته ،والثاين :ترتيب و�ضع الأ�شياء
املتمتع بها ،وهو �أن يكون لكل �شيء مو�ضع خا�ص به ،ولكل مو�ضع �شيء ،فمن
طَ�ست((( على مائدة ثم تناول املن�شفة من جانب املائدة من دون
غ�سل يديه مث ًال يف ْ
�أن يغادر مو�ضعه ويفت�ش عليها ،فقد ات�صف ب�أنه مته َّنئ ،وق�س على ذلك.
من مفاخر الإنكليز

ترتيبا و�أحكمهم و�ض ًعا
واحلق يقال� :إن الإنكليز يف ذلك �أعظم النا�س ً
كابرا عن كابر ،ومن تعود على هذه احلال عندهم
للأ�شياء ،وك�أنهم �إمنا ورثوا هذه اخللة ً
فال ميكنه �أن يتهن�أ بعدها يف معي�شته يف البالد امل�شرقية .قالوا :وعلى هذا الأ�صل
((( �أخالق من الثياب :ثياب بالية( .م).
((( َيكْ َرعون :ي�شربون( .م).
((( ط َْ�ست� :إناء كبري م�ستدير من نحا�س �أو نحوه ي�ستعمل للغ�سيل( .م).
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بنيت بيوتنا ،بحيث �إذا تبو�أها �أحد ال يحب �أن يخرج منها ،وال�سيما و�ضع مواقدهم؛
ف�إنها ت�سع من الفحم ما �شئت ،وبذلك يح�صل لهم الدفء يف ال�شتاء وهو من �ألزم
ما يكون .وعندهم نحو ثمامنائة �ألف دار مفردة يقال لها« :كوتاج» ،ال ميكن لغريهم
من النا�س �أن يعي�ش يف مثلها حالة كونها منفردة.
ف�أما دعواهم ب�أن َم َبا ِقلهم((( مريعة غ�ضة بحيث تكفي لكل ما يلزم لهم ،و�أن
�أثاثهم و�أدواتهم وافية باملراد حتى ال ميكن لل�شهواين �أن يقرتح �شي ًئا زائ ًدا عليها،
كثريا من البقول والفاكهة ال ينبت عندهم ،وميكن
فلي�ست يف حملها ،فقد مر بك �أن ً
�أن يقال �إن ذلك غري �ضائر من مل يتعود عليه ،ف�أما من جهة الأثاث ف�إن جميع �سكان
املتمدنني م�شرتكون فيه ،على �أنهم حمرومون من كثري من املالهي والفرج.
�أوربا ّ
مناير �إنكلرتة وغريها

هذا وكما �أن �أر�ض �إنكلرتة كلها حمروث عامر ،كذلك كانت �شطوطها
ب�أجمعها مر�صعة باملناير والأعالم لهداية ال�سفن ،ف�إن يف �سواحلهم مائتي منارة ال
تزال �أنوارها متقدة الليل كله ،وجملة املناير التي يف �سواحل فرن�سا ال�شمالية والغربية
 ،89والتي يف هوالند  ،26وم�صاريف منايرهم ت�ؤخذ من ر�سم يجعل على ال�سفائن
امل�شحونة التي متر بها وهو يختلف .وقد يبلغ يف ال�سنة مائتني وخم�سني �ألف لرية
ينفق نحو ثلثيه يف لوازمها ويدخر الباقي لأجل ترميمها.
((( َم َبا ِقلٍ � :
أرا�ض ذات نبات يغتذي منه الإن�سان �أو بجزء منه( .م).
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و�أعظم منارة بنيت يف �إنكلرتة مما يجدر ب�أن يعد من عجائب الدنيا منارة
�أد�سطون وذلك يف �سنة  ،1670ولكن ُط َّم عليها املاء((( يف �إحدى ال�سنني ف�أبادها
ر� ًأ�سا فلم يبق منها �سوى قطعة �سل�سلة من حديد.
و�أول منارة عرفت يف الزمان القدمي املنارة التي بنيت على �صخر فارو�س قبالة
الإ�سكندرية ،وكانت من املرمر الأبي�ض العجيب ال�صنعة ،وذلك يف عهد بطليمو�س
(((
دائما لهداية
فيالدلفو�س ملك م�صر �سنة  282قبل امليالد ،فكان النار يوقد يف ُق َّن ِتها ً
ال�سفن �إىل مر�سى املدينة املذكورة حتى قيل� :إنها كانت ُت َرى من م�سافة مائة ميل وهو
َم ِظ َّنة للإنكار ،ويقال� :إن م�صاريفها بلغت  300.000لرية �إنكليزية بح�ساب �أن الدراهم
عدت من عجائب الدنيا ال�سبع ،وبلغت من ال�شهرة والعجب
كانت من �ضرب م�صر ،وقد ّ
تقريبا.
بحيث �إن ا�سمها �أطلق على كل منارة بنيت بعدها �إىل يومنا هذا ً
ويف تاريخ م�صر لعبد اللطيف البغدادي �أن بع�ض ذوي العناية ذكروا �أن طولها
 250ذرا ًعا ،و�أن بع�ضهم قا�سها فوجدها  233ذرا ًعا ،وهي ثالث طبقات؛ الطبقة
الأوىل :مربعة وهي مائة ذراع ،والطبقة الثانية :مثمنة وطولها  81ذرا ًعا ون�صف ذراع،
والطبقة الثالثة :مدورة وطولها  31ذرا ًعا ون�صف ذراع .قال« :وفوق ذلك م�سجد
ارتفاعه نحو ع�شر �أذرع».
((( طُ َّم عليها املاء :غمرها( .م).
((( ُق َّن ِتها� :أعالها( .م).

45

من مالطة �إىل �إنكلرتة

45

عجائب الدنيا

وعجائب الدنيا فيما عده بع�ضهم ما عدا ما ذكر هي �أهرام م�صر ،واملوزليوم
وهو قرب بناه �أرطيم�سيا ملوزلو�س ملك قاريا ،وهيكل ديانة ابنة جوبيرت ،يف �أف�سو�س
و�أ�سوار مدينة بابل وحدائقها املتدلية ،و�صنم ال�شم�س من نحا�س يف رود�س ،ويقال
له :قولو�سو�س و�صنم جوبيرت ،وقيل� :إن جوبـيرت هو ُه َبل عند جاهلية العرب ،قلت:
ومن العجب يف هذه العجائب �أنهم مل يعدوا منها �سد ال�صني؛ فقد قال فلتري� :إن
ومنحدرا يف �أماكن
دورته م�سافة �ألف وخم�سمائة ميل مرتف ًعا على جبال �شاخمة
ً
وعرة املرتقى ،وعر�ضه يف جميع هذه املوا�ضع ع�شرون قد ًما ،وارتفاعه �أكرث من ثالثني،
وهو �أعظم من �أهرام م�صر يف القدر واملنفعة ،بناه �أهل ال�صني حاج ًزا بينهم وبني الترت،
وذلك يف �سنة  137قبل امليالد.
هواء �إنكلرتة

�أما هواء �إنكلرتة ف�إنه كثري التقلب يختلف يف اليوم الواحد مرات ،وبينما يكون
م�صحيا وال�سماء نقية �إذا بالغيم قد طبق الأفق وتراكم حتى حت�سب �أنه مل يكن
اجلو ًّ
�شم�س قط.
وقد يبلغ درجات الهواء يف يوم ثالثني ،ويف غده خم�سني ،ومع ذلك فال
ي�صح �أن يحكم عليه ب�أنه وخيم وال�سيما على َم ْن �أَ ِل َفه ،ف�إن الغالب على بنية الإنكليز
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(((
كثريا منهم يعمرون فوق املائة �سنة ،ويف مدة ثالث �سنني
ال�ضالعة وال�شدة ،و�إن ً
�شخ�صا وعمرهم من املائة ف�صاع ًدا ،ومات رجل يف
مات يف �إنكلرتة ووال�س ً 266
كورة «هويل وود» وقد بلغ من العمر مائة وثالث ع�شرة �سنة ،وبقي متمت ًعا بجميع
حوا�سه ،و�أو�صى و�صية مبينة ،ومل يعرف املر�ض �إال قبل موته ب�ساعة واحدة.

ومتى مت لهم �صحو يوم تام ر�أيت النا�س جمي ًعا يلهجون مبحا�سنه ويذكرون بهجته،
فهو عندهم عيد ومو�سم .ويف احلقيقة ف�إنه �إذا اجنلى الغيم وظهرت ال�شم�س مل يكن
�شيء �أبهج من ذلك ،ف�إن بالدهم كلها مروج وغيا�ض كما ذكرنا �ساب ًقا ،وقد ترى يف
الأ�شجار املت�صافة �ألوانًا خمتلفة ،وترى احلقول ك�أنها ب�سط من �سند�س �أخ�ضر ،وال يخفى
�أن هواء الر�ستاق والريف �أ�صح و�أ�سلم من هواء املدن الكبار التي يكرث فيها الدخان
والعفونات والأقذار� ،إال �أنه ال ميكن اخلروج يف الريف �شتاء حني تكون امل�سالك وحلة،
فلهذا ميكن �أن يقال� :إن �أهل املدن �أكرث حركة وريا�ضة من �أهل الأرياف.
وبذلك حت�صل املوازنة ما بني طيب هواء ه�ؤالء و َو َخا َمته((( عند �أولئك ،وقد
�سبقت الإ�شارة �إليه ،ف�أما من ابتلي بال�سل والربو �أو �ضيق ال�صدر فال ي�صح له مقام
جدا ،ف�إن النهار �إذ
يف هذه البالد � ًّأيا كان ،وكما �أن لياليهم يف ال�شتاء تكون طويلة ًّ
جدا ف�إن النهار يف
ذاك عبارة عن ثماين �ساعات كذلك تكون يف ال�صيف ق�صرية ًّ
((( ال�ضالعة :القوة( .م).
((( َو َخا َمته :ثقله( .م).

47

من مالطة �إىل �إنكلرتة

47

�شهر حزيران يكون �ست ع�شرة �ساعة ون�ص ًفا ،فيكون الليل كله كال�شفق �إال �أن يلب�س
والد ْكنة(((.
اجلو الغيم ُّ
ولنذكر لك جملة من الكالم على الهواء هنا لتتخذها قانونًا تقي�س عليه،
ف�أقول� :إنه يف الثاين ع�شر من �شهر ت�شرين الأول �أحوج الربد �إىل �إيقاد النار ،وكنا
نرى �أهل القرية كلهم ي�صطلون ،فحذونا حذوهم ،وبقيت ال�شم�س �أيا ًما عديدة ال
ترى �إال ًملحا ،وكانت تطلع يف ال�ساعة ال�ساد�سة وتغرب يف اخلام�سة ،وال يكاد يكون
بعد غروبها �شفق ،ويف الواقع ف�إن النار عندهم تقوم مقام ال�شم�س ،ف�إنهم ين�شفون
عليها الثياب ،ويتلذذون بالنظر �إليها ،وال �سيما �إذا كانت ذات لهب ،وقد بلغت منهم
�ألفتهم بها بحيث �إذا جل�سوا يف ال�صيف حني ي�ستغنون عنها يطوفون باملوقد ،وي�ؤثرونه
على اجللو�س عند ال�شبابيك.
�إال �أنه من يجل�س عند املوقد فال بد له من �أن يغ�سل يديه ووجهه يف اليوم
مرارا ،حتى �إن ِغاللته((( تت�سخ من �أثر الفحم من حتت ثيابه ،ويف الرابع والع�شرين من
ً
ال�شهر املذكور كانت ال�شم�س تطلع يف ال�ساعة ال�سابعة وتغيب قبل ال�ساعة اخلام�سة،
ويف ال�ساد�س من ت�شرين الثاين كانت تطلع عند الثامنة وتغيب بعد الرابعة.
ويف هذا ال�شهر يكرث وقوع ال�ضباب ،في�أخذ بالكظم �إذ امل�شي فيه ال يخلو من
بع�ض �أذى بالب�صر ،وي�سمون هذا ال�شهر «نحار الأعناق» ،وقبل عيد امليالد كان �صحو
الدكْنة :لون بني احلمرة وال�سواد( .م)
((( ُّ
((( ِغاللته :ما يلب�س حتت الثوب( .م).
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عظيم ،فكانت ال�شم�س ترى عامة النهار ،ومل يكن الربد يحوج �إىل اال�صطالء ،و�إمنا كنا
نوقد النار ملجرد االرتياح لر�ؤيتها كما هي عادتهم ،ويف ال�سنة الثانية قبل العيد املذكور
�أ�صحت ال�سماء((( مدة يومني كاملني ،فظهرت ال�شم�س فيها من �ساعة �شروقها �إىل
غروبها ،ولكن وقع برد �شديد جمدت منه املياه حتى يف الآنية ،فلم يكن كب ال�سلحفاة
مان ًعا له كما قال �صاحب القامو�س ،وكانت الأوالد َت ِْطفر((( على املناقع والربك كما َت ِْطفر
على ال�صخرة ال�صماء ،و�إذا ك�سرتها ت�شققت عن �ألواح كلوح الباب.
والتزحلق على اجلليد عادة �شائعة عند جميعهم حتى �إن الـربن�س �ألربت
زوج امللكة يطفر مع خوا�صه يف مو�ضع خا�ص به ،وحني يتزحلقون يلب�سون نع ً
اال
كالقباقيب ،وهو عندهم من الأمور الريا�ضية ،وكنا نرى ال�صقيع على وجه الأر�ض
ك�أنه ملح مر�شو�ش ،وكان املاء يجمد على زجاج الطيقان ،و�إذا �ألقيت منه على
الأر�ض مل يلبث �أن يجمد � ًأي�ضا� .أما املطر فلم يقع �إىل وقت امليالد �إال رذاذًا ،وقلما
�شهرا ف�أكرث
ينزل يف غريه � ًأي�ضا ًّ
�سحا كما ينزل يف بر ال�شام ومالطة ،و�إذا انقطع عنهم ً
نديا من املطر ال�سابق،
ال ي�ست�سقونه بالأيدي كما يفعل املالطيون؛ لأن ثراهم ال يزال ًّ
و�أكرث وقوعه يف اخلريف والربيع ،ف�أما الرعد فقد م�ضى ال�شتاء كله ومل ن�سمع له
ق�صفة ،و�إمنا �سمعناه يف �أيار وال�شم�س حارة.

((( �أ�صحت ال�سماء�َ :ص َفت( .م).
((( َت ِْطفر :تقفز يف ارتفاع( .م).
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وكان �شهر ني�سان �أبرد من �آذار ،ويف �أوا�سطه �سقط ثلج وبرد �شديد ،وكان �آخر
�آذار �أبرد من �أوله ،فقد احتجبت فيه ال�شم�س �أيا ًما متوالية ،ويف �أوائل العام الثاين
غطى الثلج وجه الأر�ض وال�سطوح ور�ؤو�س ال�شجر ،ومل يكن الربد �شدي ًدا كما
كثريا يهلكون يف الطريق ٍ
حينئذ �إذا مل يكونوا
يكون عند �سقوط ال�صقيع ،ويقال� :إن ً
خبريين بها فيقعون يف مهواة على حني غفلة فيعطبون .ورمبا �سقط الثلج على ال�شاء
يف احلقول فت�ضل الطريق .وقد �سمعت �أن امر�أة �سقط عليها الثلج وهي حتت �شجرة
ت�ستذري بها((( فلم ميكنها التحول من مو�ضعها ،فلبثت فيه ب�ضع �أيام ،حتى جاء من
�أخرجها منه وقد �سقطت �أ�صابع يديها ورجليها وبقيت بعد ذلك حية .ويقال� :إن بقاء
الثلج يف املزارع �أيا ًما نافع للزرع ،وال �شيء �أ�شق على املا�شي من امل�شي عليه حني
يذوب بخالف ما �إذا كان متلب ًدا.
وللإنكليز لهج عظيم يف حماوراتهم وكتبهم مبحا�سن �أيار النك�سار حدة الربد فيه،
�إال �أنه يف الواقع من �أنح�س ال�شهور؛ وذلك النقطاع الفاكهة والبقول فيه �إال ما ندر ،ويف
�أوله تدور ال�صبيان والبنات يغنون ويجتدون من �أهل البيوت واملارين يف الطرق ،وكان
قدماء الإنكليز يرق�صون فيه يف احلقول واملزارع ،ويجعلونه يوم م�سرة وطرب حتى �إن
ال�سفلة يف لندرة يعيدونه �إىل الآن فيتخذون نحو �شجرة ويرق�صون حولها يف ال�شوارع،
ويف �أوائل �شباط يطوف الأوالد � ًأي�ضا يغنون لفالنتني ،وهو يوم تزاوج الطيور ،وفيه تتهادى
ال�شبان وال�شواب بالر�سائل والأ�شعار على ُط ُرو�س((( مزخرفة.
((( ت�ستذري بها :ت�ستظل بها( .م).
((( طُ ُرو�س :جمع ِ«ط ْر�س» وهو ال�صحيفة( .م).
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حر مالطة ،فكانت
حر يقرب من ِّ
ومن �أول �شهر حزيران �إىل الع�شرين منه ح�صل ِّ
ال�شم�س تبدو من �أول النهار �إىل �آخره ،ثم اكفهر اجلو و َد َهم((( الربد ووقع املطر الغزير،
وحني ي�شتد احلر يبلغ ثمانني درجة (�إنكليزية) وغاية الربد ع�شرون ،و�أبرد الرياح عندهم
هي ال�شرقية ثم ال�شمالية �أما الغربية فال تكاد ت�أتي من دون مطر .والغالب ٍ
حينئذ �أن
تنك�سر َ�س ْو َرة الربد ،ويعقبه دفء مغر بالك�سل والعجز حتى يود الإن�سان �أن تعود الريح
الباردة و�إن �أطارت عنه الثياب ،ومبا مر بك من تقلب الهواء عندهم تعلم �أنه ال يح�سن �أن
يرتجم �إىل لغتهم قول بع�ضهم من ق�صيدة ميدح بها امللكة ،وهو:
مل َع ِ
ا�ص َف ًة
َت ْلوِي
الرياح َم َث يِ َ
الر ِ
ُ
ان َّ

ُ
فتعتدل
يب �أرا�ضيها
حتى ُت ِ�ص َ

وهو نظري قول املتنبي:

الهوج من ٍ
بلد
ياح
ُ
الر ُ
�إذا �أتتها ِّ

فما ت ُه ُّب ِب َها �إال ِبترَ ِ
تيب

لكن بيت املتنبي �سامل من ال�ضرورات ،وقلت �أنا من ق�صيدة طويلة:

َما �أَنْ يحيل ُح� ٌ
ؤول يف َه َوا ِئ ِهم

َه َوى ُنف ِ
ُو�س ِهم َع ْن َم ْذ َه ِب الخِيرَ ِ

�إ�شارة �إىل �أن تقلب الهواء عندهم ال يغري طباعهم عن فعل اخلري ،و «اخلري»
بالك�سر الكرم وال�شرف والأ�صل والهيئة ،ويف احلقيقة ف�إنه عند �شدة الربد هنا ال
اال�ص ِطالء((( ،وال تزال ت�سمع من كل َم ْن تلقاه لفظة الربد ،و�إذا
يفكر الإن�سان �إال يف ْ
تفوه بها فرك يديه ،وت�أفف ليدل على �صدق ما يقول وال �سيما الن�ساء ،حتى �إنهم رمبا
وكثريا ما ترى � ًأي�ضا
قالوا ذلك يف يوم ال برد فيه ،فك�أن �أل�سنتهم مرنت على ذلكً ،
((( َد َهمَ :حلَّ فج�أة( .م).
الت�سخن بالنار للتدفئة( .م).
اال�ص ِطالءُّ :
((( ْ
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و�صف الربد والنار يف كتبهم ،وي�سمون املر�أة «رفيقة املوقد» والإ�ضافة بتقدير «عند» -
وقد جرت العادة عندهم ب�أنه ال يحرك النار �إال َم ْن كان من �أهل البيت �أو من طالت
�ألفته بهم.
ويف اجلملة ف�إن النار �أليفهم مدة ثمانية �أ�شهر يف ال�سنة ،وبهذا تعلم �أنهم اليرون
مقرورا ال ي�شتهي �أن ي�سمع بذكر املياه
يف و�صف اجلنة ً
نعيما لأن الإن�سان �إذا كان ً
والظالل والأ�شجار ،بل كانوا يقولون تلك اجلنة نريانها م�ضطرمة ،ومواقدها حمتدمة،
وح َ�ضبها((( معتد ،وحطبها من�ضد ،وفحمها م�ؤبد ،وم�سعرها خملد ،فهني ًئا للم�صطلني،
َ
وطوبى للم�ستدفئني� ،ألي�س �أن عبادة النريان يف بالد الفر�س ن�ش�أت عن الربد ،كما
قال ابن �صاره يف املعنى:
ال�ص َيام ِب�أَ ْر ِ�ض ُكم
�أُ ِح َّل لنا َت ْر ُك ِّ

رارا �إىل َنا ِر ا َ
يم ف�إنها
جل ِح ِ
ِف ً
نم
لئن َي ُك ربي ُم ْد ِخ ِلي يف َج َه َّ

و�شُ ْر ُب ا ُ
حمر ُم
حل َم َّيا وهو �شَ ي ٌء ّ
َ
َ
ِ
�أ َر ُّق َع َلي َنا م ْن �شلري و�أ ْر َحم ُ
ففي ِم ْث ِل هذا اليو ِم َط َاب ْت َج َه َّن ُم

املناخ وحياة الب�شر

فهما من
ثم �إنه ال يخفى �أن �أهل البالد احلارة يكونون �أذكى ذه ًنا و�أ�سرع ً
�أهل البالد الباردة� ،إال �أنهم ال يكون لهم َجل ٌَد على الأعمال ال�شاقة؛ لغلبة الرتهل
عليهم ،وال عظم همة ملبا�شرة امل�ساعي اخلطرية ،وال ميكن �أن يلحقوا �أهل البالد
الباردة يف العز والغنى� ،إال �أن يكون لبع�ض البالد مزية خا�صة بوجود املعادن وغريها
((( َح َ�ضبها :وقودها( .م).
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كبالد الهند مثالً� ،أما �سكان البالد الباردة فيتحملون م�شاق الأعمال وي�ستطيعون
�إدمان ال�سعي ،ويعمرون �أكرث ،ولهذا كان جل الفاحتني والغازين من ال�شمال ،وك�أن
جدا،
جزيرة العرب م�ستثناة من هذا احلكم� ،إال �أن �أيامهم يف ال�شتاء تكون ق�صرية ًّ
في�ضطرون �إىل العمل ليالً ،ورمبا كتبت �أيديهم من �شدة الربد.
ويف كتاب من�سوب �إىل �أر�سطو �أن �أهل البالد احلارة يعمرون �أكرث من �أهل
البالد الباردة؛ لأن احلرارة الطبيعية يت�أتى حفظها يف الأوىل �أكرث من الثانية ،وال �أرى
قوله مطاب ًقا للواقع �إال �أن يحمل قوله البالد الباردة على معنى املفرطة يف الربودة،
والبالد احلارة على معنى املعتدلة يف احلرارة.
اخرتاع ميزان الهواء

ولنختم الكالم على ميزان الهواء مبا ال يخلو من فائدة فنقول� :إن �أ�صل
اخرتاعه فيما علم كان يف �إيطاليا ،ويف �سنة � 1626ألف �صنطوريا الطبيب يف بدوى
كتابًا وادعى فيه �أنه خمرتعه ،وادعى � ًأي�ضا هذه الدعوى رجل من هوالند ا�سمه
كرنيليو�س دريبل ،وبعد البحث والتدقيق علم �أن الأول �سبق �إىل الداللة على
اتخاذه ،و�أن الثاين عرف خوا�صه من قبل �أن ي�سمع �شي ًئا عن ذاك .ونقلت من بع�ض
الكتب �أنه ح�سبت �أيام ال�سنة يف مدينة ويانه على مدة خم�س و�سبعني �سنة ،فكان
يف خالل ال�سنة من �أيام ال�صحو  127يو ًما ،ومن �أيام ال�ضباب  ،75ومن املطر ،110
ومن الثلج  ،135ومن الرعد والربق  .19و�أقول �إن هذا القدر من �أيام ال�ضباب هو
�أكرث مما يقع بلندرة ،ف�إن ُجلَّه هنا �إمنا يقع يف �شهر ت�شرين الثاين.
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معادن �إنكلرتة

�أما معادن �إنكلرتة ف�أ�شهرها الق�صدير وال�صفر واحلديد والفحم وهذان الأخريان
�أقنى و�أنفع لهم من �سائر املعادن النفي�سة� ،إذ لوالهما مل يت�أت لهم �إن�شاء �ألوف من
البواخر ومن �سكك احلديد ومن الغاز وغري ذلك ،ولي�س كل البالد التي فيها معادن
الذهب والف�ضة �أغنى من غريها؛ ف�إن من املعادن ما تقوم نفقة ا�ستخراجه بفائدته،
فال يح�صل منه نفع �إال جمرد االفتخار بوجوده ،و�إمنا العمدة على �سهولة �إي�شائه وقلة
م�صروفه .و�أكرث ما يوجد الذهب يف �إفريقية ويابان وجنوب �أمرييكا ،وهذا الأخري عرث
عليه الإ�سـبانيول يف �سنة  ،1492ومن ذلك التاريخ �إىل �سنة  1731جلب منه �إىل
�أوربا �ستة �آالف مليون �شذرة قيمة كل منها ثمانية رياالت �أمرييكانية.
ويكرث وجوده � ًأي�ضا يف جبال �أورال بالرو�سية ،ويوجد منه معدن يف كورنول،
ويف وكلو ب�إرالند ،و�أكرث ما ي�أتي الإنكليز من الذهب ف�إمنا هو من �أو�سرتاليا وكاليفورنيا،
قيل� :إنهم يجلبون منه يف كل �سنة ع�شرين مليون لرية ،و�أول من اطلع عليه يف
الأوىل �إدورد هرغاف�س وذلك يف �سنة  ،1851ف�أطلع �أرباب احلكم على ذلك طم ًعا يف
اجلائزة ف�أجازوه ،وولوه خولية �أر�ض املريي ،ومن جملة ما وجد فيه قطعة ذهب �إبريز
بلغت مائة و�ستة �أرطال .ووجد � ًأي�ضا يف مو�ضعني منها �إىل غاية ت�شرين الأول �سنة
� )2.532.422( 52أوقية �إنكليزية� ،أو مائة وخم�سة �أطنان �أي طنالته ،وبلغت قيمة
الذهب الذي بعث منها �إىل اخلارج نحو ت�سعة ماليني لرية ،ومن ذلك الوقت تتابع
وروده �إىل بالد الإنكليز.
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ويحتمل �أن يف �أو�سرتاليا معادن �أخرى كثرية وكنو ًزا جزيلة مل تك�شف �إىل
الآن ،فمتى ك�شفت تكون داعية لعجب �أهل الدنيا ،وهذه اجلزيرة هي �أكرب جزيرة
يف امل�سكونة ،و�أ�صغر �أر�ض قارة ،ف�إنها دون �أمرييكا بنحو �ستة �أ�ضعاف ،وكان ا�ستعمار
الإنكليز �إياها بعد انف�صال �أمرييكا عن بالدهم ،ويف �سنة  1854بلغ عدد �أهلها
نف�سا وهي �أقل بالد الدنيا �إنا ًثا(((.
ً 236.798
نبذة عن �أمرييكا

ف�أما «�أمرييكا» ف�أول من ك�شفها رجل من جينوى ا�سمه كر�ستوفر كوملبو�س،
(((
وذلك يف �سنة  ،1492قيل �إذا �صارت مملكة الدول املتحدة ب�أمرييكا م�أهولة
كهوالند فتكون ت�سع ت�سعمائة مليون من النا�س وهذا القدر هو ن�صف قدر �سكان
امل�سكونة و�أهلها الآن �سبعة وع�شرون مليونًا((( وحني كان الإنكليز يبنون جمل�س
ال�شورى بلندرة ،كان الأمرييكانيون م�شتغلني بتمدين بالدهم ف�أن�ش�أوا �سبعة
وع�شرين �ألف ميل وخم�سمائة ميل ل�سكة احلديد((( ،بلغت نفقتها نحو ثالثمائة
مليون لرية ،ويف غ�ضون ذلك �أن�ش�أ الإنكليز ت�سعة �آالف ميل ،كلفتهم نحو املبلغ
املذكور ،والذي ورد �إىل خزنة الدول املتحدة يف �سنة  1857من جميع موارده ،بلغ
((( ويف �سنة  1880بلغ عدد �سكانها نحو  3000.000نف�س.
((( م�أهولة :م�سكونة( .م).
غريبا حتى بلغ عدد �سكانها الآن  52.000.000نف�س.
((( يف هذه ال�سنني تقدمت �أمرييكا تقد ًما ً
((( ويف �سنة � 1880صار طول �سكك احلديد يف �أمرييكا  90.000ميل ،و�إيراد الدولة يف ال�سنة املذكورة بلغ
 333.000.000ريال ،وامل�صاريف بلغت  260.000.000ريال ،وعدد دواوين البو�سطة بلغ  40.855فانظر
�إىل هذا الفرق وتعجب.
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نحو ثمانية وع�شرين مليون ريال ون�صف مليون ،وكان املبلغ الفا�ضل فيها نحو ع�شرين
مليونًا ،وبلغت م�صاريف الدولة �سبعني مليونًا .وكانت حمال البو�سطة يف �سنة 1827
�سبعة �آالف ،ف�صارت يف �سنة  ،)11.177( 37ويف �سنة  ،)15.146( 47ويف �سنة
 ،)26.586( 57وكان موا�ضع امتدادها طو ًال يف �سنة  )105.336( 27ميالً ،ويف
�سنة  ،)141.242( 37ويف �سنة  ،)153.818( 47ويف �سنة  ،)242.601( 57ويف
اململكة املذكورة ت�سعة �آالف رتل ل�سكة احلديد ،وهو عبارة عن �إجراء رتل واحد
لكل ثالثة �أميال.
ووجدت يف كتاب �آخر �أن طول �سكك احلديد يف �أمرييكا كان يف �سنة 57
( )24.466ميالً ،و�أنه يف �سنة 1828م وهي �أول �سنة ابتد�أوا فيها بهذه امل�صلحة .مل
يكن عندهم �إال ثالثة �أميال ،فانظر �إىل هذا الفرق.
�أما كاليفورنيا فكان ك�شفها يف �سنة 1535م ،وكانت يف �سنة 1846م
تابعة لأعمال مك�سيكو حتت ا�ستيالء دولة �إ�سـبانيا ثم ا�ستولت عليها الدول
املتحدة ،وكان ك�شف الذهب فيها �سنة 1817م ،وقيل� :إنه كان معروفًا قبل
هذا التاريخ لبع�ض �أ�شخا�ص ولكن كانوا يكتمونه ،وهذه اللفظة حمرفة عن
لفظتني يف اللغة الإ�سـبانيولية ،معناهما الفرن احلامي ،وال يبعد �أن يكون ذلك
عربيا ف�إن كايل حمرف عن قايل من قليت اللحم ونحوه ،وفورنيا من الفرن،
ًّ
وقيمة ما يخرج من هذا ال�صقع يف ال�سنة يبلغ خم�سة ماليني ،وبلغت قطعة
كده
الذهب من ذلك �إىل خم�سة وع�شرين رطالً ،فكان الرجل ي�سعد من ِّ
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وقمي�صه مل يت�سخ .ويحكى �أن الدول املتحدة ملا بلغها خرب وجود الذهب يف
حاكما �إليه فما كان منه بعد و�صوله �إال �أن حمل املعزقة
هذا الإقليم �أر�سلت ً
و�أقبل يحفر عن الذهب مع احلافرين.
عودة �إىل معادن �إنكلرتة و�صك �أموالهم

عد طاخيطو�س من جملتها
قال بع�ضهم� :أما معادن �إنكلرتة فكثرية وغنية ،فقد ّ
الف�ضة والذهب ،ويف عهد امللك جام�س الأول ك�شف معدن ر�صا�ص ا�ستخرج منه
كثري من الف�ضة ويوجد يف «كورنول» �أكرث من خم�سني معدنًا للنحا�س ،ونقلت من
بع�ض الإح�صائيات ال�صحيحة �أن جملة ما خرج من معدن الذهب من بالد الإنكليز
من �سنة � 1816إىل �سنة  46بلغ خم�سة وت�سعني مليونًا.
وقيل �إن �أول �ضرب الدنانري عندهم كان يف �سنة 1257م ،و�أول �ضرب الدنانري
الرائجة املحكمة كان يف �سنة 1344م ،وكان �ضرب اجليني يف �سنة 1673م ،وكان
مبلغ ما �ضرب من النقود يف �أيام امللكة �إلي�صابت  5.832.000لرية ،ويف �أيام جام�س
الأول  ،2.500.000ويف �أيام جورج الثاين  ،11.966.576ويف �أيام جورج الثالث
 ،74.501.586ويف �أيام جورج الرابع  ،10.827.663ويف زمان امللكة فكطوريا وذلك
من �سنة 1837م �إىل �سنة  ،)39.886.457( 48ويقال �إن طبع الدراهم والدنانري من
خمرتعات �أهل ليديا (من بالد الأناطول) وذلك يف �سنة  862قبل امليالد.
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�أما الفلو�س فقد ذكرها �أومريو�س يف �سنة 1184م قبل التاريخ املذكور.
والذهب الإنكليزي فيه اثنان وع�شرون قرياطًا من الذهب ،وقرياطان من النحا�س،
ويقال� :إن حبة الذهب ميكن تق�سيمها �إىل ثمانية ع�شر مليون جزء ظاهرة ،وميكن
خم�سا و�ستني �إ�صب ًعا مربعة ،و�إن ال�صفحة ت�صري �إىل
� ًأي�ضا تطريقها ومدها حتى ت�صري ً
جزء من ثالثمائة من �أجزاء الإ�صبع ،ويذهب بها حتى �إىل جزء من ع�شرة ماليني.
و�أول ا�ستعمال خيوط الذهب كان يف �إيطاليا وذلك �سنة 1350م.
وملا كان هذا اجلوهر �ألني جميع اجلواهر و�أ�صفاها كان ال ي�ستعمل �إال خملوطًا
بال�صفر �أو الف�ضة ،ونقلت من جرنال التيم�س �سنة 1852م �أن مبلغ نقود الف�ضة
والذهب يف الدنيا ب�أ�سرها قيمته �أربعمائة مليون لرية منها مائتان وخم�سون مليونًا
ف�ضة والباقي ذهب .ونقلت من غريه � ًأي�ضا �أن مبلغ الذهب الذي كان متداو ًال يف
�سنة 1848م يف الدنيا ب�أ�سرها كان �ستمائة مليون لرية ،و�إن الإمداد ال�سنوي كان من
ثمانية ماليني �إىل ت�سعة ،و�إنه ل�سبب ك�شف معادن الذهب يف �أو�سرتاليا وكاليفورنيا
�صار الذهب املتداول الآن يبلغ �أكرث من ثمامنائة مليون.
فمن كاليفورنيا خرج من �سنة 1849م �إىل �سنة 1853م خم�سة و�ستون مليونًا
وت�سعمائة �ألف ،ومن �أو�سرتاليا خم�سة وثالثون مليونًا وذلك من �سنة 1854م �إىل
�سنة 1856م.
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�أما معدن الف�ضة فقيل� :إن �أح�سن ما عرف منه ما كان يف الباز وذلك �سنة
1660م ،فكان من لينه وح�سنه يقطع كالبلور ،ويف �سنة 1749م �أر�سلت قطعة منه
�إىل بالد �إ�سبانيا فبلغت  370رطالً ،وحفر عن قطعة يف معدن بنورويج ،و�أر�سلت �إىل
متحف كوبنهاغن فبلغت  560رط ًال وقيمتها  1.680لرية .وكانت �آنية الف�ضة نحو
الأقداح واملغارف تعد يف �سنة 1300م يف بالد الإنكليز من الإ�سراف ووجودها يف
البالد املذكورة �إمنا يكون خمتلطًا بغريها من اجلواهر.
�أما معدن النحا�س فقد مر ذكره يف كورنول ،ويقال �إن �أعظم معادنه يف مملكة
ال�سويد ،ويقال � ًأي�ضا� :إن احلبة من هذا اجلوهر �إذا حلت يف حمل الن�شادر جتز�أت �إىل
�أكرث من اثنني وع�شرين �ألف جزء.
�أما معدن احلديد عندهم في�ستخرج منه يف كل �سنة �أكرث من ثمامنائة طن،
ويقال� :إنه �أول ما عرف وجود احلديد كان على جبل �إيداي وذلك يف �سنة 1432
قبل امليالد ،وزعم اليونانيون �أنهم هم �أول من عرثوا عليه ،كما �أن �أهل فينيقية �أول
من عرث على الزجاج� ،إال �أَ َّنا نعلم من التوراة �أن �أول من قان احلديد طوبال قاين.
وقال �آخر�« :إن جتارة احلديد عند الإنكليز كما هي الآن من �إبداع هرني
كورت؛ ِ أَل َّنا قبل �سنة  1783كنا جنلب جل لوازمنا من احلديد امل�صنوع من �سواحل
بحر البلتيك ،ومل تكن طريقة ل�صنع هذا اجلوهر الذي ي�صدق عليه �أن ي�سمى جوهر
اجلواهر �سوى تطريقه مبطارق �ضخمة ثقيلة ،بعد �إحمائه يف فرن ،وهو �أ�سلوب قدمي
يجري مع قدم �أيام اخلرافات.
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وما عدا ما كان يتبعه من التعب والكالل فكان يلزم له �أجم كثرية لتفي بالوقود
الالزم لإحمائه ،وحيث مل يكن عندنا منها ما يكفي ،كان ال بد لنا من ا�ستجالبه
من الرو�سية وال�سويد؛ حيث الأجم كثرية ،واحلديد ي�سهل �صنعه بالن�سبة �إىل هذه
الديار و�إىل �سعره فيها ،فكانت معادننا اجلزيلة تبقى معطلة� ،إىل �أن قام هرني كورت
املذكور و�أعمل فكره الثاقب يف اخرتاع طريقة تكرث بها منافع هذا املعدن ،وتقل
ال�صعوبة يف �صنعه .ف�أداه االجتهاد والتبحر �إىل �إحداث فرن هواء بوا�سطة لهيب النار
املنبعث من فحم احلجر ،فكان يحمي به احلديد وهو ِترب وي�صفيه ،ثم يجعله ق�ضبانًا
م�سبوكة من دون فحم وال مطرقة ،ولكن مل يتهي�أ له �إتقان هذا احلمل �إال بعد �أن �أنفق
عليه ع�شرين �ألف لرية ،ومنذ ذلك الوقت ا�ستغنينا عن حديد ال�سويد والنورويج.
ثم مل مت�ض �أربع ع�شرة �سنة حتى �صار ما ي�صنع منه يف بالدنا قدر ما كنا جنلبه
من بحر البلتيك ،ثم �صار ما ي�صنع منه على هذا املنوال مواز ًيا ملائتي �ألف طن ،منها
خم�سون �أل ًفا تر�سل �إىل اخلارج ،وهذا القدر هو ما كنا نفتقر �إىل جلبه �ساب ًقا من البالد
الأجنبية ،وقد �صنع منه يف �سنة واحدة من هذه ال�سنني املت�أخرة يف معمل بوال�س
�أكرث مما كان ي�صنع منه قدميًا يف جميع اململكة ب�ضعفني ،ف�أ ْع ِظ ْم به من اخرتاع يعد من
�أعظم الأ�سباب املوجبة لرثوة هذه البالد وال�ستقاللهم ب�أعمالهم؛ �إذ لواله مل يت� َّأت
�إن�شاء �سكك احلديد والبواخر وغريها ،وال يخفى ما يف ذلك من املنافع ،فهو لنا مبنزلة
�إبرة املغنطي�س لك�شف الدنيا اجلديدة ،فما �أجدر خمرتعه ب�أن يح�سب ًّندا لواط ،وما
�أخلق بالدنا ب�أن تظهر كونها ممنونة له على ممر الأيام» �إىل �أن قال« :ومع �أنه �أنفق يف هذا
العمل اجلليل ع�شرين �ألف لرية ،ومهد لبالدنا طريقة فاقت بها على جميع املمالك،
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مل جتازه على ذلك بل عاملته ُ
بالك ُنود((( ،على �أنه حتقق وثبت �أن ما �أك�سبها من فوائد
هذا االخرتاع يبلغ �ستمائة مليون لرية ،و�أفاد � ًأي�ضا م�ؤنة �ستمائة �ألف من ال�صناع» اهـ.
وقد كان الرومانيون يف الزمن القدمي ي�صحفون قعور �سفنهم بالر�صا�ص ،وكان
ثمنه �إذ ذاك �أغلى ممِ َّا هو الآن ب�أربعة وع�شرين �ضع ًفا ،ويقال �إن �أح�سن �صبغ لل�شعر هو
ما يتخذ من الر�صا�ص ،لكنه يف نف�س الأمر �سم.
�أما فحم احلجر ف�إن �أهل بريتانيا الأقدمني كانوا ي�ستعملونه ،و�إن مل يذكر ذلك
الرومانيون فيما ذكروا من �أحوال هذه اجلزيرة ،و�أول ك�شفه كان يف نيوكا�ستل �سنة
 1284وزعم بع�ض �أنه قبل هذا التاريخ.
وكان قد منع �أو ًال من ا�ستعماله بدعوى �أنه م�ضر بال�صحة ،حتى �إن احلدادين
كانوا ال يوقدون �إال احلطب ،ويف �سنة  1381اتخذ ك�أنه �صنف من �أ�صناف التجارة،
ف�صارت النا�س جتلبه من املحل املذكور �إىل لندرة ،ثم عم ا�ستعماله فيها وذلك يف
حدود �سنة  ،1400ف�أما يف جميع �إنكلرتة فلم يعم قبل �سنة  ،1625ويوجد منه معدن
يف نورثمربالند يف �سهل ف�سيح ،امتداده  723مي ًال مرب ًعا ،وقريب منه �سائر الأماكن،
واملوجود منه يف وال�س فقط يكفي �إنكلرتة على املعدل الذي ينفق منه الآن �ألفي �سنة.
واملن�صرف منه يف بريتانيا يف كل �سنة  25.000.000طن ،ويف �سنة  57و�صل
�إىل مر�سى لندرة نحو � 1.500سفينة م�شحونة بالفحم ،وبلغت كمية ما ورد �إليها منه
((( ُ
الك ُنود :كفران النعمة ،اجلحود( .م).
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وبرا � 4.368.708أطنان ،وامل�ستخرج منه من درهام ومن نورثمربالند يبلغ يف
ً
بحرا ًّ
ال�سنة  14.000.000طن ي�صرف منها يف لوازم لندرة  ،6.000.000ويف لوازم البالد
اخلارجية  ،2.500.000وقدر ذلك لأجل الغاز ،والباقي يف مهمات �أخرى.
وقال �آخر يوجد يف �إنكلرتة و�إرالند  4.000ميل مربع حتتوي على معادن فحم
مل تك�شف بعد ،وم�سافة جريب واحد �سمكه ثالثة �أقدام يوازي ما يخرج من فحم
جريبا من الأجم وال ِغ َيا�ض ،ومعادن الفحم املفتوحة الآن يف دربي تبلغ 240
ً 1.940
معدنًا يعمل فيها  20.000نف�س ،ومعادن يورك �شري تبلغ  343معدنًا ،ويوجد � ًأي�ضا يف
�سكوتالند معادن كثرية منها حمفور ومنها غري حمفور.
وقيل� :إن �أ�صل ا�ستخراج الفحم كان يف بلجيك يف �سنة  ،1198ثم عرف
يف �إنكلرتة ،والذي يخرج منها يبلغ خم�سة �أ�ضعاف �أكرث مما يخرج من غريها من
�أي �أر�ض كانت ،وما يح�صل من م�سافة  1.275كيلو مرت مرب ًعا من بلجيك يبلغ
 5000.000طن ،وما يح�صل من م�سافة  2.500من القيا�س املذكور يف فرن�سا ال
يزيد على  4.600.000طن ،وكان املن�صرف من الفحم يف فرن�سا يف �سنة 1780
( )400.000طن ،ويف �سنة .((()6.000.000( 1845
�أما الق�صدير فوجوده يف بالد الإنكليز من قدمي الزمان ،و�أول من اتجَّ ر فيه
معهم �أهل فينيقية؛ لأنهم هم �أول من عرف خا�صية �إبرة املغنطي�س ،ومن قبل �أن
((( ويف �سنة  1878بلغ مقدار الفحم احلجري الذي ا�ستخرج يف فرن�سا  17.096.520طن.
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غزا القي�صر يوليو�س هذه اجلزيرة كان الرومانيون واليونانيون ي�سمعون بوجود جزيرة
جهة ال�شمال توجد فيها معادن هذا ال�صنف ،وكانوا ي�سمونها «ك�سترييد�س» �أي
جزيرة الق�صدير ،وبقيت هذه التجارة مق�صورة على الفينيقيني �أحقابًا عديدة ،وكان
كثريا ما يبعثون �إليهم جوا�سي�س ليتعرفوا �أي ٍّبر ينزلون فلم يقدروا ،والذي
اليونانيون ً
يبعث من هذا ال�صنف �إىل البالد اخلارجية يبلغ يف ال�سنة �أل ًفا وخم�سمائة طن غري
م�صنوع ،وثمن امل�صنوع وال�صفائح منه  400.000لرية(((.
�إبرة املغنطي�س

�أما ا�ستعمال �إبرة املغنطي�س يف هداية ال�سفن فال يعلم بالتحقيق يف �أي
ع�صر ابتد�أ ،و�إمنا يعلم �أن خا�صية ما يف جذب احلديد والفوالذ كانت معروفة
لقدماء اليونانيني ،و�أن ا�ستعماله يف ال�سفر كان معروفًا لأهل ال�صني من عهد
بعيد ،ف�إنهم كانوا يهتدون به يف �أ�سفارهم �إىل يابان والهند وجزيرة العرب ،وال
يبعد �أن ا�شتهاره يف �أوربا كان كا�شتهار �صناعة الطب يف كونه �أخذ عن العرب؛
�إذ مل يعرف �ش�أنه فيها �إال بعد �أن فتح امل�سلمون غوثا ب�إ�سبانيا� .إال �أن العلم به مل
يكن تا ًّما .ويحتمل �أن العرب �أخذته عن �أهل ال�صني .ويقال� :إن علم ه�ؤالء به
يف �أرجح الظن كان �سنة  2634قبل امليالد ،وهنا حمل للبحث �إال �أن الي�سوعيني
الذين جعلوا د�أبهم التنقري عن علوم �أولئك القوم وعن عادياتهم ،وكذا كالبروت
((( ويف �سنة  1789بلغت قيمة الق�صدير امل�صنوع الذي �أر�سل من �إنكلرتة �إىل اخلارج  3.500.000لرية.
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النم�ساوي العامل البارع ،وم�سرت داف�س ،كلهم حكوا ما يدل على ا�ستعمال �أهل
ال�صني هذا احلجر يف ذلك التاريخ.
ثم ملا كانت الإفرجن ت�سافر �إىل بالد امل�سلمني مدة احلرب ال�صليبية كانوا
يذكرون وجود هذا ال�سر الغريب يف تلك البالد ،وكان من جملتهم الكردينال فرتي
وفن�سنت دوبوفاي ،قيل :وكانت العرب تهتدي به يف الرب ،ومل ت�شهر معرفة ا�ستعماله
يف �أوربا �إال يف �سنة 1269؛ ف�أما االنتفاع به فلم ي�شهر �إال يف القرن الرابع ع�شر ،و�أول
من �أجرى ذلك رجل من نابويل ا�سمه فيالفيوجبوجا ،وقال �آخر� :إن حجر املغنطي�س
مل ي�شهد ذكره يف كتب الإنكليز قبل �أيام �إدورد الثالث ،وكان ي�سمى حجر ال�سفر،
و�أول �سفينة �سارت بهدايته كان يف �سنة � ،1338أما ر�سم النقط فلم يعلم خمرتعه،
وزعم الفرن�سي�س �أنه من خمرتعاتهم ،و�أن ر�سم النقط الأربع الأ�صلية �إمنا هو ر�سم عما
يقال له «فلور دويل» �أي زهر ال�سو�سن.
ولكن هنا بحث ف�إن زهر ال�سو�سن �إمنا هو ر�سم عما ي�سمى بالعربية مو�ساال
(لعلها م�سلة) ،وكانت العرب تتخذها لداللة الإبرة.
اخرتاع الكومبا�س

ف�أما اخرتاع �أداة الإبرة امل�سماة عند الإفرجن بالكومبا�س ،ف�إنه كان من رجل
من فيني�سيا يقال له مركو�س باولو�س ،وذلك يف �سنة  ،1260وبع�ضهم عزاه �إىل
فيالفيوجيوجيا املذكور ،وزعم �آخرون �أنه كان معروفًا يف ال�صني يف �سنة  1115قبل

64

ك�شف املُ َخ َّبا عن فنون �أوربا

64

امليالد ،وك�أن ذلك �سهو .نعم �إنه كان عندهم �آلة تتحرك بنف�سها م�صوبة �إىل اجلنوب
وبحرا فظنها النا�س الآلة املعروفة ،قال :وقد ثبت �أن املذكور
لهداية امل�سافرين ًّبرا ً
هو الذي ا�ستنبط تعليق هذه الإبرة كما نراها الآن ،وذلك �سنة  .1302ف�أما و�ضع
ال�صندوق لها وكيفية تركيبها به فمن اخرتاع �أحد ق�سي�سي الإنكليز ويقال له وليم
بارلو وذلك �سنة .1608
ولنختم كالمنا على املعادن بذكر الأملا�س فنقول� :إنه وجد يف معدن هذا اجلوهر
بربازيل حجر زنته  1680قرياطًا ،و�أر�سل �إىل ديوان الـبورتوغال ف ُق َّوم مبائتني و�أربعة
وع�شرين مليونًا (من الرياالت) ،وقومه بع�ضهم ب�ستني مليونًا ال غري ،وزنة حجر الأملا�س
حجرا كانت زنته 106
الذي عند قي�صر الرو�سية  193قرياطًا ،وا�شرتى ملك فرن�سا ً
حجرا من الهند زنته  800قرياط� ،إال �أنه جلهل
قراريط ،ويف �سنة  1850جلب الإنكليز ً
وقدره كالبي�ضة ،وقيمته مليونا لرية .ويف
الرجل الذي قطعه نق�ص حتى جاء  279قرياطًا َّ
هذه الأيام الأخرية جلب حجر من برازيل زنته  254قرياطًا ،يذهب ن�صفه يف القطع.
�سكك احلديد يف بالد الإنكليز

�أما م�صلحة �سكك احلديد يف بالد الإنكليز فهي �أعظم امل�صالح التي �شغلت
منهم خواطر الأغنياء وامل�سرتبحني وامل�ستنبطني ،ف�إن جمموع ر�أ�س املال الذي و�ضع
فيها يبلغ مائة مليون لرية ،وجمموع ر�أ�س املال الذي و�ضع يف �أ�شغال القطن �أربعون
مليونًا ،والذي يف �أ�شغال ال�صوف ثمانية ع�شر ،والذي يف احلديد �أحد وع�شرون،
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والذي يف احلرير �ستة ع�شر .مليونًا وجمموع ر�أ�س املال الذي و�ضع يف �أ�شغال احلديد
يف بالد الدول املتحدة ثالثون مليونًا.
ويحكى عن رجل من الإنكليز �أنه كان يف �أول �أمره َب َّزا ًزا((( خام ًال((( ،فتعاطى
جناحا حتى ا�ستغنى
�أ�شغال هذه ال�سكك فح�صل له توفيق فيها وجناح ،وما زال يزيد ً
غنى مل يذكر مثله يف التواريخ قط ،فيقال� :إنه �صار يتوىل �أ�شغال خم�سني �أل ًفا من
ال�صناع يعملون حتت يده ،قلت :والذي فاق يف �شهرة الغنى يف التواريخ القدمية
رجل من �أهل رومية يقال له كا�سيليو�س �أزيدورو�س ،قيل� :إنه ترك عند موته 4.116
عب ًدا ،و 3.600ثور ،و 200.000ر�أ�س من البهائم .وثالثة ماليني لرية ،وحيث ت�سمع
جدا.
جدا ،فاحكم على كثريين ب�أنهم فقراء ًًّ
ب�أن رج ًال مبفرده غني ًّ
ثم �إنه ملا نَ َّ�ش َم((( بع�ض املحرتفني من الإنكليز يف �إن�شاء �سكك احلديد،
ولهج بها املتك�سبون ،مل يكن �أحد ي�صدق �أنها ت�صل �إىل ما و�صلت �إليه ،بل كان
كثري ي�ستخفون بها وي�سخرون ممن وجه همه �إليها ،فقد كتب يف بع�ض �صحف
الأخبار منذ ع�شرين �سنة ما ن�صه�« :أما ه�ؤالء امل�صطرفون الذين يخيل لهم �أن
ين�شئوا �سكك احلديد يف جميع جهات اململكة حتى ُي ْ�س َت ْغ َنى بها عن ال�سفن
وبحرا ،ف�إنا ننزلهم
والعجالت والعواجل واملحامل وغريها مما يركب النا�س فيه ًّبرا ً
((( َالب َّزاز :بائع الثياب( .م).
((( اخلامل :الك�سالن .واملراد هنا� :أنه لي�س له �ش�أن( .م).
((( نَ َّ�ش َم يف :بد�أ( .م).
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 وت�صوراتهم هذه التي هي �أ�ضغاث �أحالم  -منزلة من هو غري جدير ب�أن ي�شغلبه اخلاطر».
و�أول �سكة �أن�شئت يف البالد املذكورة كانت يف نيوكا�ستل وذلك يف �أوائل
القرن ال�سابع ع�شر ،ولكن كانت ق�ضبانها من خ�شب ،وكان املق�صود منها �إمنا هو
نقل الفحم عليها �إىل املرف�أ ،ثم �أن�شئت �سكة �أخرى يف ويت هافن وذلك يف �سنة
 ،1738و�أعظم �سكة �أن�شئت بعدها كانت يف كلربوك دال يف �سنة  ،1786ثم كان
�أعظم ال�سكك و�أطولها �سكة ليفربول ومن�ش�سرت بدئ بها �سنة  ،1826وفتحت يف
�سنة  ،1830ومن ذلك احلني �شرعت جماعات كثرية يف �إن�شاء �سكك متعددة يف
�إنكلرتة وفرن�سا وبلجيك وغريها .ويف �سنة  1824كان الرتل امل�سمى بالناقل ي�سري
يف ال�ساعة �ستة �أميال ،ويف �سنة  29كان �صنف �آخر ي�سمى «ال�شاروخ» ي�سافر
خم�سة ع�شر ميالً ،ويف �سنة  34كان �صنف ي�سمى «طيار النار» ي�سري ع�شرين
ميالً ،ويف �سنة � 39سار �صنف ي�سمى« :جنم ال�شمال» �سبعة وثالثني ميالً.
والآن ف�إن الناقل ي�سري �سبعني ميالً ،وكان يف مبدئها ينفق عليها من الفحم
�أكرث مما ينفق الآن بخم�سة �أ�ضعاف ،وق�س على ذلك �سائر امل�صاريف ،وقد ُع ِل َم من
خال�صة جمل�س ال�شورى املنوط به �إقرار هذه امل�صلحة� ،أن احل�ص�ص الأ�صلية وما
يلحقها من اال�ستقرا�ض اخلا�ص بجماعات �سكك احلديد الكائنة يف بريتانيا بلغت
ثالثمائة و�ستة وثالثني مليونًا من اللرية ،وبلغ عدد امل�سافرين يف اململكة املذكورة
يف بع�ض ال�سنني  5.367.404حت�صل منهم ،ومما �أخذ � ًأي�ضا على البهائم والر�سائل
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 5.424.605لريات ،وعدد جمموع �سكك احلديد فيها بلغ مائتني واثنتني وع�شرين
�سكة جتري �أ�سالك التلغراف يف ثلثيها.
ويف �سنة  1850حت�صل من �إيراد هذه ال�سكك يف جميع �أوربا 23.300.000
لرية ،وكان ن�صف ذلك من �إيراد �سكك بريتانيا ،وهذا جدول �أطوال ال�سكك
املعروفة يف الدنيا:
ميل

ميل

يف بريتانيا

� 7.803إىل �س��نـــة  54يف �إيطاليا

� 115إىل غاي��ة �س��نة 48

يف �أمرييكا

� 3.800إىل غاي��ة �س��نة  48يف الدنيمرك

� 106إىل غاي��ة �س��نة 48

يف جرمانيا � 1.570إىل غاي��ة �س��نة  48يف كوبا

� 800إىل غاي��ة �س��نة 48

يف هوالند

� 200إىل غاي��ة �س��نة  48يف الرو�سية

� 052إىل غاي��ة �س��نة 48

يف بلجيك

� 1.095إىل غاي��ة �س��نة  48يف هند ال�شرق

� 500إىل غاي��ة �س��نة 48

يف فرن�سا

� 2.200إىل غاي��ة �س��نة  48يف م�ستعمرات الإنكليز � 1.000إىل غاية �س��نة 48

وامليل عبارة عن  1.860يارد ،واليارد عبارة عن نحو ذراع ون�صف((( .ويف �سنة
 56امتدت �سكك احلديد يف بريتانيا �إىل  8.054مي ًال �أنفق فيها 286.000.000
عظيما ،ففي �إنكلرتة وحدها بلغ طولها لغاية
((( منذ ت�أليف هذا الكتاب ازدادت ال�سكك احلديد يف �أوربا ازديا ًدا ً
�سنة  1880م�سافة  18.000ميل كلفت  717.003.469لرية ،وحملت من الركاب يف ظرف �سنة واحدة نحو
 600.000.000نف�س ،ويف �أمرييكا بلغ طول ال�سكك املذكورة  81.725ميالً ،ويف �إيطاليا  ،5.098ويف جرمانيا
 ،19.773ويف فرن�سا  13.871بلغ �إيرادها يف ال�سنة املذكورة  36.235.408لريات �إنكليزية ،وق�س على ذلك
ازدياد ال�سكك يف بقية ممالك �أوربا.
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لرية ،ومنها �أكرث من خم�سني مي ًال يف �صخور منقورة ،وم�ساحة تلك الأميال 550
مكعبا ،ويوجد لهذه ال�سكك خم�سة �آالف مزجية ،وهي الآلة التي يقال لها
يار ًدا ً
«�إجنن» ،ويف كل �سنة ت�سري الأرتال ثمانني مليون ميل ،وم�صروف املزجيات من
الفحم يف كل �سنة مليونا طن ،ويف خدمة اجلمعيات القائمة بهذه امل�صلحة ت�سعون
�أل ًفا ما بني رئي�س ومر�ؤو�س ،ويف �سنة  54كان عدد من �سافر يف هذه ال�سكك �أحد
ع�شر مليونًا ،وا�ستفيد منهم �أكرث من ع�شرين مليون لرية ،وهو نحو ثلث �إيراد الدولة.
وامل�صروف من احلديد على تبديل الق�ضبان والأدوات يف كل �سنة ع�شرون
�ألف طن ،ويقطع � ًأي�ضا للوازمها نحو ثالثمائة �ألف �شجرة ،وكل رتل يحمل يف جممل
تعوي�ضا لهم عما �أخذ من
احل�ساب مائتي �شخ�ص ،وبلغ ما �أُ ِعطي لأ�صحاب الأر�ض ً
�أمالكهم نحو �سبعني مليون لرية ،و�أ�سالك التلغراف ممتدة  7.200ميل ،ويلزم لها من
�سلك احلديد ما طوله  36.000ميل ،وعدد امل�ستخدمني يف التلغراف ثالثة �آالف وكل
واحد من خم�سني من �أهل �إنكلرتة يتوقف معا�شه وقوام �أمره على هذه ال�سكك.
وقال �آخر :بلغ احلا�صل من �إيراد �سكك احلديد يف بريتانيا يف �سنة  57ثالثة
ع�شر مليونًا ،وذلك بح�ساب فائدة  4يف املائة.
وقال �آخر :كان يف �أوا�سط �سنة  )127.450( 60رج ًال م�ستخد ًما يف �سكك
احلديد يف جميع اململكة وامل�شروع فيها الآن ي�ستخدم فيه  53.923فتكون اجلملة
 181.373وعدة املواقف .3.601
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ثم ر�أيت بعد ذلك يف بع�ض �صحف الأخبار �أن طول �سكك احلديد يف
مملكة برو�سية بلغ يف �سنة  )3.162( 59ميالً ،و�أن ر�أ�س املال الذي عني لذلك
 44.080.000لرية ،فيكون  13.940لرية على كل ميل ،وبلغ عدد امل�سافرين يف
ال�سنة املذكورة  -ما عدا الع�سكر  ،19.279.668 -ومقدار الب�ضائع التي نقلت فيها
 11.904.761.012ط ًّنا ،ومقدار ما حت�صل منها  5.399.440لرية� ،أعني 1.707
لريات من كل ميل .هذا ما تي�سر يل نقله من الكتب ومن �صحف الأخبار.
و�أقول �إين �سمعت من غري واحد �أن �أعظم �سكة يف �إنكلرتة هي التي ي�سافر
بها من لندرة �إىل بر�ستول� ،أنفق يف �إن�شائها نحو �ستة ماليني لرية ،و�إيرادها يف كل �شهر
مائة وخم�سون �ألف لرية ،ثم �إن الرتل الذي يقف يف عدة موا�ضع ي�سري يف ال�ساعة
نحو ع�شرين ميالً ،ف�أما الرتل املخ�صو�ص ف�إنه ي�سري �أكرث من خم�سني ،وهو مير كالربق
اخلاطف ،ف�إذا نظرت �إليه َه َا َلك �أمره ،ورمبا وقفت له الأرتال البطيئة خ�شية امل�صادمة.
واملح�سوب �أن ا ُجل ْعل على كل ميل يف املحل الأول قر�ش ون�صف ،ويف الثاين
قر�ش ،ويف الثالث ن�صف قر�ش ،ومما مر تعلم �أن من�شئي هذه ال�سكك جماعات
وخرجا ،ف�إذا �أراد �أحد منهم �أن يبيع
يخرجون ما ًال من ملكهم وي�شرتكون فيها دخ ًال ً
ح�صته فيها ا�شرتاها �آخر ،ولبا�س امل�ستخدمني فيها كلبا�س ال�شرطة بل �أح�سن .ويف
طول ال�سكة يقيمون رجا ًال يتعهدون الق�ضبان ويحافظون على تنظيف الطرق ،فقد
ق�ضيبا منها ،فيكون يف ذلك هالك نفو�س �شتى.
يتفق �أن بع�ض الأعداء يك�سر ً
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ومما ينبغي �أن يالحظ هنا �أن الأرتال الفرن�ساوية �أقل عر�ضة للم�صادمة واخلطر
من الأرتال الإنكليزية ،فكل يوم ت�سمع يف بالد الإنكليز عن َعطَب((( عر�ض لأحد
الأرتال ،ولهذا كانت ال�شيوخ والعجائز عندهم ي�أنفون من ال�سفر فيها ،ويوثرون ال�سفر
يف بع�ض مراكب الرب على قدمي عادتهم ،و�سبب كرثة هذه الأخطار عندي هو �أن
مديري املزجيات كغريهم من �أبناء جن�سهم يف االنهماك يف �شرب امل�سكرات،
في�شربون وهم مبا�شرو الآلة حتى يعزب عنهم الر�شد وال�صواب.
نف�سا
ففي �سنة  56هلك يف هذه ال�سكك يف بريتانيا مائتان واحد وثمانون ً
و�أ�صيب نحو �أربعمائة ،وذلك ما بني جمروح و�أرب ،وق�س على ذلك خطر ال�سفن،
فقد تلف لهم يف ال�سنة املذكورة على �سواحل اململكة فقط �ألف وت�سعمائة وت�سع
وخم�سون �سفينة .واملعلوم من جممل احل�ساب �أنه يفقد لهم يف كل �شهر مائتا �سفينة،
ومع ذلك فهم �أغنى النا�س جمي ًعا فتعجب.
�أرتال الإنكليز والفرن�سيني

و�أالحظ � ًأي�ضا �أن الإنكليز �إذا عملوا �شي ًئا ف�إمنا يراعون فيه وجه الك�سب
وامل�صلحة فقط ،والفرن�ساوية ي�ضيفون �إىل ذلك راحة امل�سافرين ورونق املحل
والتفاخر ،ف�إن املحل الثاين يف �أرتال الإنكليز ال ي�شتمل �إال على مقاعد من خ�شب،
�إذا قعد عليها الإن�سان ب�ضع �ساعات �أَلمِ غاية الأمل ،ف�أما عند الفرن�ساوية ف�إنها تكون
((( َعطَ بُ :عطْ ل( .م).
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�شبه الأريكة ،يقعد عليها امل�سافر ما قعد وال ميل ،وق�س على ذلك البواخر ،ومواقف
غالبا و�أبهج ،ويف بع�ضها مطاعم عظيمة يجد
الأرتال يف فرن�سا �أح�سن منها يف �إنكلرتة ً
الإن�سان فيها كل ما ي�شتهي ،بخالف مواقف الإنكليز؛ ف�إن ما يف مطاعمها كريه .وال
�سيما القهوة؛ ف�إنها عبارة عن ح�سا القطاين؛ ولهذا كان �أكرث امل�سافرين من الإنكليز
يتزودون من بيوتهم ما يلزم لهم مدة ال�سفر ،وي�أكلون وهم قاعدون يف العواجل ،وقَلَّ
منهم من يتغدى يف املطاعم ،وما �أرى احلق �إال معهم ،ف�إن تلك املطاعم ف�ض ًال عن
غالئها رمبا �أورثت الآكل َه ْي َ�ضة((( متنعه عن ال�سفر.
حمل للمفقودات

ويف كل من هذه املواقف يكون حمل للحاجات التي رمبا ين�ساها امل�سافرون
هناك ل�سبب العجلة �أو الذهول ،فتبقى هناك حمفوظة حتى �إذا علم �صاحبها ردت
عليه يف احلال ،و�إال �أبقيت فيه �سنتني ،ثم تباع ويوزع ثمنها على خدمة املوقف ،وال
�سيما الذين �أ�صيبوا منهم يف �أبدانهم ،واتفق مرة لرجل �أن ن�سي ك ََو ِاغد((( مالية
مبائة وخم�سني لرية ،فلما عرف ا�سمه ردت عليه ،واتفق يل � ًأي�ضا �أين كنت ن�سيت
ُخ ْر ًجا((( يف كايل ،وملا ا�ستقر بي املقام يف القرية تفقدته ،وعلمت ب�أنه بقي هناك،
فكتبت �إىل مدير املوقف فيها ،فلم يلبث �أن �أر�سله �إ ّيل.
((( َه ْي َ�ضة :انطالق البطن مع القيء ال�شديد( .م).
((( ك ََو ِاغد� :أوراق( .م).
((( ُخ ْرج :وعاء يو�ضع فيه املتاع واملزاد( .م).
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ويح�سن هنا �أن نذكر ما ينا�سب املقام مما �أورده البخاري يف باب ال ُّل َقطة
من �صحيحه قال :حدثني حممد بن ب�شار حدثنا غندر حدثنا �شعبة عن �سلمة
قال� :سمعت �سويد بن غفلة قال :لقيت �أُ َّبي بن كعب  فقال�« :أخذت �صرة
فيها مائة دينار ف�أتيت النبي  فقالَّ :عرفها حو ًال ،فعرفتها فلم �أجد من يعرفها،
ثم �أتيته ،فقال :عرفها حو ًال ،فعرفتها ،فلم �أجد من يعرفها ،ثم �أتيته ثال ًثا ،فقال:
«احفظ وعاءها وعددها ووكاءها((( ف�إن جاء �صاحبها و�إال فا�ستمتع بها» .ويروى
«ا�ستمتع بها» بحذف الفاء ،قال ابن مالك يف التو�ضيح فيه« :حذف جواب �إن
الأوىل ،وحذف �شرط �إن الثانية ،وحذف الفاء من جوابها ،ف�إن الأ�صل «ف�إن جاء
�صاحبها �أخذها ،و�إن مل يجئ فا�ستمتع بها» ،والتعريف :ذكر اللقطة وال�ضالة
ملخ�صا من �شرح �شواهد التحفة الوردية للعالمة
وطلب من يعرفها» .انتهى ً
عبد القادر بن عمر البغدادي .فيكون مديرو املواقف على هذا �آخذين بهذا
احلكم �إال �أن يف الأمر بتعريف ال�ضالة من الف�ضل ما فاتهم.
خلق الإنكليز و�صفاتهم

�أما َخلْق الإنكليز فالغالب على الرجال ال�شقرة وتو�سط القامة مع ال�ضالعة
والقوة و�شدة الع�صب وزرقة العيون و�صغر الأنوف ،والظاهر �أن ال�شقرة ال تتوقف على
الربد وحده ،و�إمنا �أخ�ص �أ�سبابها الدم ،ف�إن �أهل جبل لبنان لي�س لهم �صفاء هذا اللون
الذي يرى يف هذا اجليل .والغالب يف عليتهم امتداد القامة والر�شاقة ،ثم �إن احل�سن
((( ِوكَاءها�ِ :س َقاءها( .م).
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هنا يف الرجال منق�سم �إىل ثالثة �أق�سام :الأول يف الع�سكر؛ ف�إنهم ينتخبون ممن ح�سن
وج ًها واعتدل ًّقدا ،ويلحق بهم ال�شرطة .الثاين :يف خدام الكرباء والأمراء ،ف�إن
ال�سيدات يتناف�سن يف الغ�ساين وال يتناولن �شي ًئا �إال من يد مليح ،و�إن يكن ال�شيء
قبيحا .الثالث :يف الكتاب الذين ت�ستخدمهم التجار املرثون و�أ�صحاب
املتناول ً
املحرتفات واملثابات احلافلة؛ حيث يكرث تردد اخلواتني((( لل�شراء وغريه ،ف�إن ذلك
�أدعى �إىل حملهن على الإ�سراف.
مليحا .ف�أما يف باري�س فلم �أحلظ ذلك
وما عدا هذه الأنواع الثالثة َف َقلَّ �أن تب�صر ً
�إال يف دكاكني اللحامني؛ حيث تنتاب اخلوادم ال�شابات ل�شراء اللحم ،والذي يظهر يل
يف اجلملة �أن رجال الفرن�سي�س �أجمل من ن�سائهم ومن رجال الإنكليز ،و�أن ن�ساء ه�ؤالء
�أجمل من رجالهم ومن ن�ساء �أولئك .ومن العجب �أن الإنكليز قد يبلغ �أحدهم ال�سبعني
وال يخطه ال�شيب ال يف ر�أ�سه وال يف عار�ضه ،و�إمنا يغلب عليهم يف هذه ال�سن الدرم
والدرد� ،أعني� :سقوط الأ�سنان ،وعندي �أن �أعظم �أ�سباب ال�شيب يف الأ�صل هو الهم
واخلوف من ظلم الوالة وذي الإمرة ،ف�إن �أحد الإنكليز �إذا كان ميلك مث ًال مليون لرية مل
يخ�ش �أن �أمريه بل ملكه ينف�س عليه بذلك ،ال بل يتباهى به ما �شاء العتقاده �أن غناه
وغنى �أمثاله موجب لغنى الدولة و�شرفها ،وال يخ�شى � ًأي�ضا �أن يتطاول عليه يف حقوقه
�أحد ممن هو �أعلى منه ف�إن اجلميع يف احلقوق مت�ساوون ،و�إن القا�ضي واجلرنال عتيدان
لكل من الغني وال�صعلوك والنبيه واخلامل ،وح�سبك �أن بع�ض باعة ال�شراب �أقام دعوى
على دوك كمربيج ابن عم امللكة ،فما و�سعه �إال احل�ضور بني يدي القا�ضي.
((( اخلواتني :الن�ساء املتزوجات( .م).
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ثم الغالب عليهم � ًأي�ضا ُ
الك ُلوح((( والعبو�س ،وال �سيما �أهل القرى ،و�إن يكن
كثريا من املالهي واملالعب
جوهم �أ�صفى من جو �أهل املدن؛ وذلك لأن يف املدن ً
ومن العازفني ب�آالت الطرب ،فمتى �سمعت الأم املو�سيقى �أخذت طفلها ورق�صته
عليها �أو غنت له ،فيدرب بذلك فيغر�س فيه حب الطرب واخلفة والب�شا�شة .ف�أما
البالد اخلالية من ذلك فالبد و�أن ترى وجوه �أهلها عاب�سة با�سرة وطباعهم بليدة.
ن�ساء الإنكليز

�أما ن�ساء الإنكليز فلونهن البيا�ض امل�شرب بحمرة ،وعيونهن �شهل �أو زرق يف
غالبا و�إن ا�شتهر خالفه �إال يف حواجبهن َف َقلَّ �أن تكون
الغالب ،و�شعرهن �أ�سود ً
زين
حالكة ،و�أ�سنانهن �أح�سن مما يظن يف �أمثالهن ممن ُر ِّبى يف البالد الباردة ،وقد ّ
ب�سطاطا القوام ،والذلف �أي� :صغر الأنف ،والبلج وامتالء ال�ساعدين ولطف اليدين
اخلد ،و�شعر �أهدابهن وحواجبهن ال
وم�شق الأ�صابع ،وبالعنق ورقة ال�شفتني و�إ�سالة ّ
كثري وال قليل ،وال مزية لهن يف ال�صلوتة على غريهن ،وهن �أح�سن ن�ساء الإفرجن
كثريا ممن ر�آهن
قاطبة �صفاء لون ونعومة ب�شرة و�أع�ضا ًدا وترائب و�أعناقًا ،وقد ذاكرت ً
ور�أى غريهن فكلهم ف�ضلهن� ،إال �أنهن جد وطويالت الأقدام يف الغالب ،وغري �سود
الأجفان و�أحداقهن غري مركبة فوق زئبق كما قال �أبو الطيب و�سبب الأول عندي
تعر�ضهن للربد يف ال�صغر ف�إن ترائبهن ال تزال مك�شوفة.
((( ُ
التك�شر يف عبو�س(.م).
الكلُوحُّ :
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ويف اجلملة فلم �أر �شي ًئا ي�صدق على ن�ساء هذه البالد �أكرث من قول �صاحب
�ضد ولكن يف جعل ذلك من الأ�ضداد نظر.
القامو�س ال�شوهاء اجلميلة والعاب�سة ّ
وجميع الإنكليز يعجبون بح�سن الأ�سنان وهو �أول ما يذكرون من ال�صفات امل�ستحبة
وي�شبهونها بالدر كما ن�شبهها نحن ،ويعجبني قول ابن النبيه فيها:
وما كنت �أدري قبل ل�ؤل�ؤ ثغرها

ب�أن نفي�سات اللآلئ �صغارها

وقد كرر هذا املعنى بقوله:
ومل �أر قبل مب�سمه

�صغري اجلـوهر املثمن

�إال �أنهم ال يخ�صون الفلج باال�ستح�سان وال ي�شبهون العيون بال�سيوف بل
بالأملا�س وال اجليد بجيد الغزال ،و�إمنا ي�صفونه بالبيا�ض ورمبا �شبهوه باملرمر ،وال
ي�شبهون الثدي ب�شيء و�إمنا ي�صفونه باالمتالء واال�ستدارة ،وال يتغزلون باخلال على �أن
الن�ساء ي�ضعن �أمثاله �أحيانًا ،وال بالهزمة يف اخلد و�إمنا ي�ستح�سنون النونة يف الذقن ،وال
ي�شبهون املر�أة بال�شم�س وال بالقمر بل بالنجم ،وعندي �أن �أ�شوق �شيء يف الوجه الفم
والعينان لكونهما يتحركان فيحركان الوجد ،وال �أرى احلق مع من قال �أحب منها
الأنف والعينانا ،بل احلق ما قاله الآخر :ياليت عيناها لنا وفاها ،ولعل الرواة حرفوا
امل�صراع الأول �أو لعل الراجز حكى واقعة اخلال ،ثم �إن الن�ساء يف بالد الإنكليز هن
غالبا �أما الرجال فال يكونون يف خدمة �إال عند الكرباء،
اللواتي يبا�شرن خدمة الديار ً
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ال�س َعايل((( و�إذا
ً
وكثريا ما ترى جارية ح�سناء زاهرة تامة الأو�صاف تخدم �سيدة من َّ
طرقت الباب وخرجت اجلارية لتفتحه ح�سبتها هي املخدومة و�أده�شك جمال
وجهها عن وجه �س�ؤالها.
ولن�ساء القرى خ�صلة ذميمة وهي �أنهن ي�شرقن ب ُن َخا َمتهن((( ،وهذه تقابل
خ�صلة ن�ساء فرن�سا يف حل�سهن �أ�صابعهن بعد �أكل احللواء ونحوها ،ويقابلها من خ�صال
�أهل امل�شرق التج� ؤش� وهو حباق املعدة ،غري �أن خ�صلة الفرن�ساويات �أقل �أذى لأنها
ال تكون �إال عقب الأكل ومدتها ال تطول ،وجمع الن�ساء الالئي ا�ستخدمناهن كن
يلم�سن �شعورهن ووجوههن و�أيديهن و�سخة ،ويغ�سلن وجوههن و�أعناقهن ومي�سحنها
باخلرق التي مي�سحن بها �آنية املطبخ.
واخل�صلة الأوىل ر�أيتها يف لندرة � ًأي�ضا ،وقد �سمعت �أن ن�ساء فرن�سا املتظرفات ال
يغ�سلن وجوههن بال�صابون خمافة �أن َت ْم ُجل((( ب�شرتهن ،و�إمنا يغ�سلن مباء النخالة مع
�أن �صابون فرن�سا �أح�سن من �صابون الإنكليز ،ويقال �إن �أهل فرن�سا الأقدمني  -وكان
يقال لهم الغال  -هم �أول من عملوا ال�صابون يف �أوربا ،وكان النا�س من قبل ذلك
يغ�سلون ثيابهم باملاء فقط �إما ب�أن يدعكوها ب�أيديهم �أو ب�أرجلهم ،ومل يعمل يف لندرة
قبل �سنة  ،1524واملح�سوب �أن كل واحد من �أهل بريتانيا يلزم له �سبعة �أرطال من
ال�صابون يف كل �سنة ،فعلى هذا يكون الالزم منه لأهل لندرة وحدهم ت�سعمائة
ال�س َعايل :جمع ِ�س ْعالة وهي املر�أة قبيحة الوجه �سيئة اخللق( .م).
((( َّ
((( ُن َخا َمتهن :ما يقذفنه من �صدرهن �أو �أنفهن( .م).
((( مَتْ ُجل :جتتمع مياه حتت اجللد( .م).
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طن ،وجميع الإفرجن ال يغ�سلون �أيديهم بعد الطعام غري �أن الكرباء منهم يغم�سون
�أ�صابعهم يف �صحاف ي�ؤتى بها �أمامهم على املائدة ثم ين�شفونها من دون �صابون ،ورمبا
مت�ضم�ضوا و�ألقوا فيها املاء من �أفواههم بح�ضرة ال�ضيوف ،وكذلك تفعل الن�ساء وهو
عندي �أقبح من عدم الغ�سل.
ومما يكره يف ن�ساء الإفرجن تربية �أظفارهن حتى ت�أخذ حدها يف الطول ،وترك
�شعورهن يف القفا منف�شة م�شعثة فمتى نزعت �إحداهن غطاء ر�أ�سها ر�أيت �شعرها
ك�شعر املق�شعر ،و�إن �إحداهن تلعب بجرو كلب بح�ضرة النا�س ورمبا نزا((( عليها وحل�س
ترائبها ووجهها.
ون�ساء الأكابر ي�ست�صحنب كالبهن يف العواجل ،وعندهن �صنف من الكالب
يقعدنه يف �أح�ضانهن وي�سمى كلب احل�ضن .و�إين �أحمد من ن�ساء الإفرجن عمو ًما،
ومن ن�ساء الإنكليز
خ�صو�صا �أنهن ال ي�ستعملن ال�صبغ وال التزجيج((( ،فكما خلقهن
ً
اهلل يبدون ،وال يتباهني بكرثة احللي واجلواهر ،فغاية ت�صنعهن �إمنا هو يف ت�صفيف
�شعورهن وتغيري مالب�سهن بح�سب الزي امل�ستعمل.
وعجبا من جميع ن�ساء الإفرجن ،وقد
ف�أما ن�ساء الفرن�سي�س ف�إنهن �أكرث ً
زهوا ً
كانت الن�ساء هنا ير�سلن على طالهن �سوالف جمعدة ،تفعل ذلك منهن الطويلة
((( نَ َزاَ :و َث َب( .م)
((( التزجيج :تنحيف احلواجب.
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من�سرحا على �أَ ْق َوادهن((( اقتداء بامللكة �إال ما ندر،
عجبا به ،ف�صرن الآن ي�سوينه ً
ال�شعر ً
ومثل هذه العادة يف القلة عادة املرافد ،وللن�ساء على الرجال مزيتان ،علوية �صيفية،
و�سفلية �شتائية ،فالأوىل :اتخاذهن الظلل وقاية لهن من ال�شم�س� ،أو لربانيطهن
خ�شية �أن تت�صل �ألوانها ،وهي يف الواقع عبارة عن ظلل ،والثانية :اتخاذهن القباقيب
ال�ش ُ�سوع((( يف ال�شتاء ،فرتاهن يخ�ضن بها الوحول والثلوج ،وهي م�صل�صلة
ذات ُّ
حتت �أحذيتهن .وغطاء ر�ؤو�سهن الربنيطة ،وذلك مطرد يف جميع البالد بخالف
خم�صو�صا ،و�أكرث ما يهمهن من اللبا�س
غطاء
ً
ن�ساء فرن�سا ،ف�إن لكل ن�ساء �إقليم فيها ً
اجلوارب والأحذية ،ف�أما الثياب فالغالب �أنها من ال�شيت ،ومع ذلك ف�إذا كان للمر�أة
�أربعة قفاطني منه فهي احلظية.
واحلق يقال� :إن ن�ساء الإنكليز على غاية ما يكون من التق�شف والقناعة،
ف�إن �أقل �شيء من امللبو�س ير�ضيهن ،ومن املطاعم يكفيهن ،وال ي�ستعملن الدخان
وال الن�شوق كبع�ض ن�ساء الفرن�سي�س ،وال هن مثلهن � ًأي�ضا يف كونهن ينكرن مزية
الرجال على الن�ساء ،فمهما تكن املر�أة �شريفة من الإنكليز تعرتف ب�أن اهلل تعاىل
حذاء �أو نحو ذلك
خلق الرجال قوامني عليهن ،و�إذا �أهديت �إحداهن مندي ًال �أو ً
ا�ستعظمت الهدية ،وبالغت يف و�صف حما�سنها ،وكررت الثناء عليك حتى تتوهم
�أنك �صرت راب ًعا حلامت طي وهرم بن �سنان وكعب بن مامة ،ف�أما �إذا نظرن �شي ًئا من
((( �أَ ْق َوادهن :طول ظهورهن و�أعناقهن( .م).
ال�ش ْ�سع ،وهو �أحد �سيور النعل( .م).
ال�ش ُ�سوع :جمع ّ
((( ُّ
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اجلواهر النفي�سة �سواء �أحتفن به �أو ال فيا للعجب ويا ملنتهى الأرب ،وا�ستعظام الهدية
 ولو َقلَّت � -صفة عامة لعليتهم و�سفلتهم ،فقد كانت �سيدة ما تكرمت علينا ب�ستثمرات من اخلر�شف ،فلما قابلتها يف اليوم الثاين �شكرتها على ذلك ،فقالت� :إين
وزوجي �أهديناها ،فك�أنها قالت� :إن عليك �أن ت�شكره � ًأي�ضا كما �شكرتني ،واحلق
يقال� :إن ذلك يف �أكرث الأحوال �أوىل من �سكوت العرب عن نطق كلمة واحدة
تف�صح عن ال�شكر.
وقد كنت �أرى من الن�ساء ال ُع ْبل((( احل�سان ذوات الب�شر الناعم والغ�ضا�ضة
الرائعة من تن�صب حر وجهها حلر ال�شم�س يف ال�صيف ب�أن تعزق احلقول وحتمل
الأحمال الثقيلة ،وحت�صد وتبذر وجتمع املح�صود وحتتطب وما �أ�شبه ذلك .ويف �شهر
حزيران حني يقطع احل�شي�ش ترى ن�ساء كثرية يجمعنه ،وحني يح�صدن الزرع ال
يعملن بن�ص التوراة يف ِ�س ْف ِر الأحبار ،ف�إنهن يح�صدن الأر�ض من حتته ،ومع هذا
ال�شقاء فال تزيد �أجرة املر�أة يف اليوم على ن�صف �شلني ،وهو بالن�سبة �إىل غالء بالدهم
بقيمة قر�ش عندنا ،فكنت �أقول يف نف�سي :ما �أرخ�ص اجلمال يف هذه البالد ،وما
�أق�سى قلوب الرجال الذين يحوجونهن �إىل هذا االبتذال� ،أو لعلهم يريدون �صبغ
هذا البيا�ض النقي َبو ْر�س ال�شم�س((( �أو ُ�س ْح َمة((( ال�ضباب.
((( ال ُع ْبل :جمع ُ«ع ْبلة» وهي املر�أة التامة ا َخللْق( .م).
((( َو ْر�س�ُ :ص ْفرة( .م).
((( ُ�س ْح َمة� :سواد( .م).
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فلو َب َر َز ْت َ�س َو ِاع ُدهن يو ًما
ب َِر َّب ِ
ِ
احلقول َي ِح ُّق يل �أَنْ
ات
ولو برزت َت َرا ِئ ُبهن لي ً
ال
لقالُ :خ ُذوا حظايا ُ
الكرج َع ِّني
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ِ
ذهول
ِل�شَ ِاعر ِنا لأَ ْن�شَ َد من
ِ
احلجول
�أُ�شَ ِّب َب ال ب َِر َّبات
اجلليل
ل�صدر الدولة الق َْرم
ِ
ِ
اخلمول
ال�ص ِلفَات( )2عند ذوي
فدى َّ

ويف اجلملة ،فال �شيء �أرخ�ص من اجلمال يف هذه الديار.
هذا ،وملا كان لون البيا�ض عا ًّما يف الرجال والن�ساء يف هذه البالد كانت املر�أة
جدا .وهذه
حمببا � ًأي�ضا �إىل الن�ساء ًّ
ال�سمراء حمببة �إىل الرجال ًّ
جدا ،والرجل الأ�سمر ً
الطائفة املعروفة عندهم با�سم جب�س�س وهم �صنف من نور بالدنا وغجر م�صر لوال دناءتهم
لكانت علية الإنكليز ت�صاهرهم ،وذلك ل�سمرة لونهم وكحل عيونهم ،وقد كان الدكطر
متزوجا �إحدى ه�ؤالء اجلب�سيات ،ر�آها مرة ف�أحبها ل�سمرتها و�أحبته هي لبيا�ضه
«يل» ً
فوعدها ب�أن يتزوجها ب�شرط �أن تتهذب يف مذهب الن�صرانية ،ف�أجابته �إىل ذلك فت�أهل بها.
ال َّن َور يف �إنكلرتة

ومن الغريب �أن هذا اجليل يعي�ش يف هذه البالد عي�شة النور يف بر ال�شام �سواء؛
�إذ لي�س لهم مقر معلوم للإقامة ،فمرة ي�سكنون الغيا�ض ،ومرة ا ِخل َ�صا�ص( ،)2وبع�ضهم
ي�أوي �إىل نحو هودج يجره ح�صان فيجعل فيه رحله و�أثاثه وهكذا يطوف يف البالد،
«�ص ِلفَة» وهي التي جتاوزت الق َْدر يف الظرف والرباعة واالدعاء( .م).
ال�ص ِلفَات :جمع َ
(َّ )1
( )2اخل َِ�صا�ص :جمع «خُ ّ�ص» وهو البيت من الق�صب� ،أو البيت ُي�سقف بخ�شبة( .م).
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و�إليهم تن�سب �سرقة الدجاج واخليل �أو يف الأقل �أذنابها والإنباء عن البخت ،ولهم
ل�سان خا�ص بهم ،ويقال ل�شيخهم ملك �إال �أنهم يخالفون نورنا بكونهم غري مولعني
بالطرب والرق�ص ،وما ذلك �إال لكونهم مولودين حتت َر ِقيع((( الإنكليز الكالح ،وملا
تن�صر منهم كثري ،ف�إن ُق َلْت :كيف يب�صرون البخت
كان ه�ؤالء يعنتونهم يف ال�سكنى َّ
والإنكليز ال يعتقدون بهذه الأمور؟ ُقل ُْت� :إن عامة الإنكليز على غاية من اجلهل،
فعندهم من التفا�ؤل والت�شا�ؤم ما عند عامة بالدنا كما �سنبني ذلك بعد.
وعن بع�ضهم �أن «هوال اجلب�س�س هم �إحدى ع�شائر م�صر الذين خلعوا عنهم
نري الطاعة للرتك حني غزوا بالدهم ،حتى �إذا ف�شلوا تفرقوا يف الأر�ض ،فكان �أول ما
ظهروا يف جرمانيا ،وذلك نحو �سنة  ،1517وحيث كان النا�س �إذ ذاك على جانب
عظيم من الو�ساو�س والأ�ضاليل ،وظنوا بهم علم ب�صر البخت ،رحبوا بهم يف كل
مكان ،ويف �سنة  1560نفوا من فرن�سا ومن غريها � ًأي�ضا� ،إال �أنهم مل يزالوا موجودين
�شخ�صا من الإنكليز الختالطهم
يف كل مملكة ،ويف �أيام �شارل�س الأول قتل ثالثة ع�شر ً
بهم ،و�أخرب م�أواهم يف نوروود وذلك �سنة  ،1797وعوملوا معاملة البطالني التائهني،
وقبل �سنة  1800كان منهم يف �إ�سبانيا �أكرث من مائة وع�شرين �أل ًفا ،ومل يزل منهم يف
هذه البالد جماعات كثرية ،ومع اختالطهم بغريهم من الأجيال ف�إنهم مل يحولوا
عن عاداتهم و�أطوارهم و�سحنهم ،فهم �أ�شبه باليهود» اهـ .وقال �آخر�« :إن �أ�صلهم من
الهند ،و�إنهم يتكلمون بلغة من لغاتها ،و�إن حقيقة ا�سمهم زنكان �أو جنكان» .انتهى.
((( َر ِقيع� :سماء( .م).

ك�شف املُ َخ َّبا عن فنون �أوربا

82

82

ثم �إن حتقق احل�سن يف ال�سمر �أو ال�سود يف عني الرائي ال ميكن من قريب،
مالحا؛ لأن البيا�ض  -كما
ف�أما البي�ض ف�إذا ر�أيت �ص ًّفا منهم عن بعد توهمتهم كلهم ً
قيل � -شطر احل�سن.
وميكن �أن يقال �إن ذلك بالن�سبة �إىل �ألفة النظر .وروى ابن ع�ساكر عن خالد
بن �سفيان �أنه قال« :عمود اجلمال الطول ،وبرن�سه �سواد ال�شعر ،وردا�ؤه البيا�ض».
قلت :فعلى هذا فقد اجتمع يف م�ؤنث جيل الإنكليز العمود والربن�س والرداء .وقد
متحل بع�ضهم ل ْأن ف�ضل ال�سود بقوله:
ُر َّب َ�س ْو َداءوهي َب ْي َ�ضا ُءعندي

«مثل َح ِّبالعيون َي ْح َ�س ُبهاالنا

كافور
َف ْه َي ِم ْ�س ٌك �إِنْ ِ�ش ْئ َت �أو
ُ
ور
ُ�س َ�س َوا ًدا و�إمنا هي ُن ُ

وقال غريه:
يكون ا َ
َبيح
خل ُال يف َو ْج ٍه ق ٍ
ال ُم َع ِ
فكيف ُي َ
ا�شقُها على َم ْن

َف َي ْك ُ�سو ُه املَ َه َاب َة وا َ
جل َما َال
يراها ُك َّل َها يف العني خا َال؟!

وهذه كلها من مغالطات ال�شعراء ،واحلق ما قاله البها زهري:
َمقَا َل َة

ا�س َم ْع
ْ
�إِنَّ
يح
املَ ِل َ

َ�ص ٍّب
يح
َم ِل ٌ

ُ
وك ْن ب َِحق َ
ِّك َع ْون
ِ
لون
ُي َح ُّب يف ُك ِّل
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وقال �آخر:
قلت لهم:
ال�سوا َد ُ
قالوا :حُ ِت ُّب َّ

الب َي َ
قلتلهم:
ا�ض ُ
قالوا:و َت ْه َوى َ

ال�شعو ِر وا َ
حل َد ِق
�أُ ِح ُّب ُه يف ُّ
ع�ص َمينْ وال ُع ُنقِ
الو ْج ِه واملِ َ
يف َ

ثم ال يخفى �أنه ملا كانت �أ�سباب الف�ساد يف القرى ال�صغرية �صغرية مل تكن
الن�ساء هنا مائالت �إىل الفح�ش والف�سق كما هو �ش�أن املدن احلافلة ،ولهذا كان عي�ش
املتزوج يف بالد الفالحني من هذا القبيل �أهن�أ من عي�ش املتمدنني.
ن�ساء الإنكليز ون�ساء الفرن�سي�س

والذي �أحتققه �أن عي�ش املتزوجني من الإنكليز يف كال املو�ضعني و�إن مل
يكونوا يحتفون ب�أزواجهم ويكرمونهن �أمام النا�س كما تفعل الفرن�سي�س� ،إال �أنهم
�أكرث �إح�صانًا منهم لفروجهم ،و�أوفر مودة ووفاء لهن يف احل�ضرة والغيبة.
هذا يف حق الأزواج ،ف�أما يف �ش�أن الرجال والن�ساء مطل ًقا ،ف�إن رجال الفرن�سي�س
�أرفق و�أحفى ،ف�إن �أحدهم لي�ؤثر راحة املر�أة � ًّأيا كانت على راحة نف�سه ،ف�إذا تبو�أ مث ًال
مقع ًدا يف �سفينة �أو رتل ،ودخلت امر�أة ومل جتد لها حم ًّال فا�ضطرت �إىل القيام ،قام من
مو�ضعه و�أجل�سها فيه ،وكذا لو وقع منها منديل ونحوه بادر حا ًال �إىل مناولتها �إياه ،وعندهم
كثريا ما
كلمة خم�صو�صة ملثل هذه الأفعال� ،أما الإنكليز فال مباالة لهم بذلك ،وكنت ً
�أرى رجا ًال منهم ي�ضغطون الن�ساء والأوالد حتى ي�سبقوهن �إىل مو�ضع يتبو�أونه ،ف�إذا
دخلت الن�ساء ظللن قائمات ،وحني ي�سافرون يف الأرتال �أو احلوافل يتخريون �أح�سن
املقاعد ،ورمبا �أداروا ظهورهم للن�ساء غالظة و�سوء �أدب.
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وتظرفًا يف الظاهر من ن�ساء الإنكليز� ،إال
نعم �إن ن�ساء الفرن�سي�س �أكرث ُّ
تكي ً�سا ُّ
�أن ه�ؤالء جديرات بالإكرام من عدة وجوه ،وف�ض ًال عن ذلك فقد يقال� :إن زيادة
تكي�س �أولئك �أ�صلها من زيادة الإكرام لهن ،و�إمنا هو جفاء غريزي يف طبع الرجال،
ُّ
نكرا �إال �إذا عا�شرن الأجانب ،وهذا هو ما
حتى �إن الن�ساء اعتدن عليه ،وال يرين فيه ً
تعنيه الإنكليز بقولهم :نحن خري من غرينا بعولة ،وغرينا خري منا ع�شاقًا.
تعري�ضا
والفرن�ساوية ي�صفون ن�ساء الإنكليز ب�أنهن ع�سر� ،أي يعملن بال�شمال ً
بكونهن ل�سن �صن ًعا كن�سائهم ،وهذا القول باعتبار �صنعتي القلم والإبرة حق ،ف�إن
عامة الن�ساء هنا ال يح�سن اخلياطة وال التطريز وال الكتابة ،و�إذا كتبت �إحداهن ر�سالة
�شحنتها بالغلط واخلط�أ ،مع �أن لغة الإنكليز هينة امل�أتى بالن�سبة �إىل غريها ،ولكن هن
معذورات يف ذلك� ،إذ لي�س يف القرى مكاتب جيدة ومعلمون ماهرون ،ورمبا اجتزئ
عن املكتب ب�أن يتعلمن يف الكني�سة يوم الأحد �شي ًئا من �أ�صول الدين �أو �شي ًئا من
القراءة مما ال يعب�أ به.
وف�ض ًال عن ذلك ف�إن الولد متى �أدرك وهو حتت حجر والديه مل ي�ستغنيا عنه؛
لأنهما �إما �أن ي�ست�صحباه معهما �إىل املزرعة ليعينهما على عملهما ،و�إما �أن يبقى يف البيت
ليهيئ لهما طعامهما ويحفظ رحلهما وغري ذلك ،ف�إن يكن واحلالة هذه لوم على الن�ساء
َّ
ف�إمنا هو على قاطنات املدن والقرى اجلامعة ،بل الرجال يف هذه الأماكن ال يريدون �إقبال
ن�سائهن على القراءة والكتابة خمافة �أن ي�شمخن عليهم كد�أب ن�ساء الفرن�سي�س ،وما
�أح�سن هنا ما قيل�« :إن املر�أة الفا�ضلة هي التي �إذا قر�أت ِخلْتها ال حت�سن العمل ،و�إذا
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عملت خلتها ال حت�سن القراءة» ،وعلم من الإح�صائيات الر�سمية �أنه« :يف �سنة 1855
كان عدد املتزوجني  ،3.150.470فوجد من كل مائة امر�أة �أربعون قد و�ضعن على
الطرو�س عالمة ال�صليب بدل �أ�سمائهن ،ومن كل مائة رجل ت�سعة وع�شرون رج ًال على
تلك ال�صفة» اهـ .قلت :والذين يعرفون �أن يكتبوا �أ�سماءهم ينبغي �إ�سقاط ثلثيهم من
عداد ذوي الدراية؛ ف�إن �أكرثهم ال يح�سنون كتب ر�سالة.
عامة الإنكليز والكتاب املقد�س

وهنا ينبغي �أن يالحظ �أن عامة الإنكليز يقر�أون التوراة والإجنيل بلغتهم ،ولكن
قَلَّ منهم من يفهمها .وقد جرى مرة ذكر ذلك بح�ضرة جماعة ادعوا ب�أنهم ال يفوتهم
�شيء من فهم الكتاب الأول ،و�أن �سعادة بالدهم وغبطة �أحوالها �إمنا ت�سببت عن
ذلك .فقلت لهم� :أما ال�سعادة والغبطة فل�ست �أباحثكم فيهما ،وال �أ�سلم لكم ب�أنكم
�أ�سعد من غريكم .و�أما الفهم فما �أخالكم تفهمون ما تقر�أون يف التوراة .قالوا� :سلنا
عن �شيء منها .فقلت :على �شرط �أن ال ي�سوءكم .قالوا :ال تخ�ش من الإ�ساءة ف�إن
هذه البالد بالد احلرية .قلت :ما معنى الغرلة((( حني طلب �شاول من داود �أن ميهر
ابنته مائة غلفة((( من �أهل فل�سطني ،فم�ضى داود وقتل منهم مائتني وجاء بغلفهم �إىل
�شاول؟ فقالوا :ال ندري .فقلت :بل ال تدرون � ًأي�ضا كيف �أن الرجل ميهر املر�أة ،ف�إن
عادتكم بخالف ذلك :قالوا :نَّبي لنا هذا .قلت :ههنا ن�ساء و�أخ�شى �أن �أف�سر لكم
((( ال ُغ ْرلة :جلدة زائدة يف الع�ضو التنا�سلي تقطع يف اخلتان( .م).
((( غلفة :جلدة تقطع يف اخلتان( .م).

86

ك�شف املُ َخ َّبا عن فنون �أوربا

86

معنى اللفظة فتنقب�ض الن�ساء .قالوا� :إذا كان ذلك كالم اهلل فال حرج .فف�سرت لهم
ٍ
حينئذ معناها ،فما كان من �إحدى الن�ساء �إال �أن �أخذت الكتاب ورمت به الأر�ض،
وقالت« :معاذ اهلل �أن يكون هذا الكالم كالم اهلل».
ن�ساء الفالحني

�أما اخلياطة والو�شي فقد تقدم �أن ن�ساء الفالحني ال يلب�سن �سوى ال�شيت ،فال
حاجة �إىل تطريزه ،وكل واحدة منهن خياطة لنف�سها ،و�إذا خطن حتت يد تاجر فقلما
كثريا من الآالت التي اخرتعها الإنكليز �صارت
ُت َوفَّى �أجرتهن ،وما عدا ذلك ف�إن ً
تغني عن اليدين .ف�أما الطبخ ف�إنهم ال يتفننون فيه طب ًعا ،لأن �أحب �شيء �إليهم
منه �إمنا هو ال�شواء ،فطباخهم فيه �إمنا هو النار ،وملا كان وقتهم كله م�صروفًا يف العمل
وحت�صيل الك�سب مل يكونوا يرون �ضرورة ل�صرفه يف تعدد �ألوان الطعام ،ويف اجلملة
ف�إن الإنكليز يحق لهم �أن يقولوا �إن بالدهم منبت الن�ساء ،ومعدن الأزواج ،مبعنى �أن
من تزوج �إحداهن فقد هن�أه العي�ش ،وقرت عينه مبا يراه من نظافة منزله مع االقت�صاد
يف النفقة وراحة البال من الأ�سباب الباعثة على الغرية.
�أخالق الإنكليز وعاداتهم

�أما �أخالق الإنكليز وعاداتهم فالواجب �أن �أمهد للقول فيها مقدمة وجيزة
لإزالة االلتبا�س فيما يرد من بيان ذلك ،ف�أقول� :إن هذا اجليل ينق�سم �إىل خم�س
طبقات ،الطبقة الأوىل :الأمراء والوزراء والنبالء وذوو املنا�صب ال�سامية ،ويلحق بهم
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الأ�ساقفة ،الثانية :الأعيان �أو العلية :وهم الذين يعي�شون من �أرزاقهم و�أمالكهم ال
من معاطاة �شغل �أو حرفة ،ولي�س لهم جالء �أي لقب تعظيم .الثالثة :العلماء والق�ضاة
والفقهاء ،ويلحق بهم الق�سي�سون والتجار �أهل املرا�سالت .الطبقة الرابعة :التجار
�أ�صحاب الدكاكني والكتاب ،وهم الذين يحتاجون �إىل حت�صيل معا�شهم باالحرتاف
واال�صطراف((( ،ولكن من دون ابتذال ماء الوجه .اخلام�سة� :أهل احلرف وال�صنائع
والعملة ،ويلحق بهم الفالحون وهم اجلمهور الأكرب.
فعادات �أهل الطبقة الأوىل مباينة بع�ض املباينة للثانية ،ولكن لي�س بينها وبني
الأخرية من منا�سبة �أ�ص ًال كما �سي�أتي ،وعادات �أهل الطبقتني الثالثة والرابعة مت�ساوية
ال اختالف فيها �إال ما ندر� ،أما �أهل الطبقة الثانية ف�إن لهم من وجه نزو ًعا �إىل الأوىل
بالنظر �إىل العز واال�ستبداد ،ومن وجه �آخر ينزعون �إىل الباقي بالنظر �إىل اجلن�سية
والألفة ،والغالب على جميع هذه الطبقات حب الوطن واملباهاة مبا عندهم من
ال�صنائع والأحكام والإذعان للقوانني التي بنيت عليها معامالت دولتهم ودواوينهم.
وملا كان �أ�صحاب الطبقة الأخرية هم اجلمهور الأكرب  -كما ذكرنا  -وهم
احلريون ب�أن يقال لهم بريتانيون �أو �إنكليز؛ لكونهم بقوا على قدمي �أحوالهم و�أطوارهم،
ومل يعرفوا غريهم من الأجيال ال باملعا�شرة وال باملطالعة؛ وجب �أن نقدم ذكرهم
�أو ًال ،فنقول� :إن �أول ُخلَّة يراها الغريب فيهم هي عدم اكرتاثهم له ،ونفورهم منه،
((( اال�صطراف :الت�صرف يف طلب الك�سب( .م).
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فال يفرحون لفرحه ،وال يحزنون حلزنه ،بل ال ُيعنى �أحد منهم ب�ش�أن جاره ،وال يهمه
�أمر غري �أمر نف�سه.
(((

فكل ذي حرفة يقت�صر على اال�شتغال بحرفته مدة حياته ،وال َي َتطَا َلل
�إىل معرفة �شيء غريها ،فالفالح مث ًال ال يعرف �شي ًئا �إال ما �آل �إىل احلرث والزرع.
وال َقي((( ال يدري مما يحدث يف بالده �سوى ما يخت�ص برواج �سعر احلديد والطلب
جرا �إىل املهند�س والطبيب .و�إذا ا�سرتاح الرجل
على الأدوات امل�صنوعة منه ،وهلم ًّ
منهم �ساعة ق�ضاها بذكر ما عمل وما �سوف يعمل ،وميكن �أن يقال� :إن بهذه اخل�صلة
ا�ستتب عز دولة الإنكليز وعظمت �شوكتها؛ لأن الرعية ال تعرت�ض ذوي الأمر والنهي
يف تدبريهم ،وال تتطاول �إىل معرفة ما تقت�ضيه �سادتهم و�أهل �شوراهم؛ فلذلك قلما
يحدث عنهم �شغب �أو فتنة ،بخالف �أهل فرن�سا ،ف�إن ك ًّال منهم يتطفل على �أولياء
الأمر فيهم ،وهذا هو ال�سبب يف كرثة الع�ساكر هناك وقلتها هنا ،ف�إن جميع ما يف بالد
الإنكليز من الع�ساكر ال يزيد على خم�سة وع�شرين �أل ًفا ،ف�إذا ق�سمتها على عدد
الأهلني وهو �سبعة ع�شر مليونًا ونيف كان ك�أنه قطرة من بحر.
�سببا �آخر ،وهو فقرهم
ولقائل �أن يقول � ًأي�ضا� :إن لذلك �-أي لعدم الفتنة ً -
املانع لهم من اال�شتغال بغري ما يك�سبهم القوت ال�ضروري .ف�إن ه�ؤالء النحل الع�سالة
يف خلية االجتماع الإن�ساين �إمنا يعملون  -كما قال بع�ضهم  -لت�سمني الزنابري البطالة،
((( َي َتطَ الَل :يت�شوف �إىل �شيء بعيد عنه( .م).
((( ال َقينْ  :احل ََّداد( .م).
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وهم �أطوع خلق اهلل لأولياء �أمورهم فلو نهوهم عن �أن يناموا مع ن�سائهم النتهوا ،وميكن
�أن يقال � ًأي�ضا� :إنهم لعدم اختالطهم بغريهم من النا�س يح�سبون �أنف�سهم وهم يف
هذه احلالة �أ�سعد خلق اهلل ،و�أن جميع ر�سومهم و�أحوالهم م�ستغنية عن التبديل
والتغيري.
م�صارف الع�سكر وجيو�ش �أوربا

وكيف كان ف�إن �شقاءهم موجب ل�سعادة الدولة ،وفقرهم زائد يف غناها
واقت�صادها وا�ستغنائها عن كثري من الع�ساكر ،ف�إن م�صاريف الع�سكري الواحد هنا
تبلغ يف ال�سنة مائة و�سبعني ريا ًال ،ويف برو�سية اثنني و�ستني ،ويف الرو�سية ثمانية
و�ستني ،ويف �أو�سرتيا ت�سعة و�سبعني ،ويف فرن�سا مئة وثالثة ع�شر� ،أما يف �أمرييكا فمئة
و�أربعة وثمانون ريا ًال.
ويقال �إنه يلزم لكل نفر من ع�ساكر فرن�سا و�إنكلرتة رطالن وربع رطل من
الطعام ،يف كل يوم منها نحو ثالثة �أرباع خ�ضرة والباقي حلم وخبز ،فيبلغ ذلك
يف ال�سنة ثمامنائة رطل ،ف�إذا �أ�ضفت �إىل ذلك م�شروبه من املاء والقهوة وال�شاي
وامل�سكرات يبلغ �أل ًفا وخم�سمائة رطل.
ويقال � ًأي�ضا� :إن �أكرث ما جتهز عند الدول من اجليو�ش يف الع�صر احلايل ما كان
فيه لدولة �إ�سبانيا مئة وخم�سون �أل ًفا ،ولربيتانيا ثالثمائة �ألف وع�شرة �آالف ،ولربو�سية
ثالثمائة وخم�سون �أل ًفا ،وللدولة العلية العثمانية �أربعمائة وخم�سون �أل ًفا ،ولأو�سرتيا
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خم�سمائة �ألف ،وللرو�سية خم�سمائة و�ستون �أل ًفا ،ولفرن�سا �ستمائة وثمانون �أل ًفا ،وهم
يف هذا الع�صر �أكرث و�أول من كان عنده جيو�ش قائمة كما يرى الآن �شارل�س الثامن
ملك فرن�سا ،وذلك �سنة  ،1445وبه اقتدى �شارل�س الأول ملك الإنكليز� ،سنة
 ،1638وح�سب ذلك �أو ًال عند الإنكليز غري �شرعي.
وبلغ جمموع الع�ساكر الإنكليزية يف �سنة  ،)178.645( 1851وبلغت
م�صاريفهم  13.721.158لرية(((.
وكانت العادة قبل حرب القرمي �أعني احلرب التي وقعت بني الدولة العثمانية
ودولة الرو�سية يف �سنة � 1851أن ي�ستخدم النفر من ع�سكر الإنكليز طول عمره،
فكان كثري منهم يفتدون �أنف�سهم ،وبعد خم�س ع�شرة �سنة يدعون ب�أن لهم ح ًّقا يف
�أن ي�سرحوا ،والآن فر�ض على امل�شاة خدمة اثنتي ع�شرة �سنة ،وعلى الفر�سان خدمة
ع�شرين �سنة ،ويوجد يف ع�ساكر الإنكليز نحو �سبعة �آالف ومئة �ضابط ب�شهرية وافرة،
وللنفر من حر�س امللكة نحو �شلينني يف كل يوم ،ولكل من الفر�سان �شلني وثمن،
وللم�شاة �شلني ،وثمن رتبة �أمري الأالي يف احلر�س ت�سعة �آالف لرية ،وذلك �أن هذه
املراتب يف الع�ساكر الربية معر�ضة للبيع عندهم ،وهو من جملة الأحوال املختلة التي
يجب �إ�صالحها .وم�صاريف الع�ساكر الربية تبلغ يف ال�سنة �سبعة ماليني لرية ،ونحوها
م�صاريف البحرية وم�صاريف ديوان املهمات احلربية ثالثة ماليني(((.
((( ويف �سنة  1881بلغ عدد ع�ساكر �إنكلرتة امل�ستوطنني فيها  60.000نفر ،وجملة ع�ساكرها النظامية الذين فيها
أي�ضا ماعدا ع�ساكرها بالأقطار الهندية  307.000نفر ،وهذا العدد قليل بالن�سبة �إىل قوة ع�ساكر
ويف اخلارج � ً
بقية الدول.
((( ويف �سنة  1880بلغت م�صاريف الع�ساكر الربية  15.541.300لرية �إنكليزية ،وم�صاريف الع�ساكر البحرية
 10.492.935لرية.
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من طبع الإنكليز

ومن طبع الإنكليز الرث وهو البالدة وقلة الفطنة ،فال تكاد �أحداثهم تفهم
�شي ًئا من كالم الغريب بينهم ،بل الكهول � ًأي�ضا ال يعون ما يلقى عليهم �إال بعد الروية
والت�أمل ،و�شتان ما بينهم وبني الفرن�ساوية؛ ف�إن احلدث من ه�ؤالء يبتدر �إىل اجلواب
ك�أمنا قد در�سه ودراه من قبل �س�ؤالك �إياه ،ولو قلت� :إن الربيتاين ال ُق ّح((( لي�س له
من توعي العقل �سوى ن�صف املكت�سب ون�صف الغريزي ملا �أخط�أت ،وتلك �صفتهم
من القدمي؛ فقد روي عن �شي�شرون �أنه قال� :إن �أبله الأ�سرى الذين جيء بهم �إىل
رومية هم الذين �أخذوا من بريتانيا ،والتم�س من �صديقه �أطيقو�س �أال ي�شرتي فيما
بعد منهم �أح ًدا ،وذلك لبالدتهم وعدم �أهليتهم لتعلم املو�سيقى وغريها من الفنون.
وروي � ًأي�ضا عن قي�صر �أنه قال� :إن �أهل بريتانيا جيل جاف متوح�ش �أكرث
ما يكون ،و�إن معظمهم مل ير احلنطة يف عمره قط ،و�إن قوتهم �إمنا هو اللحم واللنب
ال غري ،ولبا�سهم جلود احليوانات .اهـ .قلت :لي�س معنى قوله :قوتهم اللحم �أنهم
مملوحا كما يظهر من رواية �أهل التاريخ ،ف�إنهم
كانوا يطبخونه ،بل �إمنا كانوا ي�أكلونه ني ًئا ً
قالوا� :إنه علم من دفرت حاكم نرثمرب �سنة � 1512أن �أهل احلاكم املذكور كانوا يقتاتون
باللحم اململوح فكان جل طعامهم ،وكذلك ح�شمه مل يكونوا ي�أكلون طول ال�سنة
�سوى اللحم اململوح ،وندر معه البقول �أو احلبوب ،فمن زعم �أن «البيف �ستك»
(�أعني �شواء البقر امل�شرح) كان م�ستعم ًال ب�إنكلرتة من القدمي فقد وهم ،ف�إن هذا
الغذاء املرِيء مل يعهد قبل �شارل�س الثاين؛ لأنه كان يحب ال�شواء من ظهر البقر.
((( ال ُق ّح :اخلال�ص( .م).
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قلت و�إىل الآن هم يحبون هذا ال�شواء غري نا�ضج ،ورمبا قطر دمه يف ال�صحفة،
وي�ستطيبونه على �سائر �ألوان الطعام ،ولكن من ر�أى �أهل جبل لبنان يقطعون الهرب
من ال�ض�أن وي�أكلونه ني ًئا كف عن لوم الإنكليز.
هذا ،ومع تكرر ذكر مدن ال�شام على م�سامعهم من املنابر يف كل يوم �أحد،
ومع كرثة قراءتهم للتوراة والإجنيل ،فال يكادون يعرفون �أين موقع دم�شق مث ًال من
الإ�سكندرية ،وال يتذكرون �شي ًئا عن �صور و�صيدا وبريوت وجبل لبنان ،مع �أنها
مكررة يف الكتابني املذكورين مبا ال مزيد عليه.
والظاهر �أن م�صر �أ�شهر عندهم وعند الفرن�سي�س � ًأي�ضا من ال�شام ،وقد �س�ألني
مرة يف �أك�سفورد رجل له َ�س ْمت ُور َواء((( فقال« :من �أي البالد؟ » فقلتُ « :ه ْو»؟
ولفظة هو ا�ستفهام بلغتهم ،فقال�« :آه ِمن هو»! معتق ًدا �أن هو ا�سم علم على مدينة،
ثم قال�« :أتعرف يف هو فالنًا» و�سمى رج ًال قلت� :أنا ل�ست من مدينة هو ،و�إمنا �أنت
�س�ألت � ؤس� ً
مبهما ي�صلح لأن يخاطب به �أي �إن�سان كان ،ف�إذا �أردت الآن �أن تعرف
اال ً
ا�سم بالدي فهي �سورية .فقال �أحد اجللو�س بعد طول ت�أمل« :هل �سورية مدينة
كبرية؟» �إال �أن بالدتهم هذه مقرونة ب�شيء من �سالمة ال�صدر وخلو�ص النية ،كما �أن
فطنة الفرن�سي�س مقرونة باملكر واملحال ،وكما �أن عامة الفرن�سي�س يح�سبون كل غريب
فيهم من �إ�سبانيا وال �سيما �إذا كان �أ�سمر اللون.
((( ُر َواء :منظر ح�سن( .م).

93

من مالطة �إىل �إنكلرتة

93

فرن�ساويا �سواء كان �أ�سمر
كذلك عامة الإنكليز يح�سبون كل غريب فيهم
ًّ
�أو �أ�سود ،و�سواء كان على ر�أ�سه طربو�ش �أو طرطور ،هذا وملا كانت خلة اجلهل �أب ًدا
مالزمة للفظاظة واخل�شونة كان له�ؤالء القوم منهما احلظ الأوفر ،ف�إنهم يحدقون يف
وجه الغريب ،ثم يتبعونه بقهقهة وي�سخرون منه ،وال �سيما �إذا مل يكن يح�سن النطق
بلغتهم ،على �أنهم هم �أنف�سهم ال يح�سنون النطق بها ،فكالمهم كله حلن وخط�أ.
�أما غنا�ؤهم فال ميكن لذي ذوق �سليم �أن يطرب به ،وقد �سمعت �أغاين الفرن�سي�س
و�سائر الإفرجن فوجدت بع�ضها يطرب وي�شجي؛ لأن فيها ًّمدا وترجي ًعا .ف�أما �أغاين الإنكليز
غري التي يتلقونها من الطليانيني والفرن�ساويني يف املالهي فكلها نرب ودرج.
ومن طبعهم �أنهم ال يتزاورون وال ي�سهر بع�ضهم عند بع�ض ،وكيف ي�سهرون
�صباحا يف ال�ساعة الرابعة؟! كل ذلك
وهم �إمنا يرقدون يف ال�ساعة التا�سعة ،ويقومون ً
حتى ي�أكلوا الفقع � -أعني البطاط�س  -وي�شربوا ال ُف َّقاع(((! ورمبا بقي الرجل �سنني وال
يعرف جاره .وكذا �أهل املدن.
وغاية حماورتهم �إذا تالقوا يف الطريق �أن يقول �أحدهم« :طيب بطر�س» فيقول
الآخر« :طيب يوحنا» ،وكنت �إذا مررت ب�أحدهم يقول يل�« :صباح ح�سن» ،ف�أقول
له كال�صدى�« :صباح ح�سن» وكنت �أح�سب ذلك حتية؛ لأن حتية ال�صباح عندهم
«�صباح طيب» فظننت �أنهم يقيمون لفظة مقام لفظة ،حتى �س�ألت الدكطر «يل» فقال
يل« :لي�س ذلك من التحية يف �شيء ،و�إمنا هو جمرد �إخبار عن ح�سن ال�صباح» .و�إذا
((( ال ُف َّقاع� :شراب من ال�شعري( .م).
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اجتمع املتعارفان منهم وت�ساءال فالبد و�أن يبتدئ �أحدهما �أو ًال بو�صف الهواء و�صحوه
�أو برده ،ثم يخربه مبا عر�ض له من وجع يف كتفه �أو ثالول يف رجله �أو اختالج يف عينه،
جدا» ومتى اجتمعوا للمنادمة  -وذلك ال يكون �إال
فيقول ال�سامع« :يحزنني ذلك ًّ
كبريا من اجلعة ،وجعل كل منهم يكرع منه كرعة،
يف القرى اجلامعة  -ملأوا كوبًا ً
وقذرا .ويف خالل كل
ويدخن يف ق�صبة من الطني ثم يب�صق فيملأون املكان ب�صاقًا ً
حماورة يجددون و�صف الهواء وذكر الربد ،وال يكاد �أحدهم ي�ضحك ً
طبيعيا،
�ضحكا ًّ
و�إمنا هو عبارة عن قهقهة ،ثم يعقبها الكتم والعبو�س ،فما كان ال�ضحك منهم �إال قوة
من القوى ،فهم يكتمونه ما �أمكن خمافة �أن تخرج معه تلك القوة.
ومن طبعهم � ًأي�ضا �أن ال يحرتموا ال�شيخوخة من حيث هي �شيخوخة ،وال
تهاب الأوالد والديهم كما تهاب الأوالد عندنا؛ وال يحن الوالدون � ًأي�ضا على
كثريا �أن الأب يقتل ولده ،والولد يقتل �أباه و�أمه
�أوالدهم كما عندنا ،ولذلك يقع ً
كما ي�أتي بيان ذلك ،وقد يحدث عندهم م�ضاجعة الأب ابنته ،وهو عند الفرن�سي�س
�أكرث.ولكن مل يبلغني �أن ول ًدا �ضاجع �أمه ،ويف املدن اجلامعة قد تتواط أ� الأم وبنتها
على الفح�ش والف�ساد� ،أو الأخت و�أختها.
ومن منكر عاداتهم التي ال ميكن �أن يحولوا عنها  -مع علمهم ب�أن جميع
الإفرجن خالفوهم فيها  -حلقهم حلاهم و�شواربهم ،حتى �إن ع�ساكرهم مل تتحل
بال�شوارب �إال يف احلرب الأخرية ،فليت �شعري كيف يرى وجه اجلندي حمفوفًا
منتوفًا كوجه املر�أة؟! ثم ليت �شعري �أي ح�سن لل�شاب �أكرث من ال�شوارب ،و�أي
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حلية وكمال لل�شيخ �أكرث من اللحية؟! و�إذا ح�سن لل�شاب حلق �شواربه فلم ال
يح�سن حلق حاجبيه؟ و�أغرب من ذلك �أن الق�ضاة و�أويل الأمر فيهم �إذا جل�سوا
�شعرا �أبي�ض عارية ،و�أرخوا منه نحو َذنَب معقود
لف�صل الأمور و�ضعوا على ر�ؤو�سهم ً
على ُقذُ لهم((( ،ف�أخربونا �أيها النا�س كيف يكون احل�سن والهيبة يف َذنَب وال يكونان
يف حلية؟ َل َعمري �إن ال�شيخ بال حلية و�شوارب �أ�شبه بالقرد منه بالإن�سان ،وال�شاب
بال �شوارب �أ�شبه بالأنثى واخلنثى منه بالرجل ،ف�إنها من عالمات الرجولية ومما خلقه
اهلل يف الوجه من املحا�سن الطبيعية ،و�إن يكن من عذر للعامة يف حلق حلاهم فلي�س
للق�سي�سني وغريهم من �أهل الكني�سة من عذر �أب ًدا ،ف�إن ر�سل امل�سيح كانوا كلهم
ملتحني ،وكانوا ي�شربون عني الك�أ�س التي ي�شربها ه�ؤالء ،فكيف كانوا يفعلون؟
غري �أين ال �أقول برتك اللحية على حالها ،فالأح�سن �أن تتحوف((( حتى
تكون م�ستديرة .قال العالّمة ال�شري�شي« :وكان النبي  ي�أخذ من حليته من طولها
وعر�ضها بال�سواء ،وكان عبد اهلل بن عمر يقب�ض على حليته وي�أخذ ما زاد منها على
قب�ضته» .قال احل�سن بن املثنى�« :إذا ر�أيت رج ًال له حلية طويلة ومل يتخذ حلية بني
حليتني كان يف عقله �شيء .قال ال�شاعر:
�إذا َع ُظ َمت للفتى لحِ ْ َي ٌة
ف ُن ْق َ�صانُ َع ْق ِل ال َف َتى ِع ْن َدها
((( ال ُقذُ ل :مفردها «ال َقذَ ال» ،وهو القفا( .م).
((( تتحوف :تتنق�ص وت�أخذ من طرفها( .م).

فطالت و�صارت �إىل ُ�س َّر ِته

مِبِ ْق َدا ِر ما َزا َد من حلي ِته
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ونظر يزيد بن مزيد ال�شيباين �إىل رجل ذي حلية عظيمة ،وقد تلففت �إىل �صدره،
و�إذا هو خا�ضب فقال له�« :إنك من حليتك يف م�ؤنة» فقال�« :أجل»؛ ولذلك �أقول:
َ
ري على ال ِّل َحى
َل َع ْم ُر َك لو يعطي الأ ِم ُ

�إذن ل�شَ َف ْت ِني ِل ْح َي ٌة من ِع َ�ص َاب ٍة
لها ِد ْر َه ٌم للدهن يف ُك ِّل ُج ْم َع ٍة

و َل ْو اَل َن َو ٌ
يد
ال ِم ْن َيزِيد بن َم ْز َ

لأَ ْ�ص َب ْح َت قد �أَ ْي َ�س ْرت ُم ُ
نذ َز َم ِان
ِ
مائتان
َل ُهم عنده �أَ ْل ٌف وليِ
ِل ْل ِح َّنا ِء

َي ْب َت ِ
دران

و� َآخ ُر
جل َل ِ
ل�صوت يف حاجاتها ا َ
مان
ّ

وقال يعقوب الكندي جلارية كان يهواها�« :إين �أرى فر�ص االعتيا�ضات((( من
املتوقعات على طالبي املودات م�ؤذنات بعدم املعقوالت ،فنظرت �إليه وكان ذا حلية
طويلة فقالت�« :إن اللحى امل�سرتخيات على �صدور �أهل الركاكات حمتاجات �إىل
املوا�سي احلالقات».
جال�سا مع ندمائه ببغداد م�شرفًا على دجلة وهم يتذاكرون �أخبار
وكان امل�أمون ً
النا�س فقال امل�أمون« :ما طالت حلية �إن�سان قط �إال ونق�ص من عقله مبقدار ما طال من
حليته ،وما ر�أيت عاق ًال قط طويل اللحية» ،فقال له بع�ض جل�سائه« :وال يرد على �أمري
امل�ؤمنني قد يكون يف طول اللحى � ًأي�ضا عقل» ،فبينما هم يتذاكرون هذا �إذ �أقبل رجل
كبري اللحية ح�سن الهيئة فاخر الثياب ،فقال امل�أمون« :ما تقولون يف هذا الرجل؟»
قا�ضيا» ،فقال امل�أمون
فقال بع�ضهم :رجل عاقل» ،وقال �آخر« :يجب �أن يكون هذا ً
((( االعتيا�ضات :التعوي�ضات( .م).
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لبع�ض اخلدمَ « :عل ََّي بالرجل» ،فلم يلبث �أن �أ�صعد �إليه ووقف بني يديه ف�سلم ،و�أجاد
ال�سالم ،ف�أجل�سه امل�أمون وا�ستنطقه ف�أجاد النطق ،فقال امل�أمون« :ما ا�سمك»؟ فقال:
«حمدويه» ،قال« :والكنية؟» قال�« :أبو علويه» ،ثم قال« :ما �صنعتك؟» قال�« :أنا فقيه
�أجيد م�سائل ال�شرع» ،فقال له« :ن�س�ألك م�س�ألة» ،فقال الرجل�« :سل عما بدا لك»،
فقال له امل�أمون« :ما تقول يف رجل ا�شرتى �شاة من رجل ،فلما ت�سلمها امل�شرتي
�ضرطت فخرج من ا�ستها بعرة فق�أت عني رجل ،فعلى من جتب دية العني؟» ،قال:
فنكت ب�إ�صبعه يف الأر�ض طوي ًال ثم قال« :جتب على البائع دون امل�شرتي» .فقال
امل�أمون« :وما العلة التي �أوجبت الدية عليه دون امل�شرتي؟» قال�« :إنه ملا باعها مل
ي�شرتط �أن يف ا�ستها منجني ًقا» ،ف�ضحك امل�أمون حتى ا�ستلقى على قفاه ،و�ضحك
كل من ح�ضر من الندماء ،و�أن�شد امل�أمون:
َما �أَ َح ٌد َطا َلت له لحِ ْ َي ٌه
ُ�ص يف َع ْق ِله
ِ�إ َّال وما َي ْنق ُ

َف َزا َد ْت ال ِّل ْح َي ُة يف ِح ْل َي ِته
ث مما َزا َد يف ِل ْح َي ِته
�أَكْ رَ ُ

وكانت عائ�شة  -ر�ضي اهلل عنها  -تق�سم وتقول« :ال والذي زين الرجال
باللحى» ،وجاء �أنه ق�سم املالئكة ،قلت :و�أنا �أق�سم و�أقول :ال والذي زين الن�ساء
بعدم اللحى .انتهى الكالم على اللحية ،غري �أنه علق بي منها �شيء ،وهو �أنه ذكر يف
ال�صحاح ما ن�صه« :ويف احلديث �أنه �أمر �أن حتفى ال�شوارب ،وتعفى اللحى» ،فكيف
التوفيق بني هذا القول وبني قول ال�شري�شي� :إن النبي كان ي�أخذ من حليته من طولها
وعر�ضها بال�سواء؟
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ومن الإنكليز من يرد فوق �أذنيه خ�ص ًال من �شعر ر�أ�سه ،فرتى عينيه بارزتني
بني قرين �شعر ،وقذاله ي�شبه جبهة الثور الناطح .ف�أما اتخاذ العارية من ال�شعر الأبي�ض
ف�أ�صله  -فيما قيل � -إن لوي�س الرابع ع�شر كان رديء ال�شعر ،فاتخذ له عارية ي�سرت
�شيخا ،فاقتدت به �أماثل البالد ،و�سرت هذه العادة
بها عوار ر�أ�سه ،وكان �إذ ذاك ً
ال�سخيفة �إىل الإنكليز وهم يف �أكرث الأ�شياء مقلدون للفرن�سي�س ،وقد َو َهى ا�ستعمالها
الآن بالن�سبة �إىل الأُ َول� ،إال يف دواع معلومة و�أحوال خم�صو�صة ،منها يوم مبايعة
امللك �أو تهنئته.
ففي ذلك اليوم تتحلى كرباء دولته بهذه العارية ويقابلونه بها ،ومنها وقت
جلو�س القا�ضي على كر�سي الق�ضاء لتنفيذ الأحكام ال�شرعية كما مر ،ويف حمال
اللعب واملالهي حني يحاكي الالعبون والالعبات من �سلف من امللوك وامللكات
ترى هذه العارية على ر�ؤو�س الأحداث من الرجال والن�ساء ،وك�أنها تزيد احل�سن
ح�س ًنا ،فك�أنها م�صداق على قول ال�شاعر« :كل �شيء من املليح مليح» ،ثم ملا �أخذت
هذه العادة يف العقم نتج عنها ذرور الرماد الأبي�ض على ر�ؤو�س خدمة الأمراء
والعظماء ،و�أ�صل هذه � ًأي�ضا  -فيما قيل � -إن بع�ض املغنني كانوا يغنون يف مو�سم
�صان جرمان بخارج باري�س وبهم قرع ،فكانوا يبي�ضون ر�ؤو�سهم لي�ضحكوا النا�س ،ثم
انتقلت هذه العادة  -كغريها من العادات  -من العامة �إىل اخلا�صة ،و�شاع ا�ستعمالها
عندهم يف �سنة  .1614ويف �سنة  1795جعل عليها �ضريبة ،وكانت ٍ
حينئذ قد بلغت
النهاية ،فجعل على كل ر�أ�س جيني ،ومل تزل �إىل الآن.
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واحلا�صل �أن �أعظم الأ�سباب التي تبقي ا�ستعمال هذه العادات ال�سخيفة �إمنا
هو ح�صول النفع منها خلزنة الدولة ،ف�إنه حيثما وجد الربح وجد ال�سداد والر�شاد،
طَ�س ًقا((( على اللحى وال�شوارب ملا و�سع النا�س �إال �أن يقولوا:
ولو �أن الديوان �ضرب ْ
�إن يد الرب على قلب امللك ،ومن عادة العامة املالكمة ،ويقال لها «البوك�س» ،ويف
حمفوظي �أن رفاعة بك -رحمه اهلل  -ذكرها يف قالئد املفاخر بلفظة «البوك�سه»،
وذلك �إذا تخا�صم اثنان �أو تكاذبا فينزع كل منهما رداءه وي�شمر عن ذراعه ،وي�صوب
ٍ
وحينئذ ينه�ض
�إىل وجه قرنه جمع كفه ،ثم ي�أخذان يف اللكام حتى يغلب �أحدهما،
الغالب املغلوب ،وي�أخذ بيده وي�شربان ال�شراب كاملتوادين .واملالكمة للعامة مبنزلة
املُ َ�س َاي َفة((( ل ِلعل َْية ،غري �أن هذه حمظورة يجب فيها احلد ،وتلك م�سكوت عنها ،وقد
كانت �ساب ًقا مبنزلة امللهى يف اجتماع النا�س للتفرج عليها ،ويف �أواخر القرن املا�ضي
كانوا يتعلمونها يف املكاتب.
الإنكليز والتهافت على ال�شهرة

ومن طبع الإنكليز عمو ًما التهافت على ال�شهرة والنباهة بني �أقرانهم ب�أي �سبب
كان وال�سيما يف �أ�سباب املعارف والعلوم .ف�إن من يعرف منهم مث ًال بع�ض كلمات من
اللغة العربية ومثلها من الفار�سية �أو الرتكية ف�إذا �ألف كتابًا بلغته �أدرج فيه كل �شيء
يعرفه من غريها؛ ليوهم النا�س �أنه لغوي وما عليه �أن يكتب تلك الألفاظ على حقها
خراجا له قدر معلوم( .م).
((( ط َْ�س ًقاً :
((( امل َُ�س َاي َفة :املبارزة بال�سيوف( .م).
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�أو يخطئ فيها ،ويف عنوان كتابه تعلق عليه جالجل من الألقاب الط َّنانة .فيكتب له
�أنه من �أع�ضاء جمعية كذا ،وملخ�ص كتاب كذا ،وحمرر نبذة كذا ،وخطيب مثابة
جرا ،ولو ع�صرت كتابه كله ملا بللت منه �صدى م�س�ألة ،وذلك لأنهم ال
كذا ،وهلم ًّ
ي�أخذون اللغات عن �أهلها ،فمهما يخطر ببالهم يف ت�أويلها يقذفوا به جزافًا من دون
تحَ َُّرج �أن ين�سبوا �إليها ما لي�س منها.
انظر �إىل ري�شرد�صون الذي �ألف كتاب لغة ي�شتمل على لغته وعلى لغتي
العرب والفر�س ،ف�أق�سم باهلل �أنه مل يكن يدري من لغتنا ن�صف ما �أدريه �أنا من لغته،
�سولت له نف�سه � ًأي�ضا �أن ترجم النحو العربي ،فخلط فيه ولفق ما �شاء ،فمثل
ال بل َّ
للإ�ضافة بقوله« :قدح ف�ضة» ،و«ملك ك�سرى» ،و«ر�أ�س �أمان» ،و«الغالب عجم»،
و«غالب عجم» ،و«كتاب �سليمان» ،و«ن�صرا عقبة» .وف�سرها ب�أنها مثنى م�ضاف �إىل
العقبة و«ن�صروا عقبة»« ،والن�صرا عقبة» ،و«الن�صروا عقبة».
و�أورد حكاية من كتاب �ألف ليلة وليلة عن ذلك الأحمق الذي قدر يف باله
�أن يتزوج بنت الوزير ،فلما بلغ �إىل قوله« :وال �أخلي ُروحي �إال يف مو�ضعها» ترجمها
بقوله« :ال �أعطي احلرية لنف�سي �أي لزوجتي �إال يف حجرتها» ،وقوله � ًأي�ضا« :وال �أزال
�صحف «جلوتها»« ،بجلدتها» فقال« :وال �أكف حتى يتم
كذلك حتى تتم جلوتها» ّ
ذلها» ،وعند قوله« :حتى يقول جميع من ح�ضر» كتب يف احلا�شية «حظر» ،وح�ضرة
مبنزلة ال�سمو يف الإنكليزية .وق�س على ذلك.
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و�إذا ترجم �أحدهم كتابًا رقعه مبا َع َّن له((( ،و�سبكه يف قالب لغته ،فقد قر�أت
كثريا مما ترجم من كالمنا �إىل كالمهم ،ف�إذا هو م�سبوك يف قوالب �أفكارهم مما مل
ً
يخطر ببال امل�ؤلف قط.
وقر�أت ترجمة من�شور �صدر من امللك يف احل�ض على اجلهاد من جملته:
«لي�س لعباد النبي من خال�ص يف هذه الدنيا وال يف الآخرة �إال بجهاد الكفار»،
فانظر �إن كان امل�سلمون يقولون �إن النبي «معبود» ،وما ر�أيت �أح ًدا حترج من هذا
التلفيق واالفرتاء والرتقيع غري م�سرت �صال الذي ترجم القر�آن ،وم�سرت الن الذي
خم�سا وع�شرين مقامة
ترجم حكايات �ألف ليلة وليلة ،وم�سرت بر�سطون الذي ترجم ً
من مقامات احلريري� ،أما الأول ،فقد ذكر فلتري �أنه مكث بني العرب �سنني عديدة،
و�أخذ عنهم علم العربية حتى تهي�أ له ترجمة القر�آن ،ول�ست من ذلك على ثقة؛ �إذ
الظاهر من مقدمته للرتجمة �أنه مل يخالط العرب ،وكيفما كان فهو من املحققني .و�أما
الثاين ،ف�إنه لبث يف م�صر وعا�شر علماءها و�أدباءها .و�أما الثالث ،ف�إنه كان قد �سار �إىل
الديار ال�شامية وا�ست�صحب بع�ض �أهاليها.
ر�ضي
وما عدا ه�ؤالء الثالثة فكما قال عقيل بن علقمة لعمر بن عبد العزيز َ -
اهلل تعاىل عنه:
ُخ َذا بطن َه ْر�شَ ى �أو َقفَا َها ف�إنه
((( َع َّن له :ظهر( .م).

ِك َ
طريق
ال َجا ِن َبي َه ْر�شَ ى َل ُهن ُ
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ف�إن �أحدهم ال يبايل �أن ي�ؤدي معنى الرتجمة ب�أي �أ�سلوب خطر له ،فلو
ال�سبابني لآخر «يحرق دينه» ،ترجمه ب�أن
قر�أ ًّ
�سبا يف كالمنا مث ًال ب�أن قال بع�ض َّ
دينه �ساطع متلهب من حرارة العبادة والغرية ،بحيث �إنه يحرق جميع ما عداه
من الأديان� ،أي :يغلب عليها فهو الدين احلقيقي القاهر ،كما ورد �أن اهلل نار
�آكلة .وهكذا فلي�س لعمري علم لغتنا عندهم �سوى �سبب يتو�صل به �إىل النتف
من غريها كالعربانية وال�سريانية ،ف�إن هاتني عندهم �أهم و�أنفع .وناهيك �أن دخل
مدر�س العربانية يف كمربيج �ألف لرية يف ال�سنة ،ودخل مدر�س العربية �سبعون
لرية فقط ،ومتى عرف �أحدهم �شي ًئا من لغتنا طابقه على غريه من تلك اللغة،
وا�ستخرج منه فائدة تخت�ص باملطابق عليه.
وقد جرى مرة بح�ضرة الدكطر «يل» ذكر �أحد النم�ساويني ،فقلت� :إنه ذو
دعوى لكونه نظم �أبيا ًتا يف لغتنا و�شهرها يف كتاب مطبوع مع �أنها كلها حلن وزحاف،
فلو كان ذا �أدب ملا تكلف النظم من دون معرفة قواعده وهو بعيد عليه ،بل على
جميع الإفرجن الذين مل ي�أخذوا عن العرب .قال« :كيف ونحن ننظم ال�شعر باليونانية
والالتينية ومل نخالط �أهلهما؟» قلت :ههنا فرق ،وهو �أن هاتني اللغتني كالأ�صل
للغتكم فتتعلمونهما على �صغر� .أما العربية فهي �أجنبية عنكم .قال�« :إن الإن�سان
ليمكنه �أن يتعلم �أي لغة �شاء كما يتعلمها الطفل» .قلت :ما هذا مذهبي ،و�إين
�أعطي كتبي كلها لأي �إفرجني كان �إذا نظم بالعربية بيتني �صحيحني بليغني ،قال�« :أنا
�أنظم لك الليلة ثالثة �أبيات» ،فلما قابلته يف الغد �إذا به قد ناولني رقعة كتب فيها:
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�صاح بهذا َع َ
ال َمة
�أَلمَ ْ َت َر يا
ِ
و�إِنْ مل َي ُكنهذا َع ُر ً
و�ضا ُم َ�ص ّح ًحا

و�ساملًِا
َف�إِنْ كان ذا �إِ ًذا َ�ص ِح ً
يحا َ
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ِب�أَنْ �صارالأَ ْج َنب ِّييجري َك َرا َمة
َف اَل ُت ْع ِطه �أَ ْ�سف َُارك عامة

أجرا َ�أ ْ�سف َُارك رامة
�ست�سلمه � ً

فلما قر�أتها قلت له :فيها زحاف وخط�أ ،ف�سكت �ساعة ،ثم قال� :أتدري ما
الألف التي يف قول امرئ القي�س« :قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل»؟ قلت:
هي �ألف التثنية عند بع�ض ،ف�إن ال�شاعر خاطب �صاحبني له ،وذلك م�ستفي�ض يف
كالمهم ،وعند ٍ
بع�ض �أنها مقلوبة عن نون التوكيد .قال« :هذا كله متحل وتع�سف،
و�إمنا هي مقلوبة عن الهاء من العربانية ،ف�إن اليهود يلحقون الهاء بفعلي الأمر والنهي
داللة على الطلب والتو�سل».
ثم بينت له بعد ذلك خط أ� �أبياته فما كان منه �إال �أن قال� :إن لغة العرب لي�ست
مطبوعة ك�سائر اللغات ،بل هي لغة م�صنعة ،متكلف فيها كرثة القواعد وال�ضوابط،
بخالف لغات �أوربا ،وطفق يبني �أنه يجوز يف اللغة الالتينية �أن تقام حركة طويلة
مقام حركة ق�صرية نحو �أن جتري لفظة «ماد» جمرى «مد» وغري ذلك ،ثم �س�ألني:
«كيف تفعلون بـ(ال) يف قولك« :الدين» ف�إنه اجتمع فيها ثالثة �سواكن ،و�أنتم
تقولون �إنه ال ي�صح اجتماع �ساكنني»؟ فقلت�« :أين ال�سواكن الثالثة هنا؟ » قال:
«الألف والالم والدال» .وقال يل يو ًما�« :أتدري من �أين ا�شتقاق الزناء»؟ فقلت:
«ال» ،قال« :من العرباين؛ ف�إن زنى فيها مبعنى باع ،فك�أن الزانية تبيع نف�سها للرجل».
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و�س�ألني مرة �أخرى�« :أتدري ما �أ�صل املدة يف نحو �آمن»؟ قلت« :ال» .فقال« :هي
�ألف من ال�سرياين» .وقر�أ يو ًما «قو ًما بطالني» ،فقال« :البطال عند ال�صوفية يف ثاين
مرتبة العابد» .فقلت :الأوىل البطل .وقال � ًأي�ضا �إن «يومنا» يف قول العرب �إىل «يومنا
هذا» من ال�سرياين وهو «يومنان».
وقد جرى يل معد وقت الرتجمة عدة مناق�شات وجمادالت ال ب�أ�س ب�إيرادها
وخ�صو�صا
هنا و�إن طال بها الكالم؛ ف�إنها عنوان على معرفة القوم لغة ال�شرقيني
ً
العربية .منها �أنه كان يحاول ا�ستعمال كلمة هوذا يف كل مو�ضع يجدها يف الأ�صل
�أعني العرباين ،ف�إنه ال ميتنع فيها �أن يقال مث ًال لأن هوذا �أو وهو هوذا وكان هوذا رجل
وكان يظن �أن �إذا يف قولنا خرجت و�إذا زيد بالباب ال تغني مغناة هوذا ،ومن ذلك �أنه
كان ينكر قولنا مث ًال �أحد الر�ؤ�ساء بدل رئي�س ،ومن ذلك �أنه كان يريد املحافظة على
الأ�صل بالإتيان بقائ ًال بعد قال ،ف�إنه يقال فيه قال قائ ًال مع �أن هذا الرتكيب يف لغة
الإنكليز منكر ،ولذلك كنا جند يف توراتهم وتكلم قلي ًال ال قال قائالً ،ويف مثل قولنا
�ضرب لهم مث ًال كان يبدل �ضرب بقال لأنه كان يرتجم يف عقله لفظ �ضرب �إىل لغته
فال يجد له معنى �سوى �إي�صال الأمل.
وكان يبدل علم اعتقادهم بر�أي اعتقادهم ويزعم �أنها �أبلغ يف املعنى و�أن
االعتقاد لي�س مبرادف للإميان ،ف�إنه �إمنا ينظر �إىل �أ�صل ا�شتقاقه وهو العقد ،وهو غري
مفيد معنى الإميان ،وكان يبدل ماء البحر مبياه البحر وهذا ال حمظور منه �إال �أن تبديله
هو�س وجزم ب�أن قولك يف ال�س�ؤال ما يكون لنا� ،أبلغ من ما ع�سى �أن يكون لنا ،و�أن
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من ثم التي ي�ؤتى بها لل�سببية غري كثرية اال�ستعمال وال ت�سد م�سد ولهذا ،وكان يزعم
�أن لفظة املعجزات لي�ست من كالم الن�صارى حتى وجدناها يف ن�سخة رومية.
ومن �أ�شد و�ساو�سه جتنبه لل�سجع والرتكيب الف�صيح غاية ما �أمكن .وحتى
بع�صي كل�ص �سجع وحاول تغيريها
�إنه زعم �أن ما يف الرتجمة من قوله خرجتم �إ ّيل ّ
فلم يقدر فرتكها وهو �آ�سف ،وكذا وهمه يف نلت خرياتك يف حياتك ،ويف وكان
هناك قطيع من اخلنازير كبري ،فكان يقول هو من ال�سجع الذي ينبغي جمانبته يف
كالم اهلل تعاىل ،وكان كلما ر�أى جملة تنتهي بالواو والنون �أو بالياء والنون يقول
�أنها م�ضاهئة لكالم القر�آن فيبدلها ،حتى �إنه ر�أى هذه اجلملة وهي :و�أنتم على
ذلك �شهود ،فقال� :إن هذا الوقف ي�شبه وقف القر�آن فمن ثم بدلها بقوله و�أنتم
�شهود على هذا ،ووجد عبارة �أخرى وهي :وما �أولئك بعابرين من هناك �إلينا،
فقال :هذا الرتكيب ف�صيح فبدل عابرين بيعربون ،ومل �أتعجب من تغيريه و�إمنا
تعجبت من �أنه �شعر بح�سن هذا الرتكيب وزعم �أن قولك مثالً ،وكان رجل ا�سمه
فالن �أخ�صر من قولك ي�سمى.
وكلما ر�أى يف الأ�صل عبارة كثرية الألفاظ مما ال داعي له قال� :إن ذلك
للتقوية ،و�إذا ر�أى فيه �إجحافًا ولو مع �إخالل املعنى ،قال� :إن فيه حذفًا للبالغة ،وكان
يحاول �أن يقال ،واتفق �أنه قال ،واتفق �أنه افتكر ،فقلت له هذه ال ي�صح ا�ستعمالها
مع الأفعال التي ال تقت�ضي الندرة يف اال�ستعمال ،فال يقال مث ًال جاءين فالن واتفق
�أنه جل�س ،ف�إنه ال ندرة يف اجللو�س بعد املجيء ،فقال :و�أين �أنت من املحافظة على
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الأ�صل؟ والذي ظهر يل من �أحواله �أنه ف�ض ًال عن كونه �شديد التع�صب للتوراة ف�إنه
كان يتقي لوم خ�صمائه ،ف�إنه كان ذا خ�صوم كثرية �إال �أنه ال حمق �أكرث من �أن يرتجم
من لغة �إىل �أخرى بعني الألفاظ والرتاكيب� ،إذ ال يت�صور بالبال �أن لغة تطابق �أخرى
يف التعبري ،فكيف ميكن �أن يقال بالعربية خرج الدخان من مناخر اهلل كما يقال
بالعربانية� ،أو �أح�شاء اهلل كما يقال باليونانية ،وقد ذكرت ذلك لعدة من �أهل املعارف
منهم ،و�أنه من التعبري الغري الالئق بجالله تعاىل ،فكلهم قا�سه على وجه اهلل وعني
اهلل ويد اهلل من دون فرق بني ن�سبة الأع�ضاء احلقرية �إليه وبني غريها.
ومما �أ�ضحكني من الدكطر يل مرة �أنه دعاين للغداء يو ًما وكان ذلك يف نحو
ال�ساعة اخلام�سة قبيل املغرب ،فقلت له :قد تغديت يف ال�ساعة احلادية على ما
اعتدته ،فقال :هذا ال ن�سميه نحن غداء و�إمنا ن�سميه عجالة ،فقلت :هذا عندك لأنك
تتغدى وقت الع�شاء ف�أما عندي فهو الغداء بنف�سه وعينه.
والدكطر «يل» هذا كان يدر�س العربية يف كمربيج ،ومل يكن يح�سن التكلم
بها ولو بجملة واحدة ،وكان ذا اجتهاد ال ملل معه .فكان يقعد على الكر�سي
للمطالعة �أربع �ساعات وال يتحلحل عنه((( ،وما �أخال �أح ًدا غريه ا�شتهر مبا ا�شتهر
هو به يف علم اللغات امل�شرقية ،وتوظفه يف كمربيج هو ال�سبب الذي حداين
�إىل احل�ضور �إىل هذه البالد؛ لأن اجلمعية ملا ا�ست�أذنت حاكم مالطة بوا�سطة وزير
الأمور اخلارجية يف �إح�ضاري لأجاور املوما �إليه ،ظننت �أن مكثي يكون يف تلك
((( يتحلحل عنه :يتزحزح( .م).
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املدينة ،وهي و�إن تكن ال ت�شوق �أح ًدا لل�سكنى فيها غري من يق�صدها للتفقه يف
الفنون� ،إال �أنها على كل حال �أح�سن من القرى .وذاك كنت �أدريه من قبل� ،إال
�أن البواعث احلالية والدواعي الكونية �أوجبت على الدكطر «يل» �أن ُي َع َّدى عن
�سببا يف �سجن
وظيفته فيها ،ويلزم قريته و�أن يكون قطع �أنف عرفجة يوم الكالب ً
م�ستملي جان بن ب�شر قا�ضي بغداد.
ومل يكن �شيء ي�سليني يف تلك القرية �سوى ترقب ال�شهر الذي ي�سافر فيه
الدكطر املذكور �إىل بر�سطول لأ�سافر معه؛ حيث قدر َعل َّي �أن �أكون معه يف كل مكان
وزمان ،غري �أن املذكور تويف و�أنا بباري�س ،و�أعفاين اهلل تعاىل من ال�سفر معه �إىل تلك
الدار ،فعفا اهلل عنه مبَ ِّنه وكرمه.
مع �شيخ العربية يف �أك�سفورد

ثم ملا حان الذهاب �إىل بر�ستول مررت ب�أك�سفورد ،وق�صدت �أن �أرى خزانة
الكتب فيها  ،ف�س�ألت بواب املدر�سة عن �شيخ العربية ليهديني لها ،ف�أخذ يطالع يف
فهر�سة املعلمني فلم يهتد �إىل ا�سمه ،فقلت له :كيف و�أنت مالزم لهم ال تعرفهم؟
فقال� :إن �شيخ العربية ال يدر�س بنف�سه وال يقر�أ ،ولكن له قارئ ف�إذا قر�أ القارئ �شي ًئا
ي�أخذ ال�شيخ يف �شرحه� ،أي يف توجيهه �إىل وقائع تاريخية تتعلق بذلك املو�ضوع ،ويف
تطبيقه على بع�ض اللغات كما �س�أبني لك عن قريب ،ثم بعد طول بحث ومعاجلة
اهتديت �إىل دار ال�شيخ فقابلته و�س�ألته �أن يريني املكتبة تف�ض ًال وتكر ًما .ف�أجاب �إىل
ذلك و�سرنا م ًعا.
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و�أول كتاب فتحه كان باخلط الكويف ،و�إذا يف �أول ال�صفحة لفظة «�أال» فقر�أها
«اال» وف�سرها �أنها اهلل ،فتعجبت كيف �إنه انخدع فهمه ل�سمعه لأنهم جمي ًعا يلفظون
ا�سم اجلاللة َّمرق ًقا هكذا.
و�س�ألني مرة �أ�ستاذ �آخر�« :أتعرف مل دلت «يف» على الظرفية»؟ فقلت :ال
قال« :لأنها م�شتقة من الفم الذي �أ�صله فوه» ،وهكذا يخمنون ويخر�صون على معاين
املفردات واملركبات يف لغتنا .وهاك مثا ًال على علم ه�ؤالء الأ�ساتيذ وعلى �شرحهم
لكتبنا تط ُّفالً ،فت�صور مث ًال �أن قارئًا يقر�أ على ال�شيخ قول �أبي متام:
وج ٌّد
ِهم ٌة َت ْن َط ُح ال ُّن ُجو َم َ
َّ

ي�ض َف ْه َو َح ِ�ض ُ
ي�ض
� ٌ
للح ِ�ض ِ
آلف َ

فيقول ال�شيخ بلغته« :النطاح» خمت�ص باحليوانات التي لها قرون كالثور
والتي�س والوعل ونحوها وقد ذكر يف التوراة مرات كثرية ،وميكن � ًأي�ضا �أن ين�سب �إىل
ما لي�س له قرن ،فقد روى ليناو�س  -الذي ق�سم جن�س احليوان �إىل �سبعة �أق�سام � -أن
احليوانات ا َجل ُّماء((( تتناطح بجباهها ،وقد �أطلقت العرب ا�سم الكب�ش على �آلة من
�آالت احلرب ،ملا �أنها تنطح اجلدار .و«النجوم» معروفة ،وقد كانت العرب تهتدي بها
يف �أ�سفارهم قبل �أن عرفت خا�صية �إبرة املغنطي�س ،وملا كانوا م�شتغلني بالعلوم الفلكية
والطبية مل يكن يف �أوربا من ي�شم لها رائحة ،ثم ملا فتحوا �إ�سبانيا �أو جزيرة الأندل�س
وذلك �سنة � ،750أخذ عنهم العلم بع�ض من الإفرجن ،ومنهم �سرى يف �سائر بلدان
((( اجل ََّماء :التي ال قرن لها( .م).
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�أوربا ،وكان انقرا�ض امللك من قرطبة �سنة  1031بعد �أن دامت العرب فيها �أ�صحاب
�أمر ونهي و�سيادة نحو مائتني وخم�س و�سبعني �سنة.
�أما الألف والالم التي يف النجوم فهي �أداة التعريف ،وهي يف الطليانية
والإ�سبانيولية «�أل» للمذكر و«ال» للم�ؤنث .واللغة الالتينية لي�س فيها �أداة تعريف،
ف�أما اليونانية ففيها عدة �أدوات ،ويوجد يف لغتنا �ألفاظ كثرية مبدوءة بهذا احلرف،
منها ما هو عربي وذلك نحو «الكنا» (احلناء) ،و«الكحل» ،و«القائد» ،و«اجلربه»
(اجلرب) ،و«القر�آن» ،و«القلي» ،والقرثيم»� ،أو«الكرزمي» .ومنها ما هو من لغة �أخرى.
ف�أما اللغة الإ�سبانيولية ففيها من هذا النوع �ألفاظ ال تعد .ف�أما عدم النطق بالالم من
النجوم فلكون النون من احلروف ال�شم�سية.
ثم �إن �أول من قرر طريقة �سري النجوم حول ال�شم�س و�سري القمر حول الأر�ض،
ون�سبة بع�ضها �إىل بع�ض ،وعلة املد واجلزر والنور واجلاذبية واالعتمادية ،الفيل�سوف
�إ�سحاق نيوطون ،ولد يف �سنة  1642ومات �سنة  ،1727وكان ذا ِج ٍّد ومثابرة على
العلم ال تنظر� .أما قوله« :جد �آلف للح�ضي�ض» ،فاحل�ضي�ض هنا معناه الأر�ض ،من
ت�سمية الكل باجلزء ووروده يف التوراة كثري ،وفحوى البيت �أنه � -أي املمدوح  -ذو
عناية بالأر�ض� ،أي بحرثها و�إحيائها و�إن�شاء املدن فيها وت�سوية الأحكام بني �أهلها ،لأن
كثريا ما تذكر ويراد بها �سكانها ،وذلك � ًأي�ضا م�ستفي�ض يف التوراة حتى �إن
الأر�ض ً
وخ�صبا لقا�صده.
هذا املمدوح �صار � ً
أر�ضا ً
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ف�أما �إن كان هذا ال�شيخ قد تلمذ ل�شيخنا الأك�سفوردي امل�شار �إليه ف�إنه يقر�أ
«احلديد» بدل احل�ضي�ض ،وحينئذ فيكون ت�أويله عنده :وجد �أي حظ �أو �أب ،ف�إن
اجلد يذكر ويراد به الأب وبالعك�س كما ورد يف التوراة� ،آلف ال�ستعمال ال�سالح
أي�ضا وارد يف
وقهر العدو .ف�إن احلديد يراد به ال�سالح كله ،وهذا اال�ستعمال � ً
التوراة .وهكذا مي�شي على انعكا�س البيت بهذا ال َع ْ�صد((( هو وتالمذته ،وبعد
(((
عجبا
انق�ضاء �ساعة ون�صف على ت�أويل هذا البيت يقومون وهم �سامدو الر�ؤو�س
ً
(((
وفخرا ،ويظنون �أن �شيوخ اجلامع الأزهر والأموي والزيتونة هم دون هذا ال ِّن ْحرير
ً
الذي عرف مولد نيوطون ووفاته وا�ستيالء امل�سلمني على الأندل�س ،وقد ا�ستبد
ه�ؤالء الأ�ساتيذ بهذه الدعوى ،بحيث �إنهم ال يوظفون الغريب يف هذه املدار�س،
أ�شخا�صا على حدتهم ،فال هم يتعلمون حق التعلم وال
و�إمنا ي�سمحون له ب�أن يعلم � ً
ي�أذنون لغريهم يف �أن يعلموا حق التعليم ،وهذا الداء ٍ
أي�ضا يف مدار�س فرن�سا
فا�ش � ً
مع ا�ستتباب امل�صالح فيها.
والبد ل�شيخ العربية عندهم �أن يكون مطَّ ل ًعا على الالتينية حتى �إذا جهل �شي ًئا
من تلك عمد �إىل هذه ،فقور منها رقعة.

((( ال َع ْ�صد :اللَّي( .م).
((( �سامدو الر�ؤو�س :رافعوها( .م).
((( ال ِّن ْحرير :العالمِ املاهر يف علمه( .م).
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كمربيج و�أك�سفورد

واعلم �أن كمربيج و�أك�سفورد هما مدينتان يف بالد الإنكليز ،كل منهما
يحتوي على نحو ع�شرين مدر�سة و�ألفي طالب ،ففي الأوىل تعلم الهند�سة
والريا�ضيات والإلهيات ،ويف الثانية علوم الأدب والفقه واملنطق والفل�سفة� ،إال
�أن منطقهم لي�س كمنطق املتقدمني يف علله وتعليالته وال ميكن التعلم فيهما �إال
بنفقة زائدة ،وما �أحد يق�صدهما �إال �أوالد الكرباء والأغنياء ،وال�سيما �أك�سفورد،
م�صعرا خده ك�أمنا هو طالب ملك ال�صني
فهناك ترى طالب العلم �شا ً
خما ب�أنفه ً
ظهريا .فمتى
والهند ،و�أكرثهم ي�صرف همه يف ركوب اخليل واللذات وينبذ العلم ًّ
حان يوم االمتحان عرف ما يريد ال�شيخ �أن ميتحنه به من امل�سائل� ،إذ هي حم�صورة
معدودة ،فيجتهد يف حفظها وتر�سمها ،ف�إذا �سردها عليه و�أح�سن �سردها� ،أجازه
ب�صك يذكر فيه �أنه نال مرتبة املعلمني ،وهي عندهم متنوعة.
ولكل من هذه املدار�س �أوقاف يعي�ش منها الق�سي�سون املالزمون لها ،ويقال
أي�ضا من غري الق�سي�سني ،ف�إن كل َم ْن نبغ يف علم من
لكل منهم «فلو» ورمبا كان � ً
العلوم �أجري عليه الرزق من الوقف ،فمنهم من له مائتا لرية يف ال�سنة ،ومنهم
َم ْن له �أكرث ولكن ب�شرط �أن ال يتزوج .فمتى تزوج انقطع عنه رزقه� ،إال �إنهم ال
غالبا �إال بعد �أن يح�صلوا على معا�ش من خدمة �إحدى الكنائ�س ،ويف
يتزوجون ً
يوم معلوم من كل �سنة يح�صل 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 �أ�سود كالقفطان ،ويقال له «كون» والبلد بلغتهم «تون» .ويف كل من
املدينتني مكتبة عربية ،غري �أن كتب �أك�سفورد �أكرث ،وعدة ما فيها من الكتب
العربية وغريها نحو ثالثمائة �ألف كتاب ،و�أعظم ما �سرين فيها نزويل يف حمل كان
ي�سكنه �شك�سبري ،كذا قيل يل واهلل �أعلم.
ويف مدة �إقامتي كلها يف كمربيج وهي �أكرث من �سنة ،مل �أ�سمع ومل �أر من
وقرا ًدا يالعبه ،وكان القرد ي�ضرب بالدف ،والن�ساء والأوالد بل
اللهو �إال قر ًدا َّ
الرجال يجرون وراءه ،ومل �أر �أح ًدا منهم �أعطاه �شي ًئا .ومرة �أخرى ر�أيت امر�أتني
تعزفان ب�آلة طرب ،فرميت لهما من ال�شباك بن�صف �شلني فا�ستكرثتاه.
ثم �إن �أكرث القائم بخدمة ه�ؤالء املدار�س ن�ساء و�أكرثهن ح�سان ،فت�أتي املر�أة
يف ال�صبح �إىل حمل �أحدهم وهو يف فرا�شه لتوقد له النار ،ويف الليل حت�ضر له ال�شاي.
وكنت ذات ليلة عند �أحدهم ف�أقبلت امر�أة ك�أنها البدر الطالع ،وقالت له:
«هل دعوتني يا �سيدي؟ قال :ال ،ثم دعاها لتح�ضر له ال�شاي ،فت�أملتها على النور
و�إذا هي نور �آخر ،وقد ذكرت ذلك لبع�ض املتورعني منهم ،ف�أقر ب�أنه غري الئق،
و�إمنا جرت به العادة وال�سيما �أن ه�ؤالء الن�ساء متزوجات وال يذهنب �إىل �أزواجهن
�إال عند ن�صف الليل.
ويف هاتني املدينتني عادة قبيحة يف املبيع وال�شراء بخالف عادة الإنكليز،
وهي �أن الباعة يبيعون الطلبة ن�سيئة ،ويتقا�ضونهم ما هو فوق القيمة ،ف�إذا �أراد
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غريب �أن ي�شرتي �شي ًئا تقا�ضوه قيمة الن�سيء� ،إال �أن يكون ال�شاري عارفًا ب�أحوالهم
فيقول�« :إمنا �شرائي بالنقد» ،وقَلَّ َم ْن يذكر له ذلك ،وحيث كان ه�ؤالء الطلبة من
ذوي الأي�سار والإ�سراف كانت هاتان املدينتان �أغلى من �سائر بالد الإنكليز.
ت�شا�ؤم الإنكليز وتفا�ؤلهم

�أما ما عندهم من الطرية والتفا�ؤل فقد ذكر �صاحب اجلرنال امل�سمى ب�أخبار العامل
عدد � :674أن الإنكليز يتطريون من لقاء املر�أة احلوالء ما مل تبادر بالكالمٍ ،
فحينئذ تزول
�شخ�صا ،و�أن
الطرية ،ومن ال�سفر يوم اجلمعة ،و�أن يكون املدعو يف عيد امليالد رابع ع�شر ً
يعار�ض �سكينان وقت الغداء ،و�أن مي�شي �أحد حتت ال�سالمل .و�أن تبقى �أغ�صان امليالد
يف البيت بعد عيد «كندملا�س» و�إال ف�إن �إبلي�س نف�سه ي�أتي وي�أخذها.
قلت� :أغ�صان امليالد هي �أغ�صان يقتطعونها ويزينون بها الغرف والبيوت ليلة
عيد امليالد ويقال لها «ميزلتو» ،وهي عادة قدمية من عادات �أعياد «الدرويد�س».
وهم حكماء �أهل بريتانيا يف القدمي و�سي�أتي ذكرهم.
قال :و�إذا رمي بنعلني باليتني خلف من خرج من املنزل مل�صلحة يرومها
خ�صو�صا علية النا�س يف بع�ض
كان ذلك فا ًال بنجاحه وتوفيقه ،وهذا ت�ستعمله
ً
البالد ،وال�سيما عند الأعرا�س ،و�إذا ق�ص الإن�سان �شعر ر�أ�سه مدة منو القمر منا
أي�ضا من ر�ؤية الهالل من �شباك �أو زجاج ونحوه ،ف�إذا ر�أيته يف
وج ُثل((( .ويتطريون � ً
َ
والتف( .م).
((( َج ُثل :كرث ّ
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خريا يف ال�شهر القابل
الف�ضاء فاقلب ما يف جيبك من الدراهم �أو الفلو�سَّ ،
ومتن ً
ملحا يف �صحفة غريه ،وكذا لو قلب �أحد وعاء امللح على
تنله ،و�أن ي�ضع �أحد ً
املائدة ،و�أ�صل ذلك �أن بع�ض امل�صورين الطليانيني �صور الع�شاء الأخري ويهودا
مبد ًدا للملح.
درهما ويقولوا:
قلت :عادة �أهل بالدنا �إذا �أب�صروا الهالل �أن يربزوا له ً
�شهرا مبار ًكًا» ،ف�أما قلب امللح فهو عند العرب كناية عن الغدر واخليانة،
«جعلك اهلل ً
وحفظه كناية عن حفظ حقوق املودة والع�شرة ،وق�سمهم بذلك لتعظيمه ،قال
العالَّمة اخلفاجي  -وعليه قويل يف خائن الإخوان:
ال َي ْعر ُ
ِف اخلب َز وال املِ ْل َح �إذ

َي�أْ ُكل يف غيبته حَ ْ
ل َم �أَ ِخ ْيه

كذا نقلته ولعله قال« :ي�أكل حلم الأخ يف غيبته» ليتزن البيت ،و�إذا انقلب
برجلٍ عزب كان دلي ًال على �أنه ال يتزوج يف تلك ال�سنة ،وهو غريب،
الكر�سي ُ
ف�إنهم �شبهوا املر�أة بالكر�سي ،وهو عني ما عنته العرب بقولهم «قعيدة الرجل
امر�أته» .و�إذا ت�أجج لهيب النار و�سمع له ح�س ،ا�ستدل بذلك على نزاع ونقار
يقع بني �أهل البيت ،و�إذا طارت جمرة من النار وو�ضعتها عند �أذنك و�سمعت لها
�صو ًتا ،دل ذلك على قب�ضك دراهم.
ور�ؤية نحو ع�سكر متق�سم �إىل �أجزاء يف قدح دليل على �سفر طويل وم�شاق،
ووقوع �سكني على الأر�ض دليل على قدوم غريب ،و�إذا عزم الإن�سان على �سفر
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و�أكل ن�صف ب�صلة وترك الباقي كان دلي ًال على عدم توفيقه ،وحك العني اليمنى
دليل على البكاء ،والي�سرى على �سرور غري متوقع ومعه �ضحك ،و�إذا اختلجت
ال�شفة العليا و�أحكت كان ذلك عالمة على قبلة� ،أو الذقن فعلى حلم طري� ،أو
ال َّنحر فعلى اتخاذ منديل� ،أو الأذن الي�سرى فعلى مدح يثني عليك به �أحد،
وبعك�س ذلك الأذن اليمنى� ،أو الأنف فعلى �شيء يغيظك ،وك�أنه ملحوظ به
معنى الأنفة من ال�شيء وهو غريب� ،أو الكف اليمنى فعلى قب�ض دراهم� ،أو
أجنبيا� ،أو الكوع فعلى رقودك يف غري
�أخم�ص الرجل فعلى خماطبتك رج ًال � ًّ
فرا�شك ،وو�ضع مفتاح البيت على مائدة ونحوها ،م�ؤذن بال�ش�ؤم ،فالأَ ْولىَ �أن يعلق
يف م�سمار �أو وتد.
و�إذا مات �أحد وتيب�ست �أع�ضا�ؤه حتى مل ميكن ّليها كان املوت مفر ًدا و�إال
فال بد من �أن ي�أتي على �آخر ،ونباح الكلب مبا ي�شبه العواء حتت ال�شباك دليل
على املوت ،وكذا �إذا حاولت هرة �أن تدخل من ال�شباك� ،أو دبت اخلناف�س على
املوقد� ،أو وقفت ال�ساعة بحيث تكون نظيفة الآالت .و�إذا عزم �أحد على �إدارة
م�صلحة وهبت الريح يف غد يومه من ال�شمال ،ف�إنه يفوز وينجح.
ك�سبا ّهي ًنا ب�صق عليه وو�ضعه يف كي�سه ،وكذا يب�صق
و�إذا ك�سب ً
دينارا ً
عليه �إذا كان �أول دينار مك�سوب �صبيحة يومه ،و�إذا �أهدى حمب �إىل حمبوبه
مق�صا فال يلبثان �أن يفرتقا؛ فال يقبل ذلك منه �إال �أن ي�ضعه على
�سكي ًنا �أو ًّ
فل�سا ،وو�ضع املنفخ على كر�سي �أو
مائدة ونحوها �أو �أن يعطيه يف مقابلة الهدية ً
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م�سرورا،
مائدة مورث للنزاع ،وازدهار النار م�ساء دليل على قدوم �صاحب املنزل
ً
وعثار �إن�سان وهو مرتق يف الدرج يدل على الزواج .والإكثار من ال�ضحك يعقبه
البكى .و�صرف دينار بدراهم من دون قب�ض قطعة من الذهب دليل على اتفاق
الدراهم عب ًثا ،و�سقوط م�شاطة �شعر الن�ساء يف املاء يورث ت�ساقط ال�شعر بخالف
ما لو وقعت يف النار ،والنظر يف املر�آة لي ًال مكروه �إال عند اال�ضطرار وهو م�شهور
أي�ضا.
عندنا � ً
�سكريا ،وال�شامة يف
وابتالل ثياب املر�أة وهي تغ�سل تطري ب�أن زوجها ي�صري ً
الع�ضد تيمن وبركة .و�إذا احمر وجه الإن�سان ،كان عالمة على �أن �أحد حمبيه
يذكره ،و�إذا �شرق �أحد ب�شيء قالوا له يف معر�ض الكالم« :قد ارتكبت �سرقة
أي�ضا عند �أهل ال�شام وهو طبيعي ،وت�أويلهم
�أو خيانة» ونحوهما ،وهذا م�ستعمل � ً
للأحالم قريب من ت�أويلنا ،فاحللم بكلب دليل على �صديق ،وبحية �أمارة على
عدو ،وبامر�أة �سيئة دليل على �شر وم�صيبة وق�س على ذلك.
ويف �أول ليلة من ت�شرين الثاين ت�شرتي البنات جلو ًزا وي�شوينه ،ثم يك�سرنه
ف�إذا خرجت �أول جلوزة مزوجة ا�ستب�شرت �صاحبتها بالزواج يف تلك ال�سنة،
ر�صا�صا ويذبنه يف
يفعلن ذلك ثالث مرات و�إال فال ،ونحو منه �أنهن ي�شرتين ً
ملعقة من حديد ثم يفرغنه منها �ضمن حلقة مفتاح �إىل �إناء فيه ماء ،وكيفما
ت�شكلت قطعة الر�صا�ص يف الإناء ا�ستخرجن منها فا ًال على حرفة من يخطبهن،
ويف تلك الليلة ميلأن �أفواههن ماء ،ومعه �شيء من حب �شبيه باحلم�ص وميتنعن
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من ال�ضحك لئال يخرج املاء ثم يخرجن �إىل الطرق ،و�أول ا�سم يطرق م�سامعهن
ٍ
وحينئذ ميججن املاء.
فهو ا�سم ال�شخ�ص الذي يقدم على الزواج،
مفتاحا يف الإجنيل،
و�إذا �شاء �أحد �أن يعرف �إخال�ص قلب �إن�سان عليه ،ي�ضع ً
ثم يربط الإجنيل بخيط على �شكل ال�صليب ،ويجعل حلقة املفتاح بارزة منه ،ثم
يتلو الآيتني ال�ساد�سة ع�شرة وال�سابعة ع�شرة من الف�صل الأول من �سفر راعوث،
ف�إذا دار املفتاح كان ذلك دلي ًال على �إخال�ص قلب ال�شخ�ص امل�ضمر و�إال فال،
والزواج يف �شهر �أيار �ش�ؤم .و�إذا �أراد �أحد �أن يفتح دكانًا �أو يتعاطى م�صلحة مهمة
فال يبد�أ به يوم اجلمعة ،بل يوم اخلمي�س �أو ال�سبت ،وهذا التطري ٍ
فا�ش عند جميع
ر�ؤ�ساء املراكب.
ويف ال�سنة الكبي�سة تلب�س الن�ساء ثوبًا �أحمر حتت القفطان ،وكلما �أكرثوا
من �أ�صناف احللواء يف ر�أ�س ال�سنة زاد ا�ستب�شارهم بخريها وبركتها ،ويف عيد
خم�صو�صا من احللواء ي�سمونه «كر�سم�س بودن» ويبقون منه
امليالد ي�صنعون نو ًعا
ً
�شواية يف ال�صوان تربكًا بها ،و�إذا م�ضى عليهم هذا العيد من دون �أكل هذه
احللواء �أوج�سوا النغ�ص والقلة �سنتهم كلها ،و�إذا كانوا غائبني عن بالدهم ومل
يقدروا على اتخاذها بعثوا �إىل �أهلهم ي�ستهدون منها لمُ اظة فيبعثون لهم يف كتاب
ونارا مت�أججة،
مبثل قالمة الظفر .ويف ليلة ذلك العيد يوقدون �شمو ًعا كثرية ً
ويزينون الغرف بتلك الأغ�صان التي تقدم ذكرها ،ويظهرون الفرح واالبتهاج،
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و�إذا م�شت امر�أة من حتتها حق للرجال �أن يقبلوها ،ويف اليوم التا�سع والع�شرين
من �شهر �أيلول وي�سمونه «ميكلم�س» �أي عيد ميكال ي�أكلون الوز.
ويف ال�ساد�س من كانون الثاين ي�صنعون ً
خم�صو�صا ي�سمونه كعك
كعكا
ً
أي�ضا االعتقاد بظهور روح امليت عند قربه ،وهذا
اليوم الثاين ع�شر .ومن �أوهامهم � ً
الوهم ٍ
فا�ش حتى عند عامة �سكان املدن ،فقد كنت �أرى يف كل ليلة بلندرة جم ًعا
روحا تر�آاى فيها لبع�ض
عظيما واقفني عند �إحدى املقابر ملا �شاع عندهم من �أن ً
ً
املارين يف هيئة ب�شر بلبا�س �أبي�ض ،ف�أوجب انح�شادهم هذا �إحراق وجه املقربة
باجلري لنفي تردد الروح� ،أو لعله كان حيلة يف منع اجتماع الطَّ َغام(((؛ لأنهم حيثما
اجتمعوا اجتمع ال�شر ،ويوجد يف لندرة مو�ضع ا�سمه «هاتن كاردن» فيه عني ماء
يزعمون �أنه يجري منها دم يف كل يوم عند ن�صف الليل ،ولها ق�صة طويلة ال ميكن
�إيرادها هنا .ومن ذلك اعتقادهم ب�أنه متى احت�ضر �شخ�ص ح�ضر يف منزله ُر ْوح
ي�سمونه ر�صد امليت ،في�سمع له قرع على الباب �أو احلائط �أو �صوت نحو �صوت
جر ال�سال�سل �أو طنني اجلالجل ،ف�إذا �سمع ذلك منه ثالث مرات كان املوت
بعدها ال حمالة.
ومن النوادر هنا �أن رج ًال كان ميا�شي زوجته يف ب�ستان وهما يتحدثان،
«تنح عن هذا املكان ف�إين
وفيما كان يكلمها �أح�ست بكرب وانقبا�ض ،فقالت لهَّ :
حم�ضورا» .فتنحى عنه ،ثم �س�أل عنه بعد ذلك فعلم �أنه عند حتادثهما كان
�أظنه
ً
((( الطَّ َغام� :أرذال النا�س و�أوغادهم( .م).
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بالقرب منهما رجل يقتل نف�سه .وقر�أت يف بع�ض �صحف الأخبار �أن رج ًال قتل
�صغريا فق�ضى عليه باملوت ،وملا �سئل عن �سبب قتله �إياه قال« :كنت �أريد �أن
ول ًدا ً
�ساترا حتى �أدخل البيوت وال يراين �أحد».
�أتخذ من جمجمته
ً
م�صباحا ً
واتفق يف بع�ض ال�سنني �أن ظهر يف ال�سماء نور �أبي�ض امتد من امل�شرق
�إىل املغرب خفيف املر ،وكان ك�أنه هباء ،ثم انت�شر يف عنان ال�سماء كله ،وظهرت
عقب ذلك حمرة يف الأفق ،ثم كرث وعظم ،فطفق �أهل الدار التي كنت فيها
يبكون وي�ضجون وي�ستغيثون ،ف�س�ألتهم عن �سبب �ضجيجهم ،فقالوا� :إنها �آية على
املعامع واحلروب ،فقلت« :كال بل هي �آية على ف�ساد البطاط�س» ،فانقلب بكا�ؤهم
ً
�ضحكا ،وكانت تلك ال�سنة رابع �سنة م�شئومة على غلة هذا النبات يف �إرالند
أي�ضا
فكان النا�س يف هاج�س عظيم لذلك؛ لأن جل طعامهم بل طعام الإنكليز � ً
�إمنا هو منه .ثم �أعقب تلك الآفة حميات ووباء؛ فمات �أنا�س كثريون ،ورثى لهم
كثري من الدول ،فجاءهم �إمداد منها ،و�أمدهم جمل�س م�شورة الإنكليز بع�شرة
ماليني لرية .واعلم �أنه قد يت�شاءم الإن�سان من مكان �أو زمان ويتفاءل بغريهما،
ين
ويكون ذلك جمرد وهم ،مثاله �أن يكون يف حمل مل ينتفع فيه �إال بوعود و�أما ّ
فيمل منه ،وينتقل �إىل �آخر ،فتتحقق فيه �أمانيه ،فريى �أن ذلك من مين االنتقال،
مع �أنه لو بقي يف املحل الأول ل�صحت له.
أي�ضا ن�ساء يدعني علم املغيبات
ويف بالد الفالحني بل ويف املدن اجلامعة � ً
بطرق خمتلفة ،منها الت�أليف بني �أوراق اللعب املزوقة ،وذلك ب�أن ت�صف �إحداهن
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منها ثالثة �صفوف ،كل �صف ي�شتمل على �سبع ورقات ثم �ص ًّفا راب ًعا من خم�س
ورقات �أو خم�سة �صفوف كل منها ي�شتمل على خم�س ورقات ،ثم �ص ًّفا �آخر من
اثنتني ،وت�ضمر �أن �إحدى املزوقات احلمر كناية عن امر�أة ،و�إحدى ال�سود كناية
عن رجل �أ�سمر ،وتن�سب لكل من الورقات املنقطة خا�صية من البخت و�ضده،
وتقابلها بتلك املزوقات التي عليها الإ�ضمار ،ثم ت�ستخرج من تلك املقابلة دالئل
على ما يحدث بعبارة ال تخلو من الإبهام والتوجيه.
عرافات ومنجمون
ّ

وقد اتفق و�أنا مقيم يف بيت ق�سي�س من ف�ضالء الإنكليز �أن ح�ضرت عنده
امر�أة من ه�ؤالء ،فقال يل« :ها هي ال�شيطان» ،وذكر اال�سم بالعربية فقالت:
«كال ،ما �أنا �شيطان بل مب�صرة البخت» ،ف�س�ألتها �أن تب�صر يل بختي ف�ألفت بني
�سببا يف ت�سفري رجل �أ�سمر �إىل بالد بعيدة،
تلك الأوراق ثم قالت� :ستكون ً
و�إن امر�أتك ت�أخذ يف �سفر طويل ،ويكون حديث يف �ش�أنك بعد مدة وحت�صل
على هدية من الأملا�س وتذهب �إىل جماعة عظيمة ،ويدعوك رجل من �سادة
النا�س فت�سافر �إليه ويح�صل توفيق لولدك وينال هدية ،و�أن امر�أة �سمراء ت�ساعدك
على نوال �إربك ،و�أن رج ًال �أ�سمر ي�ستدعيك �إليه ،وتعدل امر�أتك عن ال�سفر،
ويحدث لك �سفر غري متوقع مع رجل �أبي�ض وامر�أتك ت�أخذ هدية ،و�أن رجلني
�أ�سمر و�أبي�ض ي�شرتكان يف ت�سفري امر�أة ،و�أن �سيدة زهراء يكون لها مداخلة يف
�أمرك ولك �صديقة من الن�ساء �سمراء.
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وكثريا ما
وقد وقع ذلك كله �إال هذه الثالث الأخرية ف�إين مل �أحتققهاً ،
تذهب الن�ساء املمتهنات باخلدمة واملمتحنات بالع�شق �إىل ه�ؤالء العرافات
وي�س�ألنهن عن �أحوالهن ويعطينهن ن�صف ما متلك �أيديهن ،واتفق �أن امر�أة �سافر
عنها زوجها وانقطع خربه عنها مدة طويلة ثم بلغها خرب وفاته فتزوجت �آخر،
فلقيت عرافة فقالت لها العرافة :تعايل �أخربك مبا ال تعلمني ،ثم ذكرت لها من
جملة كالم �أن زوجها الأول حي و�أنه عازم على الرجوع ،فدخل الرعب يف قلب
املر�أة ف�ألقت نف�سها يف النهر ،وق ُِّدر لها �أن ب�صر بها رجل كان على ال�شاطئ فبادر
�إليها و�أجناها من الغرق .و�أخرى ُج َّنت من تهويل عرافة عليها ،فكانت تقول يف
حال جنونها مب�صرة البخت الورق مب�صرة البخت الورق.
كتبا مطبوعة يف
ومنهن � ً
أي�ضا من تب�صر البخت بر�ؤية الكف ،وقد ر�أيت ً
علم الكف ،والهيئة فيها من الأحكام نحو ما يف كتبنا .ومنهن من تدعي �إح�ضار
الغائب وت�شخي�صه لعني ال�سائل يف مر�آة ونحوها كما يف مندل م�صر .ويف �أخبار
العامل عدد  694من �شاء �أن يعلم ما يجري عليه يف امل�ستقبل من ال�شغل �أو
ال�سفر �أو الزواج �أو تعاطي م�صلحة فعليه �أن ي�س�أل املنجم داود �ستال املقيم يف
�إدورد �سرتيت مادنالن بحيث يوقفه على يوم ميالده وعلى جن�سه وير�سل �إليه
اثنني وع�شرين طاب ًعا ،ف�إنه ينبئه بالتف�صيل عن كل �شيء �سواء كان باملكاتبة �أو
م�شافهة.
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نظما ،وعلى ال�سائل �أن
وكذلك املنجم ملفيل وجوابه عن امل�سائل يكون ً
ير�سل �إليه اثني ع�شر طاب ًعا ،وفيها من كان دابه ال�شغل ومعه بع�ض �شلينات ورام
�أن يتعلم حرفة مك�سبة يف �أ�سبوع واحد فقط فعليه باملنجم كورتني ف�إنه يهيئ له
وج ًها للعمل مبا عنده من القليل حتى ميكنه �أن يك�سب من بعد ذلك من ثالث
لريات �إىل ع�شر وهو على هيئته ،وهذه احلرفة هي من �أكرم احلرف وقد با�شرها
املنجم منذ �سنني وغبط بها ،فلذلك يعر�ضها على الطالبني بحيث يحرز منهم
ثالثني طاب ًعا.
ويف بع�ض الأخبار ما ن�صه قد �صار �أهل لندرة الآن جديرين ب�أن يكونوا
�ضحكة لأهل الريف العتقادهم بال�سحر وال�شعوذة ،ومل يبق من داع �إىل الذهاب
�إىل بالد الفالحني لن�سمع �أن الن�ساء اللواتي ال عيب فيهن �سوى الفقر والهرم
ي�ستطعن على �أن مينعن البقرة عن احللب ،ويعطلن املزارعني عن �أعمالهم ،ويجرون
الراقد من فرا�شه من غري �أن يح�س به ،ف�إن ه�ؤالء املدجالت املدل�سات يوجدن
الآن يف لندرة مع كونها معدن املعارف والنور ،ولي�س املرتددون عليهن من �سفلة
النا�س بل من �أهل النباهة والإي�سار ،وح�سبك دلي ًال على ذلك ما جرى منذ �أيام
يف ديوان كلدهال حيث �أح�ضر بع�ض ال�شرطة امر�أة من ه�ؤالء لكونها كتبت رقاع
وعيد وتهديد �إىل بع�ض التجار من ذوي ال�شان ،قال :وملا دخلت حجرتها وجدت
عندها �أربع ن�ساء مرتديات باللبا�س الفاخر �أح�سبهن من بنات التجار ،فلما �س�ألتها
عنهن قالت� :إمنا ق�صدنني لعلمهن ب�أين �أب�صر البخت.
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وقال �آخر� :شكا بع�ض النا�س �إىل قا�ضي �سري ب�أن �أحد معارفه ي�سمع يف
وعجيجا و�ضرب مطارق فال يقدر �أن ينام ،قال :فلما �سرت �إليه
�ضجيجا
الليل
ً
ً
�س�ألته عما يقا�سي ،فقال� :إن النا�س يفي�ضون يف حديث فالنة امر�أة فالن ،قلت:
وما بينك وبني زوجها ،قال :ال �شيء �إال كلمات دارت بيننا منذ �سنة ،قلت:
أنا�سا ي�ضربون باملطارق وي�ضجون ويز�أطون
وما ي�صنع بك الآن ،قال :يبعث �إ ّيل � ً
الليل كله فما يدعني �أهجع وال �أح ًدا من اجلريان ينام ،قلت� :أتعرف �أ�سماءهم؟
قال :نعم ،ولكن زوج املر�أة هو الذي يغريهم بهذه الأذية ،قال :ف�أح�ضرت الزوج
و�أخربته ب�شكوى الرجل ،فقال :جزاء و�أقل جزاء ،قلت :كيف؟ قال :لأنه ي�أتي
كل ليلة �إىل بيتي ويخطف امر�أتي من الفرا�ش ويخرج بها من ال�شباك ،وي�ضبطها
عنده �إىل ال�ساعة الرابعة بعد ن�صف الليل ثم ي�أتي بها منهوكة مدهوكة ،قلت� :أال
تخجل من �أن تقول هذا الكالم و�أنت �شيخ ،و�أين ملا لقيتك �آخر مرة قلت يل:
�إنها عليلة فهل �أفاقت الآن؟ قال« :ال ما دام الرجل يخطفها فلن تفيق �أب ًدا»،
وعلي عقوبته؟» قال« :و�أي عقاب ملن له ت�سعة �أعمار
قلت« :قل يل ما يفعل َّ
كالهر؟» قلت« :هل ر�أيته عيانًا ي�أخذ امر�أتك؟» قال« :ال ،لأين �أكون راق ًدا»،
قلت« :هال ربطت يديها �إىل عنقك حتى ت�ستيقظ عند ذهابها» قال« :لن ينفع
يف ه�ؤالء النا�س حذر» ،قلت« :ما ال�سبب الذي حملك على �سوء الظن بهذا
الرجل؟ » قال« :ذلك الرجل املبارك الذي �أراين وجهه؟» قلت« :من هو؟» قال:
«هو الذي �شفاها بعد �أن عجزت عنها الأطباء» ،قلت «كيف �أراك وجهه؟» قال
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«�أخذ نعل فر�س و�أحماها حتى �صارت كاجلمر ،ثم �أغلق ال�شباك ،وو�ضع النعل
يف ماء قذر ،وقال يل� :أي وجه ترى يف الدخان؟ و�أ�شهد �أنه كان زوج املر�أة� ..إلخ.
اجلرمية يف بالد الإنكليز

ف�أما ما يحدث يف بالد الإنكليز من ت�سميم الأزواج بعولتهن ،والوالدين
�أوالدهم وقتلهم وبالعك�س ،ومن االنتحار �أعني قتل الإن�سان نف�سه ،ف�أمر يهول و�شرحه
يطول ،نعم �إن االنتحار يحدث � ًأي�ضا يف غريها و�أعظم �أ�سبابه الع�شق واحلرمان� ،إال �أنه
بالن�سبة �إىل هذه البالد ال يذكر ،ولنورد لك نبذة من ذلك؛ لتقي�س عليها.
حكى �صاحب �أخبار العامل �أن رج ًال ذبح ثالثة �أطفال له باملو�سي يف وقت
واحد ،وكان �أ�صغرهم ر�ضي ًعا ،ثم ذبح نف�سه ،فلما �سئلت زوجته عن ذلك ،قالت:
�سليما معافى ،فلما رجعت وجدتهم ثالثتهن جث ًثا مطرحة
«�إين غادرته مع الأوالد ً
وزوجي �إىل جانبهم وال �أعلم �سبب ذلك» ،وزعم بع�ض معارفه �أنه قتلهم خوف
الإمالق.
ومنها �أن امر�أة �شكيت عليها ب�أنها قتلت �أ�صغر �أوالدها ،فعند االمتحان
علم �أنها قتلت من قبله �سبعة ،و�أنه كان الثامن مع �أنها كانت تتظاهر بال�صالح
والتقوى ،وتذهب �إىل الكني�سة يف كل يوم �أحد ،وتالزم درا�سة التوراة ،وملا �سئلت
عن ذلك قالت« :قد قتلتهم خوف الإمالق» .ومنها �أن رج ًال كان له امر�أة و�أربعة
�أوالد منها ،وكان الرجل والأوالد منتظمني يف �سلك جمعية ،من �أ�صولها �أنه
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متى ميت �أحد من �أع�ضائها يدفع لوارثه خم�س لريات ،فطمعت املر�أة يف نيل
الدراهم ،حتى َ�س َّمت زوجها وكان ابن خم�س وخم�سني �سنة ،و�أظهرت �أنه مات
حتف �أنفه فقب�ضت املبلغ املذكور ،ثم �سمت ابنها الأكرب وله من العمر �ست
وع�شرون �سنة ،فمات وقب�ضت املبلغ ،ثم �سمت الثالث و�س ّنه �إحدى وع�شرون
وا�س ُت ْد ِعي بطبيب ،فلما �أتى
�سنة ،فمات وقب�ضت املال ،ثم �سمت الرابع فمر�ض ْ
الطبيب علم �أنه م�سموم ،فعند ذلك ح�صل البحث والتفتي�ش ونب�شت جثث
�إخوته و�شرحت ،فتحقق �أنهم كلهم ماتوا م�سمومني .ومنها �أن بن ًتا �سمت �أمها
لت�ستويل على �أمتعتها ،ثم �أحرقتها وملا كانت باركة على �صدرها جعلت �أمها
وتت�ضرع �إليها �أن تبقي عليها ،فقالت لها البنت« :لقد ِ
ع�شت �أكرث مما
تنا�شدها
َّ
يحق لك �أن تعي�شي».
ق�سي�سا من �أهل الكني�سة املتفرعة ا�سمه فوز�سرت يف مدينة
ومنها �أن ً
دكنهام ،كان يق�ضي الفرائ�ض الدينية لإحدى الن�ساء املخدومات ،فلما ر�أته غري
�أهل لوظيفته �صرفته فمر�ض ف�أخذ �إىل امل�ست�شفى ثم �شفي ورجع �إىل بيته ،وكان
�صباحا لتهيئ له الفطور ،وتركت
له امر�أة وولد ِ�س ُّنه نحو �ست �سنني ،فقامت املر�أة ً
خارجا �إىل الطريق ،فلما �أبط�أ
الولد مع �أبيه يف الفرا�ش ،ثم بعد قليل ر�أت زوجها ً
عليها ذهبت لتنظر ولدها ،ف�إذا به مذبوح مبو�سى .ومن ذلك �أن رج ًال ذبح ابنته
أي�ضا ،وظل ي�أكل بذلك ال�سكني
وواراها يف حفرة ،ثم ذبح �أخاها وواراه معها � ً
جدا! ومن ذلك
الذي ذبحهما به مدة ،ثم علم �أمره ،وملا ق�ضي عليه بالقتل فرح ًّ
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�أن امر�أة من ملبث قتلت طف ًال لها وله ثالث �سنني ون�صف ،و�أخته وهي بنت �سنة
�صغريا
ون�صف .ومنها �أن امر�أة ذبحت ابنها فلما �س�ألها القا�ضي قالت�« :إمنا قتلته ً
لينال �سعادة ال�سماء» .وهذا كاف.
ومن العجيب �أن جمل�س امل�شورة بلندرة قد �أ�صدر � ًأمرا مرب ًما بعدم �أذى
احليوان غري الناطق ،وبت�أديب من يرتكب ذلك �أو تغرميه ،وقد بلغ عدد الذين �آذوا
�شخ�صا ،وبلغت غرامتهم نحو  574لرية ،و�أر�سل
احليوانات يف العام املا�ضي ً 464
منهم ع�شرة نفر �إىل دار الت�أديب �إذ مل تقبل منهم غرامة.
ور�ؤي مرة رجل من نبالء الفرن�سي�س يغري كلبه مبطاردة هرة فغرمه احلاكم
ع�شرين �شلي ًنا .ومع ذلك فلم يهمه حظر بيع ال�سم من ًعا لهذا ال�شر املتفاقم على
احليوان الناطق ،و�أن الولد �إذا �أخذ حاجة لريهنها وهو دون البلوغ �أو دون خم�س
�سما �أو
ع�شرة �سنة ال يقبلها منه املرتهن ،ولكن �إذا ذهب �إىل دوائي لي�شرتي ًّ
م�سب ًّتا باعه ،على �أن بيع ال�سم يف فرن�سا ومالطة حمظور على �أي كان �إال ب�إذن
�سببا
من الطبيب ،فك�أن العجماوات �أنفع للدولة من بني �آدم .وما �أرى لذلك ً
�سوى هذا الأ�صل الفا�سد الذي يعربون عنه بقولهم حرية املتجر� ،أو لزوم ال�سم
للفالحني يف قتل الهوام  -كما �سبق ذكره� ،إال �أن مراعاة اجلانب الأقوى يف
الأمر الذي يكون منه مف�سدة وم�صلحة �ألزم و�أهم .وهذه احلرية يف املتجر هي
يغ�شوا كل �شيء من امل�أكول وامل�شروب ،وكل ما ي�صح
التي �سهلت للنا�س �أن ُّ
فيه البيع وال�شراء  -كما �سي�أتي بيانه ،حتى �إن �صاحب الذوق ال�سليم ي�ؤثر املقام
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يف بالد الهمج بحيث يذوق �شي ًئا مما تنبته الأر�ض على حاله على �أن ميكث بني
قوم يعلمون عدد جنوم ال�سماء ورمل البحار ،وهم مع ذلك ي�أكلون ما ي�ضر البهائم
ف�ض ًال عن الب�شر ،وكل �شيء جاوز القدر �أ�ضر.
كثريا ما يحكم الق�ضاة �أو اجلوري على مرتكب القتل
و�أقبح من ذلك �أنه ً
باجلنون �إعفاء له من الق�صا�ص ،فتذهب احلكمة ُ�س ًدى يف ﮋﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﮊ [البقرة� .]179 /أو يف القتل �أنفى للقتل ،و«اجلوري» هم اثنا ع�شر رج ًال
يقع عليهم االختيار ،فيجتمعون مع القا�ضي لف�صل الدعاوى ،وهم على ق�سمني
خا�ص وعام ،فاخلا�ص م�ؤلف من الفقهاء وذوي الوجاهة لف�صل الأمور اخلطرية،
ولكل منهم لرية على كل دعوى ،والعام م�ؤلف من �أ�صحاب الدكاكني واحلرف
لف�صل الأمور احلقرية وال �إيراد لهم ،وقيل� :إن ك ًّال منهم ي�أخذ ثلثي �شلني بح�سب
ما تقرر يف ال�سابق� ،أعني عند ر�سم هذا الأمر ،ومن امتنع منهم عن احل�ضور لزمه
غرامة.
و�أ�صل اجلوري عرف يف �أيام ال�صك�صونيني؛ وذلك �أنه كان حدث نزاع
بني واحد من الإنكليز و�آخر من �أهل وال�س ،فعني �ستة نفر من ه�ؤالء و�ستة من
�أولئك للنظر يف �أمرهما ،ثم �أثبتت �إقامة اجلوري يف املجلة التي ي�سمونها «مكنا
كارتا» ك�أنها من �أعظم �أ�سباب العدل واحلرية ،وللقا�ضي �أن يثبط اجلوري عن
الأكل وال�شرب ،و�أن مينعهم النور �إىل �أن يتواط�أوا على ف�صل ما ،وقد غرم بع�ضهم
لوجود فاكهة يف جيبه من دون �أن يثبت عليه �أكلها ،واتفق مرة �أن بع�ض امل�سافرين
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يف �سكة احلديد طلب �أَ ْر ً�شا((( فحكم اجلوري ب�أن ُي ْعطَ ى ربع يني وهو عبارة عن
خم�سة �أفل�س ،ف�أنكر عليهم القا�ضي هذا احلكم ،و�أعادهم �إىل النظر فيه فعادوا ومل
تتفق كلمتهم حتى م�ضى عليهم �أربع وع�شرون �ساعة مل يطعموا فيها �شي ًئا ،ثم
خرجوا وهم يتظلمون من اجلوع.
قال �صاحب التيم�س« :لي�س من العدل �أن يرتك الإن�سان �أ�شغاله وي�أتي
ل�سماع ما يحدث بني الرجل وامر�أته من التنافر والتهاتر» .اهـ .فقد عرفت �أن ه�ؤالء
الذين ي�أتون لإجراء العدل هم �أنف�سهم مظلومون ،وقد يكون حكمهم � ًأي�ضا على
غريهم زائ ًغا ،فقد قر�أت يف جرنال التيم�س �أن امر�أة ا�سمها �إلي�صابت جان وود ،عليها
طلعة احل�شمة واالعتبار ،وعلى ذراعها طفل ر�ضيع ،ا ُّدعي عليها ب�أنها �سرقت �شيلينني
ون�ص ًفا يف �إحدى العواجل ،فثبت عليها الذنب ،وحكم عليها بحب�س �ستة �أ�شهر.
وفيه �أن امر�أة طاعنة يف ال�سن ثبت عليها �أنها �سرقت �ساعة و�سل�سلة قيمتهما خم�س
لريات ،فحكم عليها بحب�س ثالثة �أ�شهر مع الأعمال ال�شاقة.
و�إذا كان للمدعى عليه خ�صم من �أفراد اجلوري فله �أن ي�ستبدله ،ف�إذا تواط�أوا
جمي ًعا على احلكم بقتل واحد ودونوا ذلك يف �صك ،قال القا�ضي للمحكوم
عليه« :قد حكم عليك اجلوري الذين هم من �أهل بالدك ب�أنك م�ستوجب للقتل،
فبموجب �شرع هذه اململكة ت�ؤخذ من هنا ،ويجعل يف عنقك حبل وت�شنق �إىل �أن
تخرج ُر ْوحك ،ثم تدفن مع �أمثالك» .اهـ.
((( �أَ ْر ً�شا :دية تدفع للمعتدى عليه �إذا ُجرح( .م).

129

من مالطة �إىل �إنكلرتة

129

�صباحا من بيوتهن
ويوم �شنق املق�ضي عليه يكون فرجة للن�ساء ،فيهرعن ً
مل�شاهدته ،حتى تغ�ص بهن الطرق ،وهو دليل على �شدة قلوبهن وجراءتهن .وقتل
القاتل عندهم ال يكون �إال بهذه ال�صورة ،ويف �أحوال كثرية يقوم التغريب مقامه،
و�إذا �أذنب �أحد يف بالد الفالحني حب�سه ال�شرطي �إىل �أن مير القا�ضي بذلك فيقيم
قا�ضيا ،ونحو �ستمائة
هناك مدة ،وترفع �إليه الدعاوى ،ويف �إنكلرتة ووال�س �ستون ً
دار للق�ضاء ،وثالث وثالثون خزنة مال  -وقد َّمر يف �أول الكتاب عدد الق�ضاة
ومرتبهم  -ومنع الق�صا�ص بالقتل يف بع�ض اجلرائر كان مما �أحدثه �سر روبرت بيل
يف �سنة  .1824ثم منع على �أي جريرة كانت ثم عمل به يف بع�ض الأحوال.
قال الفا�ضل غولد �سميث �إنه« :يوجد يف بالدنا من املق�ضي عليهم يف �سنة
واحدة �أكرث مما يوجد يف ن�صف �أوربا ،فال �أدري هل �سبب ذلك كرثة قوانيننا �أو
تعدي �أهل بالدنا؟! ولعل ذلك م�سبب عنهما م ًعا ،ف�إن �أحدهما ينتج الآخر».
ويف بع�ض �صحف الأخبار «�إنا نرى اجلرائر الآن قد تكاثرت ،و�سبب ذلك
الدرء بال�شبهات ،ف�إن الذين يثبت عليهم القتل ونقب الديار يعاقبون بالنفي ال غري،
َّ
�شرا مما كانوا من قبل» .على �أن امل�صروف على تغريب
ف�إذا انق�ضت مدتهم رجعوا ًّ
ه�ؤالء املنفيني يف كل �سنة يبلغ نحو �أربعة وخم�سني �ألف لرية ،قال :وعدد �أ�صحاب
اجلرائر التي دربوا فيها من قتل و�سرقة مما يوجب �سجنهم عليها نحو ثمانني �أل ًفا ،وهو
�أكرث من عدد الع�ساكر وم�صروفهم �ضعفا م�صروف ه�ؤالء ،قلت :وفيه نظر.
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�شرع الإنكليز

واعلم �أن �شرع الإنكليز هو �أطول ال�شرائع �أحكا ًما و�أكرثها قي ًال وقا ًال و�أو�سع
قلبا و�إعال ًال .ف�إن بع�ض الدعاوى التي ت�ستدعي دهاء الفقهاء
من علم العربية ً
وحمالهم رمبا يدوم خم�سني �سنة ف�أكرث ،وقد �أنفق مرة يف دعوى �أقيمت على رجل
ا�سمه باملر  7.532لرية ،وقد وقع بعد حترير هذا الكتاب �أن �أقيمت دعوى على
حظرا له عن الت�صرف يف �أمالكه ،فلزم لإثبات
�شاب من الأغنياء بعدم ر�شده ً
ذلك �إح�ضار �شهود من الرو�سية وغريها ،فكان امل�صروف على كل �ساعة مائة
و�ستني لرية ،وبعد �أن بلغ �ستني �ألف لرية خرج احلكم بر�شده.
وميكن تق�سيم �شرعهم �إىل �أربعة �أق�سام :الأول :ما تناقلوه من �أحكام الرومانيني
والرنمانديني وال�صاك�صونيني الذين فتحوا بالدهم ،ويدخل يف ذلك �أمور من قبيل
العادة ،ويف احلقيقة ف�إن ُجلَّ عاداتهم �سنة لهم .فما �أجدرهم ب�أن يكون لهم من
لغتنا لفظة الدين ،ف�إنها مبعنى الديانة والعادة ،ف�أرى �أن �أخلعها عليهم �سواء قبلوها �أو
ال .الثاين :ما بني على العدل والإن�صاف ومراعاة امل�صالح على وجه اال�ستح�سان
والرتجيح� ،إذ مل يرد فيه ن�ص ومل يجر فيه حكم ،ف�إذا �أمر من ذلك �أحيل على
حمكمة العدل ،فيحكم فيه القا�ضي واجلوري بالر�أي بح�سبما يرتجح عندهم �أنه
الأ�صلح .الثالث� :أحكام جمل�س امل�شورة ،وهي غري متناهية .الرابع� :أحكام ديوان
الكني�سة ،ولي�س يف �شيء من هذه الأق�سام �أحكام على الطاهر والنج�س وما ي�ؤكل
وما ال ي�ؤكل ،وعلى حي�ض املر�أة ونفا�سها وحدادها وعدتها وما �أ�شبه ذلك.
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ومع ذلك فيمكن �أن يقال� :إنه لي�س �أمر من الأمور املتعارفة �إال وهو مقيد
بحكم من هذه املوارد الأربعة ،حتى �إنهم يكتبون يف املنا�صع�« :أ�صلح ثيابك قبل
اخلروج» �إ�شارة �إىل �أنه ال يزرر بنطلونه وهو يف ال�شارع� ،أو �أنهم يكتبون ال يل�صق هنا
أي�ضا ينهمون �إىل و�ضع �شيء من الأحكام،
�أوراق تعريفات ،بل �أ�صحاب املطاعم � ً
لوحا من�صوبًا قد كتب فيه «الت�سليم عند الت�سلم»؛ �أي نقد الثمن
فتجد �أحيانًا ً
عند و�ضع الأكل بني يدي الآكل� ،أو «ال ي�ؤذن يف ا�ستعمال الدخان هنا» ونحو
ذلك ،ومتى كانت جريرة اجلاين �صغرية� ،أجري احلكم عليها يف احلال ،و�إن كانت
ٍ
وحينئذ يرخ�ص للمذنب يف �أن يطلب كفالء
بني بنيُ ،ح ِب َ�س �إىل �أن ينظر فيها،
يكفلونه ،فيخرج من ال�سجن ويتعاطى �أ�شغاله� ،إىل �أن يعاد عند بت احلكم؛ ف�إن
مل يجد كفالء بقي يف ال�سجن.
منكرا من �أحكامهم �إجازة �شهادة الأوالد دون البلوغ ،غري �أن
ومما يرى ً
القا�ضي ي�ستحلفهم �أو ًال وينبههم على خطر اليمني وال�شهادة ،هذا �إذا كان
يف الدعاوى ال�صغرية �أي :التي ال توجب الق�صا�ص بالقتل ،والويل ثم الويل
ملن وقع يف يد �أحد من فقهاء ال�شرع ،ف�إنهم �أدهى خلق اهلل ،وال يعجزهم �أن
نورا والنور ظال ًما ،ودونك مثا ًال واح ًدا م�صداقًا لذلك وهو� :أن
ي�صيوا الظالم ً
رَّ
بع�ض املتكي�سني الذين يدلون بجمالهم دون مالهم ع�شق بنت �أحد الأغنياء،
و�إذ كان يعلم �أن الغنيني للغنيات واملق ِّلني للمقالَّت خ�شي �أن يخطبها من �أبيها
في�سفه ،ويجبه فتو�سل �إىل ذلك بواحد من ه�ؤالء الدهاة ووعده ب�صلة ح�سنة،
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فقال له�« :س�أتروى يف �أمرك فائتني غ ًدا» ،فلما كان الغد �أتاه ال�شاب ،فقال له
الفقيه�« :أر�أيتك لو �شاء �أحد �أن يقطع �أنفك ويعطيك ع�شرين �ألف لرية �أفكنت
تر�ضى؟» قال« :كال ولو �أعطيت �ضعفيها» فانطلق الفقيه ل�ساعته �إىل �أبي البنت
وخاطبه يف �أن يزوج ابنته من الرجل ،فقال له« :كيف �أ�صاهره وهو فقري ،ولي�س له
أي�ضا جوهرة �أعطي فيها بح�ضرتي ع�شرين �ألف لرية
غري جماله؟» قال« :وعنده � ً
ف�أَ َبى((( �أن يبيعها» ،فتغري الرجل عن �إ�صراره وما زال به حتى �أغراه بتزويج ابنته.
والبارع من ه�ؤالء الفقهاء ال يبا�شر دعوى من الدعاوى اخلطرية �إال �إذا
قب�ضت كفه على ثالثمائة لرية .ف�أما كتاب ال�صكوك فلما كان جعلهم بح�سب
ال�سطور كانت عبارتهم ممُ َّلة ملا فيها من التكرار غاية الإمالل .مثال ذلك« :باع
خا�صا مطل ًقا ،و�أقر زيد بن
زيد بن بكر داره الفالنية خلالد بن عمرو بكذا وكذا بي ًعا ًّ
بكر ب�أن داره الفالنية التي باعها خلالد بن عمرو بكذا وكذا ،قد انتقلت من ملكه
انتقا ًال مطل ًقا ،و�صارت يف حوز خالد بن عمرو ،ف�صارت دار زيد بن بكر واحلالة
هذه يف ت�صرف وملك خالد بن عمرو ً
أي�ضا يف
كثريا � ً
ملكا مطل ًقا ًّ
خا�صا» .ويقع ً
�أحكامهم الديوانية مثل هذا التعبري الآتي�« :إذا �أخذ �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص �شي ًئا
�أو �أ�شياء من مو�ضع كذا �أو موا�ضع كذا وجب الق�صا�ص على ذلك ال�شخ�ص �أو
�أولئك الأ�شخا�ص الذين �أخذوا ذلك ال�شيء �أو تلك الأ�شياء من ذلك املو�ضع
�أو تلك املوا�ضع».
((( �أَ َبىَ :رفَ�ض( .م).
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وهذا �ضد عبارة كتب الفقه الإ�سالمية ،ف�إنها �أخ�صر ما يكون حتى حتتاج
�إىل �شرح وحا�شية وفقيه يف�سرها ،وقد يقع التكرار يف عبارة كتاب ال�صكوك يف
كثريا مرة
البالد الإ�سالمية ،وهم الذين يتعي�شون من كتابتهم ،ولقد تعجبت ً
من قراءة �صك كتبه بع�ض كتاب املحاكم بتون�س مطلعة الأجل الوجيه الفا�ضل
املوقر حممد بن احلاج �أحمد ،قال :برتو املالطي الن�صراين� :إنه �أعطاه كذا وكذا،
يعني �أن املالطي ا َّدعى على الأجل حممد بكذا ،و�إمنا ف�صل هذا الكالم وجاء
بهذا الرتكيب ال�سخيف كراهة �أن يذكر ا�سم املالطي قبل حممد ،وهو من الهو�س
الذي يف�ضي �إىل خرم قواعد العربية ،و�أكرث �أحكام تون�س على هذا املثال من
اللحن واخلط�أ ،و�أقول يف اجلملة� :إن عبارة كل الفقهاء فيها خروج عن قواعد
النحو واللغة.
كالم الإنكليز ومكاتباتهم

�أما كالم الإنكليز ف�إنه ملا كان مورده ا�صطالح اللغة وعرف التخاطب ر�أيت
من الواجب �أن �أذكره بالتف�صيل يف ف�صل على حدة� ،أجعله خامتة لهذا الكتاب
�إن �شاء اهلل تعاىل ،و�إمنا �أقت�صر منه على نبذة ف�أقول� :إن حتيتهم يف ال�صباح هي
�أن يقولوا �صباح طيب ،ويف امل�ساء م�ساء طيب ،ثم يردفوها بقولهم «هودو يودو»
وترجمتها« :كيف تعملون �أنتم تعملون؟» وهو �سمة تنبئ عن مزيد ميلهم وتوقانهم
�إىل العمل ،حتى �إنه يوجد يف لغتهم نحو ع�شرة �ألفاظ مرادف العمل ،وهو �أكرث
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ما عندهم من املرتادف ،وال يخاطبون ب�ضمري املفرد �إال الباري تعاىل �أو يف ال�شعر،
وهو �ضربة الزب عند طائفة من جن�سهم يقال لهم كويكر�س و�سي�أتي ذكرهم.
ف�أما عند الفرن�سي�س فا�ستعماله �إمنا هو يف خماطبة الإدالل ،ك�أن يكلم
املحب حمبوبته �أو الوالد ولده ،وحتية ه�ؤالء بعد �صباح اخلري« :كيف �أنتم حتملون
�أنف�سكم؟» «وكلتا التحيتني ال معنى لهما» كما قال فلتري ،ومتى خاطبت �أح ًدا
م�صغ �إليك �أبدى همهمة عند كل جملة� ،أعني قوله:
من فالحي الإنكليز وهو ٍ
«هم» فك�أنها عندهم حرف مبعنى نعم ،وعند كل فقرة تق�ضي باالعتبار يقول�« :آه».
و�إذا هم خاطبوك نف�ضوا ر�ؤو�سهم وال يكادون ي�شريون بالأيدي -كما هو
د�أب �أهل مالطة و�إيطاليا وغريهم ،ولي�س للهجتهم مطل ًقا نغمة مطربة �سواء تكلم
بها جاهل �أو عامل� ،أو ولد �أو امر�أة؛ �إذ لي�س يف كالمهم مد وال حركات طويلة،
ت�ستحب
و�أ�صوات الرجال من حناجرهم بخالف اللغة الفرن�ساوية ،ف�إن فيها غُ َّنة
ّ
جدا ،ورمبا طرب لها من لي�س يعرفها ،ومع �أن لغة الإنكليز
من الأوالد واجلواري ًّ
من اللغات امل�ستحدثة ومل ت�شهر �إال و�أعقبها التمدن وطبع الكتب ،فلكل �أهل
�صقع عندهم كالم ولهجة خا�صان بهم ،فال يكاد �أحدهم يفهم من �صاحبه �شي ًئا
مبنزلة ما عند �أهل ال�شام واملغاربة من الفرق.
ومن عادة الن�ساء �إذا كلمن �أح ًدا من اخلا�صة �أن ينحنني له عند كل �س�ؤال
وجواب ،وعادة الغلمان �أن ي�ضعوا �أيديهم على ر�ؤو�سهم .وكذا هي عادة اخلادم
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أي�ضا يرتاحون لهذه
مع خمدومه عند كل �س�ؤال وجواب ،حتى الق�سي�سون � ً
الدغدغة ،و�إذا خاطبوا �أح ًدا بكالم توبيخ وغيظ قالوا له�« :سر» وهي مبعنى �سيد،
كلبا ونحوه فيقولون مثالً« :اخ�س�أ يا �سيد».
حتى �إنهم يقولونها عند طردهم ً
أي�ضا لتعظيم املخاطب و�إجالله ،ومن الغريب يف هذه
وقد ي�ستعملونها � ً
ال�سري ،فال �أدري
اللفظة �أنها بالفار�سية مبعنى رئي�س ووافقها � ً
أي�ضا يف العربية لفظة ّ
�أي اللغات هي الأ�صل لها .والرجل يقول عن زوجته« :معلمتي» ،واملر�أة تقول
عنه« :معلمي» ،و�إذا خاطب زوجته �أحد من اخلا�صة بلفظة «مادام» ،كان ذلك
�إ�شارة �إىل تنافرهما ،فخطاب الر�ضى �إمنا هو �أن يقول لها «يا حمبتي» �أو «يا عزيزتي»
ورمبا قالوا« :يا قلبي» ،وال يكادون يفهمون يا ُروحي ويا عيني ،ويكرثون من ذكر
ال�شيطان يف حالتي التعجب واال�ستفهام فيقولون�« :أين ال�شيطان كنت؟»
وي�ضيفون لفظة «مان» مبعنى الرجل �إىل كل �شيء فيقولون لل�س َّقاء «واطرمان» �أي
رجل املاء.
ومن عادتهم يف املكاتبة �إذا �أراد �أحد من الأعيان �أن يكتب �إىل �شخ�ص
يجهله �أن يقول« :فالن ي�سلم على فالن ،وي�س�أله عن كذا» ،ويف املرة الثانية يكتب
له�« :سر» ،ويف الثالثة �أو الرابعة« :دير �سر» �أي �سيدي العزيز ،و�إذا خرق حجاب
الكلفة بينهما كتب له «مي دير �سر» �أي �سيدي العزيز ،و�إذا ا�ستحكمت الألفة
كتب له« :عزيزي اخلواجة فالن» .ف�إذا طالت كتب «عزيزي فالن» .ولهم عادة
قبيحة حني يكتبون �أ�سماءهم يف �آخر الكتاب مما عرف بالإم�ضاء ،وذلك �أنهم
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يكتبونها ُم َث َّب َجة((( معماة بحيث ال يقدر �أحد على قراءتها �إال من مرن عليها،
فعالج ذلك ملن يجهل اال�سم �أن يقطعه من الر�سالة ويل�صقه على ظهر املغلف
وير�سله �إليه حتى يبينه يف املرة الثانية ،و�أ�صل ذلك �أن من يكتب عندهم خطًّ ا
ح�س ًنا ُي َزن ب�أنه معلم لل�صبيان �أو كاتب عند تاجر ،ف�أما من يعي�ش من �أمالكه
فال يلزمه ذلك ،ويقابله عندنا قبح عادة الذين مي�ضون �أ�سماءهم ويهملونها عن
الإعجام.
وال �أدري ما �سبب هذه العادة الذميمة املوجبة للإبهام وااللتبا�س ،والظاهر �أن
من�ش�أها الكرب � ًأي�ضا ف�إن املكاتب يظن �أن ا�سمه قد بلغ من ال�شهرة والتنويه بحيث مل
يحتج �إىل �إعجامه ،والدليل على ذلك �أنهم يكتبون حتت �أ�سمائهم حرف امليم كناية
عن معروف ،ومبا ذكرت لك من ا�صطالح الإنكليز يف افتتاح ر�سائلهم عرفت �أنهم ال
غالبا
ينعتون املكتوب �إليه بالأجل واملاجد والأكرم واملفخم وغري ذلك �إال �أنهم يطيلون ً
يف الإم�ضاء فيكتبون�« :أنا باق يا �سيدي عبدك الأحقر املطيع» فالن .وقد تكون �أحيانًا
نو ًعا من التهكم؛ وذلك �إذا كان الكتاب م�شتملاً على التوبيخ �أو املناق�شة ،وعادة العرب
بخالف ذلك ف�إنهم ي�سهبون يف افتتاح الر�سالة ،ويوجزون يف الإم�ضاء ،ف�إذا كتبت مثالً:
«الداعي» فالن �أو «عبدكم» فالن كفى و�أهل تون�س واملغرب يكتبون :كاتبه فالن.
وكما اختلفت عادتنا وعادتهم يف املكاتبة واخلطاب ،كذلك اختلفت يف
الزيارة واللقاء ،ف�إنك �إذا دخلت على �أحد من �أهل العربية احتفى بك غاية
((( ُم َث َّب َجة :خمتلطة م�ضطربة( .م).

من مالطة �إىل �إنكلرتة

137

137

االحتفاء ،و�إن مل يكن بينكما �صلة �أو معرفة ،وعند االن�صراف ال يزيد على �أن
يقول لك يف �أمان اهلل ،ورمبا مل يقم لك ،و�إذا دخلت على �إفرجني �أراك �أنه م�شغول
عنك مبا هو �أهم من الزيارة ،و�س�ألك �أن ت�سرع يف عر�ض حاجتك ،وعند ان�صرافك
من عنده ينه�ض لك :ويرافقك �إىل الباب ،وعند الفرن�سي�س ال بد من �أن يكلمك
هناك كال ًما يوجب وقوفكما ولو دقيقة� ،إ�شارة �إىل �أنه مل ميل منك ،ويف اجلملة
فلي�س من الإفرجن من ي�صدق عليه �إذا طرقه طارق قول ال�شاعر:
ال و�سه ً
فقلت له� :أه ً
ومرحبا
ال
ً

ر�شدت مَ ْ
ول �أَ ْق ُعد �إليه �أُ َ�سا ِئ ُله
َ

�أو قول الآخر:
َ�س ِلي َّ
الطار َِق املُ ْعترَ ّ ( )1يا �أُ َّم َما ِل ِك

�أَ ُي ْ�س ِف ُر وجهي �أنه �أَ َّو ُل ال ِقرى

وم َزرِي
�إِ َذا َما �أَ َت يِان َب نْي ِق ْدرِي جَ ْ

و�أَ ْب ُذ ُل َم ْع ُر ِويف له ُدونَ ُم ْن َكرِي

قال النمري« :املعروف ها هنا القرى والإينا�س وما �شاكلهما ،واملنكر
ها هنا �أن ي�س�أله عن ا�سمه ،ون�سبه وبلده ومق�صده ،وكل هذا مما يجلب عليه
حياء».
ثم �إن ما عبت الإنكليز به من الأخالق والعادات مبني على اعتبار ما
و�صل �إليهم من الفنون والعلوم ،وعلى كرثة ما عندهم من الو�سائل اجلديرة ب�أن
( )1املعرت :الفقري( .م).
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ت�صفي طباعهم عن غالظة �أ�سالفهم وتقدم بهم �إىل الكمال ،ف�إن ما يطبع عندهم
من الكتب و�صحف الأخبار وما ُي ْل َقى عليهم يف املالهي واملالعب ،حلري ب�أن
يهذب �أخ�شن الأجيال يف �أعظم املحامد ،ف�أما من مل ت�صل �إليه هذه الو�سائل
وبقي على الهمجية والأمية ،ف�أحرى �أن يرثى حلاله وباله من �أن يالم عليها.
قال ال�شاعر املخزومي:
ال َع ْي ُب يف ا َ
ور
خلا ِم ِل املَ ْغ ُمو ِر َم ْغ ُم ُ
كفوقة(ُّ )1
الظفْر َت ْخفَى ِم ْن َحق ََار ِت َها

ور
َ
وع ْي ُب ذي ال�شَّ َر ِف املَ ْذ ُكو ِر َم ْذ ُك ُ
ور
و ِم ْث َل َها يف َ�س َوا ِد ال َع نْ ِ
ي َم ْ�ش ُه ُ

وقال �آخر يف املعنى:
قد ُت ْخ ِف ُ
الر ِفي َع َد ِقيق ٌة
الر ُج َل َّ
�ض َّ

َ
ال�ص ِغ ِ
ري َ�ص َغا ِئ ُر
الر ُج ِل َّ
فك َبا ِئ ُر َّ

للو ِ�ضي ِع َم َعا ِذ ُر
ال�س ْه ِو ف ِي َها َ
يف َّ
الر ُج ِل َ
الك ِب ِ
ري َك َبا ِئ ُر
َ
و�ص َغا ِئ ُر َّ

وقال العالمة اخلفاجي:
وب ِل َف َتى َع َّدها
َك ْم ِم ْن ُع ُي ٍ
الياق ِ
ُوت َم ْذ ُمو َم ٌة
َف ُن ْك َت ُة
َ

( )1فوقة :البيا�ض يف �أظفار الأحداث( .م).

ال�صن ِع
ِ�س َواه َز ْي ًنا َح َ�س َن
ُّ
َو ْه َي التي حُ ْت َم ُد يف ا ِ
جل ْذ ِع
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وقفة وتعقيب

وكل ما �أنكرته عليهم وافقني عليه َم ْن جال منهم يف بالد ال�شرق وجنح �إىل
التطبع بطباع �أهلها ،فكلهم يقر ب�أن هذه الأحوال التي ات�صف بها عامة الإنكليز يف هذا
الع�صر ع�صر الت�أدب والتكي�س �شني و�أي �شني ،و�أنا �أختم هذا الإقرار ب�أن �أقول� :إن عامة
الإنكليز هم دون عامة فرن�سا �أدبًا وكيا�سة .كما �أن علية �أولئك �أف�ضل من علية ه�ؤالء،
و�سيعاد ذكر ذلك عند الكالم على �أخالق الفرن�سي�س .و�أقول � ًأي�ضا يف اجلملة �إنه :مع
ما يظن �أن دول الإفرجن تبغي تعميم املعارف لدى جميع رعاياها ،فلي�س الأمر كما يظن؛
�إذ لي�س من نفع الدولة والكني�سة �أن تكون العامة متكي�سة ومتفقهة ،وال�سيما عامة فرن�سا؛
ف�إن معارفهم �سبب لتخطئة الدولة ولهذا يقع فيها من التغيري ما ال يقع يف غريها.
ما يحمد من خ�صال الإنكليز

ويعجبني من الإنكليز ِخالل((( منها �أنه لي�س عندهم ف�ضول وتكليف على
الدخيل فيهم ،بل وال على من هو منهم ،فال يزورونه يف غري وقت الزيارة ،وال
ي�ستعريون منه ،وال يتعر�ضون ملا ي�أتيه ،فلو ر�أوه مث ًال م�ضطج ًعا على قارعة الطريق
مل ي�س�ألوه لأي �سبب تفعل ذلك؟ بل رمبا ح�سبوا �أن �أهل بالده جمي ًعا ي�ضطجعون
مثله ،و�إن يف ذلك م�صلحة لهم ،و�إذا زارك �أحدهم ور�أى عندك مث ًال امر�أة �أو ن�ساء،
مل يهمه �أن ي�س�ألك عن �سبب زيارتهن مما ال بد منه يف بالدنا ،وكذا لو ر�أوك متا�شي
((( ِخالل� :صفات( .م).
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امر�أة يف الطريق �أو تخا�صرها ،فكل منهم م�شغول بهمه ومهموم ب�شغله ،و�إذا ر�أوا طب ًقا
مغطى مل ي�س�ألوا ما يف هذا الطبق كما يف احلكاية امل�شهورة وميكن �أن يقال� :إن هذه
اخللة هي �صنو لأول خلة ذكرتها من معايبهم يف كون كل واحد منهم ال يهتم �إال
(((
ممدوحا من وجه ومذمو ًما من وجه �آخر.
ب�ش�أنه .وال غ َْرو �أن يكون بع�ض اخلالل ً
ومن ذلك اجلد يف امل�ساعي وعدم ال�شماتة وكراهية العبث املوجب للتنافر
والعداوة� ،أو لنكاية اخل�صم يف الكتابة ،ولو كان عندنا بريد على ال�صفة التي هي عندهم،
لكنت ترى يف كل يوم �أهاجي و�أحاجي تلقى يف البو�سطة ويبعث بها كما يبعث
خم�صو�صا يف ال�سنة يرتا�سل فيه املعارف بر�سائل مزحية،
بالر�سائل .نعم �إن عندهم يو ًما
ً
ولكن من دون �أذى و�إيجاب تبعة ،ومن ذلك عدم التهافت على احل�سد ،ف�إذا ر�أوا عندك
نفي�سا مل يكن عندهم مثله مل ينف�سوا عليك يف �إحرازه ،وال يقولون :يا ليت
مث ًال متا ًعا ً
كان لنا مثله .وخ�صلة النفا�سة واحل�سد قلما يخلو منها يف بالدنا ج�سد.
ومنها �أنهم ُي ِ�ض ُّبون على((( ما بهم ،فال يتظلمون وال يجدفون �أي ي�ستقلون
عطاء اهلل وال يقولون :لي�س لنا ولي�س عندنا ،فكل واحد منهم يريك �أنه م�ستغن
عنك ،وال تكاد ت�سمع خاد ًما يطعن يف خمدومه� ،أو خادمة تعيب خمدومتها ،و�إن
را�ضيا عن �سيده ،بل يعتقد
كانا يكابدان عندهما� ،أما يف بالدنا فقلما جتد خاد ًما ً
�أنه هو �أوىل بال�سيادة� ،أو �أن �شرف خمدومه متوقف على بقائه عنده.
((( ال غ َْرو :ال عجب( .م).
((( ُي ِ�ض ُّبون على :ي�سكتون( .م).

141

من مالطة �إىل �إنكلرتة

141

ومن هذا القبيل عدم بخ�س النا�س حقهم ،ف�إذا نبغ �أحد فيهم يف فن �أو
�صنعة مل يجد من يت�صدى لتجهيله وتخطئته حتى يوقفه عن تقدمه ويطفئ جذوة
قريحته «ورب دوحة ن�ش�أت عن فرع» ،ال بل يجد من ين�شطه ويي�سر له �أ�سباب
العلم� .أما يف بالدنا ف�إذا نبغ �أحد يف �شيء بادره ح�ساده بقولهم« :هو َّمد ٍع ،هو
حمار ،هو متطفل».
ومن ذلك �أنهم ال يت�شبثون ب�أعقاب الأقاويل ،وال ي�أتون النميمة والغيبة �إال
قليالً .ف�إذا �سكن ما بينهم غريب و�سمعوا عنه ما يكرهونه منه فال ينقلون �إليه ما
�سمعوا عنه بل ال يهمهم ما قيل فيه ،و�إمنا يعاملونه مبا يظهر لهم من ح�سن �سريته
خالفًا للفرن�سي�س ،ف�إنهم مثلنا يف التعلق بقال وقيل ،ويف اال�ستفحا�ص عن �أحوال
اجلريان بل �أهل البلد.
وملا كنت يف باري�س كنت �أتردد على الكونت دكراجن ترجمان الدولة ،ملا
علي �إذا لزمه
كان عنده من الب�شا�شة بالغريب ولني اجلانب ،وكان هو � ً
أي�ضا يرتدد َّ
ترجمة �أو �إن�شاء ر�سالة بلغتنا ،و�إذ كنت �أكلمه ذات يوم يف م�صلحة يل قال يل:
«�إين ليعجبني ح�سن ت�صرفك فينا ونزاهة نف�سك؛ وذلك مما يدعوين �إىل �إجابة
�س�ؤالك ،غري �أين �أنكر عليك �شي ًئا �شاع عنك ،قلت« :اُذكره يل حتى �أجتنبه»،
جا�سو�سا من طرف الإنكليز ،و�إذا كان
قال�« :إن النا�س يقولون� :إنك قدمت �إلينا
ً
جا�سو�سا �إذن
ذلك ح ًّقا فال ي�سعني �إ�سعافك بحاجتك» ،قلتُ « :بو ِّدي لو كنت
ً
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ما كنت لأكلف �أح ًدا ب�شيء ،ف�إن جا�سو�س الإنكليز ي�ستغني بوظيفته عن �أن
يتو�صل ب�أحد �إىل نوال �أَ َربه(((».
وال �شك يف �أن املوما �إليه((( �سمع عني ذلك ،ف�إن من طبع الفرن�سي�س وال
�سيما �شرطة الديوان �أن يتج�س�سوا عن �أحوال الغريب بينهم ،ف�إذا علموا �أنه يعي�ش
بال حرفة يتعاطاها حكموا ب�أنه �إما ب�أن يعي�ش من رزقه �أو من حيلته ،وحيث كانوا
غنيا ذا عواجل ووالئم ،ا�ستنتجوا من
يعلمون �أين مل �أكن �أتعاطى حرفة ،ول�ست ًّ
هاتني املقدمتني �أين جا�سو�س ،ومثل ذلك ال ي�شغل به �أحد من الإنكليز باله،
فغاية ما يرومونه من الغريب �أن يح�سن ت�صرفه ويق�ضي دينه.
�إال �أن من ي�سكن عندهم يف القرى يلزمه من باب املجاملة واملخالقة �أن
يذهب �إىل الكني�سة يف يوم الأحد و�إن نام فيها ،ف�أما يف املدن اجلامعة فال يلزمه
ذلك .وقد �شهر مرة يف �صحف الأخبار �أن امللكة �أهدت �إىل بع�ض اجلند مندي ًال
�سوءا ،ولو �شُ ِهر
قد كف بكف ابنتها ،فلم يعب�أ بهذا اخلرب �أحد ،وال ظن بها �أحد ً
�أمر مثل هذا يف بالدنا عن �أمرية لبقي �شغل اخلواطر والأل�سن �أحقابًا ،ومن ذلك
كالمهم ب�صوت منخف�ض وهي �صفة تكاد �أن تكون من خ�صو�صيات ن�سائهم ،ويف
بع�ض البالد قد ت�سمع للن�ساء زعي ًفا وزعي ًقا ك�أ�صوات اجلن .ومن ذلك ح�سن
الرتتيب والتدبري يف الأ�شغال وامل�صالح والتوقيت للعمل ،فلكل �شيء عندهم
((( �أَ َربه :حاجته( .م).
((( املوم�أ �إليه :امل�شار �إليه( .م).
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وقت ولكل وقت �شغل ،ف�إذا اتفق �أن زارهم �أحد يف �ساعة ال�شغل ،مل يتحا�شوا
�أن يقولوا له مثالً« :قد �أن�سنا بك ولكن علينا ق�ضاء ما ال بد منه من امل�صالح ،فال
أي�ضا يعاملهم
عاذرا ال عاذ ًال؛ لأنه هو � ً
ت�ؤاخذنا وزرنا يف يوم كذا»؛ فين�صرف عنهم ً
مبثل ذلك.
أخريا �إىل
�أما عندنا فرمبا تعطلت م�صالح الإن�سان بكرثة زواره ،حتى ي�ضطر � ً
�أن يحمل و�سادته ويقول�« :شفى اهلل مري�ضكم» ،وهذه ال�صفة �أي ح�سن الرتتيب
يظهر �أثرها بزيادة من �أهل الرئا�سة وال�سيادة والإدارة منهم ،ف�إن رجال الدولة �إذا
�أرادوا �أن يبا�شروا � ًأمرا من الأمور اجل�سيمة ف�إمنا يبا�شرونه بغاية الإحكام وال�ضبط،
إزعاجا ب�شيء على الرعية.
تغيريا ما يف الأحكام ،وال � ً
بحيث ال يوجب ً
ف�إذا ا�ضطروا مث ًال يف وقت احلرب �إىل جتنيد جيو�ش وجتهيز بوارج وذخائر،
موجبا ال�ضطراب النا�س وتغيري �أحوالهم �أو لغالء الأ�سعار،
فال يكون ذلك ً
و�إذا �شاءوا �أن يجعلوا على النا�س �ضريبة ل�سد م�صاريف احلرب� ،أحيل ذلك
على جمل�س امل�شورة النائب عن اجلمهور ،ومعلوم �أن الإن�سان ليهون عليه �أن
ي�ؤدي �شي ًئا على يد نائبه �أكرث من �أن ي�ؤديه على يد غالبة قاهرة ،ويف بع�ض البالد
�إذا �شرعت الدولة يف جتهيز الع�ساكر للحرب ،ر�أيت جميع النا�س ميوجون يف
الأراجيف ويخو�ضون يف التهاويل ،فيظلم �إذ ذاك القوي ال�ضعيف ،وي�أخذ املرء
بث�أره من خ�صمه ،وتختل �أ�سباب التجارة ،ويعدم الأمن بني املتعاملني؛ فتكون
م�شعورا بها يف داخل اململكة �أكرث من خارجها ،وقد كانت مدة
غائلة احلرب
ً
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�إقامتي يف هذه البالد قبل حرب الرو�س مع الدولة العلية العثمانية ويف خاللها
وبعدها ،فلم يتبني لأحد فرق يف �شيء ما �أ�صالً.
ويلحق بذلك �أن حت�صيل لوازم املعا�ش يف ال�صيف وال�شتاء يكون �شر ًعا،
فال يتعذر وجود �شيء منها ب�أحد املوانع ،ويف غري البالد متى دخل ال�شتاء وهطلت
الأمطار تعطلت الطرق وانقطع املجلوب من امل�أكول وامل�شروب ،فرتى كل واحد
متجحرا يف بيته �إىل �أن تتيح له فر�صة اخلروج ،ف�إذا مل يكن الإن�سان قد حاكى
ً
النملة ب�أن اتخذ م�ؤنته يف داره �صي ًفا هلك جو ًعا.
ترتيب البو�سطة و�ضبطها

ومن �أعظم ما ي�ؤول �إىل تنظيم الأمور ترتيب البو�سطة و�ضبطها ،ففي �سنة
 1855و�ضع يف بو�سطات لندرة وحدها  46.000.000مكتوب� ،أو �أر�سل �إليها
من بو�سطات املمالك يف �سنة واحدة  ،100.000.000ومل ي�سمع �إىل الآن �أن
مكتوبًا واح ًدا منها ُف ِق َد� ،إذا كان �صاحبه موجو ًدا ،و�سي�أتي ذكر ذلك بالتف�صيل
عند ذكر لندرة وما فيها ،وجعل كل مكتوب �إذا �أر�سلته داخل اململكة ن�صف
قر�ش وال فرق يف قرب امل�سافة وبعدها ،وهذا املبلغ القليل ت�شرتي به طاب ًعا م�صم ًغا
وتل�صقه على عنوان الكتاب.
وقد يبعث بهذه الطوابع من بلد �إىل �آخر يف �ضمن الر�سائل بد ًال من
الفلو�س ،ف�إذا �سمع �أحد مث ًال بذكر كتاب طبع حدي ًثا �أر�سل �إىل بائع الكتاب ثمنه
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من هذه الطوابع ،ف�إنها خفية خفيفة بخالف ما �إذا �أر�سل �إليه ثالثة �شلينات مث ًال
ف�إنها تثقل حجم الر�سالة وال يخفى �أمرها .و�إذا بعث �أحد مبكتوب ومل يجد الربيد
�صاحبها بحث عن املر�سل واملر�سل �إليه ،ف�إن تعذَّ رت معرفة هذا رده �إىل املر�سل
و�إال �أبقي يف البو�سطة مدة معلومة ثم يحرق .و�إذا �شئت �أن تبعث بكواغد مالية
إنذارا
�أخربت �صاحب البو�سطة بذلك فيجعل على ظرف الكتاب طاب ًعا �آخر � ً
للربيد من �أن يطمع فيه فيفتحه.
وهناك طريقة �أخرى وهي �أن تر�سل هذه الكواغد �أن�صافًا �أعني �أن تقطعها
�أن�صافًا ،وتر�سل يف �أول مرة ن�ص ًفا ،ف�إذا جاءك علم و�صوله �أر�سلت الن�صف الآخر،
فيل�صقهما املبعوث �إليه بالأخرى وينتفع بهما ،و�إذا ا�شرتيت من تاجر ما قيمته
فورا ،ورمبا تزيد قيمتها
ن�صف �شلني فقط ،وناولته كاغ ًدا بخم�س لريات� ،صرفه لك ً
يف باري�س وغريها على قيمة الذهب ،وذلك يدل على ما لبنك الإنكليز من املتانة
واملكانة وتقليل �أنواع النقود؛ �أي كون النقود تق�صر على ثالثة �أنواع �أو �أربعة
من الأ�سباب املي�سرة للمعاملة ،بيان ذلك �أن للإنكليز قطعة من الف�ضة تعرف
بال�شلني ،ثم �أخرى قيمتها �شلينان و�أخرى قيمتها �شلينان ون�صف ،ثم ن�صف
ال�شلني ثم ثلثه ثم ربعه ثم اللرية من الذهب ثم ن�صفها ،فلو كان عندهم قطعة
قر�شا �أو قر�شني ون�صف قر�ش �أو �سد�س اللرية �أو �سبعها �أو
ت�ساوي مث ًال �شلي ًنا �إال ً
جاريا يف
ثمنها ح�صل الغابن �أو التوقف يف الأخذ والعطاء .فيا ليت ذلك كان ً
البالد امل�شرقية.
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وكذلك من مي�سرات املعاملة كون نقود البالد الأجنبية ال يتعامل بها يف
البيع وال�شراء يف لندرة ،و�إمنا ميكن �صرفها عند بع�ض ال�صيارفة ،وال تغري لأ�سعار
نقودهم قط ًعا كما يقع يف بع�ض البالد ،كما ال تغيري لأ�سعار البياعات ،ف�إنك �إذا
�أردت �أن ت�شرتي �شي ًئا من عند تاجر مل جتر العادة با�ستحطاطه من الثمن ،وال�سيما
�إذا كان املبلغ زهي ًدا ،وبذلك يح�صل راحة للبائع وال�شاري ونعمت العادة.
عدم التعنت على الن�ساء

ومن ذلك عدم التعنت على الن�ساء فيما ال يكون به َم ْثلَبة((( للعر�ض ،ف�إذا
غائبا وجاء منزله فوجد رج ًال يحادث زوجته ال يتناولها بالهراوة
كان الرجل مث ًال ً
�أو القذع ويقول لها« :يا فاجرة يا عاهرة ال يجمعني و�إياك مكان» من قبل �أن يعلم
�سبب زيارة الرجل ،ف�أما �إذا عرف منها اخليانة فال رحمة بعدها وال �أعذار ،و�إمنا
وكثريا ما �سمعت زوجة الرجل تقول لل�ضيف
هما خطتان �إما �سكني ،و�إما �سمً ،
بح�ضرة زوجها« :خذ يا عزيزي وهات يا عزيزي».
�شيوع الأمن

ومن ذلك الأمن يف اخلروج لي ًال من دون فانو�س وال باب يقفل على ال�ساري
والأمن للم�سافر � ًأي�ضا يف البالد ،ف�إن الإن�سان لي�سافر فيها لي ًال وهو يف �آمن حال
نهارا ،وترى الولد مي�شي يف املدن الكبار وحده
و�أ�صفى بال مما لو �سافر يف بالدنا ً
لي ًال وال يخ�شى �شي ًئا .والهيبة لذوي املراتب واملنا�صب منهم �أو للع�سكر وال�شرطة
((( َم ْثلَبة :عيب( .م).
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عند املارين بهم ،و�إن البنت التي مل تبلغ ع�شر �سنني لت�سعى بعد ن�صف الليل،
ومتر بال�شرطة فك�أنها مرت على بع�ض �أقاربها ،فت�س�ألهم ويجاوبونها ،وت�سرت�شدهم بغري
ح�شمة وال انقبا�ض فري�شدونها ويذهبون معها .ولي�س لل�شرطي حق �أن يدخل بيت
�أحد� ،إال ب�إذن الديوان ل�سبب خطري وال ي�أخذ غرميًا حمقوقًا �إال من الطريق.
ويف البالد ال�شرقية �إذا كلمت املر�أة بع�ض ال�شرطة �أو الع�س�س لي ًال مل
يلبث �أن ميد �إليها يده ،ويهتك حجابها ،وهيهات �أن ينتقم منه منتقم .وعندي
�أن عدم الهيبة واخلوف على �صغر هو الذي يورث جيل الإفرجن جمي ًعا الإقدام
واجلر�أة على الأمور والكالم ،ويزيدهم ب�سطة يف اجل�سم والعقل ،ويبطئ بهم عن
ال�شيب والهرم ،ف�إن �إلقاء الرعب يف قلب ال�صغري كلوافح الرياح العا�صفة على
الغر�س ،فمتى متكن منه جعله بعد ذلك غري �صالح للم�ساعي اجلليلة.
وما عدا خوف احلكام والظالم ور�ؤ�ساء الديانة يف بع�ض البالد ال�شرقية ف�إن
الأمهات يزرعن يف قلوب �أطفالهن اخلوف من العفريت والروح ال�شرير واخليال
والظالم وغري ذلك؛ فتبت العادتان .ولوال �أن �أهل ال�شرق من طبعهم الت�سليم
للمقدور ،ملا ر�أيت منهم �أح ًدا ت�صدق عليه �صفة الرجولية ،وقد �صار الآن كتاب
الأخبار يف هذه الديار يلومون �أرباب ال�سيا�سة على قلة الأمن للما�شني لي ًال يف طرق
لندرة ،و�سبب ذلك رجوع �أولئك املنفيني كما ذكرنا� ،إال �أن هذا عار�ض يرجى زواله.
أي�ضا
وكذلك ف�شا اللوم على خيانة الربيد لعدم ت�سليم الر�سائل� ،إال �أنه � ً
من الأمور الطارئة.
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�صدق الوعد

ومن ذلك اخت�صارهم الكالم مع املخاطب �إذا اعتمدهم ب�شيء ،ف�إذا احتاج
ال�صغري �إىل الكبري يف �شيء قال له�« :إين �أرجو �أن تكون من املح�سنني �إيل بتنويل
طلبتي ،ف�أكون لك من ال�شاكرين» ،فهذا يغني عن قولنا« :يا بدر الكمال ،ويا بحر
النوال ،يا من يلتجئ �إليه العافون ،ويحج �إىل كعبة ف�ضله العائذون ،ويا من �صيته طار
يف الآفاق ،وم أل الأل�سن والأوراق ،ويا من ،ويا من» فيكون جواب الكبري له بغري
َملْث(((�« :س�أبذل جهدي يف م�صلحتك و�أخربك» فهذا يغني عن قولنا :على الر�أ�س
حبا وكرامة ،البد من ذلك ف�إن اخلري م�شرتك ،ونفعك من نفعي .واحلال
والعني ًّ
واحد حالة كون النية غري منعقدة على العمل ،ف�أما �إذا ر�أى امل�سئول نف�سه غري قادر
م�صرحا�« :إن �س�ؤلك فوق طاقتي فاق�صد غريي»
على �أح�ساب �سائله ونفعه قال له ً
ولكن متى وعد فال بد من �إجناز وعده ،فال حمال وال مطال(((.
الرتيث يف الأمور اخلطرية

�إال �أنه ال ينبغي �أن تفهم من هذا �أن الأمور اخلطرية عندهم تبت يف احلال،
ف�إن لها من التوقيف والتعيني ما يعيا به �صرب املنتظر� ،إذ ال يربم عندهم �أمر من
�أول وهلة� ،إال �أن ي�ستفرغ فيه البحث والرتوي ،فعلى قدر ما يهون عليهم ارجتال
املقال ي�صعب عليهم ارجتال الفعال ،حتى �إن ديوان امل�شورة ال يبت �شي ًئا �إال بعد
ا�ستفراغ الكالم فيه ،و�إمنا املراد �أنهم ال يعدون مبا ال نية لهم على وفائه كما يحدث
((( َملْث :وعد بغري نية الوفاء( .م).
((( مطال :ت�أجيل وت�سويف( .م).
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يف بالدنا ،فيبقى املوعود رهني الأماين ُيطْ َعم املَلْث و ُي ْ�س َقى الوعود ،ثم ال يح�صل
من بعد ذلك على �شيء ،فينتج منه التكذيب من قبل املوعود ،والتنكيد من قبل
الواعد ،ويف اجلملة فلي�س بني الإنكليز ُع ْرقُوب((( وال �أَ ْ�ش َعب(((.
وعندي �أن هذا االخت�صار هو يف �أغلب الأحوال �أ�سا�س للم�صالح وو�سيلة
للنجاح ،ف�إنه �إذا كان �أحد مث ًال معط ًال عن ال�شغل وطلب وظيفة من �أحد الإنكليز،
ف�إنه يكتب �إليه كتابًا ويذكر له ال�شروط ،ف�إذا �أعجبه ذلك �أجابه حا ًال �إىل �س�ؤاله،
و�إال قال له :ال ميكنني ،في�سعى الرجل يف حت�صيل و�سيلة �أخرى.
�أما عندنا ف�إذا طلب �أحد من خمدوم وظيفة ،قال له« :يا حبذا لي�س غريك
�أجدر بها ،ولقد طاملا بحثت عن رجل مثلك مت�صف بهذه ال�صفات ،وال�سيما
وطرا يل» فريبطه بهذا الوعد،
�أنك �أن�صفت يف الطلب ،ولكن �أمهلني ريثما �أق�ضي ً
ثم مت�ضي مدة والرجل راكن �إىل وعده ،ف�إذا �س�أله مرة �أخرى ،مطله بحيلة �أخرى
أخريا« :قد ا�ستخدمت غريك»� ،أو قد ا�ستغنيت عنك.
�إىل �أن يقول له � ً
غالبا قد فرعوا من هذا الأ�صل فرو ًعا ال تنا�سبه ،منها �أنهم
�إال �أن الإنكليز ً
�شهورا و�سنني ،ف�إذا انقطعت �أ�سباب امل�صلحة
يعا�شرون من يكون له عنده م�صلحة ً
انقطعت الع�شرة .و�إذا ا�شرتيت من �أحدهم مبا قيمته �ألف لرية مث ًال دفعة واحدة
ف�إذا ر�آك يف غري حانوته مل يلتفت �إليك ،فال يعرفك �إال يف الدكان.
((( ُع ْرقُوب :خمالف للوعد( .م).
((( �أَ ْ�ش َعب :مف�سد( .م).
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حفظ الأمانة

ومن ذلك � -أي من اخل�صال املحمودة  -احلر�ص على ما ي�ؤمتنون عليه،
طر�سا ف�إنه ي�صونه عنده مبنزلة طر�س نف�سه حتى �إذا
ف�إذا �سلمت لأحدهم مث ًال ً
ا�سرتجعته بعد �سنني �أعاده عليك كما ت�سلمه ،بل رمبا �أزال عنه الو�سخ ور َّده
�إليك نظي ًفا ،وقال لك وهو معتذر« :قد جتا�سرت على �أن �أزلت الطبع عن الطر�س،
و�أرجو �أين مل �أ�سئ فيما فعلت» ،وق�س على هذا �سائر ما ت�أمتنهم عليه .وين�ضم
�إىل ذلك احرتامهم للر�سائل ،فال يفتح �أحدهم كتابًا جاءه با�سم غريه ،بل يبذل
جهده يف �إي�صاله �إليه ،و�إذا زارك منهم زائر فال ميد يده وال طرفه �إىل ما بني يديك
من ال�صحف ،ف�إذا �أراد �أن ينظر يف كتاب مل يلم�سه �إال بعد �أن ي�ست�أذنك.
جرا،
ويف بالدنا �إذا �أعرت �أح ًدا كتابًا �أعاره هو �إىل �آخر ،والآخر �إىل �آخر ،وهلم ًّ
فرمبا مل يعد �إليك منه عني وال �أثر ،بل يرى نف�سه �أوىل به ،و�إن مل ي�ستفد منه �إما
لعدم قدرته على فهمه �أو لكرثة �أ�شغاله ،بل الق�سي�سون � ًأي�ضا ال يتورعون من هذا،
و�إذا �شرفك بزيارته ف�أول ما يطمح نظره ف�إمنا هو �إىل �أوراقك ،وحا ًال ميد يده ويخطف
منها ما �شاء ،فك�أمنا هو جا�سو�س جاءك ليطلع على �أ�سرارك ال لي�أن�س بحديثك.
عدم قبول امل�صانعة والر�شوة

ومن ذلك �أن �أ�صحاب املراتب عندهم ال يقبلون امل�صانعة والر�شوة من
�أحد لتنويل �أربه ،و�إن ُع ِلم �أنه ارتكب ذلك اقت�ص منه كما يقت�ص من ال�سارق،
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ومل ينفعه �أن ي�ؤدي الر�شوة التي �أخذها م�ضاعفة .نعم �إن املراتب هنا �إمنا تعطى
غالبا باملحاباة واال�ستحباب ،ال باال�ستحقاق واال�ستيجاب ،ف�إن الأمري �إذا نوه
ً
ب�شخ�ص من �أقاربه �أو معارفه عند ذي مرتبة و�سيادة نفذت كلمته عنده ،ولو �أن
ومتحليا بالعلم والف�ضل حاول بنف�سه �أن ينال
�شخ�صا مت�ص ًفا ب�أح�سن الأخالق
ً
ً
تلك الرتبة مل يلتفت �إليه� ،إال �أن هذا الداء عام يف جميع املمالك.
ويلحق مبا تقدم من تف�ضيل اال�ستحباب على اال�ستيجاب �أن النفر من
الع�سكر ال ميكن �أن يرتقي �إىل مرتبة �ضابط ،و�إن ارتقى �ألف ح�صن للعدو �أبدى
من ال�شجاعة والرباعة ما يق�صر عنه قائد اجلي�ش فهو نفر من يوم اكتتابه �إىل يوم
خم�سا وع�شرين �سنة يف اخلدمة يعفى
خروجه من اخلدمة واحلياة .وبعد �أن يق�ضي ً
منها ،ويعني له نحو �أربعة قرو�ش يف اليوم .والأمري �أمري من يوم ينزل من ظهر �أبيه،
�إىل يوم يركب ظهر النع�ش ،ثم يدوم ذكره كذلك �إىل �أبد الآبدين .فك�أن ترتيب
�أ�صناف النا�س عندهم مبنزلة ترتيب �أع�ضاء اجل�سد؛ مبعنى �أن لكل ع�ضو خا�صية
ووظيفة ال يتعداها وال تتعداه ،فالر�أ�س ال يزال ر� ًأ�سا و�إن �سرى فيه ا َخل َرف والفند
والعور وال�صمم والدرد ،والقدم ال تزال قد ًما و�إن هي �أجنته و�أجنت اجل�سم كله.
وهذا التخ�صي�ص من وجه �آخر �سديد ر�شيد؛ ف�إن ناظر الأمور اخلارجية
عندهم مث ًال لي�س له حق يف �أن يدمق على ناظر الأمور الداخلية يف �شيء ،وناظر
جمل�س امل�شورة لي�س له جدارة ب�أن يحكم على �أحد الباعة ب�شيء من حمراب
�صرحه ،وق�س على ذلك.
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ف�أما يف بالدنا  -حر�سها اهلل  -ف�إن ناظر املدابغ جدير ب�أن ينظر يف جلود بني
�آدم وي�صبغها بلون الدرة وال�سوط� ،أي َي ْ�سب((( ما هي عليه من الطراوة والنعومة،
واملحت�سب خليق ب�أن يزن �أعمال عباد اهلل و�أموالهم يف بيوتهم ،ويروز((( ما يف
عياب �صدورهم من اخلواطر والأفكار ،وللحاكم �أو للمطران �أن ي�سقط حق املحق
حلرف �أ�سقطه يف الكالم ،ولل�ضابط �أن يبيت النا�س يف م�ضاجعهم ،ولل�شرطي �أن
يقب�ض على �أي �شخ�ص كان ،ول�ضابط الع�سكر �أن يخرتط �سيفه((( على �أي عنق
�سنحت له ،وللبطرك �أن يحرم �أي �شخ�ص كان من رعيته حتى ال يعود لأحد
من �أقاربه و�أهل بلدته ا�ستطاعة على خماطبته ومبايعته ،و�إىل من امل�شتكى و�أين
ب�شرا كه�ؤالء
الن�صري؟! و�أين املجري؟ فيا ليت �شعري متى ن�صري نحن ولد �آدم ً
الب�شر؟! ومتى نعرف احلقوق الواجبة لنا وعلينا؟! �أنخال �أن معنى التمدن هو �أن
يكون النا�س يف مدينة وفيها ذئاب و�سباع؟ كال ثم كالَ ،ج ْري �إن اجتماع الذئب
واخلروف يف مرعى واحد ليوجب على اليهود �أن ي�ؤمنوا ب�أن امل�سيح قد جاء.
تدريب �أوالدهم على الأ�شغال

ومن ذلك تن�شيط �أوالدهم �إىل الأ�شغال ومترينهم على ما يك�سبهم ،و�إياهم
الرزق الكايف واملواظبة على الأعمال وال�صرب على ما يتعاطونه جل �أو حقر ،ف�إنهم
ال ميلون من ال�سعي ،وال يرون يف الك�سل راحة ،وال يقول �أحدهم� :إين كربت
((( َي ْ�سبرُ  :يخترب( .م).
((( يروز :يجرب( .م).
((( يخرتط �سيفه :ي�سلّه( .م).
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عن تعلم �شيء ،فال يزالون دائبني كالنمل ما دامت فيهم ن�سمة تتحرك ،ومع كل
هذا التجلد والتحمل ،فمتى �ضيم �أحدهم �أو �سقط �شرفه �أو مال جنمه ف�أهون �شيء
وجلُّ
عليه نحر عنقه ،وذلك عندي من جملة الأفعال املتناق�ضة يف الطبع الب�شريُ ،
�سعيهم يف �شبابهم �إمنا هو لتح�صيل ما يهنئهم يف �شيخوختهم ،حتى ميكن لهم
تربية �أوالدهم فال يحتاجون �إىل التكفف �أو �إىل مالزمة امل�ست�شفيات واملالجئ
املعدة للعاجزين ،وكل منهم يعمل بقول ال�شاعر:
يـــل املَ ِ
َق ِل ُ
ـــال ُت ْ�ص ِل ُحه َفي ْن َمـــى

الكثري على الف�ســـا ِد
وال َي ْبقَـــى
ُ

ف�أما قول عروة بن �أذينة:
لقد َع ِل ْم ُت وما الإ ِْ�س َر ُ
اف من ُخ ُل ِقي

�أَ ْ�س َعـــى لـــه َف ُي ْع ِني ِنـــي َت َط ُّلبـــه

أ�َنَّ الذي هو ِر ْز ِقي َ�س َ
وف َي�أ ِتي ِني

ــت َ �أ َتانــ ِـي ال ُي ْع ِني ِنـــي
ِو�إنْ �أَق َْم ُ

ف�إنه يعد عندهم من الأماين الفارغة الباعثة على التواين ،غري �أن حب
التناهي غلط؛ ف�إن تعليق العبد توفيقه وجناحه بالكلية على �سعيه وكده ال يخلو
من �إزدراء بعناية املوىل ،وفيه  -من وجه �آخر  -تق�سية للقلب ،ف�إن الإن�سان -
واحلالة هذه  -يهون عليه �أن يفارق وطنه و�سكنه لأجل املال ،وهذا الداء ٍ
فا�ش
أي�ضا عند املرثين واملو�سرين هنا� ،إذ الغني منهم قد يكون له ابن وحيد فيبعثه �إىل
� ً
طلبا لوظيفة �سامية ،ورمبا فجع به بعد قليل ،وهذا يعد من وجه �أنه
الهند �أو غريها ً
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نا�شئ عن كرب همة و�سمو مطمح ،ومن وجه لك �أن تعده من احلر�ص والطمع،
فَو َفّق بينهما �إن ا�ستطعت.
ويلحق بذلك �أن ال�شيخ الفاين منهم �إذا �أراد مث ًال �أن يبني بي ًتا �أو ي�أتي
� ًأمرا ف�إمنا يجعل همه يف حت�صيل املنفعة منه يف امل�ستقبل �أكرث من احلا�ضر ،ويف غري
البالد ال يبايل �إال مبنفعة احلال ،وال يكاد يتجه �أمر يرجى منه نفع و�صالح �إال
وجتردت له جماعة ،فتجريه على وجه مرغوب ونحو مطلوب ،وكلما اخرتع �أحد
إيثارا لهم على �أهل بالده لعلمه ب�أنهم
غالبا �إحدى ه�ؤالء اجلماعات � ً
�شي ًئا ق�صد به ً
يعرفون �أجرة العامل ،فيعينونه على �إجراء مرامه مبا فيه نفع له ولهم.
ثم �إنه و�إن يكن قد غر�س يف طبع كل �إن�سان �أن يحب وطنه ويف�ضله على
غريه ،وال�سيما �إذا �سافر �إىل بلد هو دون بلده يف طيب الهواء ورغد العي�ش وح�سن
الأحكام� ،إال �أن هذه اخللة تكاد �أن تكون من خ�صو�صيات الإنكليز ف�إنهم �أيان
يتغربوا يظلوا َل ِه ِجني((( بذكر بالدهم وما فيها من املحا�سن واللذات ،وقد ر�أيت
كثريا ممن �سافروا منهم �إىل بالدنا و�إىل م�صر والغرب وباري�س وغريها ،ف�أثنوا على
ً
تلك البالد ب�شيء وافق طباعهم منها� ،إال �أنهم عند ختم الكالم يقولون« :ال �شيء
مثل �إنكلرتة القدمية» ،و�إمنا ي�صفونها بالقدم لعدم حتول �أحوالها وتغري عاداتها ،كما
�أن �أهل باري�س يقولون« :لي�س �إال باري�س» .ومع ذلك ف�إنك ال تزال ترى الإنكليز
طوافني يف جميع البالد ،وراكبني متني البحر والرب م ًعا ،ولكن ال تكاد ترى �أح ًدا
((( َل ِه ِجنيَ :و ِل ِعني( .م).
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منهم ي�سافر �إىل البالد الأجنبية لأجل �أن يعلم الت�صوير �أو الرق�ص والغناء كعادة
غريهم من الإفرجن ،و�إمنا هو للتجارة.
�أما الأمراء والأغنياء ف�إنهم ي�سافرون للتنزه و�أحيانًا لأجل تخفيف
امل�صاريف ،ف�إنهم مهما ي�صرفوا يف غري بالدهم فلن يبلغ ذلك ن�صف ما ي�صرفونه
وهم يف �أوطانهم ،ورب وليمة عندهم ينفق فيها نحو مائتي لرية ،فرتى منهم يف
كل ق�صبة من بالد �أوربا الوفا ،ومتى رجع الإنكليزي �إىل بالده �أن�شد مع ال�شاعر:
الو َرى
َف َب�شَّ ْر ُت �آمايل مِبُ ْل ٍك هو َ

هر
وي ْو ٍمهو َّ
و َدا ٍرهي ُّ
الد َنيا َ
الد ُ

وال �شيء يعجبهم مثل �أن متدح بالدهم وعاداتهم.
من طبع الإنكليز عمو ًما
(((

هذا ،و�إن من طبع النا�س عمو ًما �إذا احتاجوا �إليك �أن يعزوك ويحتفوا
بكَ ،وي َر ْوكَ �أه ًال لكل مكرمة ،و�إذا �أنت احتجت �إليهم ا�ستخفوك ور�أوا فيك
(((
العجز والذل� ،إال �أن هذه اخل�صلة غالبة على الإنكليز جملة وتف�صيالً ،فمن رام
�أن يكرم نف�سه عندهم فليظهر لهم �أنه م�ستغن عنهم ،وال يعر�ض لهم يف طلب
و�شهورا
�شيء ،وال يف ا�ستعارته ،وبناء على ذلك ي�صاحبون من ي�صاحبون �أيا ًما
ً
و�سنني ،وال ي�س�ألونه عن مقدار دخله وخرجه ،وال يريدون �أن ي�سمعوا ذلك منه
((( يحتفوا :يحتفلوا( .م).
((( رام� :أراد( .م).
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�إذا ذكره ومتى حللت هذه العقدة انقطع احلبل ،فذلك عندهم من ال�سر الذي ال
ينبغي �إف�شا�ؤه �إال عند ال�ضرورة املقت�ضية له.
وكذلك ال ي�س�ألونه عن معتقده ومذهبه ،وعندنا متى تعرف �أحد بذي
مقام ف�أول ما ي�شنف �سمعه به من امل�سائل قوله له« :من �أي ملة �أنت؟» ،ف�إذا مل
يكن امل�سئول على ملة ال�سائل �سقط من عينه ال�شريفة �أو بقي فيها كالقذى((( �إن
حمتاجا �إىل ِع ْ�ش َر ِته ،ف�أما م�سائل الإخوان والع�شراء ف�أولها« :كم دخلك؟»
بقي
ً
وثانيها« :كم خرجك؟ » ،وثالثها« :كم مرة تعرتف يف ال�سنة؟» ،ورابعها« :هل
ت�أكل البي�ض يومي الأربعاء واجلمعة؟ » �إىل �آخره.
ومن طبع الإنكليز �أنه متى وثق �أحدهم ب�إن�سان وعرف منه اجلد واال�ستقامة
ونهارا بال مانع ،ومن يح�ضر �إىل
والأمانة ي�أمتنه على زوجته وبناته ،فيذهنب معه لي ًال ً
بالدهم َبو َ�صاة((( من عند معارفهم احتفلوا به ،و َع ُّدوه منهم ،و�صموا �آذانهم بعد
ذلك عن �سماع ما يقال فيه من الذم ،ولكن ب�شرط املحافظة على ذلك الأ�صل،
وهو �إظهار الت�شيع واال�ستغناء.
ف�أما �إذا كان ذا ب�سطة يف اجل�سم وم�سحة جمال يف الوجه فال يعود ي�شينه
�شائن ،وال يزحزحه قادح وطاعن ،ومتى دخل حتت حماية �أمري منهم فقد دخل يف
ذمة ال�سموءل ،ويف حمى كليب ،فهو يحامي عنه بكل ما �أطاق ،فهذا الد�أب من
((( القذى :مايجتمع يف العني من �أذًى( .م).
((( و�صاة :و�صية( .م).
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جهة يعد من املناقب ،ومن جهة �أخرى ال يخلو من الذَّ �أْم((( ،ف�إن املعتقد ي�صدق
املو�صى به ثقة باملو�صي ،وعدم تغيري اعتقاده فيه ،و�إن �سمع عنه ما ي�شينه يرتجم
بفعله هذا و�إ�صراره عن ع�صمته ومحُ َ َّالية وطروء الغ�ش عليه فيما قرر عليه ر�أيه
ووطن نف�سه ،حتى ال يحتاج بعدها �إىل نا�صح ين�صحه ،ومنبه ير�شده؛ فا�سرت�سل
يف هواه �إىل ما يعر�ضه لطعن العائبني ،ونقد املنكرين ،واللبيب من ال يركن �إىل
هواه وال يثق بثقته ،بل ي�شك يف نف�سه وي�سرتيبها حتى ي�ؤديه ال�شك �إىل اليقني.
جديرا باملراعاة والإجارة
وبعدَ ،ف َه ْب �أن ذلك ال�شخ�ص املو�صى به كان ً
وهو يف بالده� ،أو �أول دخوله بالد الإنكليز ،فقد يحتمل �أنه عند م�شاهدته ه�ؤالء
القوم على هذه الأحوال التي مل تكن تخطر له ببال قط تتغري �أخالقه ،ويتلب�س
كثريا ممن قدم �إليهم من البالد ال�شرقية وعليهم
ب�صفات ال ت�شاكله .فقد عرفت ً
�سمت اال�ستقامة و�سمة النزاهة ،فلما ر�أوهم على هذه احلال من الت�شوف �إىل
معرفة بالدهم ،ومن ائتمانهم الغرباء على بناتهم و�إكرامهم لهم لأجل الو�صية
ري�شا غري الذي جا�ؤوا به ،وانتحلوا لأنف�سهم �صفات
التي قدموا بها ،اتخذوا لهم ً
خطيبا يحكي
وم�آثر مل يكونوا يحلمون بها من قبل قط ،فبع�ضهم قام يف النا�س ً
ما علمه من �أحوال بالده ،وبع�ضهم طمح �إىل �أن يتزوج فيهم من يكون عندها
من املال ما ي�شري به �أمالك �أهل بلدته �أو قريته ،وبع�ضهم �أخذ يف الت�أليف وح�شر
نف�سه يف زمرة علمائهم ،وكلهم ظن �أن الإنكليز طعمة للملتهم ولقمة للملتقم.
((( الذَّ �أْم :العيب( .م).
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و�أول ما يخطر ببال الدخيل فيهم �إذا كان عزبًا �إمنا هو �أن يتزوج �إحدى بنات
الأعيان �أو الأغنياء ،لي�ستغني برزقها عن ال َه ِّم وال َّن َ�صب ،والتفكر يف املنقلب ويف
احلقيقة فقد �صدق فيهم م�ؤلف حاجي بابا ،وهو �أن الإنكليز �إذا تعرفوا بغريب
فال بد من �أن يرفعوا من قدره؛ لئال يلحقهم من تعارفهم به و�صمة ت�شينهم ،فرمبا
انتحلوا له لقب �أمري �أو �سيد حتى يتوهم الرجل �أنه يف الواقع كذلك.
ومن طبع الإنكليز وال�سيما كربا�ؤهم �أن ينفروا من الرخي�ص ،و�إن يكن
خ�سي�سا ،وعلى ذلك يحكى �أن رجلني
نفي�سا ،و�أن يتهافتوا على الغايل ،و�إن يكن
ً
ً
كانا يتحدثان يف هذا املعنى ،فقال �أحدهما ل�صاحبه�« :أال �إين فاعل به�ؤالء القوم
� ًأمرا ي�سخر منه كل من ي�سمع به» ثم عمد �إىل كي�س وجعل فيه دنانري من ذهبهم،
دينارا من
وقعد على قارعة الطريق ،وجعل ينادي« :من �أعطاين �شلي ًنا �أعطيته ً
املارون يت�ضاحكون منه ،ويقولون« :لعمر اهلل ما
هذه الدنانري بد ًال منه» فجعل ّ
ق�صد بذلك �إال غنب النا�س» فطفق ي�صرخ ب�أعلى �صوته ويقول« :يا �أيها النا�س
ها�ؤكم الذهب بدل الف�ضة ،وعليكم بالنقاد» فلم يكرتث له �أحد.
و�أعرف بع�ض اجلهلة كان يقر�أ النحو على رجل من ذوي القناعة والنزاهة ،ثم
يعلم جماعة من �أعيانهم ويتقا�ضى ك ًّال منهم على تعليم �ساعة واحدة ن�صف لرية،
فكان النا�س يهرعون �إليه ،ويعر�ضون عن معلمه؛ لأنه كان يتقا�ضاهم ربع هذا املبلغ
تذممًا وتور ًعا ،و�إذا كان �أحد مث ًال متوظ ًفا يف وظيفة �سنية وق�صدوه �أن يق�ضي لهم � ًأمرا
�أعطوه �أ�ضعاف ما يعطونه ملن لي�س له �شغل �إال ق�ضاء تلك احلاجة بعينها ،ومن كان
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معا�شه من حرفة له و�إن تكن تلك احلرفة عقلية ال يدوية ،مل يكن له مقام من ال
حرفة له� ،سوى اخلرق والبطالة .وعلى هذا قال الفا�ضل كولد �سميث�« :إن النا�س
من �ش�أنهم �أن ي�ستخفوا باملعارف التي يتعي�ش منها» .وقد يتفق مث ًال �أن يكون طبيب
نطا�سي ،و�آخر متطبب ،ف�إذا كان لهذا عاجلة ودار رحيبة وخدم �أقبلت عليه جميع
الأمراء والعظماء ،و�أدبروا عن ذلك لكونه ممن مي�شي على رجليه ما مل ي�ؤلف كتابًا
و ُي ِ
ظْهر فيه براعته ،فكم من ملكات جليلة تبقى يف زوايا اخلمول ب�سبب هذا الرتجيح
عظيما� ،إال �أنه
الزائغ ،نعم �إن زيادة �شلني واحد يف ثمن املتاع عندهم يوجب فرقًا ً
لي�س من العدل �أن تقا�س النا�س بالبياعات ،فكم من عامل عاقل ولي�س عنده كتاب!
وجاهل غبي ولديه �أَ َ�ضا ِبري((( كتب نفي�سة.
ومن طبع اخلا�صة منهم �أن يتجنبوا معا�شرة العامة ما �أمكن؛ ولذلك �سببان
�أحدهما وهو امل�شهور عند النا�س عظم الفرق احلا�صل بني الفريقني يف الأطوار
والأخالق ،ف�إن العامة يف هذه البالد لي�س لهم حظ من الكيا�سة كما عرفت مما مر
بك ،وال تكاد خالئقهم وعاداتهم تر�ضي �أح ًدا من الب�شر ممن كان ذا ذوق �سليم
وطبع م�ستقيم ،فالأوبا�شية ظاهرة عليهم يف كالمهم وحركاتهم وتخريهم للألوان
ويف ت�صرفهم وغنائهم و�ضحكهم ،ومعلوم �أنه من يكون قد قر�أ ودرى ي�ستنكف
من خمالطة �أمثال ه�ؤالء ،وال�سبب الثاين وهو ما خطر يل �أن �أ�صل علية النا�س هنا
من �أجيال خمتلفة ،ف�إن الذين فتحوا هذه اجلزيرة كانوا من فرن�سا و�شمايل �أوربا،
((( �أَ َ�ضا ِبري :جمع «� ْإ�ضبارة» وهي احلزمة من ال�صحف( .م).
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ومعلوم �أن ه�ؤالء الفاحتني هم الذين ا�ستولوا على �أر�ض اجلزيرة وعلى املراتب
والألقاب ال�شريفة ،و�أن الإنكليز ال ُق ّح بقوا بينهم م�سودين مر�ؤو�سني ،فبقي هذا
الفرق يف �أعقابهم.
نبذة عن ملوك الإنكليز

قال فلتري�« :إنه بعد وفاة �ألفريد ملك �إنكلرتة وذلك يف �سنة ْ 900اخ َتلَّت
م�ستمرا بني ال�صك�صونيني وهم
�أمور اململكة ،و َت َ�ض ْع َ�ض َعت((( �أركانها ،فكان القتال
ًّ
�أول من غزوا اجلزيرة ،وبني الدانيزيني ،وملا كان ه�ؤالء �أعز و�أقوى من الإنكليز ،مل
يكن لهم بد من �أن ي�ؤدوا �إليهم  48.000لرية لين�صرفوا عنهم ،وذلك يف حدود
الألف ،قال :ثم �إن كانوت ملك الدانيمرك جار يف حكمه على الإنكليز وبغى
وطغى ،ويف �سنة � 1017أعناهم حتت حكمه ،وعاملهم معاملة الأ�سرى ،فكان
الدانيزي �إذا مر بالإنكليزي يلجئه �إىل الوقوف �إىل �أن مير.
فلما انقر�ضت ذرية املذكور عادت �إىل الإنكليز حريتهم ،فملكوا عليهم
�إدورد ال�صك�صوين ،وكان يلقب بالقدي�س املعرتف ،و�إمنا قيل له ذلك؛ لأنه
اعتزل زوجته عن كراهة لها ومات ومل ُي ْع ِقب((( ،وعند وفاته قام الأمري وليم
دوك نورماندي يدعي ب�أن له حق الوالية عليهم ،مع �أنه مل يكن له حق بوالية
النورماندي� ،إال �أن حقوق الوالية وامللك ٍ
حينئذ مل تكن يف �أوربا كما هي الآن.
((( ت�ضع�ضعت� :ضعفت( .م).
أبناء( .م).
((( مل ُي ْع ِقب :مل يرتك � ً
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وكان من جملة دعواه �أنه قال�« :إين ملا �سافرت �إىل جزيرة �إنكلرتة اجتمعت
باملَ ِلك �إدورد فجعلني ويل عهده ،و�إين �أنقذت امللك هرلد من �سجنه ،فوعدين
الملْك �إ َّيل» ،وملا عر�ض ما نواه على �أهل النورماندي وقع بينهم اخلالف
� ً
أي�ضا بنقل ُ
يف �ش�أنه ،فمنهم من �أبى �أن ي�ساعد ،ومنهم من ر�أى يف ذلك م�صلحة .ومن جملة
أي�ضا حموه الكونت
ه�ؤالء الدوك فتزا�سبورن ،ف�إنه جهز معه �أربعني �سفينة ،و�أمده � ً
فالندر مبال ،وكذلك البابا �أعانه ،وحرم كل من ميانعه ،ف�سافر حتى بلغ �ساحل
�صا�سك�س ،فلقيه هرلد ملك الإنكليز باجليو�ش ون�شبت احلرب بني الفريقني،
َف ُق ِتل هرلد و�أخواه ،وانهزمت الإنكليز �أمام وليم ،فزحف باجلي�ش نحو لندرة وهو
علما كان قد باركه له البابا ،فدخلت الأ�ساقفة يف طاعته ،و�أقبلت �إليه الق�ضاة
نا�شر ً
بالتاج.
فلما ا�ستوى على �سرير امللك �أذل الدانيزيني و�أهل اجلزيرة وقهرهم � ّأي
قهر ،و�أح�سن �إىل �أهل النورماندي الذين �أعانوه ،و�أجرى عليهم �أرزاقًا و�أقطعهم
�إقطاعات جمة ،فمن ثم كرثت هناك عيال النورمانديني الذين مل تزل �أ�سماء
ذراريهم معروفة بني الإنكليز ،قال :وكان دخل هذا امللك �أربعمائة �ألف لرية،
وهي تبلغ بح�ساب قيمة الدراهم يف زماننا هذا خم�سة ماليني من لريات الإنكليز.
الم ِلك امل�شار �إليه �أبطل ما كان عند الإنكليز من الأحكام
قال« :ثم �إن َ
وال�شرائع ،و�أقام �شريعة النورمانديني مقامها ،و�أجرب �أهل الدعاوى على �أن يتداعوا
بلغة قومه ،وكذا كتب ال�صكوك والأحكام ،فبقيت لغته م�ستعملة �إىل عهد �إدورد
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الثالث ،وكانت تلك اللغة فرن�ساوية خمتلطة بالدانيزية بعيدة عن الف�صاحة بائنة
عن البيان ،وكان مما �سنه امللك على الإنكليز �إطفاء م�صابيحهم يف ال�ساعة الثامنة
من الليل ،وذلك عند �سماعهم �صوت اجلر�س� ،إال �أن هذه العادة كانت جارية
أي�ضا عند غريهم من �سكان البالد ال�شمالية ،وكان البادئ بها �أهل الكني�سة»
� ً
انتهى.
فقد علمت مما تقدم �أن ِعل َْية الإنكليز هم من الغرباء الذين فتحوا هذه البالد.
ف�إن قلت�« :إذا كان الأمر كذلك ،فما بالهم يخالفون علية فرن�سا والدانيمرك يف
الطباع ويف كونهم  -كما �سبقت الإ�شارة �إليه  -كالزيت ال يختلطون بغريهم �أنفة
أثريا
وتكربا؟» ،قلت :وما بال جو الإنكليز ال ي�شبه جو فرن�سا� ،أَف َُي ْن َك ُر �أن للهواء ت� ً
ً
يف اخللق ،واخللق م ًعا �سواء كان يف احليوان الناطق وغري الناطق؟ فلو جئت �أيها
اله�ش الب�ش الطلق املُ َح َّيا البا�سم ال�ضاحك املقهقه �إىل هذه البالد وبقيت فيها
�شهرين �أو ثالثة ال تب�صر ال�شم�س �إال من وراء حجاب ،لأغناك اخلرب عن اخلرب.
وحيث قد ترفعت الكرباء من الإنكليز عمن هو دونهم من �أهل بالدهم
و�صار ذلك د�أبًا لهم وطب ًعا يرثه الولد عن والده ،واخللف عن �سلفه ،جروا على
أي�ضا مع الغرباء ما مل يتبني لهم �أنهم نظرا�ؤهم يف الهمة واملعايل ،فمتى
ذلك � ً
اعتقدوا ذلك منهم مل ي�أنفوا من معا�شرتهم .واحلق يقال� :إنه ال منا�سبة بني
علية الإنكليز و�سفلتهم بخالف غريهم ،ف�إن الأمري عندنا مث ًال ال َي ْف ُ�ضل النا�س
أي�ضا
�إال ب�إمارته ال ب�أخالقه و�آدابه ومعارفه� ،إذ جميع النا�س يف ذلك مت�ساوون ،و� ً
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فحيث كانت �ألقاب ال�شرف عند الإنكليز قدمية وعزيزة كان لها عندهم �إجالل
وتعظيم يفوق احلد ،حتى �إن �إعظام اللقب عندهم �أعظم من �إعظام امللقب به .ف�إن
ال�شريف �إذا م�شى مث ًال يف ال�شوارع مع عامة النا�س مل يكرتث له �أحد ،ومل يقم
له قاعد ،وقد ي�سوغ الطعن فيه والتنديد مبعايبه ،ولكن ال ي�سوغ االزدراء مبن�صبه
وجالئه ال بالنطق وال بالكتابة.
وما �أحد من الإنكليز ينكر �أنه مبجرد ات�صاف الإن�سان بجالء يجب له
التعظيم والتكرمي ،ومن �أعظم �شاهد على ذلك ن�صب �ضابط البلد ،ف�إنه قد يكون
م�ساويا للأ�شراف
من �أهل احلرف وال�صنائع ،فمتى ح�صل على هذا اجلالء �صار ً
وال�سادات ،حتى �إن �سائر الوزراء والأمراء ي�أكلون عنده ويجال�سونه ،وما ذلك �إال
ملراعاة جالئه ،ومتى عزل رجع �إىل حاله ،ومل ي�أكل معه �أحد منهم ،ولو جاء باملن
وال�سلوى ،والكالم على كيفية ن�صبه وعزله �سنذكره يف و�صف لندرة �إن �شاء اهلل
تعاىل.
وما �أحد يرتقي هنا �إىل درجة �سامية عن �ضعة �إال هذا ال�ضابط ،ف�أما الوزراء
ورجال الدولة فكلهم مت�أ�صلون يف املجد فال ي�صح عندهم �أن تبتذل املراتب
العالية فيقلدها �صبي حالق �أو خادم جزار .وال�شاهد الثاين �أن بع�ض �أهل بالدنا
وغريها يقدم عليهم وعليه برذعة لقب فيكرمونه غاية الإكرام ،ويبوئونه مبو�أ �أ�سنى،
ومقا ًما �أعلى ،وهو مع ذلك ال يدري �أن يفوه مبدحهم وال بهجوهم� .أما الفرن�سي�س
جديرا بامللقب ،ومن كان ذا معارف و�أخالق
ف�إنهم �إمنا يكرمون اللقب �إذا كان ً
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حميدة عندهم �أغناه ذلك عن ِحلْ�س الجِ الَء((( ،وال �شك �أن الف�ضل بغري ِجالء
خري من ا ِجلالء بغري ف�ضل.
وقد كنت ترجمت نبذة من لغتنا وبع�ض حماورة لأجل �أن يطبعها بع�ض
الوراقني بلندرة ،فلما انتهى طبعها كتب يف �صفحة العنوان� :أنها من ت�أليف فالن
مدر�س اللغة العربية مبالطة �ساب ًقا ،ومرتجم جميع �أ�سفار التوراة والإجنيل ،وم�ؤلف
كتاب الفارياق �إىل �آخره ،فقلت له« :ما املوجب �إىل ذلك كله؟» ،فقال�« :إن
وخلوا من تعديد الألقاب ال يباع كتاب».
الإن�سان هنا �إمنا يعترب ب�ألقابه ال ب�أتعابه ًّ
ولكل عيلة �شريفة من ه�ؤالء الر�ؤو�س لبا�س خم�صو�ص لخِ َ َد َم ِت ِهم ِوخ ْد َم ِت ِهم،
أي�ضا لهجة خم�صو�صة فيها جللجة يف الكالم � -أو كما يقال رخاوة حنك -
ولهم � ً
(((
أي�ضا تنطُّ �س
حتى �إن الالعبني يف املالهي يحاكونهم بها وي�سخرون منهم ،ولهم � ً
زائد يف مراعاة جانب العر�ض ،ف�إنهم ال يقبلون يف جمال�سهم َم ْن ُع ِلم �أنه عائ�ش
مع امر�أة على وجه املتعة �أو ال�سفاح ،وعند الفرن�سي�س ال حرج فيه ،وكذلك لهم
ت�شدد يف ال�صدق ف�إنهم �إذا عرفوا من �أحد الكذب ولو مرة واحدة �سقط اعتباره
من �أعينهم ،ومع ذلك فهم �أكرث النا�س عر�ضة للتدجيل((( واخلداع.

((( ِحلْ�س ا ِجلالَء :االلتزام باللقب العظيم واحلر�ص عليه( .م).
((( التنطُّ �س :املبالغة يف الأمر ،والت�أنق فيه( .م).
((( التدجيل :املبالغة يف الكذب والتمويه( .م).
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معا�شرة علية الإنكليز لزوجاتهم

ومنها �أن معا�شرتهم لأزواجهم �أ�شبه مبعا�شرة الأجانب ،فال ي�أن�س �أحد ب�شيء
من الدالة بينهما ،فبينهما من التح�شم والتكلف ما بني الغريب و�أحدهما ،وال يقول
ال�سائد عن امر�أته« :زوجتي قالت �أو قرينتي» بل يقول« :قالت ال�ست» ،وال يفتح
ر�سائلها التي ترد با�سمها وال يتطالل �إىل معرفة �أحوالها ،و�إذا �أتاها زائر رج ًال كان �أو
امر�أة جل�س معها من دون ح�ضور زوجها ،و�إذا كانت يف حجرتها مل يدخل عليها �إال
إ�شعارا ولها �أن
بعد �أن يقرع الباب ،ومتى �أرادت اخلروج فال ت�ست�أذنه ،و�إمنا ت�شعره به � ً
�صحيحا
ت�ستخدم من �شاءت ،و�أن تذهب �إىل املالهي مع معارفها� ،سواء كان زوجها
ً
�أو علي ًال يف الفرا�ش ،و�إذا زارهم �أحد من معارفهم �أو �أ�صحابهم ي�أمتنونه على بناتهم
ونهارا ،والغالب �أن يكون خروجهما �أو ًال �إىل الكني�سة
ون�سائهم فيخرج معهن لي ًال ً
ليفتح لها كتاب ال�صلوات والإجنيل والتوراة ،وهو من �أعظم الت�أدب عندهم ،ثم يعقبه
اخلروج �إىل املالهي ليفتح لها باب املخدع الذي جتل�س فيه ،ثم �إىل املنتزه ليفتح لها
باب الطريق �أو باب العاجلة ،وهكذا تتواىل الفتوح.
ذكرا،
ولي�ست هذه العادة عند الفرن�سي�س ف�إنهم ال ي�أمتنون على �إناثهم ً
وقلما تخرج البنت هناك وحدها� ،أو تركب اخليل وت�سابق الرجال كما تفعل
خمدرات((( الإنكليز ،ولعل ذلك هو بع�ض الأ�سباب الذي من �أجله َت َرا ُه َّن
مم�شوقات مهفهفات((( ،ف َقلَّ �أن ترى فيهن بادنة ،هذا ما عدا ك�شف �صدورهن يف
((( خمدرات :الفتيات امللتزمات بالبقاء يف بيوتهن( .م)
((( مهفهفات :نحيفات البطن( .م).
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الوالئم ،ورقودهن يف النهار دون الليل الذي جعله اهلل �سك ًنا وراحة للبدن ،و�إذا
تزوج رجل امر�أة وكان عليها دين قبل الزواج وجب على الرجل �أدا�ؤه ،و�إمنا يكون
ويل مالها وملكها.
واعلم �أن الرجل يف عرف ال�شرع هنا هو ويل �أمر املر�أة ،فال ي�سوغ لها �أن
خطريا من دون �إجازته� ،إال �أن عرف العادة واال�ستعمال يوجب للمر�أة
تربم � ًأمرا ً
كثريا من احلقوق ،والإمرة على الرجال ،ف�إن �إخ�ضاع الن�ساء يف كل مكان وزمان
ً
وال�سيما يف املدن الكبار التي يباح لهن فيها اخلروج والزيارات ،فال
�أمر �صعب َّ
ي�سع الزوج �إال امليا�سرة واملالينة المر�أته.
وعادة ن�ساء الكرباء هنا عند ال�سالم �أول مرة �أن ال ي�سلمن باليد ،بل
ب�إ�شارة من الر�أ�س ،ويف املرة الثانية مب�س الأنامل فقط ،ويف الثالثة بن�صف الأ�صابع
جرا.
وهلم َّ
وينبغي ملن �أكرمه اهلل  بزيارة �أحد ه�ؤالء الأجماد واملاجدات �أال يذهب
�إال يف وقت الزيارة املعلوم ،وهو بعد ال�ضحى ،و�أن يكون جمم ًال باللبا�س الفاخر،
�ساترا
نظيف الثياب ،حال ًقا �شاربيه ،مرج ًال �شعر ر�أ�سه ،بار ًدا �أظافريهً ،
ما�سحا نعليهً .
كفيه بجلد �أبي�ض ،ف�إن قولنا« :املرء ب�أ�صغريه» ،و«ال تكلمك العباءة و�إمنا يكلمك
أي�ضا
�صاحبها» ،و«رب حر ثوبه َخ ِلق» ال حمل له من الإعراب عندهم ،وينبغي � ً
�أن ال يحدق فيما يراه من املتاع والأثاث ،وال مي�سه ب�إ�صبعه ،ف�إن كل ما يكون
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باملجل�س حرم ،وال يبتدر الرجل باخلطاب ،وال يكن �سائالً ،ف�إذا كلمه موىل الدار
ثالث كلمات �أجاب بثالث ،و�إن زاد فليزد ،وال يل ُّزه((( يف اجللو�س و�إن م�س كوعه
قورا.
ف�صالة اال�ستغفار ،ويندب امل�شي على الب�ساط ً
ومن العيب �أن يذكر الإن�سان بح�ضرتهن ا�سم رجله �أو �ساقه �أو ظهره ،و�أقبح
من كل قبيح �أن يقول« :بطني» ،حتى �إن لفظة البطن بلغتهم م�ستهجنة ،ومثله
الفخذ ،حتى من احليوان ،ويف بع�ض البالد قد تقول املر�أة �إذا دعوتها للأكل:
بطني ملآن وال ت�ستحي .وال يحك بح�ضرتهن مو�ض ًعا من ج�سمه ،ويفر�ض �أن ال
يب�صق ،وال ي�سعل وال ميخط ،وال يفتخر ،وال يتج�ش�أ(((  -والعياذ باهلل  -ويندب �أن
ال يتنحنح ،ويجب �أن ال ي�شم منه رائحة الدخان ،و�أعرف �سيدة كانت �إذا �شمت
رائحته يف ثياب زوجها �سواء كان منه �أو من غريه� ،أجربته على نزعها.
وقد كان دعاين بع�ضهم �إىل �أن �أزوره و�أمكث عنده �أيا ًما لي�سمع مني لفظ
العربية وقال يل« :قد جئتك من مكان �سحيق ق�صد �أن تنزل عندي ،ولك علي
كل ما ير�ضيك» ،فقلت له :لكن ينبغي �أن تعلم �أين �أتعاطى الدخان و�أن ن�ساء
الإنكليز ال ي�سمحن به ،فقال�« :إن حول الدار ب�ستانًا ،فمتى �أردت �أن تدخن مت�ضي
�إليه» ،فقلت يف نف�سي :هذا �أول املباحث على العنت((( ،ثم قلت له�« :إذا طلبته يف
((( يل ُّزه :يلزمه ،ويلت�صق به( .م).
ال�شبع( .م).
((( يتج�ش�أُ :يخرج من فمه �صو ًتا عند ِّ
((( ال َع َن ْت :امل�شقة(.م).
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الليل فهل �أقوم من الفرا�ش و�أحمل اللحاف �إىل الب�ستان؟» ،قال« :بل تدخن يف
حجرتك» .ف�أجبته �إىل ذلك و�سافرنا م ًعا فلما بلغنا منزله �سل ََّم ْت علي زوجته ،فكان
نف�سا من جهة تعاطي الدخان ،ف�إنا ننظف احلجرة
�أول ما خاطبتني به �أن قالت« :طب ً
منه كل يوم» فا�ستدللت من ذلك �أنه كتب لها قبل �سفرنا يف هذا الأمر اجللل.
و�إذا زارهم �أحد �أول مرة ،ومل يكن من معارفهم ،فال بد من �أن يعطي
احلاجب تذكرة مكتوبة با�سمه ،فيناولها اخلادم �سيده يف �صحفة من الف�ضة �أو
البلور ،وال يكاد يدخل عليهم زائران يف وقت واحد ،وقد يكون عند البواب دفرت
يكتب فيه �أ�سماء الزائرين يف كل يوم ،ويف اجلملة ف�إن معا�شرة ه�ؤالء الر�ؤو�س
كثريا من الوقت واملال ،ورمبا دعاك �أحدهم �إىل
تتعب الر�أ�س والرجل م ًعا ،وت�ضيع ً
غداء فقام عليك ذلك الغداء ثمن ع�شرة �أغدية.
مما يحمد من نبالء الإنكليز

ومما يحمد من ه�ؤالء النبالء �أنهم ال ي�ضعون يف �أرديتهم �سمات ال�شرف
ويطوفون به يف الطرق تهوي ًال على العامة كما تفعل نبالء فرن�سا ،و�إمنا يتحلون بها
يف �أوقات معلومة ،وكذلك اخلواتني ال يتحلني باحللي واجلواهر �إال يف الوالئم
وال�سهريات ونحو ذلك ،ومن ذلك خطابهم َخ َد َم َت ُهم بالرفق واللني ،و�إن �أظهروا
عليهم العجرفة والعنجهية فاملخدومة تقول خلادمتها �إذا �أمرتها ب�أن تناولها �شي ًئا:
«هاتي هذا ال�شيء �إن �أعجبك» ،وبعد �أن ت�أخذه منها ت�شكرها ،ورمبا تباخلت عليها
يف الأكل وال�شرب و�أر�ضتها 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�شانني ،فال تدل عليها ب�شيء ،و�إذا غ�ضبت عليها فال تكلمها
بكالم ي�شف عن �سفاهة وخروج عن حد الأدب ،ك�أن تقول لها مثالً« :يا فاجرة
يا بنت الكلب» كما تقول ن�ساء بالدنا عند �أدنى باعث� ،أو �أن حترق عليها �أ�سنانها.
والعادة عندنا بخالف ذلك ف�إن املخدومة تلعن اخلادمة وت�شحنها بح�ضرة النا�س ،ثم
تلقمها وتعلفها وتنب�سط معها يف الكالم ،وت�ستعني بها على تنفيذ هواها وتطلعها على
�أ�سرارها.
�شخ�صا ل�سنة ،و�أرادوا �صرفه
ويحمد � ً
أي�ضا من عاداتهم �أنهم �إذا ا�ستخدموا ً
لغري ذنب ،نبهوه من قبل �صرفه بثالثة �أ�شهر ،وعند الفرن�سي�س ينبهونه من قبل
بثمانية �أيام ،كذا يف غالنياين ،ف�أما �إذا كان م�شاهرة فينبهونه قبل �صرفه ب�أ�سبوع،
�أو �أدوا �إليه �أجرة ال�شهر ،و�صرفوه ،ومن ي�ستخدم يف املريي �أو عند جمعية و�أبلى
يف خدمته ،كان على َثلَج((( من �أن يزاحمه �آخر على حمله ولو ب�أجرة �أقل ،وكل
هذه املحامد معدومة يف بالدنا ،ف�إن املخدوم يطرد خادمه بال ذنب وال مكاف�أة.
كرباء الإنكليز وغريب طباعهم

ولبع�ض كرباء الإنكليز طبع غريب ال �أدري �إىل �أي �شيء �أن�سبه ،وهو �أنه
�إذا با�شر لهم �أحد عم ًال مل يخطر بباله �أن خدمته له �إمنا هي عن حاجة �أجل�أته
((( َثلَج :كان مطمئ ًنا �إىل( .م).
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�إىل �إخالق((( ديباجتيه((( ،في�أتي عليه حني من الدهر من غري �أن ي�س�أله هل
�أنت حمتاج �إىل الدراهم �أو ال؟ ولكن ا�سمح يل �أيها املخدوم الأعز ّ الأغ َُّر �أن
�أترجم لك عن هذا الطلياين الذي يعلمك الأحلان ،وعن ذاك الفرن�ساوي الذي
يعلمك الرق�ص والت�صوير ،وعن ذلك النم�ساوي الذي يعلمك فل�سفة اللغات،
ف�إين �أخ�شى �أن الأول ي�ضيف �إىل كل كلمة من لغتك حرف علة ،والثاين ينق�ص
منها احلرف ال�صحيح ،والثالث يبدل ويقلب ،ف�إنه يرى �أن لغتك فرع من لغته،
فال يبايل كيف ي�ؤدي �إليك املعنى ،في�شكل عليك فهمه .بل دعني �أكلمك
(((
بل�سان عربي مبني حتى يكون كتابي كله من نف�س واحد ،وما على ِ�ص َماخك
اللطيف ال�شريف من حروفه احللقية من ب�أ�س.
ف�أقول�« :أي لذة ترى ملعلمك منهم يف جميئه �إليك حتت املطر والثلج من
م�سافة �ساعة ف�أكرث ،فيحوج �إىل �أداء �شلني جعل احلافلة و�إىل �أن ي�ضغط بني القاعدين
فيه ،ثم بعد �أن يخرج منه �ساملًا مي�شي ربع �ساعة فيو�سخ الوحل نعليه ،وتك�سر الريح
ظلته ،ثم ي�أتي فيقرع الباب فيخرج خادمك �إليه وينظر �إليه ،كامل�ستخف به� ،إذ يرى
نعله قد ابتلت وظلته مفتوحة ،ف�إنه قد نقل عنك بالإ�سناد �أن كل من يعي�ش بيديه
متخ�ص�صا مت�ص ًفا ب�صفات اخلا�صة ،ثم
ومي�شي على رجليه ال يكون «جنتل مان» �أي
ً
يعر�ض عليك ما �أقدم الآتي �إليك من دون �أن يذكر ا�سمه ،و�إمنا يذكر �صفاته ،ب�أن
يقول :بالباب رجل مبتل النعلني مفتوح الظلة م�شعث الر�أ�س.
((( �إخالق� :إتالف( .م).
((( ديباجتيه :الديباج :نوع من الثياب( .م).
((( ِ�ص َماخك�ِ :صماخ :خرق الأذن( .م).
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وحينئذ ت�أمره ب�أن ي�أذن له يف الدخول ،ف�أمعن النظر  -هداك اهلل  -يتبني لك
جديرا ب�أن ي�أخذ يف غاية ال�شهر �أجرته وحق عرق جبينه
�أن من كانت هذه حالته كان ً
�أو قرقرة �أمعائه من الربد ،لعمري لي�س هذا د�أب جريتك الفرن�سي�س ،ف�إنهم و�إن مل
ي�ؤدوا �أجرة العامل لهم كما ت�ؤديها �أنت �إال �أنهم ال يغفلون عنه ،فيعر�ضون عليه ما
يلزمه قبل اللزوم �أو عند وقته» .و�أقبح من ذلك �أنه �إذا �س�أل العامل املعمول له من
ه�ؤالء ال�سادة �أجرته انقب�ض منه واق�شعر ،وال�سيما �إذا كان املبلغ قليالً.
وهنا ينبغي �أن �أذكر �أن النا�س مازالوا يروون عن الإنكليز �أنهم �إذا ا�ستخدموا
أخريا وي�ؤدونها �إليه كما
مث ًال ً
معلما �أو غريه ال ي�س�ألونه عن �أجرته �أو ًال و�إمنا ي�س�ألونه � ً
يطلب ،و�أنهم يوفونها �أكرث من �سائر من عداهم من الإفرجن ،و�أن العامل �إذا ا�شتغل
لهم ب�شيء �ساعة ما من النهار �أغناه ذلك عن التعب يو ًما �أو يومني ،فينبغي �أن
تعلم �أن الإنكليز كانوا من قبل اخرتاع البواخر �أَنْ َخى((( و�أ�سخى منهم الآن ،ف�إن
نادرا؛ فكانوا يحتاجون �إىل �أن ي�أخذوا عنهم
جميء الغرباء �إىل بالدهم كان �إذ ذاك ً
ما لي�س عندهم منه.
وكثري ممن قدم �إليهم يف ذلك الوقت خمرق عليهم .ولب�س ورجع غامنًا ،ف�أما
الآن فما برحت الغرباء تتوارد �إليهم من كل فج ،و�صاروا هم � ًأي�ضا يجولون يف جميع
البالد ،ويطَّ لعون على �أحوالها ،وي�شهرون معلوماتهم فيها يف الكتب ويف �صحف
الأخبار ،ف�صاروا ال يخفى عنهم ما يناله الغريب يف بالده ،و�أ�صبحوا ي�شارطون
((( �أَنْ َخى� :أكرث نخوة ومروءة( .م).
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ِ
وي�ستحطُّون((( من الطلب ،و�صار عندهم كثريون من الغرباء ،فرمبا ر�ضي �أحدهم ب�أن
ي�أخذ على �شغل �ساعة �شلي ًنا واح ًدا وما بني ذهابه و�إيابه ي�ضيع �ساعة ف�أكرث.
كثريا من النا�س ،فا�ستفزهم
وهذا الطمع يف اال�ستغناء من الإنكليز قد غر ً
من ديارهم حتى قا�سوا يف هذه البالد من اجلهد والعناء ما ر�ضوا به من الغنيمة
بالإياب ،حتى �إن �أهل �إرالند مع قربهم من الإنكليز وخمالطتهم لهم يرتكون
بالدهم ،ويق�صدون �إحدى مدن الإنكليز ،وعمدتهم تلك الأماين الفارغة،
ويحكى عن �أحدهم �أنه قدم �إىل لندرة على نية �أن ي�صيب فيها احلظوة وال�سعادة،
جدا .فاتفق يوم دخوله �أن عرث بدينار مرمي يف الطريق فالتقطه وو�ضعه
فقريا ًّ
وكان ً
يف جيبه ،ثم مل يلبث �أن اعرت�ضه فقري ف�أعطاه الذهب ،وقال :خذه مباركًا عليك
كثريا.
ف�إين لأرجو �أن �أجد من �ضربه ً
تهكم الإنكليز من الإرالنديني

ولأهل �إرالند حكايات كثرية م�ضحكة و�أقوال متناق�ضة يرويها عنهم
هم ب�أن يقعد على كر�سي« :ال
الإنكليز ً
تهكما بهم ،منها� :أن امر�أة قالت لرجل َّ
�أقدر �أن �أ�ستغني عن �إحدى هذه الكرا�سي الفارغة؛ لأنها جميعها م�شغولة».
و�س�أل رجل منهم رج ًال �آخر« :هل ر�أيت �أنحل من هذه املر�أة؟» فقال« :لعمري
لقد ر�أيت مرة امر�أة لو �أنها جعلت مع هذه ومع �أخرى �إليها ،لكانت �أنحل منهما
((( ِ
ي�ستحطُّ ون :يقللون( .م).
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م ًعا» .وا�شرتى رجل �ساعة بثمن غال ،ف�س�أله بع�ض �أ�صحابه عن �سبب ذلك
فقال�« :إن لهذه ال�ساعة فوائد عظيمة ،منها �أين متى �أردت �أن �أقوم يف الليل
جذبت حب ًال بها فتطن ف�أ�سمع �صوتها» .وقيل مرة لرجل« :قد اخترُ ِع كانون يخف
به ن�صف م�صروف الفحم ،فقال�« :إذًا �أ�شرتي كانونني ليخف امل�صروف كله».
وكتب بع�ضهم كتابًا من �أمرييكا �إىل �صديق له يف بالده يقول فيه�« :أخربك
ب�أين قد انتقلت من املحل الذي �أنا فيه الآن ،ولوال ذلك لكنت كتبت �إليك
من قبل ،وما كنت �أدري قبل الآن �أين يلقاك كتابي هذا ،ثم �إين �أم�سكت القلم
اليوم لأبلغك خرب موت خالك احلي الذي مات بغتة بعد مر�ض طويل الزمه
نحو �ستة �أ�شهر ،وكان فيه يتلوى ويت�شنج وهو يف غاية ال�سكون ،وال يتكلم بل كان
يهذي ويلغو ،ول�ست �أدري �سبب موته ،غري �أن الطبيب يظن �أنه مات من املر�ض
الذي اعرتاه لأنه بقي ع�شرة �أيام نف�ساء� .أما عمره فتعلمه �أنت كما �أعلمه �أنا وهو
�شهرا ،ولو �أنه عا�ش �إىل هذا الوقت لكان
خم�س وع�شرون �سنة �إال خم�سة ع�شر ً
مات منذ �ستة �أ�شهر (تنبيه) .والآن �أر�سل لك ع�شر لريات �أَ ْر َ�سلَها لك والدك
من دون معرفتي ،وكانت �أمك تريد �أن تر�سل �إليك بقرة فلوال قرونها ل�ضمنتها
يف هذا الكتاب ،واملرجو منك �أن ال تف�ض ختم هذا الكتاب �إال بعد قراءتك له
بيومني �أو ثالثة ،ف�إنك تكون عند ذلك �أكرث ا�ستعدا ًدا ل�سماع هذا اخلرب املحزن».
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عودة �إىل غريب طباع عليتهم

عود �إىل ما كنا فيه ،وقد يكون �أحد ه�ؤالء العلية مديونًا ل�شخ�ص ،في�سافر
�إىل بالد بعيدة من غري �أن ي�ؤدي �إليه حقه ،وقد يكون له وكيل �أو �صديق وال
يوكله عنه يف ذلك ،ف�إذا �س�أل الرجل وكيله عن �سبب �سفره قال له« :قد كان
يريد �أن يراك قبل ذهابه ،لكن العجلة ا�ضطرته �إىل ال�سفر بغت ًة ،وقد �صعب عليه
أي�ضا ،ولي�ست نا�شئة عن طمع يف
ما جرى» ،وهذه اخل�صلة �أعرفها منهم يف مالطة � ً
�أكل الدين �أ�صالة ،و�إمنا هي عن عدم املباالة واالكرثات ،وعن االعتماد على
�صدقهم ووفائهم وعلى مقت�ضيات «اجلنتلمانية» ،ولكن ما معنى «�صعب عليه» هنا
�أو «حزن» �أو «اكت�أب» �أو «ك َِم َد»((( �أو « َترِح»(((� ،أو كل مرادفها ،وهو ال يدري متى
يعود من غيبته ،والرجل حمتاج �إىل �أجرته �أو ثمن حاجته.
أي�ضا �أن ال ي�سمعوا تظلم الغريب من �أحدهم وال�سيما �إذا كان
ومن طبعهم � ً
املتظ ِّلم دون املُ َتظَ ل َِّم منه ،و�إن كانوا يعلمون لهذا �سابقة يف ال�شطط على بع�ضهم،
نورا يريهم �أن كل ب�شر َم ِظ َّنة للخط�أ والق�صور ،ف�إمنا
و�إذا ا�ستلمحوا من ال�شكوى ً
ِ (((
يكون ذلك يف جهة ال�شاكي ال امل�شكو منه ،وهذه ا ُخللَّة((( من جهة هي �ص ْنو
تلبثهم يف اللوم على ما تقدم ،ومن جهة �أخرى هي من قبيل التع�صب والزيغ.
((( ك َِم َد :ا�شتد حزنه( .م).
((( َترِح� :أ�صابه الهم واحلزن( .م).
((( ا ُخللَّة :خ�صلة ف�ضيلة �أو رذيلة( .م).
((( ِ�ص ْنو :نظري �أو مثيل( .م).
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وله�ؤالء الكرباء حب لل�سمعة يف�ضي �إىل ق�سوة القلب ،ف�إن �أحدهم قد
يهون عليه مث ًال �أن يعطي اجلمعيات الدينية ثالثمائة لرية يف ال�سنة ،و�إن كان ال
يعلم ب�أي وجه من وجوه الرب ت�صرف� ،أو لأي مق�صد ت�ستعمل ،و�إذا مرت به امر�أة
(((
فقرية حافية حتمل ر�ضيعني ،وعلى وجوههم �سمة االنك�سار واجلوع ،مل يختلج
قلبه لأن يجود عليها بدرهم واحد؛ حيث يعلم �أن املر�أة ال دفرت لها تكتب فيه
ا�سمه وتن�شره على امللأ كما تفعل اجلمعيات.
أي�ضا �أنهم ي�شمئزون من �أن ي�سمعوا من الغريب
ومن طبعهم وطبع العامة � ً
تعييب عاداتهم ومنكر �أحوال بالدهم ،و�إمنا ينبغي �أن تنتظرهم حتى يخو�ضوا
هم يف ذلك ،وال �شيء �أ�سو�أ عندهم من �أن يف�صل الغريب عن بالدهم ويف قلبه
�شيء عليهم.
نفوذ �سيدات الإنكليز

جدا وال�سيما يف الأمور التي ي�شم
واعلم �أن لل�سيدات هنا نفوذ كلمة بال ًغا ًّ
منها رائحة الديانة ،والذريعة �إىل �إمالتهن و�إر�ضائهن ملن حاول ذلك كما فعل
بع�ض الطمعني ،هي �أن يقول لهن« :ما �أعجب ما �أرى من �أحوال ن�ساء هذه
البالد املباركة ،وما هن عليه من ح�سن الأخالق والف�ضائل الباهرة ،ف�إن ن�ساءنا
يجهلن القراءة والكتابة وال يعرفن ما يجب عليهن هلل وللعباد ،فمن �أجل ذلك ال
((( يختلج :يتحرك وي�ضطرب( .م).
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يحظني عند بعولتهن ،فعي�شة الرجل مع زوجته عندنا عي�شة خ�صام ونقار ومقت
ونغ�ص ونكد وكمد� ،أال ليتكن تتعطفن عليهن وتن�شئن لهن مدار�س لرتبيتهن
وتهذيبهن ،فتك�سنب بذلك الثواب من اهلل والثناء من النا�س».
وما �أ�شبه ذلك من الكالم احلامل لهن على االعتقاد ب�أف�ضلية �أنف�سهن،
فينظرن �إىل ذلك القائل نظر الرفيق ال�شفيق ،وينزلنه منزلة ر�سول من اهلل لإنقاذ
ن�ساء بالده من ورطة ال َع َمه((( واجلهل ،ويعتقدن �أنه متى رجع �إىل وطنه �أذاع بني
النا�س حمامدهن ،وهو � -أي ذلك الأ�صيل الذي فعل هذا واملقتدي به  -قائل يف
علي مع وجود �أ�ضابري كتب متنوعة يف خزائنكن،
نف�سه�« :أال ما �أهون خدعتكن ّ
�أمي اهلل �إن جميع ما عندكن من التحف والأ�سفار ال ينفعكن من دهائي �شي ًئا ،ف�إن
الدهاء ملكة غريزية يف الإن�سان ال ت�ؤخذ عن الكتب».
وهكذا ينوهن با�سمه ،وي�صبح عندهن معز ًزا مكر ًما ،فتدعوه واحدة
لل�صبوح ،و�أخرى لل َغ ُبوق((( ،وكذلك �إذا �ألقى مثل هذا احلديث على �أحد من
�أهل الكني�سة ،ف�إن بني الق�سي�س واملر�أة ال يعدم الإن�سان هنا �أن ينفذ خماريقه،
و�إذا اجتمعا له كان ذلك من �سعده ،و�إذا كان يف خالل �إطرائه((( هذا يتنهد
ويزفر وتغرغر عيناه بالدموع ،كان �أَنجْ َع((( و�أبلغ ،ثم ما عليه بعد ذلك �أن يقهقه
((( ال َع َمه :ال�ضالل وعدم معرفة ال�صواب( .م).
((( ال َغ ُبوق :ما ُي ْ�ش َرب يف ال َع ِ�ش ّي( .م).
((( �إطرائه :مدحه( .م).
((( �أَنجْ َع� :أجنح( .م).
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�أو يحنب�ش((( ف�إن لل�ضحك وق ًتا وللبكاء وق ًتا ،وهذا التدجيل ال يغني عند
نقريا.
الفرن�سي�س ً
هذا ،و�إين �سمعت من كل من عا�شرته وقد عا�شر الإنكليز �أن ي�صفهم
بالكرب والعجرفة ،ولكن قبل �إثبات هذه الدعوى ينبغي �أن تعلم �أن الكرب على
منفرا عنه ناظره لعدم طالقة وجهه،
�أنواع :الأول� :أن يكون ظاهر �سحنة الإن�سان ً
فيظن الناظر �إليه �أنه ال يتكلف ملخاطبته ،والثاين :عدم قبول الن�صح واالفتئات
بر�أيه وقوله و�إن علم �أنه غري م�صيب ،والثالث� :أن يكون طلق املحيا نَّلي اجلانب،
يرغب يف جمال�سة النا�س ،ولكن �أول ما يب�سط ب�ساط احلديث بينك وبينه يطفق
مرثيا قال�« :إين
يعدد عليك حما�سنه وف�ضائله وفوا�ضله ،وم�آثره ومناقبه ،ف�إذا كان ً
مارا يف طريق
�أنفق يف ال�شهر كذا ،و�أت�صدق على الفقراء بكذا ،وكنت بالأم�س ًّ
دينارا .و�إين ال
كذا ،ف�س�ألني فقري �شي ًئا ،وحيث مل يكن معي فلو�س بذلت له ً
يبلى عندي �شيء مما �ألب�سه ،ف�إين �أخلعه على هذا وذاك ،و�إن عندي من املتاع
أنا�سا و�أقريهم الطُّ َرف((( التي يعز وجودها يف
كذا .وكل يوم �آكل كذا ،و�أ�ضيف � ً
هذه البالد ،ف�إن يل عما ًال يف البالد اخلارجية يبعثونها �إ َّيل يف كل عام� .أما الكتب
فلم �أُ ْع َن بها �إذ ل�ست �أملك فر�صة للمطالعة لكرثة ال�شواغل واملوانع».

((( يحنب�ش :ي�ضحك مع �إحداث حركة كالرق�ص �أو امل�شي( .م).
((( الطُّ َرف :الأطايب( .م).
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حبا بي،
و�إن كان جمي ًال قال�« :إن فالنة هامت يف هواي ،وتركت �أهلها ًّ
و�آلت لت�صحبنني �أو متوت .و�إن زوجة فالن �أهدت �إ ّيل من التحف كذا ،و�أر�سلت
�إ َّيل من الر�سل والر�سائل كذا .و�إن ابنة فالن دعتني �إىل �أن �أخطبها وهي متلك
كذا ومل �أجبها ،وال �أدري كيف ينتهي بها احلال؟ و�إين م�شفق من �أن يلم بها
عار�ض من اجلنون ،ف�أكون �أنا �سبب ذلك» ،وهو مع كل هذا الإفجا�س((( واجلزاف
بكذا مقبل عليك وبا�ش بك ويزيدك �إدناء من جنابه لكيال يفوتك �شيء من هذه
الفوائد التي يلقيها عليك.
ومن كان قد قر�أ بع�ض �أ�شعار ،و�سمع من �أهل العلم مث ًال �أن ال�شعر منقبة
طائرا يف اجلو نظم فيه ق�صيدة ،و�إذا تزوج
َ�سنية ،ت�صدى �إىل �أي نظم كان ،ف�إذا ر�أى ً
�أحد يف بلدة نظم فيه تواريخ ،و�إذا تويف �أحد قال« :قد غا�ض بحر الكرم ،ودكت
�أركان املعايل ،وذوت ريا�ض الف�ضائل ،و�أفل جنم الهدى ،وخ�سف بدر املجد،
وك�سفت �شم�س الف�ضل» ،ثم ال يزال يطلع يف عاجله النبي �إليا�س حتى ي�صل
ملرثيه ،وما
�إىل الفلك الأثري ،ويعدد جميع ما هنالك من النجوم ،وينتزع منها كف ًنا ِّ
ذلك �إال حتى يقال عنه �إنه �شاعر.
ومنهم من �إذا حفظ نادرة �أو حكاية �أو م�س�ألة ر�أيته يت�شدق بها يف كل مقام
وي�ضغطها بني كل مورد وم�صدر ،حتى يقال عنه ما �شاء اهلل.
((( الإفجا�س :االفتخار بالباطل( .م).
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ومنهم من �إذا �أطلعته على غلطه� ،أوم�أ �إليك بر�أ�سه وقال« :قد فهمت قد
فهمت» ،فتقول له« :كيف تكتب املرة الآتية»؟ فيقول« :ال �أكتب غلطًا» ،فتقول:
�صحيحا» ،فتقول�« :أطلعني
«ولكن َبينِّ يل كيف جتتنبه» ،فيقول�« :أكتب ما يكون
ً
(((
عليه» ،فيقول« :حني �أكتب �أعرف ما ينبغي �أن يكتب» ،وال يزال يكابرك َت َ�ص ُّل ًفا
وعنا ًدا حتى متل منه.
ومنهم من يزورك ،و�أول ما ي�ستقر به املكان ي�أخذ يف �أن ي�شكو من كرثة معارفه،
ويت�أفف من كرثة ما ُي ْدعى �إىل والئمهم ومراق�صهم ،ويت�سخط على الوالئم واملوملني،
مع �أنه مل يح�صل على معرفة ه�ؤالء املعارف �إال بعد ا�ستعمال و�سائط ال حت�صى،
وهو يقول يف قلبه�« :أدام اهلل دولة هذه امل�آدب ،و�أعلى �ش�أن الآدبني؛ ف�إنهم �أنفع من
الأدب واملت�أدبني؛ و�إين �أذهب �إليهم و�أنال من �أطايب طعامهم و�شرابهم واخمرق
عليهم فتارة ي�ضحكون من خزعبيالتي ،وتارة يحبذونني ،ف�أرجع �إىل وكري خايل
البال ممتلئ الأمعاء» .ومنهم من يكون له قف�ص خادم ،فيدعوه �أن يجوربه ،ويلب�سه
نعله بح�ضرة النا�س ،ويكلفه �أن يحمل دورقه ودواته وجبته وع�صاه وق�صبة دخانه،
ومي�شي وراءه ك�أنه حمار موقور ،وذلك حتى يقول النا�س� :إن ال�سيد ذو خدم وح�شم.
ومنهم من يتوا�ضع جللي�سه و�سامعه ويعتذر �إليهما فيقول« :ال ت�ؤاخذين يا
�سيدي مبا ت�سمع مني من اللحن((( ،ف�إين مل �آخذ النحو عن �أحد ،ومل يطاوعني
وتكربا( .م).
((( َت َ�ص ُّل ًفا :ادعاء ما فوق ال َق ْد ِر ُع ً
جبا ً
((( اللحن :اخلط�أ.
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الوقت على �أن �أتعلم اللغة كما يجب ،و�إمنا عرفت ما عرفت بالدربة واملمار�سة» ،وهو
عند ذلك ينتظر من �سامعه �أن يقول« :حا�شا لك �أن تلحن يف �شيء و�أنت ال َعلَم
امل�شار �إليه بال ِعلْم والبيان ،و�أق�سم �أين مل يطرق م�سمعي �شيء �أبلغ من كالمك،
ف�أنت ق�س الف�صاحة و�سحبان البالغة ،و�أنت الذي تروى عنه نوابغ الكلم ،وت�ؤخذ
عنه جوامع احلكم ،فيا ليت لنا يف بالدنا من ي�أخذ عنك هذه البدائع كيال ي�ضيع
العلم من بيننا ،ف�أدام اهلل وجودك ،ومتعنا ببقائك ال�سعيد� ،آمني».
ومنهم من يقول�« :إن �ش�أين يا جماعة اخلري �أن ال �أرى علي لأحد دي ًنا �أو
وعلي لأحد درهم واحد مل ت�أخذين ِ�سنة وال نوم ،وقد طاملا
لو ًما �أو منة ،ولو ِب ُّت َّ
حاولت �أن �أغري طبعي هذا بطبع من طباع النا�س فلم �أقدر» ،وهو مع ذلك يرتقب
جماعة اخلري �أن تقول له« :نعم هذا الطبع  -هلل �سجاياك ما �أكرمها! وخالئقك
ما �أعظمها! فيا ليت النا�س جمي ًعا يقتدون بك» .ومنهم من �إذا كتبت �إليه كتابًا
ت�س�أله عن �شيء�َ ،ض َّن((( عليك بجوابه� ،إذ يراك غري �أهل له.
ومنهم من �إذا ر�آك قد فتحت فاك للحديث معه� ،أو مع جلي�س �آخر ،ابتدر
�إىل قطع حديثك املفيد ب�أن يحكي حكاية �سخيفة عن نف�سه� ،أو عن �أهله وخادمه.
ومنهم من مياريك يف احلق ال�صريح ،وال يذعن لربهانك ،و�إن كان يعلم �أنه دونك
يف اجلدال ،و�آخر الكالم بينك وبينه هو �أن يقول لك« :كذا كان ر�أيي ،وهذا هو
((( َ�ض َّنَ :ب ِخلَ َب�شدة( .م).
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ق�صدي» ،فيوهمك بذلك �أنك كنت من الزائغني .و�أنه من الرا�شدين ،وذلك
حتى يكون �آخر الكالم �إليه.
ذكرا،
فخرا وال يك�سبه ً
ومنهم من يجادلك ويعار�ضك فيما ال يورثه ً
ولكن ملجرد �إظهاره �إياك غالطًا ،ف�إذا �س�ألك مثالً« :كيف �أنت؟» وقلت له« :بخري
وعافية» ،قال لك« :ما �أراك تدري ما العافية ،ف�إين ال �أرى �أثرها عليك» ،فتقول
له« :كيف و�إين واحلمد هلل متمل ب�صحتي وميرئني ما �آكل و�أ�شرب ،ويهنئني
منامي وجلو�سي؟» ،فيقول« :ما هذا معنى العافية عند املحققني ،و�إمنا هي �أن مت�شي
منت�صبا غري ال ٍو على �أحد �أو �شيء تراه عن ميينك وال �شمالك ،موازنًا خلطواتك
ً
م�صعرا خدك» �إىل �آخره ،ولو جئته بجالينو�س والفريوز�آبادي ليطلعاه
�شا ً
خما ب�أنفك ً
على حد العافية وتعريفها مل يقنع منك.
ومنهم من �إذا غاب يو ًما عن وطنه قال ملن يجهل حاله�« :إن �أبي كان رئي�س
املن�شئني يف الديوان ،وعمي كان وزير الأمري ،وخايل �سمريه ،و�إين �إمنا قدمت
بلدكم للتنزه والتفرج» ،وما �أ�شبه ذلك .ومن ه�ؤالء املفج�سني من �إذا مل يجد
جما ًال يف نف�سه للمدح افتخر ب�أبيه� ،أو جده� ،أو عمه� ،أو بداره� ،أو ببلدته ،واعتقد
�أن كل �شيء ي�ضاف �إىل �ضمريه يعجب النا�س ،وقد �سمعت مرة واح ًدا من ه�ؤالء
املفتخرين يقول« :قد جرحت �إ�صبعي بالأم�س ،فخرج منها دم �أحمر ٍ
قان �أعجب
وعجب جميع احلا�ضرين» .ومنهم من ي�ستفزه الع�سر وال�ضنك �إىل �أن يغادر وطنه
فيق�صد �أمري بلدة �أو �شيخ قرية ،ويلثم يديه ورجليه ويت�ضرع �إليه �أن ي�ؤويه �أيا ًما
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ريثما يجد مقا ًما ،ف�إذا ر�أيته واحلالة هذه و�س�ألته عن مقره �أجابك ب�أن الأمري فالنًا
دعاه �إىل النزول بداره و�أم�سكه عنده ،وال يريد �أن يطلقه كل ًفا به.
ومنهم من يروعك مبخطته ال�شديدة ،فتظن �أن املكان تزلزل منها� ،أو
بتج�شئه الذي ي�سمع له �صد ،ومنهم من �إذا حييته يف ال�ضحى َ�ش َخر((( وزجمر
وفتل �شاربيه وزفر ،و�أوهمك �أن الوقت �سحر ال ينبغي فيه اللقاء وال�سمر ،وق�س
على ذلك من يزكي حرفته ويفتخر ب�صنعته �إىل ما ال نهاية له .ف�إذ تقرر ذلك،
فاعلم �أن كرب الإنكليز هو من النوع الأول ،وهو �أنك تنظر فيهم الأنفة وكُ ُلوح
الوجه ،ولكن متى َخ َا�ش ْب َت((( منهم �أح ًدا تبني لك �أنه ال فخور وال َّفيا�ش((( .فمن
كان دخله يف العام  1.000.000لرية� ،أوهمك �أنه مثلك �إذا كنت مثلي ذا هم
يف املعي�شة ون�صب .ومن يكن عنده �ألفا كتاب مث ًال ف�إذا قلت له :ما �أكرث كتبك!
قال لك« :لعلي �أ�سرفت يف �شرائها ،وما كان ينبغي يل هذا» مع �أنه لو قال لك:
«�إين قادر على �شراء �ضعفيها» لكان من ال�صادقني.
ومن كان منهم يحكي البدر جما ًال  -كقول �شعرائنا  -لن ينب�س بكلمة تدل
على �أنه فنت امر�أة بح�سنه .ومن يكن م�ضطل ًعا بالعلوم والفنون ،ف�إذا �س�ألته عن �شيء
مل يجبك �إال بعد الرتوي ،وال ين�سب �إليه حل امل�شاكل وا�ستخراج املجهول ،و�إذا
�س�ألته عن �شخ�ص يدعي العلم وي�ؤلف ما ال ير�ضى به العلماء ،قال« :لعله ا�ستعجل
((( َ�ش َخر� :أخرج �صو ًتا من احللق( .م).
((( َخ َا�ش ْب َتَ :خالَطْ َت( .م).
((( َّفيا�شُ :م َف ِاخر مبا لي�س عنده( .م).
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فيما �ألفه ،ومل متكنه مراجعته ،وقد يكون مع امل�ستعجل الزلل» ،فال يعيا عن �أن يجد
عذرا ي�سرت به عيبه.
له ً
ومن يكن يف �أعلى املراتب مل ي�ستنكف((( �أن يجيب من ي�س�أله � ًّأيا كان ،فقد
تبني لك �أن كربياء علية الإنكليز �إمنا هي يف وجوههم �أكرث منها يف �أل�سنتهم وقلوبهم،
و�إن و�سم النا�س �إياهم بالعجرفة مطل ًقا لي�س يف حمله� ،إال �أين ال �أنفي عنهم االت�صاف
بعزة النف�س وترفيعها عن �أن تذل لغريهم ،وهو من اخلالئق املحمودة لدى جميع
اخلالئق ،ف�أما كرب ال�سفلة منهم فهو �إبداء العبو�س � ًأي�ضا م�ضافًا �إليه عدم الت�أدب يف
جرا.
الكالم واحلركات ونربهم يف اخلطاب و�سوء ال�ضحك واللقاء واملُ ْن َقلَب وهلم ًّ
�أنواع الكذب

هذا ،وكما ا�شتهر عن الإنكليز الكرب كذلك ا�شتهر عنهم ال�صدق ،ولكن
ينبغي �أن تعلم � ًأي�ضا �أن الكذب على �أنواع� ،أحدها :نيئ مائع ،وهو الذي ات�صف
به �أهل البالد امل�شرقية :وذلك ك�أن يعدك الإن�سان باحل�ضور يف ال�ساعة الفالنية ثم
يخلف� ،أو يعدك بق�ضاء حاجة ويف قلبه �أن ال يق�ضيها� ،أو �أن ي�سافر �إىل �إ�ستانبول
ويقول� :إن م�ؤلف كتاب ال�ساق على ال�ساق قد َ�ض ِغطَ بني عاجلتني فانك�سرت �ساقاه
متل�صا من
جزاء له مبا عنون كتابه به� ،أو �أن تكون قد �أر�سلت له كتابًا فينكر و�صوله ً
لومك له� ،أو �أن يقول لك« :قد �أطريت عليك البارحة عند فالن ،فهو يبلغك ال�سالم
((( ي�ستنكف :يتكرب( .م).
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ويدعوك �إىل منزله» ف�إذا �سرت �إليه وجدت الأمر بالعك�س� .أو �أن يقول« :قد نويت �أن
�أ�سافر غ ًدا �إىل امل�شرق» ثم ي�سافر �إىل املغرب ،وغري ذلك مما ال يجدي نف ًعا.
والثاين :كذب مطبوخ نا�ضج جامد ،وهو ما ت�ستعمله جتار الإفرجن ،فيكتبون
مث ًال على ب�ضائعهم �أنها من �أنف�س الأ�شياء ،و�أنها �صنعت باخرتاع �آالت جديدة
�أحدثت عن طول َت َب ُّحر يف علم الهند�سة والكيمياء .و�أن ُل ْح َمة هذا الثوب من
الهند و�سداه من ال�صني� ،أو �أنه �سلطاين �أو ملكي �أو �أمريي �أو وزيري �أو َم ْو َلو ِّي
ونحو ذلك .فهذا ال�شعار ال ت�أنف الإنكليز من �أن ترتدى به جلر منفعة به �إليهم،
بل هو املراد عندهم من التمدن ،و�إذا علموا �أن جي ًال �أمهر منهم يف �شيء ن�سبوا
ترويجا له ،والثالث :كذب متبل حريف
�إليه ذلك ال�شيء الذي ي�صنعونه هم ً
حمرق ،وهو التغرير والنميمة والإف�ساد بني حمبني �أو خليلني ل�ؤ ًما وح�س ًدا ،وهذا
أي�ضا يكاد �أن يكون من خ�صو�صيات بع�ض امل�شرقيني.
� ً
نظرتهم �إىل الغني

ثم �إن الغني و�إن يكن �ش�أنه �أن يجتذب �إليه قلوب النا�س يف جميع
الأم�صار والأع�صار ،و�أن التجمل باللبا�س يورث املرء هيبة وجال ًال حيثما كان -
وعلى ذلك قول بع�ضهم« :لقد اجتهدت يف �أن �أنظر �إىل الغني بالعني التي �أنظر
بها �إىل الفقري ،فلم �أقدر»� ،أو كما قال الفا�ضل كولد �سميث�« :إن الغنى مرادف
احلرية يف كل مكان»� ،إال �أن الغنى عند الإنكليز �شعار على اجلدارة واال�ستحقاق
لكل �شيء ،فالغني عندهم ميكن له �أن يرفع دعواه �إىل جمل�س امل�شورة ،ويطلق
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أي�ضا جدارة ب�أن يكون
امر�أته لعلة الزناء حقيقة �أو ادعاء ،والفقري ال ميكنه ،وله � ً
�ضابط البلد ،ومن �أع�ضاء جمل�س امل�شورة امل�ؤلف من نواب الأقاليم ،و�أن ي�شرتي
وظيفة من الديوان يف الع�ساكر الربية ،فيكون قائد مائة �أو �ألف �أو ع�شرة �آالف،
و�أن يدخل يف املنتديات � -أي الكلوب  -وهناك يجتمع بالعظماء وذوي ال�شرف.
ف�إذا ر�أوه على تلك احلالة مل يتلبثوا �أن يدعوه �إىل منازلهم ،ف�إن كان عزبًا
متزوجا زوج ولده من �إحداهن،
خطب �إليهم �إحدى بناتهم �أو �أخواتهم� ،أو كان ً
فا�ستقطر ب�أنبيق ديناره دمهم ال�شريف يف َد ّن ن�سبه  -ويا لها من غبطة  -وله �أن
يتو�سل �إىل جني �صاحب امللك بالهدايا والطرف ،في�ستنزل له وعل جالء �شريف
يهوديا ،وله ا�ستطاعة على �أن ي�ستعمل �أمهر فقهاء ال�شريعة يف
من �شرفه ولو كان ًّ
مدعيا ،في�صريون له
تربئته �إن كان ً
معيبا و مدعى عليه� ،أو ا�ستخال�ص حقه �إن كان ً
نورا ،و�أن ي�ستخدم كتاب احلوادث في�شيدون بذكره وينوهون
النور ظال ًما والظالم ً
مبناقبه ،و�أن ي�ستخدم �أحذق الأطباء حلفظ �صحته العزيزة .و�أن يح�ضر طعامه
و�شرابه من جميع البلدان القا�صية �إمناء يف بدنه وت�صفية لذهنه .و�أن ي�ضع �أوالده
يف �أح�سن املكاتب� ،إىل غري ذلك من املنافع التي ال 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 ب�أن ال�سعيد الغني ال يزال يبدو للنا�س
فتى ،ف�إذا مات وهو ابن خم�سني �سنة مث ًال �أ�سفوا عليه ،وقالوا« :واح�سرتاه فقد
مات ْعبطة((( ،ولعل بع�ض ح�ساده قد َ�س َّمه» ،وكذا لو تزوج يف ذاك ال�سن �أو
�سليما( .م).
((( مات َع ْبطة :مات ًّ
�شابا ً
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�سافر ،ا�ستح�سنوا فعله ،ولو �أنه حلمقه كان ي�صيف يف م�شتى ،وي�شتو يف م�صيف
مدة طويلة ،ثم جعل امل�صيف م�شتى ،وامل�شتى م�صي ًفا لقال النا�س�« :إن ر�أي هذا
ال�سعيد ما زال ر�شي ًدا ،ف�إن الزمان قد انقلب واحلال حال» فكل �شيء يليق به.
بخالف الفقري ال�شقي ،ف�إنه �إذا مات وهو كهل قالوا« :ال بد ملثله �أن ميوت» ،و�إذا
�سافر �أو تزوج َع َّر َ�ض نف�سه ال�ستهزاء الناظر وال�سامع به.
منافع العلم

وما قلته يف منافع الغنى هنا ال ينفي منافع العلم على الإطالق؛ ف�إن من
برع عندهم يف علم و�إن كان و�ضيع الن�سب فال يعدم �أن يرى من يرفعه من خموله
وي�ستفيد بعلمه .غري �أن العلم عندهم ال يكون مبعرفة قواعد النحو وال�صرف �أو
بنظم ق�صائد ،و�إمنا هو مطالعة اللغتني اليونانية والالتينية ،ومعرفة �أدبهما ،ومعرفة
التاريخ والفل�سفة والهند�سة والريا�ضيات ،فمن َح َّ�صل ذلك فقد قب�ض على
مفتاح الرزق ،ومن اخرتع �شي ًئا مفي ًدا فقد ا�ستغنى به؛ وذلك �إما �أن يبيعه لأحد
من الأغنياء ُبج ْعل((( وافر ،و�إما �أن ي�ستبد ب�صنعه؛ فلذلك كان العلم يف �أوربا
دائما مورد اال�ستنباط واالبتكار .بل كثري منهم يحرزون به لقب ال�شرف.
ً
مرياث الكرباء والنبالء

ومن عادة الكرباء والنبالء �أن ال يورثوا جالءهم و�أمالكهم �إال لالبن
البكر ،ف�إن �شاء �أعطى �إخوته ،و�إن �شاء حرمهم ،ففي هذه احلالة يلتزم الأهلون �أن
((( ُج ْعل :ثمن( .م).
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يقوموا بكفايتهم ،و�إذا كان البكر م�سرفًا فبذر �أموال �أبيه ،ا�شرتى له �أ�صحابه �أو
�أهل البالد ولإخوته وظائف من الدولة� ،أو تبعثهم �إىل البالد اخلارجية .واحلكمة
يف توريث البكر دون غريه هو �إبقاء اجلالء يف العيلة ،و�صون نامو�س البيت ،و�إذا
عقارا ،ف�أما �إذا
تقدم االبن بنت بقي له حق اللقب والوراثة ،هذا �إذا كان الرتاث ً
كان ح�ص�ص م�ضاربة مث ًال �أو �أ�شياء متنقلة ،ق�سم بني الإخوة.
ما يحمد من الكرباء ويذم

ومما يحمد من الكرباء ومن ذوي املراتب ال�سامية هنا �أنهم ال يتداخلون يف
التجارة ،ومن منكر عاداتهم �أنه �إذا دخل �أحد على جماعة من ه�ؤالء العلية ،ومل
يكن يعرف منهم غري واحد فقط ،مل ي�سلم �إال عليه ،ما مل يعرفه بهم �صاحبه،
ويقول له يف �ش�أن كل منهم هذا فالن� ،إال �أن هذا التعريف ال يلبث �أن ي�صري
تنكريا ،ف�إن من تعرفه يف املجل�س ال يلتفت �إليك �إذا ر�أيته يف الغد يف حمل �آخر،
ً
ف�أما �إذا دخل على قوم ومل يكن يعرف منهم �أح ًدا فال يحيي مطل ًقا ،بخالف عادة
الفرن�سي�س ،ف�إن من يدخل على جماعة � ًّأيا كانت ي�ضع يده على ر�أ�سه �أو ينزع
برنيطته احرتا ًما لهم ،وكذلك �إذا خرج و�إن مل يكن يعرفهم.
ومن تعرف عند الإنكليز ب�أحد �أفراد العائلة مثالً ،وتردد عليه ،ف�إن مل ُي َع ِّرفه
ب�أبيه و�أمه و�إخوته فال ي�سلم عليهم �إذا ر�آهم داخالً ،فال يالم على تركه وال يحمد
على فعله.
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و�إذا ا�ستخدم �أحد جارية ولقي �أباها و�أمها مل ي�سلما عليه ،هذا وقد تقدم
�أن الغني ميكن له �أن ُيط ِّلق امر�أته برفع دعواه �إىل جمل�س امل�شورة ،ف�إن الطالق من
الأمور ال�صعبة هنا ،وال ميكن رفع دعوى مثل هذه �إال مب�صاريف وافرة ال تنق�ص
عن �أربعمائة لرية� ،إال �أنه بعد حترير هذا الكتاب �أبيح الطالق للعامة من دون
أ�سد(((.
م�صاريف ،ف�إن جمل�س امل�شورة ر�أى ذلك �أ�صلح للرعية ،وهو الر�أي ال ّ
وبقي هنا �أن نقول� :إن ر�ؤية الزوج زوجته مع رجل �أجنبي يف حجرتها
تكفي يف �أكرث الأحوال لإثبات الزناء من دون «ر�ؤية امليل يف املكحلة و�أربعة
�شهود عدول» ،كما يقت�ضيه ال�شرع الإ�سالمي ،وهذا من دون هذا الوجه �سديد،
مباحا� ،ضيق على الرجل يف �إثبات الزناء على
ف�إن الطالق ملا كان يف ال�شرع ً
حمظورا يف �شرع الن�صارى �إال لأجل الزناء ،ف�سمح للرجل
زوجته ،وحيث كان
ً
يف �إثبات الزناء عليها مبجرد خلوتها مع الرجل.
بيع الزوجات

ومن الغريب هنا �أنه قد جرت العادة عند العامة ب�أن يبيعوا ن�ساءهم بي ًعا
لعدم �إمكان طالقهن ،و�صورته �أنه �إذا �شعر الرجل ب�أن زوجته حتب �آخر ،عر�ض
عليها االنتقال �إىل حمبوبها ،ف�إذا ترا�ضيا �أخذها وباعها له مبح�ضر �شهود ،وقب�ض
منه ما ي�ؤذن ب�صحة البيع ،وتخل�ص بعد ذلك من تبعتها.
أ�سد :الأ�صوب( .م).
((( ال ّ
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ويف �أخبار العامل ما ن�صه« :رجل باع زوجته يف حانة لرجل بخم�سة �شلينات
ون�صف ،وقب�ض الثمن بح�ضرة �شهود ،وذهب بها امل�شرتي ،وملا كان الغد ندم
أي�ضا فيه «�أن توما�س داي
زوجها على ما فعل ،وا�ستقال يف البيع فلم يقل .وذكر � ً
تزوج امر�أة يف �سنة  ،1849ف�أ�ساء ع�شرتها ،فرتكته وعلقت برجل من �سكوتالند
ا�سمه روبرت�صن ،ففاو�ض زوجها على �أن ي�شرتيها منه ،فاجتمعا ذات يوم يف حانة،
وباعها له الزوج بح�ضرة �شهود بن�صف «بنت» من اجلن تقا�سموه جمي ًعا» ،وفيه
أي�ضا «�أن توما�س ميدلطون باع زوجته ماري ميدلطون لفيلب رو�ستن�سن ب�شلينني
� ً
وربع من اجلعة ،وترا�ضيا على االفرتاق الدائم ما داما حيني.
وهذه العادة و�إن تكن غري مباحة يف �أحكام الدولة� ،إال �أنه م�سكوت عنها
كما �سكت عن �إباحة الزناء للموم�سات ف�إن الزناء هنا معلوم لأرباب الأحكام
وكثريا ما يقوم ال�سم مقام هذا البيع ،ف�إن التخل�ص من الأزواج به
لكنه غري مباحً ،
�أكرث منه بالطالق �أو البيع.
من عاداتهم يف الزواج

م�ساويا لها يف ال�سن
ومن عادتهم يف الزواج �أن البنت ال تتزوج �إال من كان ً
�أو كان �أكرب منها ب�سنتني �أو ثالث ،ويف ذلك �شطط �إذ ال يخفى �أن املر�أة متى
بلغت الأربعني �سنة مل يبق فيها من القوة والن�شاط ما يبقى يف الرجل وال�سيما
�إذا كانت منتاقًا((( ،نعم �إن الن�ساء هنا ال يعجل فيهن الهرم ،ف�إن من يكون �سنها
((( منتاقًا :كثرية الأوالد( .م).
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أي�ضا
ثالثني �سنة تبدو كمن �سنها ع�شرون يف بالدنا ،غري �أن هذه ال�صفة تراعى � ً
أي�ضا ،ويف بالدنا ال ترثيب على من بلغ اخلم�سني �أن يتزوج بنت
يف جهة الرجال � ً
جدا �إال ل�سبب عظيم ،وذلك ك�أن يكون الرجل �أ�شرف
ع�شرين ،وهذا يندر هنا ًّّ
من املر�أة و�أغنى ،فرتغب فيه لت�شاركه يف �شرفه وغناه� ،إذ كانت هاتان ال�صفتان
عند الإنكليز �أف�ضل من جميع املناقب وال�سيما �إذا روعي يف ذلك م�صلحة تربية
�شيخا قح ًال لعلمها �أن
الأوالد ،ويف هذه احلالة فال مانع � ً
أي�ضا من �أن يكون الزوج ً
حرارتها ال تلبث �أن تذهب بربودته فت�ستويل على املرياث.
و�إذا خطب �أحد امر�أة ثم بدا له �أن يعدل عن الزواج لغري موجب �شرعي،
عظيما ،وال حرج على اليهود �أن يتزوجوا من الن�صارى ،وللأب �أن
غرم لها مبل ًغا ً
يجرب ابنته على الزواج مبن �شاء� ،إذا مل تبلغ حد الر�شد ،وهو عندهم � 21سنة،
كثريا ما تهرب البنت
وبعده لي�س له عليها من �إمرة �إال باملعروف والن�صيحة ،ولكن ً
من حتت حجر �أبيها وتتزوج من �شاءت و�إن حرمها من املرياث ،و�إذا خرجت من
حجره بعد بلوغ ر�شدها مل يبق لوالديها ا�ستطاعة على ردها ،وو�صية املو�صي قبل
بلوغ ذلك ال�سن ال يعمل بها.
وللذكر �أن يعقد الزواج عند بلوغه �أربع ع�شرة �سنة ،وللبنت عند اثنتي
ع�شرة ،وما دام الولد دون �سن الر�شد فعلى الوالد �أن يقوم بنفقته ،وبعد ذلك
ال يلتزم بها ،و�إذا تزوج الولد قبل هذا ال�سن فلأبيه �أن يحرمه من مرياثه ،ومتى
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تزوجت املر�أة انتقل جميع ملكها �إىل حوز بعلها ،ولكن لها �أن ت�ستدين على
ا�سمه ،ويجرب هو على وفاء دينها.
وال يحل للرجل �أن يتزوج �أخت زوجته ،وقد كان لرجل زوجة وله منها عدة
�أوالد ،فلما ح�ضرها املوت �أق�سمت على زوجها �أن يتزوج �أختها بعد موتها؛ لرتبي
�أوالدها ،فتزوجها ،فلما ُعلم ذلك يف ديوان احلكم فرق بينهما .ف�س�ألت من �أخربين
بذلك عن �سبب هذا احلظر؛ لأنه غري مبني على م�صلحة ،وقلت�« :إن كان حترميه ورد
يف التوراة ،فقد ورد فيها حترمي �أمور كثرية ا�ستحلتها الن�صارى فلأي �سبب �أ�ضربتم عن
تلك ،ومت�سكتم بهذه فقط؟» .فقال« :امل�صلحة يف ذلك هو �أن ال يتو�صل رجل واحد
�إىل �إحراز جهازين من بيت واحد» ،فقلت« :ولكن الفقراء يتزوجون من غري جهاز
وال مرياث» ،فقال�« :إن ال�شرع هنا ملحوظ فيه م�صلحة الكرباء».
وال بد �أن ت�شهر اخلطبة يف الكني�سة ثالث مرات متوالية يف الآحاد ،و�إذا
م�ست احلاجة �إىل الزواج بدون �إعالنها غرم الرجل �ضعفي النفقة ،وهي يف
الغالب خم�س لريات.
�أما يف �سكوتالند ف�إن الزواج يتوقف على �شاهدين فقط؛ فلذلك كان كثري
من الإنكليز يذهبون �إىل هناك ليتزوجوا ثم يرجعوا ،ويقال� :إن جمل�س امل�شورة
يهم ب�أن يعني �إقامة �أحد وع�شرين يو ًما هناك قبل الزواج تقلي ًال من ا�ستعمالها،
ومن تزوج امر�أة زوجها حي َغرِم ونكل ،وللمر�أة املتزوجة عند الإنكليز احرتام
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�أكرث من غريها و�إن تكن �أ�صغر �س ًّنا من غري املتزوجة ،ف�إذا خرجن من جمل�س
�إىل مو�ضع الأكل م�شت املتزوجة قبل تلك ،و�أجل�ست يف �أح�سن مو�ضع ،والبد
للمتزوجة �أن تلب�س خامت الزواج يف بن�صر يدها الي�سرى ،ومن مل يكن لها خامت مل
حت�سب متزوجة و�إن كان لها خم�سة بعول.
ومن الغريب �أنه عند عقد الزواج ُي َل ِّقن الق�سي�س الرجل �أن يقول للمر�أة
حني ي�ضع اخلامت يف �إ�صبعها« :بهذا اخلامت �أتزوجك وبج�سمي �أخدمك» وال معنى
للباء يف قوله« :بهذا» لأن اخلامت لي�س �آلة للزواج .ولفظة «�أخدمك» ال يفهمها
بي�ضا،
�أحد من العامة بهذا املعنى ،وعند تناول طعام العر�س تلب�س العرو�س ثيابًا ً
وتقعد الن�ساء على املائدة وعليهن برانيطهن .وعادة الأغنياء منهم �أن يعتزل
�شهرا يف خلوة عن ال�شغل والأهل
الرجل بعرو�سه بعد عقد الزواج ،فيقيم معها ً
والأ�صحاب ،وت�سمى هذه املدة عندهم «قمر الع�سل» .وال يكاد املُثرْ ِي((( يتزوج
�إال مرثية مثله ،و�إذا تزوج الرجل امر�أة وو�ضعت عنده بعد �شهر �أُلزِم بتبني الولد
وتربيته و�إن يكن من غريه .وكذا لو علم �أنه عائ�ش مث ًال مع موم�سة وولدت ول ًدا.
بكرا فولدت منه �أجرب على �أن ي�ؤدي �إليها يف كل �أ�سبوع
ومن ثبت عليه �أنه افت�ض ً
ق�سرا
�شلينني ون�ص ًفا يف الأقل� ،إىل �أن يبلغ الولد ت�سع �سنني� .أما االفت�ضا�ض ً
فيعاقب عليه بالتغريب والنفي .وكان يعاقب عليه يف عهد وليم الأول َب�س ْمل
العينني((( ،ويف عهد ال�صك�صونيني باملوت.
((( املُثرْ ِي :الغني( .م).
((( َب�س ْمل العينني :بفقئهما( .م).
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ما يحمد من تربية �أوالدهم

ومن العجيب �أن الوالدين من الإنكليز �إذا كانا قبيحني ت�أتي �أوالدهم
مالحا ،ف�إذا دام هذا الإ�سناع((( حقبة فال يرى فيهم بعد من قبيح .والظاهر �أنهم
ً
�أح�سن تربية للأوالد من غريهم ،ف�إنهم يغ�سلونهم باملاء البارد يف كل يوم �إذا
كانوا �أقوياء� ،أو بالفاتر �إذا كانوا �ضعفاء ،وال يقمطونهم حتى ميتنعوا من احلركة
كما يفعل يف بالدنا ،و�إمنا ي�شدونهم بحزام فقط ،وبعد ن�صف �سنة يعودونهم على
الأكل اخلفيف مع اللنب ،فال ت�أتي �سنة على الطفل �إال وهو يلتقم كل �شيء ،وال
كثريا ما
يكاد طفل ُي ْح ِد ُث يف ثيابه �أو يفحم من البكاء كما يكون عندنا ،غري �أين ً
أي�ضا
ر�أيت الأمهات هنا ي�سقني �أطفالهن ا ِمل ْزر �أو �شرابًا غريه لينمينهم ،ويطعمنهم � ً
الفاكهة والد�سم ،ويدخلن بهم يف الزحام ،و�أماكن اخل�صام واللكام .ومما يحمد
من تربيتهن �أنهن يكلمنهم بالكالم املتعارف من دون لثغة وال ك�سر كما تفعل
ن�ساء بالدنا ،بل رمبا حكني لهم حكايات وهم ال يعقلون ،ويخاطبنهم مبا يخاطنب
به من يفهم ،و ُي َل ِّق َّنهم �أ�شياء كثرية تعودهم على الفهم من �صغر.
والذي ظهر يل �أن �أطفال الإنكليز �أذكى و�أزكن((( من �أطفالنا ،وبعك�س
ذلك املراهقني ،ويف احلقيقة ف�إن الأم يف بالد الفالحني ال تربي �إال ولدها البكر،
والباقون تربيهم �إخوتهم الأكرب فالأكرب .ويف اجلملة ف�إن ن�ساء الإنكليز مناتيق
جدا .واتفق �أن امر�أة ولدت اثني ع�شر تو�أ ًما وثمانية فذوذ.
ًّ
((( الإ�سناع :اجل ََمال( .م).
((( �أزكن� :أعلم و�أفهم( .م).
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قال يف �أبجدية الأوقات« :قد حدث غري مرة �أن امر�أة تلد �أربعة �أوالد
يف بطن واحد ،ف�أما والدة خم�سة فلم يحدث �إال مرتني� ،إحداهما يف �أو�سرتاليا
�سنة  ،1773والثانية يف لندرة �سنة  »1800قال« :ويف �سنة  1783جعل �شبه
�ضريبة على والدة الأوالد ،فكان على الدوك �أداء ثالثني لرية ،وعلى �أحد العامة
�أداء �شلينني» اهـ .ويعجبني لطف الأوالد هنا وال�سيما حني تكون ثيابهم ق�صرية
و�سيقانهم ظاهرة يف �أوان الربد.
عاداتهم يف اجلنازة

وعادتهم يف اجلنازة �أن يبقوا امليت �أ�سبو ًعا يف البيت قبل دفنه ،وعند
�إخراج جنازته ي�شيعها رجال يلب�سون على ر�ؤو�سهم مناديل �سوداء معقودة فوق
برانيطهم .ولكل ميت حداد معلوم ،ولكل دفنة �سعر ،ولكن ال يخم�شون عليه
�شعرا ،و�إذا �أبقيت اجلنازة يف حمل عند املقربة ليلة واحدة �أدى
وج ًها وال ي�شعثون ً
عليها خم�سة �شلينات زيادة على الر�سم املعتاد ،فقلت ملن طلب مني ذلك� :إن
احلي يرقد على فرا�ش وثري ليلة ويو�سخه ،وال ي�ؤدي �أكرث من �شلني واحد ،فيكف
تطلب على طفل يف تابوته خم�سة؟ فقال�« :إن بني احلي وامليت فرقًا».
�أما الكرباء ف�إنهم يبقون جنازتهم �أكرث من �أ�سبوعني �إ�شارة �إىل �أنه غري جدير
غريبا فال بد من �أن
ب�أن يفارق هذه الدنيا ،ومن الغريب �أنه �إذا مات �أحد منهم ً
يعيدوه �إىل وطنه ليدفن فيه ،فيا ليت �شعري ما نفع امليت لبالده� ،أو ما نفع بالده
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له؟! وال يدفن ميت �إال ب�شهادة الطبيب الذي عاجله �أو �أجهز عليه ،وذلك لكرثة
ما يقع عندهم من القتل بال�سم.
والواقع �أن الفرن�سي�س �أكرث احرتا ًما للجنازات من الإنكليز؛ ف�إنهم مي�شون
وراءها � ًّأيا كانت وهم خا�شعون حا�سروا الر�ؤو�س ،وحني تكون يف البيت يوقدون
حار�سا.
حولها ال�شموع لي ًال ويجعلون لها ً
عاداتهم يف العيادة

ومن عادتهم يف العيادة �أن ي�ستع�ضلوا داء املري�ض لأهله � ًّأيا كان ،ويلقوا يف
قلوبهم الرعب بقولهم مثالً�« :إن فالنًا ُم ِن َي بهذا الداء منذ �أيام فمات ،ف�إنه داء مع�ضل
كثريا ما �أتذكر ما حكي عن ذلك الرجل وقد
وال�سيما يف هذه الأيام» ،فكنت ً
مر�ض ،فعاده بع�ض �أ�صحابه وقال له« :ما ت�شتكي؟» قال« :وجع الركبة» ،قال�« :إنها
واهلل كانت علة �أبي فمات منها» .و�إذا �أ�صيب �أحد مبا يخاف منه العدوى فال يعودونه
�أ�صالً ،وقد كان يل طفل �أ�صيب بال�سعال ،فلما كنت �أذهب �إىل منزل الدكطر «يل»
على عادتي كانت زوجته تتجنب مواجهتي ،ف�ساءين ذلك �أو ًال؛ حيث مل يكن
يخطر ببايل �أن ال�سعال يحمل من املبتلى به وينقل �إىل �صدور اجلريان ،فلما علمت
علي ،مع �أن الدكطرية املذكورة كانت على غاية من الورع.
عموم ذلك هان َّ
والظاهر �أن جميع الإفرجن يجزعون عند امل�صيبة وال يفو�ضون �أمرهم �إىل اهلل،
و�إن تلب�سوا بالعبادة وات�صفوا باجلراءة على �أنهم ال يكادون يفجعون مبوت �أحد �إال
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ويتنا�سونه ،فاال�ست�سالم لق�ضاء اهلل �إمنا هو من خ�صو�صيات امل�سلمني ،وكفى بلفظ
الإ�سالم دلي ًال عليه .ويف هذه القرى ال يوجد �أطباء وال دوائية ،و�إمنا يكون ذلك
يف بع�ض البلدان املجاورة لها ،حتى �إن ما يوجد هناك منهم �إن هو �إال نفاية ،فلو
�سكن �أحدهم يف �إحدى املدن اجلامعة ملا نال بعلمه رغي ًفا.
عاداتهم يف امل�آدب

وعادتهم يف امل�آدب �أن جتل�س ال�ضيوف على املائدة ،وجتل�س �صاحبة الدار
يف ال�صدر ،وت�أخذ يف �أن تقطع لهم �شرائح اللحم رقيقة ،وتناول ال�صحفة للخادمة
فت�ضعها اخلادمة �أمام الآكل ،ولو ح�صل خم�س ح�ص�ص من تلك ال�شرائح ملا �شبعت،
والإكثار من �أكل اخلبز عندهم مظنة الهمجية .وقد �أَ ِد ْبت مرة عند �أحد �أعيانهم ،فلما
جل�سنا على املائدة �أخذت الفوطة وو�ضعتها على حجري ،وكانت ك�سرة اخلبز خمب�أة
فيها ،فوقعت و�أنا ال �أدري ،وا�ستحييت �أن �أطلب غريها ،وهم ظنوا �أين تنكلزت
يف بالدهم ،فلما حتركنا للقيام �إذا بالك�سرة ال�صقة بنعلي ،فتذكرت حينئذ ق�صة
ذلك ال�سائل الذي طرق باب بخيل فرمى له بك�سرة خبز �أخت ك�سرتي هذه التي
انتعلتها ،ف�أخذها وت�أملها ،ثم طرق الباب مرة �أخرى ،فقال له �صاحب الدار« :قد
�أعطيناك فلم ال تن�صرف؟» قال« :قد �أعطيتموين هذا الدواء ،ومل تقولوا يل كيف
�أ�ستعمله» .و�إذا كان على املائدة لونان من الطعام �أو ثالثة ك�أن يكون مث ًال �شواء من
البقر ودجاج ،خريتك ال�ست �أيهما تريد ،ف�إذا تناولت من لون �سقطت �شفعتك من
الثاين ،وندر �أن تعطيك منهما كليهما ،وال ميكن �أن تعطيك �شي ًئا � -أو باحلري من
�شيء � -إال �إذا ا�ستطلعت ر�أيك فيه �أو ًال.
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وال ميكن للمدعو �أن ميد يده �إىل زجاجة اخلمر وي�صب منها يف قدحه،
بل ال بد من �أن ينتظر ال�سائد �أو ال�ست �أن يعر�ضا عليه ،وكذلك �سائر امل�أكول
كثريا ما ر�أيت �صاحب املنزل يقطع لل�ضيوف
وامل�شروب .ويحزنني �أن �أقول� :إين ً
اللحم ،ثم ي�ستكرثه عليهم ،في�ضع يف �صحفته ما ا�ستكرثه ،فرمبا امتلأت من تلك
القطع .وكنت �أرى املدعوين معي يتكلفون الأكل تكل ًفا ،ويتبلغون مبا ال يكاد
يكفي ال�صبي ،فيبقى ثالثة �أرباع الطعام كما هو ،و�إذا برد عندهم اللحم املطبوخ
كثريا بالن�سبة
فال ي�أنفون من �أكله كذلك �أ�سبو ًعا ،فلهذا ترى املُ َح َّ�ضر على املائدة ً
�إىل مقدار الآكلني وكمية �أكلهم ،وقد �س�ألت املر�أة التي كنت ناز ًال عندها ذات يوم
فقلت لها« :ن�شدتك اهلل �إال ما �صدقتني ،هل �أنا من الأكالني املفرطني؟» .قالت:
«ال بل من املقت�صدين» ،قلت« :قد دعيت غري مرة ور�أيت اجلماعة املدعوين معي
مل ي�أكلوا جميعهم قدر ما �أكلت �أنا مرتني» فقالت يل�« :إن الدعوة هنا �إمنا هي
�صورة فقط ،ف�إن املدعوين ي�أكلون يف بيوتهم قبل �أن يح�ضروا الوليمة» ،ف�أخذين
العجب من ذلك ،وطفقت �أفكر يف خمالفتهم يف ذلك لعادتنا ،ف�إن املدعوين
عندنا كلما �أكرثوا من الأكل زاد �سرور الداعي بهم ،العتقاده �أنهم �أحبوا طعامه
و�إذا قلت لواحد من الإنكليز �إن فالنًا دعاين �إىل ال�شاي ،قال لك� :إنه هو كثري
الف�ضل ،وما �أ�شبه ذلك ،هذا عند الو�سط من النا�س.
ف�أما عند العظماء والزعماء ف�إن اخلادم يطوف على احلا�ضرين ب�آنية ال�شراب
ويخريهم �أي نوع ي�شربون ،ورمبا �شربوا املزر �أو ًال ،ثم قلي ًال من اخلمر ،حتى �إذا
فرغوا من الأكل قامت الن�ساء ،وانفردن يف مق�صورة ،وبقيت الرجال على املائدة،
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ٍ
وحينئذ تتداول ك�ؤو�س ال�شراب واملناقلة((( على النقل((( بغري حما�شاة ،ورمبا
ق�ضت الرجال �ساعة �أو �ساعتني على ال�شرب والنقل ،و�ساعة من قبلها على
الطعام ،و�إمنا تقوم الن�ساء خوف �أن ينهمك �أحد اجللو�س يف ال�شرب فينطق مبا
ال يليق ،وال بد يف املوائد احلافلة من و�ضع ال�سمك امل�سلوق �أو ًال ،ف�أما ال�شوربة
فهي عبارة عن ح�سا الفلفل ،وقد ر�أيت على هذه املوائد البطاط�س ،ي�أتون بها يف
�صحاف مف�ض�ضة ،وحتتها فوط من الكتان الرفيع ،فلم �أدر ما املراد بهذا االحتفال
ذهبا ،و�إذا
والتنط�س ف�إن اخل�سي�س خ�سي�س حيثما كان ،والكلب كلب و�إن طوقته ً
فرغ الآكل مما لديه ومل يرد الزيادة ،و�ضع ال�سكني وال�شوكة متوازيني ،و�إذا �شرب
ال�شاي و�ضع امللعقة يف الفنجان.
أي�ضا وجتل�س يف ال�صدر ،وت�س�أل من
وعند �صف �أدوات ال�شاي تقوم ال�ست � ً
ح�ضر« :هل تريد �أن ت�شرب �شا ًيا؟ » فيقول« :نعم� ،إن �شئت» ،فتقول�« :أت�شربه
مع ال�سكر؟» فيقول« :نعم� ،إن �شئت» ،فتقول« :ومع احلليب؟» فيقول« :نعم� ،إن
�شئت» ،فتقول« :وت�أكل ن�صف هذه الكعكة؟» فيقول�« :إن �شئت» فتقول« :وربع
هذه الفالوذة؟» فيقول�« :إن �شئت» ،وكلما �أكرمته ب�إحدى هذه املركبات قال:
«�إين �أ�شكرك».

((( املناقلة :املراجعة يف املنطق( .م).
((( النقل :مراجعة الكالم يف �صخب( .م).
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وباجلملة ،ف�إن الدعوة عندهم �ضرب من الأ�سر ،وقد �أدبني �أو �أدب طربو�شي
�أحد الوجوه يف كمربيج �إىل �أن �أ�شرب ال�شاي معه ،فقال« :هل لك يف �أن ت�شرب
ال�شاي معنا يف �إحدى الليايل ولكن بعد ثالثة �أ�سابيع؟» قلت« :نعم» ،حتى �إذا
�سرت �إليه ،مل �أجد على املائدة غري ال�صنف املعتاد منه ،مع �أين كنت �أظن �أن
توقيت تلك املدة �إمنا كانت جللبه من بع�ض البالد ،و�إذا كانوا جمتمعني يف جمل�س
و�أرادوا اخلروج �إىل حمل املائدة� ،أخذ الرجل بذراع زوجة غريه ،و�أجل�سها على
داعيا
الكر�سي و�أخذ غريه بذراع زوجته ،و�إذا بقيت واحدة بغري زبون كان ذلك ً
خلجلها.
ومن عادة الن�ساء على املوائد �أن يك�شفن عن �صدورهن و�أكتافهن و�أن�صاف
�أع�ضادهن ،وهذه املوا�ضع �أح�سن ما يرى فيهن ،ومن عادة العجائز �أن يتزين مبا لهن
من احللي واجلواهر وال�شعر العارية ،ولي�س ذلك من عادة البنات قبل زواجهن،
فرتى البنت الباهرة بجنب �أمها ال�سعالة عطالً ،وتلك متبجحة بالقالئد واخلوامت
والأ�سورة وال�سال�سل� ،إال �أنهن يف غري الوالئم وال�سهريات ال يتحلني ب�شيء،
ومن الأدب عندهن �أن ي�أكلن و�أكفهن م�سترتات باجللد الأبي�ض ،ومي�ضغن ما
خفيا ،ف�إن فتح الفم لاللتقام و�شدة َل ْوك امللتقم من �أكرب العيوب.
ي�أكلنه م�ض ًغا ًّ
والذي يظهر يل �أن ن�ساء الريف بالن�سبة �إىل برودة قطرهن و�صحة �أبدانهن
جدا ،ومع ذلك تراهن ُع ْب ًال �سمانًا بخالف ن�ساء لندرة .وقلما
قليالت الأكل ًّ
ت�أكل �إحداهن �شي ًئا من دون �شراب معه� ،أو ت�شرب من دون �أكل ،ورمبا تغدى
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�أحدهم بغري �شراب ،ف�إذا فرغ �شرب ال�شراب وحده ،وعامة الإنكليز يطبخون
طعامهم بال ملح ،و�إمنا ميلحونه عند الأكل ،ويكرثون من الأبازير منتهى الإكثار،
وال�سيما الفلفل واخلردل ،ف�إن �أحدهم لي�ضع يف �صحفته ملعقة من كل منهما.
والفالحون ي�أكلون احللواء قبل الطبيخ ،فهم يف هذه كالرتك ،وي�شربون
احلليب بامللح والفلفل ،وبع�ضهم يخلط الدقيق بقليل من ال�سكر وي�أكله ،وقد
دعاين بع�ضهم �إىل �أن �أ�شرب معه القهوة ،وكان ي�أكل معها فج ًال ور�شا ًدا ،فعر�ض
علي ،ف�أبيت فتعجب من ذلك .ومع افتقار ه�ؤالء الفالحني و�شدة احتياجهم
�إىل �أ�شياء كثرية للدفء مما ن�ستغني نحن عنه يف بالدنا ،وكذلك ك�إيقاد النار
لال�صطالء مدة ثمانية �أ�شهر يف ال�سنة ،وكلب�س اجلوارب وال�شعار من ال�صوف،
فقد �ألفوا �شرب ال�شاي �ألفة �شديدة ،حتى مل يعد ممك ًنا لهم �أن ي�ستغنوا عنه،
فيقال� :إن م�صروفهم منه يف العام يبلغ نحو ثالثني مليون رطل ،وم�صروف جميع
املمالك يبلغ نحو اثنني وع�شرين مليونًا ،وقد جلب منه يف العام املا�ضي �سبعة
وثمانون مليون رطل.
و�أول ما ُعر َِف هذا النبات يف �أوربا كان من �أهل هوالند ف�إنهم جلبوه من
الهند ،وذلك يف �سنة  ،1610وكان ا�ستعماله �أو ًال يف غاية الندرة ،فكان يباع الرطل
منه من �ست لريات �إىل ع�شر ،ثم ملا ا�ستقرت جمعية الهند يف تلك البالد �صاروا
و�ض ْرب املك�س عليه يف �أمرييكا حني
يجلبونه منها ،فرخ�ص �سعره وكرث ا�ستعمالهَ ،
كانت ملحقة ببالد الإنكليز كان من بع�ض الأ�سباب التي هيجت الأهلني �إىل النزاع
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واحلرب ،وقد حاول الإفرجن تنبيته يف بالدهم فلم يتهي�أ لهم ،وجميع الأطباء يقولون
�ضررا بلي ًغا مبن يف ع�صبهم ا�سرتخاء ،وال �شيء
�إن �شرب ال�شاي غري نافع ،بل م�ضر ً
�أقر لعني �صاحبة العيلة من الإنكليز من �أن ت�شرب ال�شاي مع �أوالدها بقرب املوقد
وال�سيما �إذا كانت مغالة املاء تغلي وي�سمع لها ن�شي�ش والبخار �صاعد من بلبلتها،
وهذا هو �أوفر الهناء الذي يعربون عنه بلفظة «كمفورت».
ثم �إن الإنكليز عمو ًما يفتخرون «باله�سبيتاليتي» وهي ِقرى ال�ضيف
وخ�صو�صا �أهل
وبر الغريب ،واحلق يقال� :إنهم يف ذلك �أكرم من الفرن�سي�س،
ً
الر ْ�ستاق دون �أهل املدن اجلامعة ،ف�إن همهم بتح�صيل الك�سب �شاغل لهم عن
ُّ
الكرم� ،إال �أن م�آدبهم منغ�صة بكرثة التح�شم والتكلف الذي ال معنى له.
وقد جرت العادة يف امل�آدب احلافلة �أن ي�شربوا ال�شراب على ذكر م�شاهريهم
وزعمائهم� ،أو كما يقولون «على �صحتهم» �أو باحلري ي�شربون �صحتهم ،قال فلتري:
الظاهر �أنا �إمنا ن�شرب ال�شراب لأجل �صحتنا ال لأجل �صحة غرينا.
داعيا لأن
وكانت عادة اليونانيني والرومانيني �أن ي�شربوا ويقولوا كال ًما يكون ً
ي�شرب غريهم معهم ال �أن يقولوا�« :إنا ن�شرب على �صحة فالن» ،وكانوا ي�شربون يف
تذكارا لإحدى احلظايا ،ومن هنا جرت العادة عند الإنكليز الذين يحبون
الأعياد ً
جتديد كثري من عادات الرومانيني �أن ي�شربوا على ذكر �إحدى اخلواتني ،ويقال لها:
«طو�ست» ،وقد يقع اجلدال بينهم واملناق�شة هل تلك ال�ست جديرة بذلك �أو ال.
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ومن الأمور املهمة عندهم �أن ي�شربوا على ذكر ويل العهد الذي له حق يف
امللك ،ف�إن ذلك دليل على كون ال�شاربني من حزبه .قال برون �أ�سقف كورك -
«بو ّدي لو كنت �أ�سد جميع تلك الزجاجات التي
وكان ممن يكرهون امللك وليم ُ :
من�شورا �إىل �أهل �إرالند يعلن فيه
�شربت ملجد هذا امللك» .ويف �سنة  1702كتب
ً
ب�أن ال�شرب على ذكر امللوك مع�صية كبرية وال�سيما بعد موتهم؛ لأن ذلك مناق�ض
لأمر امل�سيح بقوله« :ا�شربوا هذا لذكري».
كبريا نهى فيه عن ال�شرب على
وكذلك برين الرب�سبيتاريان �ألف كتابًا ً
ذكر �أحد من امل�سيحيني ،وحذا على حذوه كثريون من �أهل �إنكلرتة وفرن�سا ،غري
�أن م�ؤلف يوحنا غزى يف هذا الباب ال يعلو عليه م�ؤلف .قال« :وذلك كله من
العبث» .اهـ.
قلت :وكانت العادة �أنهم �إذا �شربوا على ا�سم امر�أة طرح ال�شارب �شي ًئا
من ثيابه ،فيلتزم جميع احلا�ضرين �أن يفعلوا فعله .فلما كان ذات يوم �شرب �أحد
نخرا ،فا�ضطرت
الأمراء على ا�سم حمبوبته ،وطلب من احلالق �أن يقلع له ً
�ضر�سا ً
�أ�صحابه �أن يقتدوا به.
ويف بع�ض �صحف الأخبار حكاية عن رجل فرن�ساوي �أنه قال« :قد ح�ضرت
�أنا ورفيقي �إىل الغداء �إن �صح �أن يقال لتلك ال�صحاف غدا� ،أما �أو ًال :فلأنه مل
يكن معه �شوربة ،ثم ترادفت علينا قطع من حلم البقر وقدر من حلم ال�ضان ،ثم
وعو�ضا عن التوابل .كان لكل
و�ضعت البطاط�س �أمامنا على طبعها وعلى حالها ً
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علي هذه احلال التي ر�أيتها �أول دخويل
من اجللو�س �صحفة فيها �سمن م�سلي ،ف�شق ّ
بالد الإنكليز ،وقلت يف نف�سي� :أال �إن ه�ؤالء القوم َل ْح ِم ّيون ما يعرفون �إال اللحم،
ثم جالت الأفكار واخلواطر يف ر�أ�سي ،وقلت :ليت �شعري ما �سبب تفردهم بخ�صال
مل ي�شاركهم فيها غريهم من النفخة التي تظهر فيهم ،ومن عدم دربتهم يف الرق�ص،
وغالظة �أ�صواتهم يف الغناء والتخاطب ،وكُ ُلوح �سحنهم الناع�سة؟ وعن ذلك كله
كنت �أقول يف اجلواب�« :إمنا هو حلم بقر� ،إمنا هو حلم �ضان» .ثم دعيت �إىل لون من
الطعام َّنوهوا به با�سم « ِب ْ�ست لك» ،وهو ا�سم طاملا طرق م�سامع �أهل بالدنا ،وكنت
مت�شوقًا �إىل �أن �أعرفه فلما ك�شف الغطاء عنه ،ونظرت �إليه �إذا هو حلم م�شرح �شرائح
متعجبا ،لعمري �إن هو الذي ن�سميه «بيفتك» ،فلما
رقيقة ،ومتبل بالب�صل ،ف�صرخت ً
قلت هذا ت�ضاحكت اجللو�س وال�سيما واحدة من اخلواتني كانت تتكلم بلغتنا ،ثم
قالت� :إن ا�سم هذا اللون معناه« :بخت �آكله» تفن ًنا يف الت�سمية ال يف امل�أكول» اهـ.
وقال �آخر« :ما �شيء ب�أعجب من ر�ؤية والئم الإنكليز التي تذكر الناظر
جدا من حلم البقر امل�شوي،
بالوالئم التي ذكرها �أومريو�س؛ �إذ ترى قط ًعا جزيلة ًّ
و�شاة ب�أ�سرها على طبق ،وحيتانًا �ضخا ًما على مائدة طويلة ملآنة من القناين
والأقداح والظروف((( ،فتجل�س ال�ضيوف وعليهم الثياب ال�سود ،وهم رزان
�ساكتون متحلمون ،ك�أنهم حول جنازة ووراء الزعيم رجل يقال له« :طو�ست
((( القناين :مفردها القنينة ،وهي وعاء من زجاج لل�شراب( .م).
والأقداح :مفردها القدح ،وهو �إناء لل�شرب( .م).
والظروف� :أوعية للطعام ،واحدها :الظرف( .م).
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ما�سرت» ،وهو الذي عليه �أن يفتتح الكالم ،حتى �إذا ناجاه الزعيم قال ب�صوت
جهري�« :أيها الكرام �إين عمدت �إىل طو�ست وال �أ�شك �أنكم تنعمون بقبوله»،
فتتحرك اجللو�س من همدتهم ،ويقومون ب�أجمعهم كما حترك �شي ًئا ب�آلة ويجيبون
دعوته ،ف�إذا �شربوا برز ثالث جواري كا�شفات عن ترائبهن((( من وراء حجاب،
وي�أخذن يف العزف بالبيانو ،وال يزال الطو�ست يدور ويعاد �إىل �أن يحل حمله».
جهل الإنكليز بالطبخ

ومن العجيب �أن جي ًال متقد ًما يف املعارف وال�صنائع كالإنكليز ال يعرفون �أن
يطبخوا اللحم بالبقول ،و�إمنا يطبخون ك ًّال منها على حدته� ،أما البقول ف�إمنا ي�سلقونها
�سل ًقا وهي عبارة عن اللفت والكرنب واجلزر و�شي ًئا �آخر من هذه النباتات الريحية.
و�سلطان املائدة �إمنا هو البطاط�س� ،إذ ال تتم �آدابها �إال بها ،ورمبا اجتز�أ الفالحون بها عن
كل ما عداها حتى عن اخلبز ،وقد يح�شون بها رقاق اخلبز ،ويطبخونها يف الفرن ،فت�سد
م�سد كل �شيء ،و�أهل �إرالند يتخذون منها خب ًزا� ،أما اللحم ف�أحب �شيء �إليهم منه
ال�شواء ،وهذا من وجه ي�صلح ملن �أَ ِل َف الأ�سفار؛ لأن امل�سافر حيثما كان يف الأر�ض
لهجا
ونارا ،بخالف من �سافر منا وقد �ألف �ألوانًا �شتى من الطبيخ ،فال يزال ً
يجد ً
حلما ً
بهذا وذاك ،فيتنغ�ص عي�شه وعلى ذلك قويل:
َك�أَين �أَنا وال ِفيل ِ�ص ْن َو ِان ف ُّرقا
ني لأَ ْج ِله
َف�إِنَّ َله نا ًبا َي ِح ُ

�سوى �أنني َ�ض ْر ٌب وذلك بادنُ

حلائن
ني
و� يِّإن ِل ِ�س ِّني كل ِح ٍ
ُ

((( ترائبهن :الرتائب :عظام يف �أعلى ال�صدر �أ�سفل العنق( .م).
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�إال �أن اللوم موجه على امل�ستوطنني و�أ�صحاب املطاعم والفنادق الذين
يجهلون من �أنواع الطبخ ما يعرفه �أفقر النا�س يف البالد امل�شرقية ،حتى �إنهم ال
يعرفون �أن يقلوا البي�ض بال�سمن ،وال يطبخون العد�س وال احلم�ص وال الفول
وال غري ذلك من القطاين �إال الرز ،ف�إنهم ي�سلقونه �سل ًقا ثم ي�صبون عليه احلليب.
و�أكرثهم يتقزز من الزيت ،وال يدري ما طعمه ،على �أنهم ي�أكلون الدم خملوطًا
أي�ضا نو ًعا من الف�صيد.
بال�شحم ،ويتخذون منه � ً
ومن العجيب �أنهم ال يعافون من �أكل اللحم املننت وغريه ،ف�إن الأرنب
والغزال ال ي�أكلونهما �إال بعد خنقهما بنحو ثالثني يو ًما ،وقد دعيت غري مرة �إىل
موائد املو�سرين ،و�شممت فيها َج َخر( )1الأرنب ،وعلى ذلك قويل:
وي�أْ ُتون بالأرنب املُ ْ�س َب ِطر(� )2صحيـ
َ
بِـــ�أَ ْذ َنـــابِــــه وب�أ�سنـــانـــــه و
ويف َو ْجـــــ ِه ُك ِّل ال�ضيوف له
وواهلل بــــــاهلل تـــــــاهلل �إين

ًحا كما كان ُي ْطمر َط ْم َرا
()3
ثغرا
ب�أظفــــاره وهو َي ْف َغ ُر َ
ــــب �شَ ا ِئ ٌ
ـــل و ُد ْب ٍر َت َع َّرى
َذ َن ٌ

جخرا لي�س َح ْز َرا
�شممت له ً

()4

وكذلك الفراخ والطيور ال يطبخونها �إال بعد خنقها ب�أيام ،ويقولون� :إنها
وطيبا ،والدليل على ذلك �أن
�إذا بقيت �أيا ًما كثرية بعد خنقها يزيد حلمها مراءة ً
( )1اجلخر :رائحة ننت( .م).
( )2املُ ْ�س َبطِ ّر :ال�سريع( .م).
( )3يفغر ثغ ًرا :يفتح ف ًما( .م).
( )4احلزر :التخمني( .م).
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الآكل منها يكفيه قليل ،بخالف ما لو �أكلت وهي طرية .واحلق يقال� :إن حلم
البقر عندهم ال ي�ؤكل �إال بعد ذبحه بيوم �أو يومني ،وذلك لكرثة دمه ،وال حرج
على بيع املننت من اللحم وال�سمك ،والفج من الأثمار والفا�سد من كل �شيء،
وعندهم �صنف من اجلنب ي�ستطيبونه على غريه لكونه مدو ًدا ،وكنت ذكرت يو ًما
لأحد ف�ضالئهم ق�ضية �أكلهم الأرنب منت ًنا فقال« :ال تعد تذكر لفظة مننت؛ ف�إنها
قبيحة ت�شمئز منها امل�سامع» ،فقلت« :ما دمتم �أنتم ت�أكلون املننت ،وال ت�شمئزون
منه فل�ست مبنفك عن �أن �أذكره ،وهذا كتح�شمكم من �أن تذكروا يف كتبكم
�ضخم �أرداف املر�أة مع �أن ن�ساءكم النحيفات يعظمن عجائزهن مبا ال مزيد عليه
من احل�شايا واملرافد مما لو فعلته الفواجر عندنا خلجلن ،ف�أنتم حييون من اال�سم
ووقحون على الفعل� ،إن هذا لغريب ».ف�ضحك هو وزوجته.
وقالت يل مرة �إحدى الن�ساء املخدومات« :ما �أطيب العي�ش يف بالد
النم�سا لوال �أين �أكره �شي ًئا من طبخهم» ،فقلت :ما هو؟ وقد توقعت �أن تقول
�أكلهم الأرنب منت ًنا ،و�إذا بها قالت�« :إنهم يطبخون الفراخ ُب َعيد ذبحها».
و�شكوت ذات يوم ملخدومة طول ا�ستمراري على �صنف واحد من الطعام،
ف�أر�سلت �إ ّيل خادمها يف اليوم القابل يقول� :إن �سيدتي تدعوك �إىل الغداء ،فلما
توجهت قالت يل�« :إين �سمعتك بالأم�س ت�شكو من الطعام ف�صنعت لك اليوم
ما يعجبك» ،فلما ُه ِّي َئت املائدة قدم عليها �أرنب ب�آذانه وذنبه و�إذا به ،مننت ذفر ميلأ
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ذفره اخليا�شيم ،فتعوذت باهلل ،وقلت ما قال ذلك الظريف�« :إن عمر هذا احليوان
بعد موته �أطول منه يف حياته».
والظاهر �أن الإنكليز يحبون الأرنب و�صورته؛ فقد دخلت مرة دار ال�صور يف
كمربيج مع الدكطر «يل» ،فكان �أول ما وقع نظري عليه �صورة ملكة من ملكات
�إ�سبانيا على هيئة اال�ضطجاع عريانة وثمنها �أربعة �آالف لرية ،و�إىل جانبها �صورة
�أرانب و�صياد ،فجعلت �أنظر �إىل �صورة امللكة ،وجعل هو ينظر �إىل �صورة الأرانب،
وي�ستدعيني �إىل ذلك.
ثم �إنه ما عدا جهل الإنكليز بالطبخ واقت�صارهم على لونني �أو ثالثة من
خال�صا� .أما اخلبز
الطعام ،ف�إن الإن�سان ال يجد عندهم �شي ًئا من الطعام وال�شراب ً
ف�إنهم يخمرونه بنوع ي�ستخرجونه من املزر ويخلطونه بالبطاط�س والرز والفول
والهرطمان والذرة وال�شب ،ويف كل رغيف يوجد نحو ع�شرين حبة من ال�شب،
ومبلح ال�صفر والطني وجب�س باري�س و�سحيق العظام ،وبجز�أين �آخرين.
ويف بع�ض �صحف الأخبار �أن رج ًال �أكل جب ًنا فمر�ض ،فا�ستدعي بالطبيب،
فلما ح�ضر عرف �أن الرجل م�سموم ،و�أن اجلنب كان ملونًا بالأناتو ،وهذا الأناتو ُخ ِلطَ
ب�شيء من القرمز وهذا � ًأي�ضا خلط بال�سيلقون .و�أما القهوة فيخلطونها بالهندباء
والقمح والهرطمان ودقيق البطاط�س والفول و ِب ُم َح َّرق ال�سكر وعكر القهوة واللفت
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وجذر الفوة ،وبجز�أين �آخرين .و�أما ال�سكر فمخلوط بالرمل والطني ودقيق القمح
والبطاط�س والن�شا وب�أجزاء �أخرى من جملتها هامة يقال لها «�أكاري».
و�أما احلليب فن�صفه �أو ثلثاه ماء ،كذا وجده الدكطر هلياك ،وملون ب�صنف
يقال له �أناتو ،وهذا ال�صنف مركب من القلي وملح ال�صفر وامللح وال�سرجن وب�ستة
�أجزاء �أخرى ،تدقيق وعند النظر ترى فيه مخ ال�شاة واجلب�س والدقيق والن�شا
وع�صري اللوز وال�صمغ وجز�أين �آخرين .و�أما البي�ض ف�إنهم ينقعونه يف ال�صيف حني
جريا وماء ،ثم يخرجونه يف ال�شتاء ويبيعونه
يكون ثمنه ً
رخي�صا يف برميل مليء ً
(((
ب�سعر الغري�ض
م�ضر باملعدة ،وعالمة
جريي
طعم
فيه
ويتولد
ا
م�سيخ
أتي
�
في
ً
ّ
املنقوع منه �أن يكون �أبي�ض نا�ص ًعا لكنه خ�شن امللم�س.
جزءا
و�أما اللحم فينقعونه يف الدم ،و�أما املزر فمخلوط بخم�سة وع�شرين ً
من جملتها الأفيون وامللح والرب وال�سكر والفول وملح الطرطري وحمرق
الربدقان والزجنبيل والأف�سنتني والع�سل وملح احلديد وملح الكربيت وحمرق
جزءا من جملتها املاء
ق�شر ال�سرطان .و�أما اخلمر فمخلوطة ب�أكرث من خم�سة ع�شر ً
والعرقي وع�صري القمح و�شراب التفاح وعود برازيل وحمرق ال�سكر والر�صا�ص،
و�أما التبغ فمخلوط بالزيت وامللح والرب وال�سكر واملاء والراوند والبطاط�س
جزءا �أخرى ،لطعمه ولونه .وق�س
والكرنب والنطرون والرمل ،وب�ستة وع�شرين ً
على ذلك الن�شوق واخلردل والزيت وال�صابون واخلل مع �أن هذا الأخري ي�ستقطر
((( الغري�ض :الطري من اللحم( .م).
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من نوع من ال�شجر ،وقيل :من املزر ،فه�ؤالء النا�س الذين حكمهم كحكم �سائر
النا�س يف كونهم ترابًا و�إىل الرتاب يعودون قد خالفوهم يف �أنهم ي�أكلون الرتاب
وي�شربونه ،فحيا الإله ع�صا املحت�سب.
وهذا الطمع لقنهم �أن يتخذوا نبي ًذا من جميع الفواكه من �أ�شهره نبيذ
التفاح ،وقد كان عندهم يف ال�سابق مبنزلة اخلمر يف التناف�س فيه ،فكانوا ي�سقونه
ال�ص ْه َباء(((.
ال�ضيوف كما ت�سقى َّ
ثم �أعود ف�أقول� :إنه ال غرو �أن ي�ستطيب ه�ؤالء القوم ما �ألفوه؛ ف�إن «العادة
 كما يقال  -خام�س طبيعة» �أو لي�س �أن هنود لويزانيا ي�أكلون نو ًعا من الرتابأي�ضا نو ًعا من الطني اللزج
الأبي�ض بامللح بدل اخلبز ،وهنود �أرنوكوكو ي�أكلون � ً
الأبي�ض ،والزجن ي�ستطيبون نو ًعا من الثمر على اخلبز� .أما الأمراء والأغنياء من
الإنكليز ف�إنهم ي�ستخدمون طباخني فرن�ساويني ويتلذذون ب�أنواع من الألوان،
ويعجبني من م�آكلهم طبخ الفاكهة الطرية والياب�سة يف العجني ،وذلك غري معروف
لأهل م�صر وال�شام ،وهو من بع�ض ما تعلمته الإنكليز من الفرن�ساويني ،حتى �صار
عا ًّما لغنيهم وفقريهم ،و�أكرث �أ�سماء الطبيخ عندهم منقول من اللغة الفرن�ساوية،
وعندي �أن ا�شتهار الأطعمة الفاخرة يف ال�شام �إمنا عرف يف زمن معاوية ،ف�إنه كان
يت�أنق يف الطعام ،ثم نقلت �إليهم �ألوان كثرية من العجم كما يظهر ذلك من بقاء
�أ�سمائها عندهم.
ال�ص ْه َباء :اخلمر( .م).
((( َّ
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�صالة الإنكليز وعباداتهم

ثم �إنه من ر�سوم الكني�سة املت�أ�صلة �أن تقام ال�صالة فيها يوم الأحد �ساعتني يف
ال�صباح ،و�ساعة ون�ص ًفا يف امل�ساء ،و�إن مل يح�ضر فيها غري ثالثة نفر ،فت�سمع يف خالل ذلك
من تكرير الأدعية واالبتهاالت ما يذهب بال�صرب ،وبعد ذلك يقوم الق�سي�س ويخطب
فيهم ،و�أكرث الفالحني يذهبون �إىل الكني�سة حياء من جريتهم� ،أو خوفًا من الق�سي�س؛
لأن ق�سي�سي هذه الكني�سة لهم �سطوة نافذة على الرعية ،ومتى قامت ال�صالة نع�سوا �أو
تناع�سوا ،وقد بلغني �أن �أحد ه�ؤالء اخلطباء ملا �شرع مرة يف الوعظ التفت فر�أى النا�س
نائمني ،فغ�ضب لذلك وقال« :بئ�س ال�سامعون �أنتم لكلمة اهلل� ،إنكم �إن مل ت�سمعوها
ف�ستح�سون بها» ،ثم رفع التوراة من �أمامه ،و�ضرب بها بع�ض النائمني حتى انتبهوا.
ويف يوم الأحد ال يعملون �أدنى عمل ،حتى �إن �أكرثهم ال يطبخ ،ومنهم من
يتحرج من حلق �شعره فيه� ،أو من كتب ر�سالة ،وقد �أردت مرة �أن �أنزل يف بيت
علي به كان عدم الطبخ يوم الأحد ،وعندي �أن �أَ ْ�صلَ
عجوز ،ف�أول ما ا�شرتطت َّ
ذلك البخل من ًعا للزيارة واالجتماع.
ويحكى عن رجل �أنه �سرق بقرة ،فثقف((( يوم الأحد ،فقال لل�شرطي:
«لوال حرمة هذا اليوم ملا �أعياين التمل�ص من يدك» .ويوم الأحد يف جميع البالد
الكاثوليكية الرومانية هو يوم احلظ والتزاور� ،أ َّما يف هذه البالد فهو يوم االنقبا�ض
قب�ضا وك�آبة.
والك�آبة .وهو يف �سكوتالند �أكرث ً
((( َث ِق َف� :صادف( .م).
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وال بد من �أن يكون يف كل بيت توراة و�إجنيل وكتاب �صلوات ،فيقعد رب
البيت ويحمل بع�ض �أوالده على القراءة منها ،ويق�ضون النهار كله يف القراءة
والرتتيل من الزبور وغريه ،ويف �سماع ال�صالة يف الكني�سة ،وال يكاد �صاحب
عيلة يجل�س على املائدة للطعام من دون �أن ي�صلي �أو ًال �أو يجعل بع�ض �أوالده
يتلو دعاء ما  -وكذلك عقب الطعام  -ومن �أمكنه �أن ي�ستعمل يف هذا اليوم �آنية
وظروفًا غري التي ي�ستعملها يف �سائر الأيامُ ،ع َّد ذلك من االحرتام والتوقري لليوم.
والغالب على الإنكليز عمو ًما مراعاة الفرو�ض الدينية� ،إما عن تعبد �أو
مل�صلحة ،ف�إن الطبيب مث ًال �إذا علم منه �أنه ال يح�ضر ال�صالة� ،أو لي�س عنده كتب
دينية يف بيته� ،أو كان قليل االحرتام لأهل الكني�سة ،ف�ض ًال عن كونه يجادلهم،
وجلَّ امل�ؤلفني من الإنكليز
قَلَّ اعتباره عند ذوي الوجاهة ،وقَلَّ نفعه من حرفتهُ ،
ترويجا لبيع الكتاب حتى �إن «بلري» بنى
ي�ست�شهدون بكالم من التوراة والإجنيل ً
معظم �أ�ساليب البالغة والبيان يف كتاب املعاين على عبارات من التوراة.
وهذا الرئاء والتدلي�س قلَّ �أن يوجد يف الفرن�سي�س ،ف�إن من كان منهم قليل
الدين انقطع عن الكني�سة �أ�صالً .وامل�ؤلف منهم �إذا كان غري ذي اعتقاد بالتوراة
ال ي�ست�شهد بها يف �شيء ،وال يكون ذلك باع ًثا لك�ساد حرفتهما.
وت�صلبا من �أولئك ،فقد يعظون
�أما �أهل الكني�سة املتفرعة فهم �أ�شد ً
حتم�سا ً
كتبا ور�سائل دينية ،وكذلك
النا�س يف الطرق واحلقول ،ويوزعون يف البيوت ً
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يفعلون يف املدن الغناء ،ورمبا منعتهم ال�شرطة من الوعظ عالنية لئال جتتمع عليهم
الأوبا�ش ،فيكون من اجتماعهم ما يوجب النزاع.
ويذهبون �إىل كنائ�سهم ثالث مرات يف يوم الأحد ،وال يعوقهم عن ذلك
برد وال ثلج وال مطر ،والقاطنون منهم يف �أماكن منفردة يق�صدون الكنائ�س القريبة،
وجميع الق�سي�سني يف بالد الإنكليز يكلفون خدمتهم و�ضيوفهم ح�ضور ال�صالة
�صباحا وم�ساء ،وقبل تناول الطعام وبعده ال بد من تالوة �صالة �أو
يف ديارهم ً
دعاء ،و�إن غاب الق�سي�س قامت امر�أته يف ذلك مقامه.
كهنة الإنكليز وكنائ�سهم

واعلم �أن الكني�سة املت�أ�صلة م�ؤلفة من مطرانني� ،أحدهما :مطران
كنرت بوري ،ودخله يف العام خم�سة وع�شرون �ألف لرية ،وهو ثاين �صاحب امللك
يف الرتبة واملنزلة ،والثاين :مطران يورك ،ودخله خم�سة ع�شر �أل ًفا .ومن خم�سة
وع�شرين �أ�سق ًفا وظيفة كل منهم من �أربعة �آالف لرية ف�صاع ًدا .ومتى عجز �أحدهم
عن القيام بخدمته ،رتب له �ألف لرية ،وقد كان لأ�سقف برهام �ستة ع�شر �ألف
لرية ،وملا انزوى يف ق�صره عني له ن�صف املبلغ .وحتت ذلك مراتب متعددة:
الأوىل« :جـان�سيلر» ،ثم «الدين» ،ثم «الأر�شيديكن» �أي رئي�س ال�شمام�سة :ثم
«الربيبندري» ،ثم «القانوين الأكرب والقانوين الأ�صغر» ،ثم «الفيكار» ،ثم «الركطر»
وعدتهم مبوجب �آخر تعريف بلغت  .12.327وعدة كنائ�س الربوت�ستانط بلغت يف
�سنة .)11.742( 1818
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ويف القرن ال�سابع كان للأكلريو�س كلمة نافذة حتى على امللك ،ويف �سنة
 1854بلغ ما جمع لنفقة كنائ�س �إنكلرتة وحدها يف �سنة واحدة  301.540لرية،
ومل�ساعدتها  ،164.771فتكون اجلملة  ،466.311ويف �سنة  1604ا�ستعفى منهم
�ألفان من وظائفهم كراهية �أن مي�ضوا �أ�سماءهم على كتاب ال�صلوات امل�شتمل على
ت�سع وثالثني عقيدة.
ولهذه الكني�سة حق يف �أن ت�أخذ الع�شر من �سائر الكنائ�س ،بل ومن
أي�ضا ،وطاملا تظلم �أهل الكني�سة املتفرعة من �أداء الع�شر لها فلم ُي ِ
جد ذلك
اليهود � ً
نف ًعا ،وال ت�سمح للكني�سة املتفرعة �أو لغريها بو�ضع �أجرا�س ،و�إذا ا�ضطر �أحد من
املتفرعني �إىل زواج مث ًال �أو معمودية �أو غري ذلك من الفرائ�ض الدينية وطلب من
غائبا مل يجبه �إىل مطلوبه.
ق�سي�س املت�أ�صلة �أن يق�ضي له ذلك حالة كون ق�سي�سه ً
وقد بلغني �أن رج ًال مات وكان حال حياته مذبذبًا يف عقيدته فتنازع ق�سي�سا
الكني�ستني على �أيهما يدفنه ،وطال ذلك بينهما حتى �أَ ْر َو َح((( امليت.
وميكن �أن يقال� :إن الكني�سة املت�أ�صلة هي ديوان من بع�ض دواوين الدولة،
ف�إن كلمة ركطر القرية �أبلغ نفوذًا وفاعلية من كلمة �ضابط البلد ،ولي�س �شرطي
الديوان يف قريته �إال من بع�ض �أتباعه ،و�إذا زاره �أحد الفالحني فال ي�أذن له يف
اجللو�س ،فهو على هذا جدير ،ب�أن يقال له :دهقان القرية �أو �شيخ البلد .ورمبا بلغ
دخله �ألف لرية ،فرتى له �أح�سن الديار وعنده خدمة ،وعاجلة فاخرة ،وخادم
((( �أَ ْر َو َح� :أَنْتنَ َ ( .م).
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ي�سوقها ،وعلى برنيطته �شريطة من ذهب كخدمة الأمراء ،ثم �إذا �صعد املنرب وعظ
امل�ساكني املحتاجني �إىل القوت ال�ضروري بالزهد يف الدنيا وجتنب �شهواتها.
وال ميكن �إقامة دعوى يف ديوان �أحد الأ�ساقفة �إال مب�صروف وافر ،فلهذا يت�أتى
�أن يعي�ش الرجل مع امر�أة عي�شة املتعة وال�سفاح �إال �إذا �صدر له حكم من ديوان
الأ�سقف من دون نفقة وذلك نادر ،وهذه الكني�سة هي مثل الدولة يف �أنها ال تروم
تغيري �شيء من ر�سومها وتراتيبها و�أحكامها ،ف�إن ق�سي�سيها يتلون فيها كتاب الزبور
وبع�ض ف�صول من التوراة والإجنيل وهي خمالفة ملا يف �أيديهم الآن منها؛ وذلك لأن
كتاب ال�صلوات جرى ا�ستعماله عندهم قبل ترجمة التوراة ،فلما �شرعوا يف ترجمتها
وجدوا �أن ما �أدرج فيه كان خمال ًفا للأ�صل ف�أبقوه على خلله ،ومن يوم �شرعوا يف
الت�أليف جتد ا�سم ي�سوع على ن�سق واحد يف جميع كتبهم وكالمهم وهو «جي�س�س»
�إال يف مو�ضع واحد من كتاب ال�صلوات املذكور ،ف�إنه فيه «جي�سو» فك�أنه يف الالتينية
جمرور ،وكلما طبعوا ن�سخة من هذا الكتاب حذفوا ال�سني يف ذلك املو�ضع.
وال بد من �أن يكون يف كل قرية يف بالد الفالحني كني�سة للمت�أ�صلة ،و�إن
أي�ضا من �أن
مل يكن فيها دكان لبيع �أهم ما يكون من امل�أكول وامللبو�س والبد � ً
يكون لها برج يلزقها لو�ضع الأجرا�س ،فمنها ما يكون له �أربعة �أجرا�س ،ومنها ما
يكون له �ستة� ،أو اثنا ع�شر .و�ضربهم بها مطرب ،وال�سيما على بعد ،وهم يدعون
ب�أنه لي�س من يجاريهم يف هذه ال�صنعة ف�إنهم �أتقنوها غاية الإتقان ،حتى �إنها تكاد
�أن تعد من فنون �صنعة الإيقاع.
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و�أكرب جر�س يف الدنيا جر�س «كرملني» �أو «كرميالن» ،وهي قلعة مدينة
امل�سكوب زنته  443.772رطالً ،وقيمة جوهره  66.565لرية ،وملا �شرع يف
�سبكه تربع كثري من النا�س بالف�ضة والذهب فخلطا معه ،ثم يليه جر�س كني�سة
�صانت �إيفان يف املدينة املذكورة ،زنته  127.836رطل ،وزنة جر�س كني�سة رومية
 ،18.607وجر�س ق�صر فلوران�س  ،17.000ونحوه جر�س �أك�سفورد ،وزنة جر�س
كني�سة �صان باول بلندرة  ،11.474ويف هذه ال�سنة و�ضع جر�س يف برج جمل�س
امل�شورة باملدينة املذكورة زنته .36.000
قال فلتري�« :إن بالد الإنكليز هي بالد املذاهب والنحل ،فالإنكليزي يذهب
�إىل ال�سماء من �أي طريق �شاء ،ولكن و�إن يكن ممك ًنا لكل واحد منهم �أن يعبد اهلل
ويخدمه على الوجه الذي ا�ستح�سنه� ،إال �أن دين الدولة هو الو�سيلة للتمول ونوال
الوظائف واملراتب ال�سامية ،فال ميكن لأحد �أن ينال وظيفة يف �إنكلرتة و�إرالند ما مل
يكن على مذهب الكني�سة الأ�سقفية ،وهذا احلظر جعل جل ذوي الوجاهة والنباهة
من حزبها ،ثم �إن �أكلريو�س هذه الكني�سة قد اقتدوا بالكني�سة الكاثوليكية يف �سنن
وخ�صو�صا يف �أخذ الع�شر من الرعية ،ويف النهم �إىل الت�آمر عليهم؛ لأن ركطر
كثرية،
ً
القرية �إن هو �إال بابا لو ا�ستطاع� ،إال �أنهم �أكرث ح�شمة وعفة من ق�سي�سي فرن�سا،
و�أخ�ص �أ�سباب ذلك هو كونهم يرتبون يف �أك�سفورد وكمربيج بعيدين عن ف�ساد املدن
الكبرية» .قلت :لعله حني كتب ذلك كان �إكلريو�س فرن�سا على غري ما نراهم يف هذا
الع�صر ،ف�إنهم الآن قدوة يف الف�ضائل واملحامد.
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وكذا يوجه قوله« :بعيدين عن الف�ساد»؛ ف�إن هاتني املدينتني الآن فيهما
من البغايا ما يكفي �أهلهما وغريهم معهم .ولو قال� :إن �أخ�ص �أ�سباب ذلك
هو كون ق�سي�سي الإنكليز يباح لهم الزواج لكان �أوىل .قال« :وال ينتدبون �إىل
رتب الكني�سة �إال �إذا بلغ �أحدهم من العمر ما ال يكون له فيه نهم» .قلت :حد
الق�سي�س �أن يكون بال ًغا من العمر �أرب ًعا وع�شرين �سنة ،ومتى عرف ف�ضله وعلمه
بعد ذلك يرقى �إىل درجة الأ�سقفية من دون تعيني �سن.
التوجه �إىل بر�ستول

وهنا فليفرح الوا ّدون ،وليكمد ال�شامتون ،ف�إن الدكطر «يل» عزم على التوجه
�إىل بر�ستول ليق�ضي فيها وظائفه الكنائ�سية مدة �شهرين ،ولكن لي�س بعد �أن نعيته
�إىل القارئني وال�سامعني؛ ومن ثم وجب علي �أن �أحلق به ،فف�صلت من تلك القرية
امل�شئومة �إىل لندرة ،ومنها �إىل املدينة املذكورة ،فبلغتها يف نحو خم�س �ساعات ،يف
خاللها وقف الرتل يف عدة مواقف ،وكان قد �أخرب �صاحبة املحل بقدومي وحايل،
فرن�ساويا� ،أي �أن يكون كثري البقول قليل اللحم ،فلما
طبيخا
و�أو�صاها ب�أن تطبخ يل ً
ًّ
مطبوخا من دون ملح على عادتهم ،لكنها احتفلت
كان امل�ساء �أح�ضرت يل طعا ًما ً
بي غاية االحتفال ،حتى ا�ستحييت من �أن �أذكر لها امللح.
وف�ض ًال عن ذلك ،ف�إن فرحي بر�ؤية الأ�سواق والديار والعواجل �أَنْ َ�سا ِنيه ،ثم
ملا قابلت الدكطر «يل» يف الغد �س�ألني عن الطعام ،فقلت له� :إنه كان بغري ملح،
ملحا على املائدة؟ فلم مل متلحه �أنت؟ ف�إنها خ�شيت
قال« :كيف �أمل حت�ضر لك ً
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�أن ت�ضع فيه ما تعافه» ،فقلت« :لو �أح�ضرت يل اللحم َّني ًئا لكنت �أطبخه ب�أنفا�سي،
خريا من عادتكم هذه املنغ�صة» ،قال« :ال ب�أ�س نَّبي لها
و�أملحه بدموعي ،وكان ً
املرة الثانية قدر ما تريده من امللح تفعل» ،ثم ملت �صاحبة املنزل على طبخها
الطعام غري مملوح ،فقالت« :هذا د�أبنا� ،أر�أيت ذلك املخلل الذي �أكلته البارحة؟
خ�سا باخلل».
لو �أنك �أعطيت زوجي خم�سني لرية ملا �أكله مع �أنه كان ًّ
جال�سا معهم على املائدة� ،إذ دخل طفل لها وهو و�سخ
وبينما كنت ذات يوم ً
و�سخا هكذا» ،فقالت« :قد غ�سلته
الثياب والطلعة ،فقال لها زوجها« :مل تغادرين الولد ً
هذا ال�صباح ،ولكن طبعه �أن ال يدع �شي ًئا من ثيابه نظي ًفا» .ثم جلَّا يف الكالم فما �أ�شعر
�إال وال�ست قامت ،وجاءت باملكن�سة لت�ضرب زوجها ،فهرب من ق َُّدامها ،ف�أقبلت جتري
وراءه وهو هارب ،فلما مل تلحقه غ�شي عليها من �شدة الغ�ضب ،فتداركها الرجل بالعرقي
وبغريه حتى �أفاقت ،مع �أنها كانت من �أهل ال�صالح وكان زوجها مبنزلة ن�صف ق�سي�س.
و�صف مدينة بر�ستول

ثم �إن بر�ستول هي من املدن القدمية ال بهجة لها وال رونق ،وهي �ضيقة
الطرقات قذرتها ،ولي�س لها ٍ
مما�ش رحيبة وال �ساحات ف�سيحة وال مقاعد
وال منتزهات ،وال حمال للقهوة �أو احلظ �سوى ملهى واحد ،وعدد �أهلها مئة
وخم�سون �أل ًفا ،وقَلَّ فيها وجود غريب ،وبيوتها اجلديدة ح�سنة ،ف�أما القدمية فال
ت�صلح ل�شيء ،ف�إن �صفحها �شبه زاوية منفرجة ،يبدو منه ت�س ّنم �سطوحها ،وجتد بني
البيت والبيت من فرق خالء تنبو عنه العني ،ون�سا�ؤها ي�شبهن ن�ساء الفرن�سي�س
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يف ا�ستدارة الوجه ،ولها نهر �صغري فيه بواخر وغريها م�سافته نحو �سبعة �أميال ي�أتيه
اجلزر واملد يف اليوم مرتني ،ومنه ت�سافر البواخر �إىل وال�س ،وقد �شرع يف بناء ج�سر
عليه من حديد ومل يتم لكرثة م�صروفه ،وعند هذا اجل�سر كانت حملة للرومانيني
ملا افتتحوا بريتانيا ،وقد بقي من �آثارهم حائط كانوا َي َتترَ َّ ُ�سون به((( ،قال م�ؤلف
�أبجدية الأوقات« :كان بناء بر�ستول يف �سنة  380قبل امليالد ،وكانت تعد من
املدن املح�صنة وا�سمها يف القدمي «كاير بريتو» �أي مدينة الربيتانيني» .انتهى.
واتفق بعد نزويل يف ذلك املحل �أن قدم القا�ضي ونزل فيه ،ويف الغد ح�ضر
نحو �أربعني رج ًال من �شرطة البلد وا�صطفوا لدى الباب ،ووقف اثنان ينفخان يف
أي�ضا
مرتديا بلبا�س �أحمر ،وكان القا�ضي قد لب�س � ً
�أبواق من ف�ضة ،ثم جاء �ضابط ً
لبا�سا �أحمر وعلى ر�أ�سه �شعر عارية �أبي�ض ،فدخال يف عاجلة نفي�سة ،وقف عليها
ً
رجالن الب�سان ك�سوة مزرك�شة بالذهب كما هي عادة خدام الأمراء ،ثم دخل
معهما رجل حامل �سي ًفا طوي ًال يف كعبه �صورة تاج ،وله ثالثمائة لرية يف العام
حلمل ال�سيف ،ثم ذهبوا �إىل دار احلكومة وكان عن �شمال العاجلة ثمانية من
ع�صيا من ف�ضة ر�ؤو�سها كاملباخر ،واثنان يحمالن مزاريق((( قد
ال�شرطة يحملون ًّ
غ�شيت �أعاليها بالف�ضة ،ويف كل �سنة يحتفلون به هذا االحتفال ،ف�إن القا�ضي ال
ي�ستقر يف البلدة ،و�إمنا ي�أتي �إليها �أربع مرات يف ال�سنة لف�صل الدعاوى اخلطرية يف
�أيام معدودات ،ويف مدة غيابه ينوب عنه �أنا�س يف ف�صل غري املهم.
((( َي َتترَ َّ ُ�سون بهَ :ي َّت ُقون به( .م).
((( مزاريق :رماح ق�صرية( .م).
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ويف بر�ستول كني�سة للطائفة املعروفة بالكويكر�س -وال�سني عالمة اجلمع-
وهم �صنف من الن�صارى �إال �أنهم ال يعتقدون باملعمودية وال بالقربان ،وال يقرءون
الإجنيل يف كنائ�سهم وال �صلوات معينة ،ولي�س لهم �شعائر معلومة وال ق�سي�سون
كما للن�صارى ،و�إمنا �أتقيا�ؤهم هم املتقدمون فيهم ،ومعابدهم عبارة عن بيوت ال
فيها فر�ش وال حماريب وال مذابح وال كتب وال �صور وال منابر ،ويقولون� :إن
�ضيا �إال بالروح ،فجميع الر�سوم والتكليفات والفرائ�ض
التدين هلل ال يكون ُم ْر ً
(((
كويكرا ،و�أنه ال يجب ت�أدية الع�شور
عندهم لغو  ،ويقولون �إن امل�سيح نف�سه كان ً
لر�ؤ�ساء الكنائ�س ،ويبقون �ساكتني �إىل �أن يوحى �إىل �أحد منهم يف زعمهم ،فيلقي
ما �أوحي �إليه يف ب�ضع دقائق ،وهو واقف ،ف�إذا فرغ قعد وا�سرتاح.
نف�سا ،جل�ست
وقد ذهبت مرة �إىل معبدهم فاجتمع فيه نحو مائة وع�شرين ً
الن�ساء يف اجلانب الأمين على دكك عليها زرابي ،وجل�ست الرجال على الأي�سر
على دكك متقابلة من دون َز َرا ِب ّي ،وجل�س يف �صدر املحل �أربعة رجال وثالث
عجائز على دكة عالية ،وجل�س دونهم خم�س عجائز وثالثة رجال ،وبقوا كذلك
�صامتني �ساعة ورب ًعا ،ثم قام رجل من �أ�صحاب الدكة العليا الذين كانوا �أقرب �إىل
الوحي و�ألقى على النا�س كال ًما وجي ًزا نحو خم�س دقائق ،معناه �أن ر�ضوان املوىل
بع�ضا
هو ب�أن يكون عقل العبد منجذبًا �إليه و�أنه �سي�أتي �أيام يعني فيها بع�ض النا�س ً
((( لغو :كالم لي�س له فائدة( .م).
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بالإر�شاد والهداية ،و�أن جزاء كل �إن�سان منوط بعمله وما �أ�شبه ذلك ،ومل يذكر يف
كالمه ا�سم امل�سيح وال ا�سم ُروح القد�س.
وبعد نحو ربع �ساعة قامت عجوز من �أ�صحاب الدكة الثانية ،فقام جميع
ْن�سا((( يف
احلا�ضرين وح�سرت الرجال عن ر�ؤو�سهم ،ف�إنه ال حرج على َم ْن ظَ لَّ ُم َقل ً
املعبد ،و�أخذت ت�صلي ب�صوت مرتع�ش خمتلج نحو خم�س دقائق ،فذكرت ا�سم
امل�سيح ومل تذكر روح القد�س ثم انف�ضوا.
و�شعار هذه الطائفة هو �أن رجالهم يلب�سون ُج َببهم((( مثنية على �أعناقهم
من دون �أطواق ،و�أن الن�ساء يلب�سن برانيط طويلة من قدام حتى تغم وجوههن
غالبا من احلرير ،وثيابهن من لون واحد .ومن مذهبهم
ً
وخ�صو�صا العجائز ،وهي ً
�أنهم يجتنبون موا�ضع احلظ واللهو وال�سكر ،و�أن ال يحلفوا بيمني ما ولو يف جمل�س
خريا وح�سبك بال�سفراء الذين ذهبوا منهم �إىل قي�صر
القا�ضي ،وال يرون يف احلرب ً
الرو�س عند ابتداء احلرب دليالً ،ومن �ش�أنهم االقت�صاد يف النفقات ،و�أن ي�ساعد
بع�ضا .وقد كانوا يف الزمن القدمي عر�ضة لال�ضطهاد والطرد ،ولكنهم
بع�ضهم ً
الآن �آمنون ،ولهم بع�ض خ�صائ�ص منها �إذا تكلموا مع �شخ�ص � ًّأيا كان خاطبوه
بلفظ املفرد بخالف عرف اللغة ،و�إذا ح�ضر �أحدهم جمل�س امللك ح�ضر بك�سوته
االعتيادية من دون و�ضع �شعر عارية ،وال ينزع برنيطته بيده ،و�إمنا ينزعها عنه �آخر،
((( مقلن�س� :أي يلب�س ال َق َل ْن ُ�سوة ،وهي غطاء للر�أ�س( .م).
((( ُج َببهم :نوع من ُم َقطعات الثياب ُتلب�س( .م).
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ويخاطبون كل واحد بلفظة يا �صاحب ،وال يتناف�سون يف الألقاب والنعوت ،وال
يحدون على ميت .وعندهم �أن الن�ساء يف الف�ضائل
يجودون بها على �أحد وال ُّ
واملناقب كالرجال ،وعدد هذه الطائفة يف بر�ستول �أكرث من ع�شر �آالف نف�س ،وال
يكاد يوجد بينهم فقري.
قال الفيل�سوف فلتري :لطائفة الكويكر معابد كثرية يف لندرة �أعظمها
املو�ضع امل�سمى «منيومنت» .زرته مرة مع م�ضيفي فاجتمع فيه نحو �أربعمائة رجل
وثالثمائة امر�أة ،وكانت الن�ساء �ساترات وجوههن ،وعلى ر�ؤو�س الرجال برانيط
كبرية ،واجلميع �سكوت ،فجزت بينهم ،ومل يرفع �أحد طرفه للنظر �إيل ،وبعد
�صمت نحو ربع �ساعة قام �أحدهم وح�سر عن ر�أ�سه ،ثم بعد �أن �أبدى بع�ض زفرات
بع�ضها ِم ْن ِفيه وبع�ضها من منخريه� ،ألقى على احلا�ضرين جم ًال م�شو�شة م�ضطربة
زعم �أنها من الإجنيل ،فال هو وال �أحد غريه فهم منها �شي ًئا ،وملا فرغ من ذلك
ان�صرفت اجلماعة ف�س�ألت م�ضيفي« :ما بال حكمائكم ير�ضون بهذا الهذيان؟»،
فقال�« :إنا م�ضطرون �إىل �أن نرخ�ص فيه؛ لأنا ال ندري هل ال�شخ�ص الذي يقوم
للخطبة يكون قيامه بوحي من الروح �أو احلماقة فن�صغي �إىل ذلك ونحن �صابرون
أي�ضا للن�ساء يف الكالم.
مرتابون ،بل نرخ�ص � ً
وقد يتفق �أن يوحى �إىل اثنني �أو ثالثة يف وقت واحد ،فمن ثم يقع �ضجيج
ولغط يف بيت اهلل» ،فقلت�« :ألي�س فيكم �إذًا ق�سي�سون؟» ،قال« :ال و�إنا لنجد
�أنف�سنا بدونهم يف حال �أح�سن» ،ثم تال من كتاب ما معناه �أن اهلل تعاىل مل ير�ض
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إخراجا ل�سائر امل�ؤمنني منه ،ثم
�أن نعني �أح ًدا لقبول روح القد�س يف �أيام الآحاد � ً
قال« :احلمد هلل على �أنا نحن دون �سائر النا�س ال ق�سي�سني لنا ،ومل نرتك ولدنا
عند مر�ضع �إذا كان عندنا لنب يغذوه».
قال« :وانت�شار مذهبهم كان يف �إنكلرتة �سنة  ،1642وذلك عند ما ظهر
فيها ثالثة مذاهب �أو �أربعة �أ�ضرمت فيها نار احلرب بني الأهلني تعب ًدا هلل تعاىل،
فقام �إذ ذاك رجل ا�سمه جورج فوك�س من كورة يقال لها «لي�س�سرت» ،وكان ابن
رجل ن�ساج للحرير ،ف�أخذ يعظ النا�س وهو ابن خم�س وع�شرين �سنة ،وكان � ًّأميا
حميد ال�سرية ،لكنه كان معتو ًها فكان يلب�س جل ًدا من ر�أ�سه �إىل قدمه ،ويطوف
مقبحا على احلرب وعلى �أهل الكني�سة ،ولو �أنه ذم الع�سكر
من قرية �إىل �أخرى ً
وحدهم ملا كان لقي ما يخاف منه� ،إال �أنه ملا كان ذمه موج ًها �إىل ر�ؤ�ساء الدين ،مل
يلبث �أن قب�ض عليه و�أح�ضر بني يدي قا�ضي دربي وهو على ذلك الزي وقلن�سوته
«قبحا لك� ،أمل تعلم
اجللد على ر�أ�سه ،فبادره �أحد اجلند بلكمة على خده ،وقالً :
�أنه ينبغي لك �أن حت�ضر بني يدي القا�ضي حا�سر الر�أ�س؟» ف�أدار له فوك�س خده
حبا باهلل.
الثاين ،والتم�س عليه �أن يلكمه لكمة �أخرى ًّ
ثم تقا�ضاه القا�ضي ميي ًنا قبل �أن ي�س�أله فقال�« :إين لن �أتخذ ا�سم اهلل
بالباطل �أب ًدا» ،فغاظ ذلك القا�ضي حتى �أر�سله �إىل دار املجانني يف دربي؛ ف�سار
وهو يحمد اهلل على ذلك ،فلم ي�أل امل�أمورون بجلده جه ًدا ،فكان فوك�س يت�ضرع
�إليهم �أن يزيدوه من هذه النعم ل�صالح نف�سه فما ردوا طلبته ،ولكنهم عجبوا منه،
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ف�أخذ ٍ
حينئذ يعظهم وينذرهم فت�ضاحكوا منه �أو ًال ،ثم �أ�صغوا �إليه وارتاحوا لقوله،
و�صدقه كثريون منهم ،ثم ملا �أخرج من ال�سجن جعل يطوف يف البالد ومعه اثنا
ّ
أي�ضا للجلد
فعر�ض نف�سه � ً
ع�شر رج ًال ممن متذهبوا مبذهبه وهو يذم �أهل الكني�سةَّ ،
مرة بعد مرة ،فلما �أخذ يو ًما �إىل مو�ضع النكال �ألقى على احلا�ضرين خطابًا بغاية
نف�سا وا�ستمال الباقني �إىل حماماته
احلما�سة ،فهدى منهم �إىل مذهبه خم�سني ً
حتى �أنقذوه من تلك الورطة ،وجعلوا بدله الق�سي�س الذي ت�سبب يف معاقبته.
بع�ضا من جند كرومول ،ف�أنكروا احلرب و�أبوا اليمني ،ف�أمر
أي�ضا ً
ثم ا�ستمال � ً
ب�أن يقب�ض عليهم �إذ مل يكن يريد � َّأن فرقة من النا�س ال تحَ ُّ�ض على القتال ،فقب�ض
عليه وملئت ال�سجون منهم� ،إال �أن �ش�أن اال�ضطهاد �أن يزيد يف عدد الدخالء،
أي�ضا ،والذي زاد يف هذه -ال�شيعة
فزادوا ثبا ًتا يف معتقدهم ،و�آمن لهم ال�سجان � ً
�سرا ميكنه من التكلم مبا يخالف
ف�ض ًال عما ذكر هو� -أن فوك�س كان يعتقد ب�أن له ًّ
عادة الب�شر ،ف�أخذ يرجف ويرتع�ش َوي َت َ�أ ّوى((( ،ويكظم نف�سه ويتنف�س ال�صعداء،
فلم يلبث �أن �صار له دربة بالوحي عظيمة ،حتى مل يعد يقدر على الكالم �إال
به ،وكانت هذه �أول منحة �أفادها لتالميذه ،ف�أ�سرعوا يف حماكاة �إمامهم يف تغيري
ال�سحنة واالرتعا�ش عند هبوط الوحي عليهم جهد امل�ستطيع ،ومن َث َّم �سموا
«كويكر�س» �أي مرتع�شني.
((( َي َت�أَ َّوى :ي�ضم بع�ضه �إىل بع�ض( .م).
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جهرا بح�ضرة
�أما العامة ف�إنهم نبذوهم ،واتفق مرة �أن قال فوك�س لأحد الق�ضاة ً
جمع كبري« :احذر لنف�سك يا �صاح ،ف�إن اهلل يعاقبك �سري ًعا على ا�ضطهادك الأطهار»،
وكان هذا القا�ضي مول ًعا بال�شراب وكان ي�سكر يف كل يوم ،فاعرتاه بعد يومني فالج
حكما بحب�س بع�ض الكويكر�س ،فخلج قلوب
�أودى به ،وكان يهم �إذ ذاك ب�أن مي�ضي ً
�سببا عن ا�ضطهاده الرجل الطاهر ال عن �إدمانه على ال�شرب،
النا�س �أن موته كان ً
�سببا يف اجتذاب كثري من النا�س �إىل مذهب الرجل �أكرث
ف�صار هذا املوت الفجائي ً
من �ألف موعظة و�ألف َّلية((( .فلما ر�أى كرومول عددهم يتزايد يف كل يوم رغب يف
�أن ي�ستميلهم �إليه ،فعر�ض عليهم املال ف�أبوه ،فقال يو ًما« :لعمري �إن هذا الدين هو
الدين الوحيد الذي مل ن�ستطع �أن نغلبه باملال» ،ثم �صاروا عر�ضة لال�ضطهاد يف عهد
كرلو�س الثاين ،لي�س لأجل الدين ولكن المتناعهم من �أداء الع�شر للأكلريو�س
وخلطابهم الق�ضاة «ب�أنت» ،والمتناعهم من اليمني التي يوجبها ال�شرع.
ويف �سنة  1675قام رجل من �أهل �سكوتالند ا�سمه روبرت باركلي ،وقدم
للملك معذرة عن الكويكر�س ،وهي من �أح�سن ما كتب يف هذا الباب� ،إذ مل
يرتكب فيها �شي ًئا من التمجيد والإطراء ،و�إمنا �أودعها الكالم احلق والن�صح
ال�سديد ،وكتب يف �آخرها�« :إنك قد ذقت احللو واملر ،والنعيم والب�ؤ�س ،ف�إنك
طردت من البالد التي ملكت فيها ،و�شعرت بثقل الظلم ،فكان ينبغي لك �أن
تعلم �أن الظلم مقت عند اهلل والنا�س ،ف�إن كان قلبك ال يلني بعد تلك املحن
واخلريات ،ون�سي اهلل الذي مل ين�سك يف ب�ؤ�سك ،ف�إن �إثمك يكون �أعظم،
((( ل ََّية :ن�صيحة( .م).
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وهالكك �أ�شد ،ف�إياك من الإ�صغاء �إىل ما يطريك به �أهل ديوانك ،بل ا�صغ �إىل
�صوت ال�ضمري الذي لي�س من �ش�أنه الإطراء وال التمليق« ،من �صاحبك الأمني
و�أحد رعيتك روبرت باركلي».
و�أعجب من ذلك �أن هذه الر�سالة مع كونها �صدرت من رجل خامل الذكر،
فقد جنعت يف قلب امللك ،حتى كف اال�ضطهاد عنهم ،ويف هذه الأثناء ظهر وليم
بن النبيه ،وبث مذهب الكويكر�س يف �أمرييكا �إىل �أن قال« :ولي�س لأهل املذهب يف
�إنكلرتة �أهلية لأن يكونوا من �أهل جمل�س امل�شورة ،وال �أن يتولوا املنا�صب العمومية
المتناعهم من اليمني مما ال بد منه يف الأمرين ،فجل ك�سبهم املال �إمنا هو من
التجارة ،وحيث كان غنى الأوالد �إمنا هو من كد والديهم كان لهم مطمح �إىل ك�سب
ال�شرف والأزرار والقفازين ،وي�ستحيون من �أن يقال لهم كويكر�س فيذهبون مذهب
الربوت�ستانط ليكونوا يف عداد �أهل ال�سمت والطراز» �إلخ.
أي�ضا كني�سة لليونيتاريني ،ومعناها املوحدون ،يعتقدون بوجود
ويف بر�ستول � ً
ب�شرا ،و�أنه �إمنا قيل له :ابن اهلل من قبيل
�إله واحد فقط ،و�أن عي�سى امل�سيح �إمنا كان ً
أي�ضا ل�سليمان ابن داود ،وهم يف البلد �أ�صحاب وجاهة وثروة.
التعظيم ،كما قيل � ً
وفيها � ًأي�ضا زمرة ت�سمى �شيعة �سويدنربغ ،اعتقادهم �أن اهلل واحد �أحد ،و�أنه
ظهر يف نا�سوت امل�سيح ،و�أن ج�سم امل�سيح هو املراد بقولهم االبن ،و�أن الالهوت هو
الذي يقال فيه� :إنه الأب اخلالق ،وباجلملة ف�إن امل�سيح هو عندهم االبن وروح القد�س
تقريبا.
ومظهر الالهوت .ومن�شئ هذا املذهب رجل جرماين ظهر منذ �ستني �سنة ً
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ومن �شططهم �أنهم ي�ؤولون كل لفظة وردت يف التوراة مبعنى غري الظاهر،
في�ؤولون لفظة �سورية مث ًال بالعلم واملعرفة ،وخيل م�صر باملنعة ،واجلبل باحلماية،
�ضخما ال يكاد القارئ يختمه يف ب�ضع �سنني.
وقد �ألف �سويدنربغ يف ذلك م�ؤل ًفا ً
�سذجا
ومن كالمه ملا كان للكلمة ا�ستعماالت كثرية ،وكان امل�سيحييون الأولون ً
يفهمون كل �شيء على ظاهره ،فرقوا الالهوت ،فجعلوه ثالثة �أقانيم ،فاعتقد به
كذلك من خلفهم �إىل �أن قال :لأنه ما �أحد يدخل ال�سماء وهو يعتقد بثالثة �آلهة.
ويف بر�ستول مرقب فيه مق�صورة عالية مظلمة لها كوة يف �أعالها مر�آة ،يقع
عليها نور ال�شم�س فرتت�سم �ضواحي املدينة به على مائدة لها �سطح جموف ،فريى
الناظر فيها النهر وال�شجر والرجال والن�ساء واملا�شية ،فيخيل له �أنه بينهم .وقيل:
�إن رج ًال ر�أى يف هذه املائدة زوجته متا�شي رج ًال وهو يقبلها فعرفها ،فلما رجع �إىل
داره خا�صمها خ�صا ًما �أوجب الفراق.
وكانت �صاحبة املحل الذي نزلت فيه مولعة باملزمرة ،وهي �إمرار اليد على
وجه �إن�سان حتى يغيب عن الإدراك ،وهي ن�سبة �إىل رجل من�ساوي ا�سمه مزمر،
فا�شتقوا منه فعالً ،يقال :مزمره �أي عاجله ب�إمرار اليد؛ وذلك �أنهم يعتقدون �أن يف
بع�ض الأج�سام خا�صية ت�ؤثر يف غريها على مقت�ضى ما ينويه امل�ؤثر ،وقد �سمعت
من ال�ست املذكورة �أن بع�ض الأطباء مزمر خادمة لها حتى َخثرَ َ ت((( نف�سها ،ثم
مل�س من ر�أ�سها مبعث الأنفة واملدافعة ،وقال لها� :أنت دميمة» ،فقالت« :ال بل �أنا
�أح�سن خلق اهلل وج ًها» ،ثم مل�س مبعث الكرم ،فقالت« :بالباب م�سكني خذوا
((( خرثت نف�سها :ثقلت واختلطت( .م).

227

من مالطة �إىل �إنكلرتة

227

هذا الدرهم و�أعطوه �إياه» ،ثم مل�س مبعث الغ�ضب فجعلت تهيج وت�شعث �شعرها،
ف�أراد �أن يرجعها �إىل حالتها ،وارتاب يف ا�ستطاعته على ذلك فلم يقدر ،وبقيت
اجلارية كذلك هائجة م�ضطربة؛ وذلك لأنك �إذا �أثرت يف �شخ�ص و�أحلته عن
حالته و�شئت رده لزمك �أن تعتقد اعتقا ًدا يقي ًنا ب�أنك م�ستطيع عليه.
فلما تبني له عجزه ا�ستدعوا بطبيب �آخر ،فحاول �أن يخرجها من قوة
ت�أثري الأول بوا�سطة الإمرار فلم يتم له ذلك بالكلية ،و�إمنا �أ�ضعف منها �أثر الأول
�إ�ضعافًا ،فباتت على تلك احلالة ،وملا �أ�صبحت خف ما بها ثم �شفيت ،ويقال� :إنه
�إذا �أمر ال�شخ�ص امل�ؤثر فيه بقتل �إن�سان قتله� ،أو بق�ضاء حاجة ق�ضاها دون تلبث،
حتى �إنه ليفعل ما فيه �ضر نف�سه .و�إنه يدل على �أ�شخا�ص و�أماكن مل يكن ر�آها
من قبل وينعتها كما هي.
واتفق �أن جارية ال�ست املذكورة �أ�صابها ورم يف وجهها عن وجع �ضر�س،
ف�أجل�ستها على كر�سي ومزمرتها حتى غ�شيها �سبات ،ويب�ست جوارحها ،ف�أخذت
�سيدتها تنفخ عليها ،وما زالت بها حتى �شفتها باملرة ،ومرة �أخرى �أجل�ستها �أمامي ثم
لوت يديها �إىل �صدرها ثم �أمرت يديها على وجهها ،فما لبثت �أن غم�ضت عينيها،
ف�أمرتها �أن مت�شي من ذلك املحل �إىل غرفة ،فم�شت وعيناها مغم�ضتان ،و�سيدتها
مم�سكة بها خيفة �أن ي�صدم ر�أ�سها �شيء ،فلما و�صلت قالت املخدومة�« :أين
تريدين القعود ،على الكر�سي �أم على الأريكة؟» ،فقالت« :بل على الكر�سي»،
فقالت لها« :لك ذلك» فجل�ست ،ف�س�ألتها عن �أي �شيء ي�شتغل فالن به ،فقالت:
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«هو ناظر �إىل �ساعته» ،قالت« :كم ال�ساعة الآن؟» ،قالت« :احلادية ع�شرة وربع»
فنقلت �إ�صبعها �إىل مو�ضع �آخر من دماغها وقالت�« :أخط�أت» ،فقالت« :بل خم�س
دقائق بعد الظهر» ،ثم �أمرتها بالغناء فغنت ثم بال�ضحك ف�ضحكت ،ثم �س�ألتها عن
خادمة لها كانت قد ذهبت �صباح ذلك اليوم �إىل �أمها ،ماذا ت�صنع؟ فقالت�« :إنها
الآن تكلم �أمها يف �ش�أنك ،وتطلب منها �أن تكلمك لتعفيها من املزمرة ،و�إنها
تتمنى �أن تراك مرة متزمرين �أح ًدا» ،فلما رجعت اخلادمة يف الغد �س�ألناها عن ذلك
ف�أجابت مبا ذكر ،ثم �إنها نفخت عليها و�أمرت عليها يديها �صع ًدا ف�أفاقت.
إنكارا لها �أهل
وهذه اخلا�صية قد �شهرت يف فرن�سا ًّ
جدا و�أ�شد النا�س � ً
الكني�سة والأطباء ،ف�إن االعتقاد بها يوجب ال�شك يف النبوة وي�صدف املر�ضى
عن الأطباء ،و�س�أذكر يف و�صف باري�س ما جرى بيني وبني �إحدى ه�ؤالء الن�ساء
ويف هذا القدر الآن كفاية.
رحلة �إىل بع�ض جبال وال�س

ثم �سافرت من بر�ستول ق�صد �أن �أرى بع�ض جبال وال�س فين�شرح �صدري؛
لأن بالد الإنكليز كلها كما ذكرت �ساب ًقا عبارة عن حقول ومروج ،وهي و�إن
تكن نا�ضرة �إال �أنه ال �شيء يبعث على �إدارة الفكر و�إجالة اخلاطر كر�ؤية الأماكن
املختلفة نحو �أن يكون فيها �سهل وجبال و�آكام((( و�أودية ِوغ َيا�ض فكلما تعددت
املناظر للعني كرثت اخلواطر يف الذهن ،وتنوعت الهواج�س يف ال�صدر.
((( �آكام :روابي وتالل �صغرية( .م).
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ف�سافرت يف الباخرة فبلغت فر�ضة ت�سمى «نيوبورت» �أي املر�سى اجلديد يف
نحو �ساعتني ون�صف فبت هناك تلك الليلة ،ويف الغد �س�ألت عن �أقرب اجلبال،
فقيل يل�« :إذا طلعت هذه العقبة ظهر لك» .فطلعتها ودللت على جبل ي�سمى
«لندوغو» وهي كلمة وال�سية؛ لأنه ال يوجد يف لغة الإنكليز كلمة تنتهي بحرف
ما�شيا؛ �إذ مل �أجد راحلة تبلغني �إليه.
الواو ،ف�سرت �إليه ً
فكنت �أ�س�أل املارين عن مقدار بعده فكان بع�ضهم يقول� :سبعة �أميال
وبع�ضهم خم�سة وبع�ضهم �ستة ،ف�س�ألت عن بلدة �أ�سرتيح فيها ف َُد ِلل ُْت على قرية
بع�ضهم ي�سميها مدينة ،وبع�ضهم قرية ،وبع�ضهم بل ًدا ،وهي عبارة عن �ستني بي ًتا.
بي�ضا لعدم
ف�س�ألت عن مطعم فدللت على بيت م�شهور عندهم ،ف�أردت �أن �آكل ً
بي�ضا» ،فقالت:
وجود اللحم وال�سمك عندهم ،فقلت ل�صاحبة املحل�« :إين �أريد ً
«لأي �سبب؟» قلت« :للأكل» ،قالت« :ما ثم بي�ض يف هذا الأوان» -مع �أنه كان
يف ال�صيف -ف�أحلحت عليها فبعثت من ط ََّوف يف القرية حتى جاء ببي�ضتني بعد
اجلهد ،فقلت« :اقليهما بال�سمن» ،فلم تفهم ف�أعدت عليها الكالم ،فقالت« :تريد
�أن تك�سر البي�ض يف ال�سمن؟» ،قلت« :نعم» ،قالت« :فما يكون هذا �إغالء؟»
قلت« :بل هو قلي» ،قالت« :هذا مما مل �أفعله يف عمري قط ف�صفه يل» ،قلت:
«ت�ضعني املقالة �أو ًال على النار ،ثم ت�صبني فيها ال�سمن حتى يذوب ،ثم تك�سرين
البي�ضتني فيه ،و�أنا �أتوىل بعد ذلك �أمرهما ،قالت« :فالأوىل �أن تتواله من الآن
وتقليهما كما ت�شاء».
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إ�شعارا بجهل ه�ؤالء القوم �أدنى �أنواع الطبخ،
و�إمنا �أوردت هذه الواقعة � ً
واملتفننون منهم يقلون البي�ض مبائه ومن حتته لباب اخلبز .ثم �إن هذا اجلبل ،و�إن
يكن منظره يف احلقيقة مما ت�سرح فيه العني وين�شرح به ال�صدر بالن�سبة �إىل بالد
الإنكليز املحتتنة(((� ،إال �أنه بالن�سبة �إىل بالدنا يعد دكًّ ا �أو �أكمة.
واعلم �أن �أهل وال�س هم �أهل �شجاعة وب�سالة ،وهم ا َحلر ُِّي َون ب�أن يقال لهم:
بريتانيون ،ف�إنهم مل يربحوا يف منعة ،ولهم لغة خا�صة بهم� ،إال �أن كرباءهم و�أغنياءهم
يتكلمون بالإنكليزية ،ولكرثة مكاتب الإنكليز فيها الآن �أقبلوا على تعلم لغتهم،
غري �أن لغتهم الأ�صلية مل تزل م�ستعملة ،وهي ت�شتمل على بع�ض حروف احللق
كاللغات امل�شرقية ،ويقال� :إنها ت�شبه لغة �أهل بريتون من فرن�سا �أو �إنها هي بعينها.
والتمدن والت�أدب عند الفالحني هنا �أقل منهما عند فالحي �إنكلرتة ،وقد
كانت بالدهم يف الزمن القدمي م�ستقلة بنف�سها ،و�أول من �أحلقها بحكومة الإنكليز
كان �إدورد الأول ،وذلك يف �سنة  1282عند موت �أمريهم «لويلن» ،لكنهم بقوا
بعدها يحاولون اال�ستقالل �إىل �أن رزق امللك امل�شار �إليه ول ًدا يف �سنة 1284
خا�صا بويل العهد يف بيت امللك،
ف�سماه من دهائه �أمري وال�س وبقي هذا اللقب ًّ
ويقال� :إن امللك حني �سمى ابنه �أمري وال�س حمله على ذراعيه ،وقال لر�ؤ�ساء
وال�س بلغتهم�« :أخ دين» ومعناه هذا بلديكم وملككم ،ف�صارت هذه الكلمة
�شعارا يكتب على تر�س �أمري وال�س �إىل يومنا هذا.
ً
((( املحتتنة :امل�ستوية( .م).
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ويف �أبجدية الأوقات �أن �أهل وال�س كانوا ي�سمون قدميًا «�صلت�س» وهم �أ�سالف
الربيتانيني ،وكانوا �أول من �سكن بريتانيا ،ولفظة «بريتانيا» ت�شمل �إنكلرتة و�سكوتالند
ووال�س ،وكانت ت�سمى «البيون» وهم �إىل الآن ي�أنفون من �أن يقال لهم� :إنكليز.
ثم احتدت (وال�س)((( ب�إنكلرتة ،وعدت منها ب�أمر جمل�س امل�شورة ،وذلك يف
�سنة  .1535ف�أما �إرالند ف�إن �إحلاقها ب�إنكلرتة كان يف �سنة .1810
العودة �إىل بر�ستول

ثم رجعت �إىل بر�ستول ،وتعرفت ب�أحد �أفا�ضل الإنكليز الذين �أولعوا بحب
اللغات ال للتفاخر وال للتك�سب ،ويقال له :دكطر «جون نيكل�سن»؛ و�إمنا لقب
بدكطر لأنه كان در�س الفل�سفة يف بالد النم�سا ونال هذه الدرجة ،ف�إن لفظة
الدكطر يو�صف بها كل من الطبيب والرباين والفيل�سوف على حد �سوى ،وكان
أي�ضا لغتنا ،ولكن مل يكن �سمعها قط من �أهلها ،فلما كنت �أن�شده منها
قد تعلم � ً
كان يطرب غاية الطرب .فدعاين �إىل �أن �أزوره يف حمله الكائن يف بلدة برنيث
من �شمايل �إنكلرتة ،فلما ر�أيت �أن م�سامرته غنم و�إجابته حتم وعدته بذلك ،ثم
ملا فرغت مدة الدكطر «يل» من بر�ستول عزم على الرجوع �إىل القرية امل�شئومة،
ف�سافر قبلي ب�أيام ،ف�سرت لأرى بلدة «باث» فبلغتها يف نحو ع�شرين دقيقة ،ف�أول
ما دخلتها ر�أيت امر�أة تغني وغال ًما ي�ضرب بال�سنطري املعروف عندنا ،ولكن على
((( اعتمدنا يف �إ�ضافة ما بني القو�سني على الطبعة الأوىل لي�ستقيم املعنى( .م).
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بع�ضا عن ا�سم الآلة فلم يعرفها ،ف�س�ألت العازف به ،فقال ا�سمه:
�أحلانهم ،ف�س�ألت ً
«دل�سمر» وهو من الالتينية م�شتق من احلالوة.
يف «باث» و «جلتنهام»

و«باث» هذه بلدة ظريفة ،بنا�ؤها من احلجر ،وموقعها بني �أودية نا�ضرة وتالل
بهيجة ،وهي م�شهورة مباء معدين ُي ْ�س َت َح ُّم فيه؛ ولهذا �سميت با ًثا �أي حما ًما،
وهي مقر الكرباء والأغنياء وال�سيما املتقاعدين من ال�ضباط وغريهم ممن كانوا
يف الهند ،و�أهلها ينفرون من الغريب وي�سلقونه ب�أل�سنتهم ،وكذا هي �سائر بلدان
الإنكليز غري املطروقة من الغرباء.
ثم رجعت �إىل بر�ستول و�سافرت �إىل جلتنهام ،فبلغتها يف �ساعتني ،وهذه
املدينة معدودة عند الإنكليز من �أظرف املدن حل�سن بنائها  -ف�إنه من احلجر -
ولنظافة طرقها وكرثة الأ�شجار يف �ضواحيها ،ولكن لي�س فيها حمال للهو والقهوة
وال مطاعم ح�سنة ،وقد �أردت �أن �أتغدى يف الظهر فلم �أجد �شي ًئا عتي ًدا فا�ضطررت
وا�شترُ ِطَ علي �أن ال �أدخن.
�إىل ال�شواء من ال�ض�أن ْ
من كلو�سرت �إىل �أك�سفورد

ثم �أردت �أن �أ�سافر �إىل �أك�سفورد ،فقيل يل� :إنه ال ميكن ذلك �إال �إذا رجعت
�إىل كلو�سرت ،فعدت وملا دخلت البلد �إذا بزحام وخلق كثري ،ف�س�ألت عن �سبب ذلك،
فقيل يل� :إنه عيد ا�ستئجار اخلادمني واخلادمات ،وذلك �أن املخدوم ي�ست�أجر خادمة
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�إىل �أجل ،فال ميكن للأجري �أن يخليه �إال لأ�سباب ،ومع هذا الزحام وال�ضجيج فلم
يكن من �شيء ُيرنى((( �إليه �إال بن ًتا كانت مت�شي على خ�شبتني.
وهذه البلدة هي حمل �صنع احلديد ،وهي قدمية قذرة كاظمة((( للقلب،
ثم اجتزت بعدة بلدان منها ا�ستورد فيها معامل اجلوخ ثم �إىل �أك�سفورد  -وقد
تقدم ذكر ذلك  -ثم �إىل القرية ،وكنت قد ا�ست�أجرت بي ًتا فيها ي�شتمل على
�أربعة م�ساكن ،وفر�شته على قدر ما اقت�ضى احلال على «متمكن غري �أمكن»
وا�ستخدمت رج ًال يزرع يف َم ْب َق َل ِته((( ما ال بد منه من البقول �أولها البطاط�س،
للهم ،فلم �ألبث �أن فجعت بولد
تنفي�سا للكرب وت�سلية ّ
و�أخذت �أت�شاغل بذلك ً
يل ،وحيث مل يكن يف القرية وال فيما يليها طبيب يوثق بعلمه -ف�إن املتطببني يف
بالد الفالحني �إمنا هم نفاية �أطباء املدن� -أ�شفقت على الباقي فرحلت من القرية
قا�ص ًدا لندرة ،وغادرت البيت كما هو.
علي – بادئ بدء((( �أن �أكلم كاتب اجلمعية و�أخربه مبا �أ�صابني ،فلما
وكان َّ
قابلته غلبني النحيب والبكاء حتى انقطعت عن الكالم ،فا�ستعظم ذلك مني
على �سني ،ف�إن الإنكليز قلما يبكون على فائت .ثم ملا �أعلمته بال�سبب و�شكوت
له ما القيت يف القرية ،و�أين �أخ�شى �أن �أموت قبل جناز الرتجمة ر�أى �أن الإبقاء
((( ُيرنى �إليهُ :ينظر �إليه( .م).
((( كاظمة :كامتة( .م).
((( َم ْب َق َل ِته� :أر�ضه( .م).
((( بادئ بدء :ال�شيء الذي يفعل �أوالً( .م).
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على حياتي هو ال�صواب ،و�أن الأوفق يل وللتوراة �أن �أمكث يف كمربيج؛ لأكون
غري بعيد عن الدكطر «يل».
واتفق مدة مكثي يف لندرة �أن وقع �ضباب كثيف دام �سبعة ع�شر يو ًما حتى
نهارا لتهدي �أيدينا �إىل �أفواهنا .فر�أيت اجلالء
احتجنا يف بع�ضها �إىل �إيقاد امل�صباح ً
�أجلى و�أوىل ،فمن َث َّم �سرت �إليها فبلغتها بعد نحو �أربع �ساعات ،وهذه املدينة ال
ملهى بها وال حظ �سوى م�شاهدة املدار�س والأ�ساتذة واملتعلمني ،وهم من التكرب
وال�صلف مبكان �إخوانهم طلبة العلم يف �أك�سفورد ،وبعد و�صويل بيوم جرى النزاع
واللكام ما بني �أهل املدار�س و�أهل البلدة كما جرى يف �أك�سفورد ،وفيها تعرفت
ببع�ض ف�ضالء الإنكليز ممن عنوا بالعربية ،منهم الفا�ضل م�سرت وليم�س الذي هو
خم�سا وع�شرين مقامة
الآن مدر�س فيها ،والفا�ضل م�سرت بر�سطون الذي ترجم ً
من مقامات احلريري �إىل الإنكليزية.
جزءا من املقامات ،وكان الذي
علي ً
ومنهم الفا�ضل م�سرت جون برطون قر�أ َّ
يهوديا كان يعلمه لغته ،و�إنه غاب عنه مدة ف�س�ألني عنه تلميذه ذات
َع َّرفني به ًّ
يوم ،فقلت« :ال �أدري �أين هو؟ و�إمنا الح يل من �سيماء وجهه حني جاءين �أن يف
�شرا» ،ثم مل يلبث �أن �شهر عنه يف البلد �أنه كان ي�ضاجع بنته وهي دون
�أماقيه ًّ
الع�شر �سنني ،وكان ذلك دابه معها مدة مديدة ،فحكم عليه بالنفي امل�ؤبد ،وقد
�أَ ِد ْب ُت عند �أحد �أعيانهم وهو �أحد �أع�ضاء جمل�س امل�شورة العام ،و�إذ كنا واقفني
�شخ�صا يهم ب�أن يدنو مني ليكلمني،
يف املجل�س نتحادث ملحت من بني القيام ً
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فدنوت منه ،فقال يل« :قد طاملا �أردت �أن �أ�س�ألك عن �شيء يف بالدكم ،فهل تمَ ُ ُّن
علي باجلواب؟» ،قلت« :ما هو» ،قال�« :إذا برك اجلمل �أي�ستطيع �أن يقوم وحده؟»،
قلت« :لو �س�ألتني عن الظعائن((( لأخربتك ،ف�أما اجلمل فال �أدري».
�إىل بلدة الدكطور نيكل�سن

ثم ملا حان وقت تعطيل املدار�س قبل عيد امليالد ،تذكرت ما وعدت به
�صديقي الدكطر «نيكل�سن» ،فمن َث َّم �سافرت �إىل لندرة ،ومنها �إىل دارنكطون،
فبلغتها بعد نحو اثنتي ع�شرة �ساعة قا�سيت فيها من الربد والتعب ما مل �أقا�سه
يف عمري كله ،وهنا ينبغي �أن يالحظ �أن ال�سفر يف �سكة احلديد و�إن يكن �أ�سرع
و�أ�سهل� ،إال �أنه يف بالد الإنكليز معنت مكمد(((؛ لأن الغريب ال يجد من الركاب
من يدل عليه بحرمة ال�سفر والتعب فيكامله ،فرتى كل واحد بيده �صحيفة الأخبار
يطالعها م�ساء �سفره كلها.
ت�سخطه(((،
و�إذا وقف الرتل ال يجد �شي ًئا من امل�أكول وامل�شروب ما يفث�أ ُّ
ولي�ست القهوة عندهم �إال ماء َد ِخن((( �سخن؛ ولهذا كان �أكرث الإنكليز ي�سافرون
النهار كله وال ي�أكلون �شي ًئا من حوانيت املواقف ،و�إمنا يتزودون الطعام وال�شراب
((( الظعائن :اجلمال امل�سافرة( .م).
((( ُم ْع ِنت� :شاق ،و ُمكْ ِمد :حمزن( .م).
ت�سخطه :يك�سر حدة غ�ضبه( .م).
((( يفث�أ ُّ
((( َد ِخن :متغري الرائحة( .م).
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من ديارهم ،وهو يف احلقيقة �أوىل ،ف�أما مواقف فرن�سا ف�إن فيها كل ما �ألفه الإن�سان
يف بيته ،على �أن باعة امل�أكول وامل�شروب يف بالد الإنكليز �أ�شد خلق اهلل �شططًا(((؛
ف�إنهم يتقا�ضون على فنجان قهوة الدخن ن�صف �شلني.
�صباحا فو�صلت �إىل برنيث يف احلادية
ثم �سافرت من دارنكطون يف ال�ساعة الثامنة ً
بعد الظهر ،ومررنا يف خالل ذلك بعدة قرى ومدن ،من �أعظمها بر�سطون� ،سكانها نحو
مائة �ألف نف�س ،وهي مدينة �شغل ومتجر� ،شهرية مبلتقى الأرتال فيها ،مير بها يف كل
يوم �أكرث من مائتي رتل ،وهو عبارة عن �صف عواجل متنا�سقة بع�ضها �إىل بع�ض ،وكان
الربد ٍ
وقتئذ عار ًما والثلج مت�ساقطًا ،فلما بلغت برنيث �س�ألت عن مقام الدكطر «نيكل�سن»
�شهريا يف البلد ،فلما ر�آين رحب بي غاية الرتحيب ،و�أنزلني يف داره
ف�أر�شدت �إليه لكونه ً
خريا.
خري منزل ،و�أكرمني مبا ال مزيد عليه فجزاه اهلل عني ً
جدا؛ لأنه يحوي جبا ًال و�أودية ،و�أعظم جباله
ثم � َّإن �إقليم برنيث َح َ�س ٌن ًّ
هل فلن ،ارتفاعه نحو ثالثة �آالف قدم ،وهو خم�صو�ص مبعادن الفحم ،و�أهل البلد
نحو �سبعة �آالف ،ويف �أول يوم من �إبريل ُح ِ�ش َد ْت النا�س يف الطرق ومعهم �أعالم
و�آالت طرب ،ف�س�ألت �صديقي عنها ،فقال� :إن جمعية هنا ت�سمى جمعية �أالد
بع�ضا ،في�صنعون
من �ش�أنهم �أن يجتمعوا يف كل ثالث �سنني مرة ملوا�ساة بع�ضهم ً
وليمة يف هذا اليوم ويتلون ما تقرر عندهم من الرتتيب ،ثم ين�صرف كل منهم
�إىل حمله ،ومثل هذه اجلمعيات يف بالد الإنكليز ال يعد وال يح�صى ،و�أهل ذلك
((( ال�شطط :املبالغة يف الظلم( .م).
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ال�صقع يلتحفون َب�ش ْملة((( على �أكتافهم للتدفئ ،ونعال فالحيهم من خ�شب،
وعي�شهم �أجهد من عي�ش غريهم ،و�أنح�سهم من يعمل يف املعادن.
التوجه �إىل �سكوتالند

عن يل �أن �أ�سافر �إىل �سكوتالند لأرى قاعدتها ،وهي �أيدنبورغ� ،إذ كنت
ثم َّ
غري بعيد عنها فودعت م�ضيفي ،و�سافرت �إىل ليفربول فو�صلت �إليها بعد �سفر نحو
�ست �ساعات ،وهذه املدينة هي من �أعمر مدن �إنكلرتة بعد لندرة ومن�ش�سرت ،فال
يزال مر�ساها م�شحونًا بال�سفن و�سفنها م�شحونة بالب�ضائع ،ومنه ت�سافر �إىل جميع
الأقطار ،وهي تقابل مر�سيلية يف فرن�سا ،كما �أن من�س�شرت تقابل ليون يف كونها ذات
معامل للحرير والثياب ،ولندرة تقابل باري�س.
ليفربول ومن�ش�سرت

ويف ليفربول عدة مال ٍه ومالعب وحوانيت بهيجة و�أبنية ح�سنة ،من �أعظمها
املحل الذي يقال له :قاعة البلد ،و�أهل املدينة ال ي�سخرون من الغريب وذلك
لكرثة اختالطهم بالغرباء ،وكان افتتاح �سكة احلديد بينها وبني لندرة يف �سنة
 ،1838وطول قبوتها ميل وربع ،وكانت يف الزمن القدمي حمل �صيد لل�سمك ،ثم
�صريها امللك هرني الثامن حملة الجتماع الع�ساكر وجتريدهم منها لفتح �إرالند.
أي�ضا ك�ساء من �صوف ُي َتل َّفف به( .م).
((( ال�شملة :قطعة من القما�ش ُيتلفح بها وهي � ً
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ثم �سافرت منها �إىل من�ش�سرت فبلغتها يف نحو �ساعة ،وهذه املدينة �أ�شهر
مدينة يف الدنيا بكرثة املنا�سج والأنوال ،وعدد ال�صناع فيها نحو ثمانني �أل ًفا ،ف�إذا
اعتربت �أن معظم الآالت يدور بالبخار ظهر لك �أن هذا القدر يقوم مقام �أربعمائة
�ألف �صانع .قال الفا�ضل ماكويل� :إن من�ش�سرت هي �أعظم مدينة لأ�شغال القطن
والن�ساجة ،وكان القطن مذ خم�سني �سنة يجلب �إليها من �أزمري وقرب�س ،وجملة
ما ورد �إليها يف غاية القرن ال�سابع ع�شر مل يبلغ مليوين رطل.
�أما الآن ف�إن هذا القدر ال يكفي لعمل ثمان و�أربعني �ساعة ،فانظر �إىل هذا
الفرق العظيم الذي ن�ش�أ عن قوة البخار حتى �إنه جعلها تفوق يف الرثوة والغنى
على قواعد �أوربا جمي ًعا وذلك نحو برلني ومدريد ولي�سبون ،وكان �أهلها �إذ ذاك
نحو �ستة �آالف ،ومل يكن فيها مطبعة وال عاجلة ،والآن فيها مائة مطبعة وع�شرون
�صان ًعا للعجالت اهـ .قلت :وقد جلب �إليها يف ال�سنة املا�ضية  56.000عكم((( �أو
بالة من احلرير ،ومن القطن  2.100.000عكم ،ويقال� :إن جميع حم�صول الدنيا
من هذا ال�صنف الأخري يبلغ �أربعة ماليني يف ال�سنة� ،سبعة �أجزاء منها حت�صل من
�أمرييكا ،واجلزء الثامن من �سائر البالد(((.
((( عكم :خيط �أو بالة( .م).
((( علم من �إح�صائيات دولة �إنكلرتة �أن مقدار القطن الذي جلب �إىل �إنكلرتة من اخلارج بلغ يف �سنة 1815
 99.000.000رطل �إنكليزي ويف �سنة  1825بلغ هذا املقدار  229.000.000ويف �سنة  1840بلغ
 592.000.000ويف �سنة  663.576.861 1850ويف �سنة  1.390.938.752 1860وجلب �إليها يف �سنة
 1.469.358.464 1879ومقدار ما خرج منها �إىل اخلارج بلغ  188.201.888رطالً.
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معامل بريتانيا و�صادراتها

وجملة املعامل املوجودة يف بريتانيا مبوجب خال�صة حديثة العهد ،5.177
منها  4.432يف �إنكلرتة ووال�س ،و 530يف �سكوتالند ،و 155يف �إرالند .وعدد
ما يدار من الأنوال بالبخار  ،137.711وما يدار باملاء  .23.724وجملة عدد
امل�ستخدمني فيها من الذكور  ،273.137ومن الإناث  ،409.360اجلملة
.682.497
ويف جميع اململكة  460معم ًال للحرير و 417معم ًال للكتان ،و 525معم ًال
للحبك ،و 1.505معامل لل�صوف ،و 2.210للقطن .وفيها � -أي يف معامل القطن -
من ال�صناع وغريهم  ،379.218ويف معامل ال�صوف  ،79.091ويف معامل احلبك
 ،87.694ويف الكتان  ،80.262ويف احلرير  .((( 56.137وبلغ ثمن ما �أر�سل من
هذه البالد من من�سوجات القطن يف ثالث �سنني �أح ًدا وثالثني مليون لرية ومن
ال�صوف ع�شرة ماليني ف�أما قيمة جميع ما �أر�سل من بالد الإنكليز فقد بلغ يف �سنة
 1856نحو  ((( 116.000.000لرية وقيمة ما يبعث من فرن�سا يف كل �سنة من
الأمتعة امل�صنوعة وامل�صوغة تبلغ  100.000.000فرنك وقيمة جميع ما يخرج من
مملكة بريتانيا من اللوازم املتجرية وغريها تبلغ يف ال�سنة نحو  512.000.000لرية.
((( يف �سنة  1874بلغ عدد املعامل يف �إنكلرتة ووال�س و�سكوتالند و�إرالند  7.294معم ًال وعدد امل�ستخدمني
وال�صناع فيها  1.005.685منهم  394.044ذكور و� 611.641إناث.
((( بلغت قيمة جميع الب�ضاعة التي خرجت من �إنكلرتة �إىل اخلارج يف �سنة  191.531.758 1879لرية.
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�شهرا
ويف �سنة  56بلغ قيمة املبعوث من بالد الإنكليز يف مدة �أحد ع�شر ً
 105.845.000لرية ،زاد على �سنة  55ع�شرة ماليني ،ثم وجدت يف الإح�صائيات
�أن قيمة املجلوب �إىل بالد الرو�سية بلغت يف �سنة  101.772.183 1860روبالً،
وكل روبل عبارة عن �أربعة فرنكات ،وقيمة اخلارج منها بلغت 52.854.021
وبلغت قيمة املجلوب �إىل �أو�سرتيا يف ال�سنة املذكورة  229.231.472فلورين،
وكل فلورين عبارة عن فرنكني ون�صف ،وبلغت قيمة اخلارج منها 306.849.716
وبهذا تعلم الفرق.
ويوجد حمل يف �إرالند يخ�ص �أحد الإنكليز فيه �أربعة �آالف �شخ�ص
م�ستخدمني يف عمل القم�صان ي�صنعونها ب�أدوات النار ،وهذا القدر مبنزلة �سبعة
�آالف �شخ�ص .ف�أي فرق يرى الآن يف بالد الإنكليز وقد �صارت متد جميع �أقطار
الدنيا مب�صنوعاتها ،وتك�سو النا�س واحليوان والديار مبن�سوجاتها بعد �أن كانت تبعث
الثياب �إىل هوالند لت�صبغ هناك وتعاد �إليها لتبيعها وبعد �أن كانت تنتظر �أحد
الفارين من فرن�سا وغريها �أن ي�أتي �إليها ويبث فيها �صنعة من ال�صنائع ،ف�إن هذا
الديباج الذي ي�سمونه «داما�سك» �أ�صل �صنعه كان يف دم�شق ،ثم حاكاهم فيه
�أهل هوالند ،ويف �سنة  1571هرب منهم جماعة ب�سبب ظلم الأمري �ألفا وجوره
عليهم فجاءوا �إىل بالد الإنكليز و�صنعوه فيها.
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نبذة عن تاريخ �صناعة الن�سيج

قال م�ؤلف املخرتعات العجيبة�« :أما �صنعة الن�سج فقد كانت معروفة يف بالد
ال�صني من قبل �أن عرفت يف �أوربا بدهر طويل ،والغزل عندهم والن�سج وال�صبغ
�إمنا هو من �شغل الن�ساء ،و�أول من �صنع ثياب ال�صوف يف بالد الإنكليز رجالن
قدما من برابان ،ثم قدم من هوالند �صباغون َوب َّزازون و�صناع للحرير و�شهروا هذه
ال�صنائع بني الأهلني ،وذلك يف �سنة  ،1567والذي جلب من الكوكاو من الهند
الغربية يف �سنة  52بلغت قيمته  4.349.051لرية ،واملخزون من ال�شاي يف عامنا
هذا بلغ �سبعة وثمانني مليون رطل ون�صف مليون ،ودخل من التبغ يف �أحد ع�شر
�شهرا  29.776.082رط ًال ي�صرف منها �أكرث من ثمانية ماليني يف العام ،وبلغت
ً
قيمة ما �أر�سل من ال�شريط والقيطان من �شهر كانون الثاين �إىل �شهر ت�شرين الثاين
 3.308.339لرية.
و�إذا نظرنا �إىل �أحوال �إنكلرتة مذ القدمي وجدنا �أن مالب�س �أهلها �إمنا كانت من
جلود احليوانات ،و�أن ثياب زعمائهم مل تكن �إال من الكربا�س اخل�شن ك�أمنا هو م�سح،
حتى �إن الفر�سان الذين ُت َن ّوه بهم التواريخ كانوا �إذا نزعوا عنهم الدروع اللماعة ي�شف
عنها ثياب اجللد ،فلما عرف الن�سج يف الأع�صر املت�أخرة كان الغزل كما ال يخفى من
دهرا طوي ًال �إىل �أن َّقي�ض اهلل((( �أرك ريت ،و�ألقى
�صنع الن�ساء ،وبقي احلال على ذلك ً
يف روعه ا�ستنباط �آلة للغزل تكون دائمة احلركة ،فوفق �إىل ذلك وجنح ما �أمكن».
((( قي�ض اهللَّ :هي�أ( .م).
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وقال �آخر« :ولد �أرك ريت يف �سنة  ،1732وبقي �إىل �سن  36من عمره خامل
الذكر م�شتغ ًال باحلالقة ومل يكد يح�صل من حرفته �شي ًئا زائ ًدا على قوت يومه،
�إال �إنه كان ذا فكر ثاقب يف جر الأثقال ،فما زال يعمل فكره يف اخرتاع �آلة الغزل
حتى ت�سنى له ما ق�صده ،ولكن بعد �صعوبات �شتى ،فلما ا�شتهر مخُ َرت ُعه �أجازت له
الدولة� ،أن ي�ستبد مبنافعه �إىل مدة مديدة ف�أن�ش�أ معم ًال يف دربي ،ومل مت�ض عليه مدة
حتى �أحرز �أموا ًال طائلة ،وطار ذكره بني النا�س ،فحدث با�ستنباطه هذا يف �أ�شغال
الن�سج تغيري عظيم من تنقي�ص ال�صناع وترخي�ص �سعر الثياب» اهـ.
وحكي عنه حكاية غريبة ،وهي �أنه ذهب �إىل بع�ض �أعمال �إنكلرتة و�أوهم
�أهلها �أن الدولة جردته لأن يق�ص �شعورهم لي�سلموا من عدوى البالء الذي كان
ف�شا بني جريتهم فانقادوا له فلم يبق �إال من ق�ص �شعره و�أحتفه به .ف�أخذ تلك
اخل�صل و�صبغها ،وانتفع بها انتفا ًعا جزيالً.
قال بع�ض العلماء من الإفرجن« :لوال ا�ستنباط �أرك ريت ملا ا�ستطاعت دولة
الإنكليز �أن تقاوم نابوليون الأول مدة خم�س وع�شرين �سنة حتى قهرته يف �آخر
الأمر وق�صرته يف جزيرة �صانت هيالن».
و�أول من �أتقن �صنعة ن�سج احلرير يف �إنكلرتة جماعة هربوا من فرن�سا �إىل
لندرة ،وذلك �سنة  ،1286و�أ�صل جلب احلرير امل�صنوع �إىل بالد اليونان كان من
بالد فار�س ،وذلك يف �سنة  325قبل امليالد ،وعرف يف رومية يف �أيام طيباريو�س،
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وحرم على الرجال دون الن�ساء ،و�أول من لب�س ثوبًا منه هليوغابالو�س (�أحد
قيا�صرة الرومانيني)((( وذلك يف �سنة  220للميالد ،وكان ثمن احلرير �أو ًال يف قيمة
الذهب وزنًا بوزن ،وكان يظن �أنه ينبت من الأر�ض ك�شجر القطن.
ويف القرن ال�ساد�س جلب دود القز من الهند �إىل �أوربا ،ويف �سنة 780
�أهدى �شارملان حلة منه �إىل �آفا ملك مر�سية ،ويف �سنة َ 1130ح َّر َ�ض روجر ملك
�صقلية رعيته على عمله ،فكانوا يربون دود القز ويغزلون احلرير وين�سجونه ،ثم
ا�شتهرت �صنعته يف �إيطاليا و�إ�سبانيا وجنوب فرن�سا ،وذلك يف �سنة  ،1510ويف
�سنة َ 1589كثرَّ هرني الرابع دوده و�شجره يف جميع اململكة ،ويف �سنة 1286
لب�س بع�ض ن�ساء الأ�شراف من الإنكليز ُح ًربا منه.
وقال فلتري« :مل تقم �أمة قوية يف التجارة واحلرب بعد انقرا�ض قرطاجنة كما
قامت دولة فيني�سيا ،حتى �صارت قدوة يف ذلك ،نعم �إن دولة البورتغال جازوا �إىل
الهند من عند الرجاء ال�صالح ،وظلوا حي ًنا من الدهر والة �سواحلها و�أويل �شوكة
رغما عنها حتى
يف �أوربا ،و�إن واليات �أمرييكا املتحدة �صارت � ً
أي�ضا دولة حماربة ً
عادلت دول �أوربا ،و�إن فيني�سيا و�أم�سرتدام وقرطاجنة حازوا من قبلهم من العز
واملنعة ما �شغل الأل�سن باملدح والثناء� ،إال �أنهم جميعهم عملوا كما يعمل النا�س
يف ع�صرنا هذا ،يف �أنهم بعد �أن َح َّ�صلوا الرثوة بالتجارة ا�شرتوا �ضيا ًعا و�أمالكًا
و�أخلدوا �إىل الرفاهية والراحة.
((( زيادة من الطبعة الأوىل للإي�ضاح( .م).
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تاجرا �إال الإنكليز،
فما �أحد ابتد�أ �أن يكون حماربًا حتى يكون يف �آخرته ً
فهم وحدهم اجلديرون بهذا النعت ،ف�إنهم حاربوا �أحقابًا طويلة من قبل �أن يعرفوا
احل�ساب ،وملا انت�صروا يف وقايع �أغنيكورت وكر�سا وبو�ستريو�س مل يكونوا يعلمون
�أنهم يقدرون بعدها على جتارة احلبوب �أو على �صنع اجلوخ العري�ض ،ف�إن ذلك
لهم �أنفع من تلك الن�صر.
ال جرم �أنه ال �شيء يغني الأمة وي�شيد عزها كمعرفة ال�صنائع والتجارة� ،إذ
لوال التجارة ملا كانت لندرة تف�ضل باري�س يف ال�سعة وكرثة ال�سكان ،وملا قدروا
على �أن يبثوا يف البحر مائتي �سفينة حربية ويجروا الرزق العميم على املمالك
املتواطئة معهم� ،أال ترى �أن لوي�س الرابع ع�شر ملا �ألقى الرعب يف قلوب �أهل
أي�ضا على
�إيطالية ،وا�ستولت جيو�شه على �صافوي وبيدمنت ،وكادوا �أن ي�ستولوا � ً
طورين ،مل يكن بد للأمري يوجني من �أن يتوجه �إىل �أطراف جرمانيا لإجناد دوك
�صافوي؟ ولكن ملا مل يكن له مال ميكنه من �أن يفتح بل ًدا �أو ي�ضبطه ،ا�ضطر �إىل
فورا و�أقر�ضوه يف ن�صف �ساعة خم�سة
اال�ستعانة بتجار الإنكليز ،ف�أجابوه �إىل ذلك ً
ماليني فرنك ،فا�ستخل�ص بها طورين وقهر الفرن�سي�س وردهم عنها مقهورين ،ثم
كتب �إىل الذين دانوه�« :أيها ال�سادة� ،إين قد ت�سلمت منكم ما ًال وقد �أنفقته فيما
ير�ضيكم».
فكان كالمه هذا حام ًال للإنكليز على الكرب واالفتخار ،وله علي �أن ينزل
نف�سه مبنزلة روماين ،وهو به خليق ،على �أن �أ�صغر �أوالد �صاحب اململكة عند
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تاجرا
تاجرا ،ف�إن �أخا اللورد طون�سند �آثر �أن يكون ً
الإنكليز ال ي�أنف من �أن يكون ً
متوليا تدبري
يف ال�ستي على �أن يقلد وظيفة يف الديوان ،وملا كان اللورد �أرفورد ً
اململكة كان �أخوه من�شىء معمل يف حلب ،ومل ي�ش�أ �أن يرجع �إىل وطنه ،بل مات
هناك ،وهذا الد�أب الذي �أخذ الآن يف الندور كان يعد عند �أمراء جرمانيا من
املنكرات ،فلم يقدروا �أن يفهموا كيف يكون ابن �صاحب اململكة داخ ًال يف �سلك
التجار ،مع �أنهم هم كلهم �سادة ،ولكن كم قد ر�أينا منهم من كبري يو�صف بلقب
ال�سمو ،ولي�س له ملك وال ثروة غري هذا اجلالء والكرب الأمريي.
الفرن�سي�س والألقاب

�أما يف فرن�سا ف�إن كل واحد ميكنه �أن ي�صري مركي ًزا وكل من يقدم �إليها من
البالد الأجنبية و�آخر ا�سمه ينتهي بحريف «اك» �أو «ايل» ،وعنده مال ينفق منه،
ف�إن له �أن يقول لي�س يل من نظري ،وما �أحد من بابتي ،وينظر �إىل التاجر بعني
التهاون واالحتقار ،ف�إذا �سمع التاجر �أن النا�س يعيبون حرفته وي�شينونها اعرتاه
اخلجل ،ولكن ليت �شعري �أي الرجلني �أنفع لدولته �أ�سيد ،يعرف بالتف�صيل متى
يقوم ملكه ومتى ين�صرف �إىل مرقده ،ثم يتخذ لنف�سه مظهر عظمة و�أبهة ،وهو مع
ذلك ير�ضى لنف�سه خطة ذل وعبودية بانتظار الوزير يف ق�صره� ،أم تاجر يقعد يف
خمدعه ويبث منه �أوامر �إىل �سورات وحلب ليغني بالده وي�سعد �أهلها؟
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قدحا يف العلوم واملعارف ،و�إمنا هو حتري�ض
قلت :ومدح فلتري التجارة لي�س ً
على ات�ساع دائرة التمدن ،و�شتان ما بني جتار الفرن�سي�س وبني جتار البالد امل�شرقية،
ف�إن ه�ؤالء ال يح�سنون الكالم �إال يف املكيول واملوزون ،وال يعرفون �أن يكتبوا
�سطرا واح ًدا من دون غلط ،فهذه احلال ينكرها فلتري ،وكل ذي ذوق �سليم.
ً
من�ش�سرت قدميًا وحديثًا

ثم �إن من�ش�سرت هذه كانت يف القدمي مقا ًما للدرويد�س ،وكان لهم فيها
مقرا
هيكل ومذبح قيل له باللغة القدمية« :ميني» �أي حجر ،و�صارت قبل امليالد ًّ
للهمج فبنوا فيها قلعة �سميت «من�سنيون» �أي م�ضرب اخليام ،ثم ت�صحفت على
املت�أخرين ،فقالوا للمدينة« :من�ش�سرت» .وه�ؤالء الدرويد�س كانوا يف القدمي كهان
جرمانيا وفرن�سا وبريتانيا وحكماءهم ،وكانوا يف هذه الأخرية ينتخبون من �أكرم
العيال ،فكانوا ي�شتغلون بالعلوم ومعرفة الفرائ�ض الدينية ،ويعربون كالم الآلهة
ويف�صلون الدعاوى اخلطرية ويتولون تدبري اجلي�ش.
وملا غزا قي�صر هذه اجلزيرة قابلوه باجليو�ش والب�سالة ًّذبا((( عن الوطن ،فنقم
عليهم ذلك بع�ض والة الرومانيني ،فا�ست�أ�صل �ش�أفتهم.
ويف هذه املدينة �أ�سواق ظريفة وحوانيت بهيجة ،وفيها تعرفت بالفا�ضل
الكرمي عبد اهلل �أفندي الأدلبي قن�صل الدولة العلية ،ومل يكن لتعارفنا من �سبب
((( ذ ًَّبا :دفا ًعا( .م).
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با�شا ودعاين �إىل
�سوى حمرة ر�أ�سينا ،ف�إنه �أول ما ر�أى طربو�شي �أقبل �إيل ُم َت َب ِّ�س ًما ًّ
منزله من دون �أن �أبرز �إليه كتاب و�صاة على عادة القوم ،ومل يكتف بهذا حتى
�أخذ عنوان مقامي يف كمربيج ق�صد �أن يبعث �إيل بهدية من طرف املدينة ،وقد
خريا .وله م�ساع عند الدولة امل�شار �إليها حممودة وذكر ح�سن عند
فعل جزاه اهلل ً
أي�ضا.
�أهل البلدة وعند �أهل ال�شام � ً
التلغراف و�أنواعه

وفيها ر�أيت حمل التلغراف ،وهو على نوعني :الأول :املتعارف وهو �شبه
ال�ساعة الدقاقة يف وجهها �إبرة من فوالذ ،مو�ضوعة حتت ن�صف حلقة وفوقها
م�سماران �صغريان من عظم ،قد ر�سم فوقهما احلروف الهجائية  -والغالب �أن
يكون يف كل �صفحة �إبرتان  -فمتى حرك الإبرة ال�سلك املت�صل بها من وراء
ال�صندوق ،طرقت على كل من الوتدين ،ولكل حرف طرق معلوم ،فالألف مث ًال
لها طرقتان على وتد واحد ،وللباء ثالث ،اثنتان على وتد وواحدة على �آخر وهلم
جرا.
ًّ
والثاين :وهو ما اخرتع بعده ،فكان �أوفق و�أ�سهل ،وهو �آلة كالدوالب ،فيها قلم
دقيق من فوالذ مركب من �أجزاء كيماوية ومير من حتته �سري رقيق من ورق مركب
أي�ضا �آلة كمنوال
أي�ضا فري�سم عليه خطوطًا �سو ًدا ،هي يف عرفهم حروف .وهناك � ً
� ً
احلائك ذات �أ�سنان دقيقة بارزة منه ،مير من حتتها الورق ،فرت�سم عليه خطوطًا،
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وقيل� :إنه يوجد �آلة تر�سم احلروف املكتوبة كما ير�سمها كاتبها �سواء حتى لو كتب
�أحد بالعربية �شي ًئا �أدته كما هو ،وهذه الآلة مل �أرها.
و�أكرث الآالت ا�ستعما ًال يف بالد الإنكليز �إمنا هي الإبرة ،ويف بالد �أمرييكا
الدوالب ،وبكل منها ي�صل اخلرب من لندرة �إىل �أيدنربغ وهي م�سافة ثالثمائة
ميل يف ثانية ،و�سواء كانت امل�سافة طويلة �أو ق�صرية فالت�أثري واحد .ف�أما حتريك
الأ�سالك ف�إنه ين�ش�أ عن اخلا�صية اجلاذبة من و�ضع �صفيحة من النحا�س وقطعة من
التوتيا تو�ضعان يف املاء ،فيخرج منها روح ي�سري يف ال�سلك املما�س لهما ،ومنه
�إىل الأ�سالك التي ترى عيانًا يف الطريق ،وقد تراها ممتدة يف الهواء بجانب �سكة
احلديد ،ورمبا كانت ع�شرة ف�أكرث ،ورمبا بلغ اخلرب بع�ضها �إىل مكان وبع�ضها �إىل مكان
�آخر ،و�سواء كانت �سافلة �أو عالية �أو على خط م�ستقيم �أو منحرف فال يتخلف
حكم اخلرب بها .وقد ثبت بالتجربة �أنها ت�صح حتت املاء كما ت�صح يف الهواء.
وهذه امل�صلحة يتكفل بها جماعة على حدتها ،والفائدة منها عامة للجميع
وال�سيما الدولة والتجار ،ف�إنه �إذا �أريد اال�ستخبار عن �أمر مهم ُع ِلم يف دقيقة
وج ْعل نحو
واحدة ،و�إذا هرب القاتل من بلد �إىل �آخر عرف �ش�أنه قبل و�صولهُ ،
ع�شرين كلمة ن�صف لرية.
ثم ملا ق ََّّر بي املقام يف لندرة طلبت من مدير التلغراف �أن ي�أذن يل يف ر�ؤية
الآالت ومو�ضع النحا�س والتوتيا ،فورد �إ َّيل اجلواب منه ب�أنه يكره �أن يريها الغرباء
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وال�سيما الأجانب كل الكراهية ،ولكن �إذا كتبت �إليه اجلمعية يف ذلك ير�ضى،
حتى �إذا فعلت بعث معي من �أرانيها جملة وتف�صيالً.
ف�أول ما ر�أيت هو املو�ضع الذي فيه التوتيا والنحا�س وهو عبارة عن مو�ضع
مظلم كالنفق فيه موائد كثرية من خ�شب ذات بيوت �صغرية مق�سمة ،ت�شتمل
على هذين اجلوهرين وقد غمرت باملاء ومعهما ملح الكربيت و�سلك احلديد.
وهذا ال�سلك مت�صل بال�سلك الظاهر يف الهواء كما تقدم �آن ًفا� .أما التوتيا فتنحل
على طول املدى وتتال�شى ،و�أما النحا�س فيزيد.
ثم �أريت مو�ض ًعا يف احلائط مغ�شى باخل�شب ،ي�شتمل داخله على �أجزاء ،وخارجه
على نحو م�سامري بارزة منه ،فجاء الرجل بقطعتني من الفحم و�أدناهما من م�سمار ،و�إذا
بنور بهي �ساطع خرج من طرفيهما ،ومن هذا التقابل يف اجلاذبية تخرج �ألوان عديدة
زهيةُ ،يبدونها �أحيانًا يف املالهي مبا يق�صر عن و�صفه القلم ،وملا و�ضعت �إ�صبعي على
م�سمارين منها �أح�س�ست بارتعا�ش وجاذبية �أَ ْخ َد َر ْت مفا�صلي فرفعتهما حا ًال.
ثم �صعدنا �إىل املو�ضع الذي تتلقى فيه الأخبار من كاتب ديوان التلغراف؛
خربا كتبه و�سلمه للكاتب �أو �أماله عليه م�شافهة،
وذلك �أنه �إذا �أراد �أحد �أن يبعث ً
فيدونه الكاتب يف رقعة ويجعلها يف ظرف وي�سد �أعاله ،ثم ي�ضعه يف نحو �صندوق،
فتدفعه القوة الكهربائية �إىل مو�ضع يكون عنده غالم واقف ،في�أخذه وي�سلم الرقعة
�إىل قيم الآلة املعدة لتبليغ اخلرب ،ف�إن كان يراد توجيهه مث ًال �إىل باري�س �سلمه �إىل قيم
جرا.
�آلة باري�س وهلم ًّ
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ثم دخلنا مو�ضع الآالت وهي على ال�صفة التي ر�أيتها �أو ًال ،غري �أين ر�أيت
التبليغ هنا على يد الن�ساء ال الرجال ،وكيفية ذلك �أن تقعد املر�أة على كر�سي
مقب�ضا من خ�شب وحتركه حركات مطابقة ال�صطالح احلروف
ومت�سك بيدها ً
فيتحرك ال�سلك امل�شرب من روح التوتيا والنحا�س ،فيحرك الإبرة يف املحل املبلغ
�إليه اخلرب على ح�سب حركات اليد ،وترى البنت حترك هذه الآلة كما يحرك
العازف يده على �آلة الطرب بغاية ما يكون من اخلفة.
وبينما كان الرجل يكلمني �أمام �آلة� ،إذ ر�أينا الإبرة تطرق على امل�سمارين ،ثم
حركت البنت املقب�ض و�سكتت ،ثم حتركت الإبرة � ًأي�ضا ،وكان ذلك ب�أ�سرع من �أن
ينطق املتكلم بع�شر كلمات ،فقال يل الرجل�« :أتدري ما �سبب حركة الإبرة مرتني؟»
قلت« :ال» ،قال« :قد ورد خرب من ويانه يراد تبليغه �إىل ليفربول فبلغته البنت وجاءها
تفكريا م�ضطربًا يف كيف �أن
خرب بو�صوله»؛ فبقيت
ً
متحريا .و�أخذت �أفكر ً
مدهو�شا ً
هذا العلم احلري ب�أن يدعي من العلوم الإلهية لكونه غري متناه مل يك�شف �سره من
قبل الآن حني كان النحويون يجيزون �ستة ع�شر وج ًها يف ال�صفة امل�شبهة ،ومينعون
وجهني ،ويختلفون يف وجه((( ،وحني كان العمر ي�ضاع يف التعليل واالعرتا�ضات

((( تف�صيل م�سائل ال�صفة امل�شبهة ثماين ع�شرة ح�سن وجهه برفع وجهه ون�صبه وجره ،وح�سن الوجه برفع الوجه
ون�صبه وجره ،وح�سن وجه برفع وجه ون�صبه وجره ،واحل�سن وجهه برفع وجهه ون�صبه ،وجره ،واحل�سن الوجه
برفع الوجه ون�صبه وجره ،واحل�سن وجه برفع وجهه ون�صبه وجره ،ووجهان من امل�سائل ممتنعان �أحدهما احل�سن
وجهه بجره ،والثاين احل�سن وجه بجر وجه ،واختلف يف ح�سن وجهه.
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والتجويز والرتجيح كما �أ�شار �إليه العامل الأديب ال�شيخ �أحمد امل�سريي بقوله ميدح
خديو م�صر على �إن�شاء مدار�س للعلوم الريا�ضية:
فهذا الف َْخ ُر يف َو ْج ِه املعايل

ولي�س ب َِ�ض ْر ِب َز ْي ٍد َو ْج َه عمرو

�إذًا ل�صرف خواطر القوم �إىل اال�شتغال مبا هو �أهم و�أنفع ،ف�إن و�صول اخلرب
من قاعدة مملكة �أو�سرتيا �إىل ليفربول يف �أقل من ثانية� ،أنفع من جتويز ع�شرين وج ًها
يف م�س�ألة واحدة ،وهذا هو �سر الكيمياء الذي يتعلمه الإفرجن الآن ال حتويل احلديد
ذهبا� ،أو الآنك ف�ضة ،ف�إن �سميته بالإك�سري ف�أنت �صادق .واحلا�صل �أن اخلرب يبلغ
ً
بهذه الآلة م�سافة بعيدة كما يبلغ م�سافة ميل على ال�سواء ،وعدة الآالت يف هذا
املحل نحو خم�سني ،وعدة امل�ستخدمني فيه مائة وثالثون.
قال م�ؤلف كتاب املخرتعات العجيبة« :مل يكن يخطر ببال �أحد من
املتقدمني �أنه ميكن �إي�صال فكر من بلد �إىل �آخر م�سافة مئات من الأميال بثوان
قليلة ،و�أن من يكون واق ًفا يف لندرة ميكنه �أن يخاطب �آخر يف �أيدنربغ ويتلقى منه
اجلواب ك�أنهما جال�سان يف غرفة واحدة مع �أن بينهما مدى ثالثمائة ميل.
فال جرم �أن التلغراف �إمنا هو �أكرب العجائب التي ك�شفت يف ع�صرنا هذا،
ف�إن ال�سارق مث ًال يذهب يف �أحد الأرتال ال�سريعة وهو م�سرور ب�سرقته وفراره من
يد ال�شرطة ،ويطمع يف �أنه �إذا بلغ �إىل �إحدى املدن ال َغ ّناء يخفي �أثره عن غرميه
وي�ضيع خربه يف دخوله بني النا�س ،فيعمد �إىل رتل مير م�سافة خم�سني مي ًال يف

252

ك�شف املُ َخ َّبا عن فنون �أوربا

252

ال�ساعة ،ويكون خربه قد تقدمه يف ال�سلك الذي يراه بعينه مرة عن ميينه ومرة
عن �شماله ،ويكون ال�شرطي قد عرفه َب�س ْمته ِو�س َمته((( و�صفاته ،وعرف الرتل
الذي �سافر فيه ،فما يكاد يخرج منه �إال وهو �آخذ بتالبيبه ،فيبقى (الل�ص)(((.
مدهو�شا مبهو ًتا ال يدري �أين يق�صد ،ثم تفت�ش �صناديقه و�أوعيته ،وي�ستخرج
ً
منها امل�سروق ،وير�سل هو �إىل احلب�س ،فمن َث َّم كانت فوائد هذه الأ�سالك من
�أعظم الأ�سباب امل�ؤيدة لإقامة احلق وت�شييد �سنن ال�شرع وتنفيذ �أحكامه ،ولو كان
�إي�صال اخلرب على هذا الوجه قد عر�ض على م�سامع �أهل القرون اخلالية لعدوه من
عر�ضا �أو بغتة ،بل بعد �إعمال
اخلزعبالت((( املفتعلة� .إال �أن هذه العملية مل تن�ش�أ ً
فكر وجهد روية يف ُم َد َد متعاقبة.
و�أ�صل ما �أدى �أهل احلكمة والفل�سفة �إىل هذا اال�ستنباط كان ا�ستعمال
فرنكلني الأمرييكاين للطيارة املعروفة ومذ ٍ
حينئذ خطر ببال املتبحرين يف العلوم
�أنه ال يبعد عن الإمكان �إي�صال خرب بوا�سطة �أداة �إىل بع�ض الأماكن ال�شا�سعة.
قلت :ولد فرنكلني املذكور يف مدينة بو�ستان من �أمرييكا يف �سنة ،1706
وكان يف مبد�أ �أمره خامل الذكر ،ثم ا�شتغل بالعلم وح�سنت حاله ،وما زال يرتقى
يف املعايل حتى �صار من �أهل ال�سيا�سة ،وذهب �إىل باري�س وحظي عند رجال
((( َب�س ْم ِته :بهيئتهِ ،و�س َم ِته :و�صفته( .م).
((( ما بني القو�سني زيادة من الطبعة الأوىل للإي�ضاح( .م).
((( اخلزعبالت :الأحاديث امل�ستظرفة امل�ضحكة( .م).
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الدولة حظوة عظيمة ،حتى �إنهم ملا بلغهم خرب وفاته لب�سوا عليه احلداد ،وله
م�ؤلفات عديدة .ا هـ.
ف�أما خرب طيارته فهو �أنه �صعدها يف يوم ذي َد ْجن((( ،وكان قد ربط مر�ستها
مفتاحا فلما غ�شيها الغمام وجد �أن بع�ض خيوطها قد
�إىل وتدين ،و�أناط بها ً
منت�صبا ف�أدنى ُب ْر ُجمته((( من املفتاح ف�أح�س ب�شرار
َت َن َّف�ش((( وجتافى عن بع�ض
ً
الربق.
قال :ويف �سنة � 1787أجرى لوموند ال�سكوتالندي عملية تقرب من هذا
الك�شف ،ويف �سنة  1794ن�صب ريزر تلغرافًا ميكن ا�ستعماله ،و�إن كان �أقل نف ًعا
خا�صا بال�سلك ،والعمل كله لل�شرارة
و�إتقانًا من امل�ستعمل الآن ،فكان التبليغ فيه ًّ
الكهربائية ،وكان ال�سلك يجعل يف مو�ضع مظلم وحوله �صفائح من الق�صدير،
عليها حروف مر�سومة وقد ركزت على �صفائح من زجاج ،ف�إذا طار ال�شرر على
هذه ليجري يف ال�سلك� ،أ�ضاء ال�صفائح فتمكن به قراءة احلروف.
وح�سن هذه العملية بع�ض التح�سني ،ثم رونالد�س من
ثم قام فولتي َّ
همر�سميث و�أر�ستد من كوبنهاغن و�شويجر وموينك ودافي�س و�أراغو وغريهم،
وح�سن �شي ًئا.
وكل منهم زاد �شي ًئا َّ
((( َد ْجن :ظلمة( .م).
((( َت َن َّف�ش :تفرق( .م).
((( البرُ جمة :مف�صل الإ�صبع( .م).
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ويف �سنة  1827قام الدكطور «كوك» و«ويت�سطون» و�أخذا رخ�صة من
الدولة لإجراء هذه العملية ،ويف �سنة  1839ا�ستعمل التلغراف كما نراه الآن
يف �سكة احلديد امل�سماة ال�سكة الغربية الكبرية ،وهو الذي يبلغ اخلرب بوا�سطة
طرق الإبرة على امل�سامري .و�أخربين من يعرف ويت�سطون �أنه هو الذي اخرتع �آلة
الطرب امل�سماة «كن�شرتينو» ،و�آلة �أخرى من نوع النظارات ،ثم اخرتع الدكطور
«�سطنبيل» من موني�ش �آلة تنقط احلرب على ورق ،وعلى قدر ترتيب النقط يكون
فحوى املنطوق ،ويف �سنة  1840اخرتع ويت�سطون هذا املنوال الذي يدور وير�سم
احلروف ،ويف �سنة  1843ن�صب م�سرت وود الأ�سالك على دعائم ،وكانت من قبل
حتت الأر�ض ،وهي غري مما�سة لها ،بل هي نافذة من حلق من الفخار ،وبذلك
�سهل ن�صب �أ�سالك غليظة من احلديد بدل النحا�س ،فنق�صت امل�صاريف نحو
الن�صف ،وهذه الأ�سالك جتري يف ثلثي �سكك احلديد املمتدة ولي�س من بلد عامر
�إال وت�صل �إليه الأخبار بها .اهـ.
وقال �صاحب �أبجدية الأوقات�« :أول من خطر بباله �إن�شاء التلغراف املعروف
الآن كان الدكطور «هوك» وذلك يف �سنة  ،1664وقيل� :إن مو�سيو �أمنتون�س هو
أي�ضا خمرتعه يف ذلك التاريخ� ،إال �أنه مل يجر ا�ستعماله �إال يف �سنة  ،1793وقيل:
� ً
�إن مو�سيو �ساب هو �أول من اخرتع التلغراف الذي ا�ستعمله الفرن�سي�س يف تلك
ال�سنة ،ويف �سنة  1796ن�صب �سلكان فوق ديوان الأمريال» .اهـ.
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قلت :كانت والدة روبرت هوك يف �سنة  ،1635ووفاته يف �سنة ،1702
كثريا من الآالت
ويقال� :إنه هو �أول من اخرتع �آلة لتقومي حركة ال�ساعة ،و�أتقن ً
الهند�سية ،وفكر يف اجلاذبية الأر�ضية ،وا�ستنبط يف الريا�ضيات والفلكيات
�شر�سا ح�سو ًدا؛ نازع نيوطون �أنف�س
والطب والكيمياء �أ�شياء كثرية ،وكان ً
خمرتعاته.
من من�ش�سرت �إىل �أيدنربغ

ثم �سافرت من من�ش�سرت �إىل �أيدنربغ قاعدة �سكوتالند ،وهي مدينة بهيجة
جدا مبنية من احلجر ال�صلب على عدة نجَ ََوات ،وهي �شطران� :أحدهما جديد،
ًّ
جدا فقد ت�شتمل الدار على ثماين طبقات،
والثاين قدمي� .أما القدمي ف�إن دياره عالية ًّ
جدا .و�أما اجلديد ف�إنه ي�شتمل على طرق وا�سعة وديار
�إال �أن فيه �أزقة قذرة �ضيقة ًّ
ح�سنة وحوانيت عظيمة ومبايت للم�سافرين رحيبة ،وفيه مدر�سة جامعة حتوي
نحو �ستمائة طالب ،وهي �شهرية بعلم الطب ،وفيها مكتبة موقوفة حتوي ثمانني
�ألف كتاب ما عدا كتب خط اليد .وهناك قبة جليلة فيها متثال �سر ولطر�سكوت
�شاعرهم ال�شهري ،ولها َم ْرقب ٍ
عال مطل على اخلليج الداخل من البحر ،و�سعته
عدة �أميال ،وهذا املطل يكاد �أن يكون كمطال جبل لبنان ،وقد كان الفا�صل بني
خليجا والآن جعل ًّممرا للأرتال.
ال�شطرين ً
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�أما �أر�ض �سكوتالند فهي دون �أر�ض �إنكلرتة يف اخل�صب والريع وذلك
لكرثة اجلبال فيها� ،إال �أن �أهلها �أ�صحاب جد ود�أب يف ال�صنائع ،و�شانهم التغرب
يف جميع البالد ،فهم ك�أهل حلب يف �سورية ،وكل �سنة يهاجر منهم �أكرث من ثمانية
ع�شر �أل ًفا ،وهم �أكرث �شقرة و�صهوبة((( من الإنكليز ،وعدتهم نحو 3.000.000
ولهم لغة خا�صة بهم غري �أن لغة الإنكليز غلبت عليهم الآن .وحاكمهم منهم،
حتم�سا يف الدين من الإنكليز ،ف�إن �أ�صحاب
ولكنه حتت طاعة الدولة ،وهم �أ�شد ً
وكثريا
الفنادق ي�ضعون يف كل غرفة للم�سافر كتابي العهد القدمي واجلديدً ،
ما ترى ن�ساء يبعن الفاكهة يف الطريق وبني �أيديهن كتاب الإجنيل ،وقد طاملا
حاولت �أ�ساقفة الإنكليز �إقرار كني�ستهم فيها وجعلها الأ�صل ،كما فعلوا ب�إرالند
فقابلهم الأهلون ب�أ�شد الإباء والتمنع ،مع �أن �أهل �إرالند �أكرث من 7.000.000؛
و�سبب ذلك �أنه ملا احتدت �سكوتالند ب�إنكلرتة  -وذلك يف �سنة - 1707
كان من جملة ال�شروط التي ا�شرتطوها �أن تبقى ر�سوم كني�ستهم ومنا�سكها كما
كانت ،ف�أقرتهم الدولة على ذلك �إىل يومنا هذا ،وهم مثل الإنكليز يف كونهم
ي�شفنون((( الغريب؛ ف�إين حني كنت �أمر يف الطريق كان يجري ورائي جمع غفري
من الرجال والن�ساء والأوالد ينظرون �إىل طربو�شي ويتعجبون ،حتى ا�ضطررت
مرة �إىل �أن �أتوارى منهم يف دكان.
((( ال�صهوبة :اللون الأ�صفر املائل �إىل ا ُحلمرة( .م).
((( ي�شفنون :ينظرون نظرة اعرتا�ض( .م).
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وقد ر�أيت يف هذه املدينة الق�صر الذي كانت ت�سكنه امللكة ماري �إ�ستوارت
امل�شهورة باجلمال والنجابة ،وهو يف خف�ض من الأر�ض ،وفيه �شاهدت �صورتها
و�سريرها الذي كانت تنام عليه ،و�صورة الطلياين الذي اتهمت بحبه وهو يقاربها
يف اجلمال ،و�صورته باقية يف املو�ضع الذي قتل فيه ِغيلَة((( ،و�سببه فيما قيل � -إنه
ملا كان يعزف لها بالكنارة ذات ليلة �إذ هجم عليه زوجها من باب خفي فقتله
عند الباب اخلارج ،ومل يزل �أثر الدم على اخل�شب القريب من العتبة ،ثم ر�أيت
أي�ضا يف القلعة التي حب�ست فيها بعد �أن اتهمها ح�سادها بالفح�ش ،وهي
�صورتها � ً
�أجمل من �صورتها يف الق�صر ،وملا كانت حمبو�سة هناك �أخذها الطلق فولدت
جام�س الأول ،وهو الذي �صري مملكتي �سكوتالند و�إنكلرتة مملكة واحدة.
أي�ضا يف القلعة تاج امللك وال�سيف وال�صوجلان والني�شان وخامتًا
و�شاهدت � ً
من ذهب ف َُّ�صه ياقوتة �أكرب من الفولة ،وال�شباك الذي تدلت منه َف َن َج ْت وهو ٍ
عال
جدا.
ًّ
أي�ضا كني�سة �صغرية يقال� :إنها �أول كني�سة �أقيمت فيها فرائ�ض
وفيها � ً
الن�صرانية يف تلك البالد وكانوا ٍ
حينئذ يرمونها ،وهذه القلعة مبنية على �صخر
ارتفاعه ثالثمائة قدم.

((( ِغيلَة :خديعة واغتيال( .م).
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ف�أما ما كان من �أمر امللكة ماري ففي حمفوظي �أنها بعد �أن يئ�ست من املُلْك
بعد وقائع طويلة جرت بينها وبني �أعدائها ،ف ََّرت من دار اململكة ،وكتبت �إىل ابنة
عمها  -وقيل �أختها �إلي�صابت ملكة الإنكليز ت�ستجري بها  -فكتبت �إليها �أن
�شرا ح�س ًدا لها على
علي ولك الأمان» .فلما قدمت عليها �أ�ضمرت لها ًّ
«اقدمي َّ
جمالها وحما�سنها ،ف�صدق املثل حني قال�« :إن من ا ُحل ْ�سن ِل�ش ْقوة» ،ثم جتنت
أمورا كثرية ،من جملتها �أنها قتلت زوجها؛ ف�أودعتها ال�سجن ،ثم َخ َفرت
عليها � ً
(((
جمل�سا ،حكموا بقتلها فقتلت،
ذمتها معها ،ونق�ضت عهدها ،وعقدت عليها ً
ومع �أن الإنكليز ينوهون با�سم امللكة �إلي�صابت لإجارتها مذهب الربوت�ستانط ،فال
ينفون عنها هذا الغدر ال�شنيع الذي ر�ضيته لنف�سها بعد الت�أمني .فهو طبع ي�صد�أ
به ذكرها على ممر الدهور.
ومن قر�أ ق�صة امللكة ماري وهي م�سجونة وما لقيت من ال�ضر والنكد فال
ميلك عرباته عليها ،ولعمري �إنه مل ي�شقني �شيء �إىل ر�ؤية �سكوتالند غري �صورتها
وق�صرها وذكر �أيامها.
قال بوليه� :إن ماري ملكة �سكوتالند هي بنت يعقوب اخلام�س ملك
�سكوتالند ،ولدت يف �سنة  ،1542ومات �أبوها بعد والدتها بثمانية �أيام ،ويف �سنة
 1557تزوجت دوفان فرن�سا .ثم �صار ً
ملكا با�سم فرن�سي�س الثاين ،ومات عنها
بعد �سنة ون�صف ،فرجعت �إىل �سكوتالند� ،إال �أن مت�سكها بديانة امللة الكاثوليكية
((( َخ َفرت ذمتها :نق�ضتها( .م).
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جعلها بغي�ضة لدى الأهلني ،ويف �سنة  1565تزوجت ابن عمها هرني ملجرد
جماله فقط ،وكان يغار عليها من داود ريزيو الطلياين كاتب �سرها؛ فقتله مبر�أى
منها .ويف �سنة  1567هلك هو فاتهمت بقتله ،وبعد ثالثة �أ�شهر تزوجت كونت
بوثول ،ومل تتدبر يف العواقب ،حيث كان اتهم ب�أنه �أجهز على زوجها ف�شغب
عليها فعلها هذا �أهل اململكة ،و�ألزموها �أن تعدى عن مذهبها ،ففرت والتج�أت
�إىل ابنة عمها امللكة �إلي�صابت وذلك يف �سنة  ،1568وحيث كانت �إلي�صابت
حت�سدها على جمالها �ألقتها يف ال�سجن ثماين ع�شرة �سنة ،ثم جتنت عليها �أنها
غاوت((( جماعة من الكاثوليكيني على �إهالكها ،فق�ضت عليها بالقتل ،فماتت
وهي متجلدة ،وكانت تو�صف يف ع�صرها بالكيا�سة والظرافة والف�صاحة ،وب�أنها
�أجمل الن�ساء ،وعند وداعها فرن�سا قالت كال ًما بلي ًغا.
قلت :وجدت يف بع�ض التواريخ �أنها نظمت يف هذا املعنى �أبيا ًتا بالفرن�ساوية،
وترجمتها كما ي�أتي« :ودا ًعا يا فرن�سا الأنيقة ،يا بالدي التي هي عندي الأعز،
والتي ر�شحت �صباي ،ودا ًعا يا فرن�سا ،ودا ًعا يا �أيامي الغراء فيها� ..إن ال ُفلْك
الذي ف�صل حبي مل يحمل �إىل هنا �سوى �شطري ،ولقد بقي لك ال�شطر الآخر
ً
ملكا لك ،و�س�أتركه ملودتك حتى يتذكرك الآخر».
وقال �آخر :قتلت ولها من العمر � 44سنة و�شهران ،وملا قدمت �إىل بالد
خم�سا وع�شرين �سنة ،وقال بولية :وماتت عن ولد ،ملك على
الإنكليز كان �سنها ً
((( غاوت� :أ�ضلت( .م).
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�سكوتالند با�سم جام�س ال�ساد�س ،وعلى بالد الإنكليز با�سم جام�س الأول ،وقد
�ألف العامل �شلر على قتلها متثيلة من �أبلغ ما يكون .اهـ.
قال بع�ض من �شاهد �أيدنربغ وكال�سكو من الإنكليز� :إن للق�سي�سني ولفقهاء
ال�شرع يف �أيدنربغ ي ًدا طويلة وكلمة نافذة ،ف�إن النا�س تنقاد لهم يف �أكرث الأمور ،وال
يكاد الناظر يرت�سم البيع وال�شراء �إال يف حوانيتها بخالف كال�سكو ،ومن يقم فيها
فك�أمنا هو مقيم يف الريف ،وذلك ل�صفاء هوائها عن الدخان ،ومن كل جهة منها
ي�ستن�شق ن�سيم البحر ،وهي مبنية من حجارة منيعة باقية على الدهر ،وميكن �أن
يقال� :إنه لي�س يف الدنيا كلها مدينة مثلها على هذا الو�ضع الأنيق� ،أما �أهلها فما برحوا
جدا.
حمافظني على عاداتهم ور�سومهم القدمية ،وهي خمالفة لعادات الإنكليز ًّ
كال�سكو مدينة املعامل

�أما كال�سكو ف�إنها �أعظم منها يف التجارة ،ف�إنها كلها عبارة عن معامل
للثياب املن�سوجة وغريها ،وهي �إن تكن �أقل جتارة من من�ش�سرت �إال �أن يف هذه
بيو ًتا كثرية وحمرتفات عديدة تخت�ص بتلك� ،أما جتارتها و�أ�شغالها يف احلديد
فعظيمة �إىل الغاية ،و�أما يف �إن�شاء املراكب والآالت من احلديد فمن الطراز
الأول؛ ف�إنك ترى حولها �أتاتني((( عديدة ال تزال مت�أججة حتى كان ذلك القطر
قطر جحيمي ،وحتى يخيل للناظر �أن خاطر الإن�سان يرتاح �إىل النار والدخان
((( �أتاتني� :أفران .واحدها� :أتون( .م).
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و�إىل طقطقة املطارق ارتياحه �إىل املكث يف �صقع من �إيطالية و�إىل ر�ؤية الريا�ض
وا�ستماع �أ�صوات العيدان ،وك�أن ه�ؤالء الدخانيني ال يح�سدون �أح ًدا �سواهم ممن
ي�سكن يف الريف املريع ،وال يبالون مبا تقوله ال�شعراء من و�صف املروج النا�ضرة
واجلداول املرتقرقة وغري ذلك من م�سارح النظر الأنيقة ،فما قاله ملطون حكاية
عن ال�شيطان حني هبط �إىل دركات اجلحيم وا�ست�سلم �إىل ما قدر عليه ،ور�ضي مبا
خريا» �إمنا هو �صفة
طر�أ عليه هناك من �شواغل حياته اجلديدة وهو« :كن يا �شر يل ً
ه�ؤالء النا�س ال تتعداهم ،ف�إنهم يتبجحون بكرثة مواقدهم وتكاثف دخانهم ،وك�أن
نهارا ،تذكرة تذكر
املدينة حالة كونها تفيء بعمد من النار لي ًال وبعمد من الدخان ً
النا�سي بخروج بني �إ�سرائيل من م�صر.
وال �شيء �أعجب هنا من �أن يرى الرائي تعدد الألواح فوق حوانيتها ،وهي
التي تكون عنوانًا على ا�سم التاجر وحرفته ،ف�إن التاجر يف لندرة يكتفي بو�ضع
مقرا
لوح واحد فوق حانوته ،ف�أما الطبقة التي فوق احلانوت ف�إنها تكون ً
غالبا ًّ
لعياله� ،إما يف كال�سكو ف�إنك ترى حانو ًتا فوق حانوت ،وخمزنًا فوق خمزن ،بل
�أعظم احلوانيت هي التي تكون فوق الطبقة الأوىل ،وقد تكون الدار كلها عبارة
عن خمزن ب�ضائع ،و�أينما تذهب لت�شرتي �شي ًئا يقل لك :اطلع فوق.
قال واين� :أكره �شي ًئا من ق�سي�سي �سكوتالند ،وهو �أنهم ال يزالون يطوفون
يف البالد جمتدين بدعوى �أنهم ينفقون ما يجمعونه يف وجوه الرب و�إن�شاء الكنائ�س،
غر�ضا لهم ذوات الرثوة من الن�ساء .اهـ.
وجلُّ من يقع ً
ُ
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العودة �إىل كمربيج وترجمة التوراة

ثم عدت �إىل كمربيج ،وبعد �أن �أنهيت ترجمة التوراة ،وذلك يف �أقل من
�شهرا� ،سرت �إىل لندرة وفاو�ضت كاتب اجلمعية يف ذلك ،فقال�« :إن
ع�شرين ً
تعي لك �شي ًئا يف مقابلة ت�صحيح الطبع»،
كنت تقيم يف هذه البالد ف�إن اجلمعية نَّ
فقلت« :على �شرط �أن �أقيم بباري�س ،ويبعث �إ َّيل باملطبوع �إىل هناك ف�أ�صححه،
ف�إين طاملا هممت ب�أن �أتعلم اللغة الفرن�ساوية ملا �أين �أرى يف كتب الإنكليز جم ًال
وعبارات منها مما يحر�ض على تعلمها» ،فقال« :لك ذلك» فمن َث َّم كتبت �إىل
كاتب حاكم مالطة �أخربه ب�أين عدلت عن الرجوع �إليها .ثم ت�أهبت لل�سفر �إىل
وخلَدي((( للفتنة ودريهماتي للمحنة.
باري�س ،و�أعددت خي�شومي للغنةَ ،
وهنا �أُ َو ِّدع القارئ وعرباتي منحدرة وزفراتي مت�صاعدة و�أعده وعد من
يراعي قدمي ال�صحبة ،ويحفظ �أكيد القربة ،ب�أين �أ�صف له باري�س عند ا�ستقراري
فيها �أمت و�صف من دون �إ�سهاب وال حذف ،ف�إين جعلت هذه الرحلة مرتبة على
الأوقات و�أخليتها يف اجلملة عن اال�ستطرادات.
ولكن ينبغي قبل ذلك �أن �أفيده فائدة تتعلق بالتوراة مما يعز وجوده يف
غري هذا الكتاب ،ف�أقول� :إن �أول من ترجمها من اللغة العربانية �إىل اليونانية هم
حربا يف عهد برثولومي فيالدلفيو�س بالإ�سكندرية ،وذلك يف
االثنان وال�سبعون ً
�سنة  277قبل امليالد .قيل :و�أمتوا ترجمتها يف اثنني و�سبعني يو ًما ،وكان كل
((( َخلَدي :نف�سي( .م).
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اثنني منهم يف �صومعة ،وعني على كل منهما ترجمتها ب�أجمعها ،فلما فرغوا منها
وجدت جميع الن�سخ مل تختلف �إحداها عن الأخرى ال يف كلمة وال يف حرف.
و�أقدم توراة بيد الن�صارى هي املوجودة يف الفاتيكان برومية ،كتبت يف
القرن الرابع ،وقيل :اخلام�س ،ون�شرت يف �سنة  ،1587والثانية هي املوجودة يف
متحف الإنكليز امل�سمى بريت�ش ميوزيوم� ،أهداها �أحد بطاركة الروم �إىل �شارل�س
الأول ،وقيل� :إنها ن�سخت يف حدود التاريخ املتقدم ذكره .و�أقدم توراة عند
اليهود هي املوجودة يف توليدو ب�إ�سبانية وذلك نحو �سنة  1000بعد امليالد ،وجملة
ما يف التوراة من الأ�سفار  ،30ومن الف�صول  ،929ومن الآيات  ،23.214ومن
الكلمات  ،592.493ومن احلروف  ،2.728.100وقد تكررت فيها الواو العاطفة
 35.535مرة ،والعدد احلادي والع�شرون من الف�صل ال�سابع من �سفر عزرا ي�شتمل
على احلروف الأبجدية كلها .وجملة ما يف الإجنيل من الأ�سفار  ،27ومن الف�صول
 ،260ومن الآيات  ،7.959ومن الكلمات  ،181.253ومن احلروف ،838.380
وقد تكرر فيه حرف العطف  10.684مرة.
وكان طبع التوراة باللغة الإ�سبانولية يف �سنة  ،1478واجلرمانية يف �سنة
 1522والإنكليزية يف �سنة  ،1534والفرن�ساوية يف �سنة  1535وامل�سكوبية يف �سنة
 ،1581والرومية يف �سنة  ،1638والرتكية يف �سنة  ،1666والبورتوكيزية يف �سنة
 ،1748والطليانية يف �سنة  ،1776والفار�سية يف �سنة  .1815ووجدت يف بع�ض
الكتب  -ول�ست منه على ثقة� -أن التوراة ترجمت �إىل العربية يف القرن اخلام�س.

ال�سفر �إىل فرن�سا

من لندرة �إىل بولون

ثم �إين ركبت الباخرة التي ت�سافر من لندرة �إىل بولون بعد ن�صف الليل
الواقع يف ال�ساد�س من كانون الأول ،وكنت �أرجو �أنها تقلع يف تلك الليلة فوقع
ال�ضباب الكثيف حتى تعذر ال�سفر �إىل ال�صباح ،فلما دنونا من املدينة املذكورة
�صادفنا اجلزر يف البحر ،فانتظرنا نحو �أربع �ساعات حتى جاء املد ،فبلغنا املدينة
يف الفجر ،ف�أخرجت �أمتعتنا وفتحت يف الكمرك ،وكان معي عدة �صناديق من
جملتها ُ�ص ْن ُدوقا كتب فلم ي�أخذوا عليها �شي ًئا ،و�سمعت بع�ضهم يقول :هذا
مر�سل� ،أي ق�سي�س مبعوث من طرف الإنكليز لهداية بع�ض ال�ضالني� ،إال �أنهم
وجدوا يف �أحدها رط ًال من ال�شاي فقالوا�« :إما �أن ت�ؤدي عليه �شلينني ون�ص ًفا و�إما
�أن ترتكه هنا» ،فقلت« :ال بل �أودي عليه ما تطلبون» ،وفرحت بذلك غاية الفرح،
كثريا منها
لأين كنت ً
كثريا ال�سيما و�أن ً
موج�سا من �أنهم يتقا�ضون على الكتب ً
كان جدي ًدا كما جلَّده املجلد.
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ن�صيحة للم�سافرين

وهنا ن�صيحة �أو �شبه ن�صيحة لإخواين من امل�سافرين ،وهي �أن من ت�صدى منهم
�إىل فتح �صندوقه �أو ًال يلقى املفت�ش يف عرام ن�شاطه وظمائه �إىل �أن يجد عنده حاجة
إظهارا حلذقه يف �صنعة التفتي�ش .ف�أما من ي�أتي �آخر القوم ف�إنه يلقاه
جديدة في�ضبطها منه � ً
قد كَلَّ و�ضجر ،ف�أول ما يفتح ال�صندوق ويتلم�سه يطبقه ،ورمبا اجتز أ� عن ذلك ب�س�ؤال
واحد يلقيه عليه ،ك�أن يقول له« :هل عندك �شيء ُي�ؤ َّدى عليه مك�س؟ » وال بد بال�ضرورة
�أن يكون اجلواب بال�سلب ،غري �أن جل النا�س يحبون التقدم والت�صدر يف كل �شيء
فرتاهم يتزاحمون على فتح �صناديقهم و�إخراجهم وعيابهم((( ك�أمنا هم يف حلبة ال�سباق.
ويف بولون هذه ويف �سائر فر�ض فرن�سا املقابلة لإنكلرتة يزدحم احلمالون
وخدام املطاعم على امل�سافرين  -وال ازدحام َح ّمارة م�صر  -وهناك ترى الن�ساء
حماالت يغطني �شعور ر�ؤو�سهن مبنديل ،فيربز من حتته �شعريات من عند
�أفوادهن((( على زي ن�ساء اليهود ،و�سحنهن ك�سحن الرجال ،و�أقبح منهن الن�ساء
الالئي ي�صطدن ال�سمك �أو يبعنه ،فال يكاد النظر يعرف منهن عالمة الأنثوية.
جواز ال�سفر

أي�ضا �أنه من يدخل فرن�سا وغريها من بالد الإفرجن فال بد له من �أن
واعلم � ً
يربز جوازه يف الثغور (�أي البا�سبورت) ،و�إال فال َي َد ُع َون ُه يدخل ،و�أقبح من ذلك
((( عيابهم� :أوعية يكون فيها متاعهم( .م).
((( �أفوادهن :نواحي ر�ؤو�سهن( .م).
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�أنه ال ميكن للغريب �أن يخرج من بالد فرن�سا �إال �إذا �أدى يف ديوان اجلواز ع�شرة
فرنكات� ،أما من يقدم �إىل بالد الإنكليز فلي�س عليه �أن يربز اجلواز ،كما �أن اخلارج
أي�ضا لي�س عليه �أن ي�ؤدي �شي ًئا؛ ولذلك يقال� :إن بالد الإنكليز بالد احلرية،
منها � ً
و�سببه عندي -واهلل �أعلم� -أن الإنكليز ملا كانوا يف الزمن القدمي متخلفني عن
�سائر الإفرجن يف �أ�سباب التمدن والعلوم كما مر بك من جملة ُم ُثل وال�سيما يف
الكالم على من�ش�سرت ،احتاجوا �إىل �أن يت�ساهلوا مع جريانهم يف �أ�شياء ت�ستميلهم
�إىل زيارتهم ،وذلك �أن �أول ظهور التمدن والفنون يف �أوربا �إمنا كان يف �إ�سبانيا حني
كان امل�سلمون م�ستولني على الأندل�س.
الأندل�س و�أوربا

قال فلتري« :وكانت ملوك الإفرجن جمي ًعا ت�ستخدم الأطباء من العرب
واليهود ،والتزم البابا يوحنا الثامن �أن يدفع للم�سلمني يف كل �سنة خم�سة
وع�شرين �ألف رطل من الف�ضة وذلك �سنة  .877وقد دخلوا �إيطاليا ،ونهبوا كني�سة
مار بطر�س ،وفتكوا باجليو�ش الفرن�ساوية الذين كانوا �ساروا �إىل رومية لإجارة �أهلها
حتت راية القائد لوثاريو�س .ويف القرن الثاين ع�شر كان امل�سلمون م�ستولني يف
�إ�سبانيا على �أح�سن البلدان ،منها بورتغال ومر�سية والأندل�س ووالن�سية وغرناطة
وطرطو�شة ،وامتد ملكهم حتى �إىل وراء جبال ق�سطيل و�سريقو�سة.
�أما دار اخللفاء فكانت يف قرطبة ،وفيها بنوا امل�سجد العظيم امل�شهور قبوه،
مرفوع على ثالثمائة وخم�سة و�ستني عمو ًدا ،وهو من مرمر غريب ال�صنعة بديع
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الإتقان ،ومل يزل معروفًا �إىل الآن با�سم « ُم ْ�سك» (�أي م�سجد) مع �أنه ُح ِّول كني�سة،
وكانت ال�صنائع والفرو�سية والأبهة يف عهدهم يف مزيد ،وكان عندهم موا�ضع �شتى
للفرج واللهو� ،أما علم امل�ساحة والفلك والكيمياء والطب فلم يكن �إال يف قرطبة
دون غريها من �سائر املدن ،حتى �إن �صانكو ملك ليون امللقب بال�سمني ،ا�ضطر
م�شهورا يف ع�صره ،فلما ا�ستدعى
�إىل �أن ي�سافر �إليها لي�أخذ الطب عن رجل كان
ً
علي» .وقال
به امللك �أجابه مع الر�سول قائالً� :إن كان للملك حاجة �إيل فليقدم ّ
بع�ض امل�ؤلفني� :إن امل�سلمني ملكوا من البالد يف مدة ثمانني �سنة بعد الهجرة ما
مل ميلكه الرومانيون يف مدة ثمامنائة �سنة.
ال�ساعة الدقاقة هدية هارون الر�شيد

وقال فلتري يف مو�ضع �آخر« :و�أول �ساعة دقاقة عرفت يف فرن�سا هي التي �أهداها
هارون الر�شيد �إىل �شارملان» .وقال يف �أبجدية الأوقات« :علم احل�ساب �إمنا �أخذ عن
العرب يف �إ�سبانيا وذلك يف �سنة  ،1050ثم �شهر يف �إنكلرتة يف �سنة .1253
وقال �صاحب معجم اجلغرافية�« :إن البابا �سلو�سرتو�س الثاين  -وكان يعرف �أو ًال
با�سم جربرت � -سار �إىل الأندل�س ،و�أخذ العلم عن العرب ،وكانت والدته يف �سنة ،930
وج ِّر الأثقال والفلك ،وهو الذي
ماهرا يف علم امل�ساحة َ
وانتخب بابا يف �سنة  ،999وكان ً
بث رقم احل�ساب العربي يف �أوربا ،و�أول من عمل �ساعة ذات رقا�ص».
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االخرتاع والإبداع

وقال فلتري�« :أول من اخرتع هذه النظارات للعيون �إ�سكندر �سبينا ،وذلك
يف �أواخر القرن الثالث ع�شر ،وكذا اخرتاع طواحني الريح كان يف ذلك العهد.
و�أ�صل اخرتاع الفخار كان يف فيانتزي� ،أما زجاج الطيقان فكان معروفًا
نادرا وكان يعد من الإ�سراف ،وكان ا�شتهار �صنعته يف
من قبل ذلك �إال �أنه كان ً
بالد الإنكليز يف �سنة  1180من بع�ض الفرن�سيني ،وكان يتناف�س فيها .و�أول من
�أبدع مرايا الزجاج �أهل فيني�سيا ،وذلك يف القرن الثالث ع�شر ،وكان ا�ستعمال
ال�ساعات معروفًا يف �إيطاليا ،ولكن على ندرة.
ومل يكن يف �أوربا كلها من املدن ما ي�ضاهي فيني�سا وجينوى وبولونيا و�سيانا
وبيزى وفلوران�س ،ومل تكن البيوت يف مدن فرن�سا والنم�سا و�إنكلرتة كما هي الآن،
و�إمنا كانت �سقوفها من التنب املطني وبنا�ؤها من اخل�شب ،ومل يكن عندهم هذه املواقد
املعروفة الآن لإيقاد النار ،و�إمنا كانوا يوقدونها يف نحو كانون يجعلونه يف و�سط البيت،
فيجتمع حوله امل�صطلون والدخان مت�صاعد منه ،وكانت �أغطية املوائد من الكتان
جدا ،ومل يكن النبيذ يباع �إال عند العقاقريية ،وكان الركوب يف
عند الإنكليز نادرة ًّ
مركب ذي عجلتني يف طرق باري�س الو�سخة �إ�سرافًا حتى �إن فيليب امللقب بالأزهر
منع الن�ساء من ذلك ،وكان �أهل بوالند يقتلون �أوالدهم �إذا جا�ؤوا ناق�صي اخللقة،
وكذا يقتلون الذين �أَ َ�س ُّنوا((( وعجزوا ،وق�س على ذلك �سائر �سكان البالد ال�شمالية.
((( �أَ َ�س ُّنوا :كربوا( .م).
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و�أول من �أحيا �صنعة نقر التماثيل برونل�شي من مدينة فلوران�س ،وكان غيوتو نب ًها
يف الت�صوير ،وبوكا�شيو يف اللغة والأدب .و�أول من اخرتع مقامات املو�سيقى  -على ما
عرف الآن  -غيدو �أوتزو ،و�أ�شهر من برع يف النظم والت�أليف برتاك ودانتي ،ومل يكن �إذ
ذاك يف البالد ال�شمالية �سوى اجلهل الفاح�ش والتفاخر بالفتك والقتال .اهـ.
اخرتاع ال�ساعة

قلت :وحيث جرى يف معر�ض ما �أوردناه ذكر ال�ساعة ،فال بد من ا�ستيفاء
الكالم عليها ،ثم �أرجع �إىل ما كنت ب�صدده ،قال م�ؤلف كتاب املخرتعات العجيبة:
ذكر امل�ؤرخون من الفرن�سي�س �أن �أول �ساعة عرفت يف بالدهم كانت ال�ساعة التي �أهداها
(((
اخلليفة هارون الر�شيد �إىل �شارملان ملك فرن�سا ،وذلك يف �سنة  ،807وكانت ِب ْد ًعا
يف ذلك الع�صر ،حتى �إنها �أورثت رجال الديوان حرية وذهو ًال ،والظاهر �أنها كانت من
�صغريا تنق�سم بها ال�ساعات،
الآالت التي يديرها املاء املنحدر ،وكان لها اثنا ع�شر بابًا ً
فكلما م�ضت �ساعة انفتح باب وخرج منه كرات من نحا�س �صغرية تقع على جر�س
ٍ
فار�سا
فيطن بعدد ال�ساعات ،وتبقى الأبواب مفتوحة،
وحينئذ تخرج �صور اثني ع�شر ً
على خيل وتدور على �صفحة ال�ساعة ،قلت بودي لو �أعرف ا�سم ال�ساعة يف ذلك الع�صر،
ف�إين �أنكر هذه اللفظة ،و�أهل الغرب يقولون :منكالة وهي �أنكر .قال :وكان �ألفرد الكبري
ملك الإنكليز ي�أمر باتخاذ �شمع ،طول كل �شمعة اثنتا ع�شرة �إ�صب ًعا ،و ُي َع ِّلم ك ًّال منها
ق�سما ،كناية عن الليل والنهار ،فكان ي�أمر
بعالمات مت�ساوية منق�سمة �إىل �أربعة وع�شرين ً
((( ِب ْد ًعا� :أَ ْم ًرا يفعل لأول مرة ،ومل يفعله �أحد من قبل( .م).
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ونهارا ،ويجعلها يف قرن رقيق �شفاف �صونًا لها من الريح ،ومل يعلم
ب�إيقادها متعاقبة لي ًال ً
عمل ال�ساعات الدقاقة �إال بعد موته بقرون عديدة.
�أما تق�سيم اليوم �إىل �أربع وع�شرين �ساعة فمعروف من قدمي الزمان ،قلت:
ويف حمفوظي �أنه ذُكر يف امل�صباح املنري للفيومي �أن �أهل احل�ساب ا�صطلحوا
على �أربعة وع�شرين قرياطًا لأنه �أول عدد له ث ُْمن وربع ون�صف وثلث �صحيحات
من غري ك�سر ،فلعل هذا هو ال�سبب يف تق�سيم ال�ساعات �إىل هذا العدد ،وذكر
هريودوطو�س �أن ميقاتية ال�شم�س كانت معروفة عند اليونانيني ،وهم �أخذوها عن
البابليني ،ف�أما امليقاتية املائية التي تدل على الأوقات على ن�سق الرملية فكانت
معروفة عند الكلدانيني وعند قدماء الهنود ،فكانوا يحدرون املاء فيها من �إناء �إىل
�آخر كما يحدر الرمل يف الزجاجة ،وبذلك ي�ستدلون على �أوقات التنجيم� ،إال
�أن عدم ت�ساوي انحدار املاء وتخالف الهواء كان يجعل ح�سابهم غري مطرد� ،أما
�شكلها فغري معروف بالتف�صيل ،وغاية ما يعلم من �أمرها �أن املاء كان ينحدر يف
وعاء فيها قطرة قطرة ،ف�إذا امتلأ الإناء علم مقدار الوقت املفرو�ض.
و�أول من �أتقن ال�ساعة املائية حتى �صارت من الأدوات العلمية الدون
كرلو�س فايل� ،أحد الرهبان الباندكتيني وذلك �سنة  ،1690وزعم بع�ض �أنها من
خمرتعات مرتينلي الطلياين .قيل :و�أول م�ؤلف ذكر ا�سم �آلة تدل على ال�ساعات
هو دانتي ال�شهري ،ولد يف �سنة  ،1256ومات يف �سنة  ،1321و�شهر ذلك يف �إنكلرتة
م�شهورا عند غريهم .ويف زمن �إدورد الأول و�ضعت
أي�ضا
يف �سنة  ،1228وكان � ً
ً
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غرامة على �أ�صحاب اجلنايات لأجل عمل �ساعة دقاقة يف غرفة و�ستمين�سرت لكي
ي�سمعها الذين يف املحكمة ،ويف زمن هرني اخلام�س كان لها �ش�أن عظيم حتى �إن
امللك َوكَّ ل حمافظتها وتعهدها �إىل وليم واربي دين كني�سة �صانت ا�سطفان ،وعينَّ
له يف مقابلة ذلك ن�صف �شلني يف كل يوم من ديوان اخلزنة .ويف �سنة � 1334أبرز
يعقوب دوندي �ساعته امل�شهورة ،فكانت تدل على ال�ساعات وعلى �سري ال�شم�س
يف منطقة الربوج ،وعلى مواقع الكواكب ال�سيارة ،ولقب بهورولوجيو�س.
ويف �أوا�سط القرن الرابع ع�شر و�ضع يف كني�سة �إ�سرتا�سبورغ �ساعة من �أكرث
تركيبا وت�أل ًفا ،ف�إن �صفحتها كانت تبدي الكرة ال�سماوية و�سري ال�شم�س
الآالت ً
والقمر والأر�ض والكواكب وحماق القمر ومنوه ،وتقوميًا يدل على اليوم الواقع من
ال�شهر ،وكان ربع ال�ساعة الأول يطرقه ولد بتفاحة ،والثاين �شاب ب�سهم ،والثالث
رجل بر�أ�س ع�صا ،والرابع الأخري �شيخ بعكازه ،وعند مرور كل �ساعة يفتح الباب
ملك وينحني ُم َ�س ِّل ًما على مرمي العذراء ثم يطرق اجلر�س .وبقربه ملك �آخر يحمل
أي�ضا ديك من ذهب
�ساعة رملية يقلبها عند انتهاء الدقات الأربع ،وكان بها � ً
ي�صفق بجناحيه عند اقرتاب كل �ساعة ،وميد عنقه ،ثم ي�صقع((( مرتني.
ويف �أواخر القرن املذكور �صنع رجل من جينوى ا�سمه دروز �ساعة دقاقة
ذات حركات غريبة ،وكانت ت�شتمل على متثال (رجل)((( �أ�سود وراع وكلب،
فكان الراعي عند طلق ال�ساعة يعزف على الناي �ستة �أ�صوات ،فيدنو منه الكلب
((( ي�صقع :ي�ضرب بب�سط َك ِّفه( .م).
((( ما بني القو�سني زيادة من الطبعة الأوىل لي�ستقيم املعنى( .م).
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ويحرك ذنبه متمل ًقا ،وملا عر�ضها على ملك �إ�سبانية تعجب منها غاية التعجب،
فالتم�س �إليه دروز �أن ميد يده وي�أخذ تفاحة من �سلة الراعي ،فلما فعل انبعث �إليه
أي�ضا .قيل :وكان �إذا �سئل
عاليا حتى �صار كلب امللك ينبح � ً
الكلب ينبح ً
نباحا ً
الأ�سود عن ال�ساعة �أجاب بالكالم الفرن�ساوي ليفهمه احلا�ضرون ،و�أول من و�ضع
الرقا�ص يف ال�ساعة الدقاقة ري�شارد هار�س الإنكليزي وذلك يف �سنة .1641
�أما ال�ساعات ال�صغرية التي تو�ضع يف اجليب خمت�صرة عن الكبرية ،فاجلزم
مبعرفة خمرتعها �صعب ،والأرجح �أنها من خمرتعات هوك .اهـ .وقيل �إن �أ�صل اخرتاع
ال�ساعات كان يف نورمربغ يف �سنة  .1477وحقق البع�ض �أن روبرت ملك �سكوتالند
كان له �ساعة ،وذلك يف �سنة  .1310وكان ا�ستعمال ال�ساعات يف الأر�صاد الفلكية يف
�سنة  ،1500وقال بع�ض� :إن الإمرباطور كرلو�س اخلام�س هو الذي كان عنده ما ي�صدق
عليه ا�سم ال�ساعة ،وذلك يف �سنة  ،1530و�أ�صل جلب ال�ساعات �إىل بالد الإنكليز كان
من جرمانيا يف �سنة � ،1577أما ال�ساعات التي تو�ضع يف اجليب فمن النا�س من ن�سب
اخرتاعها �إىل دكطر «هوك» ،و�أهل هوالند ن�سبوه �إىل هيكف�س ،وكيف كان ف�إن دكطر
«هوك» هو الذي اخرتع ال�ساعة الدقاقة ذات الرقا�ص ،وذلك يف �سنة .1658
وقيل� :إن �ساعة املاء عرفت يف رومية يف �سنة  ،158و�إن البابا بول�س الأول
�أهدى بيان ملك فرن�سا �ساعة مائية يف �سنة  ،760وقيل� :إن �أ�صل اخرتاع ال�ساعة
ال�شم�سية كان يف �سنة  550قبل امليالد ،وقيل� :إنها عرفت يف رومية �سنة 293
�شهرا
من التاريخ املذكور ،ويف �سنة  613ن�صبت يف الكنائ�س ،ويف مدة �أحد ع�شر ً
من �سنة  1850جلب �إىل بالد الإنكليز من هذه ال�ساعات .215.474
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فقد عرفت مما تقدم �أن التمدن يف البالد الإفرجنية بد�أ �أو ًال يف �إ�سبانية بالنظر
�إىل العلوم ،ويف بالد �إيطاليا بالنظر �إىل ال�صنائع ،ثم انبثت منهما �إىل فرن�سا ،و�أول
ا�شتهارها فيها وبناء ق�صر فنتنبلو وق�صر �صان جرمان ،وتهذيب اللغة الفرن�ساوية
كان يف �أيام امللك فرن�سوا الأول ،كانت والدته يف �سنة  1494ووفاته �سنة .1547
ثم ملا انت�شر مذهب الربوت�ستانت يف فرن�سا ،وكانت الدولة ت�ضطهد املتمذهبني به،
كانوا ي�ضطرون �إىل الفرار �إىل البالد الأجنبية ،وح�سبك بيوم مار برتوملاو�س دليالً.
وملا قام لوي�س الرابع ع�شر -وكان هو ووزيره الكردينال ري�شيلو �أ�شد النا�س
بغ�ضة لأهل هذا املذهب -ف ََّر كثري منهم �إىل بالد الإنكليز ،وكانوا ذوي معارف
وعلم فبثوا فيها ذلك ،وطاب للإنكليز �أن ي�ضيفوا من التج�أ �إليهم ،و�أن يعفوهم
من اجلواز ،وبقيت احلال على هذا املنوال.
من بولون �إىل باري�س

ثم �إن بولون هي مثل غريها من فر�ض فرن�سا املقابلة لإنكلرتة يف كونها مور ًدا
للتجارة بني اململكتني ،و�أكرث ديارها منازل للم�سافرين ،وثلث �سكانها �إنكليز.
و�أح�سن ما فيها متحفها ،فيه من غرائب �أنواع الطري وال�سمك و�سائر احليوانات،
ومن اجلواهر املعدنية و�أنواع الورق الذي كانوا يكتبون عليه يف الزمان القدمي ،ومن
ال�صور و�آالت الطرب جلميع الأمم ما هو عربة للمعترب ،ومن ر�أى عظام ال�سمك
والوحو�ش ال�ضخمة فال يكذب �شي ًئا مما قاله الأولون.
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ثم �سافرنا منها فبلغنا باري�س لي ًال فده�شت ملا ر�أيت ،ف�إين وجدت جميع
احلوانيت مفتوحة يف ال�ساعة التي ال يفتح فيها �شيء يف لندرة غري حانوت املزر،
وحني مررنا بالبلفار ر�أينا من الأنوار يف الديار من فوق ،ويف حمال القهوة من حتتها ،ويف
فواني�س الطرق من بني الأ�شجار ،ويف فواني�س العواجل الواقفة عن اليمني وال�شمال،
ما خيل يل �أين يف جنات النعيم ،فقلت يف نف�سي َب ٍخ َب ٍخ((( �إن هذه مدينة بهجة
و�أنوار ،تتفتح فيها �أكمام((( املعاين يف ريا�ض الأفكار ،وتتجلى بها عرائ�س الق�صائد يف
�أخدار((( الأ�شعار ،فلأجعلن دابي النظم فيها الليل والنهار ،وكلما ارجت َع َّلي �شيء
جئت �إىل البلفار ،ثم لبثنا �أربعة �أيام يف مبيت �إىل �أن تي�سر لنا ا�ستئجار حمل يف دار
على حدته ،وكان ال�ضباب يف خاللها كثي ًفا والربد �شدي ًدا.
نقريا بل هو �أ�شد ،و�أما ال�ضباب فكان
�أما الربد فال ينق�ص عن برد لندرة ً
�أبي�ض بخالف �ضباب لندرة ف�إنه يقع �أ�سحم((( ،فطفقت �أ�شكو من االنتقال من
�ضباب �إىل �ضباب ،فقال يل �أحد �أ�صحابي�« :إن هذا ال�ضباب �إمنا قدم �إلينا معك
جدا» .لكني وجدت
من لندرة ،ف�إن باري�س لي�ست ُم ِ�ض َّبة((( ،ووقوعه فيها نادر ًّ
أي�ضا يف ال�سنة الثانية و�أنا مقيم فيها من دون �أن
قوله بعد ذلك غري احلق ،ف�إنه وقع � ً
يعلق ب�أذيايل من قطر �آخر� .إال �أنه ال يدوم طوي ًال كما يدوم �ضباب لندرة.
((( َب ٍخ َب ٍخ :كلمة تقال عند الر�ضا والإعجاب بال�شيء� ،أو املدح� ،أو الفخر( .م).
((( �أكمام� :أغطية( .م).
((( �أخدار� :أ�ستار( .م).
((( � ْأ�س َحم� :أ�سود( .م).
((( ُم ِ�ض َّبة :كثرية ال�ضباب( .م).
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نبذة عن فرن�سا و�إح�صاءات متنوعة

وقد حان الآن �أن �أ�شرع يف و�صف باري�س و�أهلها ،ولكن ملا كان العامل
الأديب رفاعة بك الطهطاوي قد �أَلَّف كتابه النفي�س امل�سمى بتخلي�ص الإبريز يف
تلخي�ص باريز و�سبقني �إىل هذا املعنى ،كان ال بد يل هنا من �أن �أ�ست�أذنه يف ذكر ما
�أ�ضرب عنه بالكلية� ،أو �أ�شار �إليه �إ�شارة فقط ما ا�ستغربته منه.
مقيا�سا للقارئ يقي�س عليه باري�س ولندرة ،ولكن قبل
ثم �أجعل ذلك ً
خ�صو�صا ينبغي �أن ابتدئ بالكالم على فرن�سا عمو ًما؛ ف�إنها
الكالم على باري�س
ً
وخ�صو�صا �أين قد �أجملت القول يف �أول هذا الكتاب على �إنكلرتة.
َحر َِّية بذلك،
ً
ف�أقول� :إن فرن�سا كانت ت�سمى يف الزمن القدمي بالغال ،ثم �سميت بهذا اال�سم
املتعارف الآن ن�سبة �إىل الفرنك الذين فتحوها ،وهم قبائل من البالد ال�شمالية .و�أر�ض
غالبا .وكانت �أر�ضها
هذه اململكة خ�صيبة ،ينبت فيها جميع الأ�شجار والبقول واحلبوب ً
منذ نحو �سبعني �سنة مهملة� ،أما الآن فقد بذل اجلهد يف حرثها وتنبيت الأ�شجار فيها حتى
�صارت قيمة حما�صيل الأر�ض وغاللها ،تبلغ يف العام  5.337.178.000فرنك ،ي�صرف
على ذلك  3.552.000.000فيكون الفائ�ض  1.685.178.000فرنك ،وهي كثرية
املعادن ،يوجد فيها معدن الذهب ،لكن على قلة ،ويكرث فيها الف�ضة واحلديد والر�صا�ص
والنحا�س والتوتيا وغري ذلك ،وعدد �سكانها يف �سنة  1845كان  ،((( 32.500.000منهم
نف�سا.
((( يف �سنة  1874بلغ عدد �سكان فرن�سا ً 36.383.481
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مليونان وثلث بروت�ستانت ويهود ،وبلغت قيمة املجلوب من التجارة �إىل فرن�سا يف �سنة
فرنكا ،وقيمة اخلارج منها ً 643.961.677
ً 846.606.940 1843
فرنكا(((.
ويف مدة ثماين ع�شرة �سنة وذلك من �سنة � 1825إىل �سنة  1843كان من
جملة �أهلها مائتا �ألف جمنون يف املار�ستانات ،وثالثة �آالف قتلوا �أنف�سهم ،ومائة �ألف
نف�س بهم علل و�أخذوا �إىل ديار املر�ضى ،وثمامنائة �ألف يعي�شون من ال�صدقات ،ومائة
�ألف نف�س يف ال�سجون لأجل جنايات خمتلفة .وقال �آخر :وبلغ عدد الإكلريو�س يف
�سنة � 1843أربعة وع�شرين �أل ًفا ،منهم ثالثة كرديناالت و�أربعة ع�شر مطرانًا و�سبعة
و�ستون �أ�سق ًفا ،وي�ضاف �إليهم نحو ثمانية �آالف وخم�سمائة من املرت�شحني للكني�سة،
وعدة �أديار الن�ساء ثالثة �آالف ،وعدد الراهبات �أربعة وع�شرون �أل ًفا .وبلغ عدد
الإكلريو�س يف زمان الفتنة  ،114.000من جملتهم اثنان وثالثون �ألف راهبة.
وبلغت جملة �إيرادهم اثنني و�سبعني مليونًا ،ومبلغ الع�شور الذي ي�ستوردونه �سبعني
مليونًا ،فجملة ذلك  ،142.000.000و�إيراد الكرديناالت والأ�ساقفة .1.017.000
وجملة امل�صاريف على الديانة الكاثوليكية  34.251.000فرنك ،وعلى الربوت�ستانت
 1.033.000وعلى اليهودية � 90.000أل ًفا .ويف �سنة  1841بلغ عدد امل�سافرين يف فرن�سا
 633.000.000نف�س ،منهم � 143.000.000سافروا يف �سكة احلديد .ويف �سنة 1855
عظيما ف�إن جملة املجلوب �إليها يف �سنة  1879بلغت
((( منذ التاريخ املذكور ات�سعت جتارة فرن�سا ات�سا ًعا ً
 4.594.837.000فرنك ،وهي عبارة عن  183.793.480لرية �إنكليزية ،وبلغت جملة اخلارج منها يف ال�سنة
املذكورة  3.163.090.000فرنك �أو  126.523.600لرية.
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بلغ عددهم بليونًا منهم مليون وثالثمائة واثنان و�سبعون �أل ًفا �سافروا يف الأرتال ،وبلغ �إيراد
الكمرك يف �سنة ً 182.296.798 1856
فرنكا .ويف �سنة  1857بلغ �إيراد الدولة نحو
�سبعني مليون لرية �إنكليزية فكان نحو �إيراد دولة الإنكليز بل �أكرث(((.
ويف ال�سنة املذكورة كان لها من الع�ساكر الربية نحو خم�سمائة �ألف ،و�أمكن
لها يف �أي وقت �شاءت �أن جتهز من اجليو�ش البحرية نحو �سبعني �أل ًفا ،واملحروث
من �أر�ضها ال ينق�ص عن اثنني و�أربعني مليون هكتار ،ومالكها نحو �سبعة ماليني
من ر�ؤو�س العيال .وبهذا يظهر لك الفرق بني اململكتني.
وقال بع�ضهم بلغ م�صروف دولة فرن�سا يف مدة ع�شر �سنني �آخرها �سنة
 768.520.000 1861لرية وبلغ �إيرادها  619.680.000لرية فكان �إيرادها
يف كل �سنة  61.968.000لرية ،وم�صروفها  ،76.852.000وكان م�صروف
�أو�سرتيا يف مدة �أربع �سنني ،وهي من �سنة � 1857إىل �سنة 154.200.000 1860
لرية ،وهو عبارة عن  38.500.674يف كل �سنة ،وكان �إيرادها يف املدة املذكورة
 ،115.500.000وهو نحو  28.857.000لرية يف كل �سنة ،وبلغ �إيراد �إيطاليا يف
�سنة  32.205.674 1861و�إيرادها  ،((( 19.634.8وبلغ م�صروف دولة �شمال
�أمرييكا يف �سنة واحدة من مدة احلرب  250.000.000لرية.
عظيما حتى �أن �إيرادها بلغ يف �سنة ً 3.130.725.288 1880
فرنكا ،وهي
((( ومنذ �سنة  1850ازدادت ثروة فرن�سا ازديا ًدا ً
ً
عبارة عن  125.229.011لرية �إنكليزية� ،أما امل�صاريف ف�إنها بلغت  3.130.494.244فرنكا �أو  125.209.769لرية.
((( يف �سنة  1881بلغ �إيراد فرن�سا ً 2.752.794.830
فرنكا �أو  110.111.793لرية �إنكليزية ،وامل�صروف بلغ
 2.754.432.600فرنك �أو  110.177.304لريات �إنكليزية ،و�أما �إيراد �إيطاليا فقد بلغ يف ال�سنة املذكورة
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ف�أما �سكان هذه املمالك ف�إن عدد �أهل فرن�سا بلغ يف �سنة 1861
نف�سا ،وزاد عدد الرو�سية يف مدة خم�سني �سنة �ضعفني وكانت
ً 37.382.255
الزيادة يف �إنكلرتة يف تلك املدة  119يف املائة ،وكانت زيادة برو�سية من �سنة
� 1816إىل �سنة  72 1858يف املائة ،وزيادة �أو�سرتيا من �سنة � 1818إىل �سنة
 27 1857يف املائة ،وزيادة فرن�سا من �سنة � 1826إىل �سنة  12 1861يف املائة ال
غري فتكون الوالدة يف فرن�سا �أقل من غريها يف �سائر املمالك.
�أما الزواج فذكروه على هذا التف�صيل ،وهو� :أنه يولد فيها  100ولد من
زواجا ،ويف �أو�سرتيا والرو�سية
زواجا ويف بريتانيا  100ولد من كل ً 237
كل ً 285
زواجا ،ويف برو�سية  100ولد من كل  210زواج ،فيكون
 100ولد من كل ً 223
والدة الولد يف برو�سية يف ظرف �سنتني وخم�سة �أ�سابيع ،ويف فرن�سا نحو �سنتني
و� 42أ�سبو ًعا ،ف�أما املوت فمن كل  1.000نف�س يف بريتانيا ميوت يف ال�سنة  ،22ويف
فرن�سا  ،28ويف برو�سية  ،29ويف �أو�سرتيا  ،32ويف الرو�سية .33
و�صف باري�س

كانت مدينة باري�س يف �سنة  380ت�سمى باري�سي ،وكانت عر�ضة لنهب
النورمان ،ويف �سنة  1420ا�ستوىل عليها الإنكليز ،وبقيت حتت يدهم خم�س
ع�شرة �سنة ،ويف �سنة  1438رزئت بالطاعون واملجاعة ،فمات بهما �أكرث من
ً 1.425.583.965
تقريبا.
فرنكا �أو  57.023.358وم�صروفها مثل ذلك ً
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خم�سني �أل ًفا ،فكانت الذئاب تدخل �أ�سواقها وتغتال من تغتال ،ويف �سنة 1840
ح�صنت ب�سور طويل يحيط ب�شاطئ النهر ،وبقالع متفرقة ،وذلك م�سافة خم�سة
فر�سخا وربع فر�سخُ ،ب ِدئ به يف كانون الأول �سنة  1840ونجُ ِ ز يف �شهر �آذار
ع�شر ً
�سنة  ،1846وبلغت نفقته  140.000.000فرنك� ،أو خم�سة ماليني لرية ،قلت:
وقد جرى ذلك كما ق�صده نابوليون الأول ،وهو يف جزيرة �صنت هيالنة ،قال :وملا
دنت منها الأعداء يف �سنة  1814تبادر النا�س �إىل �إن�شائه على عجل ،لكنه كان
برجا.
غري حمكم ،ثم �أكمل وجعل حوله �أربعة ع�شر ً
وقال �آخر :كانت باري�س ُت ْدعى يف القدمي «لوك�س» �سميت بذلك يف �أحد
الأقوال با�سم «لوكو�س» م�ؤ�س�سها ،والذي عليه االتفاق� ،أنها من �أقدم مدن الغال،
وملا غزا قي�صر بالدهم كان يقال لها :باري�سي ،ومل تكن ٍ
حينئذ �إال عبارة عن
ِخ َ�صا�ص مهينة كاجلزيرة يف نهر ال�سني ،مع �أنه ملا �أراد فتحها قاومه �أهلها مقاومة
�شديدة مل تكن تخطر بباله حالة كونهم خالني عن �أ�سباب التمدن ،ثم �أخذت
يف التم�صر واالت�ساع يف عهد ملوك كثرية وال�سيما يف زمان يوليانو�س وكلويف،
و�أعظمهم فيليب �أغو�سط يف �سنة  ،1184ثم قام لوي�س امللقب بال�صغري و�أن�ش�أ
فيها مدر�سة ،ف�أقبل النا�س �إليها لطلب العلم حتى �صار عدد الطلبة �أكرث من �أهل
و�صروحا.
�سورا
ً
ال�صقع الذي بنيت فيه ،وهو الذي �أحاط بها ً
ثم قام فرن�سي�س الأول و�أن� أش� فيها اللوفر ،فقام هرني الرابع وغري فيه تغيريات
جمة ،ويف زمان لوي�س الرابع ع�شر �صارت ك�أنها مدينة جديدة ،وما ق�صده نابوليون الأول
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يف حت�سينها وتنظيمها ا�ستح�سنته عائلة البوريون ،وزاد عليهم �أجمعني لوي�س فيليب ،ف�إنه
ظن �أن حفظه ذكر �أيام نابوليون يكون �أدعى ال�ستمالة خواطر النا�س �إليه ،فمن ثم �أمت ما
ابتد أ� به نابليون ،ف�أن� أش� ال�سور و�أمت الأزج �أو القنطرة امل�سماة «�أرك دو ترايونف» ون�صب متثال
نابوليون مرة �أخرى على عمود فندوم ،ويف عهده دفنت جثة نابوليون .قلت :ويف زمن
نابوليون الثالث ك�سيت من الرونق والبهجة ما ال مزيد عليه.
وقال غالنياين يف كتابه الذي �سماه املر�شد �إىل باري�س  -طبع يف �سنة
�« :1844أول من ملك فيها من ملوك الن�صارى كلوفي�س وذلك يف �سنة ،524
و�أول من ب�شر فيها بالإجنيل كان مارداني�س وذلك �سنة  ،250و�أول كني�سة
�أ�س�ست فيها فيما ُع ِل َم كانت كني�سة مارا�سطفانو�س يف املو�ضع الذي ترى فيه
الآن كني�سة «نوطردام» ويف �سنة � 857أحرقها النورمان ثم بنيت ،وق�سمت املدينة
�إىل �أربعة �أق�سام؛ ومن َث َّم يقال لكل جهة منها «كارتيه» ،ويف زمن لوي�س ال�سمني
كان الإيراد من الباب ال�شمايل اثني ع�شر ً
فرنكا ال غري .وهي تبلغ بح�سابنا الآن
�ستمائة فرنك ،ويف القرن الرابع ع�شر �أن�شئ فيها مدار�س للعلم ،ويف عهد فيليب
�أغو�سط كرثت فيها الأبنية واملغاين والكنائ�س ،وبلط بع�ض الطرق ،و�أُلزم الأهلون
حت�صينها ،ويف �سنة � 1250أن�ش�أ فيها روبرت �صوربن مدار�س مل تزل تعرف با�سمه.
ويف زمن �شارل�س املعتوه دخلها الإنكليز ،ثم طردوا منها بعد �أن �أقاموا
فيها �ست ع�شرة �سنة ،وذلك �سنة  .1436ويف عهد �شارل�س ال�سابع خربت من
القحط والوباء والذئاب ،حتى �إنها �صارت يف �سنة  1466م�أوى لأ�صحاب اجلرائر
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والنقائ�ص من جميع الأقطار ،ويف عهد لوي�س احلادي ع�شر بلغ عدد �أهلها ثالثمائة
�ألف ،واكت�سبت رون ًقا وعمرانًا فهدم اللوفر القدمي و�أن�ش�أه من�ش�أ ح�س ًنا و�أن�شا مدر�سة
يعلم فيها كل نوع من العلوم جمانًا.
وح ِّ�سنت طرق و�أن�شئت �أخرى،
ويف �سنة � 1533شرع يف بناء «هوتل دوفيل» ُ
ويف �سنة � 1563أن�شئ التولري .ثم ملا قامت احلروب الدينية على �ساق تعطلت
�أ�سباب التمدن �إىل �أن قام ب�أعباء امللك وال�سيا�سة هرني الرابع ،ف�أ�صلح ذات البني
ومد على النا�س ظل ال�سلم والرفاهية ،وزاد يف تبهيج املدينة غاية ما �أمكن ،و�أن�ش�أ
جملة حمال ،وكرب التولري ،ويف زمن لوي�س الثالث ع�شر �أن�شئت طرق عديدة،
و�أن�شئ ق�صر اللوكزمبور ،وب�ستان النباتات وغري ذلك ،ثم ملا قام لوي�س الرابع ع�شر �أمت
وح َّ�س َن القدمية ،و�أن�ش�أ
ما كان ق�صده خلفه هرني الرابع ،ف�أن�ش�أ �أكرث من ثمانني طري ًقاَ ،
�ساحة فندوم ،و 33كني�سة ومار�ستان ال�سقط ومار�ستان ال ُّن ُغول((( واملر�صد ،وكرب ق�صر
التولري ،ونظمت املما�شي ،وبلط كثري من الر�صف ،وغر�ست غ َْي َ�ضة �شانزلزي.
وكذلك لوي�س اخلام�س ع�شر مل ي�أل جه ًدا يف �أن �أفادها ن�ضرة امللك حتى
و�سعت رقعتها يف زمانه  3.919فدانًا ،و�أن�ش�أ عدة مدار�س وعيونًا جارية ،ويف �أيام
لوي�س ال�ساد�س ع�شر �أن�شئت فيها جملة مال ٍه وكنائ�س ومنازل �سامية و�أ�سواق بهيجة،
ف�صارت رقعتها  9858فدانًا ،وجعل لل�سور �ستون بابًا ي�ؤخذ منها �ضريبة على ما
((( ال ُّن ُغول :فا�سدو الن�سب( .م).
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يدخل �إليها من اخلارج ،وو�سعت الطرق و�أمت «بايل روايال» (�أي ال�سرايا امللكية)((( مبا
فيه من احلوانيت الظريفة ،ويف زمان الفتنة ُخ ِّر َب كثري من الكنائ�س ،ثم رممت و�أنفق
عليها �أربعة ماليني ،وملا ا�سرتد املُلْك �إىل لوي�س الثامن ع�شر بنى جمل�س امل�شورة
العام ،و�أن�ش�أ �أ�سواقًا كثرية وم�ست�شفيات عديدة ،ون�صب عمود فندوم ،و�أن�ش�أ خم�س
ع�شرة عي ًنا وزين الق�صر ،ويف �أيام �شارل�س العا�شر زيدت فيها حما�سن كثرية جلها يف
الكنائ�س ،و�أن�شئت ثالثة ج�سور.
فلما قام لوي�س فيليب فتحت طرق جديدة وربع بنا ُء هوتل دوفيل ،ون�صبت
م�سلة م�صر ،و�أمت �إن�شاء كني�سة ال مدلني �أي املجدالنية وبال�س دوالكنكورد وعمود
ملخ�صا.
الن�صر .انتهى ً
قال :وهي على بعد مائة وخم�سة فرا�سخ من لندرة �أو مائتني و�أربعة
وخم�سني ميالً ،ودورتها  23.755م ًرتا �أو  25.979يار ًدا ،و�أطول �أيامها �ست
ع�شرة �ساعة و�ست دقائق ،و�أق�صرها ثماين �ساعات وع�شر دقائق ،وفيها �أكرث من
بلفارا ،و99
 45.000دار ،و 13.000دكان ،و 1.260طري ًقا ،و 38مم�شى ،وً 21
معربا مما يقال له« :با�ساج» و 37ر�صي ًفا.
َع ْر َ�صة �أو ف�سحة ،و� 183سقيفة �أو ً
وم�سطح طرقها يبلغ  3.200.000ذراع مربع ،وطولها  480.000ذراع �أو 120
فر�سخا ،وم�صاريف تنظيف الطرق تبلغ  535.000فرنك ،ومن قبل �سنة  1728كانت
ً
((( ما بني القو�سني زيادة من الطبعة الأوىل للإي�ضاح( .م).
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(((
مرارا عديدة ،ويف �سنة 1842
الطرق عط ًال عن الأ�سماء ،ثم بعد �أن رقمت غريت ً
بلغت م�صاريف تبليطها وتو�سيعها  750.000فرنك .قلت :جميع الطرق كانت من
قبل مبلطة ،فلما �صار الأهلون وقت ال�شغب والفتنة يتخذون حجارتها متاري�س(((،
ر�ضرا�ضا((( ،ومن �سنة � 1853إىل �سنة  57بلغت م�صاريف املدينة
�أمر الآن بان ت�صري
ً
 93مليونًا� ،صرف منها يف البناء وجتديد الديار  47مليونًا ،ويف املاء وت�صليح الطرق
 33مليونًا ،وعلى بوا دوبولون  5ماليني ،وجل هذه امل�صاريف مما يرد من املدينة ،ومل
ي�صرف املريي من عنده �أكرث من �ستة ماليني .اهـ.

وقبل �أيام لوي�س ال�ساد�س ع�شر مل تكن تنور �إال مدة ت�سعة �أ�شهر يف ال�سنة،
وذلك عند غياب القمر ،ف�أمر ب�أن تنور يف كل ليلة ،وعدة ما فيها من القناديل
 ،13.221كلها تنور بالغاز ،ويف �سنة  1841ولد فيها  ،29.923ومات ،26.028
وتزوج  ،8.962وكان عدد النغول  ،9.830وفيها نحو  80.000خادم.
وقال �آخر :كان �أهلها يف �سنة  ،1.141.316 56وفيها من احلر�س
الإمرباطوري  917من جملتهم � 28ضابطًا ،وم�صاريف ديوان ال�شرطة تبلغ يف
ال�سنة  ،5.335.295وقال الأول :وال يزال يف م�ست�شفياتها  15.000نف�س ،وقدر
من يدخل فيها ويخرج منها �ستون �أل ًفا ،وفيها ت�سعة �آالف من ذوي الأحكام
((( عطالً :خالية( .م).
((( املتاري�س :املوانع واحلواجز( .م).
((( ر�ضرا�ض :مك�سرة� ،أومدقوقة( .م).
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النظامية ،وهم �أهل علم ودراية ،ولهم مو�ضع خم�صو�ص لإغاثة الفقراء جمانًا
كاتبا لل�صكوك والعقود ،وت�سعة �سجون،
وذلك يف يوم ال�سبت ،ومائة و�أربعة ع�شر ً
�أحدها للمق�ضي عليهم تبلغ م�صاريفه  ،1.145.000ويعاملون فيه بغاية ما ميكن
من الرفق وال�شفقة ،وعدها غريه ع�شرة.
مدار�س باري�س

وفيها �إحدى وع�شرون مدر�سة ملكية ،فيها من الطلبة  ،10.975و�إيرادها
منهم ً 383.544
مكتبا مما يقال له« :كومونال» فيها
فرنكا ،وثالثمائة و�سبعة ع�شر ً
معلما يقال لها:
من املتعلمني  ،22.588و�إيرادها  227.693ومائة و�أحد ع�شر ً
�أن�ستيت�سيون ،فيها  8.378طالب علم ،و�إيرادها  250.620و�ألف و�سبعة مراب،
نف�سا ،و�إيرادها ً 473.773
فرنكا ،وفيها
ويقال لها« :بن�سيونات» ،فيها ً 23.538
�أربع وخم�سون جمعية للعلوم وفعل اخلري وبث الديانة ما عدا موا�ضع �أخرى.
كثريا من هذه املدار�س واملكاتب يديره الق�سي�سون فال ي�أخذون من
قلت� :إن ً
املتعلم �إال ن�صف امل�صروف عليه ،فيمكن للوالد �أن ي�ضع ولده يف �أحدها مب�صروف
ثالثني ً
فرنكا يف ال�شهر ،فمن �أجل ذلك ترى جميع الأوالد هنا مرت�شحني للعلوم
وال�صنائع ،وللأخوات الالئي هن من جن�س الراهبات ف�ضل عظيم م�شهور يف تربية
البنات ومتري�ض الرجال والن�ساء يف بيوتهن �أو بيوت املر�ضى ،حتى �إن بع�ضهن يداوي
وبع�ضهن قوابل((( ،وقد ي�سافرن �إىل البالد ال�شا�سعة يف فعل اخلريات ،ولهن لبا�س
((( قوابل :مفردها قابلة وهي التي ت�ساعد احلامل عند الوالدة( .م).
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خم�صو�ص يعرفن به على تنوعه ،فهذه الطريقة �أنفع من طريقة الراهبات يف ال�شرق؛
�إذ يحتجنب عن النا�س يف الدير فال ينفعن �أح ًدا من النا�س ،وهاتان املزيتان � -أي
التعليم على الوجه الذي ذكرناه  -واالعتناء باملر�ضى  -ال توجدان يف لندرة.
م�ست�شفيات باري�س

على �أن التداوي يف م�ست�شفيات باري�س هو على طرف الثمام((( ،ويف
لندرة يحتاج �إىل ذرائع وو�سائط .قال :وفيها �ستة وثالثون مار�ستانًا .وقد علم من
خال�صة �صدرت يف �سنة � 1842أن هذه املار�ستانات تقوم مب�ؤنة اثني ع�شر �أل ًفا
من املر�ضى والعاجزين رجا ًال ون�ساء ،ويف كل �سنة يدخلها نحو ثمانني �أل ًفا ،و�أن
م�صاريفها يف ال�سنة املذكورة بلغت �أربعة ع�شر مليونًا ون�صف مليون ،لكن �إيرادها
�أكرث من املن�صرف ،وهو يتح�صل من �ضرائب على املالهي ومن العقار الذي
ُي�شرتى للمقابر وغري ذلك ،و ُي�صرف فيها � -أي يف هذه امل�ست�شفيات  -من اللحم
 2.560.250رطالً ،ومن الزبدة  48.800كيلو غرام ،ومن اللنب  530.000ليرت.
أي�ضا ما عدا ذلك موا�ضع عديدة لإغاثة الفقراء وت�شغيل البطالني.
ويوجد � ً
قلت :وقد علم من كتاب طبع يف �سنة � 1855أن هذه امل�ست�شفيات تقوم
مب�ؤنة �أكرث من �أربعة ع�شر �ألف مري�ض يعاجلون فيها ،و�أقدمها املار�ستان امل�سمى
«هوتل ديو» يتداوى فيه من مدار ال�سنة �أحد ع�شر �ألف مري�ض وتخدم فيه �ستون
طبيبا.
راهبة ،وعدد �أطبائه اثنان و�سبعون ً
((( طرف ال ّثمام :ماال ُيطال في�شق تناوله( .م).
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�أهل باري�س و�أ�سواقها

وقال �آخر :املح�سوب �أن ن�صف �أهل باري�س �صناع وعملة ،ولي�س فيها �أكرث
من �ألف نف�س ممن يح�سنون �إثبات كونهم �سكانها يف باري�س �سل ًفا عن خلف من
عهد لوي�س الثالث ع�شر .وقال �آخر� :إن ثلثي �سكان باري�س ال يقدرون على
م�صروف اجلنازة ،وكل واحد من ثالثة �آالف يقتل نف�سه ،ومن كل ثالثة مواليد
يكون نغل ويف �سنة  53ولد يف مدينة ويانه من احلالل  11.264ول ًدا ومن احلرام
 ،10.686ويف �سنة  54ولد من الأول  ،112.65ومن الثاين  10.801.522ويف
�سنة  55ولد من الأول  ،10.650ومن الثاين  ،9.522ويف �سنة  56ولد من
الأول  ،10.870ومن الثاين  ،10.311و�إن من �أهل باري�س ثالثني �أل ًفا من غري
الذين يعي�شون من ال�صدقات يقومون يف ال�صباح وال يعرفون من �أين يح�صلون
غداءهم؟ ومنهم �سبعة ع�شر �أل ًفا �سكارى منهمكني يف القبائح.
وقال �آخر :وفيها ت�سعة �أ�سواق كبار للم�أكوالت ،وخم�سة جمازر بلغت م�صاريف
بنائها وتنظيمها  ،16.518.000و َث َّم امل�سالخ واملدابغ العديدة ،وعدد اجلزارين �أكرث من
خم�سمائة ،ويف كل يوم ُي َذْبح يف �أحدها  -وهو امل�سمى جمزر مونت مارتر  900 -من
الثريان ،و 400من البقر ،و 650من العجول ،و 3.500من ال�ض�أن.
وامل�ؤنة ال�سنوية من امل�أكول وامل�شروب وما هو من قبيل ذلك تبلغ  350مليونًا،
منها  49مليونًا ثمن خمر ،و 12ثمن لنب ،و 78ثمن �شمع و�سكر وبن ،وما �أ�شبه ذلك،
ومليونان ثمن ملح ،وثمانية وثالثون مليونًا ثمن خبز ،و�أربعون مليونًا ثمن حلم ،وخم�سة
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ع�شر مليونًا ثمن بقول ،و 444.000ثمن فحم ،وامل�ؤنة من البطاط�س يف ال�سنة تبلغ
 325.000كيلو غرام ،ومبلغ ما يباع فيها من التبغ يف كل �سنة  708.793كيلو غرام،
وم�ؤنتهم يف كل يوم من ا ُخلل َُّر((( ونحوه  ،((( 20.000وكل يوم ي�أتي �إليها ع�شرون
عجلة م�شحونة بالف�ضة .ويف بع�ض الأيام يباع فيها من الدقيق ما قيمته 45.000
فرنك ،ويرد �إليها من اخلارج يف ال�سنة  12.000قارب م�شحون بالفاكهة والقمح.
وقال �آخر :ومن جملة �أ�سواق امل�أكوالت بباري�س ال�سوق املعروفة بالهال،
�أول حجر و�ضع يف �أ�سا�سها و�ضعه الإمرباطور يف �سنة  52تباع فيها البقول واخل�ضرة
والفاكهة على �أنواعها ،فريد �إليها يف كل يوم ثالثمائة وع�شرون عجلة م�شحونة بها،
ويف �أوان الفاكهة ي�ستخدم يف نقلها  420عجلة ونحوها ،ويباع فيها يف العام من
�صنف واحد من البقول مما يتخذ لل�سلطة مبليون فرنك ون�صف مليون ،ومن �صنف
من حمار البحر ي�سمى الدزويرت بنحو ً 1.670.926
فرنكا.
قلت :والفاكهة والبقول يف فرن�سا تعظم للغاية كما يف �إنكلرتة ،فقد ي�صنعون
مق�صا و�إبرة ونحو ذلك .قال :ويباع
من ق�شر ثمر اجلوز �شبه حقة للن�ساء ،حتوي ًّ
فيها يف �سوق الزبدة بنحو �ستة ماليني ،ومن البي�ض ً 5.539.890
فرنكا .قلت:
ومن هنا يعلم �أن ما ذكره ال�شيخ رفاعة بك من �أن �أهل باري�س يقطعون من البي�ض
بخم�سة �آالف فرنك �سهو ،والظاهر �أنه �أراد خم�سة ماليني ،كيف ال؟! وقد قال:
�إنهم يخلطونه يف نحو ثالثمائة �صنف من الطعام.
((( ا ُخلل َُّر :الفول( .م).
((( كذا جاء يف الطبعة املعتمدة ،ويف الطبعة الأوىل «مائتا �ألف كيلو غرام»( .م).
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�أكادميات باري�س ومكتباتها

وفيها � -أي يف باري�س  -خم�س م�شيخات كبار �أي �أكادميات ،من جملتها
الأكادمية الفرن�ساوية للنظر يف تهذيب اللغة وتنقيح �أ�صولها وفروعها ،وكل َم ْن
�ألَّف كتابًا بدي ًعا يف التاريخ والأدب ينال منها جائزة ،وفيها ديار كتب عديدة،
�أكربها و�أعظمها املكتبة العمومية ،فيها مليون من الكتب املطبوعة ،وثمانون �ألف
كتاب بخط اليد ،ومائة وخم�سون �ألف ميداي (�أي ني�شان)((( ،ومليون و�أربعمائة
�ألف �صفيحة منقو�شة ،وثالثمائة �ألف راهنامج ،وفيها ر�سائل حمفوظة من لوي�س
الرابع ع�شر وكليرب وكلربت ،وكتاب واحد من اللورد بريون.
ومن جملة تلك الكتب كتب مطبوعة من عهد فو�ست و�سوفر ،وما من
ديوان �أو حمرتف مريي �إال وفيه �ألوف من الكتب ،وجملة الكتب املطبوعة
املوجودة يف املكاتب ما عدا املكتبة املذكورة  ،1.293.500والتي بخط اليد ع�شرة
ديارا �أخرى على حدتها ،بع�ضها يحوي ع�شرين �أل ًفا ،وبع�ضها �أقل،
�آالف ما عدا ً
وهو كاف يف بيان ما لهذا اجليل من احلر�ص على العلوم.
وفيها مطبعة ملكية من ت�أ�سي�س فرن�سي�س الأول ،فيها حروف متنوعة يطبع بها
كتب ب�إحدى وخم�سني لغة ،ويطبع فيها يف ليلة واحدة ثمامنائة �صفحة من قطع الربع،
وعدد امل�ستخدمني فيها من ثمامنائة �إىل ت�سعمائة ،وم�صاريفها ثالثة ماليني(((.
((( ما بني القو�سني زيادة من الطبعة الأوىل للإي�ضاح( .م).
((( يف �سنة  1877بلغ �إيراد املطبعة املذكورة  6.245.000فرنك ومثل ذلك امل�صاريف.
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ج�سور باري�س وقنواتها

ج�سرا منها �سبعة معلقة وثالثة من احلديد
وعلى نهر املدينة �سبعة وع�شرون ً
واحلجر ،وواحد من اخل�شب ،والباقي من احلجر من جملتها ج�سر دوالكنكورد بدئ
به �سنة  ،1787وجنز يف �سنة  ،1790وبلغت م�صاريفه  1.200.000فرنك ،طوله 461
قد ًما ،وعر�ضه  .61و�آخر يعرف بج�سر لوي�س فيليب ،بلغت نفقته مليون فرنك .و�آخر
ا�سمه ج�سر روايال طوله  432قد ًما ،وعر�ضه  ،52و�آخر ي�سمى بون دزار � -أي ج�سر
ال�صنائع  -طوله  516قد ًما وعر�ضه  ،30وم�صاريفه  ،900.000وقد �أجري �إليها املاء
فر�سخا بلغت م�صاريفها خم�سة
ُني ،من جملتها قناة م�سافتها �أربعة وع�شرون ً
يف ق ٍّ
وع�شرين مليونًا ،و�أخرى �أنفق فيها �أربعة ع�شر مليونًا ومائتا �ألف فرنك.
مهنيو باري�س

وقال �آخر :يوجد فيها  727من وكالء الدعاوى ،و 1.456من الأطباء
واجلراحني ،و 497من باعة الأدوية �أو الكيمياويني ،و 811من البنائني ،و 442من
امل�صورين ،و 880من النقا�شني على احلجر واحلديد ونحوهما ،و 689من اخلبازين.
و 487من اجلزارين ،و 662من ال�صيارفة ،و 1.160من التجار بالكوم�سيون ،و1.845
من باعة ال�شمع وال�صابون وال�سكر ونحو ذلك ،و 680من �صناع ال�ساعات ،و3.979
خمارا ،و 260من باعة ال�شريط والقيطان ونحوهما ،و 738من �صناع الزهر من
ً
الورق ،و 126من امل�صورين على نور ال�شم�س ،و 117من احلمامات ال�سخنة ،و240
معم ًال للورق ،و 523مو�ض ًعا للأكل ،و 1.035مو�ض ًعا للقهوة ،و 33حمرتفًا ال�شتهار
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الإعالمات ،و 128مو�ض ًعا للت�ضمني والتعهيد ،وفيها �سبعة مواقف ل�سكة احلديد،
و�سبعة وع�شرون م�أوى للجند من جملتها م�أوى ي�سع خم�سة �آالف وثمامنائة رجل
ثياطرا  -ومل يكن
وثمامنائة فر�س ،وفيها اثنا ع�شر ً
حو�ضا ،وثمانية وع�شرون ملهى� -أي ً
فيها يف �أيام لوي�س الرابع ع�شر �سوى ثالثة.
م�سارح باري�س ومالهيها

ويف �سنة � 1791صدرت �إجازة للأهلني من �أهل املجل�س املعروف
بالأ�سامبلي ،ب�أن كل من ا�ستطاع منهم �أن ين�شئ ملهى فهو غري معار�ض فبلغت
أي�ضا حمال �أخرى للغناء وال�سهريات واحلظ مما يطول
ثالثة و�أربعني ،وهناك � ً
�شرحه ،قال :وامللهى الطلياين يرد �إليه �إمداد يف ال�سنة من خزنة الدولة مبائة �ألف
أي�ضا يق�صدون مالهي
كثريا من الإنكليز والنم�ساويني بل الرو�س � ً
فرنك ،و�إن ً
باري�س لريوا فيها من التمثيل ما مل يروه يف بالدهم �إال غري كامل .وكلهم ُي ِق ّر
ب�أف�ضليتها على غريها ،و�إمداد (الأوبرة)((( الفرن�ساوية  750.000فرنك ما عدا
مرتبا �آخر لها قدره  1.300.000فرنك.
ً
رق�صا،
قلت :يف �أول املرفع ويف ن�صف ال�صيام ي�صنعون يف هذا املو�ضع ً
فتنح�شد �إليه الرجال والن�ساء بلبا�س ال�سخرية ،بحيث ال يعود الرجل يعرف
زوجته وال بنته ،ويبقون هكذا �إىل الفجر .وهذا املو�ضع ي�شتمل على نحو خم�سني
(((
آالتية فيه ينيف على خم�سني ،قال :و�إمداد (الأوبرة)
ثريا �أو جنفة ،وعدد ال َّ
((( يف الطبعة املعتمدة (الأوبرية) ،وما �أُثبت من الطبعة الأوىل للإي�ضاح( .م).
((( كذا يف الطبعة الأوىل ،ويف الطبعة املعتمدة (الأوبريا)( .م).
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كوميك � -أي ملهى ال�ضحك  .246.000وفيها ع�شرة منتديات مما يعرف
ُ
بالكلوب ،وثمانية مراق�ص �أ�صلية ،من جملتها مرق�ص يخت�ص بطلبة العلم ،ف�أما
املراق�ص التي تكون جمتم ًعا للدون فغري جديرة بالذكر.
كنائ�س باري�س

وفيها �إحدى و�أربعون كني�سة كبرية ،ونحو منها املعابد ،و�أقدم الكنائ�س
و�أ�شهرها كني�سة «نوطردام» �أول حجر جعل يف �أ�سا�سها و�ضعه البابا �إ�سكندر
الثالث ،وذلك يف �سنة  ،1163ومل يتم بنا�ؤها �إال يف عهد �شارل�س ال�سابع ،طولها
 126ذرا ًعا وك�سور ،وعر�ضها  ،48وارتفاعها  ،33وعلو برجها .68
�أ�سواق باري�س و�إيراداتها

وفيها خم�سة �أ�سواق للزهر على �أجنا�سه و�أنواعه ،وفيها �سوق للكالب
كلبا ،و�أخرى للخيل واحلمري ،طولها 480
يعر�ض فيها للبيع يف كل يوم �أحد ً 280
ذرا ًعا ،وعر�ضها  ،88وفيها �ساحة للخمر ،و�سعها  26.000ذراع مربع ،يرد �إليها يف
كل يوم  1.500برميل ،وهي َت َ�س ُع منها .45.000
قال غالنياين :وبلغ �إيراد اخلزينة من الدخان  ،7.000.000وبلغ مك�س باري�س
الوارد �إليها مما جعل على الأ�سواق واحلوانيت واملجازر واملخازن والعيار والدفن وغري
ذلك خم�سني مليونًا ،وبلغ امل�صروف عليها خم�سة و�أربعني مليونًا ،من جملتها م�صاريف
الأبنية وامل�ست�شفيات وديوان ال�شرطة واملكاتب واملتاحف واملما�شي والزينة يف الأعياد،
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وبلغت م�صاريف الدواوين املريية ً 1.389.208.172
فرنكا �أعظمها م�صاريف َد ْين الأمة
وديوان احلرب ،وبلغ �إيرادها  ،1.246.880.336ودين الدولة يبلغ ،195.916.901
وبلغت م�صاريف الع�سكر يف �سنة .((( 348000.000 ،1844
وزارات فرن�سا

والوزراء هم وزير الأمور اخلارجية ،ووزير احلربية ،ووزير البحرية وامل�ستعمرات،
ووزير املالية ،ووزير الزراعة والتجارة ،ووزير الداخلية ،ووزير الأبنية املريية ،ووزير
العدلية ،ووزير املعارف .ومن ه�ؤالء الوزراء ،ومن جمل�سي امل�شورة اخلا�ص والعام،
ومن �صاحب امللك تت�ألف دولة فرن�سا.
وقال �آخر :يف باري�س تفرق املكاتيب �سبع مرات يف كل يوم ،وذلك من
�صباحا �إىل ال�ساعة التا�سعة م�ساء ،و�أول من رتب الربيد
ال�ساعة ال�سابعة ون�صف ً
لوي�س احلادي ع�شر ويف �سنة  1792اطرد ترتيبه كما نراه الآن.
ال�شبه واالختالف بني باري�س ولندرة

وقد حان يل هنا �أن �أقول� :إن باري�س ت�شبه لندرة يف كونها �شطرين يف�صل
بينهما نهر� ،إال �أن نهر باري�س �صغري ال ي�سع املراكب الكبرية ،وتخالفها يف �أحوال
كثرية� :أحدها� :إن ديار باري�س من احلجر ،فال يزال ظاهرها �أبي�ض �أني ًقا ،بخالف
((( قد تقدم ذكر �إيراد فرن�سا� ،أما ديونها ف�إنها بلغت يف �سنة ً 19.862.035.983 ،1881
فرنكا وهي عبارة عن
 794.481.439لرية �إنكليزية وم�صاريف وزارة احلربية بلغت ً 531.004.624
فرنكا.
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ديار لندرة ،ف�إنها مبنية من الآجر ،فال ي�أتي عليه �سنتان �أو ثالث �إال َوي ْ�س َو ُّد من
أي�ضا.
كرثة الدخان وال�ضباب ،بل املنازل املبنية فيها من حجر ت�سود � ً
الثاين� :إن ديار باري�س متنا�سقة االرتفاع يف الغالب ،متنا�سقة الظاهر ،ف�إنها كلها
بي�ضاء متنا�سقة و�ضع ال�شبابيك� ،أما ارتفاعها ف�إن بع�ضها ي�شتمل على �سبع طبقات،
فرمبا ارتقى فيها الإن�سان مائة وثالثني درجة ،حتى ي�صل �إىل غرفته ،فهي من هذا
القبيل متعبة ،ولكل طبقة فانو�س ي�شعل بالغاز ،ولكل دار ِرتاج((( كبري ال يزال
مفتوحا �إىل ن�صف الليل ،وبواب يتبو�أ ِك ًّنا((( بالقرب منه ،ف�إذا خرج �أحد ال�سكان
ً
�أعطاه مفتاح غرفته ،ومتى رجع �أخذه منه ،و�إذا غاب بعد ن�صف الليل �أطن اجلر�س
فيقوم البواب من فرا�شه ويفتح له ،وال بد و�أن يعطيه �شي ًئا يف مقابلة ذلك.
هذا �إذا كان �ساك ًنا يف دار مفرو�شة ،ف�أما �إذا اكرتى �شقة من دار ت�شتمل على
مبيت ومقعد ومطبخ ،فله �أن ي�أخذ مفتاحه معه ،وعند ذلك يحتاج �إىل �أن ي�ستخدم
امر�أة لت�صلح له م�سكنه �أو ي�ست�أجرها �ساعة �أو �ساعتني يف النهار ،ورمبا كانت هذه املر�أة
�أجرية عدة �أ�شخا�ص ،فتذهب �إىل كل منهم يف �ساعة معلومة ،وال ميكن لغريب  -بل
دارا من بابها بجميع مرافقها ،وذلك لكربها وغالئها ،فكل دار
لأهلي � -أن ي�ست�أجر ً
غالبا على �أربع طبقات ،ثالث
يف باري�س عبارة عن ق�صر ،ف�أما ديار لندرة فال تزيد ً
ظاهرة ،وواحدة حتت الأر�ض الدخار الفحم وغ�سل الثياب وما �أ�شبه ذلك ،وبع�ضها
كبري وبع�ضها �صغري ،ومن َث َّم ميكن للإن�سان �أن ي�ستقل بدار منها.
((( ِر َتاج :باب( .م).
((( ِك ًّنا :بي ًتا( .م).
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جدا ،ومبلط الغرف التي بنيت من عهد حديث من
الثالث� :إن درج باري�س متني ًّ
خ�شب متني جلي بهي ،ومبلط الديار القدمية من ال ُآج ّر الأحمر ،وفر�ش املبلط بالب�سط �أو
الزرابي غري مطرد ،و إ�منا يجتزئون عن ذلك بنحو �سجادة يجعلونها عند املوقد� ،أما يف لندرة
ف�إن جميع امل�ساكن مفرو�شة بالب�سط ،ولذلك �سببان� :أحدهما� :أن الب�سط فيها رخي�صة،
ويف باري�س غالية ،والثاين� :أن خ�شب املبلط يف لندرة قبيح و�سخ؛ فكان ال بد من �سرته.
الرابع� :إن جميع طيقان((( باري�س تنفتح على م�صراعني كالباب ،في�سهل غ�سلها وتنظيفها
ب�أهون �سعي ،وطيقان لندرة ال يفتح �إال ن�صفها الأدنى �صع ًدا ،ويبقى الأعلى مطب ًقا ،فال
ميكن تنظيفه ،فيكون ال بد من ا�ستخدام من ينظفه من اخلارج ،وهو معنت �شاق.
اخلام�س� :إن مواقد ديار باري�س هي يف موازاة املبلط ،وال ميكن طبخ �شيء عليها،
وجل وقودهم �إمنا هو احلطب ال الفحم املعدين ،ف�إنهم يكرهونه غاية الكراهية لرائحته
وتو�سيخه الثياب ،وال يطبخون عليه �أ�صالً .وحني كنا نوقده لال�ستدفاء على عادة
الإنكليز كانت خادمتنا تت�أفف منه ،وغري مرة غ�شي عليها منه ،ويف بع�ض الغرف
والدكاكني يوقدون ما �أطفئ من الفحم � -أو الفحم مع احلطب  -يف كوانني عالية
من احلجر القي�شاين الظريف� ،أو من احلديد ،وقد تكون مت�صلة بق�صبة من حديد
نافذة يف احلائط ليخرج منها الدخان وقد ال تكون.
ويف اجلملة ف�إن مواقد لندرة �أح�سن؛ ف�إنها جمعولة لأن يوقد فيها فحم
احلجر ،ولأن يطبخ عليها؛ وذلك الرتفاعها عن املبلط ،هذا يف الديار ال�صغرية ف�أما
((( طيقان :جمع طاقة وهي نافذة �أو �شباك( .م).
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أي�ضا يف حيز املبلط كما هي يف باري�س ،واحلكمة يف ذلك
يف ديار الكرباء فتكون � ً
عندهم وعند �أولئك �إي�صال احلرارة �إىل الأرجل ،ف�إنها �أحق الأع�ضاء بالدفء،
واحلا�صل �أن ال�شتاء داخل الديار يف لندرة �أهن�أ و�أهون؛ وذلك العتنائهم بفر�ش
امل�ساكن والدرج ،وبكون املواقد قابلة لوقيد الفحم كما مر ،و�أنت خبري ب�أن بناء
احلجر يحدث رطوبة �أكرث من الآجر.
مرحا�ضا ،ووراءه م�صب للماء ،ويف ديار
ال�ساد�س� :إن لكل طبقة من ديار باري�س
ً
لندرة ال يكون �إال مرحا�ض �أو اثنان ،فهي من هذا القبيل �أنظف و�أدنى �إىل ال�صحة.
غالبا من احلديد ،ويف لندرة
ال�سابع� :إن مداخن باري�س اخلارجة من ال�سطوح تكون ً
منظرا ،واحلا�صل �أنه ملا كان النظر يف �أمور املدينة والديار
من اخلزف ،فتلك �أبهج ً
بباري�س موكو ًال �إىل �أرباب ال�سيا�سة ،كانت الديار وحدها ت�ؤذن ب�أبهة املكان وجالله
ف�ض ًال عن الدكاكني والدواوين امللكية ،فكم فيها من روا�شن((( حديد مذهبة ومن
جدران مزخرفة و�أبواب موزجة مما ي�ستوقف املجتاز ،وكذلك الدكاكني ،ف�إنك تراها
و�ضيئة بهيجة واحلاجات فيها زهية نا�ضرة فيود الإن�سان لو ي�شرتي كل ما فيها،
نورا يلقي �شعاعه على املرئيات فيك�سبها بهجة وطالوة ،وك�أن
فك�أن يف رقيع املدينة ً
القاعد على كر�سي يف بيته �إمنا هو قاعد على �شوك القتاد �أب ًدا يتحلحل ويتحرك
للخروج لريى الديار واحلوانيت مما ي�شوق ويروق.
((( َر ِ
وا�شن :جمع «رو�شن» :كُ َّوة( .م).
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�أما �أثاث الديار وفر�شها فالغالب �أنه يف باري�س �أنف�س و�أغلى ،و�أكرث ما
يحمل على العجب منها ُ�سررهم التي يرقدون عليها ،ف�إنهم ين�ضدون عليها عدة
من الفر�ش ،حتى �إنهم ي�صعدون �إليها على درج وذلك مطرد((( للغني والفقري،
وخ�شبها يف الغالب من النوع الذي �سماه ال�شيخ رفاعة بك الكابلي ،ويجعلون
إطارا من خ�شب مذهب على هيئة التاج ،ومنه ي�سدلون النامو�سية ،وال بد
فوقها � ً
و�أن يكون يف البيت مر�آة كبرية ،و�ساعة دقاقة ي�ضعونها فوق رف املوقد.
أي�ضا يف كرثة العيون اجلارية يف الطرق ،ويف كرثة
وت ْف ُ�ضل باري�س لندرة � ً
احلمامات ،و�إذا �شاء الإن�سان �أن ي�ستحم يف بيته �أوعز �إىل قيم احلمام يف �أن يبعث
له مبغط�س وماء حميم ،وهذا يكاد �أن يكون معدو ًما يف لندرة ،ومن ذلك الكتابة
التي تكون فوق احلوانيت والروا�شن ،ف�إن جلها مكتوب مباء الذهب ،ويف لندرة
جلها باحلرب ،و�إذا كان مباء الذهب فال يلبث �أن ُي َ�س َّود ،ومن ذلك �أبواب الدكاكني
والق�ضبان الفا�صلة بني �ألواح الزجاج ،ف�إنها هنا �أكرث رون ًقا ،ف�أما من حيث ال�سعة
فدكاكني لندرة �أعظم .ومن ذلك الر�صف التي على جانبي نهر ال�سني ،ف�إنها
مبلطة نظيفة بحيث ميكن للإن�سان �أن يقعد عندها وي�سرح ناظره يف النهر ،وهو
ي�شتمل على عدة حمامات ومغا�سل كالبيوت تغ�سل فيها الن�ساء ثياب ال�سكان.
ومن ذلك وجود دكاكني �أخرى يف الطرق للغ�ساالت ،ف�إنك يف كل طريق جتد
جدا .و�إمنا يغ�سل النزيل ثيابه عند غ�سالة
منها واح ًدا �أو اثنني ،وذلك نادر يف لندرة ًّ
((( مطرد :م َّتبع( .م).
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غالبا يف الريف .ومن الغريب
الدار التي ي�سكنها �سواء كانت نظيفة �أو و�سخة ،وهي ً
وكل عنهن ٍ
را�ض ،ومن ذلك �أنه يوجد
�أن غ�ساالت باري�س يغ�سلن الثياب باملطارقٌُّّ ،
يف باري�س موا�ضع يتخلى فيها الإن�سان لق�ضاء احلاجة ،وال يخفى �أن وجود ذلك يف
املدن الغناء �ضروري؛ ف�إن من يخرج من داره وي�ضطر �إىل ق�ضاء احلاجة مل ميكنه
الرجوع �إليها ،وذلك يف لندرة معدوم ،بل موا�ضع البول فيها على قلتها قذرة رديئة،
ما عدا ما �صنع منها حدي ًثا يف طريق ا�سرتاند وهوبرن ،فهي تعز عن النظري ،و�أجدر
بهذه احلاجة �أن تكون يف باري�س من امل�صالح ويف لندرة بالتحريف .وما �أح�سن ما قيل
يف الفرن�ساوية من �أنهم «يجعلون كل مق�صد حرفة وكل حرفة مق�ص ًدا».
وت ْف ُ�ضل باري�س لندرة من حيث النظر ال من حيث الفائدة بكرثة الع�ساكر ،ف�إن
فيها ويف �ضواحيها نحو مائة وخم�سني �أل ًفا فال تزال ت�سمع منهم املو�سيقى ،وتنظر منهم
املالب�س احل�سنة ،وهي �أح�سن من مالب�س ع�سكر الإنكليز ،وقد جرت العادة ب�أن يكون
مع الع�ساكر ن�ساء للخدمة يتبعنهم وهن مرتديات بلبا�سهم� ،أما املعي�شة فحيث كانت
املطاعم عندهم كثرية ،وكل ما ي�شتهونه من امل�أكول وامل�شروب يجدونه فيها ،مل يكن
�أحد يتكلف الطبخ يف بيته� ،أما �أ�صحاب العيال الذين يكون لهم مطبخ وحمل للم�ؤنة
يف منازلهم ،فال ينتابون تلك املطاعم �إال يف الأعياد ،وهي نظيفة للغاية ،و�أول ما يجل�س
امل�ستطعم ي�أتيه اخلادم بدفرت فيه �أ�سماء الطعام وبفوطة ،فيختار ما ي�شاء.
�أما يف لندرة فحني يجل�س �أحد يف مطعم ي�أتيه اخلادم وي�صرخ يف �أذنيه:
«�شواء حلم بقر»�« ،شواء �ضان»« ،كرنب»« ،جزر»« ،بطاطة» .وهنا تنتهي الفهر�سة،
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وال يقدم له فوطة ،و�أي مطعم دخلت يف باري�س ر�أيت فيه الرجال والن�ساء
والأوالد ،ورمبا َت َّعمدت امر�أة �أن جتل�س قبالتك لتخاطبها �أو تعر�ض عليها �شي ًئا من
امل�شروب فيكون فاحتة الألطاف وخامتة املطاف وال بد من �أن يو�ضع �أمام الآكل
نبخات من الكربيت لإ�شعال ال�سيكار ،وخالل لتنظيف �أ�سنانه.
واخلا�صة من �أهل باري�س ي�أكلون مرتني فقط :الفطور �أو الغداء ،وهو يف ال�ساعة
احلادية ع�شرة ،والغداء �أو الع�شاء يف اخلام�سة ،ويفطرون على �شواء ال�ض�أن واملحار.
كثريا فال ي�ستطيبه
والعامة ي�أكلون ثالث مرات� ،أما طعامهم ف�إنه و�إن كانوا يتفننون فيه ً
�إال َم ْن �أَ ِل َفه؛ وذلك لأنهم ي�سلقون اللحم �أ�شد ال�سلق ليتخذوا منه نو ًعا من الرعديد،
م�سيخا ،وقد قلت يف ذلك:
ثم يطبخونه بال�شحم بدل ال�سمن في�أتي ً
ُر َّب ق َْو ٍم ي�ستمرئون طعا ًما
و�أنا �إِنْ َ�أ َك ْل ُت منه لمُ ًاظا

والد ُم يهمي
فيه �شَ ْح ُم اخلنزير َّ

بات �شَ ْح ُم اخلنزير َي� ُأكل �شَ ْح ِمي

ويف اجلملة ف�إنه �ألذ من طعام الإنكليز كما �ستعرف ذلك يف بابه ،غري
�أن ال�شواء عند الإنكليز �ألذ منه عند الفرن�سي�س ،وهناك طريقة �أخرى للمعي�شة
وهي �أن بع�ض الديار ي�صنعون مائدة عمومية ي�سمونها «تابل دوت» �أي مائدة
ال�ضيوف ،فمن �شاء �أن ي�أكل فيها لزمه �أن يذهب يف �ساعة معينة ،ولعلها �أرخ�ص
من املطاعم العمومية و�أطيب ،وثمن الغداء يف هذه نحو فرنك ون�صف ،وثمن
غالبا بال�شوربة ،ويختم بال�سالطة ،ثم ب�شيء من
الع�شاء نحو فرنكني ،وهو يبتدئ ً
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احللو �أو الفاكهة .ويف البلفار مطاعم ال ينتابها �إال الأغنياء وامل�سرفون؛ ف�إن ثمن
الع�شاء فيها �أربعون ً
فرنكا �أو خم�سون.
�أما القهوة ف�إذا دخلت حملها جاءك اخلادم بكوب �سميك كالذي ي�شرب
فيه ال�شوربة وب�سكر جزيل ،و�صب القهوة مبر�أى منك ،ثم اتبعها باحلليب امل�سخن،
كثريا من ذوي ال�سمت والرواء ي�ضعون ن�صف ال�سكر يف الفنجان
وقد ر�أيت ً
ويختبئون الن�صف الآخر ،واملطاعم وحمال القهوة يف هذه املدينة ال حت�صى كرثة،
وهناك حمال للقهوة تغنى فيها الرجال والن�ساء ،يدخلها النا�س جمانًا ،ولكن
ب�شرط �أن ي�شربوا �شي ًئا يقوم عليهم قيمة �شيئني.
الم َر َّب َيات وال�شراب؛
ومما يعجب منه يف باري�س الدكاكني التي يباع فيها ُ
وذلك لنظافتها و�أنوارها ،ورمبا كانت �سقوفها من مرايا ،وعندهم من �أ�صناف
املربيات واملعجنات واحللويات ما يزيد على ما عند الإنكليز ع�شرة �أ�ضعاف� ،إال
�أنهم مثل الإنكليز يف �أن حلوياتهم جميعها معمولة بال�سكر ال بالع�سل.
واعلم �أن �أرباب الرئا�سة هنا يتعهدون �صحة الرعية فيما يباع من امل�أكول
مغ�شو�شا،
م�ضرا بالأبدان �أو
ً
وامل�شروب ،فال ي�سمحون للباعة ب�أن يبيعوا �شي ًئا فا�س ًدا �أو ًّ
وك�أن اخلمر م�ستثناة من ذلك ،فلهذا كان كل ما ي�ؤكل وي�شرب هنا �ألذ و�أذكى مما
يوجد بلندرة ،بل البقول والفاكهة هنا �أطيب و�ألذ ،فمن ذلك اخلبز وهو �ألزم ما يكون
للمعي�شة ،ف�إنه يف غاية الطيبة ،وهو من حم�ض احلنطة غري خملوط ب�شيء من ال�شب
�أو البطاط�س كخبز الإنكليز .وقد ي�صنعون منه �شك ًال يف طول قامة الرجل ،واللحم
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على �أن الإنكليز يدعون ب�أن حلمهم �أطيب ،ويعجبني هنا نظافة دكاكني اللحامني،
فال ميكن �أن ت�شم منها رائحة كريهة ،بخالف دكاكني لندرة ،وهم يقفلون دكاكينهم
قبل �أن يوقدوا الغاز ،ف�إنهم يقولون� :إنه يغري طعم اللحم.
ومن ذلك الزبدة واجلنب وحمار البحر على �أنواعه ،والزيت واخلل واخلردل
واللنب ،وقد ي�صنعون منه الرائب والقري�شة كاملوجود يف بالدنا �سواء ،وكذا ال�صابون
وال�شمع ،بل الكربيت وحطب الوقود هنا �أح�سن مما يوجد بلندرة ،وعندهم كثري
من البقول والفواكه مما ال وجود له يف تلك ،ف�أما جعتهم فغري طيبة ،ولكن قلما
ي�شربونها ال�ستغنائهم عنها باخلمر.
�أما الهواء فربد باري�س ولندرة �صنوان((( ،غري �أنه ملا كانت الديار كلها مبنية هنا
من احلجر وكانت مواقدها غري �صاحلة لوقود الفحم املعدين كما مر ،كان الربد �أ�شق
غفريا ح�ضروا من
و�أبلغ وزد على ذلك توايل الأمطار ً
�شتاء و�صي ًفا ،وقد �شاهدت ًّ
جما ً
باري�س �إىل لندرة ،و�س�ألتهم عن الهواء ،فكلهم �أجاب :ب�أن املطر مل ينقطع مدة �إقامته،
وكان فيها بلندرة �صحو �إال �أن النا�س ال ي�شعرون يف باري�س ب َع َنت املطر �أو الثلج؛
لكرثة ما فيها من ال�سقائف((( واملنتزهات وحمال القهوة مما يذهب بالكرب� .أما يف
لندرة فلن يجد الإن�سان من ذلك مهربًا �إال يف بيته ،وهذا َح ْ�سب(((.
((( �صنوان� :شبيهان( .م).
((( ال�سقائف :جمع «�سقيفة» وهي عري�ش ي�ستظل به( .م).
ح�سبٍ :
كاف( .م).
((( ْ
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موا�ضع يف باري�س ال نظري لها

ويف باري�س عدة موا�ضع ال نظري لها يف الدنيا ب�أ�سرها ،ف�إن ابتدرتني لتقطع
علي كالمي ب�أن تقول« :وهل ر�أيت الدنيا كلها حتى حتكم بذلك؟ » ،قلت� :إين
مل �أر الدنيا ،بل ر�أيت حماريث عقول �أهل الدنيا� ،أعني �أقالم امل�ؤلفني ممن طوفوا
و�ساحوا يف مناكبها ،فكلهم حكم لهذه املوا�ضع بالأح�سنية والأف�ضلية.
�أحدها البلفار ،وهو طريق وا�سع طويل ممتد يحيط بباري�س كا ِمل ْنطَ َقة((( للخ�صر؛ كال
جانبيه حمفوف بال�شجر املتوازي الو�ضع ،وبالدكاكني الظريفة والديار ال�شاهقة،
وموا�ضع القهوة الأنيقة احلافلة ،فال تزال ترى �أمامها �ألوفًا من الكرا�سي يجل�س
عليها الرجال والن�ساء ،وهناك يقر�ؤون �صحف الأخبار ويتفاو�ضون يف �إدارة
امل�صالح والأ�شغال ،فهي عندهم مبقام امل�صر ،وقد تكون حيطان املحل كلها مر�آء،
و�سقفه ك�سقف الكنائ�س مزخرفة منقو�شة .وفيها متك�آت ومقاعد ومواقد نفي�سة،
وال تزال غا�صة بالنا�س �إىل ن�صف الليل ،وقد يكون لها روا�شن �أو م�شربيات فيها
مقاعد يرى الإن�سان منها جميع ما مير يف الطريق.
و�أكرث املالهي هناك من جملتها موا�ضع للغناء واللعب ،ويف ختام اللعب
ت�ضعف �أنواره ويربز يف حمرابه ن�ساء الب�سات ب ًّزا رفي ًعا على هيئة اجل�سم ولونه،
فيح�سبهن الناظر عرايا ،ويبقني كذلك يف �أو�ضاع خمتلفة من دون حركة ،ف�إن برزت
((( املنطقة والنطاق :قطعة من القما�ش تربط به املر�أة خ�صرها( .م).
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�إحداهن رافعة يديها بقيت كذلك �إىل �أن تدور بهن املائدة التي برزن عليها دورتني،
ثم ي�سبل((( احلجاب وترجع الأنوار ،ثم ت�ضعف ويربزن بهيئة �أخرى .وذلك كله
يدوم نحو ربع �ساعة ،ويقال لهذا املنظر« :تابلو فيفان» �أي ال�صور احلية ،و�أح�سن
حمل يف هذا البلفار املحل الذي يقال له :بلفار الطليان ،فثم ترى الن�ساء يخطرن
بالديباج والإ�ستربق((( وال�شيالن الك�شمريية واملحمل((( واخلز الرفيع ،وهن متلعات
�شافنات((( ،والرجال يرنون �إليهن ب�أفخر اللبا�س و�أح�سن ال�سمت ،وثم �أظرف املحال
للقهوة ،ويف طرف البلفار عمود �شاهق من املرمر يف قنته متثال ملك من نحا�س واقف
على كرة وهو يلمع يف مقابلة ال�شم�س له ك�أنه ذهب ،ويقال للملك ملك احلرية،
وعلى العمود �أ�سماء الذين قتلوا من كبار الأمة يف �سجن با�ستيل ،مكتوبة بالذهب،
وحتته حو�ض ُي ْ�ستقى منه ،وكان �إن�شاء البلفار يف �سنة .1536
الثاين :املو�ضع الذي يقال له« :بايل روايال» �أي الق�صر امللوكي ،و�إمنا �سمي كذلك
ق�صرا كان مقر امللوك ،وهو عبارة عن َ�ص َّفي دكاكني متقابلني ،فوقها منازل
ملجاورته ً
ومطاعم وحمامات وحمال للقهوة ،وبينهما �أ�شجار وحو�ض ومقاعد ٍ
ومما�ش للنا�س،
ففي الدكاكني ترى �أح�سن امللبو�س و�أنف�س احللي والتحف من املعادن واجلواهر،
((( ُي ْ�س َبلُ :ي ْر َخى( .م).
((( الديباج والإ�ستربق :الديباج� :ضرب من الثياب املزين ،الإ�ستربق :الديباج الغليظ (م).
((( ا ِمل ْح َملَ :عالَّقة ال�سيف( .م).
((( املتلعات :جمع املتلعة ،هي التي متد عنقها رافعة ر�أ�سها ،وال�شافنات :جمع ال�شافنة ،وهي التي تنظر مب�ؤخر عينها
�ساخرة �أو متعجبة( .م).
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وهي و�إن كانت دون دكاكني البلفار يف ِ
الكبرَ �إال �أن ح�سن تن�ضيد ما فيها وبراعة
تر�صيفه وبهجة ذلك املكان يك�سبها �سعة يف النظر.
أي�ضا حكم ب�أن �أهل
ومن ر�أى كرثة اجلواهر والأملا�س يف هذا املو�ضع ويف غريه � ً
باري�س �أغنى من �أهل لندرة� ،إال �أن اجلوهريني من الإنكليز ال يربزون ما عندهم
من اجلواهر يف وجه الدكاكني ،و�إمنا يخبئونها يف خزانة ،فلهذا ال يكاد الناظر
يرى عندهم من خارج الدكان غري الذهب والف�ضة ،ويف تلك املطاعم جميع
ما ت�شتهيه النف�س ،ف�إذا قعدت للغداء ر�أيت الرجال والن�ساء والأوالد ميرحون
أي�ضا مو�ضع قهوة
يف تلك الرو�ضة ،و�صفة احلمامات �صفة املطاعم ،ويف الرو�ضة � ً
عنده كرا�سي عديدة ،بع�ضها عند احلو�ض وبع�ضها حتت ال�شجر ،وثم ت�ضرب
الع�سكر ب�آالت الطرب ثالث مرات يف الأ�سبوع ،وطول هذه احلديقة �سبعمائة
قدم وعر�ضها ثالثمائة ،وكان �إن�شاء هذا املحل البديع يف �سنة .1729
الثالث :املو�ضع امل�سمى «�شانزلزي» �أي رو�ضة الأ�صفياء ،وهو غي�ضة طويلة ذات
�شطرين طولها �إىل حد الأزج((( �أكرث من ثمامنائة ذراع ،وعر�ضها يف الأقل مائة
و�ستون ،ولها مقاعد من خ�شب ،وكرا�سي على طول جهتي الطريق ،وبني ال�شطرين
طريق وا�سع ملرور اخليل واحلوافل والعواجل ،ففي �أيام الأعياد ترى هذا املمر ملآن
من تلك املراكب ،ف�إن �أهل الرثوة يذهبون �إىل هناك متفاخرين مبا فوقهم من اللبا�س،
ومبا حتتهم من املركوب ،وترى الن�ساء يف العواجل املفتوحة متكئات ك�أمنا هن على
((( الأزِج :بناء م�ستطيل مقو�س ال�سقف( .م).
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(((
وكثريا ما تراهن راكبات على
منارق وفر�ش ،وال ُع ْجب والتيه يلمعان من جنبهنً ،
هذه ال�صفة ودخان التبغ خارج من �أفواههن.

ومن العجب �أن �أهل باري�س يخرجون �إىل هذا املو�ضع و�إىل «بوا دبولون»
يف �أيام الأربعاء واخلمي�س واجلمعة من جمعة الآالم ق�صد املباهاة واملفاخرة فيما
يلب�سون ويركبون ،فهي عندهم مو�سم الت�أنق والتظرف ،ومع ذلك ف�إن اجلزارين
يتحرجون من بيع اللحم يوم اجلمعة� ،إما احرتا ًما له �أو حياء من النا�س ،ويف
هذه الغي�ضة «جاردن مابيل» وهو ب�ستان بهيج تنتابه الرجال والن�ساء للرق�ص ،فيه
خم�سة �آالف نور ،وب�ستان ال�شتاء ،وال ميكن �أن يكون يف العامل ب�ستان �أجمل منه
على �صغره ،ف�إنه راموز((( اجلنة ،وفيه عني فوارة ي�صعد املاء منها علو قامات ،وفيها
ق�صر للزهور ،ومو�ضع وا�سع ترمح فيه اخليل ،وخيام ال حت�صى يباع فيها ال�شراب
والنقل واحللواء ،وفيها زمر �شتى كزمر باب الرميلة مب�صر ،فمن بني م�شعوذ ومغن
وعازف وحمدث وحمنب�ش وغري ذلك.
وفيها ثالث قبب مزخرفة ذات بهجة و�أنوار ،يجل�س يف كل منها �ست
ن�ساء �أو خم�س من القيان احل�سان ويغنني على �آالت الطرب ،وهن كا�شفات
عن ال�صدور والأكتاف ،ولكن ال يكون ذلك �إال يف ف�صل ال�صيف ،فمن �شاء
�أن يقعد على كر�سي وي�سمع الغناء لزمه �أن ي�شرب �شي ًئا من حمل القهوة ودفع
((( منارقَ  :و�سائد �صغرية ُي َّتك�أ عليها( .م).
((( راموز :منوذج( .م).
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ثمنه �ضعفني ،و�إذا انتقل من كر�سي �إىل غريه وجب عليه جتديد ال�شرب ،ومن
وقف ي�ستمع فال تكليف عليه ،وهناك من احليا�ض والتماثيل واملالعب واملالهي
وال�صروح والأعالم ما ُين�سي الغريب وطنه ،وكان غر�س هذه الغي�ضة يف �سنة
 ،1670ويقال� :إن يف باري�س ثالثة ع�شر �ألف �شجرة من غر�س �سنة �إىل ع�شر
�سنني ،وع�شرة �آالف �شجرة من ع�شر �سنني �إىل ثالثني �سنة ،و�أكرث من �أربع
وثالثني �أل ًفا من ثالثني �سنة ف�صاع ًدا ،وغالبها من �شجر امل َْي�س(((.
الرابع :ال�ساحة امل�سماة «بال�س دالكنكورد» ،وهي بني الغي�ضة املذكورة وبني
حديقة التولري يجوز((( النا�س من هذه �إىل تلك ومن تلك �إىل هذه ،ويف هذه
ال�ساحة حو�ضان كبريان و�سع كل منهما خم�سون قد ًما ،وفيهما متاثيل من نحا�س
تقذف باملاء �صع ًدا فيقع على �شبه جرن عليه متاثيل �أربعة �أوالد وبطة يخرج املاء من
�أفواهها ،فيلتقي كال املائني وينحدران �إىل احلو�ض ،وبينهما عمود جلب من ِم ْ�ص َر
عليه حروف بل�سان قدماء م�صر ،قال غالنياين :هذه امل�سلة انتزعت من مو�ضع
مب�صر �أمام هيكل طيب�س مب�صر الذي بني �سنة  1550قبل امليالد ،وا�سمها «لك�سور»
حمرفة عن الق�صر ،وكانت �إحدى اثنتني جاد بهما حممد علي با�شا على دولة
تذكارا لألفتهما ومودتهما ،والثانية مل تزل يف مو�ضعها ،وال بد من �أنها جتلب.
فرن�سا ً

((( امل َْي�س� :شجر تعمل منه الرحال( .م).
((( يجوزَ :يعْبرُ ( .م).
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وقد �أن�شئ لنقل الأوىل �سفينة خم�صو�صة يف طولون ،وذلك يف �سنة
 ،1830ويف �سنة  1836ن�صبت بح�ضرة امللك لوي�س فيليب و�آله و�أهل املنا�صب،
وبح�ضرة مائة وخم�سني �أل ًفا من الأهلني ،ويف مدة نَ ْقلها ونَ ْ�صبها مل يحدث �أدنى
خلل وال �أذى ،طولها اثنتان و�سبعون قد ًما وو�سعها من �أ�سفلها �سبعة �أقدام ،ومن
�أعالها خم�سة �أقدام وك�سر ،وزنتها  500.000لرية ،و�آخر ما �صرف على حت�سني
هذه ال�ساحة بلغ ت�سعمائة �ألف فرنك ،وقال �آخر� :أن�شئت هذه ال�ساحة يف �سنة
 ،1754ون�صب فيها متثال لوي�س الرابع ع�شر على جواد ،وعلى قاعدته متاثيل
وال�سلْم ،ومل تكد هذه ال�ساحة تتم حتى ح�صل فيها نائبة
القدرة واحلزم والعدل ِّ
عظيمة يف يوم عر�س لوي�س ال�ساد�س ع�شر ملك فرن�سا ،وهي هالك مائة واثنني
نف�سا يف الزحام ،وفيها � -أي يف هذه ال�ساحة  -قتل امللك املذكور وزوجته
وثالثني ً
ماري �أنطوانت ومدام روالند وغريهم ،و�شارلت كوردي وغريهم.
قلت :كان لوي�س ال�ساد�س ع�شر حفيد لوي�س الرابع ع�شر ،وتزوج بنت
ملكة �أو�سرتيا امل�سماة ماريا تريزيا ،واتهمه الفرن�ساوية ،ب�أنه كان ذا َ�ضلْع((( عليهم
مع النم�سا ،فتحزب جمهورهم عليه وحكموا عليه بالقتل ،فلما جيء به �إىل مقتله
قدم غري جزع وال َو ِجل ،وكلم النا�س ب�صوت جهري قائالً�« :أال يا �أيها الفرن�سي�س،
علي ،و�إين �أ�سامح جميع �أعدائي،
�إين �أموت بري ًئا من الذنوب التي جتنيتم بها َّ
و�أت�ضرع �إىل اهلل تعاىل �أن تكون فرن�سا العزيزة علي» ...فما كاد يتم قوله هذا� ،إال
((( َ�ضلْعَ :م ْيل( .م).
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و�صرخ رئي�س �أهل الفتنة  -ويعرف با�سم «�صانرت»  -ب�أن ت�ضرب الطبول وي�ضرب
عنقه ،فلما �صعد املكان الذي �أعد لقتله �ضج الق�سي�سون وهم ي�صرخون« :يابن
مار لوي�س ا�صعد �إىل ال�سماء» ،ثم بعد �أن �ضربت عنقه حملت جثته ،ودفنت يف
جب�سا ،وجعل حر�س عند قربه �إىل �أن بليت باملرة.
قرب مليء ً
ويف هذه ال�ساحة نحو خم�سة وع�شرين عمو ًدا لها قبب يف �أعالها ،وهي
م�ضلعة مذهبة ،ولكل منها جناح يقل فانو�سني مذهبني ،وهي تظهر للناظر يف
الليل ك�أنها �أبراج جنوم ،وطول هذه ال�ساحة  248م ًرتا ،وعر�ضها  ،169ف�أما حديقة
الق�صر الإمرباطوري فال يحكم لها بالف�ضل ل�سعتها وعظمها ،و�إن تكن �أنيقة زهية،
و�إمنا لكونها جمتم ًعا للنا�س ،فرتاها م�شحونة بالكرا�سي واملقاعد ينتابها املتكي�سون
وخ�صو�صا يف الأعياد ،وفيها متاثيل عديدة ،وحمل ينال
واملتكي�سات عند الع�صر
ً
فيه الطعام وال�شراب ،ولهذه احلديقة درابزين من حديد ،جلي يطيف بها ر�ؤو�س
رماحه مذهبة ،وقيل� :إن الكرا�سي التي فيه م�ضمنة مبائة �ألف فرنك يف العام،
ف�إذا مل تق�صد هذه احلديقة لت�سرح ناظرك يف حما�سنها ،فذلك دليل على ف�ساد
مزاجك.
اخلام�س :عمود نابوليون الأول� ،صنع على مثال عمود تراجان يف رومية من �ألف
ومائتي مدفع من النحا�س ،كان قد غنمها الإمرباطور امل�شار �إليه من ع�ساكر النم�سا
والرو�س ،وقد نق�ش خارجه ب�صور الوقائع التي انت�صر فيها ،و�صور �آالت احلرب،
ي�صعد النا�س �إىل �أعاله لر�ؤية املدينة يف مائة و�ست و�سبعني درجة ،ويف قنته متثال
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نابوليون ،طوله �إحدى ع�شر قد ًما وارتفاع العمود مائة وخم�س وثالثون ،وزنته
 360.000لرية ،ويقال لهذه ال�ساحة «بال�س ڤندوم» با�سم دوك ڤندوم ابن امللك
هرني الرابع لزنية ،بدئ بها يف �أيام لوي�س الرابع ع�شر ،ويف يوم ميالد نابوليون الواقع
يف اخلام�س ع�شر من �آب ت�أتي النا�س ب�أكاليل من زهر ،وي�ضعونها على الدرابزين
تذكارا مل�آثره ،وملا دخلت ع�ساكر الدول الأجنبية مدينة باري�س كان
املطيف بالعمود ً
من همهم بادئ بدء �أن يزيحوه فلم يقدروا ،وكان من قبله متثال من نحا�س للوي�س
الرابع ع�شر ف�أزيح يف �سنة  ،1792قيل :وكان �أعظم متثال �صنع؛ ف�إن زنته بلغت
 60.000لرية.
ال�ساد�س :ال�سقائف �أو املعابر امل�سماة «بالبا�ساج» وهي �أ�سواق م�سقفة بالزجاج
ومبلطة بالرخام وعلى كال اجلانبني دكاكني بهية متنا�سقة الو�ضع ،يوجد فيها للبيع
�أغرب التحف و�أعجب الطُّ َرف ،والغالب �أن ما يباع فيها يكون �أغلى مما يباع يف
غريها ،ومنها ما حيطانه مر�صعة باملرايا ،فريى املار فيها �شخ�صه ذات اليمني وذات
ال�شمال ،ويف زمن ال�شتاء تغ�ص بالرجال والن�ساء ،فهي ملَط�أ((( لهم من املطر والربد.
ال�سابع :الغي�ضة امل�سماة «بوا دو بولون» وهي عبارة عن ُن ْدحة((( من الأر�ض وا�سعة
ممتدة ،كلها �شجر وحيا�ض ،وفيها طرق رحيبة للعواجل ،يخرج �إليها �أهل الرثوة
واجلمال يف عواجلهم الفاخرة وال �سيما يف الآحاد والأعياد والأيام الثالثة التي َّمر
((( ملط�أ :املراد هنا �ساتر ٍ
وواق( .م).
((( ُن ْد َحة :ما ات�سع من الأر�ض( .م).
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ذكرها يف جمعة الآالم ،ويف هذه الغي�ضة حلت ع�ساكر الإنكليز عند ف�شل نابوليون.
واعلم �أن الغي�ضة يف مفهوم الفرن�ساوية هي الأر�ض التي تكون �أ�شجارها متما�سة
الر�ؤو�س ،بحيث �إنك �إذا جل�ست حتتها َو َق ْتك من املطر وال�شم�س ،ف�أما عند الإنكليز
فهي قطعة من الأر�ض يكون فيها �شجرات معدودات ومرج مترح فيه املا�شية.
ال�صروح الفاخرة يف باري�س

ال�سنية فمما ال يعد وال
ف�أما ما يف باري�س من ال�صروح الفاخرة واملباين َّ
يح�صى ،ولكني �أذكر منها �أ�شهرها .فمن ذلك الق�صر امل�سمى «باللوفر» وهو
منق�سم �إىل عدة �أق�سام.
الأول :للت�صاوير وهو ي�شتمل على �ألف و�أربعمائة و�ست �صو ٍر من �صنع �أهل
�إيطاليا و�إ�سبانيا وفرن�سا ،وهناك حمل �آخر يحوي �أربعمائة و�س ًّتا و�أربعني ت�صويرة
من �صنع م�صوري �إ�سبانيا خا�صة ،ومن تلك الت�صاوير ما يبلغ طوله �أكرث من ع�شر
�أذرع ،ومنه ما هو بديع ال�صنعة حتى ال ميكن للناظر �أن يكف عن الرنو �إليه(((،
كثريا من الرجال
وجميع �سقوف هذه املحال مزخرفة منقو�شة ،وترى هناك ً
والن�ساء ي�صورون عن بع�ض ال�صور امل�شهورة ،و ِق ْ�سته بخطواتي فكان طوله نحو
�سبعمائة وثمانني خطوة معتدلة ،و ِق ْ�ست ما ي�شبهه بلندرة ،فلم يزد على مائتي
خطوة ،ومل �أر هناك �إال م�صورة واحدة.
((( الرنو �إليه :النظر �إليه( .م).
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ر�سما.
الق�سم الثاين :للر�سم ،وهو ي�شتمل على �ألف ومائتني وثمانية وت�سعني ً
الثالث :للأ�شياء العادية ،وهو ي�شتمل على �ألف ومائة متثال و�صنم ،الرابع:
للتماثيل احلديثة ،اخلام�س :للمنقو�شات ،ال�ساد�س :للأدوات البحرية كال�سفن
واملدافع ،وترى كل �سفينة مو�ضوعة يف بيت من زجاج على مائدة من خ�شب
نفي�س ،وهناك �صور مدن وقالع بارزة جم�سمة ،ال�سابع :للدراهم ،الثامن :متحف
لبدائع م�صر ،التا�سع :متحف الأثوريني ،العا�شر :متحف لبدائع �أمرييكا ،احلادي
ع�شر :متحف لبدائع اجلزائر.
ور�أيت من جملة تلك الغرائب مالب�س امللوك و�سالحهم ،من جملتها عدة
�أردية مطرزة وغري مطرزة كان يلب�سها نابوليون الأكرب ،و�سروج خيله منها �سرجان
دائما
عربيان كان يركب عليهما مب�صر ،ومن ذلك كتاب يف الهند�سة كان يطالع فيه ً
وهو بال جلد ،و�أدوات كان ي�ست�صحبها يف �أ�سفاره ،ومن جملة هذه الغرائب � ًأي�ضا
�سيف كان ل�شارملان ،وط�ست غريب ال�صنعة جيء به من بالد امل�سلمني ،وكان هذا
مقرا لهرني الرابع امل�شهور بح�سن ال�سيا�سة والتدبري.
املو�ضع يف الزمن ال�سابق ًّ
وقيل� :إن ويل امللك كان على دين الربوت�ستانت ،فلما ر�آه �أهل باري�س �أنه
ي�صلح للملك مل�آثره اجلليلة ،و�أنه ال يقوم ب�أعباء امللك غريه ،اختاروا توليته ب�شرط
�أن يدين بدين الكني�سة الرومانية ،ف�أجابهم �إىل ذلك ،وقال« :لعمري �إن باري�س
قدا�سا» .ومع كونه كان مبنزلة والد لأهل فرن�سا �أجمعني ،ويف �أيامه ن�سم
ت�ساوي ً
النا�س الراحة وبلهنية العي�ش ،مل يعدم من ت�صدى لقتله.
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وكانت والدة هرني الرابع يف �سنة  1553ووفاته يف �سنة  ،1610وخلفه
دائما منفر ًدا عن ق�صر امللك
يف املُلْك ابنه لوي�س الثالث ع�شر ،وهذا الق�صر كان ً
امل�سمى بق�صر التولري ،وكان يف عزم امللك لوي�س فيليب �أن ي�صله به ،فلم يتهي�أ له
�إىل �أن قام نابوليون الثالث فجعلهما مت�صلني ،قال يف معجم الأوقات :هذا ال�صرح
مقرا للملك داغوبرت يف �سنة  ،628ويف عهد فرن�سي�س الأول و�ضع
ال�شهري كان ًّ
�أ�سا�س املحل الذي يقال له الآن :اللوفر القدمي ،وذلك يف �سنة  ،1522وفيه و�ضع
�أح�سن ما �أمكن جمعه من ال�صور والتماثيل وحتف ال�صنائع املعروفة يف الدنيا
م�ستوليا عليها ،ولكن ُر َّد منها كثري
وجلها جلب من �إيطاليا حني كان نابوليون
ً
على �أهله.
ومن ذلك ق�صر التولري ،وتف�صيل ما فيه يغني عنه قولنا� :إنه مقر
مللوك فرن�سا ،و�إنه فيه ﱹﮛ ﮜ ﮝ  .ﮟ ﮠ  .ﮢ ﮣ  .ﮥ
ﮦﮊ[الغا�شية ]17-13/ومبلطه كله من خ�شب اجلوز املحكم ال�صنعة
والإل�صاقَ ،ب َن ْت ُه كاترين دمدي�سي ،و�أمته لوي�س الرابع ع�شر ،ثم �سكنه لوي�س
ال�ساد�س ع�شر يف �سنة  ،1787ويف �سنة  1792اقتحمه النا�س وال�سالح ب�أيديهم
أخريا �إىل �أن ق�ضوا
ليقدموا ً
عر�ضا للملك ،وهم على �أهبة الفتنة ،ف�أف�ضى الأمر � ً
عليه بالقتل كما ّمر.
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أي�ضا ،ثم عائلة الرببون،
ثم تبو�أه نابوليون قبل �أن ُي َل َّقب �
إمرباطورا ،وبعده � ً
ً
قارا((( فيه هجم النا�س عليه ،وغلبوا على ع�ساكره ،و�أجل�أوه
وملا كان لوي�س العا�شر ًّ
�إىل النفي وذلك يف �سنة  ،1830ويف �سنة  1840هجموا فيه على لوي�س فيليب
و�أجل�أوه �إىل الفرار فلحق ب�أ�سالفه ،وهو �آخر َم ْن َملَك من الرببون ،ودام ملكه
ثماين ع�شرة �سنة ،وقر�أت يف بع�ض الأخبار �أنه ملا هجم النا�س عليه وجدوا يف نفق
دهليز الق�صر املذكور خم�سة وثمانني �ألف زجاجة مملوءة من اخلمر الفاخر.
ومن ذلك ق�صر «لوكزمبور» بني يف �سنة  ،1594وهو و�إن مل يكن بنا�ؤه
مقرا للوي�س الثامن ع�شر ،ثم جعل يف
بديع ال�صنعة �إال �أنه متني مهندم ،وكان ًّ
خا�صا ،وهو الآن كذلك ،ويح�ضره
جمل�سا ًّ
زمن الفتنة �سج ًنا ثم جعله نابوليون ً
امللك بنف�سه ،وعنده حديقة عظيمة ينتابها �أهل تلك الناحية ،وهي �أكرب من
حديقة امللك ،ويف طرفه ر�صد الكواكب ،بني يف �سنة  ،1667وحديقة �صغرية
جتتمع فيها الرجال والن�ساء يف ال�صيف للرق�ص ،وهذا املو�ضع و�إن يكن عا ًّما �إال
�أنه يعرف مبحل طلبة العلم ،ولأجلهم يباح فيه للن�ساء �أن يتخلعن ويتفككن يف
الرق�ص ،ويف غريه يحظرهن ال�شرطة.
ومن ذلك «هوتل دوفيل» �أن�شئ يف �سنة  1605على عهد هرني الرابع،
ولكن مل تكمل حما�سنه كما هو الآن �إال يف �سنة  .1836ومن ذلك ق�صر «كاي
معر�ضا لبدائع ال�صنائع وكان نابوليون
در�صي» كان لوي�س العا�شر يريد �أن يجعله ً
قارا فيه :مقيم فيه( .م).
((( ًّ
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مقرا ل�سفراء الدول ،وهو الآن ديوان احل�سابات ،ومل يتم بنا�ؤه قبل
يريد �أن يجعله ًّ
�سنة  ،1835وبلغت نفقته �أكرث من 12.000.000فرنك ،وبجنبه ق�صر �آخر بني يف
عهد لوي�س اخلام�س ع�شر ،وهو من �أبهج ق�صور باري�س.
ومن ذلك جمل�س امل�شورة العام ابتدئ به �سنة  ،1722وكان �أول ما نهب
جمل�سا لنواب الأقاليم وعدتهم خم�سمائة ،ويف �سنة
يف دولة البوربون ،ثم جعل ً
 1829عر�ض لأن يباع بخم�سة ماليني ون�صف ،وجملة ما �صرف عليه �إىل غاية
�سنة  1840بلغت .24.243.393
ومن ذلك الق�صر املعروف بق�صر ال�صنائع الظريفة ،واملحكمة الكربى ،بني
منها ق�سم من عهد �صان لوي�س ثم زيد فيها ٍ
مبان كثرية حتى �صارت من �أح�سن
ما يرنى �إليه ،طولها  216قد ًما وعر�ضها  ،28ودار جمتمع العلماء ويقال له:
«الإن�ستتيو» �أ�س�سه الكردينال مازارين ،ووقف عليه مكتبة عظيمة ورزقًا يبلغ يف
كل عام  ،45.000وه�ؤالء العلماء هم الذين ينقحون كتب اللغة والنحو وينكرون
عظيما بفن الأدب
املرذول من الكالم ويثبتون الف�صيح ،ف�إن للفرن�ساوية اعتناء ً
بخالف الإنكليز.
ومن ذلك دار ال�سكة� ،أمت �إن�شا�ؤها يف �سنة  1771وهي حتوي اثني ع�شر
دينارا وثمانني
دوالبًا زنة كل منها ثمانون �ألف رطل ،وت�ضرب يف كل دقيقة �ستني ً
أي�ضا يطبع على امل�صوغات
ريا ًال ،وفيها دنانري من عهد جميع ملوك فرن�سا ،وفيها � ً
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من الف�ضة والذهب .ومن ذلك ق�صر يف «�شانزلزي» بني يف �سنة  ،1718وكان
مقرا لأمرية من عائلة البوربون ،ثم �سكنه نابوليون.
ًّ
ومن ذلك امل�صر� ،أي جمتمع التجار ،طوله  71ذرا ًعا يف عر�ض � ،49أو 212
قد ًما يف عر�ض  ،126يحيط به  66عمو ًدا ون�صف� ،سقفه من بلور ،وهو مقبب،
و�صحنه كله مبلط بالرخام ،ي�سع �ألفي رجل ،بدئ به �سنة  ،1808وبلغت نفقته
 8.149.000فرنك ،وهو من املباين البديعة ،قال م�ؤلف فرن�ساوي :وله من داخله
رو�شن((( ينتابه النا�س لي�شاهدوا منه التجار الذين يجتمعون يف ال�ساعة الثانية بعد
الظهر للتعاقد والتبايع ،ف�إذا �سمعهم �أحد ظن �أنه بني منور ُت َه ْم ِهم.
ومن ذلك امل�صرف �أي البنك ،و�أن�شئ يف �سنة  1803قيمة ما فيه من
الكواغد التي ب�ألف فرنك وبخم�سمائة  234مليونًا ،واحلا�صل يف خزينته 228
مليونًا .وكان ر�أ�س املال الذي و�ضع فيه �أول �إن�شائه خم�سة و�أربعني مليونًا ،قلت:
مل تتداول الكواغد التي قيمتها �أقل من ذلك القدر �إال بعد الفتنة ،وقر�أت يف
بع�ض الأخبار يف هذه ال�سنة �أن املخزون يف البنك بلغ ً 12.980.750
فرنكا،
والكواغد املتداولة .535.693.600
ومن الأزاج العظيمة الأزج الذي يقال له�« :أرك دوطريونف» �أي قنطرة
الن�صر �أو الظفر �صور عليه الوقائع التي انت�صر فيها نابوليون ،وبلغت نفقته
((( الرو�شن :النافذة وال�شرفة( .م).
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 .9.723.402و�آخر �أمام ق�صر امللك من جهة اللوفر بلغت نفقته ،1.400.000
ويف البلفار وغريه �أزاج كثرية �أ�ضربنا عن ذكرها.
كنائ�س باري�س العظيمة

ومن الكنائ�س العظيمة كني�سة «نوطردام» ،وقد مر ذكرها ،طولها  390قد ًما،
وعر�ضها  ،144وارتفاعها  ،102وعلو �صومعتها  ،204فيها �أرغن ارتفاعه  45قد ًما،
وعر�ضه  ،36ي�شتمل على  3.484ق�صبة ،وهي �أم كنائ�س باري�س ،وفيها تتوج
امللوك ،و�أول حجر جعل يف �أ�سا�سها و�ضعه البابا �إ�سكندر الثالث يف �سنة ،1163
ومل يتم �إن�شا�ؤها �إال بعد ثالثة قرون.
ومن ذلك كني�سة «ال مدلني» �أي املجدالنية ،وهي كني�سة ذات بهجة
ورونق و�صنع بديع ،داخلها مزخرف بالنق�ش ،والعمد من املرمر النفي�س ،ومبلطها
من الرخام ،و�سطحها من حديد ونحا�س ،طولها مائة ذراع ،وعر�ضها اثنتان
و�أربعون ،ويحيط بها اثنان وخم�سون عمو ًدا ،وي�صعد �إىل بابها يف ثالثني درجة،
تذكارا لفخر فرن�سا ،و�أن ي�صور
وكان يف عزم نابوليون �أن ي�سميها هيكل الفخر ً
على �أعمدتها جميع الذين حاربوا معه من الأبطال املظفرين؛ ولذلك بنيت على
�شبه هياكل اليونانيني ،ومل يبق َن َّقا�ش وال م�صور يف املدينة �إال وا�شتغل بها ،وقال
�آخر� :أول حجر و�ضع يف �أ�سا�سها و�ضعه لوي�س اخلام�س ع�شر ،وكان يف ق�صد
نابوليون �أن يخ�ص�صها للع�سكر ،ومل تتم �إال يف �أيام لوي�س فيليب ،وهو الذي
خ�صها مبرمي املجدالنية بعد �أن كان النا�س يظنون �أنها تخ�ص�ص جلوبيرت.
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ومن ذلك الكني�سة التي يقال لها« :البنثيون» بنيت يف �سنة  1764على
ا�سم مار جينيفيف ،ثم جعلت مدف ًنا مل�شاهري الفرن�ساوية يف العلم �أو احلرب ،وفيها
دفن فلتري وجان جاك رو�سو وغريهما ،ثم حولت كني�سة يف داخلها مائة وثالثون
عمو ًدا وبخارجها نحو من ذلك ،وبلغت م�صاريف نق�ش قبتها مائة �ألف فرنك،
ورقي ناق�شها �إىل مرتبة بارون ،ودورتها  62قد ًما ،ودورة الكني�سة كلها  3.256قد ًما
مرب ًعا ،وطولها  288قد ًما.
ومن ذلك كني�سة «�صان �صلبي�س» ،وهي يف حارة النبالء ،يقال� :إن كرا�سيها
جدا.
م�ضمنة ب�ستني �ألف فرنك يف العام ،بنيت يف �سنة  1646ولها �صومعة عالية ًّ
ومن ذلك كني�سة «نوطر دام دلورت» ،بلغت نفقتها  ،2.050.000ووظيفة
ق�سي�سها يف ال�سنة  30.000فرنك ،وق�س الباقي على ما ذكرناه .و�أهل باري�س يذهبون
�صباحا ،ويف امل�ساء �إىل املالهي وهو عند الإنكليز من �أعجب العجب.
�إىل الكنائ�س ً
مار�ستان ال�سقط

ومن املوا�ضع امل�شهورة املق�صودة مار�ستان ال�سقط بني يف �أيام لوي�س الرابع
ع�شر ،وهو يحوي  6.000نفر ما بني مر�ضى وخدمة ،وتخدم فيه خم�س وع�شرون
راهبة ،وي�سع  10.000نف�س ،وهو خم�صو�ص بالع�ساكر ،وكل من ق�ضى يف اخلدمة
الع�سكرية � 30سنة فله حق �أن يدخله ،ومرتب مديره  40.000فرنك ،ويعينَّ
ملن فيه يف كل يوم رطل من اللحم ،وليرت من اخلمر ،طول حديقته  1.440قد ًما
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وعر�ضها  ،780وعنده مدافع غنمها الفرن�ساوية من برو�سية واجلزائر وعنابة ،وطول
املار�ستان  612قد ًما ،وفيه مكتبة نفي�سة وكني�سة طويلة ن�صب على م�شرفتها جميع
الرايات التي �أخذها نابوليون من جيو�ش الدول التي انت�صر عليها� ،أح�سبها تبلغ
 ،200ومن جملتها عدة رايات من ع�ساكر امل�سلمني ،قال :وكان يف الكني�سة
 4.000راية و�سيف لفريدريك الكبري ،فلما دخلت ع�ساكر الدول املتفقة باري�س
�صدر �أمر من وزير احلرب عن ل�سان يو�سف بونابارته ب�أن حترق الرايات ويك�سر
ال�سيف ،فخ�شي امل�أمورون َت ِب َعة ذلك؛ ومل يحرقوها �إال بعد �أن راجعوه يف �أمرها
ثالث مرات ،قال :ويف هذه الكني�سة ُد ِفن نابوليون و�أمراء ع�سكره ،و ُو ِ�ضع على
و�صرِف يف القرب مليون ون�صف.
قربه تاجه وني�شانه و�سيفهُ ،
قرب نابيليون

قلت :ال يخفى �أن نابوليون مل ميت يف باري�س ،بل مات يف جزيرة �صانت
هيالن ،غري �أن دولة فرن�سا يف �أيام لوي�س فيليب ا�ست�أذنت دولة �إنكلرتة يف نقل جثته
من هناك ،ف�أجابت �إىل ذلك ف�أر�سل امللك ابنه يف بارجة ا�سمها «بل بول» ونقلوا
جثته �إليها ،وذلك يف ال�ساد�س ع�شر من �أكطوبر �سنة  ،1840ويف اخلام�س ع�شر من
دي�سمرب دفنوها يف كني�سة هذا املار�ستان بغاية ما يكون من االحرتام واالحتفال مما مل
ي�شاهد مثله يف فرن�سا قط ،وح�ضر جنازته مليون من اخللق ،ومائة وخم�سون �أل ًفا من
الع�سكر ،وامللك و�آله وجميع الأمراء والنبالء والعظماء ،مع �أن جميع �أقارب نابوليون
منفيا ومنهم من كان م�سجونًا ،وكانت والدة نابوليون يف
كانوا غيابًا فمنهم من كان ًّ
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اخلام�س ع�شر من �آب �سنة  ،1769وقد �صار هذا اليوم عي ًدا تتخذه الدولة يف كل
�سنة ،وكانت وفاة نابوليون يف اخلام�س من �شهر ماي �سنة  1821يف تلك اجلزيرة ،ومل
يخلف �إال ول ًدا ،ولد له يف �سنة  ،1811و ُلقب �أو ًال «ملك رومية» ،ويف �سنة 1815
إمرباطورا با�سم نابوليون الثاين ،مع �أنه مل يكن ٍ
وقتئذ يف فرن�سا؛ لأنه نقل يف
ُلقب �
ً
احلادثة التي وقعت قبلها �إىل بالد �أو�سرتيا ،وبقي هناك �إىل �أن مات ،وذلك يف �سنة
 ،1832والفرن�ساوية يحجون �إىل قرب نابوليون كحج امل�سلمني �إىل الكعبة.
ومن ذلك ب�ستان النباتات ،تنبت فيه جميع النباتات ،وحتفظ فيه �سائر احليوانات،
وهو ي�شتمل على عدة موا�ضع :الأول :للنبات فيه بيوت من زجاج لتنبيت ما ال ينبت يف
البالد الباردة ،الثاين :م�شرفيات فيها �أ�شياء عديدة تعني على علم حياة احليوان امل�سمى
عند الإفرجن تاريخ الطبيعيات ،الثالث :م�شرفية للت�شريح ،الرابع :مرب�ض((( احليوانات
وحمل م�ؤنتها ،اخلام�س :مكتبة ت�شتمل على كتب يف تاريخ الطبيعيات ،ال�ساد�س:
حمل ُيلقى فيه التدري�س يف العلوم ،ي�سع � 1.200شخ�ص  ،وجملة �أنواع النباتات التي
يف الب�ستان  12.000نوع ،والتي يف امل�شرفية  ،5.000وعدد الطيور �ستة �آالف ،وعدد
ال�سمك خم�سة �آالف ،وعدد الأع�ضاء للت�شريح  ،15.000وجملة النباتات املجففة
املحفوظة  ،35.000ومن ال�شجر واحلب �أكرث من �أربعة �آالف ،وملا دخلت ع�ساكر الدول
كثريا مما
الأجنبية باري�س كان من هم الدولة �أن حتميه من غوائلهم ،فبقي م�صونًا �إال �أن ً
جلب �إليه من البالد اخلارجية رد على �أ�صحابه ،وفيه �شجرة من �أرز لبنان �أهداها طبيب
�إنكليزي ا�سمه «غولن�صون» �إىل الدولة.
((( َم ْر َب�ض :مكان َمبرْ َ ك الغنم واحليوانات( .م).
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وقد ر�أيت فيه عظام حيوانات عادية طول الواحد منها نحو ع�شر �أذرع،
وجثة �سمكة -وك�أنها هي الذي يقال له بلغتنا :اجلمل -طولها من الر�أ�س �إىل
الذنب نحو خم�س وع�شرين ذرا ًعا ويف ظهرها �سبع و�أربعون فقرة ،كل واحدة ك�أنها
ر ْف�ش((( ،ولها ثالث ع�شرة �ضل ًعا عند ر�أ�سها ،ك�أنها ترائبها ،طول كل �ضلع نحو
�أربع �أذرع من كل جانب ،ور�أ�سها نحو قارب ،ويف فكها الأ�سفل من كال طرفيه
ثالث وع�شرون �س ًّنا ،قدر كل �سن كاملوزة.
خال�صة يف املقارنة بني املدينتني

وغاية الكالم �أن باري�س تف�ضل لندرة يف املباين واملطاعم واملتنزهات
وحمال العلم ،فهي َم ِعدن((( العلوم واللذات؛ ولذلك ترى �ألوفًا من عيال
الإنكليز الأغنياء ي�أتونها م�ستوطنني ،وما �أحد من �أغنياء الفرن�سي�س يذهب �إىل
لندرة ليتخذها له وط ًنا ،و�إمنا يذهب �إليها �أهل احلرف وال�صنائع حت�صي ًال ملعي�شتهم.
موا�سم احلظ والفرج

ومن موا�سم احلظ والفرج عندهم ثالثة �أيام يف املرفع ،وهي التي ي�سمونها
الكرنيفال ،وقد ذكرناها يف الكالم على مالطة ،فال ينبغي �إعادتها ،و�إمنا نقول هنا:
�إنه يف هذه الليايل يدومون يف املراق�ص حتى ال�صباح ،ويف يوم خمي�س ال�سكارى
((( َر ْف�ش :مجِ ْ َرفَة( .م).
((( َم ْع ِدن :مركز( .م).
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يطوفون بثور م�سمن ،و�أمامه طائفة اجلزارين بلبا�س ال�سخرية ،ويغطون الثور بثوب
مزرك�ش ،وعلى ر�أ�سه �إكليل من الزهر .وكانت العادة �ساب ًقا �أن يقعد على ظهره
ولد ي�سمونه ملك اجلزارين ،ومي�سك ب�إحدى يديه �سي ًفا وبالأخرى �صوجلانًا .ف�أما
الآن ف�إنه يقعد يف نحو محِ َ َّفة((( ويتبع الثور بال �سيف وال �صوجلان(((.
ومن ذلك عيد ر�أ�س ال�سنة ،وهو ثالثة �أيام ،ترى فيها جانبي البلفار م�شمو ًال
أي�ضا غي�ضة �شانزلزي
باخليام لبيع التحف والطرف التي ُيتهادى بها .وترى � ً
م�شحونة ُبظلَل وقبب و�أخبية فيها جميع �أنواع الطرب وال�شعوذة والرق�ص على
احلبال ،ثم ترى من بدائع امل�صنوعات واملخلوقات ما ال تراه يف اململكة كلها ،وقد
ر�أيت مرة امر�أة جميلة ذات حلية و�شوارب وعلى قفاها وذراعيها من ال�شعر ما
مل يكن على رجل ،وك�أنها هي التي ذكرها �صاحب املعجم حيث قال� :أر�سلت
امر�أة �إىل باري�س لها حلية كثيفة وجميع بدنها مغ�شي بال�شعر .قال :وقد علم �أن
ن�ساء كثرية لهن �شوارب وحلى و�شعر م�سرت�سل على �أكتافهن و�سواعدهن من
جملتهن امر�أة �أتي بها �إىل ح�ضرة بطر�س الأكرب وكانت حليتها نحو ذراع ون�صف.
ويف اخلام�س ع�شر من �أغو�سطو�س ت�صنع الدولة عي ًدا حاف ًال يح�شد �إليه مئات
�ألوف لر�ؤية الأنوار و�شهب البارود.
ويف اجلملة ف�إن �أيام باري�س كلها موا�سم و�أعياد ،و�إن ليلها �أبهج من نهارها.،
((( محِ َ َّفة :ما ُي ْركب و ُي ْح َمل دون ِقباب( .م).
((( ال�صوجلان :ع�صا يحملها الفار�س �أو يحملها امللك لرتمز ل�سلطانه( .م).
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�ضواحي باري�س وق�صورها

هذا وعلى قدر ما يف باري�س من املحا�سن الفائقة والأَ ْر َناء((( ال�شائقة ،ف�إن
�ضواحيها �أبهى و�أ�شهى.
فمن ذلك «�صان كلو» وهو على بعد ن�صف �ساعة من باري�س ،فيه ق�صر
ي�صيف فيه امللك ،وغي�ضة غ�ضة �أنيقة ،دورتها �أربعة فرا�سخ .وهذا الق�صر كان
ا�شرتاه لوي�س الرابع ع�شر ،و�سكنه نابوليون الأول و�شارل�س العا�شر ،بني يف �سنة
 ،1572و�أثاثه �أجد من �أثاث ق�صر «فر�صاي» ،ويف الغي�ضة مياه خرارة ،ولعلها هي
ال�شالالت.
مقرا للوي�س الرابع ع�شر ،وهو ي�شتمل
وبالقرب منه ق�صر فر�صاي الذي كان ًّ
على ت�صاوير بديعة ال نظري لها ،من جملتها �صور جميع ملوك الإفرجن ،من مات
منهم ومن هو حي ،و�صور وقائع نابوليون ،و�صور �سائر امللوك وال�سالطني .ويف
ال�شقة التي كان ي�سكنها امللك حتف غريبة كان ي�ستعملها هو و�آله ،و�سرير فرا�شه
وهو نحو ُ�ص َّفة((( ،وفيه ملهى كان �إذا �أمر امللك ب�إجراء التمثيل فيه ينور بع�شرة
�آالف �شمعة ،وي�صرف عليه يف تلك الليلة مائة �ألف فرنك .ويف الق�صر ديوان
ف�سيح ،كان يجتمع فيه رجال دولته ،ومل يكد مع رحبه ي�سعهم ،وبعد �أن تنق�ضي
فرجة النا�س من الق�صر  -وذلك نحو ال�ساعة الرابعة  -تطلق مياه الغي�ضة �صع ًدا
((( الأرناء :املناظر( .م).
((( ُ�ص َّفة :املكان الوا�سع العايل ال�سقف( .م).
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وت�ضرب �آالت الطرب ،فيقعد النا�س على الكرا�سي لل�سماع والنظر ،وهو منظر
ي�سحر ،ف�إن احلديقة نا�ضرة زاهية والعيون غزيرة ،وو�سع الغي�ضة الكربى ع�شرون
فر�سخا ،وقد �أنفق على حو�ض فيها مليون ون�صف ،ف�أما جملة ما �أنفق يف الق�صر
ً
وفر�شه ،ويف الغي�ضة ،فقد اختلفت الأقوال والذي �صح �أنه بلغ نحو �أربعني مليون
عامرا ،فكان �أهله مائة �ألف
لرية �إنكليزية ،ف�أما بلد فر�صاي ف�إنه كان قبل الفتنة ً
نف�س ،والآن لي�س فيه �أكرث من ثالثني �أل ًفا.
ومن ذلك �صان جرمان ،وهو على بعد خم�سة فرا�سخ من باري�س �أو �سفر
�ساعة يف �سكة احلديد .وهي بلدة م�شهورة من القدمي ،لها غي�ضة ف�سيحة نا�ضرة يف
ربوة من الأر�ض ،ي�سرح الناظر منها نظره يف مدى مديد ،كله خ�ضرة ما بني كروم
�صخرا من
وب�ساتني وغيا�ض وريا�ض وق�صور و�أعالم ،حتى يود لو يرى يف جملتها ً
مقرا لفرن�سي�س الأول ،وكان
�صخور مالطة ،ويف هذه البلدة ق�صر كان يف الأ�صل ًّ
هرني الرابع ي�ستطيب املقام فيه ،وكذا لوي�س الثالث ع�شر والرابع ع�شر.
وفيه �أقام جام�س الثاين ملك الإنكليز ديوانه اثنتي ع�شرة �سنة ،ثم �صار يف
زمن الفتنة حم ًّال للع�ساكر ،ثم ُجعل الآن �سج ًنا لهم.
وهذه املوا�ضع يق�صدها �أهل باري�س يف �أيام الآحاد والأعياد يف �أرتال لها
مقاعد يف �سطوحها مك�شوفة ،فرتى و�أنت يف رتل منها عدة �أرتال �سابقة والحقة،
وال ميكن ا�ستيفاء الكالم على هذه املحا�سن من دون ر�ؤيتها عيانًا ،وكل ما تراه
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يف باري�س و�ضواحيها من املح�سنات واملنتزهات ف�إمنا مت بعناية �صاحب امللك ال
بعناية جماعات على عدتها كما هي العادة يف لندرة ،ف�إن املَ ِلك هنا ال يغفل �شي ًئا
مما ي�ؤول �إىل �أبهة املُلْك و�شرف املدينة ورونقها.
ديارا قدمية متهدمة ا�شرتاها من �أ�صحابها
و�إذا علم مث ًال �أن يف بع�ض ال�شوارع ً
من دون غَب((( وجدد بناءها ،ويف �أيام ملكها الآن هدمت حارة كبرية برمتها ،ثم
بني يف موا�ضعها ديار ح�سنة �شاهقة ت�ضاهي ديار البلفار ،ف�أما يف لندرة ف�إن جميع
الإن�شاءات والتنظيمات موكولة �إىل جماعات من الأهلني ،ولي�س على الدولة �إال
�ضرب املك�س والط�سق وجتهيز اجليو�ش.
مالب�س �أهل باري�س

�أما مالب�س �أهل باري�س ف�إنها يف اجلملة و�ضيئة فاخرة ،و�أكرث �أنواع الثياب
التي تباع عند البزازين وال �سيما احلرير �أح�سن مما يوجد بلندرة �إال الكتان  ،ف�أما
املالب�س املخيطة فلي�س لعمري من منا�سبة بني ما يباع هنا وما يباع يف لندرة ،ف�إن
من ي�شرتي ثوبًا خميطًا يف لندرة يلزمه �أن ي�ست�أجر معه خياطًا لي�صلحه له يف كل
يوم ،ولأهل باري�س َت َنطُّ �س((( زائد يف �أ�شياء كثرية مما ال يعب�أ به الإنكليز� ،إال �أن
ن�ساءها اللواتي يع�شن من كد �أيديهن يلب�سن �أحذية ك�أحذية الرجال  -وذلك
منكر يف لندرة  -و�إذا خرجن يف الأ�سواق خرجن من دون برنيطة وال �شال.
((( َغبنْ  :خداع( .م).
((( تنطُّ �س :مبالغة يف التط ُّهر( .م).
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ولالكتفاء عن الربنيطة �سببان :الأول :الزهو والعجب ،ف�إنهن يعر�ضن
�شعورهن و�أعناقهن للرنو والتعجب ،والثاين :غالء �سعرها ،حيث كانت �أجرة
الالئي ي�صنعنها كثرية ،ف�إن �صناع باري�س تك�سب �أكرث من �صناع لندرة ،وبعك�س
أي�ضا عند ن�ساء لندرة.
ذلك الرجال ،وهاتان ال�صفتان من املنكر � ً
ن�ساء الفرن�سي�س

ولن�ساء الفرن�سي�س نظافة زائدة على امللبو�س واملفرو�ش ،فكل ما كان لونه البيا�ض
يبقى كذلك �إىل �أن يبلى ،ولكن لي�س لهن من الطهارة ن�صيب ،ولهن � ًأي�ضا عناية بليغة
بتن�ضيد((( �أثاث البيت ،وبهن تليق جميع الأعمال ،ويف الواقع ف�إنهن �أركن و�ألقن من
�سائر ن�ساء الإفرجن ،وما من امر�أة يف باري�س �إال وتعرف �شي ًئا من املداواة ،ومن طبعهن
التبكري يف القيام وتنظيف مراقدهن بخالف ن�ساء لندرة ف�إن الغالب عليهن الك�سل
والتواين والإ�ضحاء يف النوم ،ولهن � ًأي�ضا حر�ص على تربية �أوالدهن وتنظيفهن ،فال
تكاد ترى يف �أ�سواق املدينة �أطفا ًال مي�شون وحدهم� ،أو يطوفون يف الليل ويعر�ضون �أنف�سهم
خلطر العجالت و�سائر املراكب كما ترى يف لندرة.
وهن الالئي يتولني الدخل واخلرج ،فال ميكن لأحد �أن ي�شرتي �شي ًئا من
امل�أكول وامل�شروب  -ما عدا اخلمر � -إال من �أيديهن ،و�إن تكن بعولتهن حا�ضرة.
ولهن مزية م�شهورة بني النا�س يف النطق باملغيبات ،كما يزعمون ،و�إذا ا�ستنطقت
((( تن�ضيد :تنظيم وترتيب( .م).
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واحدة منهن لزمك �أن تعطيها ع�شرة فرنكات ،ومل �أ�سمع عن ن�ساء لندرة هذه
الدعوى ال�شائعة عن ن�ساء باري�س.
وقد اتفق يل مرة �أن �سرقت يل كراري�س من كتاب �ألفته ،وعزمت على
علي بع�ضها من لندرة ،ف�أخذين
عدم �إف�شائه ،فقلقت لذلك كل القلق ،ثم رد ّ
الذهول ،فلما �أطلعت بع�ض �أ�صحابي على ذلك ،قال يل :عليك «بال�سمنمبول»
أي�ضا يريد �أن ي�س�ألها عن حاجة
فذهبت معه �إىل واحدة ممن �أعرفهن ،وكان هو � ً
مهمة له ،وتبعنا �آخر مل يكن له م�أرب �سوى االمتحان فقط ،فلما �س�ألناها ح�ضرت
امر�أة �أخرى وجل�ست بني يديها ،و�أم�سكت يدها اليمنى ،ثم جعلت فيها كرة
�صغرية من بلور ،وجعلت حتدق النظر يف املر�أة.
وبعد عدة دقائق غم�ضت امل�سئولة عينيها ،ثم تنف�ست ال�صعداء و�أ�شارت
�إلينا باجللو�س وعيناها مطبقتان فناولتها ٍ
حينئذ قطعة من الورق ،و�أخربتها مبا جرى
من ال�سرقة ،ف�شمتها ،وقالت« :هذه القطعة �أر�سلت �إليك من بالد بعيدة مع
بع�ضا و�أ�صل �شرائها كان من تلك البالد»،
�أوراق �أخرى يخالف لون بع�ضها ً
قلت :نعم ،ولكن �أريد �أن �أعرف َم ْن �سرقها؟ قالت�« :أين كان م�سكنك حني
ُ�سرقت؟ » قلت :يف روبالن�ش ،قالت« :نعم يف الطبقة الثالثة ،وقد �سرقها رجل
كان كثري الرتداد عليك» ،قلت :من هو؟ وكيف هو؟ قالت« :لي�س هو بفرن�ساوي،
بل غريب مثلك» ،قلت :ما زيه قالت« :لي�س كزينا وال كزيك ،و�إمنا يلب�س رداء
طويالً» ،قلت :ما �سنه؟ قالت« :يف حد الثالثني» ،قلت :بل �أكرث من ذلك بثماين
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�سنني ،ففكرت هنيهة ،ثم قالت« :ل�ست �أراه �إال كما قلت لك» ،فكانت �صادقة
يف كل ما قالت �إال يف ال�سن ،وميكن �أن يقال �إن ذلك ال�شخ�ص مل يكن يظن فيه
ناظره �أنه جاوز الثالثني.
ويقال� :إن ه�ؤالء املنبئات �إمنا ينبئن كما ي�ضمره ال�سائل ،ف�إين كنت �أ�ضمرت
كثريا وجزمت ب�أنه هو الذي فعل
ً
�شخ�صا كان على تلك ال�صفة ،وكان يرتدد علي ً
الفعلة ،ثم تن�صتت حل�س معدتي ،فقالت�« :إن هذا ال�شخ�ص الذي �سرق الورق
�صديق ملطران حاول مرة �أن ي�سمك باطالع ثالثة رجال معه» ،ثم �إين و�ضعت
بيدها خ�صلة �شعر من �شعر امر�أة ،وكانت ٍ
وقتئذ مري�ضة بداء اخلفقان ،وقد قا�ست
من الأوجاع والأطباء ما يطول �شرحه ،ف�أخذت ال�شعر و�شمته ،وقالت« :هذا �شعر
امر�أة مري�ضة و�أ�صل مر�ضها يف املعدة والقلب ،وقد م�س هذا ال�شعر امر�أة �أخرى»،
قلت� :صدقت ،ولكن ال �أعلم �أن امر�أة �أخرى م�سته ،قالت« :بلى قد مل�سته ،و�إن
�صاحبته �صارت عر�ضة للإ�سقاط والوالدة ت�سع مرات ،وهي ذات ن�شاط وحدة،
ف�إذا غ�ضبت تخرج عن املعقول ،ويخ�شى عليها من الل ََّمم((( ،فينبغي �أن تداريها
وحتوطها ،وت�ستعمل لها العالج الفالين».
ثم �س�ألها �صاحبي القلق بعد �أن ناولها � ًأثرا من امل�سئول عنه فقالت له:
«�إنك تقيم يف باري�س �سنتني ،بعد ثم ت�سافر �إىل بالدك ،وكذا وقع له� ،أما الثالث
ف�إنه �س�ألها عما يف جيبه ،فقالت له :ورق ،قال :على �أي �شيء ي�شتمل ،قالت�« :أنا
((( الل ََّمم :الذنوب ال�صغار( .م).
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ال �أح�سن القراءة حتى �أنبئك مبا ا�شتملت عليه» ،قال :منذ كم قدمت �إىل باري�س
علي �صداع» ،ومل جتاوبه ب�أكرث من ذلك،
وما �أ�شبه ذلك؟ قالت« :قد ا�ستحوذ ّ
وخرجنا من عندها وهي على تلك احلالة ،ثم �إين ملا رجعت �أخربت املري�ضة مبا
وقع فقالت� :أما ال�شعر فقد مل�سته اخلادمة ،و�أما الإ�سقاط والوالدة فكما قالت.
ويقال� :إنه حني تكرث ال�س�ؤال على امل�سئولة ت�ضعف قوتها ويخدر �إدراكها،
ثم �إنه ملا كانت هذه احلرفة م�ضادة للديانة وللطب ،كان الق�سي�سون والأطباء �أ�شد
النا�س مقاومة لها .ولقد عجبت كيف �أن الدولة ت�سوغ معاطاتها((( �إن مل تكن
ح ًّقا؟! ف�إنا �إذا اعتقدنا ب�صدق ما تقوله ه�ؤالء الن�ساء مل يكن بينهن وبني الأنبياء
من فرق� ،إال �أن نقول� :إن �إنباءهن غري وارد يف الإلهيات ،و�إن يكن تدجي ًال ومتويها
ف ِل َم مل متنعهن الدولة من غنب النا�س ،واختال�س �أموالهم ،ونحكم بخروجهن من
اجلماعة �أخذًا بن�ص التوراة؟!
أي�ضا ب�أن يف الإن�سان خا�صية
على �أن بع�ض املتفل�سفني يف باري�س يدعون � ً
�أو جاذبية ت�سري منه حتى �إىل اجلماد فينفعل بها ف�ض ًال عن ت�أثريه يف �إن�سان
نظريه ،وعلى ذلك �شاعت الأخبار ب�أن املوائد متيد((( بلم�س عدة رجال لها ،و�أن
الكرا�سي مت�شي ،وال�سكاكني ترق�ص �إىل غري ذلك.
((( معاطاتها :مناولتها( .م).
((( متيد :تتحرك( .م).
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والذي يخطر يل -على قدر ما �أدركه� -أنه كان ينبغي امتحان ه�ؤالء الن�ساء،
وبعد ذلك �إما �أن يحظرن �أو يقررن على �صنعتهن ،وقيل �إنهن امتحن ف َُو ِجدن
�صادقات يف �أمور كثرية ،حتى مل ميكن حظرهن ،و�أنه �إمنا رخ�ص لهن يف الإنباء رجاء
�أن تظهر و�سيلة �أخرى لإتقان هذه احلرفة ،حيث مل ي�ستبعد ذلك على متادي الزمن.
�أما ما قيل عن بو�سكو فلم �أر من �شعوذاته ما ي�صدق كالم النا�س فيه ،ف�إن كل
ما �صنعه �أمام النا�س مل ي�صنعه �إال ب�أدوات ،وقد �شاع عن روبرت �أودن �أنه كان عنده
زجاجة ،وكان ي�س�أل النا�س �أي �شراب يبغون منها ،فكان كلُّ يقرتح عليه �شي ًئا في�سقيهم
كلهم منها ،ثم ر�أيت هذه القناين تباع بثمن غال ،وال �أدري �ش�أنها واهلل �أعلم.
�أخالق الفرن�ساوية

�أما �أخالق الفرن�ساوية فالكالم عليها ي�ستغرق زم ًنا طويالً؛ لأن الطبيعة
الب�شرية فيهم حلمتها من نوع و�سداها من نوع� ،أما �أو ًال :فلأن �سحنهم وبنية
جدا ،ف�أهل جنوب فرن�سا �سمر ك�أهل البالد احلارة ،و�أهل
�أج�سامهم متفاوتة ًّ
�شماليها بي�ض �شقر ،والثاين� :إن ما يظهر منهم للغريب �أو ًال �إمنا هو الأُ ْن�س وح�سن
املعا�شرة ،ف�إذا ر�أى ذلك منهم �أول وهلة ظن �أنهم يزدادون من م�ؤان�سته و�ألفته ،و�أن
هذا الأُنْ�س البد و�أن يتبعه كرم و�صداقة ،ويزيد تعجبه من ذلك على اخل�صو�ص ما
�إذا واجههم على هذه ال�صفة امل�ستحبة بعد مفارقته الإنكليز على حالة االنقبا�ض
والعبو�س ،ولكن هيهات ف�إن �أني�سك منهم اليوم �إذا ر�آك غ ًدا ظننت �أن مالقاتكما
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حلما ،وعلى فر�ض ا�ستمرار الألفة بينك وبينه ،فال يدعوك �إىل منزله
�إمنا كانت ً
وال يعرفك ب�أهله.
ومن ذلك �أن �أهل البالد الباردة -كباري�س وغريها -تراهم �أخف حركة
و�أَ ْح َفد((( �إىل الأ�شغال من �أهل البالد احلارة �أو املعتدلة كمر�سيلية ونحوها ،ف�إن
النا�س هنا ال حركة لهم وال نب�ض ،فمن قدم �إليها من باري�س ور�أى بالدة �أهلها
عجب كل العجب ،ف�أين هم من �أهل مالطة الذين يبادرون �إىل العمل ب�أدين
�إ�شارة؟
كثريا منهم وال �سيما �أهل باري�س يعي�شون مع الن�ساء عي�ش
ومن ذلك �أن ً
�شرعيا،
املتعة ،وي�أتي لهم بنون وبنات وهم على هذه احلالة ،وال يتزوجونهن ً
زواجا ًّ
فكيف يحب الرجل امر�أة وال يتزوجها ال�سيما وقد ولدت له �أوال ًدا وربتهم؟
وزواجهم ال�شرعي هو الذي يعقد يف الديوان ال يف الكني�سة ،ومنهم من يعقده يف
كال املو�ضعني وهم املتدينون العابدون.
ومن ذلك �أنهم مائلون بالطبع �إىل حب الن�ساء وخمالطتهن ومداراتهن ،ومع
ذلك ف�إنهم يدعونهن يعملن الأعمال ال�شاقة ليك�سنب بع�ض �شيء ،وميكن هنا �أن
يقال� :إن ن�ساءهم مائالت بالطبع �إىل حب الك�سب ،ولي�ست الراحة عندهن �إال
بتح�صيل املال.
((( �أَ ْح َفد� :أخف و�أ�سرع( .م).
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ومن هذا القبيل �أن الرجال من فرط ع�شقهم يقتلون �أنف�سهم ويرتكبون
�أق�صى الأخطار لإر�ضائهن ،ومع ذلك فلي�سوا يقيمون على ودادهن؛ فتبديلهن
عندهم �أهون من تبديل اللبا�س ،ومع اعتقادهم ب�أن ن�ساءهم �أكي�س الن�ساء
و�أظرفهن و�أحذقهن جمي ًعا فال ي�أنفون من زواج احلب�شيات وغريهن.
ومن ذلك �أنك ترى �أدباءهم وك َِّي�سيهم((( �أب ًدا يرتددون على املالهي
مرارا ،و�أنت خبري ب�أنه يكرر يف
واملالعب لي�سمعوا فيها ويروا ما �سمعوه ور�أوه ً
كثريا� ،إذ ال ميكن اخرتاع �شيء حديث يف كل ليلة،
هذه املوا�ضع متثيل احلوادث ً
ومهما يكن ال�شيء املمثل بدي ًعا ف�إذا �أعيد زالت طالوته.
ومن ذلك �أنك ال تزال ترى اخلا�صة منهم والعامة يتم�شون يف احلدائق
والغيا�ض وموا�ضع الفرج والغناء حتى تظن �أن �أهل باري�س كلهم �سباهلة((( ال
�شغل لهم وال عمل ،ومع ذلك فهم يت�أنقون يف املطعوم وامل�شروب وامللبو�س
واملفرو�ش ،فال �أدري يف �أي وقت من الأوقات يك�سبون املال.
ومن ذلك �أن لهم عناية برتبية �أوالدهم �أكرث من الإنكليز �إذ ال يغادرونهم
وحدهم يف ال�شوارع والطرق عر�ضة للأخطار �أو يهملون تعليمهم حرفة من احلرف
تغنيهم عن املكث يف امل�ست�شفى� ،أو عن الطَّ ّر((( واالختال�س يف ال�شوارع كما هي
«كي�س» وهو ال َف ِطن الذكي( .م).
((( ِّكي�سيهم :جمع ِّ
((( َ�س َب ِاهلَة :جمع َ«�س َب ْهلَل» وهو الرجل الفارغ( .م).
ال�سلْب( .م).
((( الطَّ ّر :االختال�سَّ ،
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غالبا ،ومع هذا ف�إنهم عقب والدهم يبعثونهم �إىل الريف ليرتبوا
العادة يف لندرة ً
عند املرا�ضع ،والإنكليز على خالف ذلك.
ومنها �أنهم على بالدهم وجن�سهم �أغري من الرجل على امر�أته ،فال ي�سلمون
ب�أن يف الدنيا بال ًدا ت�شبه بالدهم �أو جي ًال ي�ضارعهم ،ومع ذلك ف�إنهم ي�سافرون عنها
لغري موجب ،وحيثما �ساروا بثوا و�سائل التمدن والعلوم ،وجادوا مبا خ�صهم اهلل به
من الرباعة واحلكمة على من لبثوا بينهم ،ورمبا كانوا لهم �أعداء ،لعمري �إين �أرى
طريقة ملك ال�صني يف منعه خمالطة رعيته بغريهم �أوىل� ،أولي�س �أن الدولة حني
تن�صب احلرب لدولة �أخرى متنع �إخراج كل ما يتعلق باملهمات احلربية من بالدها
�إىل بالد تلك الدولة ف�أي اخلارجني �أنفع لها و�أف�ضل الرجل �أم الأداة؟
ومن ذلك �أنهم حني يكونون متغربني يف بالد النا�س يختلطون بهم
ويجان�سونهم ويخالقونهم حتى ي�صريوا ك�أنهم منهم ،و�إذا تغرب �أحد بينهم مل
يختلطوا به ،فغاية ما يخ�صونه به من الإكرام �إمنا هو �أن ي�س�ألوه من �أين قدمت؟
و�أين تق�صد؟ وكيف �أعجبتك باري�س؟
ومن ذلك �أنهم ال يزالون ينقرون عن احلقائق ويودون لو يعلمون كل
�أمر من ف�صه .وقد َحذَ قوا((( كل علم وبرعوا يف كل فن ،ومع ذلك فقد عزب
عنهم �أهم احلقائق ،وهو �ضرورة وجود الدين لكل من ال�سائد وامل�سود والرئي�س
((( َحذَ قوا :مهروا( .م).
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واملر�ؤو�س ،ولو �سلم لهم ب�أن الكي�سى و�أهل املعارف والأدب غنيون عنه مبا فطروا
ح�سنوا به �إمالءهم من مطالعة الكتب ،مل ن�سلم ب�أن
عليه من ح�سن الأخالق �أو َّ
الرعاع الذين هم اجلمهور الأعظم يف كل البالد غري مفتقرين �إىل دين يردعهم
عن ال�شرور واملعا�صي ،ويحثهم على فعل اخلريات ،ولوال ذلك لأكل القوي
ال�ضعيف.
ف�إن قلت :كيف ي�أكله واحلاكم من ورائه؟ قلت :لي�س يف كل الأمور ميكن
ا�ستح�ضار احلاكم �أو اال�ستغاثة به� ،أال ترى �أنه �إذا اجتمع مث ًال اثنان يف مكان
ٍ
خال وبط�ش القوي منهما بال�ضعيف� ،أفيكون ل�صاحب احلكم عني با�صرة �أو �أذن
�سامعة للق�ص�ص؟ فكم من ق�ضية جرت بني النا�س وفاتت اجتهاد �أهل ال�سيا�سة
والإيالة!((( ولكن �إذا كان النا�س ي�ستح�ضرون خالقهم يف ال�سر والعلن ويخافون
عقابه ،ويرجون ثوابه ،كان لهم بذلك �أعظم رادع ووازع ،فات�صاف �أمة بعدم الدين
من �أعظم ما يهني �شرفها ويخف�ض قدرها ،ومن ذلك �أنه مل يزل دابهم تغيري
احلكومة وتبديل ال�سيا�سة و�أربابها ،ومل يخطر ببالهم قط �أن يغريوا هذا الأ�سلوب
ال�س ِمج((( ال�شنيع الذي يجري يف عبارات �أهل ال�سيا�سة والأحكام منهم ،ف�إن فيه
َّ
من التكرار واملواربة((( واحل�شو ما ي�شهد عليهم �أمام اهلل والنا�س ب�أنهم ال ذوق لهم
وال �إملام ب�شيء من الأدب.
((( الإيالة :الوالية( .م).
ال�س ِمج :القبيح( .م).
((( َّ
((( املواربة :املخاتلة( .م).
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وخ�صو�صا اللغة العربية
ومن ذلك �أنهم ينكرون على �أهل اللغات امل�شرقية
ً
طفحا ،ولوالهما ل�ضاقت
كرثة اال�ستعارات والكنايات ،مع �أن لغتهم تطفح بهما ً
بهم العبارة عن ت�أدية �أكرث املعاين ،و�سي�أتي الكالم على ذلك بالتف�صيل ،و�إمنا
�أقول هنا� :إين ملا �أردت �أن �أترجم من ق�صيدتي التي مدحت بها الإمرباطور
نابوليون قويل:
وال َت َخ َّلل()1وقتتو�أمي ِعد ًة

()2

له و�إجنازها بل َق َّل َما ُ�س ِئ َ
ال

قال امل�صحح� :إن ذلك ال يكون مفهو ًما بلغتهم ،ولو جاء بهذه اال�ستعارة
�أحد م�ؤلفيهم حل�سبت من البالغة مبكان ،ومن طبعهم يف الت�أليف والكالم �أن
ينتقوا الألفاظ اجلزلة الفخمة يك�سون بها �سخيف املعاين ،فت�سمع منهم جعجعة
وال ترى طح ًنا ،وهذا داء ٍ
فا�ش فيهم �أجمعني.
ومن ذلك �أن ن�ساء عامة الفرن�سي�س مع زهوهن و�إعجابهن � -إذ الزهو �صفة
عامة جلميع �إناث هذا اجليل  -تراهن يتعاطني من الأعمال اخل�سي�سة ما ت�أنف
منه �أخ�س ن�ساء الإنكليز ،كتكني�س الطرق ،وحمل الأحمال ،وتنظيف الأحذية،
و�صيد ال�سمك ،واملناظرة على املراحي�ض ،ونحو ذلك ،البد من �أن تخاطب كل
(((
واحدة من ه�ؤالء اخل�سي�سات املبتذالت بلفظة «ما دام» ،ف�أما ال�ستات املرتفات
من هذا اجليل فالعزة هلل الواحد القهار ،ف�إن ما نق�ص من مرتفية �سادة الإنكليز
( )1تخلل� :أف�سد( .م).
(ِ )2عدة :جماعة( .م).
((( املرتفات :املتنعمات( .م).
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ونهيا،
وافيا ،فهن ن�ساء �صورة و�شك ًال ورجال � ًأمرا ً
وجاللهم وجمدهم تلقاه فيهن ً
وحيث قد ا�ستوفيت الكالم عليهن يف كتاب الفارياق ،فال حاجة �إىل �إعادته.
و�إمنا �أقول هنا� :إنهن ال يعرتفن بف�ضل الرجل على املر�أة ،ف�إنهن يقلن �إن
اهلل تعاىل مل يخت�ص الرجل مبزية �إال وعو�ض املر�أة عنها ب�أخرى ،فجعل بني ذلك
توازنًا حتى ت�ستتب الألفة والوفاق بينهما ،فمما اخت�ص به الرجل القوة وال�شدة
ليمكنه حتمل امل�شاق يف حت�صيل �أ�سباب معي�شته ،فعو�ض املر�أة عنها بال�صرب
والتجلد مل�صالح بيتها وتربية �أوالدها ،واخت�ص الرجل بب�سطة اجل�سم واملهابة،
فعو�ض املر�أة عنها بفتنة احل�سن والروع ،فمهما يكن الرجل مترت ًعا((( �إىل ال�سوء،
تردعه((( عنه من نظرات املر�أة روادع ،واخت�ص الرجل بطول النظر والفكر يف
العواقب ،فعو�ض املر�أة عنه بالبديهة العتيدة ،و�سرعة اجلواب املقنع ،واخت�ص
الرجل بال�شهامة وعزة النف�س ،فعو�ض املر�أة عنه بالت�صاون((( واحلياء وهكذا.
ويحكي عن �إحدى اخلواتني �أنها ا�ست�أجرت مقع ًدا يف بع�ض املالهي،
حيث �أريد �إجراء التمثيلية املعروفة «بالربوفت» �أي النبي ،وكان النا�س يتزاحمون
�إىل ر�ؤيتها؛ لأنها كانت �أول ليلة ،فاتفق �أن مرِ�ض زوجها بغتة ،ف�أقبل �إليها بع�ض
�أ�صحابها ليبدوا لها الت�أ�سف على حرمانها من الذهاب ،وهي يف خالل ذلك
((( مترت ًعا :مت�سر ًعا( .م).
((( تردعه :متنعه( .م).
((( الت�صاون :الوقاية( .م).
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تت�أوه وتفرك يديها ،ثم قالت� :إن هذا املخلوق مل ي�أت يف عمره كله �إال ما يغيظني
و�سرتون الآن �أنه ميوت عم ًدا ليحرمني من اخلروج �إىل امللهى .اهـ .ويف اجلملة
ف�إن كل ما تفعله �إحدى ه�ؤالء اخلواتني ف�إنه يعجبها و�أهلها وجريتها ،و�أهل اململكة
�أجمعني.
�أمة الفرن�سي�س

وال �شيء يعجبني من �أحوال الفرن�سي�س �أكرث من معرفتهم للنا�س ،ف�إن
ه�ؤالء الذين يخرقون على الإنكليز لو �أقاموا بني الفرن�سي�س �سنني مل تك�سبهم
خماريقهم خرقة ي�سرتون بها عورتهم �أو رغي ًفا يفث�أ((( �ضجرهم ،واعلم �أن �أمة
الفرن�سي�س �أمة قدمية م�شهورة م�شهود لها بالف�ضل والتقدم يف املعارف وامل�ساعي
العظيمة ،حتى �إن �أهل امل�شرق �أطلقوا ا�سمهم � -أعني الإفرجن  -على �سائر �سكان
�أوربا ،وكما �أن بالدهم  -وال �سيما باري�س  -مل تزل مق�ص ًدا للنا�س يف الكيا�سة
واحل�ضارة ،كذلك ما برحت املمالك امل�شرقية منتابًا لهم ،ومل تكن دولة من دول
الإفرجن قبل ا�ستعمال البواخر تذكر بالن�سبة �إليهم ،نعم �إن الإنكليز ا�شتهروا يف
الهند منذ �أكرث من قرنني� ،إال �أنهم مل يكونوا يجولون يف بالدنا ومل يكن يرد �إليها
منهم غري القنا�صل ،ولكن مل تكد خا�صية البخار تعرف عند الكيماويني حتى
ٍ
وحينئذ
ملأت �سفائنهم البحار ،و�أمتعتهم وب�ضاعتهم جميع احلوانيت والأ�سواق،
عرف �أنهم ذووا كد واجتهاد ،ف�أدركوا من تقدمهم يف متقادم الزمن.
((( يفث�أ �ضجرهم :يك�سر حدته( .م).
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وقد جرت العادة ب�أن �سكان اجلزر �أب ًدا يكونون نا�شطني �إىل التجارة والأ�سفار،
�ضرورة �أنهم ال ي�ستغنون عن الربور الف�سيحة� ،إال �أن الإنكليز ال يتطبعون بطباع
�أهل البالد التي ينتابونها ،وال يت�ساهلون فيما يجدونه هناك من الأحوال املغايرة
لأحوالهم واملباينة لطباعهم ،بخالف الفرن�سي�س؛ ف�إن بالد اهلل كلها لهم بالد.
أي�ضا �شهرة ونباهة هو �أن نبغ �أنا�س منهم تفردوا يف
والذي زاد ه�ؤالء � ً
ع�صرهم مب�آثر ومزايا مل ي�شاركهم فيها جيل �آخر :فمنهم �شارملان يف العز وال�سطوة،
ف�إنه دانت لعزه �إيطاليا وجرمانيا ،وكان في�ص ًال عند جميع ملوك �أوربا .قيل �أنه كان
�سعي ًدا ك�أغ�سطو�س ،ومقدا ًما يف احلرب ك�أدريانو�س ،وهو �أول من �أن�ش�أ م�شيخة
للعلوم يف باري�س ،وكان هو من جملة �أع�ضائها.
ومنهم لوي�س الرابع ع�شر يف املجد والكرم ،كان يف �شهرته بالغرب نظري
هارون الر�شيد يف ال�شرق ،ويف دولته نبغ كثري من العلماء والأدباء والف�ضالء -
وذلك كفينيلون م�ؤلف تليماك  -خطب يف الكنائ�س وهو ابن خم�س ع�شرة �سنة،
ولد يف �سنة  .1651وبو�سوا ال�شهري يف التاريخ والف�صاحة ،ولد يف �سنة ،1627
أي�ضا من ال�شعراء املفلقني(((،
وموليري ال�شاعر البارع ،ولد يف  ،1622وبوالو وهو � ً
ولد يف �سنة  .1636ورا�سني وهو مبنزلة �شك�سبري عند الإنكليز ،ولد يف �سنة
 .1639والفونتني وهو و�إن مل يحظ عند امللك� ،إال �أنه كان من الف�ضل والعلم
باملكان الأعلى ،ولد يف �سنة  .1621والأمري كوندي جعل قائد اجلي�ش ،وهو ابن
((( املُ َفلَّقني :البلغاء( .م).
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� 22سنة ،وقهر جيو�ش �إ�سبانيا والنم�سا وهوالند ،ولد يف �سنة  1621وغريهم
كثريون.
ونبغ من قبله هرني الرابع ال�شهري يف التدبري والإيالة ،وقد مر ذكره .ومنهم
فلتري يف العلوم وال �سيما يف التاريخ والأدب و�سعة االطالع والعبارة ،ولد يف �سنة
أي�ضا ولد يف �سنة  .1757وبوفون يف الطبيعيات،
 ،1654وفلني يف التاريخ والأدب � ً
ولد يف �سنة  .1596ودكرا يف الفل�سفة ،ولد يف �سنة  ،1749ودالمبري يف الهند�سة،
ولد يف �سنة  .1596ومونتي�سكيو يف الفل�سفة والأدب وعموم املعارف ،ولد يف
�سنة .1689
ونابوليون الأول ،وناهيك با�سمه وا�ص ًفا على �أن الإنكليز الآن يتناف�سون يف
كل �شيء يقال فيه �إنه فرن�ساوي ،ف�إذا �أرادت التجار منهم ترويج �شيء من �سلعهم
كتبوا عليه فرن�ساوي ،وكذلك �أ�صحاب املالهي يكتبون يف �أعالمهم �أن مادام
كذا تلعب الليلة يف امللهى ،ومو�سيو كذا يحكي كذا ،وما تكون هذه املادام �أو
مروجا با�سم الإنكليز.
هذا املو�سيو �إال منهم وفيهم ،وال تكاد ترى �شي ًئا يف باري�س ً
وميكن �أن يقال� :إنه مل ت�ستتب يف الدنيا واقعة خطرية �إال وكان للفرن�سي�س
فيها يد ،ف�إنهم هم كانوا �سبب احلرب املعروفة بال�صليبية يف عهد ال�سلطان �صالح
الدين الأيوبي ،وذلك �أن بع�ض �ضباط الفرن�سي�س امل�سمى ببطر�س الأرميت -
�أي النا�سك  -كان قد �سافر �إىل الأر�ض املقد�سة يف �سنة  ،1093واجتمع ببطرك
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�أور�شليم ،ف�شكا البطرك ما تقا�سيه الن�صاري هناك من جور امل�سلمني ،فلما ف�صل
عن املكان �أ�صحبه بكتاب �إىل البابا �أوربان الثاين ،فجرده البابا لأن يطوف على
ملوك الن�صارى ،ويحر�ضهم على القتال ،ف�أخذَ ْت بقوله ،وهاجوا لإر�سال اجليو�ش،
ثم قام من بعده راهب من بريتاين ا�سمه �أرلوان ،ثم �صان لوي�س.
�أال ولوالهم مل ت�ستقل دولة �أمرييكا ب�أمورها كما نراها الآن ،وتف�صيله� :أن
دولة الإنكليز كانت قد كلفت امل�ستوطنني يف �أمرييكا من املك�س وال�ضرائب ما
مل يكونوا يعهدونه ،وكان احلامل للدولة على ذلك ما ركبها من الدين ب�سبب
احلروب التي تقدمت كما يرد تف�صيله ،فلما بلغت الأوامر �إىل ب�ستان �أو ب�ستون
جمل�سا عا ًّما
تع�صب �أهلها على �أن ال يدفعوا �شي ًئا مما مل جتر به العادة ثم عقدوا ً
ور�أ�سوا عليهم جورج وا�شنطون ،وفو�ضوا �إليه التدبري والأمر.
ويف �سنة � 1776شهروا انف�صالهم عن الإنكليز وبعثوا بنيامني فرنكلني
�إىل ديوان فرن�سا ليعر�ض ما ا�ستقر عليه ر�أي القوم ،وا�ستنجدوا بامللك لوي�س
ال�ساد�س ع�شر ،ف�أر�سل لهم اثنتي ع�شرة بارجة((( من طولون ،فتوجهت البوارج
�إىل رود  -وهي جزيرة كانت تدخر الإنكليز فيها جهاز احلرب  -فما كادت ت�صل
�إىل هناك حتى ثارت عليها الرياح العوا�صف فبادت عن �آخرها ،ثم ذهب من
فرن�سا لإعانة الأمرييكانيني كثري ممن �شهروا بالب�سالة والنجدة �أ�شهرهم الفايت،
وكان قد بلغ من العمر ع�شرين �سنة ال غري ،فلما و�صل �إىل هناك حظي عند
((( َبار َِجة� :سفينة كبرية للقتال( .م).
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وا�شنطون حظوة عظيمة ،ووقتئذ اتفقت دولة فرن�سا مع دولة �إ�سبانيا بعد ما كان
بينهما من املنافرة((( على �إعانة الأمرييكانيني ،ثم �أمدهم اجلرنال رو�شامبو ب�ستة
أي�ضا مدينة يورك،
�آالف من الع�سكر ال�ستخال�ص جزيرة رود ،ثم ا�ستخل�صوا � ً
وا�ست�أ�سروا من الإنكليز ثمانية �آالف ،وعندها مت انعقاد الهدنة بني الدول ،وجرى
ملخ�صا من فلتري.
حتريرها يف باري�س �سنة  ،1783انتهى ً
قلت :ثم ا�ضطرمت احلرب بني الإنكليز والفرن�سي�س ،فقام الأمرييكانيون
أي�ضا بني الإنكليز
مقام من ال �ضلع له مع �أحد الفريقني ،ثم ا�شتعلت � ً
والأمرييكانيني ،وذلك يف �سنة  ،1812فلم تنته �إال بعد ثالث �سنني ،قال يف
معجم الأوقات� :أ�صل حروب فرن�سا التي تغلغلت فيها الإنكليز نحو مائتي �سنة
ن�ش�أ عن �أمراء نورماندي وهم ملوك الإنكليز ،ف�إنهم كانوا ي�ضبطون هذا الإقليم
ك�أنه َو ْقف لتاج فرن�سا ،حتى فتح وليم الأول �إنكلرتة ف�صارت هذه الوالية ملحقة
بها ولكنها ان�سلخت عنها يف عهد امللك يوحنا ،وذلك يف �سنة  ،1204قال :وقد
تعددت حروبنا مع الفرن�سي�س و ُن ِ�ص ْرنَا عليهم ن�صرات متعددة.
ويف عهد هرني الرابع ُطرد الإنكليز من فرن�سا ،وبعد �أن خرجت من يدهم
بقيت احلروب تعاقب املهادنة ،واملهادنة تعاقب احلروب مد ًدا طويلة ،فجملة ما وقع
من احلروب بيننا وبينهم ثماين ع�شرة حربًا ،وقد ق�ضت الإنكليز �س ًّتا وخم�سني
�سنة يف احلرب ،واثنتني و�ستني يف ال�سلم ،ف�صرفوا يف حرب �سنة 1688
((( املنافرة :املفاخرة واملحاكمة( .م).
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 36.000.000لرية ،ويف حرب �إ�سبانيا اثنني و�ستني مليونًا ،ويف احلرب الثانية
معهم �أربعة وخم�سني مليونًا ،ويف احلرب التي دامت �سبع �سنني مائة واثنى ع�شر
مليونًا ،ويف حرب �أمرييكا مائة و�ستة وثالثني مليونًا ويف حرب فتنة الفرن�سي�س
�أربعمائة و�أربعة و�ستني مليونًا ،ويف حرب نابوليون �أل ًفا ومائة وت�سعة وخم�سني
مليونًا فتكون جملة امل�صاريف يف مدة مائة و�سبع وع�شرين �سنة  -وذلك من
وقت الفتنة التي جرت يف �سنة � 1688إىل �آخر مدة نابوليون يف �سنة 1815
.2.023.000.00
وقد ح�سب بع�ضهم عدد القتلى من الفرن�سي�س يف �ست وقائع يف حرب
جرت بينهم وبني ع�سكر �إ�سبانيا ،فكانت  ،60.00ومثلها من �أهل �إ�سبانيا ،وممن
كان يتحزب لهم ،وبقيت �أقطار البالد عر�ضة للتخريب وامل�صائب من كل وجه.
قلت :وقد بلغت م�صاريف حرب الهند يف هذه الأيام الأخرية .9.500.000
�أما نابوليون الأول ف�إنه دان له �أكرث ممالك �أوربا ،فقهر برو�سية والرو�سية
من�صورا
وال�سويد حني تواطئوا مع الإنكليز على حربه ،ودخل مملكة برو�سية
ً
فاجتمعت عليه دول الرو�سية و�أو�سرتيا وبرو�سية وغريهم ،ثم عنوا لطاعته يف
مدينة در�سدن ،وكانت هذه خام�س مرة تواط�أت فيها الدول على خلعه ،ثم مل
عظيما وتوجه بهم �إىل الرو�سية ،فلم يجد ممان ًعا
مت�ض برهة((( حتى ح�شد ً
جي�شا ً
له حتى بلغ مدينة امل�سكوب ،فلما �أ�شرف عليها هو وجنده تعجبوا من كرثة ما
((( برهة :وقت قليل( .م).
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فيها من الكنائ�س والقبب املذهبة� ،إذ كان فيها نحو  800كني�سة ،فيها �ألوف من
الأجرا�س ،فقال عند ر�ؤيته ذلك« :هذه مدينة امل�سكوب ،ثمرة تعبكم وجهادكم
من زمن طويل ،وهي تكون خامتة م�ساعيكم و�أتعابكم».
ثم �إنهم دخلوها فوجدوها خالية على عرو�شها ،ف�إن ملكها كان قد �أخالها
خدعة ،فظن نابليون �أن ن�صرته حتققت ،و�أن ملكه قد ا�ستتب ،فلبث فيها �أيا ًما ثم
مل ي�شعر ذات يوم �إال والنار ت�ضرم يف �أطرافها ،فلحقه من ذلك الف�شل وا�ضطر
�إىل �إخالئها ،فلحق به جي�ش الرو�س ،وما كاد يتخل�ص منهم �إال بعد �أخطار �شاقة،
فلما رجع �إىل باري�س ر�أى �أهل ال�شورى قد تغريت خواطرهم عليه ،فا�ضطر �إىل
�أن يخلع نف�سه و�سار �إىل جزيرة �أدلب ،فخلفه يف املُلْك لوي�س الثامن ع�شر ،لكنه
�أبدى من �سوء التدبري ما �أمال خاطر بع�ض رجال الدولة �إىل نابوليون ،فجرت
بينهم املكاتبة واملرا�سلة ،ثم مل ي�شعر النا�س بعد مدة �إال وهو يجول يف البالد،
ويحر�ض حزبه على قتال العدو ،وجعل يعدهم ومينيهم ،فمالت قلوب النا�س �إليه،
�سائرا حتى دخل باري�س ،ففرحت به رجال الدولة ،وفر منه لوي�س ،ثم
فما برح ً
عظيما وتوجه لقتال الإنكليز وبرو�سية عند فلورو�س ،فانت�صر على
�إنه جمع ً
جي�شا ً
جي�ش برو�سية ،فقتل منهم � ،22.000إال �أن ع�ساكر �أعدائه كانت �أكرث عد ًدا من
ع�ساكره ب�أ�ضعاف.
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ثم زحف �إىل قتال الإنكليز عند واطرلو ،وكاد �أن يظفر بهم لوال �أن تداركتهم
ٍ
ويومئذ تقطعت به
جيو�ش برو�سية ،ف�أحدقوا((( بع�ساكره ،فلم يطيقوا الثبوت،
�أ�سباب الآمال ،فجعل يتلقى ر�صا�ص البنادق واملدافع ،وهو كا�شف �صدره ،ومع
ذلك فلم ينله �ضري ،فرجع منك�سر اخلاطر َم ِهي�ض((( اجلناح ،فحكم �أهل ال�شورى
بخلعه ،فعر�ض عليهم �أن يقاتل العدو يف رتبة �أمري لواء ،ف�أبوا ف�صمم على �أن
ي�سري �إىل �أمرييكا ،حتى �إذا �سار ِب�ش ْر ِذ َمة((( من حزبه �إىل رو�شفورت وكانت �سفن
الإنكليز تطوف هناك� ،أم�سكوه وتوجهوا به �إىل جزيرة �صانت هيالن ،وهناك ق�ضى
نحبه.
�أما احتاد برو�سية مع الإنكليز ،فكان �سببه �أن نابوليون كان يريد �أن يعطي
مملكة هنوفر للإنكليز يف مقابلة �صقلية ،فهاجت حمية ملك برو�سية على نابوليون،
وبلغ من غيظ زوجته �أنها كانت تركب وتدور يف �شوارع املدينة وحتر�ض النا�س على
القتال وهي مرتدية بلبا�س اجلندٍ ،
ووقتئذ تواط�أت الدولتان ودولتا الرو�سية و�سويد
من�صورا
على نابوليون� ،إال �أنه غلب اجلميع ،حيث دخل قاعدة مملكة برو�سية
ً
مظفرا كما تقدم ،ف�أما تواط�ؤ �سائر الدول عليه ،ف�إمنا كان خوفًا منه �أن ي�ستويل
ً
على ممالكهم� ،إذ كان ال يرده �شيء عما نواه ،ووقتئذ �سولت دولة الإنكليز مللك
الدانيمرك �أن يواطئها عليه ،ف�أبى ف�أر�سلت بوارجها �إىل كوبنهاك ،ف�أطلقت النريان
((( �أحدقوا� :أحاطوا( .م).
((( َمهي�ض :مك�سور( .م).
((( ِ�ش ْر ِذ َمة :جماعة قليلة من النا�س( .م).
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عليها ،فهدمت منها  300بيت ،وا�ستولوا على بوارجها ،وكانت  53بارجة .انتهى
ملخ�صا من فلتري.
ً
ومن �أبطال نابوليون امل�شاهري مورو الذي قهر �إمرباطور النم�سا وبدد ع�ساكره،
حتى ا�ضطر �إىل طلب املهادنة ،ف�أجابه ب�شرط �أن تنف�صل دولة النم�سا عن دولة
أي�ضا ذكر نابوليون عند ذكر
الإنكليز ،ف�إنهما كانتا متواطئتني على فرن�سا .و�سي�أتي � ً
الأمري نل�سون الإنكليزي وغريه يف و�صف لندرة.
وممن تفرد يف الب�سالة واحلما�سة من هذا اجليل � -أي الفرن�سي�س  -جان
دارك ال�شهرية ،وكانت يف الأ�صل خادمة يف بع�ض احلانات ،وكانت تركب اخليل
بال �سرج جلر�أتها وقوتها ،وتدعي �أنها تقدر على ا�ستخال�ص فرن�سا من يد الإنكليز
ف�أُح�ضرت بني يدي دوك دورليان يف برج ،ثم بعد �أن علم �أنها بكر ،و�أنه كان
جي�شا وت�سري بهم ال�ستخال�ص �أورليان ،وكانت
يوحي �إليهاَّ ،فو�ض �إليها �أن تقود ً
ٍ
حينئذ حتت ح�صار الإنكليز ،فلما بلغت البلد �ألقت خطابًا بلي ًغا على من معها من
اجلي�ش ،وحر�ضتهم على قتال الإنكليز ،ف�أخذتهم احلمية واحلما�سة ،وتقدمتهم �إىل
القتال وبيدها راية ،فلم مت�ض �ساعات حتى هزمت جي�ش الإنكليز ،وا�ستنقذت
البلدة.
قال يف �أبجدية الأوقات :ملا كانت الإنكليز حما�صرين �أورليان زعمت جان
دارك ب�أن اهلل �أوحى �إليها �أن تطردهم منها ،فقلدها �شارل�س الثامن تدبري اجلي�ش،
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ف�سارت بهم �إىل املو�ضع املذكور ،وذلك يف �سنة  1429و�ضايقتهم حتى ا�ضطرتهم
�إىل ترك احل�صار ،وا�سرتدت منهم عدة مدن كانت حتت يدهم ،وهزمتهم يف واقعة
باتي امل�شهورة ،ومل يكن �أحد يجد فيها حم ًّال للوم والقذف ،ف�إنها جرحت عدة
ِم َرار.
ُح ِكي  -والعهدة على الراوي � -أنها ملا كانت ذات مرة �سائرة مع �أبيها يف
نورا �ساط ًعا يف الهواء فالتفتت
ب�ستانه وهي بنت خم�س �سنني �أب�صرت حولها ً
فر�أت �صورة امللك ميخائيل رئي�س املالئكة ،ف�أوعز �إليها �أن تكون مطيعة ملا
�شر�سا عاملها
يجب عليها ،و�أن اهلل يحميها .فلما �سمع �أبوها بذلك وكان رج ًال ً
بالعنف والق�ساوة ،حتى ا�ضطرت �إىل �أن تفارقه وتخدم عند �أرملة �صاحبة فندق،
وهناك �أبدت من �صدق ال�سعي والإقدام على الأعمال ما فطرت عليه ،فكانت
تركب اخليل لت�سقيها وت�سافر يف ق�ضاء حاجة �سيدتها من دون خوف ،وكانت يف
ال�صالح على �أعظم من ذلك ،قال املعلم �سري�س� :أنه كان على طلعتها �سيماء
احلياء والبهجة واللني مع العزم وامل�ضاء ،وكان كالمها �سدي ًدا والعفة قرينة �أعمالها
كلها ،ثم �إنها رجعت �إىل بيت �أبيها بعد خم�س �سنني وعادت �إىل رعاية ما�شيته
حتى بلغت ثماين ع�شرة �سنة ،وكانت �أمور فرن�سا �إذ ذاك على �شفا جرف هار من
البوار واخلراب ،وكان قد بلغ اجلارية ما �أ�صاب �أهل بالدها من ال�ضيم وملكهم
من الهزمية والف�شل.
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ويف غ�ضون ذلك ر�أت ما �أمل مبعارفها من الب�ؤ�س ب�سبب احلرب التي وقعت
يف فرنوي ،فكانت تب�صر ر�ؤى وت�سمع �أ�صوا ًتا �سماوية �أكرث مما كانت ترى وت�سمع
من قبل� ،إىل �أن �أرجف النا�س ب�سقوط �أورليان يف يد الإنكليز �إذ كانوا وقتئذ
حما�صرين لها .قال ف�أب�صرت امللك ميخائيل والقدي�ستني كاترينة ومرغاريت
يحر�ضونها على �أن تخ�ص�ص نف�سها لإنقاذ بالدها ،فقالت� :إين فالحة م�سكينة
وال دراية يل مبثل هذه اخلطوب .ف�أكد لها امللك �أنها ُتعطى مقدرة وحكمة و�أن
أي�ضا
القدي�ستني ت�صاحبانها ،و�أن كل �شيء يجري على وفق املراد ،ثم ظهرتا لها � ً
يف نور عظيم وعلى ر�ؤو�سهما تيجان بهية مر�صعة ولهما �صوت رخيم.
وكانت البنت تذكر رواية جرت بني النا�س جمرى النبوة ،وهي �أنه كما
�أن خراب فرن�سا ن�ش�أ عن امر�أة �شريرة � -أعني �إيزابال  -من بافاريا ،كذلك يكون
ا�سرتدادها على يد بنت غري ذات عيب تتجرد لإنقاذ بالدها ،و�أن هذه املنقذة
ت�أتي من جهة بوا�ش�سنو ،ثم كرث توارد الأ�صوات عليها وكرث حثها لها ،حيث
كادت �أمور فرن�سا تختل بالكلية و�أو�شكت �أن تكون يف البحران و�أ�شارت �إليها
كثريا ما ترى
�أنها هي تلك البكر املعنية ،فا�ستحوذ عليها الكرب والك�آبة ،وكانت ً
باكية عند مفارقة الر�ؤيا لها ،وكان �أبواها ال ي�صدقان مبا ترى؛ ف�أرادا �أن يزوجاها
من ًعا لها عن اخلروج مع اجلند ،ف�أعر�ضت عن عر�ضهما؛ حيث كانت قد نذرت
البتولية ،واتفق وقتئذ �أن جماعة من حزب الإنكليز مروا بقريتها فنهبوها و�أحرقوا
الكني�سة ،فا�ضطرت �إىل الفرار مع والديها.
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فلما رجعوا ور�أت ما نزل بالقرية ا�شتد غيظها وج�أ�شها ف�أمرتها الأ�صوات
ب�أن تذهب �إىل بع�ض احلكام يف ذلك اجلوار وتطلب منه �أن يو�صلها �إىل امللك،
و�أنها �أن مل تفعل ذلك تعدم خال�ص نف�سها و�أنها حني متثل يف ح�ضرته تخربه
ب�أنها �أر�سلت لكف ح�صار �أورليان ولتتويجه يف رام ،فق�صدت احلاكم وطلبت
مقابلته ف�أبى �أو ًال �أن يراها فما زالت تلح عليه حتى �أذن لها ،فلما دخلت نظر �إليها
نظر املزدري و�أمر خالها ب�أن يردها �إىل بيت �أبيها و�أن جتلد ،فقالت له� :إن ذلك
عمل �سيدي والبد من �إجنازه .قال :ومن �سيدك؟ قالت :ملك ال�سماء .ف�أيقن
ب�أنها جمنونة و�صرفها ،فلبثت يف تلك اجلهة وكانت تبتهل يف كل يوم وتقول �إن
الأ�صوات تلح عليها ب�إجناز العمل؛ ف�شاع خربها يف البلد فكانوا ُيهرعون �إىل ر�ؤيتها
ويعجبون من تقواها وح�سن �سريتها ،ف�أر�سل �إليها �أحد الأمراء �أن ن�أتيه وت�شفيه
من داء به ،ف�أر�سلت تقول له� :إين مل �أُبعث �إليك ،و�إن الأ�صوات مل تذكر يل
ا�سمك.
ويف جميع هذه احلوادث كانت �أفعالها وكالمها على حد �سوى ،وكانت
مالكة هوى نف�سها فلم تكن تبدي �شي ًئا من اجلفاء �أو ال�سرف وكان ذهنها يزيد
�صفاء وتوق ًدا ،ومل يكن لها م�أرب �سوى �إغاثة �أورليان وتتويج امللك ،فعر�ض عليها
�أحد الرهبان �أن يع�ضدها((( بامر�أة زعم �أن لها قدرة علوية فوق الطبيعة؛ فقالت
له :ال حاجة يل بها ،ثم قالت :من حيث �إن احلاكم مل يكرتث بي ف�أنا �أذهب �إىل
((( يع�ضدها :يقويها وي�ساعدها( .م).
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امللك وحدي ما�شية؛ �إذ لي�س �أحد من امللوك يغيث فرن�سا حتى وال بنت ملك
�سكوتالند فما من �إغاثة �إال بي ،على �أين لو خريت الخرتت املقام بدار �أبي
والغزل ب�إزاء �أمي ،ثم �ألح النا�س على احلاكم ب�أن يجيبها �إىل ما طلبت.
قال :وبعد �أن ر�ش عليها الق�سي�س املاء املبارك واختربها وعلم �أنها لي�ست
بع�ضا من خوا�صه ف�سافرت يف �شهر �شباط من �سنة ،1429
ب�ساحرة� ،أر�سل معها ً
فر�سخا يف �أقطار م�شحونة
وكان امللك بعي ًدا عن ذلك الو�ضع م�سافة مائة وخم�سني ً
باحلر�س والع�س�س واملخاوف ،فركبت اجلواد يف زى رجل وتقلدت ال�سيف
وطمنت قلوب ال�سائرين معها ،فجابوا((( تلك النواحي من دون �أن ي�صادفوا �أح ًدا
من الأعداء ،حتى �إذا �أ�شرفت على مقر امللك بعثت من يخربه بقدومها ،فلما
�سمع بذلك اندفع يف ال�ضحك ،و�إن كان وقتئذ يف حالة ي�صدق عليها قول من
قال� :إنه يتعلق بحبال الهواء ،ف�أ�شار عليه بع�ض وزرائه �أن يقابلها ،و�سخر منها
الآخرون.
وظل رجال الديوان ثالثة �أيام يف هذه املذاكرة وامللك ال يدري ب�أيها يجزم
(((
تزيا
أخريا على �أن ي�ؤذن لها يف الدخول ،ولأجل �أن يختربها َّ
�إىل �أن َّقر الر�أي � ً
بزي رجل من العامة ،وجعل �أحد خوا�صه يف زيه ،فلما دخلت خرقت �صفوف
احل�شم والتبع حتى و�صلت �إليه وجثت بني يديه ،وقالت :مالَّك اهلل بالعمر �أيها
((( جابوا :طافوا( .م).
((( َّقر :ا�ستقر( .م).
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امللك احلليم ،فتعجب وقال لها :ل�ست �أنا امللك ،و�إمنا ذاك و�أ�شار �إىل الوزير.
فقالت :با�سم اهلل لي�س امللك �إال �أنت �أنا جان العذراء �أر�سلني اهلل �إليك لأغيثك
واململكة ،وعن �أمره �أبني لك �أنك تتوج يف مدينة رام ،ف�أخذها امللك ناحية وبعد
�أن ذاكرها هنيهة((( قال لقد �أطلعتني على �أمور مل يكن �أحد يعرفها �إال اهلل تعاىل
و�إال �أنا ،و�إين �أول من �صدق ب�أنها �أُر�سلت لإنقاذ اململكة.
وقال فلتري يف كتابه الذي �سماه «البو�سل درليان»� :إن امللك �س�ألها عما
جرى بينه وبني حمبوبته يف تلك الليلة ،ولعل ذلك تهكم منه على عادته .قال
الراوي :ويف الغد القابل ر�آها النا�س عالنية على جواد ُت َركِّ �ضه((( وت�ضبطه �أح�سن
�ضبط ،وكانت تعتقل الرمح وتبدي من الفرو�سية ما مل ُيعهد لغريها ،وكانت
مهفهفة((( القوام ولها �شعر �أ�سود م�سرت�سل على كتفيها ،وعمرها يف حد �سبع
ع�شرة �سنة ،فعجب النا�س ملا �شاهدوها على هذه احلالة وهتفوا ب�أ�صوات عالية
تنبئ عن ت�صديقهم لها.
غري �أن امللك مل ي�ستخل�ص �سريرتها ف�أمر ب�أن ميتحنها جماعة من الأطباء
واملتكلمني ،ف�ألقوا عليها م�سائل �صعبة مدة ثالثة �أ�سابيع ،وحاولوا �أن يعرقلوها
بالكالم ،وكان ذلك عب ًثا ،ف�إنها �أ�صرت على قولها الأول وهو �أنها �أمنا �أر�سلت
((( ُه َن ْي َهة :وقت قليل( .م).
((( تركِّ �ضه :ت�ضربه برجلها �أثناء ركوبها( .م).
((( مهفهفة :دقيقة اخل�صر( .م).
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لكف ح�صار �أورليان وتتويج امللك يف رام ،وكانت وقتئذ بيد العدو ،ومل تزد
على هذا �شي ًئا فاقرتحوا عليها �آية فقالت� :أر�سلوين �إىل �أورليان مع جماعة من
الع�سكر تعلموا حقيقة ما �أقول � -أعني كف احل�صار  -وكانت حني تن�صرف من
عندهم تق�ضي �أوقاتها بالدعاء واخللوة ،حتى �إذا فرغوا من �إلقاء امل�سائل عليها
على �أنواعها ون�ضحت باملاء املبارك عادت مت�سلحة من الر�أ�س �إىل القدم يف زى
الفر�سان الأقدمني ،فكانت تركب اجلواد ورايتها �أمامها والرمح بيدها وتبدي من
طرق الفرو�سية ما يعجب اجلي�ش.
وكان �أهل �أورليان �إذ ذاك يف كرب �شديد ،وكانوا قد �سمعوا بخرب الفتاة،
ف�أر�سلوا يطلبون مد ًدا ،والتم�سوا ب�أن تكون اجلارية على ر�أ�س اجلي�ش ،فطلبت �أن
ُت ْعطَى �سي ًفا قدميًا زعمت �أنه مو�ضوع يف قرب يف كني�سة القدي�سة كاترينة ،ف َُب ِحث عنه
ُو�س ِّلم لها فتقلدته ،و�سارت مع جماعة من م�شاهري ذوي الأمر والنهي بفرن�سا ،و�أول ما
بلغت املع�سكر طردت منه الن�ساء الدنيئات الالئي كن ي�صحبنه ،وحتمت على كل
جندي ب�أن يعرتف ويتناول ،ثم �سارت باجلي�ش �إىل �أورليان ،و�سار �صيتها بني يديها
أخريا بالرعب
فا�ستقبلها االنكليز �أو ًال باال�ستخفاف واالحتقار ثم باخلوف اخلفي ،و� ً
الذي متكن فيهم ،فكانت ت�أمر اجلي�ش بالتقدم على مقت�ضى تبليغ الأ�صوات.
واتفق مرة �أنها �أمرتهم بالزحف على البلد من جهة ميني ال�شط �إال �أن �أحد
ال�ضباط ممن مل يكن له اعتقاد بها �أنزلها يف فلك هي واجلي�ش ،و�أخذ جهة الي�سار؛
خمافة �أن يقابل املحا�صرين من الإنكليز يف اجلهة التي ر�سمت بها ،فثارت عليهم
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ريح عا�صفة ا�ضطرتهم �إىل الرجوع و�إىل �أن ي�أخذوا عني الطريق التي �أمرتهم بها،
�أما �أهل البلدة فحيث كان قد بلغ ال�ضنك واجلوع منهم كل مبلغ ا�ستقبلوها
بامل�شاعل والإكرام ،واحتفلوا بها غاية االحتفال العتقادهم �أن جناتهم تكون على
يدها ،و�صنعوا لها وليمة فاخرة لكنها �أبت �أن تنال منها ،و�آثرت �أن تتع�شى يف دار
خازن مال امللك على اخلبز مبلو ًال باخلمر ،فا�ستحوذ الرعب على قلوب الإنكليز،
وكانوا قد �سمعوا مذ �شهرين ب�أنها قادمة ملحاربتهم حيث كانت كتبت �إىل رئي�سهم
تنذره ب�أن اهلل �أمرها بطردهم من فرن�سا ،واختلفت فيها الآراء واملذاهب فاعتقد
الفرن�سي�س ب�أنها ر�سول من ال�سماء ،واعتقدت الإنكليز ب�أنها ر�سول ال�شيطان،
ب�شرا ،و�إن تكن من ال�شيطان فال
ثم قالوا� :إن تكن من الب�شر فنحن ال نخاف ً
قبل لنا بها ،فاجتهد ر�ؤ�ساء ع�سكرهم يف �إزالة هذا الوهم الذي �أثر يف اجلي�ش
بقولهم �إنها دنيئة الأ�صل وجاهلة ،و�إن هي �إال �آلة ا�ستعملها الفرن�سي�س ليهولوا بها
عليهم ،ولكن كان ذلك عب ًثا ف�أنهم اعتقدوا �أنها من �أعظم ال�سواحر ور�سخ ت�أثري
ذلك فيهم ،فكانت حيثما تظهر تفر منها ع�ساكرهم ،فجعل الفرن�ساويون يدخلون
ويخرجون بال مانع.
وزحفت مرة على الإنكليز وهي راكبة جوادها الأبي�ض ،و�أمامها ر�أيتها
البي�ضاء ،ووراءها جوق من الق�سي�سني يرتلون ،فغ�شيهم من الده�شة والرعب
ما غ�شيهم ،ثم ن�صبت �سالمل على برج طورنل ،وارتقت فيه ودعت من كان فيه
من ع�سكر الإنكليز �إىل �أن يخلوه �أو يحيق بهم �شر ،ف�شتمها �أحد الأمراء وعريها
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رعايتها البقر ،فقالت له :بئ�س الفار�س �أنت� ،إنك غري جائز من هنا� ،أمنا �أنت
مقتول ،ثم �أمرت جندها ب�أن يهجموا هجمة واحدة ،وكانوا ٍ
حينئذ قد ن�شموا يف
احل�سد لها فواعدوها �إىل غد ليكون الفخر كله لهم ،فان�صرفت لت�سرتيح فما هو
�إال �أن نزعت درعها حتى نه�ضت ولب�سته ،وقالت :قد �أمرتني الأ�صوات بالقتال
فالبدار((( البدار ،ثم ملا �أقدمت ر�أت الفرن�سي�س مرتدين على �أعقابهم؛ �إذ كانوا
هجموا من دون علمها وقد هلك منهم كثري ،فا�شتد غيظها وتقدمت اجلند بنف�سها،
و�أخذت حت�ض على �صدق احلملة فا�ستخل�صت ثالث قالع ثم �سارت �إىل برج
طورنل وتهددت جميع من يخالفها بالعقاب فواط�ؤوها ٍ
حينئذ مواط�أة رجل واحد.
وهجمت عليه فمانعها الإنكليز ممانعة قوية فلم ينق�ص ذلك من عزميتها
�سلما وركزته
�شي ًئا ،و�أعلنت �أن اهلل قد �سلم الإنكليز ليد الفرن�سي�س ،ثم �أخذت ً
عند ح�ضي�ض الربج والرمي عليه متوا�صل ،و�أخذت يف االرتقاء ف�أ�صابها �سهم
نفذ يف درعها ما بني �صدرها وكتفها ،فانطرحت يف اخلندق ،ف�أهل الإنكليز من
فرحهم وظنوا �أنها ماتت ثم ُحملت �إىل املقدمة و�أُخرج منها ال�سهم ،ف�أفاقت
وجثت ت�صلي ،ثم عاد �إليها ن�شاطها فنه�ضت ،وقالت :لي�س ما قطر مني د ًما و�إمنا
هو ظفر ،و�إن الأ�صوات تدعوين �إىل �إمتامه ،ثم ا�ست�أنفت القتال ب�أ�شد �صولة و�أمنع
با�س ،فلما ب�صر بها الإنكليز ف�شلوا وخاروا ،فقتل منهم ٍ
يومئذ �ستة �آالف رجل من
جملتهم ذلك الأمري وغريه ممن �أنب�أت بهالكهم ،فعقد �أحد قواد الإنكليز امل�سمى
�صفولك جمل�س م�شورة وفاو�ض �أ�صحابه يف احلرب.
((( البدار :امل�سارعة( .م).
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فلما ر�أوا هلع اجلند عزموا على كف احل�صار ،حتى �إذا كان اليوم القابل
جمع اجلند كلهم وعب�أهم للقتال ،و�أوهم �أنه يبدي ممانعة ومغالبة وهو يف الواقع
من�سحب باجلي�ش ،ثم بعث �إىل الفرن�سي�س �أن ينازلوه ب�أنثاهم �سواء كانت فاجرة
�أو نبية �أو �ساحرة فر�سمت اجلارية على الع�سكر ب�أن ال يفارقوا البلد لأنه كان يوم
الأحد ،و�أن يق�ضوا النهار بالعبادة هلل الذي ن�صرهم ،فانتظر �صفولك �ساعات فلما
مل ي�أته �أحد �أحرق الربج وما حوله ،وان�سلَّ بع�سكره فنهت اجلارية جندها عن �أن
َي ْع ُق ُبوهم وعند ذلك �أ�سرعت للقاء امللك يف بلوى وكانت يف ممرها تزدحم عليها
�أهل القرى مل�س قدمها �أو ثيابها �أو يف الأقل مل�س جوادها فا�ستقبلها رجال الديوان
بغاية الإكرام ،و�أمر لها امللك مب�أدبة فقالت له :لي�س الآن وقت الق�صف والرق�ص
علي بعد �أن �أ�سعى لفرن�سا ومدتي قريبة؛ لأن الأ�صوات �أنذرتني
واللذات ،ف�إن ّ
ب�أين �أموت بعد �سنتني.
ثم دعته ليتقدم معها �إىل رام ِل ُت َت ِّو ُجه وترتك الإنكليز يف يد اهلل ،فتقدم
امللك مبن عنده من اجلند حتى و�صل �إىل لوار ،ثم ارت�أى �أن ُيخرج الأعداء �أو ًال
من املعاقل واحل�صون لي�أمن ال�سري �إىل تلك الطية ،ف�سارت باجلي�ش �إىل جارجو
خميما بع�سكره ،فقاتلتهم ع�شرة �أيام حتى ا�ستولت على
حيث كان �صفولك ً
(((
أ�سريا ،وكانت هي �أول من ارتقى يف
املحل عنوة  ،وقب�ضت على �صفولك � ً
ال�سلم ،وعند بروز ر�أ�سها بادرها �أحد اجلند من داخل احل�صن ب�ضربة جندلتها يف
جدا لكنها كانت ت�صرخ
اخلندق ف�صرعت حتى مل تقدر على النهو�ض ،و�أَلمِ َْت ًّ
وقهرا( .م).
ق�سرا ً
((( عنوةً :
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وتقول :تقدموا يا رجال وال تخافوا �شي ًئا ف�إن الرب �سلمهم ليدنا ،فدخلت احلمية
يف قلوب اجلند لب�سالتها وثقتهم بكلمتها ،فهجموا هجمة �شديدة وا�ستولوا على
البلد؛ فقتل من الإنكليز ٍ
يومئذ ثالثمائة رجل.
فلما بلغ اخلرب م�سامع الأمري طلبو الإنكليزي �أخلي جميع البلدان وان�صرف
�إىل باري�س ،ثم �سارت �إىل باتي فتلبث((( جندها هناك ينتظرون مد ًدا من الفر�سان،
فقالت لهم :دعوا التلبث و �أقدموا فلي�س عليكم �إال �أن ت�ضربوهم ،ثم زحفت
عليهم فحاق الف�شل بالعدو من كل وجه ،مع �أن رماتهم كانوا من �أحذق الرماة
ولطاملوا �أثخنوا الفرن�سي�س ،فقتل منهم يف ذلك اليوم �ألف ومائتا رجل ،وكان
حزب كبري من الق�سي�سني ينتظرون امللك واجلارية ليو�صلوهما �إىل البلد.
ويف اخلام�س ع�شر من متوز �سنة � 1429سارا ومعهما ر�ؤ�ساء ال�ضباط والقواد،
وبعد يومني توج امللك يف الكني�سة ففرح النا�س وا�ستب�شروا بطيب العي�ش
والراحة ،ومتكن اعتقادهم بها فكانوا يرون حول رايتها حيثما �سارت �أ�سرابًا كثرية
من الفرا�ش الأبي�ض البهيج ،وبهذه الراية كانت واقفة على ر�أ�س امللك عند
التتويج ،وملا فرغ من تتويجه جثت عند قدميه وعانقتهما وهي باكية ،وقالت:
الآن مت �سعيي وكل ما وعدت به با�سم اهلل فقد �أنعم به ،ف�ألتم�س من امللك �أن
يطلقني الآن لأذهب �إىل بيت �أبي و�أ�سري �سريتي الأوىل ،ف�أبى امللك ذلك �إذ ر�أى
�أن خال�ص الأمة متوقف عليها ،و�أنها فعلت يف الزمن الق�صري ما ال يفعله غريها يف
((( تلبث� :أقام( .م).
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الزمن املديد� ،إال �أنها من تلك ال�ساعة تغريت �أحوالها بالكلية ،ف�إن الروح فارقها
وانقطعت عنها الأ�صوات ،وذهب عنها ذلك الر�أي الر�شيد ،وا�ستحوذ عليها الغم
واالبتئا�س؛ فكان �إذا ُطلب منها �أن تق�ضي � ًأمرا ت�ضطرب �أفكارها فيه ،و�إذا �أمرت
(((
ب�شيء ترتاب وترجع فيه ،ف�أعادت االلتما�س من امللك وهي جائ�شة النف�س
�سكرى العني لأن ي�أذن لها يف االن�صراف لأن عملها قد مت.
وكانت قد علقت دروعها يف كني�سة رام �إ�شارة �إىل �أنها ق�ضت ما وجب
عليها ،ف�أ�شار عليها امللك ب�أن تلب�سها فامتثلت �أمره� ،إال �أن �ضباط الع�ساكر ٍ
حينئذ
كانوا قد �أ�ضمروا لها ال�سوء ح�س ًدا ،ف�صاروا ي�شنعون عليها وي�سيئون معاملتها،
و�أغروا الع�ساكر ب�أن تنبزها بالألقاب الذميمة ،ال بل حاولوا �أن يهتكوا حجابها
ليف�ضحوها بني النا�س ويك ّفوا كلمتها عنهم فردتهم �أقبح الرد.
ومل يكن يجال�سها �سوى الن�ساء العفيفات ،وال تنام �إال ومعها امر�أة يف
الفرا�ش ،ثم �أ�شارت على امللك ب�أن يتوجه �إىل باري�س ف�سار ،وعنت له بلدان
عديدة حتى و�صل �إليها و�أمر بالهجوم على فوبور دو �صانت �أونري ،فجرحت
البنت هناك و�صرعت مدة �ساعات ،ثم قامت وعلقت دروعها مرة �أخرى ،وطلبت
من امللك االن�صراف ف�أبى ووعدها ب�أن يرقيها يف رتبة �شريفة و ُيجري عليها وظيفة
الأرل ،و�أن ُيعفي قريتها من اخلراج �أب ًدا ،ف�أجابت �إىل ذلك ،ثم يف تلك الأثناء قام
((( جائ�شة النف�س :م�ضطربة من احلزن والفزع( .م).

356

ك�شف املُ َخ َّبا عن فنون �أوربا

356

راهب ا�سمه ري�شارد ومعه امر�أة زعم �أنها نبية ،و�أخذا يحثان النا�س على جمع املال
�إمدا ًدا للملك ف�أبت جان �أن تواطئهما ،وقالت� :إمنا النجاح على �أ�سنة الرماح.
ويف �سنة � 1430سارت ب�أمر امللك لكف احل�صار عن كومبان ،وكان
عليها دوك برغندي ف�سارت على عادتها يف الإقدام والب�سالة� ،إال �أنها ملا �أوقعت
باملحا�صرين خذلها �أتباعها ،فلما قاربت باب املدينة رماها �أحد الرماة فوقعت على
الأر�ض وا�ست�سلمت للأمري فندوم ،فذاع خرب �أ�سرها يف جميع الأم�صار فوردوا
ينظرون �إليها ،وخذلها امللك ل�ؤ ًما منه ،ومل ي�سع يف افتكاكها((( ،ثم باعها فندوم
للك�سمبوروغ ،وباعها هذا للإنكليز بع�شرة �آالف فرنك ،وتخلى عنها معارفها،
وتواط�أ النا�س على �إحراقها ك�ساحرة ،وكان �أهل باري�س ي�شمئزون من ذكرها؛
حتى �إنهم �أحرقوا مرة امر�أة لقولها� :إن جان ر�سول من ال�سماء .ويف الثالث ع�شر
من �شباط �سنة � 1431أقيمت عليها الدعوى ،ف�أُ ْح ِ�ضرت يف الديوان �ست ع�شرة
يت عليها امل�سائل املعرقلة الرابقة من كثري من الق�سي�سني وفقهاء ال�شرع
مرة ،و�أُ ْل ِق َ
والأطباء ،وكانوا زهاء مئة ،وبذلوا كل ما عندهم من الدهاء يف �أن يت�صيدوها
بكلمة تدل على �أن فعلها الذي فعلته كان بقوة ال�شيطان ،فلم تنطق ب�شيء كما
توقعوا ،ولبثت �صابرة متجلدة وهي تقول �إن اهلل هو الذي قي�ضها لذلك حتى
�أفحمت ق�ضاتها غري مرة ف�س�ألوها عن الكني�سة ،فقالت� :إين ما زلت مواظبة على
العبادة فيها ،ولكني كنت �أطيع الأ�صوات حني كانت ت�أمرين ب�شيء خمالف
((( افتكاكها :تخلي�صها من الأَ ْ�سر( .م).
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لها ،فحكم عليها �أهل الديوان ب�أنها مبتدعة ،و�صوب ذلك �أهل جمل�س ال�شورى
واملدار�س والأ�ساقفة.
فلما �صدر احلكم ب�سجنها �أخذ الرهبان يرتددون عليها وينذرونها هول
يومها ،ثم �أخرجت يو ًما وجعلوا يقبحون عليها فعلها وي�شنعون على امللك،
فعند ذلك ثارت حميتها �إىل تربئة امللك واملنا�ضلة عنه ،فحكم عليها بال�سجن
امل�ؤبد ،و�أن تقتات باخلبز واملاء فقط ،ثم حكم عليها �أن ال ترتدى بلبا�س الرجال،
و ُه ِّددت ب�أنها �إذا خالفت ذلك يوجب عليها الق�صا�ص باملوت ،ثم كادوا لها
مكيدة ،وهي �أنهم كانوا ينزعون عنها ثيابها عند النوم وي�ضعون مكانها ثياب
الرجال ،فكانت �إذا ر�أتها تلبث يف الفرا�ش �إىل �أن ت�ضطر �إىل القيام فتلب�سها
�إذ مل يكن عندها �شيء غريها ،وبينما هي كذلك ذات يوم �إذ هجم عليها
(((
احلرا�س وا�ستاقوها وهي يف هذا الزى �إىل ال�ضابط ،فحكم عليها ب�أنها حنثت
يف ميينها ،و�أنها جديرة بالإحراق ،ثم �أعيدت �إىل ال�سجن ف�أقرت هلل بذنب
�ضعفها وف�شلها يف كونها مل ت�صرح غاية الت�صريح ب�أن قدرة اهلل هي التي �ساقتها
لعمل �إرادته يف �إنقاذ فرن�سا ،فعاودتها الأ�صوات فامتلأت عند ذلك �شجاعة
ور�أت ر�ؤى بهية �إال �أنها حني �أخرجت ور�أت ما �أعد لها من العذاب املهول
خارت قواها ،ف�سيقت �إليه وهي تئن وتتو�أه.
((( حنثت يف ميينها :مل ت�صدق يف َق�سمها( .م).
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ثم �أ�ضرمت((( النار و�أدخلت فيها فجعلت تدعو �إىل اهلل وتبتهل حتى �إن
عدوها الكردينال بوفور ملا �شاهدها على هذه احلالة مل يطق بعد �أن ينظر �إليها ،فقام
عج ًال هو ومن كان معه من الأ�ساقفة والدموع منحدرة من م�آقيهم(((.وكان �إحراقها
يف الثالثني من �شهر �أيار من ال�سنة املذكورة يف مو�ضع يقال له البال�س دوال بو�سل،
�أي مو�ضع البكر ،وذري رمادها يف نهر ال�سان ،ثم بعد ع�شرين �سنة قام مطران باري�س،
ومطران رام ،فنق�ضا احلكم الذي جرى عليها و�أثبتا براءتها .اهـ.
قلت :وقد وجدت هذه الق�صة املحزنة يف تاريخ بالد الإنكليز :فنقلتها
بتمامها لغرابتها ،ثم وجدتها يف كتاب �آخر مروية بعبارات خمالفة ملا تقدم بع�ض
اخلالف ،وال غرو ف�إنه ال يكاد راويان يتفقان على رواية واحدة �أو على ر�أي
واحد ،وكيفما كان ف�إن ما جرى على هذه الفتاة التي تفردت بهذه املزايا احل�سنة
وخزيا على �أ�سماء جميع الذين ت�سببوا يف �إهالكها� ،سواء كانوا من
يبقى معرة ً
الفرن�سي�س �أو الإنكليز ،على �أن موتها مل يفد الإنكليز فائدة كبرية؛ لأن �أهل
فرن�سا �إذ ذاك كانوا قد تن�شطوا �إىل مغالبتهم ومقاواتهم((( بعد �أن ذاقوا طعم الفوز
والظفر ،و�سرى فيهم روح احلمية للذب عن �أوطانهم ،ومبا ذكر تعلم �أن النا�س يف
ذلك الع�صر كانوا مت�سكعني يف ظالم اجلهل والو�سوا�س ،فكانت الأ�ساقفة و�أهل
املدار�س �أقل كيا�سة من عامة هذا الع�صر.
((( �أ�ضرمت� :أ�شعلت( .م).
((( م�آقيهم� :أعينهم( .م).
((( مقاواتهم :تقويتهم( .م).
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قلت :ولوال نابوليون هذا الع�صر مل يبق للبابا كر�سي برومية ،ومل يقف يف
وجه الرو�س واقف ،وذلك م�ستغنٍ عن البيان ،ومل يقم �أحد يف بالد الإفرجن كلها
من برع يف اللغتني العربية والفار�سية مثل البارون د�سا�سي ،ومل تقم امر�أة ت�ؤلف
الكتب النفي�سة مثل مادام جورج �ساند ،ولي�س الآن من �شاعر يف �أوربا يقارب
طبقة دوالمرتني ،وال من م�ؤلف ينظر ب�أوجان �سو� ،أو ب�ألك�سندر دوما�س.
فهذه بع�ض دراري((( جيل الفرن�سي�س الغابرة واحلا�ضرة التي بزغت((( يف
أي�ضا �أن قد
�أفق املعايل ،ومل يكن لها يف ع�صرها ند وال مثيل ،على �أنه ال ينكر � ً
نبغ من الإنكليز وغريهم كثري من الفال�سفة واحلكماء والعلماء والأدباء ممن �أ�شرق
بهم الزمان ولهج بحمدهم الل�سان.
ما مييز باري�س عن لندرة

كثريا من امل�صالح يف
ثم �أقول � ً
أي�ضا� :إنه قد ظهر يل على قدر ما �أدركته �أن ً
باري�س �أح�سن ا�ستتبابًا وانتظا ًما منها يف لندرة.
�شهرا ،ومل �أ�سمع عن بيت فيها
�أما �أو ًال :ف�إين مكثت يف هذه نحو ثالثني ً
�أنه احرتق �إال مرة فقط ،ويف لندرة ال تكاد النار تخمد عن �إحراق دار �أو دكان
�أو معمل ونحو ذلك ،ففي �سنة  1856وقع فيها ويف �ضواحيها  957حريقة ،منها
((( الدراري :الكواكب الالمعة( .م).
((( بزغت :ظهرت ،وطلعت( .م).

360

ك�شف املُ َخ َّبا عن فنون �أوربا

360

جدا ،وبلغ عدد احلرائق يف فرن�سا كلها يف مدة ثالث
 393حريقة كانت متلفة ًّ
�سنني  -وذلك من �سنة � 1864إىل �آخر(.22038 )1856
نعم� ،إن ديار باري�س هي من احلجر ،وديار لندرة من الآجر غري �أن �أثاثهما
من جوهر واحد.
والثاين� :إنه ال يعرف يف باري�س تداول نقود زائفة� ،أو كواغد بنك مزورة ،ويف
كثريا ما يقع ذلك ،و�إذا دفعت �إىل تاجر فيها قطعة من الف�ضة �أو الذهب
لندرة ً
فالبد و�أن يختربها.
جدا ،ال�سيما الآن؛
الثالث� :إن ارتكاب القتل يف باري�س بالن�سبة �إىل لندرة نادر ًّ
حيث �أجازت دولة �إنكلرتة للخلعاء واملنفيني �أن يرجعوا �إىل بالدهم بعد انق�ضاء
مدتهم.
الرابع :ثقب الديار واحلوانيت والطر واالختال�س من الديار واملحرتفات
والدواوين ،وال�سيما البو�سطة فهو على ن�سبة القتل.
اخلام�س :العوار�ض التي حتدث للم�سافرين يف الأرتال ،ف�إنها يف بالد الإنكليز
أي�ضا العوار�ض التي تقع يف طرق املدينة مبرور احلوافل والعواجل
كثرية ،و�أحلق بها � ً
و�سائر �أنواع املراكب.
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ال�ساد�س :امل�ضار التي حتدث من بيع ال�سم وامل�سبت((( وامل�أكوالت املنتنة
وامل�شروبات الكريهة ،ف�إنها يف لندرة بلية من باليا اهلل ،و�أحلق بذلك رخ�صة
العطارين وال�صنادلة يف بيع الأدوية من دون و�صف الطبيب ،وبيع املفاتيح لأي
ما كان.
ويف باري�س يجب على املحت�سبني �أن ي�سعروا الأ�صناف ،ويختربوا احلليب
واخلمر والدقيق واللحم وال�سمك وما �أ�شبه ذلك على حني غفلة من الباعة ،ف�إذا
وجدوها مغ�شو�شة �أو فا�سدة غرموهم و�شهروهم يف �صحف الأخبار ،وال يباح � ًأي�ضا بيع
خال�صا
الفاكهة فجة ،وذلك كله يف لندرة موكول �إىل �إرادة الباعة ،فال تكاد جتد �شي ًئا ً
حتى �إن اجلنازة يف باري�س م�سعرة من الديوان ،ف�أقلها خم�سة فرنكات ،و�أغالها
 3.368كذا يف غالنياين.
ال�سابع :تولية املراتب من ي�ستحقها ،ف�إن دولة فرن�سا ال تويل جاه ًال مرتبة �إال ما
ندر ،ف�أما عند الإنكليز فتولية املراتب �إما تكون باملحاباة واالخت�صا�ص �أو بتعري�ضها
للبيع ،وهذا الأخري م�ستفي�ض يف مراتب الع�ساكر الربية ،وما زال النا�س مينون
�أنف�سهم ب�إ�صالح هذا اخللل ،وما برح كُ ّتاب الأخبار ينددون به وين�صحون �أرباب
الأمر والنهي بتالفيه.

املنوم( .م).
((( امل�س ِبتَّ :
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الثامن :ترتيب ال�شرطة حيث يزدحم النا�س كاملالهي واملراق�ص ومواقف �سكة
احلديد ،ف�إن �أكرث هذه الأماكن يف لندرة ال يكون فيها �شرطي �أو يكون وراء الباب،
بع�ضا عند دخولهم امللهى ،وغري مرة ر�أيت ن�ساء
فرتى النا�س ي�ضغط بع�ضهم ً
يغ�شى عليهن يف الزحام ،وغري مرة ميوت عدة �أوالد ،ومنهم من ي�ستهزيء ،ومنهم
من ي�ضحك ،ويف داخل امللهى ترى الأوبا�ش ي�صفرون ويزيطون وال وازع يردهم،
ف�أما يف باري�س فال يخلو مكان من �أحد ه�ؤالء ال�شرطة ،وترى النا�س يف املالهي
�ساكتني من�صتني فك�أمنا هم يف الكني�سة ،ومع ذلك ف�إن الإنكليز يفتخرون بقولهم:
�إن «جون بول» ال حاجة له بال�شرطة؛ لأنه مطبوع على الرتتيب ،وهيهات؛ ف�إن
�أوبا�شهم �أرذل خلق اهلل.
التا�سع :تعهد ديوان املدينة مبا فيه حفظ ال�صحة وب�سط النف�س وراحة العباد.
فيدخل يف ذلك ترتيب امل�ست�شفيات ،فهي يف باري�س �أح�سن و�أنظف ،واملقابر
فهي هناك ال تكون �إال خارج البلد ،ويف لندرة كانوا يدفنون املوتى يف �ساحات
الكنائ�س ،ومل تبطل هذه العادة �إال منذ ثالث �سنني فقط .ثم املنا�صع -وهي
املوا�ضع التي يتخلى فيها الإن�سان للبول �أو لق�ضاء احلاجة -فالأوىل يف لندرة قليلة
جدا على رداءتها ،والثانية معدومة ر� ًأ�سا .ثم تنظيف الطرق ،ف�إن طرق لندرة عند
ًّ
وقوع الأمطار تكون لكرثة املارين وحلة للغاية ،ولي�س من يرى يف ذلك م�شقة وال
�شي ًئا .ثم وجود مقاعد ي�سرتاح عليها ،ففي باري�س كلما �أعيا املا�شي وجد دكة
�أو م�صطبة يجل�س عليها ،ويف لندرة ال ميكن للإن�سان �أن يقعد �إال يف بيته �أو يف
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حمل قهوة ،وبئ�س ذلك مقع ًدا .ثم التطريب ب�آالت املو�سيقى ففي باري�س ت�ضرب
وخ�صو�صا يف الأحاد والأعياد ،ويف لندرة
الع�ساكر بهذه الآالت يف عدة موا�ضع،
ً
ال �شيء من ذلك ،وقد عزف بها بع�ض �أيام يف �إحدى الغيا�ض املنتابة ،ف�أبطلها
رئي�س املطارنة((( بدعوى �أنها مناق�ضة لن�ص الإجنيل.
العا�شر :وجود دكاكني يف باري�س يف �أي مو�ضع كان� ،سواء كانت للأكل �أو
ال�شرب �أو غري ذلك ،ويف لندرة جميع احلارات التي ي�سكنها الكرباء والأغنياء
خالية من الدكاكني ،ف�إنهم ير�سلون خدمتهم �إىل الأ�سواق لي�شرتوا منها ما يلزم،
�أو ت�أتيهم امل�ؤنة مرتبة من عند �أ�صحاب الدكاكني.
احلادي ع�شر :النظر يف �أمر املوم�سات((( ،ف�إنهن يف باري�س ميتحن يف كل �أ�سبوعني،
ف�إذا ر�أى الطبيب �إحداهن مري�ضة بالداء املعروف� ،أر�سلها �إىل امل�ست�شفى لتتداوى
هناك؛ فال تخرج منه �إال بعد �أن ت�شفى ،ف�أما يف لندرة فقد تطوف املوم�سة والداء
�أف�سد �آرابها((( و�أح�شاءها ،فيمكن �أنها يف ليلة واحدة تعدي جم ًعا ،وال جرم �أنه
حيث كانت هذه املف�سدة يف املدن اجلامعة مما ال ي�ستغنى عنه ،وكانت ه�ؤالء
املتهالكات على الدينار وقاية لعر�ض احلرائر ،كان النظر يف �أحوالهن يعد من
امل�صالح ،وال�سيما �إذا �أبيح لهن التطواف �آناء الليل و�أطراف النهار كما هو الواقع
يف لندرة� ،أما يف باري�س فال يباح لهن التطواف يف الليل بعد ال�ساعة العا�شرة.
((( املطارنة :مفردها «املطران» وهو رئي�س ديني عند امل�سيحيني( .م).
((( املوم�سات :الن�ساء الفاجرات( .م).
((( �آرابها� :أع�ضاء ج�سمها( .م).
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الثاين ع�شر� :إباحة ا�ستعارة الكتب من املكاتب امللكية يف باري�س ،ف�إن املعروفني
عند ناظر املكتبة ميكن لهم �أن ي�ستعريوا كتابًا ليطالعوه يف بيوتهم وي�ستفيدوا منه،
ويف لندرة ال يباح ذلك.
الثالث ع�شر� :سهولة حت�صيل العلم وال�صنائع� ،أما الأول؛ فلكرثة املدار�س وح�سن
ترتيبها ورخ�صها بالن�سبة �إىل غريها ،حتى �إن الإنكليز يبعثون �أوالدهم �إىل باري�س
ليتعلموا فيها ما يع�سر عليهم حت�صيله يف بالدهم ،و�أما الثاين؛ فلأن الأب �إذا �شاء
�أن يعلم ابنه حرفة هنا اتفق مع �أحد ال�صناع على �أن يبقيه عنده ثالث �سنني،
ففي �أول �سنة يعطيه �شي ًَئا يف مقابلة التعليم ،ويف الثانية يكون �شغل الولد مقاب ًال
لتعليمه ،ويف الثالثة يبتدئ �أن يك�سب �شي ًئا ،ويف لندرة يلزم املتعلم �أن يبقى عند
معلمه �سبع �سنني وم�صروفه يف خالل ذلك ثقيل على والده.
أ�سلفت لك �أن حماية الإنكليز ال تفيد �إال
الرابع ع�شر :احلماية اجلن�سية ،فقد � ُ
ل�شراء الأمالك ،وهناك �أمور �أخر غري هذه تراها يف باري�س ،على �أح�سن انتظام،
وذلك ككيفية تبليغ الربيد الر�سائل ،وكيفية �إيقاد الغاز ،وت�سعري امل�أكول
وامل�شروب ،وترتيب احلمالني مما هو يف لندرة مغفل �أو م�ضيع.
للمف َرتى،
قال بع�ض الف�ضالء :احلاكم يف فرن�سا هو خ�صم املذنب ،فال ي�صح ُ
عليه �أن ي�صفح عن املُفرتِي وعند الإنكليز يلزم امل�صروف �أو يطلق اجلاين ،وعلى
كل نوع من ال�ضرب ق�صا�ص ،وعند الإنكليز يغرم من دون ق�صا�ص ،وكل بلد
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هناك له �صندوق ينفق منه ،و�آخر للإيراد ،وله ديوان مك�س((( على امل�أكول خا�صة،
فال تتكلف ال�سكان ب�شيء ،ويف لندرة يجب على ال�سكان �إ�صالح الطرق وجتهيز
املاء والنور وغري ذلك ،ويف فرن�سا معا�ش الق�سي�سني والقيام مب�صاريف الكنائ�س
مرتب من خزنة الدولة ،وهنا موكول �إىل الرعية.
وهناك ديوان للتجارة ،و�آخر للجرائر ،و�آخر لأحوال متنوعة ،وهنا ديوان
واحد .وهناك طبع التجار مائل �إىل املناق�شة والنزاع على �أ�شياء ال طائل حتتها،
وهنا جل التجار متكربون �شيمتهم ال�ضبط والر�شد .وهناك ترى الفقراء �أعداء
الأغنياء ،وهنا يهابونهم ويكرمونهم .وهناك ترى القوانني والأحكام �أقوم و�أعدل،
�إال �أن الذين يبا�شرونها ويجرونها هنا �أ�صلح و�أف�ضل .وهناك تق�ضي النا�س �سائر
�أوقاتهم خارج منازلهم ،وهنا بعك�س ذلك .وهناك يطمع التاجر الكبري يف ربح
كثري لقلة جتارته ،وهنا يجتزئ بالقليل من الك�سب لكرثة جتارته .وهناك تختلط
الأكابر بالأ�صاغر ،وهنا كل ينحاز �إىل �شكله ونده .وهناك تفتخر ال�شبان بالفجور،
ا�ضطرارا ،ويف هذا القدر كفاية.
وهنا ي�أتونه
ً
ر�أي يف الإنكليز والفرن�سي�س

قلت :وهنا يحق يل �أن �أقول يف الإنكليز والفرن�سي�س ما قاله الآمدي يف �أبي
متام والبحرتي ،وهو� :إن اجليد من الإنكليز خري من اجليد من الفرن�سي�س ،والرديء
((( مك�س� :ضريبة( .م).

366

ك�شف املُ َخ َّبا عن فنون �أوربا

366

من ه�ؤالء خري من الرديء من �أولئك ،وم�آل الكالم �أن عامة الفرن�سي�س �أف�ضل ،و�أن
خا�صة الإنكليز �أجلُّ و�أمثل.
واعلم �أن الفنت واملعامع التي وقعت يف فرن�سا  -وال�سيما فتنة �سنة - 1793
كثريا من �أخالق هذا اجليل ،فما يقال عنهم من الب�شا�شة والأن�س
قد غريت ً
واالحتفاء بالغريب فلي�س على �إطالقه ،كذلك �سمعته منهم ،نعم هم �أب�ش من
الإنكليز.
التوجه �إىل لندرة مل�شاهدة معر�ض التحف

مفكرا يف وح�شة الغربة ومقا�ساة تعلم اللغة بعد �أن
هذا وملا كنت ذات يوم ً
َولىَّ عني ن�شاط ال�شباب والأهلية �إىل االحتكال(((� ،إذا باحلوري غربائيل جباره
علي ويف طلعته من الب�شر والطالقة ما يرتجم عما انطوى عليه من ح�سن
دخل َّ
كثريا ما يدل على ا ُخل ُلق ،ثم بعد �أن دارت بيننا ك�ؤو�س
الأخالق ،ف�إن ا َخللْق ً
املنافثة ،قال يل� :إين �أود �أن �أذهب �إىل �إنكلرتة ،فهل لك �أن تكون يل رفي ًقا؟ ف�إنني
�أجهل لغة القوم و�أحوالهم ،والآن يذهب النا�س �إليها من جميع الأقطار مل�شاهدة
معر�ض التحف بلندرة وهو امل�سمى عند الفرن�سي�س �أك�سبوز�سيون ،ف�أجبته �إىل
ذلك ،و�سافرنا من باري�س �إىل كايل وذلك يف تا�سع �شهر جون ،ومنها �إىل دوفر.

((( االحتكال :اال ُع ْجمة :فال ُيبني �صاحبها الكالم( .م).
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ودوفر هذه �أول ما نزل فيها يوليو�س قي�صر حني غزا بريتانيا ،وذلك يف �سنة 26
(((
قبل امليالد ،وفيها قلعة قيل �إنها من بنائه ،ومدفع يعرف بداغري (من «داغ» طبنجة)
جيب امللكة �إلي�صابت �أهدته �إليها دولة هوالند ،وهو مدفع عظيم من نحا�س طوله �أربع
وع�شرون قد ًماٍ ،
ويومئذ طلب منا �إبراز اجلواز؛ وذلك لكرثة الذين كانوا يردون �إىل
بالد الإنكليز ،ثم �سرنا �إىل لندرة فوجدت �أجرة امل�ساكن وثمن امل�أكول وامل�شروب
على �ضعفي ما كنت �أعهده ،وثاين يوم و�صولنا وقع من املطر والربد ما ال يقع يف
ال�شتاء  -حتى زعمنا الغزالة((( من طول املدى((( خرفت.
ثم توجهنا �إىل معر�ض التحف ،وكان �سبب �إن�شائه �أن الفرن�سي�س كانوا
مرارا حتى
جمل�سا يف باري�س لأجل عر�ض بدائع ال�صنائع ،ثم تكرر ذلك ً
عقدوا ً
�أغرى الإنكليز مبحاكاتهم يف �إن�شاء مو�ضع جتلب فيه التحف والغرائب من جميع
البالد ،وذلك يف �سنة  ،1851وكان قد ا�ستقر الر�أي �أو ًال على �أن يبنوه من الآجر،
ولكن ملا كان مق�صودهم به �إمنا هو �إىل مدة ق�صرية ارت�أوا �أن �أن يبنوه من الزجاج،
فح�سبوا �أن نفقته تبلغ �سبعني �ألف لرية� ،إذا كان ينقل وينتفع به ،و�إال فنحو
 ،150.000فتربع يف العطاء لإن�شائه �أكرث من  100.000من الإنكليز ،بديء به
يف جوالي �سنة  ،1850وفتح يف �أول ماي �سنة  ،51وجعل طوله  1851قد ًما
((( ما بني القو�سني زيادة من الطبعة الأوىل للإي�ضاح( .م).
((( الغزالة :ال�شم�س( .م).
((( املدى :الوقت( .م).
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على مقدار عدد ال�سنني ،وعر�ضه � 408أقدام ،ويف �أول �شهر ماي دخلته امللكة
وزوجها ،وقد جعل ن�صفه لب�ضائع بالد الإنكليز و�إرالند و�سكوتالند ،والن�صف
الثاين ل�سائر الدول ،وكان يعطي لكل وكيل دولة مو�ضع.
وهم يعنون بو�ضع الأَ ْ�ص ِونَة((( واملخادع ل�صون ب�ضائعهم وحتفهم ،و�إذا ا�شرتى
�أحد �شي ًئا منها مل يكن يخرج �إال بعد انق�ضاء املدة ،وكان يف بنائه من احلديد
 4.000طن ،و 17من الزجاج يف �سقفه ،ما عدا 1.500طاقة ،وبعد انق�ضاء مدته
بيع ب�سبعني �ألف لرية ،ونقل �إىل �سدنام ،وجمع لتنظيمه وتركيبه هناك 500.000
لرية ،ثم زادت حتى بلغت  ،1.000.000وكان ي�شتغل به من العملة نحو ،6.400
وكان �أحقر مو�ضع فيه املو�ضع الذي ُن َّ�ضد((( فيه ما بعث من �أقطار م�صر ،و�سبب
كتبا �إىل جميع الدول يخربهم بهذا
ذلك فيما بلغني �أن الربن�س �ألربت ملا �أر�سل ً
املق�صد وطلب �إليهم �أن ير�سلوا من بدائع �صنائع بالدهم ،ترجمت خلديو م�صر
لفظة ال�صنائع بالأر�ض� ،إذ كانت �صورة اخلط فيهما متقاربة تقاربها يف النطق،
ف�إن مرادف ال�صنائع يف الإنكليزية «�آرت�س» ،ومرادف الأر�ض «�إرث» ،فلذلك مل
يبعث من م�صر �إال القطاين وبع�ض �أ�شياء �أخرى ال طائل حتتها.
وقد ر�أيت يف هذا املعر�ض حلي امللكة من جملتها ثالثة حجارة من الأملا�س
أي�ضا
قدر الكبري منها نحو اجلوزة ،تبلغ قيمته فيما قيل  ،3.000.000وكان فيه � ً
((( الأَ ْ�ص ِونَة :مفردها ال�صوان ،وهو �ساتر يقام حلماية الب�ضائع( .م).
((( ُن َّ�ضدُ :رتب( .م).
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�صوان حللي ملكة �إ�سبانيا وحتف �أخرى بديعة مل ير مثلها قط ،من جملتها ف َْر ٌو
لقي�صر الرو�س قيمته  3.000لرية ،ومر�آة مل ي�صنع �أكرب منها يف العامل ب�أ�سره.
و�أول من �صنع املر�آة كما هي الآن �أهل فيني�سيا ،وذلك يف �سنة  ،1300وكانت
ت�صنع قبل ذلك من النحا�س ،ومل تعرف يف �إنكلرتة �إال يف �سنة  ،1673فانظر �إىل
التمدن كيف يفعل؟ و�إيل الأيام كيف يداولها اهلل بني النا�س(((؟! وكان فيه �آلة
ت�صنع  2.800مغلف للكتب ،م�صمغة مطوية يف �ساعة واحدة ،و�آلة َت ُ�ص ُّف حروف
الطبع بنف�سها ،ونحو  170نو ًعا من التوراة والإجنيل.
وكان يجتمع يف هذا املحل كل يوم نحو  60.000ي�ؤدي كل �شلينا ،وكان
يوما اجلمعة وال�سبت خمت�صني بالكرباء والأعيان ،ويقال� :إن امللكة دخلته يو ًما
ف�أعجبها ثوب مزرك�ش يف حمل الب�ضائع الرتكية ،ف�س�ألت ق َِّي َم ُه((( عن ثمنه ،فقال:
 20لرية ،فقالت :هذا ٍ
جدا ،ويقال � ًأي�ضا� :إن الفرن�سي�س �أحرزوا ق�صب ال�سبق
غال ًّ
يف كذا وكذا نو ًعا من ال�صنائع ،وامل�شهور عند النا�س عمو ًما �أن الإنكليز يف الأعمال
القينية �أمهر منهم واهلل �أعلم ،وغاية ما �أقول �إن كل ما ي�صنعه الفرن�سي�س يظهر عليه
وامل�شق((( والطالوة((( ،وما ي�صنعه الإنكليز يكون جز ًال متي ًنا حتى �إن ه�ؤالء
الر�شاقة ْ
يف ت�صويرهم ال�سخري ي�صورون الفرن�سي�س نحافًا �ضعافًا ،و�أولئك ي�صورونهم �ضخا ًما
((( داول اهلل الأيام بني النا�س :جعلها ُمتبادلة تارة له�ؤالء وتارة لأولئك( .م).
القيم :القائم على �إدارة املحل( .م).
((( ق َِّي َمهِّ :
امل�شقُ :ح ْ�سن ال َق َوام( .م).
((( ْ
((( الطالوة :احل�سن والرونق( .م).
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ِج َ�سا ًما((( ،ف�أما �صنعة الطبع فال �شك �أنها عند الإنكليز �أمت و�أح�سن ،وهم يقولون� :إن
االخرتاع من �ش�أن الفرن�سي�س ،لكن الإتقان والإحكام من �ش�أننا.
ومن الديار العظيمة التي فتحت للمتفرجني �أوان املعر�ض ،دار دوق
نرثمبالند ،وهي دار عظيمة البناء والفر�ش والأثاث ،فيها ت�صاوير نفي�سة وحتف
غريبة ،حتى �إن �أطر مواقدها كانت من ف�ضة بدل احلديد ،ثم �إن هذا املعر�ض
أي�ضا �أهل الفظاظة منهم
مل يفد الإنكليز فائدة مال الغرباء فقط ،بل �أفاد � ً
ح�سن املعا�شرة واملجاملة نو ًعا ما ،ف�إنهم كانوا قبل ذلك على غاية النفور من
حلى الغرباء و�شواربهم.
املنطاد �أو البالون

ثم ِ�س ْر ُت �إىل حديقة فك�س هال امل�شهورة ،ور�أيت املنطاد وهو املعروف با�سم
البالون ،وهو قبة يف كرب اخليمة على �شكل الإجا�صة((( ،ي�صنع من احلرير املدهن
ببع�ض الأدهان ،وميلأ داخله غا ًزا ،وذلك ب�أن يجعلوا ب�أ�سفله قربة من جلد مت�صلة
ب�أنبوبة من حديد ،يدخل فيها الغاز من مو�ضعه ،ويجعلون له مثل ال�شبكة �شاملة
(((
أكيا�سا ثقيلة ،فكلما امت أل جانب منه من الغاز خف�ضوا الأكيا�س
له ،وبها ينوطون � ً
حتى يرتفع ،فمتى امت أل كله زموا فمه من �أ�سفل وربطوا به نحو ناوو�س((( من خ�شب
و�ض ُخم( .م).
((( ِج َ�سام :جمع «ج�سيم» وهو ما عظُ َم َ
((( الإجا�صة :واحدة الكمرثى( .م).
((( ينوطون :يعلقون( .م).
((( ناوو�س� :صندوق( .م).
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�أو غريه ليقعد عليه من يتوىل �أمره ومن �شاء �أن ي�سافر معه ،ثم يزيحون الأكيا�س
ويطلقونه فيندفع �صع ًدا((( ومديره حتته ،ورمبا اقت�ضى مللئه عدة �ساعات ،ف�إذا �أراد مديره
�أن يخف�ضه �أداره بحبلني مت�صلني به هما كالعنان له ،فينزله حيث �شاء ،اللهم �إذا
كانت الريح عا�صفة تغلبه ،فرمبا �ألقته على حمل غري مق�صود� ،إال �أنهم ال ي�صعدونه
غالبا �إال يف يوم ذي �سكون.
ً
وما يقال من �أن النا�س ي�صعدون �أو ي�سافرون يف البالون ،فلي�س املراد بذلك
�أنهم يدخلونه ،ف�إن داخله ملآن من الغاز �إذا �أَلمَ َّ به نور �أو نار تمَ َ َّيز كله ف�أحرق ما
حوله ،و�إمنا املراد �أنهم يقعدون حتته ،ورمبا �أخذوا معهم ح�صانًا ونحوه ،وقد ر�أيت
منطا ًدا �آخر انب�سط حتته امر�أتان ،وكان ر�أ�س �إحداهما حتت قدمي الأخرى ،وقبل
انب�ساطهما على هذه احلالة حجبوهما عن �أعني الناظرين بنحو خيمة ،ثم مل ن�شعر
�إال وهما يف اجلو ت�شريان باملناديل ،وقد ظهر يف باري�س من ادعى ب�أنه يقدر �أن
ي�صنع منطا ًدا من اخل�شب على �شكل �سفينة ،ليكون �أوعب للنا�س و�أ�سلم عاقبة،
وبعد �أن ت�صدى لذلك وركب الألواح ،مل ت�أذن له الدولة يف �أن يجري ذلك فع ًال
بالقرب من باري�س ،خمافة �أن تقع ال�سفينة على النا�س فتعطبهم ،وحيث مل يكن
غاز �إال فيما وليها حبط عمله ،وقد ر�أيت هذه ال�سفينة ،وظهر يل ولغريي عدم
�إمكان �إ�صعادها بالغاز لطولها و�ضخامتها ،غري �أن من�شئها كان ذا ل�سان ذلْق(((،
((( �صع ًدا� :إىل �أعلى( .م).
((( ل�سان َذلْق :طليق( .م).
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فكان ميوه على ال�سامعني احتمال ذلك ،و�أظن �أن ما خ�سره يف �صنعها ربحه من
املتفرجني.
و�أ�صل �إن�شاء املنطاد كان يف فرن�سا �سنة  ،1783وكان النا�س قد ذكروا من
قبل ذلك �شي ًئا ي�شبهه ولكن هذا �أول ما عرف ،ويف �سنة � 1785صعد فيه رجالن
على �أن ي�سافرا من بولون �إىل �إنكلرتة فاحرتق فهلكا ،ومن هذه الأدوات ما ي�صعد
يف اجلو م�سافة  23.000قدم ،ومنها ما يدوم يف الهواء ثماين ع�شرة �ساعة ،و�أول
من �صنع املنطاد يف �إنكلرتة ال�سنيور لوناردي ،وذلك يف �سنة  ،1784وكانت مادام
بواتفيان ت�صعد تارة وهي قاعدة على ثور على مثال �أوربا ،وتارة على جواد ،ف ََّك َره
بع�ض النا�س منها ،ذلك لكونه من ظلم احليوان وهو ممنوع ،فكفت عنه.
ف�أما كيفية �إدخال الغاز يف �أنبوبة املنطاد ،وكذا يف الأنابيب التي تو�صل
الأنوار يف املدن ،فهو �أن يوقد الفحم يف موقد خم�صو�ص ،و ُيجعل فيه ق�صب
من حديد مت�صلة بالديار والدكاكني ،فينح�صر روح الفحم يف تلك الأنابيب،
ف�إذا �أدنيت ًنارا من ر�أ�سها ا�شتعلت وبقيت كذلك �إال �أن تطفئها ،ونورها �أ�شد
�سطو ًعا من نور الزيت والنفط وال�شمع ،ولي�س له دخان لكنه قوي م�ضر بالعني،
وبيا�ضا من غاز لندرة ،وميكن �أن يكون ذلك
وقد �أرى �أن غاز باري�س �أ�شد �صفاء ً
ل�صفاء جو تلك ،و�سي�أتي الكالم على الغاز وخمرتعه وفوائده يف و�صف لندرة �إن
�شاء اهلل تعاىل.
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طلب احلماية اجلن�سية الإنكليزية

ثم خطر ببايل �أن �أطلب من وزير الأمور الداخلية بلندرة حماية جن�سية،
لكوين �أقمت يف مالطة عدة �سنني ويف بالد الإنكليز ب�ضعها ،فكتبت �إليه
عر�ضا فجاء اجلواب م�ؤذنًا ب�أن �أَ ِكلَ ذلك �إىل فقيه من فقهاء ال�شرع� ،إذ ال ي�صح
ً
معاطاة �أمر من الأمور ال�شرعية �إال بهم ،كما �أنه ال ي�صح معاطاة م�صلحة كبرية
من امل�صالح املتجرية �إال بوا�سطة ال�سما�سرة ،وكان مما لزمني مبا�شرته يف ذلك
�أن �أخرج للفقيه �أربع �شهادات ممن لهم بيوت وملك من الإنكليز ت�ؤذن ب�صحة
ما �أقول ففعلت.
واعلم �أن احل�صول على نوع هذه احلماية ال يتوقف عند الإنكليز على
عدد �سنني يلبثها الغريب يف بالدهم ،و�إمنا هي منة من قبل خمولها((( ،ولو �أن
�إن�سانًا لبث يف بالدهم ع�شرين �سنة ومل يكن ح�سن الت�صرف وال�سرية مل
ي�ستحقها ،وجل نفعها �إمنا هو ت�أهيل �صاحبها لأن ي�شرتي يف بالدهم �أمالكًا
كالدار والعقار وال�سفينة وما �أ�شبه ذلك ،وعليه �أن يحلف �أن يتخذ دارهم
وط ًنا له ،ف�إذا ا�ستوطن غريها فللقن�صل املقيم هناك �أن ينكره� ،أما حماية فرن�سا
اجلن�سية فتتوقف على ع�شر �سنني ولكنها تكون بعد ذلك حماية ووقاية
ل�صاحبها يف كل مكان وزمان.
تف�ض ًال وم َّنة( .م).
((( خمولها :امل ُْعطي ُّ
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والتملك يف �إنكلرتة على �أربعة �أنواع ،الأول� :أن يكون �شبي ًها بالإجارة �إىل
مدة معلومة من ال�سنني ،الثاين� :أن يكون �إىل � 99سنة ،الثالث� :إىل � 999سنة،
الرابع� :إىل الأبد .والثاين هو الأ�شهر.
وهذه ترجمة احلماية� :إين �أ�شهد �أن فالنًا املقيم الآن يف طريق كذا ،يف
خط كذا ،الكائن يف �إقليم كذا ،يف �أعمال بريتانيا الكربى ،من حيث �إنه عازم
عر�ضا يل �أنا �سر جورج كري بارونت �أحد ر�ؤ�ساء كتاب
على ا�ستيطانها ،عر�ض ً
الدولة ،م�ضمونه �أنه من بلد كذا ،ومن رعية الدولة الفالنية ،وله زوجة و�أوالد،
وحرفته كذا ،و�أن يف عزمه �أن يبقى �ساك ًنا يف هذه اململكة ،والتم�س مني حالة
كوين كاتب الدولة هذه ال�شهادة املذكورة ،وحيث �إين بحثت عن حقيقة احلال،
�ضروريا لإثبات �صدق ما �أودع يف ذلك العر�ض،
و�أتاين من البينة ما اعتقدته
ًّ
فالآن مبوجب الأمر الذي فو�ض �إ َّيل حالة كوين كاتب الدولة يف احلكم الفالين،
�أعطي فالنًا املذكور عند �إجراء اليمني املذكور يف ذلك احلكم جميع احلقوق
ع�ضوا
والأهلية اخلا�صة مبن يكون مولو ًدا من �أهل بريتانيا ،ما عدا �أهلية �أن يكون ً
ع�ضوا من �أع�ضاء جمل�س امل�شورة ،وما عدا
من جمل�س �أهل الديوان اخلا�ص� ،أو ً
احلقوق والأهلية املخت�صة مبن يكون مولو ًدا بالطبع من �أهل بريتانيا خارج املمالك
املن�سوبة �إىل التاج الربيتاين وما يليها .اهـ.
فقد علمت �أن �إعطاء هذه احلماية مل يتوقف على ِ�س ّني الإقامة ،و�إمنا هي
لنواله كالو�سيلة ،ثم �إين ملا ر�أيت �أن الفقيه ال يقدر على �إخراجها �إال بعد مدة ولزمني
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العود �إىل باري�س ،طلبت منه �أنه �إذا حان �إجناز هذه الطلبة يعلم بها كاتب اجلمعية،
ورجوت من هذا �أن يبعث بها �إ َّيل يف باري�س ،و�سافرت وبعد �أيام ورد خرب بقبول
ملتم�سي ،ولزوم ح�ضوري لإجراء اليمني ،ف�سافرت �إىل مدينة هافر ،فبلغتها بعد نحو
�سبع �ساعات ،ومنها �إىل �سوث امبطون ،وكانت ليلة م�شئومة ،فقد ثار علينا النوء حتى
كانت ال�سفينة تتقلب يف البحر كال�سمكة ،مع �أن الوقت كان يف �صميم احلر.
وكان من همي قبل كل �شيء �إجراء اليمني .وهذه ترجمتها� :أنا فالن �أعد
وخمل�صا الطاعة ل�سعادة امللكة فكطوريا ،و�أحامي
و�أق�سم �صادقًا ب�أين �أكون �أمي ًنا
ً
عنها بغاية جهدي وطاقتي �ضد جميع من يتحالف عليها� ،أو يهم ب�سوء عليها،
�سواء كان على �شخ�صها �أو تاجها �أو �شرفها ،و�أبذل غاية جهدي يف �أن �أك�شف
ل�سعادتها ولورثتها وملن يخلفها جميع اخليانات واخلائنني واملتغاوين عليها �أو
عليهم ،و�أعد ب�أمانة �أين �أبذل غاية ا�ستطاعتي يف �أن �أحفظ و�أ�سند و�أجري خالفة
التاج املعرب عنه يف الأحكام بحكم كذا �إلخ.
العودة �إىل باري�س ومدح امللك

ثم عدت �إىل باري�س ،واتفق ٍ
حينئذ �أن توىل امللك الآين �ضبط الأمور
(((
ال�سيا�سية ،وهو ٍ
علي
يومئذ رئي�س جمل�س ال�شورى وقهر مناوئه وحا�سده ف�أ�شار َّ
بع�ض معاريف �أن امتدحه بق�صيدة ،ف�إنه ذو �إملام بالعربية ،وله اطالع على لغات
كثرية فنظمت له هذه الق�صيدة ،وهي:
((( مناوئه :مناف�سه( .م).

376

ك�شف املُ َخ َّبا عن فنون �أوربا

ِم ْن �شَ ْ�أ ِن َ�أ ْه ِل ال َه َوى َ�أنْ ُي ْفر ُِطوا ال َغ َز َال
يب َفال َح ْ�س َنا َء َت ْ�ش َغ ُل ِني
�أَ َّما ال َّن ِ�س ُ
لكن �أَ َنا َن ِ
ا�س ٌب َو ْج ًدا ب َِط ْي ِف َك َرى
ِ ()2
�أَ َتى َع َلى ِغ َّر ٍة وال َّل ْي ُل ُم ْع َتك ٌر
َو ِه ْم ُت ُه َغا َد ًة َجا َء ْت ُت َغ ِّر ُرين
ل َي ُز ْر �أَ ْي ً�ضا َو�إِنْ ُهو مَ ْ
ل �أَ مَن مَ ْ
�إِنْ مَ ْ
ل
َيا ُح ْ�س َن ُه
َع ٌّف َنزِي ٌه

ائرا َما �شَ ا َن ُه َ�ص َل ٌف
َز ً
َخ ِف ُ
يف ال َّل ْم ِ�س ْيب ِع ُده

ُح ْل ُو ال�شَّ َما ِئ ِل ال َط ْر ًفا ُّ
ميل َوال
ا�ش ِحني َت ْر ُم ُق ُه
ال َي ْز َد ِهي ِه ر َِي ٌ
ني َوال
وح ب ِِ�س ٍّر �إِ ْذ َيب ُ
َوال َي ُب ُ

م ِ
ا�سترَ َ َّق ِب َها
َرق َّْت حَ َ
ا�س ُن ُه َح َّتى ْ
اجلد َت ْ�ش َغ ُل ُه
َد ْع ِني َو�شَ ْ�أينَ .ف َما ُذو ِّ
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ق َْب َل ِ
يح َو�إ َّال َغا َز ُلوا َّ
الط َل َ
ال
املد ِ
الو َفا ِء َخ َ
ال
�إِذ ُ
احل�سنِ َع ْن ُح�سنِ َ
قلب ِذي ْ
()1

َما ُك ْن ُت �أَ ْع ِر ُف ُه ِم ْن ق َْب ِل أ�َنْ َو َ�صال
�صبغ َه ِّمي و َما َج َن َح َل ُه َن َ�صال
ِم ْن ْ
()3
ني ِ�ص ْح ُت ِب ِه ُم ْ�س َت ْن ِك ًرا َجفَال
َف ِح َ
ُم ْك َت ِح َ
ال

َي ُز ْر َف َما َن ِاظري بِال ُغ ْم�ض
()5
وال ُي َرى �شَ ان ًفا كا ُ
خلود �أو �شكال
()4

َج ِم ٌ
يل ِب ِه
َي ُد ُّل َوال

َو َك ْم
عتبا
ً
()6
و�س ِب ِه َر َفال
َك�أَ مَّنا ُهو َطا ُو ٌ
َي ُكونُ �إِ َّم َع ًة َم َع ُك ِّل َم ْن َب َذال
َق ْلبي َوق َْد َج َع َل ال ِّت ْذ َك َار يل �شُ ْغال

َخال ق َْد ا�شْ َت َغال
ُم ْ�س َت ْح ِق ًبا َب َدال

�شَ ْك َوى ال َه َوى �إِ َّنها �شُ ْغ ٌل لمِ َ ْن َه َزال

( )1الطلل� :آثار الديار( .م).
( )2معتكر� :شديد ال�سواد( .م).
( )3جفل� :أ�سرع( .م).
( )4الغم�ض :النوم( .م).
و�صلفُ :بغْ�ض ،و�شانف :مزين ،وخود� :شابه جميل( .م).
(� )5شَ انَهَ :عا َبهَ ،
( )6رفل :ج َّر ثوبه يف �سريه( .م).
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َم ْن َرام(َ )1م�أ َث َر ًة َف ْل َي ْم َد َح َّن ُر ُج ً
ال
الر ِ
وي�س نابوليونُ
اق َم ْنزِل ًة
ُل ُ
َّ

َم ْن َذا الذي َل ْي َ�س ُي ْثني يف الأ َنا ِم َع َلى

َه ْل يف َ
الك ْو ِن ِم ْن ُل َغ ٍة
َف َر ْن�سا فيِ َم َعا ِم َع ال
اح َت َد َم ْت
ال َآرا ُء َو ْ
ال ِع ًّيا(َ )4وال َف�ش ً
ال

َو َل ْي َت ِ�ش ْعري
َل ْواله َبا َت ْت
ملَّا َتف ََّرقَت
َت َد َار َك الأَ ْم َر
ات بامل ْل ِك وال َّت ْدبِري
وب َ
َ
حق على ال َّنا�س �أَنْ َي ْد ُعوا
ٌّ

ُم ْ�ش َت ِغ ً
ال
َل ُه � ًأبدا

َو َك ْي َف ال وفرن�سا دولها َ�س َب ٌب
�ض ق ِ
َف َكانَ
َاط َب ًة
َت ْدبري ِه لل ْأر ِ
الدينِ َل ْوال َع ْز ُمه ا ْن ُت ِه َكت
َو ُح ْر َم ُة ِّ
ِ
ب�ساع ِده
ِف َعال َم ْن مَتَ َّ�س َك الدنيا

َي َرى ِم َن الأَ ْم ِر َح ْز ًما يف �أَ َوا ِئ ِله
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الر ُجال
َبينْ َ
ِّ
الر َج ِال َي َرا ُه َو ْح َد ُه َّ
الرائي َل َها َم َثال
فيِ املُ ْل ِك َما �إنْ َي َرى َّ
َ
ني َعال؟!
َم ْن فيِ
املكا ِر ِم َو ْ
املج ِد َّ
ال�س ِّ

حَ ْتوي َكال ًما ُي َوفيِّ َح َّق َما َف َعال؟!
()3
َت َكا ُد ُت ْط ِف ُئها َح ْر ٌب َو َن ْح ُر(َ )2طلى
َن ُار الترَّائي َو ُظ َّن ا َ
خل ْط ُب ق َْد َع�ضال

و َم َّن بال َعف ِو ال َع ْج ًزا َوال َم َلال
ات َح ِ
ا�سده بالي أ�ْ ِ�س ُم ْ�ش َت ِعال
وب َ
َ
ف�إنَّ َم ْع ُرو َفه ُك ًّ
ال َل ْقد �شَ ِمال
ُي ُ
والد َوال
ديل يف َغيرْ ِها الأَ ْمالك
ُّ
الورى �أمال
�أَ ْم ًنا َو َهذا الذي ُك ُّل َ
ال�ص ْو ِن ُم ْب َت َذال
َو ِع ْر ُ�ض ُه َ�ص َار َب ْع َد َّ

والدين ِخي َف َة �أَنْ َي ْ�س َت ْقبِال َز َلال
ُ
َما َغيرْ ُ ه َع ْن ُه يف ُ�ص ُيورِه َو َهال

( )1رام� :أراد( .م).
ُ
( )2يف الطبعة املعتمدة (ونحو) ،وما �أثبت من الطبعة الأوىل( .م).
( )3طلى :رقاب( .م).
( )4العي :العجز( .م).
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َف َما
وال

ف�إمنا
َف َما
َف�إنَّ

ِم ْن
َت ْلقَا ُه

ق ََ�ضى ق َُّط �إال َو ْه َو ُذو ِث َق ٍة
َت َخ ّل َل َو َع َّد تو�أمي عدة
ُه َو ُي َوليِّ ال ُع ْر َف ُم ْب َت ِد ًرا
�أَ َنا قَا ِئ ٌل َما ق َ
َال َب ْع ُ�ض ُه ُم

يم ٍة فيه ُمال ِز َم ًة
ذي ِ�ش َ
ب ِْ�شر َط ْل َع ِته ُب ْ�شرى ِل َن ِاظ ِر ِه
ُم ْب َت ِ�س ًما وا َ
حل ْر ُب َدا ِئر ٌة

َو ِه َّم ُت ُه
َم ْر�آه
اري�س
زين
َي ُ
َب َ
َو ُك ُّل �أَ َّيا ِم َها َت ْغ ُدو َم َو ِ
ا�سم �إ ْذ
َما الح ِم ْن َب ِاع ٍث ِفيه َل َها ِد َع ٌة
َح ْت ًما ال َع َد َال بذا
َع ُّم ُه َذ َ
اك ال ُه َما ُم َفق َْد
َت
َز َكا َع ْن َد ْو َح ٍة َب َ�سق ْ

ِالي ُة
َل ُه الو َ
َل ِئ ْن َم َ�ضى
�أَكْ رِم ِبف َْر ٍع
هلِل َي ْو ٌم ِب ِه

َما َد ْت

َع َ�س ِاك ُر ُه

( )1النافل :الذي يعطي عطا ًء زائ ًدا( .م).
( )2زكا :منا ،والدوحة :الب�ستان ،وو�أل :جل�أ( .م).
( )3مادت :مالت ،الأ�سل :ال�شوك( .م).
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وال َن َوى ُخ َّط ًة �إال َوقَد َف َ�صال
ُ�س ِئال
له و�إِنجْ َ ا ُزها َبل َق َّل َما
ُم ْر جَ ِتال
واملن
ُم ْق َت ِد ًرا
وال َعف َْو
َّ

املج َت ِدي َث ِمال
اح ِع ْن َد ُ�س َ�ؤ ِال
ْ
َي ْر َت ُ
َل ُه َو َما �أَ َح ٌد عن د�أبه ا ْن َتقَال

َو ِم ْن
ً ()1
َو َنافال

َتف َُّو ِه ِه

يد َها
َت ْو ِك ُ

َح َ�صال

مين
َو ِ�س َواه ال
ُّ
َح َتى َت َرى لمِ ُ ُل ِ
وك ال َع ْ�صر ذا ن َزال
مَ ْ
ل َي ْب َق ُح ْ�س ٌن بِها �إِ َّال َوقَد َك َمال
َي ْو ِم ِه

ِب َ
ال

�إِ َّال َو َبا َد َر ُه ِم ْن
ف�إنَّ َخيرْ َ ُم ِ
�ض َم ْن َع َدال
لوك الأَ ْر ِ
َظ َّل ْت َم َعاليه يف ِج ِ
يدال َّزمان ُح َلى
َ َ ()2
املم ُدو ِد ق َْد َو�أال
ُك ٌّل �إىل ِظ ِّل َها ْ
َع ِجال

ِم ْن َح ْو ِل ِه َك ِج َب ٍال ُت ْنب ُِت الأَ َ�س َ
ال

()3
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َ
َّت َك َو ِاك ُب ُه
الب ْد ُر ق َْد َحف ْ
َك�أ ّن ُه َ
ق َْد َكا َد َي ْذ َه ُب بِالأَ ْب َ�صا ِر لمَ ُع َ�س َنا

ما �إنْ َت َرى ِفيهم َع ْي َناك �إذ َب َر ُزوا
َنا ُلوا ِم َن ال�شَّ َر ِف الأَ ْو َفى ب َِط َاع ِت ِه
َو ْلو َخ َل ُو َع ْن ِ�س َم ٍ
ا�س ُم ُه َل ُه ْم
ات َف ْ

يف ر�أيه ال َّن ْ�ص ِر َل ِك َّن َف ْو َق َم ْو ِق ِع ِه
املريخ َح ْ�ش ُد ُهم
ق َْد َكانَ يف َد َارة ّ
الط ِ
�سم ُع ِم ْن َ�ض ْر ِب ُّ
بول َو ِم ْن
َف ُك ْن َت َت َ

قد َط َل َع ْت
البارو ِد ْ
َ
ِفيها ُح َّج ًة َو ُه ًدى

هر َنا ٍر ِم ْن
َو َز ُ
املج ِ
و�س ُّي
َي َرى ُ
ورا ب َِج ْعل ا�سم الأ ِمري بِها
َزا َد ْت ُز ُه ً

َو َعا َد وا َ
خل ْل ُق ق َْد َط َاب ْت َخ َو ِاط ُر ُهم
وال�س ْع ُد ُي ْق ِد َم ُه وال ِع ُّز َي ْخ ِد َم ُه
َّ
َف ْل َي�أ ِتينَ َّ ُك ُّل ِذي ُم ْل ٍك ُي َه ِّن ُئ ُه
(� )1صقل ال�سيفَ :جاله( .م).
الدجن :الظالم ،و�أفل :زال( .م).
(َّ )2
(َ )3قفَل :عاد( .م).
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َب ْي ِن ِه ْم َ�ض�ؤال
()1
ق َْد �صقال

ِب ِه َو َما ِم ْن �سها ِم ْن
الح ِهم ب َِي ِد الت� ِ
ِ�س ِ
أييد
اج ً
�إ َّال َف ًتى َفار ًِ�سا �أَ ْو َر ِ
ال
َما مَ ْ
ل َي َذ ْر �أَ َح ًدا َع ْن �أَ َث َر ٍة
ُم ْغنٍ َف َما �أَ َح ٌد �إ َِجال َل ُه
ال�س َما ر�أيه املُ ْر َبى َع َلى
ِم ْن َّ
َل ِك ْن ِل ِ�س ْل ٍم
ال َ�ص ِاه ً
املدا ِفع َل ْي ً
ال
َر ْع ِد
َ
ات َد ْجنٍ نجَ ْ ُم َها
يف َل ْي َل ٍة َذ َ
ال�س ُجو ِد َل َها �أَ َّنى نوى
َعلى ُّ
َف ُك ُّل

َك�أنَّ
ُج ْث َما َن ُه
ِالد َعا ِء َل ُه ُك ٌّل
وب ُّ
فيه

راح

ق َْد

َب َطال

َع َطال
َج ِهال
ُز َحال
ممتثال
َز ِجال
َ ()2
�أ َفال
َج َدال
ات�صال
ْاب َت َهال

ق َْد
()3
واهلل َي ْع ِ�ص َم ُه َما َ�س َار �أَ ْو َقفَال
َو َم ْن َو َنى َح َ�س ًدا َف ْل َي ْب َع َث ْن ُر ُ�سال
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ا�س أ�َنَّ َما َخا َل ُه َج َل ً
ال
َو ْل َي ْع َل ِم ال َّن ُ
َ
مري املعايل َك ْي َف ِ�ش ْئ َت َف َم ْن
ُك ْن َيا �أ َ

َو َم ْن حَت َّرى َ�س َ
الر�شْ ِد َفا َز َو َم ْن
بيل ُّ
املما ِل ُك وال ْأمالك َغاب َِط ٌة
َهذي
َ
َفا ْق َت ْد �شَ َوا ِر َد �أَ ْح َو ٍال ب ُِر َّم ِت َها

380

ِ�س َوا ُه
َي ْق ِ�ص ْد ر َِ�ضى اهلل مَ ْ
ل ُي ْحب ُِط له َع َمال
�أَ َط َاع َد ِاع َي ال َه َوى مَ ْ
ل ُي ْدر ِْك الأَ َمال
َكانَ

َع َل ْي ِه

َه ِّي ًنا

جل ً
ال

واريخ َي ْدرِيها الذي َع ِقال
َهذي ال َّت ُ
اب �أمو ٍر َت ْل َق َها َذ َلال
َور ْ
ِ�ض ِ�ص َع َ

وقد ي�سر اهلل يل نظم هذه الق�صيدة يف يوم واحد� ،إال �أنه بقيت ال�صعوبة يف
تقدميها لأعتاب املمدوح ،حيث مل جتر العادة عند ملوك الإفرجن ب�أن يقرءوا ق�صائد
أي�ضا مما يخاطبون به ،و�إمنا يقر�أ ذلك كله كُ َّتاب �أ�سرارهم ،وهم
مدح فيهم وال غريها � ً
يجاوبون عنها املخاطب بح�سبما يرونه �صوابًا ،ويف اجلملة ف�إن نظم الق�صائد �سواء
بالعربية �أو غريها �أ�سهل من تقدميها للممدوح من ملوك الإفرجن ،وقد كنت مدحت
ملكة الإنكليز بق�صيدة وقدمتها ل�ضابط البلد ،وهو وكَّ ل بها زوجته لتهديها �إىل
أي�ضا �إىل لغتهم ،و�إىل الآن مل ي�أتني
بع�ض اخلواتني القائمات بخدمتها وترجمتها � ً
عنها جواب ،وال �أعلم هل و�صلت �أو ال؟
وكل من تعلَّم لغات الإفرجن من علية الرتك و�أ�شرافهم �سلك هذه الطريقة،
ف�إين كنت نظمت ق�صيدة يف و( .و ّيل)((( با�شا �سفري الدولة العلية يف باري�س
((( ما بني القو�سني زيادة من الطبعة الأوىل لإي�ضاح اخت�صار اال�سم( .م).
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(((
�سلبا وال �إيجابًا بل
و�أخرى يف ن( .نامق) با�شا و�أخرى يف �آخر ،ومل تنتج �إحداها ً
علي كُ َّر َا�سينْ ِ من ديواين ،ذهبت كل منهما بالكرا�س
�ضاعت الأوليان و�أ�ضاعا َّ
الذي ا�شتمل عليه ،ومل يكن مق�صودي بهذا املدح �سوى نهمة((( ال�شعراء املعدية
�إىل حتمري دواوينهم بقولهم ،وقال ميدح امللك وقال ميدح الأمري ،ثم �إنه ال �شيء
�أفظع عند الإفرجن من �أن يروا يف ق�صائد املدح تغز ًال بامر�أة وو�صفها بكونها رقيقة
اخل�صر ثقيلة َ
الك َفل((( جنالء العينني �سوداء الفرع وما �أ�شبه ذلك ،ف�شعرهم كلهم
خ�صي ،و�أفظع منه الت�شبب((( بغالم ،و�أقبح من هذا وذاك ن�سبة �شيء من �صفات
امل�ؤنث �إىل املذكر كقول ال�شاعر-ك�أن ثدياه حقان .ف�إنهم �أول ما يبتدئون املدح
يوجهونه �إىل املخاطب ويجعلونه �ضربًا من التاريخ فيذكرون فيه م�ساعي املمدوح
ومقا�صده وف�ضله على من تقدمه من امللوك بتعديد �أ�سمائهم.

وملا ترجم مو�سيو دوكان ق�صيدتي التي مدحت بها املرحوم �أحمد با�شا
وايل تون�س وطبعها مع الرتجمة ،كان بع�ضهم ي�س�ألني هل ا�سم البا�شا �سعاد؛
وذلك لقويل يف مطلعها:
يل َم ْ�س ُد ُ
ول
َز َار ْت ُ�س َعا ُد و َث ْو ُب ال َّل ِ

((( ما بني القو�سني زيادة من الطبعة الأوىل لإي�ضاح االخت�صار( .م).
((( النهم� :إفراط الرغبة يف ال�شيء( .م).
((( َ
الك َفل :ال َع ُجز �أو ال َقطَ ْن( .م).
((( الت�شبب :التغزل( .م).
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فكنت �أقول :ال بل هو ا�سم امر�أة ،فيقول ال�سائل :وما مدخل املر�أة بينك
وبني البا�شا؟ وهو يف احلقيقة �أ�سلوب غريب للعرب ،قال العالمة الد�سوقي :اعلم
�أنه قد جرت عادة ال�شعراء �أنهم �إذا �أرادوا مدح �إن�سان �أن يذكروا قبله الغزل
لأجل تهييج القريحة وحتريك النف�س لل�شعر واملبالغة يف الو�صف وترويح النف�س
وريا�ضتها .اهـ.
قلت :كما �أن الإفرجن ينكرون علينا هذه العادة ،كذلك ينكرون املبالغة يف
و�صف املمدوح ،و�أما ت�شبيهه بالبحر وال�سحاب والأ�سد والطود والبدر وال�سيف،
فذلك عندهم من الت�شبيه املبتذل ،وال يعر�ضون له بالكرم ،وب�أن عطاياه ت�صل
�إىل البعيد ف�ض ًال عن القريب ،فهم �إذا مدحوا ملوكهم ف�إمنا ميدحونهم للنا�س ،ال
لأن ي�صل مدحهم �إليهم ،ومع علمي بهذه احلال مل ميكني مقاومة نزعة النهمة
العربية �إىل تقدمي الق�صيدة املذكورة ،وال�سيما ملا �سمعت ب�أن املمدوح يعرف لغتنا،
فاجتمعت بالفا�ضل اللبيب وال�صديق الأديب اخلواجا روفائيل كحال وطالعته
يف ذلك ،فقال� :أنا �أعرف و�سيلة لتقدميها ،ولكن ينبغي �أن نرتجمها �إىل اللغة
الفرن�ساوية ،ف�إن معانيها ال ت�ضيع بالرتجمة؛ �إذ هي من�سوقة على ن�سقهم لوال
التغزل بالطيف ،لكنه �شيء عدمي ،وال�سيما �أنك �أ�شرت يف مطلع الق�صيدة �إىل
�إنكار الغزل قبل املديح ،فمن ثم ترجمناها و�أطلعنا عليها �أحد �أدبائهم ،فقال :بل
الأوىل �أن تر�سلوها غري مرتجمة ،ف�إن امللك عنده مرتجمون يرتجمونها له ،فقدمت
كما هي ،وبعد �أيام مل ن�شعر �إال والربيد يطرق الباب ،و�إذا بيده ر�سالة من كاتب
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امللك با�سم اخلواجا املذكور وبا�سمي ،م�ضمونها �أن الق�صيدة بلغت جنابه العايل،
�شكرا جزيالً.
وح�سن موقعها لديه ،و�أنه ي�شكرنا على ذلك ً
ثم �إنه يف خالل هذه الأوقات ا�ستقل ال�سلطان امل�شار �إليه بوالية امللك،
َو ُل ِّق َب الإمرباطور فنزغني نازغ �آخر  -من وقال ميدح الأمري � -إىل �أن �أهنئه
بق�صيدة ،و�أقدمها على يد رئي�س تراجم بابه الكونت دكراجن الذي َم َّر ذكره ،فلما
فرغت منها ،وقر�أتها عليه ،قال :لي�س من هذه ال�صفات التي ن�سبتها �إىل امللك
ما هو خمت�ص به وحده ،ف�إنه ي�صلح لأن يخاطب به �أي ملك كان ،وهي مع ذلك
ِي�صة((( ال ميكن ترجمتها ،ولو قدمتها كما هي ملا ا�ستح�سن منها غري اخلط
َعو َ
وال�شكل فقط ،فلهذا �أ�ضربت عن تقدميها و�شكرته على ن�صحه ،ولكني ال �أ�ضرب
عن قيدها هنا حتى ينتفخ بها بطن هذا الكتاب ،وهي هذه:
ال�س�ؤْ َدد
للوي�س نابوليون َح ُّق ُّ
َف ْل ُت ْقدم

الأَ ْم ُ
الك

َد ِاعي ًة

َل ُه

ور َن ِد َّي ُه
ُب ْ�ش َرى ِلذي ُم ْل ٍك َي ُز ُ
ملن
َو ْ

ُي َبا ِي ُع ُه

َن َظ َر

ال َّز َمانُ

ِي�صة� :صعبة( .م).
((( َعو َ
( )2يحفد :ي�سرع( .م).

ي�شرِي
َو ْ
َب َ�س ْع ِي ِه

َنف َْ�س ُه
�إ َ
ِبطا َء ُه

واملُ ْلك �إذ ُه َو يف املعايل �أَ ْو َح ُد
بال َّت ْه ِن َئ ِ
ات َو�شَ �أْ َنه َف ْل َي ْح ُمدوا
ملن
َو ْ

ُي َّنب�أ

ب َِوال ِئ ِه َف َج َزا ُء
فا�س َت ْح َيا
ِم ْن ق َْب ُل ْ

َع ْد ُله

َفي َق ِّل ُد

يد
َم َّد َي ٍد ُ
()2
َف َ�أق َ
فد
ْبل َي ْح ُ
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َف َجال َل َنا يف َظ ْر ٍف َعا ٍم ِم ْن ُه ما
الو َرى يف ِظ ِّله َو َت َن َّع ُموا
�أَ ِم َن َ
َ
البالهة ِم ْن َدوا
َحتى َخ�شُ وا �أنَّ َ
َي َت َه َّجد ال َعافُون �أَ ْم ًنا َو ْه َو ِم ْن
�أَ�صحى َل ُه ْم ِم ْن َب ْع ِد َ�أ ْنوا ِء ال َع َنا
ُتن�سي ال َّث ِ
واك َل(ُ )2ح ْز َن ُه َّن ِفعا ُله
مور ب َِح ْز ِم ِه وا ْق َت َّد َها
َ�ض َب َط الأُ َ
ق َْي ُد ال ِ
أوابد(َ )3ر�أْ ُي ُه ما َحا ِد ٌث
ري ُيرِيه ِ�إِن
َو َ�ض ِجي ُعه ال ِف ْك ُر امل ِن ُ
َما َب ْع َد �أَنْ َظ َه َر ْت َم َكا ِر ُم ُه ُيرى
ال�ش ُهو ُد ِل َغا ِئ ٍب
َع ْن ِح ْل ِم ِه َت ْر ِوي ُّ
َهذي امل�آ ِث َر َفا ْه َت ُدوا
َه ِذي املف ِ
َاخ ُر َف�إتنا
الرا�ؤون َم ْطل َع
َي ْ�س َت ْ�س ِه ُل َّ
َو َي ُر ُ
مر املن�ش� ِآت
وق خَ ْ

مِب َنار َِها
مب َثا ِلها
َ�ص ِاع ٍد
ِل َن ِاظ ٍر
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مَ ْ
ا�س َد ْه ٌر َ�س ْر َم ُد
ل ُي ْج ِله لل َّن ِ
و�إِىل الترَّ َ ُّف ِه والتَّترَ ُّ ِف �أَ ْخ َل ُدوا
ِعي َها ُب َل ْه ِني ًة(َ )1و َع ْي ٌ�ش �أَ ْر َغ ُد
�شَ فَقٍ َعلى �إِغْ فَا ِئ ِه ْم َي َت َه َّج ُد
َع ْي ٌ�ش ب َِطا ِلع َ�س ْع ِده ال َي ْج َه ُد
فهي التي ما بينهن َت َع ُّد ُد
الي ْو َم ي�أتينا َغ ُد
فبما َح َبا َنا َ
عنه َي ِن ُّد وال ق َِدميٌ َي ْ�ش ُر ُد
�أَ ْ�ض َحى َفين َه ُ
�ض للأُمو ِر ُيف َِّر ُد
ْ ()4
�أَ َح ٌد َي ُلو ُم ِلفَا ِئ ٍت �أَ ْو َيك ُن ُد
َو ِبف َْ�ض ِل ِه ُك ُّل البرَ َِّية َت ْ�ش َه ُد
َيا �أَ ُّي َها ال َّثقَالن(ُ )5ث َّم ِب ِه ا ْق َت ُدوا
يح ُم ِ
لوك َع ْ�صرِك َت ْن�شُ ُد
َيا َم ْن َم ِد ُ
كن َما كذا َم ْن َي ْ�ص َع ُد
�شَ َر ًفا َو َل ْ
()6
َما َخ َ
الي ِّم َو ْه َو ُي َه ِّد ُد
ا�ض ُل َّج َ

(ُ )1ب َل ْه ِن َية :رغد العي�ش ونعيمه( .م).
( )3ال َّث َو ِاكل :الن�ساء التي مات �أوالدهن( .م).
( )4قيد الأوابد :يقيد �أعداءه ل�سرعته فال تفلت منه( .م).
(ْ )5يك ُند :يجحد الف�ضل( .م).
( )6ال ّثقَالن :الإن�س واجلن( .م).
( )7مخَ ْ ر املن�ش�آت� :شق ال�سفن املاء .و ُل ّج اليم :موج البحر وات�ساعه( .م).
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ويت َف َها ِت َنا
للم�شَ ِّب ِه ق َْد َغ َ
ق ُْل ُ
ال ُت ْدر ُِك الأَ ْب َ�صار َلوال ال�شَّ ْم ُ�س ما
ا�س ُم ُه َح َّتى نجُ ِ َّل َ�س ِم َّي ُه
َه ْب َنا ْ
َ
امللوك َف َخ ُاره َف َر َ�ضوا ِب�أَنْ
ات
َف َ

راب املا َء َع ْن
ال�س ُ
َو َل ُرمبا َحاكى َّ
َيا َم ْن َتولىَّ َع ْر َ�ش ِع ٍّز َ�صا َن ُه
اج امل ْل ِك حني َر ِ�ضي َت ُه
�شَ َّرف َْت َت َ

َف َج َل ْت َف َر ْن َ�سا َط ْل َع ًة َكا ْن َت َلها
الو َرى �أَ ْم َ
الك ُه ُم
َما َز َال ُم ْذ َع َر َف َ
فا�س َل ْم َف ِفي يمُ َن َ
اك ِغ ْب َط ُة �أَ ْه ِلها
ْ
ُد ْم �آفقًا ق َْد ًرا َو َر ْ�أ ُي َك َ �أ ْر�شَ ُد
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ِب َن ِظريه �إِنْ ُك ْن َت ممن َي ْر�شُ ُد
َج َرم ال َه َباء وال َي َراها �أَ ْر َم ُد
ُح ًّبا به َو َلنا �إليه َت َو ُّد ُد
�ض ِ�صفَاته كي َي ْ�س َعدوا
َي ْد ُعوا ب َِب ْع ِ
املو ِر ُد
ُب ْع ٍد و�أَ ْظ َم َ�أ َم ْن َ�أتا ُه ْ
ُذو ال َع ْر ِ�ش َو ْه َو مبا َح َب َ
اك ُم�ؤَ ِّي ُد
وا ْز َدا َد َو ْه َو َع َل ْي َك َف ْخ ًرا َي ْخ ُل ُد
امل�س َت ْع َب ُد
�أَ َّيام َع ِّم َك َع ْب ُد ُه
ْ
َي َط�أُ املما ِل َك ِم ْن ِح َم َاها َ�س ِّي ُد
َو ِب ِع ِّز َها الأَ ْر ُ�ضونَ ُط ًّرا ُت ْن ِج ُد
و ُم َ�سابقًا َف ْخ ًرا َو َج ُّد ُك �أَ ْ�س َع ُد

ال�شروع يف ت�أليف كتاب الفارياق

ويف غ�ضون ذلك �شرعت يف ت�أليف كتاب الفارياق الذي ن�شر طبعه اخلواجا
روفائيل كحال املوما �إليه ،وبعد �أن طبع منه عدة �صحائف اقت�ضى لإجنازه �سبك
حروف جديدة ،فانتظرت مدة حتى �إذا َق َنطْ ُت((( �أو كدت �أقنط من ذلك ،وكانت
نف�سي قد تاقت �إىل فقع لندرة وفقاعها� ،سافرت على َنكْ ظ((( ،فتعرفت ٍ
حينئذ
باخلواجا خمائيل املخلع ،فقد كان قدم ملعاطاة التجارة.
((( َق َنطْ ت :يئ�ست( .م).
((( نَكْ ظ :عجلة و�سرعة( .م).
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ومما �أعجبني منه كرمه و�سعة اطالعه ،فقلما يرد ذكر �شاعر �إال ويروي عنه� ،أو
نكتة �أدبية �إال وي�سردها� ،أقام يف لندرة عا ًما وني ًفا ،و�سافر وهو يدري جميع �أحوالها.
كتاب كل�ستان

وقد �أهداين ن�سخة من كتاب كل�ستان الذي ترجمه �أخوه من الفار�سية �إىل
العربية ،فلما ت�صفحته وت�أملته حق الت�أمل ظهر يل �أن خربه دون خمربه؛ �إذ مل �أجد
فيه من املعاين املبتكرة ما �أوجب احتفال العجم به هذا االحتفال العظيم ،ف�إنه
عندهم مبنزلة مقامات احلريري عندنا ،غري �أن عربيته ف�صيحة ،فلما قابلته املرة الثانية
وجرى ذكر هذا الكتاب ،قلت له :لقد طاملا �سمعت بذكر كل�ستان غري �إين مل �أجده
ي�ستحق هذه ال�شهرة ،وقد حدثتني نف�سي ب�أن �أن�شئ كتابًا على ن�سقه لكن التزم فيه
الهزل ،قال :فافعل ،ف�أن�ش�أت يف اليوم القابل هذه احلكايات الآتية ،وملا قر�أتها عليه
وقت االجتماع ،قال :قد �أفرطت يف حماكاته وهو فوق ذلك ،و�أبى �إال التنويه به ،هذا
علي((( بلندرة لكرثة قعقعة العواجل((( واحلوافل فيها،
وملا كان باب الإن�شاء قد �أُ ْرتجِ َ ّ
بحيث ال ميكن مل�ستمعها �آناء الليل و�أطراف النهار �أن يجمع �أفكاره �أو يبتكر معنى
حماكيا ل�صاحب كل�ستان:
ح�س ًنا ،حق يل �أن �أثبت هنا ما كتبت ً

ا�ضطربت( .م).
((( ُ�أ ْرتجِ َ َعل َّي:
ُ
((( قعقعة العواجل� :أ�صوات حركة عجالت احلوافل( .م).
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حكاية :ر�أيت قو ًما يت�سابقون ح�ش ًدا ،ويتزاحمون حف ًدا ،فمن بني �ضاغط
جاره ،و ُم ْه ِطع((( ك�أنه ي�شن الغارة ،فقلت :تاهلل ما اجتمعت هذه اجلماعة �إال لأمر
عظيم ،وال ق�صدت �إال مق�صد خري عميم ،ثم قلت يف نف�سي بعد ا�ست�صواب حد�سي:
املك ُر َم ِ
�ض �إِىل ْ
ات ُم ْ�س َت ِبقًا
ا ْن َه ْ
َو�إِنْ جَ ِت ْد ُع ْ�ص َب ًة َ�س َع ْت ِج َهة

َو َال َي ُ�ص َّد َّن َك َعا ِئ ٌق َع ْن َها
ا�س َت ِف ْد ِم ْنها
فا�س َع إ� ِْلي َها ُث َّم ْ
ْ

فجاريتهم و�أنا �أظن �أين �أكون �أول الفائزين ،ومقدام البارزين،
فلما بلغت حلقة الرجال ،وكانوا ما بني ُح ُزقَّة((( وطويل ِوطوال ،خزقت �صفهم(((،
وخرقت ُم ْ�صطَ َّف ُه ْم ،و�إذا يف و�سطهم خطيب ،كنت �أعرفه مذ عهد غري قريب ،ف�أول
ما وقع عليه الطرف ،و�آن�ست منه الظرف ،قلت له :ال�سالم عليك يا خطيب يا
�إمام ،ف�أجابني بدي ًها :وعليك ال�سالم.
حكاية :بينما كنت �أطوف يف مدينة القاهرة ،و�أنظر ما فيها من املحا�سن
الباهرة ،و�أحدق يف وجوه ال�شوافن((( ،يف الروا�شن(((� ،إذ ملحت يف رو�شن غادة فاقت
الن�ساء بالظرف واجلمال ،وال�صباحة والدالل ،فقلت من�ش ًدا و�أنا على غري هدى:
((( ُم ْه ِطع :الذي ينظر يف ذُلٍّ وخ�شوع( .م).
((( ا ُحل ُزقَّة من الرجال :الق�صري( .م).
((( َخ َزقت �صفهم :نفذت منه( .م).
((( ال�شوافن :الالتي ينظرن مب�ؤخرة العني �سخرية �أو كر ًها( .م).
((( الروا�شن :مفردها الرو�شن ،وهي ال�شرفة( .م).
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()1
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ق َْد �أَ ْ�س َل َم ْت ُه �إىل البِلى َع ْي ُنه
َت ْ�ش ِفي ِه َح�شَ اه َفق َْد َدنا ِحي ُن ُه

علي من �شدة اللوعة ،ثم �أفقت طم ًعا ومل �أبرح �أ�سري الهوى
ثم غ�شي َّ
وطوعه ،وناديتها بل�سان مبني� ،أال �أين �إليك من التائقني( )2العا�شقني اخلا�ضعني،
فقالت :و�إين لك ملن ال�سافقني ال�صافقني ال�صافعني(.)3
حكاية :كنت �أم�شي يف �أ�سواق الإ�سكندرية ،وعر�ضي لأل�سنة الناظرين
()4
الب�سا نع ًال بالية وثوبًا �صفي ًقا( ،)5وقد انحل حزامي
�إ ّيل َّ
كالدرية � ،إذ كنت ً
فكان يكن�س البلد طري ًقا فطري ًقا ،ف�صادفت عجو ًزا تلحظني ،فقلت :عالم القوم
ي�ضحكون؟! وفيم ينهمكون ،فقالت وقد قهقهت ،وعن �أنيابها املتهتمة جلقت(:)6
من مكن�ستك هذه احلرير ،وطورك( )7الذي مل ير له نظري ،فقلت:
وف َف ْل ْ
املع ُر َ
يكرِم َّ
ال�ض ْي َف
َم ْن �أَ َح َّب ْ
َل ْي َ�س َي ْب ِغي ِق ًرى َوال َب ْذ َل َم ٍال

ِب�إِي َن ِ
�سوله
الغ
ا�سه
و�إ ِْب ِ
ُم ْن َت َهى َما َي�ؤُ ُّم يف َت�أْ ِهي ِله

فقالت� :أما �إن �شئت �أن نقول لك� :أه ًال و�سهالً ،ف�أنت لدينا م�ؤهل وم�سهل
و�إال فال ،ثم هرولت عني ،وعن عيني اختفت ،ف�أتبعتها اللعنة التي بها التحفت.
(َ )1دنِف :مري�ض مر�ض ُمالزِم( .م).
( )2التائق :امل�شتاق( .م).
( )4ال�سافق ،وال�صافق ،وال�صاقع :كلها مبعنى الذي ي�ضرب ب�صوت م�سموع( .م).
الد ِر َّية :الدابة( .م).
(َّ )5
( )6ثوب �صفيق :ثوب متني �سميك( .م).
( )7جلقت :ك�شفت( .م).
( )8طورك :الطور :احلال( .م).
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حكاية :ق�صدت الر�شيد((( ملا فيها من احلظ العتيد ،واحلدائق النا�ضرة،
وامل�سارح ال�سارة ،فلما دخلتها الح لعيني غالم كالقمر ،ينخجل احلور با َحل َور،
فتفاءلت بن�ضرته ،وعجبت من عدم �شهرته ،ف�أن�شدت مب�سمع منه:
ا�س ِف ْع ٌل ُدونَ ما ا�سم
�ض ال َّن ِ
َلب ْع ِ

ا�سم ُدونَ ِف ْع ِل
َو َب ْع ُ�ض ُهم له ٌ

و�أردت �أن �أفتتح معه الكالم ،ف َْا�س َتد َلل ُْت منه على احلمام ،فقال يل بلهجة
ف�صيحة ،وعبارة �صحيحة� :أ�أنت ُج ُنب مذ خروجك من البيت �أو يف احلال؟ فقلت:
�إِنْ َكانَ ِ
اج ً
ا�ص ِط َناعي َع ِ
ال
ميك ُن َك ْ
َف َل ُر مَّبا �أَ َّخ ْر َت َم ْع ُرو ًفا َو َما

اب
َفا ْف َع ْل َوال َت ْ�س�أَل َعن الأَ ْ�س َب ِ
اب
ق ََّد ْم َت َغيرْ َم َ�سا َء ِة الأَ ْ�ص َح ِ

فنوه عنده بي ،و�أثنى على �أدبي ،فلما خرجت
فدلني عليه ،ف�إذا �أبوه ق َِّي ٌم فيهَّ ،
من ذلك النعيم كخروج �آدم من اجلنة (وهو مليم) َب َّ�ش((( بي الرجل ،و�أَ َد َبني تلك
فلب ْي ُت َد ْعوته ،و� ْأج َزل ُْت له ال�شكر على �إنعامهِ ،و�س ْرت �إليه ويف
الليلة �إىل طعامهَّ ،
�أمعائي وقوب((( ،ولأ�ضرا�سي رقوب((( .فلما حظيت ب�أن�سه ،وح�صلت يف جمل�سه،
و�ضع ا ُخل َوان((( ،وهو مييد من الطعام ب�ألوان ،ف�أكلنا و�شربنا ،ولعبنا وطربنا.
((( الر�شيد� :أي مدينة ر�شيد( .م).
((( َب َّ�ش بيَ :الب�ش :اللُّطف والطالقة والإقبال( .م).
((( ال ُق�شم الياب�سة ،رقوب :عجز( .م).
((( وقوب :ثغرات وفتحات( .م).
((( اخلوان :ما ي�ؤكل عليه( .م).
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(((
ال�سراط� ،أت�شوف �إىل
حكاية :مازلت مذ عرفت ُحلْو اال�سرتاط  ،و ُم َّر ِّ
ر�ؤية دمياط ،ملا بلغني عنها من كرثة َ�س َم ِكها و�أَ َطْيا ِر َهاُ ،ور ْخ ِ�ص �أ�سعارها ،وكان بي
نَ َه ٌم �إىل �أكل ال�سمك �شديد ،وق ََرم((( �إىل الع�صفور ما عليه من َمزيد ،وقد قال يف
جدا وهزل:
الأول من �أجاد القول ًّ

ِ
احلوت يف
َما �إنْ َن ِد ْم ُت َعلى ِ�ش َرا ِء
�إِنْ ُك ْن ُت �أُ ْن ِف ُق فيه ِف ْل ً�سا ِ
واح ًدا

َوق ٍْت و�إنْ �أف َْرغْ ُت ِفيه ِ
ي�سا
الك َ
و�سا
ا�س َت َح َال ُف ُل َ
�أَ ْلقَاه ِفيه ق َْد ْ

فلم �أكد �أبلغ �ساحلها حتى ر�أيت �صيا ًدا قد �ألقى �شبكته يف البحر ،وهو
ال�ض َجرِ ،فتقدمت �إليه و�سلمت عليه ،فقلت:
ُم ْب َت ِئ ٌ�س َو ِل ًها((( ويف طلعته ِ�س َم ُة َّ
دائما من حتتي ،ف�إن
�أجذب ال�شبكة با�سم اهلل على بختي ،و�إن كنت �أَ ْع َه ُد ُه ُّمير ً
ا�شتملت على حيتان �صغرية� ،أديت �إليك قيمتها موفورة ،و�إن حوت الكبرية ،كان
يل �أن �أنال منها جمانًا ح�صة وفرية ،ف ََر ِ�ض َي بذلك ،وقال ح�سبي اهلل الويل املالك،
فلما �أخرجها �إذا بها قد ْا�س َت ْو َع َب ْت من كبار ال�سمك ،ما مل يكن َع ِه َد مذ َد َر َج
ال�ش ْر ِط غُ َّ�صة((( ،ف�أوقدت جنبه ًنارا.
علي ِب ِح َّ�ص ٍة ،وقد �أَ ْج َر َ�ضه((( من َّ
َ
و�سل ََك ،فجاد َّ
وبعثت �إىل ال�سوق من ا�شرتى يل ُخ ْب ًزا و َع َق ًارا ،و ِمل ًْحا و�أَ ْب َز ًارا((( ،ومازلت �أ�شوي
((( اال�سرتاط� :سري الطعام ب�سهولة يف احللق( .م).
((( ال َق َرم� :شدة الرغبة( .م).
متحريا( .م).
((( َو ِل ًها :حزي ًنا ً
((( �أجر�ضه :اعرت�ض حلقه عند البلع( .م).
((( الغ�صة :ما يقف يف احللق عند البلع( .م).
((( الأبزار :ما يلقى يف الطعام من التوابل( .م).
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يت بال َه ْي َ�ض ِة وال َّز ِحري((( ،وا�ستحال
و�ألتقم التفافًا((( ،و�أ�شرب ا�شتفافًا ،حتى ُم ِن ُ
علي التقدم والت�أخر يف امل�آب وامل�صري.
حكاية :وجدت يف �صدري ً
�ضنكا من جمال�سة الرجال ،ومطارحتهم
احلديث والأمثال ،وقد ُج ِبل الإن�سان على حب التبدل ،والتحول والتنقل،
في�س�أم النعيم �إذا طال ،ويرى يف املثابرة الثبور والوبال ،ويف الإدمان الدمن
والوبال ،فتحريت جمال�سة ال�صبيان ،واخلو�ض معهم يف �صار وكان ،فلم �أكد �أخرج
من غرفتي حتى ر�أيت زمرة منهم يلعبون بالفئال((( والأوتاد ،وي�ضجون �ضجيج
�صمما �أو ًملما((( �إذ مل �أ�سمعهم على قربهم
النا�س يف يوم اجلراد ،فتوهمت �أن بي ً
علي لغطهم((( على هذه ال�صفة ،فدعوت
من الغرفة ،ولو �أين �سمعتهم لعظم ّ
�أحدهم فح�شد �إ َّيل حف ًزا((( ،وكلمني رك ًزا((( ،ف�سكن روعي عند �سماع نغمته
الرخيمة ،و�أيقنت �أن حا�سة �سمعي بقيت َّيف �سليمة ،فحمدت اهلل (تعاىل) على
لطفه بي ،وزاد يف ِع ْ�شرة الأوالد �إربي .انتهى.

((( �ألتقم التفافًا :اللفف يف الأكل :الإكثار والتخليط( .م).
((( الهي�ضة :مر�ض يف املعدة ي�سبب القيء ،والزحري :خروج ال�صوت �أو الن َف�س ب�أنني( .م).
((( الفئال :لعبة لل�صبيان ،يخبئون ال�شيء يف الرتاب ،ثم يق�سمونه ويقولون :يف �أ ِّيها هو؟ (م).
((( اللمم :اجلنون �أو م�س اجلن( .م).
((( لغطهم :اللغط :الأ�صوات املُبهمة املخ َتلَطة( .م).
((( حف ًزا :احلفز :احلث والإعجال( .م).
الركز :هو ال�صوت لي�س بال�شديد( .م).
((( رك ًزاِّ :
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�إجناز كتاب الفارياق

ثم ورد �إ َّيل كتاب من اخلواجا روفائيل كحال ،ي�ؤذن بنجز حروف للفارياق،
ف�سافرت �إىل باري�س ،وملا علمت �أن طبعه ال يتم يف مدة ق�صرية ،رجعت �إىل لندرة،
وكانت �صحف الطبع تر�سل �إ َّيل هنا لأ�صلحها ثم �أعيدها ،وهكذا جنز الكتاب.
�أ�سفار بني لندرة وباري�س

ثم ملا فتح معر�ض التحف يف باري�س ،وذلك يف � 15آيار �سنة � 1855سافرت
� ًأي�ضا لأ�شاهده ،وهو بناء جليل من حجر لكنه لي�س يف كرب معر�ض حتف لندرة ،ومل
يكن يحوي ب�ضائع متنوعة ما حوى ذاك� ،إال �أن من حذق الفرن�سي�س �أنهم ين�ضدون
الأمتعة بنوع تبدو به للعني رائقة فائقة ،وف�ض ًال عن ذلك ف�إن النا�س كان همهم يف
تلك ال�سنة اتقاء م�ضار احلرب وغوائلها ،وكان الذين عر�ضوا ب�ضائعهم فيه خم�سة
وع�شرين �أل ًفا ،منهم ع�شرة �آالف من الغرباء .وقد ر�أيت فيه حلي امللكة زوجة امللك،
وهي مما يفوق الو�صف ،ثم عدت �إىل لندرة ثم �سافرت بعدها مرتني �إىل باري�س ،ثم
عدت وكانت عودتي هذه املتممة للع�شرين مرة من زيارتي لندرة ،وحيث وجدت
وافيا،
علي �أن �أ�صف ما فيها مما يحمد ويذم و�ص ًفا تا ًّما ً
نف�سي هذه املرة ًّقارا فيها ،وجب َّ
و�إمنا مل �أطل الكالم يف و�صف باري�س ملا تقدم �آن ًفا من �أن ال�شيخ رفاعة بك �أَلَّف
رحلته فيها؛ ولأن البلدة معروفة عند �سكان البالد ال�شرقية �أكرث من لندرة.
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ويجب قبل ال�شروع يف الو�صف �أن تعلم �أن ما قيمته من امل�أكول وامل�شروب يف
غالبا و�أن نفقة ال�سفر من لندرة �إىل باري�س يف املحل
باري�س فرنك ،ففي لندرة �شلني ً
الثاين من الرتل ال تزيد على �أحد وع�شرين �شلي ًنا� ،سواء كان على طريق هافر �أو
ديان �أو بولون �أو كايل ،وذلك يف ظرف خم�س ع�شرة �ساعة ،بع�ضها يف �سكة احلديد،
وبع�ضها يف البواخر.
وهذه الباخرة التي جتري ما بني �سواحل �إنكلرتة وفرن�سا ،لي�ست كتلك التي
فرا�شا للنوم ،ف�إن ق�صر امل�سافة بني
جتري يف بحر الروم ،ف�إنها قذرة ،وقَلَّ �أن جتد فيها ً
الأر�ضني ق�صرها على �أن تكون للتجارة �أوىل من �أن تكون للركاب ،و�أق�صر امل�سافات
هي التي ي�سافر فيها من دوفر �إىل كايل ،والأفق ملن يجهل �أحوال لندرة �إذا �سافر من
باري�س �أن يجعل قدومه �إليها يف النهار؛ لأنه ي�صعب عليه يف الليل وجدان حمل
يبيت فيه ،ملا �أن احلوانيت واملبايت كلها تقفل يف ال�ساعة الثامنة ليالً ،ف�أما يف باري�س
فال يعدم �أن ي�صادف مبي ًتا يف �أي وقت و�أي منزل �شاء.

الكالم على لندن �أو لندرة

�إح�صاءات و�أرقام
كان عدد �أهل لندن يف �سنة  ،958.863 :1801ويف ،1.138.815 :1811
ويف  2.362.136 :1851ويف  ،((( 2.625.000 1857قال بع�ض امل�ؤلفني� :إن دورتها
�سبعة وخم�سون مي ًال ون�صف ميل ،وذلك عبارة عن �سفر نحو ثالثة �أيام �إذا كان
ي�سافر يف كل يوم قدر ع�شرين ميالً ،وتف�صيلها من �ش�سويك �إىل كنت�ش تون اثنا ع�شر
ميالً ،ومن كنت�ش تون �إىل ملول �سبعة ع�شر مي ًال ون�صف ،ومن ملول �إىل �ش�سويك
ثمانية وع�شرون ميالً ،وقال �آخر� :إن لندن �أ�صح مدن العامل هواء ،والدليل على ذلك
ما ذكر يف �إح�صائيات املوت من �أنه ميوت فيها من كل �ألف خم�سة وع�شرون ،ويف
غريها ميوت من الألف من ثالثني �إىل �أربعني.

أي�ضا
((( وبلغ عدد �سكان لندرة يف �سنة  3.700.000 1880وم�ساحة املدينة وجتارتها وجميع متعلقاتها زادت � ً
بن�سبة ذلك.
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لندن ..التاريخ واملوقع

وقال �آخر� :إن لندن �أغنى مدن العامل و�أكربها ،زعم بع�ض �أنها كانت مدينة من
قبل امليالد ب�ألف ومائة و�سبع �سنني ،وقبل ت�أ�سي�س رومية بثالثمائة و�أربع وخم�سني
مقرا للطرينوبنت ومللوكهم قبل امليالد ب�أربع وخم�سني �سنة ،ويف
�سنة ،و�أنها كانت ًّ
�سنة  61بعد امليالد كان الرومانيون ي�سمونها لندينيوم ،وهو ا�سم ملقر التجار يف ذلك
الع�صر ول�سوق املعامالت واملبايعات ،وزعم بع�ض �أنها ُم ْ�ش َت َّقة من لود ا�سم مللك قدمي
يف بريتانيا  -والأ�صح �أنها ُم ْ�ش َت َّقة من لني دين� .أي بلد على بحرية ،وزعم �آخر �أنها
كانت ت�سمى يف الزمن القدمي لندنبورغ كما يقال الآن لقاعدة �سكوتالند �إيدنبورغ.
وقال �آخر :موقع لندن على نهر التيم�س على بعد نحو خم�سني مي ًال من
فوهته ،وقد �صدق ما و�صفها به �ساي بقوله :لي�ست لندن مدينة واحدة ،و�إمنا هي
�إقليم مغ�شى بالبناء .ويف �سنة  1849لزم لأهلها من الدقيق  1.600.000كوارتر
(نوع من الكيل) ،ومن الغنم  ،1.000.000ومن الثريان  ،240.000ومن العجول
 ،28.000ومن اخلنازير  ،35.000ويف �أحد �أ�سواقها امل�سمى (ليدن ِه ْل) ِبي َع يف �سنة
واحدة من الطيور  ،4.024.000ومن ال�سمك امل�سمى «�سمونًا»  ،3.000.000وهذا
القدر من امل�أكول غ�سل من امل�شروب مبقدار  43.200.000كالن من املزر ،كل
كالن مي أل نحو خم�س زجاجات من زجاج اخلمر املعتاد ،ومبقدار  2.000.000من
الأرواح ،ومبقدار  65.000ق�صبة من اخلمر ،كل ق�صبة يف عرفهم ت�سع �ستني كالنا،
وفيها  13.000بقرة لالحتالب 360.000 ،قنديل ي�شعل بالغاز ،ينفد منها يف كل
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�أربع وع�شرين �ساعة  13.000.000قدم مكعب من الغاز ،ومتد الأهلني من املاء بنحو
 44.338.328كال ًنا يف كل يوم ،وي�ستعمل لأجل ا�صطالئهم.
ولوازم املعامل �أكرث من �ألف �سفينة لنقل الفحم ،فتحمل يف العام �أكرث
وكثريا ما ر�ؤي دخان النار منها على بعد  32ميالً ،وفيها
من  3.000.000طنً ،
من اخلياطني  ،23.517ومن الأ�ساكفة  ،28.579ومن اخلياطات و�صانعات برانيط
الن�ساء �أكرث من  ،40.000ومن اخلدمة  .168.701وقال �آخر :يوجد يف لندرة من
�أهل �إرالند �أكرث مما يوجد يف دبلني قاعدة بالدهم ،ومن �أهل �سكوتالند �أكرث مما يوجد
يف �إيدنبورغ ،ومن اليهود �أكرث مما يوجد يف فل�سطني ،ومن الرومانيني  ،100.000وهو
�أكرث مما يوجد يف رومية ،ومن اجلرمانيني  ،60.000ومن الفرن�سي�س  ،30.000ومن
الطليانيني .6.000
وقال بع�ض امل�ؤلفني من الفرن�سي�س �إن مدينة لندرة يف قول �أميان مر�سالن
جدا ،وا�شتقاقها من لفظة لون مبعنى �سفينة ،ودينا�س �أي مدينة ،فك�أنك قلت:
قدمية ًّ
مدينة ال�سفن ،وذهب بع�ض �إىل �أن ا�شتقاقها من لون� :أي غي�ضة ودن� :أي مدينة،
فك�أنك قلت :مدينة يف غي�ضة ،قال� :أما موقعها فهو يف �إقليم مدل �سك�س على
ت�سعة و�ستني �ألف ذراع من فم نهر التيم�س ،وعلى ثالثمائة وت�سعة و�سبعني �ألف
ذراع من باري�س ،وهي �أكرث مدن العامل �أهالً ،رقعتها مائة �ألف ذراع مربع ،و�أهلها
 ،2.013.000منها  1.076.956ذكور ،والباقي  -وهو � - 936.044إناث ،قلت :وقد
تقدم ما زادت به �إىل �سنة  ،57فينبغي �أن تقي�س عليه �سائر الزيادات ،ويولد فيها يف
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العام نحو  ،85.000وميوت نحو  ،74.000واملح�سوب �أنه يولد فيها يف الأ�سبوع نحو
ذكورا ،و� 840إنا ًثا ،وميوت فيها نحو  1.300نف�س.
�ألف وثمامنائة نف�س ،منهم ً 960
وممن ولد فيها من امل�شاهري ملطون وبوب ال�شاعران ،واللورد بريون الكاتب
ال�شاعر الأديب ،ودفن فيها من ال�شعراء الكبار خم�سة وع�شرون.
قال :وهي حتتوي على  288.000دار تغل يف العام  220.000.000فرنك،
وعلى � 15000شارع وزقاق وتربيعة ،وقد ات�سعت من مدة خم�سني �سنة �أكرث من
�ضعفني مما كانت يف ال�سابق .وقال م�ؤلف الهرالد كانت لندرة يف �سنة  1831ت�شتمل
على ن�صف ما ت�شتمل عليه اليوم (�أي �سنة � )62أو �أكرث فكان فيها من ال�سكان مليون
وثالثة �أرباع ومن امل�ساكن  160.000ف�صار فيها من النوع الأول  2.800.000ومن
الثاين .360.000
وقال �آخر :ويرد �إليها وي�صدر عنها من ال�سفائن التجارية نحو � 5.000سفينة
و�أربعة �آالف �أخرى م�ستخدمة لثمانية �آالف نوتي و�أربعة �آالف �صانع .ور�أ�س املال
الذي �أخرج يف عمل الأقنية واملجاري  -وغري ذلك مما يخت�ص بالغاز  -بلغ �ستة
و�سبعني مليونًا وثالثمائة وخم�سني �أل ًفا من الفرنك ،وامل�صروف على التنوير يف العام
يبلغ �ستة ع�شر مليونًا.
ويف لندن ثمانية مواقف ل�سكة احلديد و�ست غيا�ض ،وثالثمائة و�أربعون
كني�سة ومعب ًدا للمت�أ�صلة ،ورمبا كان املعبد داخل الكني�سة ،وثالثمائة و�سبعون معب ًدا
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مكتبا للتعليم ،و�أربعة ع�شر �سج ًنا ،وثمانية دواوين
للمتفرعة ،وثالثمائة و�أربعون ً
ثياطرا ،وخم�سون �سوقًا لبيع امل�أكوالت من
لل�شرطة ،واثنان وع�شرون مل ًهى� :أي ً
اللحم والدجاج والبقول ونحوها .و�سوق القمح فيها كلف  90.000لرية ،وعدد ما
يذبح يف العام من البقر لطعام �أهلها  190,000ر�أ�س ،ومن الغنم  776.000ومن
اخلرفان ال�صغار  ،250.000ومن العجول قدرها ،ومن اخلنزير  ،270.000يبلغ وزنها
يف اجلملة ثالثمائة وثالثة و�سبعني مليونًا ومائتني وثمانية �آالف رطل من �أرطالهم.
ورطل لندرة قدر رطل تون�س وهو عبارة عن �ست ع�شرة �أوقية ،وثمنه كثمنه،
ف�إذا ق َُّوم كل رطل بن�صف �شلني يف �إجمال بع�ضه ببع�ض ،بلغ ثمنها مائة و�سبعني
مليونًا و�سبعمائة �ألف وخم�سة وخم�سني �ألف فرنك ،يخ�ص كل �إن�سان على حدته
 141رطالً ،وهو �أكرث مما يخ�ص كل واحد يف باري�س ب�ضعف مثله ،وامل�صروف من
ال�سمك � 120ألف طن ،ومن الزبدة �أو ال�سمن  11.000طن ،ومن اجلنب ،13.000
ومن القمح  36مليونًا من الكوارتر ،ومن الفحم ثالثة ماليني طن ،ومن اللنب 40
مليون زجاجة ،ومن اخلمر � 65ألف برميل ،والربميل عبارة عن �ستة �أطنان ،ومن
الأرواح  80مليون ليرت ،ومن املزر واجلعة مليونا برميل ،قلت :وفيها  4.557حانة يباع
فيها املزر و�سائر �أنواع ال�شراب.
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قال :وفيها ٍ � 16.500
إ�سكاف((( ،و 14.500خياط ،و  13.200جنار ،و6.830
بناء ،و � 2.320صان ًعا يف الر�صا�ص و  5.049جلفاطًا((( و � 2.670صان ًعا يف للربانيط،
و  2.640يف ال�ساعات ،و  5.400يف اخل�شب ،و  1.099بائع �أدوية ،و � 2.140صان ًعا
للرباميل ،و َّ 3.700طباع ،و � 1.010صناع لعجالت املراكب ،و  2.100حالق ،و 910
تاجرا يف اجلنب ،و  1.080يف ال�سمك،
من �صناع احللواء ،و ً 4.330
جزارا ،و ً 1.590
تاجرا يف العواجل والعجالت ،و  5.660خبا ًزا و 4.640
و  1.090يف التبغ ،و ً 2.170
تاجرا يف ال�شمع وال�سكر وال�صابون ونحوها ،و  4200بزا ًزا ،و  10.450بائ ًعا للحليب ،و
ً
 2.810للجواهر� 7.800 ،سائق عاجلة وحافلة ،و  742باخرة جتري يف نهر التيم�س كما
جتري احلوافل يف طرق املدينة ،وذلك ما بني ر�شمند وكراف�سند وما حولهما.
�أ�شهر موا�ضعها

و�أ�شهر املوا�ضع فيها الرتبيعة املعروفة با�سم ترافلكر (حمرفة عن طرف الغرب)،
مبنيا من املرمر ،ارتفاعه  176قد ًما وفوق العمود متثاله ،وعلى جانبي
فيها عمود فل�سون ًّ
ال�ساحة عينان ن�ضاختان ،قبالتهما �صورة امللك �شارل�س الأول من نحا�س.
قلت :قال بع�ض� :إن عمود نل�سون هو من حجر ُج ِل َب من بورتالند ،وكان
ن�صبه يف �سنة  ،1743وعليه �شرف من نحا�س� ،صنعت من مدفع �أخذ من الفرن�سي�س،
وخلزي الدولة و�أهل البالد بقي غري متمم ،وقد بلغت نفقته  33.000لرية ،وممن تربع
((( �إ�سكاف� :صانع الأحذية و ُم�صلحها( .م).
((( جلفاط� :صانع ال�سفن( .م).
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يف العطاء لإن�شائه قي�صر الرو�س ،ف�إنه �أعطى خم�سمائة لرية ،وهو �أكرث ما تربع فيه لهذا
الإن�شاء ،وعنده متثال كرلو�س �أو �شارل�س الأول� ،صنع يف �سنة  1633اهـ.
واعلم �أن نل�سون املذكور هو الذي ظفر مبراكب الفرن�سي�س التي �سار فيها
نابوليون وجنده �إىل م�صر ف�أحرقها عند �أبي قري ،وذلك يف �سنة  ،1799و�أتلف � ًأي�ضا
بوارج فرن�سا و�إ�سبانيا يف احلرب املعروفة برتافلكر عند ر�أ�س فن�ستري ،وذلك يف �سنة
 ،1805وكانت �سفن الإنكليز � 28سفينة ،و�سفن الدولتني املذكورتني ٍ ،32
ويومئذ
قتل وهو عند الإنكليز معظم الذكر؛ ال يزالون يلهجون((( مب�ساعيه البحرية لهجهم
مب�ساعي الدوك((( ويلنكطون الربية ،وكان مولده يف �سنة .1758
ويف معجم الأوقات �أن ن�صرة الإنكليز يف احلرب املذكورة هي �أعظم ن�صرة
حازوها ،وكان للفرن�سي�س من البوارج  ،18وللإ�سبانيول  ،15وللإنكليز  ،27وبعد
قتال �شديد �أ�سر �أمريال الفرن�سي�س وغريه ،وتلف لهم � 19سفينة ،غري �أن الأمريال
نل�سون القى منيته ٍ
يومئذ ،فقام مقامه كولن وود ،وكان ا�سم �سفينته فكطوري� :أي
ن�صرة ،و�آخر �إ�شارة �صدرت من نل�سون قبل ال�شروع يف القتال قوله� :إن �إنكلرتة تتوقع
من كل �إن�سان �أن يق�ضي الواجب عليه ،وكان ذلك يف احلادي والع�شرين من ت�شرين
الأول �سنة  .1805قلت :وهذا عندهم من الكالم البليغ ،ولذلك كتبت هذه اجلملة
على العمود الذي تقدم ذكره.
((( يلهجون :يلهج بالأمر :يولع به ويعتاده( .م).
((( الدوك :تعني الدوق( .م).
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ويف كتاب �آخر ي�سمى تعليقات وم�سائل� ،أن بع�ض خدم نل�سون  -وكان به
غفلة  -قال :كان �سيدي �إذا با�شر احلرب يلب�س �أح�سن لبا�سه املن�صبي ،فكنت �أنهاه
عن ذلك ،فيقول يل :مه ف�إين �أق�ضي احلرب ب�أفخر لبا�س يل ،ف�أقول له :بل الأَ ْوىل
حا�ضرا يوم تافلكر ملا �أ�صابه ما
�أن تلب�سه بعد �أن تفرغ من احلرب ،قال :ولو �أين كنت ً
�أ�صابه بذلك اللبا�س الذي ترداه.
قال امل�ؤلف الأول :وفيها � ًأي�ضا عمود �آخر ُب ِني تذكرة للحريق الذي وقع يف
لندرة �سنة  ،1666بلغت نفقته  13.700لرية ،وارتفاعه مائتا قدم وقدمان ،وهو �أجوف
ي�شتمل على  345درجة ،وارتفاع �شرفته  42قد ًما ،و�آخر ن�صب يف �سنة  ،1833عليه
متثال ابن امللك جورج الثالث ،ارتفاعه  124قد ًما ،وعلو التمثال  14قد ًما.
قال :و�أعظم كني�سة للربوت�ستانت كني�سة مار بول�س يف املدينة املذكورة ،بنيت
على هند�سة كني�سة مار بطر�س برومية ،ابتدئ ببنائها يف �سنة  ،1666وجنز يف خم�س
(((
وثالثني �سنة ،وبلغ جملة ما �أنفق عليها  37.500.00فرنك ،جمع ذلك من ط�سق
جعل على الفحم ،وطولها خم�سمائة قدم ،وارتفاعها �أربعمائة و�أربع �أقدام ،وو�سعها
 30فدانًا انتهى .قلت :و�سي�أتي ذكر لهذه الكني�سة.

مقدار معلوم( .م).
((( ط�سق�ِ :ش ْبه اخلراج وله ٌ
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نهر التيم�س وج�سوره

ثم �إن هذه املدينة �شطران يخرتقهما نهر التيم�س� ،أحدهما :لي�س فيه �شيء ي�سر
الناظر ،ف�إنه عبارة عن ديار وطرق وحوانيت ،والثاين :وهو الذي تقيم فيه الأ�شراف
والأعيان ي�شتمل على �أ�شياء كثرية بديعة �سيمر ذكرها بك �إن �شاء اهلل ،وهذا النهر مبني
عليه عدة ج�سور� :أحدها :وهو �أول ما يراه القادم �إىل لندرة ،اجل�سر الذي يقال له :ج�سر
لندن ،طوله  928قد ًما ،وهو مبني من حجر �صلب ،وي�شتمل على خم�س قناطر ،علو كل
منها  28قد ًماُ ،ب ِدئ به �سنة َ ،1825و ُف ِت َح يف �سنة  ،1831و�أنفق فيه نحو مليوين لرية،
مزدحما للنا�س
وعليه فواني�س للتنوير� ،صنعت من مدفع �أخذ يف حرب �إ�سبانيا وال يزال ً
واخليل واحلوافل والعواجل ،حتى �إن من ي�شاء �أن مير فيه من جهة �إىل �أخرى يعر�ض
نف�سه للخطر ،فيلزمه �أن ي�سري على �سمت((( واحد ،ومن ير ازدحام النا�س عنده ومل يكن
قد �أَ ِل َف �أحوال البلد يظن �أن النا�س مت�أهبون للخروج �إىل احلرب والقتال� ،إذ مير عليه يف
مركبا ما بني عاجلة وحافلة وعجلة وما �أ�شبه ذلك ،وعنده عمود
كل دقيقة نحو ع�شرين ً
�شاهق من حجر ومتثال للملك وليم الرابع من رخام.
قال بع�ضهم يرد يف كل يوم �إىل ال�ستي �ستون �أل ًفا من مراكب الرب على
اختالف �أنواعها يف نحو خم�سني �شار ًعا ،منها اثنا ع�شر �ألف مركب مير على ج�سر
لندن يف ظرف �أربع وع�شرين �ساعة ف�إذا ح�سبت رجوعها عليه كان لكل �ساعة �ألف
مركب .الثاين :اجل�سر امل�سمى �صوث ورك طوله � 708أقدام ،وله ثالث قناطر من
((( �سمت :طريق( .م).
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حديدُ ،ب ِدئ به �سنة َ ،1815و ُف ِت َح يف �سنة  ،1819وبلغت نفقته  ((( 8.000لرية.
الثالث :اجل�سر امل�سمى بالك فريرُ ،ب ِدئ به يف �سنة  ،1760وفتح يف �سنة  ،1770وهو
ي�شتمل على ت�سع قناطر ،طوله  995قد ًما ،وبلغت م�صاريفه  152.840لرية .الرابع:
ج�سر واطرلو ،وهو �أعظم ج�سر يف امل�سكونة ،بدئ به �سنة  ،1811وفتح �سنة ،1817
وبلغت م�صاريفه �أكرث من مليون لرية ،ما عدا القر�ض الذي �أُ ِخذ من الدولة وقدره
�ستون �ألف لرية ،وهو بديع ال�صنعة كله من حجر املرمر ،ي�شتمل على ت�سع قناطر،
�سعة كل منها  120قد ًما ،وارتفاعها خم�س وثالثون ،وطول اجل�سر  1380قد ًما ،وقد
جعل على كل مار به ِب ِني((( فجاء املجموع من ذلك يف �سنة واحدة  4.676لرية،
َو َع َّد ُه بع�ضهم من عجائب الدنيا.
قلت :وكانت واقعة واطرلو امل�شهورة يف �سنة  ،1815قال بع�ض امل�ؤلفني:
زحف نابوليون على الإنكليز ومعه من اجلي�ش �أحد و�سبعون �أل ًفا ،وكان يرجو �أن
يف�شلهم بكرثة العدد� ،إذ مل تكن ع�ساكرهم تنيف على ثمانية وخم�سني �أل ًفا ،لكنهم
�صباحا �إىل ال�سابعة ليالً ،فلما ر�أى منهم
�صابروا ودافعوا ع�ساكره من ال�ساعة التا�سعة ً
اجلالدة والثبات ابتد�أت ع�ساكره �أن ترتاخى ،ثم ات�صل بالإنكليز بولو ومعه خم�سة
ٍ
ع�شر �أل ًفا،
وحينئذ �أمر دوك ويلنكنطون بالإطالق عليهم ،فاحتدمت((( نار القتال
بينهم �أي احتدامَ ،ف ُق ِتل من الإنكليز مائة وع�شرون �ضابطًا و�ألف و�ستمائة واحد
((( كذا جاء يف الطبعة املعتمدة ،ويف الطبعة الأوىل« :ثمامنائة �ألف لرية»( .م).
((( ِب ِنيُ :عملة بريطانية( .م).
((( فاحتدمت :فا�شتدت( .م).
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نفرا،
نفراُ ،
وجرح � 436ضابطًا ،وخم�سة �آالف و�أربعمائة و�ستة وخم�سون ً
وخم�سون ً
ولكن قتلى الفرن�سي�س كانوا �أكرثٍ ،
ويومئذ ا�ضطر نابوليون �إىل الرجوع �إىل باري�س
جي�شا �آخر ،فلم يوافقه �أهل ال�شورى؛ لأنه كان قد تلف معه �أربعة جيو�ش من
ليجند ً
قبل ،فا�ضطر �إىل �أن يخلع نف�سه على ما ذكر �ساب ًقا.
اخلام�س :اجل�سر اجلديد امل�سمى باملُ َعلَّق ،لأنه غري مبني على قناطر ،له ثالث
جدا ،وهو �أعلى ج�سر يف الدنيا من هذا الطرازُ ،بدئ به �سنة ،1814
فتحات وا�سعات ًّ
وفتح �سنة  ،1819زنة ما فيه من احلديد � 5.508أطنان .ال�ساد�س :ج�سر و�ستيمن�سرت،
بدئ به �سنة  ،1738ومت يف �سنة  ،1750طوله  1.228قد ًما ،وعر�ضه  ،44وله 15
قنطرة ،وبلغت نفقته  389.500لرية ،وملا �شرع يف بنائه ح�سبه املهند�سون من �أح�سن
ج�سور الدنيا .ال�سابع :ج�سر فك�سهال �صنع من حديد �صلب ،بدئ به يف �سنة ،1811
وفتح يف �سنة  ،1816طوله  798قد ًما ،وهو ي�شتمل على ت�سع قناطر .الثامن :ج�سر
همر�سميث ،طوله مائة واثنتان وثمانون قد ًما ،وغري ذلك مما ذكره يطول.
نفق التيم�س

ومن �أعجب ما بني على هذا النهر  -والأحرى حتته  -املجاز املعروف بتيم�س
طنل ،وهو مو�ضع �أُن�شئ حتت املاء ،طوله  1.300قدم ،ارت�ؤي �إن�شا�ؤه يف �سنة  ،1825ثم
لطم ِّو املياه عليه ،ثم ا�ست�ؤنف العمل فيه ،وفتح �سنة  ،1843بلغت نفقته 614.000
�أغلق ُ
لرية ،وجملة ما ي�ؤخذ له من املتفرجني عليه يف كل �سنة نحو خم�سة �آالف لرية ،وينزل
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�إليه يف نحو مائة درجة من حديد ،ويدفع على ذلك ِبني واحد� ،أن�ش�أته جماعة تعرف
بجماعة الطنل ،ومعنى الطنل :القبو �أو ال�سرب �أو النفق ،ويقال� :إن نقر ذراع واحد منه
يف بع�ض املوا�ضع �أنفق فيه �ألف ومائتا لرية وبع�ضه  120لرية ،والفائدة من �إن�شائه مرور
النا�س فيه من جهة لندرة الأوىل �إىل جهتها الأخرى ،فهو مبنزلة اجل�سر� ،إال �أين ذهبت
�إليه غري مرة ،فلم �أر فيه �إال املتفرجني ،وقيل� :إن الغر�ض منه ذكر �شرف للدولة.
بواخر التيم�س ومراكبه

وترى البواخر جتري منحدرة و�صاعدة يف هذا النهر م�شحونة بالرجال والن�ساء
كما جتري احلوافل والعواجل يف الطرق ،وحني متر حتت القناطر متيل ق�صب احلديد
التي هي مداخنها ليمكنها الدخول ،ف�إذا جاوزتها �أعادتها ك�أنها قطعة واحدة ،وعدة
املراكب املن�سوبة �إىل هذا النهر بلغت  -يف �سنة  ،2.735 - 1850وعدة البواخر
 ،318ي�ستخدم فيها  35.000نف�س من الرجال والغلمان ،ويف �سنة  48ورد �إىل
مر�ساه � 42.145سفينة ،ورد من املك�س عليها �إىل الكمرك  1.193.077لريات،
وكانت قيمة اخلارج منه  ((( 11.000لرية ،وعدة املراكب التي ت�سري يف املدينة ما بني
كبرية و�صغرية نحو �سبعة �آالف ،وعدة ال�صنف امل�سمى هكني كرج  ،4.350وعلى
الكبرية وهي املعروفة با�سم �أمنيبو�س ترى �أ�سماء احلارات والأماكن التي ت�سري �إليها،
والبد �أن يكون مكتوبًا عليها ا�سم البنك ،ف�إنها كلها متر به �إال ما قَلَّ  ،وكُ لٌّ منها َي َ�س ُع
�شخ�صا بداخلها وت�سعة بخارجها ،ومن هذه احلوافل نحو �ستمائة حافلة،
اثني ع�شر ً
((( كذا يف الطبعة املعتمدة ،ويف الطبعة الأوىل  11.000.000لرية( .م).
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ا�شرتتها جمعية واحدة مع لوازمها من اخليل والعدد ب�أربعمائة �ألف لرية ،فتكون كل
واحدة منها بنحو �سبعمائة لرية.
حوافل باري�س ولندرة

وهي بالن�سبة �إىل حوافل باري�س معنتة((( من وجوه� :أحدها� :أنه لي�س يف
داخلها �شيء يتم�سك به الإن�سان ،ف�أول ما يدخلها ي�ستمر �سائقها يف ال�سري ،فيرتنح
وكثريا ما يعجل البواب �إىل �إطباق
الداخل يمَ نة َوي�سرة ورمبا وقع على بع�ض اجللو�سً ،
وكثريا ما وردت �شكاوى الركاب يف هذه �إىل الق�ضاة ،فمنهم
الباب على يد الداخلً ،
من ح�صل � ًأر�شا ومنهم من خاب .الثاين� :إنه �إذا كان بني ال�ستة رجالن �سمينان
�ضاق املو�ضع بالباقي� ،إذ ال يكاد ي�سع هذا العدد �إال باللز والت�ضام ،وقد وقع غري مرة
ال�سواق وبني الرجال ال�سمان ،ف�إن ال�سائق ي�أبى
نزاع �أف�ضى �إىل ال�شرع ما بني ه�ؤالء ُّ
�أن ي�أذن لل�سمني يف �أن يتبو�أ مو�ضعني ويدفع عليهما �أجرة واحد ،ف�أما يف باري�س فبني
كل قاعدين فا�صل من ق�ضيب نحا�س ،فالقاعد فيها مقع ًدا ال يكاد مي�س جاره وك�أمنا
هو قاعد على كر�سي بداره.
الثالث� :أنه قد يتفق �أن يكون اليوم بار ًدا ويبتدر �أحد اجللو�س �إىل فتح �إحدى
الطيقان من دون �أن ي�س�أل جاره هل ي�ستطيب ذلك �أو ال ،ف�إن كل واحد من النا�س
خ�صو�صا يرى �أن يف �صالح نف�سه �صالح غريه .الرابع� :إن
عمو ًما ومن الإنكليز
ً
الداخلني ال يدفعون ا ُجل ْعل عند الدخول كما يفعل يف باري�س ،بل عند اخلروج،
((( معنتة� :شاقة ومتعبة( .م).
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فيدفع اخلارج الأجرة �إىل ال�سائق ،ويذهب يف خالل ذلك الوقت عب ًثا ما بني
ت�صريف الدراهم والقال والقيل .والبواب هنا �أب ًدا معر�ض ر�أ�سه للمطر وال�شم�س� ،إذ
ال ُج َّنة((( تقيه ،بخالف البواب يف باري�س ،ولبوابي حوافل باري�س �شريط من ق�صب
على �أطواق مالب�سهم ،و�صفحة على �صدورهم ت�ؤذن مبهنتهم ،ومتى وجد �أحدهم
مو�ض ًعا فارغًا عند باب احلافلة قعد فيه و�أفا�ض يف احلديث مع جاره ،وعد نف�سه من
جملة الركاب بال حما�شاة.
وهناك فرقان �آخران بني حوافل لندرة وباري�س ،وهو �أن حوافل باري�س لي�س
لها مقاعد على ظهرها ،فكل ركابها يقعدون يف داخلها ،فلهذا كانت �أطول و�أو�سع
من حوافل لندرة ،وهي �أ�شق على اخليل ،غري �أن الفرن�سي�س ملا كان د�أبهم وولعهم
التبديل والتغيري �صاروا الآن ي�صنعون حوافلهم كحوافل الإنكليز يف ال�صغر ،ويف
جعل مقاعد لها على ظهرها.
ُ�س َّواق العواجل يف لندرة وباري�س

و�سواق العواجل يف لندرة ذوو �شطط وجفاء؛ ف�إنهم يتقا�ضون الغرباء �أكرث
من املر�سوم عليهم من املريي ،وحيث �إنهم يعلمون �أن �أ�صغر الق�ضايا ال تف�صل �إال
بح�ضرة القا�ضي بعد قال وقيل ،و�أنه لي�س كل �أحد يروم الت�شرف مبجل�س الأحكام،
فال ي�ألون جه ًدا يف غنب الراكب ،و�أخذ �شيء منه زائد على املرتب ،ومن ل�ؤمهم � ًأي�ضا
((( ا ُجل َّنة :ال�ساتر الواقي( .م).
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�أنهم قلما ينبهون املا�شني يف الطريق قبل �أن يدركوهم ،و�إذا تكلفوا ذلك نبهوهم بنوع
�شيخا يف كل خط ،فمتى ح�صل بني �أحدهم
من ال�شتم� ،أما يف باري�س ف�إن لل�سواقني ً
وبني امل�ست�أجر نزاع ،ف�صله ال�شيخ .ومتى دخلت العاجلة �أعطاك ال�سائق ورقة مطبوعة
فيها عدد عاجلته ،لتهديك �إىل معرفته عند االقت�ضاء.
�أجور النقل يف لندرة وباري�س

قريبا نحو �شلني ،وال فرق يف
واجلعل على امل�ضمار يف باري�س بعي ًدا كان �أو ً
عدد الركاب ،ف�أما يف لندرة فعلى كل ميل ن�صف �شلني �إذا كان راكب واحد ،ولكن
�إذا كانت امل�سافة مث ًال ميلني وادعى ال�سائق �أنها ثالثة ،مل يف�صل بينك وبينه غري
الب�أ�س والبط�ش ،ف�إن ر�آك �أ�ضعف منه �ألزمك ثالثة ،ف�أما �إذا اكرتيت((( بال�ساعة ف�سري
�ساعة يف لندرة ُج ْعله �شلينان ،ويف باري�س فرنكان ،غري �أنه يوجد يف هذه عواجل
مفتوحة ت�شبه عواجل الأمراء والكرباء ،ورمبا جرها ح�صانان ،ويف لندرة ال وجود لها.
ومن الغريب �أن احلوافل التي جعلها يف لندرة �أغلى تكون �أب ًدا م�شحونة بالركاب،
والرخي�صة يعر�ض عنها.
اخرتاع العواجل بني الفرن�سي�س والإنكليز

وعن بع�ضهم �أن هذه العواجل الكبرية هي من خمرتعات الفرن�سي�س يف
زمن فرن�سوا الأول ،ولكن مل يكن منها ٍ
حينئذ �إال اثنتان ،ويف �سنة  1550كان منها
((( اكرتيتّ � :أجرت( .م).
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ثالث ،وواحدة لهرني الرابع ،ولكن من غري �سيور ،ومل تتقن �إال يف عهد يوحنا
دوالفال ،ف�إنه لعظم جثته مل يكن يقدر �أن ي�سافر �إال بها ،وكانت ملوك فرن�سا من قبل
ذلك ت�سافر على اخليل وامللكات يف حمفات واخلواتني يركنب وراء الأمراء ،و�أول
عاجلة ُرئيت يف �إنكلرتة كانت يف زمن امللكة ماري ،وذلك �سنة  - 1553وفيه نظر.
�إمداد لندرة باملاء

ويف لندرة ت�سع جمعيات لإمداد �سكانها وما يليها باملاء ينفذ منه يف كل يوم
�ستة و�أربعون مليون كالن منها ع�شرون مليونًا من نهر التام�س و�ستة وع�شرون مليونًا
من النهر اجلديد ومن موارد �أخرى ،وهذا النافد موا ٍز لنهر عر�ضه ت�سع �أقدام وعمقه
ثالث ،وجريه يف كل �ساعة قدر ميلني وم�شروب ال�سكان كله من النهر اجلديد ومن
نهر �آخر ي�سمى «يل ال» من نهر التام�س ،وطول النهر الذي حفر حدي ًثا ثمانية وثمانون
مي ًال وقد مت حفره يف �سنة  1620وا�سم من نهره �سرهف ميدلطون.
�سري احلوافل يف �إنكلرتة

جدا حتى �إن �أحد امل�ؤلفني قال:
قال :وكان �سري مراكب الرب يف �إنكلرتة بطي ًئا ًّ
كثريا ما تن�شب يف الوحل
�إن اخلوري �آدم على ترهله كان مي�شي �أ�سرع منها ،وكانت ً
وتقرقع ،وقال �آخر :مل تكن احلوافل من قبل �سنة  1828معروفة عند الإنكليز ،فقدم
�إليهم يف التاريخ املذكور رجل من فرن�سا ا�سمه �شليري فا�ستعملها عندهم ،والآن يوجد
لها جمعية �إيرادها ن�صف مليون لرية يف العام ،ور�أ�س مالها نحو  .3.000.000وعدد
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احلوافل التي لها رخ�صة  ،3.000وكل حافلة يف لندرة يلزم لها ع�شرة ر�ؤو�س من
اخليل ،وعلف احل�صان يقوم يف اليوم بنحو �شلينني.
جمعيات لت�أمني لندرة

أي�ضا يف لندرة  76جمعية ل�ضمان احلريق والغرق واملعي�شة وغري
ويوجد � ً
ذلك ،وقَلَّ �أن توجد دار عظيمة �أو حانوت كبري �أو �شيء �آخر نفي�س من دون �ضمان.
و�صورتها �إذا خاف �إن�سان على داره �أو �سفينته �أو �أمتعته من النار �أو ال�سرقة ذهب �إىل
جمعية منها ،و�ألزم نف�سه �أن يدفع لهم يف املائة �شي ًئا معلو ًما �إىل �أجل م�سمى ،ف�إذا
هلك ماله غرمت اجلمعية قيمته ،ف�أما �ضمان املعي�شة فهو �أن الإن�سان يلزم نف�سه �أن
يدفع يف كل �سنة �شي ًئا حتى �إذا مات قامت اجلمعية مب�ؤنة عياله ،ولكل �سن مبلغ،
ف�إن القوي املظنون تعمريه يدفع �أقل مما يدفع الطاعن يف ال�سن ،وقبل تدوين ا�سمه يف
دفرت ال�ضمان يك�شف الطبيب عن بدنه ليعلم هل فيه داء خفي �أو ال؟ ،ف�إن علم �أن
به علة مل يقبل �أو يكلف دفع مبلغ وافر.
أي�ضا �شيء مما ت�أخذه اجلمعية� ،إذ ال ي�صح انعقاد جمعية �شرعية
وللمريي � ً
للخ ْزنَ ِة ،ويف املحرتفات
�أو �إحداث �شيء �شرعي يف بالد الإنكليز من دون غ ُْر ٍم َ
الكبرية والديار العظيمة يتخذون �أَ ْ�ص ِونَ ًة من حديد ل�صون املال واحللي وكواغد
امل�صرف وغريها.
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وعن بع�ض امل�ؤلفني :مل تعقد جمعية �ضمان احلريق من قبل � 170سنة،
فكان من يرز�أ((( بالنار يجمع له مدد من النا�س� ،إىل �أن انعقدت اجلمعية امل�سماة
اليد باليد يف �سنة  ،1696ثم اقتدى بها جمعيتان �أخريان ،فلما �أن جنحت
م�ساعيهما تابعتهما على ذلك �أخرى ،حتى بلغت الآن يف اململكة  74جمعية،
ويف �سنة  1805قومت الأمالك التي �ضمنت من خطر احلريق مبائة و�أحد وثمانني
مليون لرية ،ويف �سنة  55بلغت  ،927.000.000وقد �أطف�ؤوا يف �سنة واحدة 390
نف�سا.
حريق ًة ،و�أجنوا �سبعني ً
حمالت ال�صيارفة يف لندرة

ويف لندرة  88حم ًال لل�صيارفة ،ولكن ال ينبغي �أن تفهم من لفظة ال�صرييف هنا
ما تفهمه منها يف البالد ال�شرقية ،فتظن �أنه ي�صرف اللرية مث ًال ب�شلينات وي�أخذ عليها
فل�سا �أو فل�سني ،و�إمنا ال�صراف هنا هو من ت�أمتنه الأغنياء والكرباء على �أموالهم فيدفعونها،
ً
وي�أخذون منه فائدتها يف العام ،وكل واحد من ه�ؤالء ال�صيارفة عنده ِع َّدة من ُ
الك َّتاب
أفواجا.
أفواجا � ً
وا ُحل َّ�ساب وا َخل َد َمة ،فمحرتفه عبارة عن ديوان يدخل فيه النا�س � ً
املن�ش�آت اخلريية يف لندرة

ويف لندرة من املوا�ضع املن�ش�أة للبرِ وفعل اخلري ما ي�صعب عده ويع�سر حده،
قال بع�ض املُطْ رِين على الإنكليز -و�أظنه �أمر�صون الأمرييكاين امل�شهور� :إن الإنكليز
((( ُيرز�أ :ي�صاب( .م).
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�أكرث اخللق فعل خريات ،و�أظن ذلك ي�صدق عليهم من دون ِم َراء((( ،وها �أنا �أبني
لك بوجيز من القول عظم ما تفعله هذه الأمة من الرب والإح�سان ،ف�إذا �سمعته فاق�ض
لنف�سك مبا تراه احلق ،ف�أقول� :إن يف لندرة م�ست�شفيات للمجانني واجلذمى وناق�صي
الأع�ضاء ،وللمر�ضى واجلرحى وال�سقط وال�صم والبكم وال ُع ْمي ،واملحتاجني
والأ�شقياء ول�سائر من حلت به نكبة وفدحته م�صيبة ،وللمحرومني من الرزق
وللعاجزين من ال�شيوخ ،وللأيتام وللنغول وللغرقى والأرامل ،ولإر�شاد ال�ضالني
وحترير الرقيق والرفق باحليوان ،ما عدا جمال التعليم والعبادة ون�شر التوراة والإجنيل
وغري ذلك مما يبلغ مئات.
فرا�شا ،وتوزع منه �أدوية وغريها على
ففي م�ست�شفى �صان برثولومي ً 580
�سبعني �ألف �شخ�ص يف كل �سنة ،منهم �أربعة �آالف بداخله ،ويف غري م�ست�شفى �آخر
فرا�شا ،وتوزع منه �أدوية وغريها قدر ما يوزع من ذاك ،ويف م�ست�شفى �صانت
ً 530
فرا�شا ،ويوزع منه �أدوية وغريها على كثري من املر�ضى وال َّز ْمنى((( ،ويوجد
جورج ً 317
مثلها �ستة �أخرى ل�شفاء الأمرا�ض واجلراح ولرتبية النغول ،يربى فيه نحو  400ولد،
و�آخر لأجل تربية �أوالد الع�ساكر البحرية و�أوالد �أهل �سكوتالند ،و�آخر لرتبية �أوالد
الع�ساكر الربية ،فيه �ألف ولد ،ومحَ َ الٌّ �أخرى للأيتام �أكرث من �أن تعد.

((( ِم َراء� :شك( .م).
((( ال َّز ْمنى :جمع « َز ِمن» وهو �صاحب العاهة( .م).
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أنا�سا
هذا وللجمعية الإن�سانية ٍ
م�ساع حميدة ال�ستنقاذ الغرقى ،ف�إنها ت�ستخدم � ً
ال�ستخراج الغارقني ب�آالت خم�صو�صة ،وتبذل جهدها يف مداواتهم و�شفائهم ،وجتود
باجلوائز على كل من ينقذ �أخاه يف الب�شرية ،وكذلك يوجد جمعية لإغاثة الذين ي�صابون
بالنار ،ويف كري�ست ه�سبيتال يربي �أكرث من �ألف ولد ،وقُل كذلك يف الباقي ،اهـ.
قال �صاحب الكتاب الذي منه نقلت� :إن جملة امل�ست�شفيات واملن�ش�آت
اخلريية من عند لندرة وما يليها �إىل حد كرينت�ش ،وهي على ع�شرين دقيقة من لندرة
ال تنق�ص عن �أربعمائة و�أحد وت�سعني حمالًّ ،وتف�صيلها كما ي�أتي:
م�ست�شفيات عمومية

12

موزعات خم�صو�صة لأدواء كاجلدري وال�سل ونحوهما

50

موزعات عمومية (وهي املوا�ضع يعطى منها الدواء)

35

جمعيات ومن�ش�آت حلفظ احلياة والأدب وح�سن ال�سرية

12

جمعيات ملنع اجلرائر وال�شر

18

جمعيات لإغاثة الذين هم يف ال�ضيق والفاقة( )1على العموم

14

جمعيات نظريها على اخل�صو�ص

12

جمعيات مل�ساعدة ذوي الكد والكدح

14

جمعيات لل�صم والبكم والعمي

11

مدار�س وم�ست�شفيات وحمال لل�صدقة على العاجزين من ال َه َرم

()2

( )1الفاقة :الفقر( .م).
( )2ال َه َرم :كِ برَ ال�سن( .م).
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جمعيات خريية جتري �أرزا ًقا عمومية مما يعرف عند العامة بعلوفة

16

جمعيات خريية خا�صة بطبقات من النا�س خم�صو�صة

74

م�ست�شفيات للأيتام ولغريهم من الأوالد املخذولني

31

حمال للرتبية والتعليم

10

حمال �أخرى مثلها

4

جمعيات للمدار�س والكتب الدينية وم�ساعدة الكنائ�س وعيادة املر�ضى

40

جمعيات للتوراة والإجنيل واملر�سلني

35

تبلغ م�صاريفها يف وجوه م�ساعيها املتنوعة يف كل �سنة  1.774.733لرية،
أي�ضا� :إن
يجمع منها �أكرث من مليون من املتطوعني لفعل اخلري .ا.هـ .ويقال � ً
جملة ما ف َُّرق على الفقراء يف بالد الإنكليز من �سنة � 1816إىل �سنة  1849بلغ
مائتي مليون لرية .و�إيراد امل�ست�شفيات الكبار من الوقف وعدتها �أربعة ع�شر يبلغ
.109.687
ويقال �إن يف م�ست�شفى �صان برثولومي ي�صرف كل �سنة نحو ثالثمائة لرية
ثمن خمر ت�سقى للمر�ضى ،ونحو  2000رطل من زيت اخلروع ،و 200كالن
من الأرواح ثمن الكالن � 17شلي ًنا ،وِ 12ط ًّنا من بزر الكتان ،و 1.000رطل
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(((
قنطارا من امللح و 5.000يارد من البفت للربائط ،و 29.700
من ال�سنا  ،وً 27
(((
الرب((( ،و 50رط ًال من الع�شبة يف كل �أ�سبوع ،وق�س
ُعلْقة  ،وطن ون�صف من ُّ
على ذلك ،وم�صروف م�ست�شفى كرينج يف ال�سنة ع�شرون �ألف لرية.

ويف هذه ال�سنة �صرف على التعليم يف بريتانيا  541.223لرية ،وعلى العلوم
والفنون  73.855لرية ،وملا �س َّنت الإنكليز حترير الرقيق يف �سنة  1838تطوعوا بع�شرين
تعوي�ضا ملواليهم ،وبلغ ما جمع لهم يف لندرة يف عام واحد 1.360.464
مليون لرية ً
ويف �سنة  1848كان منهم يف امل�ست�شفيات  ،56.323منهم  9.588نغ ًال �أمهاتهم يف
امل�ست�شفى ،و � 4.175أمهاتهم يف اخلارج .وجميع اجلمعيات تنال مد ًدا من امللكة
ومن زوجها ،وعلى قدر هذه اجلمعيات املتواطئة على الرب والإح�سان ،ف�إذا ر�أيت
الفقراء يف لندرة توهمت �أن لي�س �أحد فيها يعمل اخلري ،ف�إنك ترى ن�ساء مي�شني على
وكثريا ما تراهن
الثلج حافيات ب�أخالق ثياب يظهر منها موا�ضع كثرية من �أبدانهنً ،
يلتقطن اجلذور من الطرق ونفاية ما يرمى به من الطعام من الديار.
وال يباح للفقري هنا �أن يتكفف ،و�إذا وجد �أحد ال�شرطة �إن�سانًا ما ًّدا كفه �أخذه
و�أودعه ال�سجن ،غري �أن بع�ضهم ال يتحرج من ذلك لي ًال �إذا علم �أن ال�شرطي لن
((( ال�سنا :حبوب ال�شمر( .م).
((( العلقة :كل ما ي�أكله الإن�سان قبل وجبة الطعام( .م).
أي�ضا ما يطبخ من التمر والعنب( .م).
((( الرب :ع�صارة التمر املطبوخة ،وهو � ً
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وخ�صو�صا ن�ساء �إرالند ،فهن يجرين مع
يب�صره ،و�أكرث من يفعل ذلك الن�ساء،
ً
املارين ،ويلحفن يف الطلب �إحلاف الغرمي((( ،ف�إذا مل تنل �إحداهن �شي ًئا من غرميها
لعنته وان�صرفت ،وكذلك ال يباح لأحد �أن يك�سب ما ًال بغري الوجه الذي ي�ؤهله �إىل
ذلك ،فال ي�سوغ مث ًال لأحد �أن يتعاطى الطب وهو جاهل به� ،أو �صنعة من ال�صنائع
من دون �أن ي�أخذها عن �آخر ،وي�شهد له �أ�ستاذه ب�أنه �أتقنها ،ولكن هم يف ذلك �أقل
�ضبطًا وحتر ًزا من الفرن�سيني ،و�أكرث عر�ضة للتدجيل واملخرقة.
وبقي يل هنا �أن �أقول� :إن زي الأوالد الذين يف املدار�س وامل�ست�شفيات اخلريية
بهذه املدينة من �أقبح ما يكون ،ف�إن الأوالد الذين يف بلوكوت �سكول �أعني مدر�سة
الرداء الكحلي ،وهي من �أ�شهر املدار�س ،يلب�سون �أردية من هذا اللون طويلة �إىل
�أو�ساط �سوقهم ،ويتحزمون باجللد كالرهبان عندنا ،ولهم جوارب ُ�ص ْفر ،وال تزال
ر�ؤو�سهم مك�شوفة �صي ًفا و�شتاء ،مع �أنهم من �أبناء الو�سط ،ف�أين هم من �أوالد مدار�س
باري�س الذين يلب�سون لبا�س �ضباط الع�سكر ،فتح�سب ك ًّال منهم �ضابطًا �أو �ضويبطا؟!
خا�صا باخلدمة وال�صبيان،
ويقال� :إن اللون الكحلي يف بالد الإنكليز كان يف ال�سابق ًّ
فلم يكن �أحد من اخلا�صة ي�ستليقه لنف�سه ،حتى ا�ستعملته �ضباط الع�ساكر البحرية
�أو ًال ،ف�صار مرغوبًا فيه ثم ا�ستعمله الوك�س وهم فرقة من الأ�شراف من �أهل املجل�س،
خا�صا بالعظماء والنبالء.
ف�صار الآن ًّ
((( الإحلاف :الإحلاح .والغرمي :الدائن الذي له مال عند الآخرين( .م).
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وذكر م�ؤلف �أبجدية الأوقات جماعة تعرف بجمعية الببل ،قال :من �ش�أن هذه
ال�س ْحت
اجلمعية يف فرن�سا و�إنكلرتة جمع الأموال ملقا�صد خيالية على �أي وجه من ُّ
كان ،وغري مرة تقع يف ال َع َنت و�سوء العاقبة ،وقد انهمكت ب�إنكلرتة يف هذه الأيام يف
ر�أ�س مال بلغ ثالثمائة مليون لرية .اهـ.
واحلا�صل �أن يف لندرة جمعيات كثرية للخري وال�شر ،وكل ما يدار فيها من
امل�صالح اجل�سيمة وامل�ساعي اجلليلة ،ف�إنه يكون بوا�سطة جماعة ال بوا�سطة الدولة،
بخالف م�صالح باري�س كما �سبقت الإ�شارة �إليه ،و�أقدم جمعية للتجارة هي اجلمعية
امل�سماة �ستيل يارد ،كان انعقادها يف �سنة  ،1232و�أقدمهن يف امل�ساعي الدينية
جمعية انت�شار املعارف امل�سيحية ،كان انعقادها يف �سنة  ،1698ويف ال�ستي وحدها
�إحدى وت�سعون جلنة �أي كومبانية ،لأ�صناف التجارة واملبايعة ،منها اثنتا ع�شرة جلنة
تنعت بالهونورابل �أي املكرمة.
ال�شرطة يف لندرة وباري�س

ونهارا ،ويف
ويف لندرة نحو �سبعة �آالف �شرطي ،وهم يتناوبون ع�س املدينة لي ًال ً
كل طريق �شرطيان منهم يف كل طرف واحد ،وهم على غاية من النظافة والو�ضاءة
وال يكون مع ال�شرطي �سالح ،بخالف �شرطة باري�س ،و�إمنا يكون بيده ع�صا ق�صرية
عليها �صورة التاج ،ف�إذا ع�صاه �أحد من ذوي ال�شرور �ألقاها عليه �إيجابًا للطاعة ،فال
�شخ�صا عن بعد
ميكن بعدها اخلالف ،ويكون معه فانو�س م�ضلع ،ف�إذا �أراد �أن يتعرف ً
�أداره فوقع النور على وجهه ،حتى يراه ك�أنه بجنبه ،وال ي�سمح لل�شرطي ب�أن يتعاطى
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الدخان يف حال مبا�شرته اخلدمة ،خالفًا ل�شرطة مر�سيلية وغريها ،وال �أن يلطا((( من
املطر �أو الثلج ،وال �أن يرفع فوق ر�أ�سه ظلة تقيه منهما �أو من ال�شم�س.
ومن ه�ؤالء ال�شرطة من يتزيا بزي العامة ،حتى ال يكون معروفًا وي�سمى
الثقاف ،ويجب على كل منهم �أن يتعهد �أبواب الديار واحلوانيت ليالً ،ليعلم هل
هي محُ ْ كمة القفل �أو ال؟ ف�إذا ر�أى �أحدها غري مقفل نبه مالكها عليه ،و�أن ينظر
�إىل �أنوار الغاز يف املوا�ضع املذكورة وينبه على �إطفائها بعد فوات الوقت ،و�أن مينع
من رمي املياه القذرة وغريها من ال�شبابيك ،ويي�سر املرور يف الطرق للما�شني
والراكبني ،و�أن يبذل جهده يف ف�ض اجلموع ومنع اخل�صام يف الطرق ،ويف �إزالة
كل ما يخل باحلياء والأدب.
ولي�س له �أن يدخل البيوت �إال با�ستدعاء �سكانها ،وقد يدخلها يف بع�ض
الأحوال ب�أمر رئي�س الديوان ،وذلك عند التفتي�ش على �أ�شياء مهمة ،و�إذا طلب
منه �أحد �أن ُيد ّلَّه على طريق �أو دار فال ي�ألو((( جه ًدا يف �إر�شاده ،ويجب عليه �أن
يتعرف �أهل ال�شرور وامل�ساوئ ويراقبهم ،وال�سيما �إذا اجتمع منهم اثنان �أو ثالثة،
و�إذا �أراد �أحد مث ًال �أن ي�شرتي �شي ًئا من حانوت �أو ي�ستكري((( عاجلة فامتنع
نفيا للمحاباة ،ويجب
مالك ال�شيء من بيعه �أو �إكرائه فلل�شرطي �أن يلزمه بذلك ً
((( يلطا :يلج�أ �إىل �صخرة �أو غار( .م).
((( ي�ألو :يق�صر( .م).
((( ي�ستكري :ي�ؤجر( .م).
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ح�ضور واحد �أو �أكرث من ال�شرطة يف جميع املحال التي يكرث انتياب النا�س �إليها
من ًعا ملا ع�سى �أن يحدث من اجللبة واخل�صام.
ال�شرطي يتبو�أ مو�ض ًعا يف داخل املحل ،و�أما يف لندرة
�أما يف باري�س ف�إن
َّ
أي�ضا للتفرج ك�آحاد النا�س ،ولكن
خارجا �أو يف دهليز املحل ،ورمبا دخل � ً
ف�إنه يقف ً
أي�ضا �أن مينع الفقراء من
حده يف ذلك معروف عند املنتابني ،ويجب على
ال�شرطي � ً
َّ
ِّ
التكفف((( يف الطرق� ،أو من اال�ضطجاع �أمام الأبواب ويف الأماكن املطروقة(((،
و�إذا وجد ول ًدا تائ ًها عن م�أواه �أر�شده �إليه ،ف�إن مل يعلم له م�أوى �آواه يف ديوان
ال�شرطة ،وكتب ا�سمه و�صفته يف �صحف الأخبار حتى ي�أتي من ين�شده ،و�إذا بلغه
�أحد الأهلني �شكوى عن ل�ص �أو ذي عدوان تتبع الل�ص واملتعدي حتى يثقفهما،
ٍ
فحينئذ ي�ستدعي
�شر�سا؛
ف�إذا وجد املذنب �ساقه �إىل الديوان برفق� ،إال �إذا كان ً
ب�شرطي �آخر لإعانته ،ويكون معه �آلة ي�صوت بها لإح�ضار من ا�ستدعى به.
أي�ضا �أن يرى الكالب مقيدة ،وال�سيما يف زمن ال�صيف ،و�أن مينع
وعليه � ً
ظاهرا �أو خفية ،ومن �أذى احليوانات وحتميلها ما ال
الرعية من حمل ال�سالح ً
تطيق ،ويجب على كل منهم �أن يكون معه كتاب فيه �أ�سماء الطرق امل�سلوكة،
واملوا�ضع امل�شهورةَ ،و َح ُّد �أجرة العواجل حتى يف�صل ما بني الغرميني و�أن يعرف
�صباحا ينظر رئي�س ال�شرطة يف
قدر امل�سافة من طريق �إىل غريها ،ويف كل يوم ً
((( التكفف :طلب املال من املارة يف الطرق( .م).
((( املطروقة :التي ُي�سار فيها( .م).
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ملبو�س امل�ستخدمني يف هذا الديوان ،وفيما يلزم �إبقا�ؤه نظي ًفا ف�إذا ر�أي �أح ًدا منهم
قد �أهمل نظافة �شيء �أو ت�صليحه غ ََّرمه على ذلك ،ويف يوم الأربعاء يكون تفتي�ش
عا ٌّم على املالب�س ،ومرتب ال�شرطي يف لندرة من �ستة ع�شرة �شلي ًنا يف الأ�سبوع
�إىل خم�سة وثالثني ،و�أكرثهم ميوت بداء ال�صدر من طول الوقوف ،وهم �أنفع طائفة
للمدينة والنا�س.
ويف اجلملة ف�إن �شرطة لندرة خري من �شرطة باري�س؛ ف�إن ُجلَّ ه�ؤالء من
الفالحني ،وهم على غاية من الفظاظة والتكرب ،وال�سيما الذين يلب�سون برنيطة
نابوليون ،ويف �سنة  1848بلغ عدد ال�شرطة يف �إنكلرتة ووال�س � ،2.716أكرثهم يف
�إنكلرتا ،وبلغت م�صاريفهم  163.944لرية ،منها  131.202مرتب وظائف لهم،
و 32.744لدواع اقت�ضتها ال�ضرورة ،وبلغت م�صاريفهم يف �سنة  ،434.081 :56لكن
عددهم زاد على ما تقدم ،ويف لندرة ثالث فرق من امل�شاة ،وكتيبتان من الفر�سان،
وه�ؤالء الفر�سان نخبة من جميع اململكة ،فهم على غاية من اجلمال واالعتدال ،ف�إذا
نفرا ح�سبته رئي�س ع�سكر ،ولهم �سراويل من جلد �أبي�ض وجزم طويلة
ر�أيت منهم ً
تفوت ركبهم ،وعامة ن�ساء لندرة من ال�سفلة يذهنب معهم جمانًا.
املقاهي واملطاعم وامل�سارح والأوبرا يف لندرة

وفيها  600مو�ضع للأكل و 900مو�ضع للقهوة ،و  18مل ًهى  -وهو امل�سمى
ثياطرا � -أعظمها امللهى الكائن يف هاي ماركت ،يقال �إنه �أكرب ملهى يف
عندهم ً
الدنيا ،ومثله �أو �أكرب منه ملهى مبيالن يف �إيطاليا ،ي�سمى (ال�سكاال) ،كان بنا�ؤه يف
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�سنة  1790عن ر�سم رجل من النم�سا ،ثم غري بع�ض التغيري يف �سنة  ،1818و�أكري
بع�ض �أكنانه العليا بثمانية �آالف لرية ،وبع�ض مقاعده يف احل�ضي�ض ب�أربعة �آالف ،ومن
ذلك الأوبرة الطليانية امللوكية يف كافن كاردن� ،أ�س�س يف �سنة  ،1808وفتحت يف
�سنة  ،1809واقت�ضى لإن�شائها وتهيئتها مبالغ وافرة ،وبلغ م�صروف حمل الغناء  -يف
�سنة  33.359 - 48لرية ،وحمل الرق�ص  8.105لريات ،وحمل املو�سيقى 10.048
لرية ،و�صرف على الآالتية  7.000لرية ،و�إجارته يف العام  6.000لرية ،وا�ستخدمت
فيه امر�أة العبة من الفرن�سي�س على ثمانية �أ�شهر مببلغ  12.500لرية ،وح�سب �أن
نفقته يف كل ليلة بلغت  845لرية ،وقد احرتق الآن ثم ُب ِن َي.
و�أقدم ملهى بلندرة هو امل�سمى «دروري الن ثياطر» ولكن بناءه غري قدمي ،ف�إنه
أخ�سها املحل امل�سمى «فيكطوريا» ثياطر كما �أن
�أُحرق مرتني وهدم مرة واحدة ،و� ُّ
«فيكطوريا بارك» هو �أخ�س الغيا�ض« ،وفيكطوريا كايف َهو�س» �أخ�س حمال القهوة،
ٍ
وحينئذ ميكن للغني وال�صعلوك �أن
و�أكرث موا�ضع اللهو هذه ت�شرف بح�ضرة امللكة،
يراها وزوجها و�أوالدها� ،إال �أن الغالب �أنه متى ذهبت �إىل ملهى ما ،تناف�س النا�س يف
يتب َّو�ؤها �إال �أهل اال�ستطاعة ،ورمبا �أرخيت
الذهاب �إليه ،فتغلو املقاعد بحيث ال يعود َ
�ستارة املحل الذي تقعد فيه ،ولي�س ح�ضورها مبانع مما �ألفه الالعبون واملتفرجون ،فقد
�شاهدت مرة بح�ضرة زوجها و�أوالدها زمرة الالعبني مقبلني بع�صي عليها �أ�صناف
كثرية خ�سي�سة من جملتها زوج نعال.

423

الكالم عن لندن �أو لندرة

423

واعلم �أن التمثيل يف امللهى يتجاذبه نوعان من التاريخ والأدب وفيه متثل
احلوادث والوقائع املا�ضية ،فت�صري ك�أنها م�شاهدة بالعيان ،وفيه تن�شد الأ�شعار الرائقة
(((
والق�صائد البليغة ،ويقع من املحاورات الأدبية ِج ًّدا وهز ًال ما ُي َ�س َّرى به عن الثكلى
حزنها ،وكل ما يقال فيه فهو من الكالم الف�صيح الذي ت�ستعمله علما�ؤهم و�أدبا�ؤهم،
ف�إن �أعظم �شعراء الإفرجن �ألفوا فيه ،وما من خطيب ِم ْ�ص َقع((( �أو �أديب بارع �إال ود َّون
�شي ًئا من هذه املحاورات.
ومن طريقة الالعبني فيه �أن يخ�ص�صوا كل �شخ�ص منهم بحال ،فمن كان
مديد القامة جهري ال�صوت �أبتع((( ،خ�ص�صوه ب�أن ميثل الأمور التي فيها حما�سة
رخ�صا خ�ص مبا �ش�أنه اال�ست�شفاع واملالطفة والتملق،
ووعيد وتذمري ،ومن كان لطي ًفا ً
ومن كان ُح ُزقَّة ُخ َّ�ص بالأمور ال�سخرية امل�ضحكة ،وق�س على ذلك ،ولو عرفت قدر
جدا ،ف�إن ك ًّال منهم يحفظ من
ما ي�سرده ه�ؤالء الالعبون عن ظهر القلب لأعظمته ًّ
حجما من ديوان املتنبي ،وال يكاد �أحدهم يتلعثم يف
الق�ص�ص والنوادر ما يكون �أكرب ً
�شخ�صا بيده الكتاب الذي حتفظ منه تلك احلكايات يف مكان،
عبارة ،وقد يوارون ً
حتى �إذا ذ َِهلَ املتكلم عن �شيء رده ،ولكن وقوع ذلك نادر ،ويقال� :إن ه�ؤالء
عي يف غريه.
الف�صحاء يف ملعبهم �أولو ٍّ
((( الثكلى :الأم التي فقدت ولدها( .م).
((( ِم ْ�صقع :بليغ( .م).
((( �أبتع :طويل العنق( .م).
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ويف هذه املوا�ضع من الآالت والأدوات واملناظر ما يحري الناظر ،لأنه على
قدر اختالف الوقائع واحلوادث ينبغي �أن يكون اختالف الأدوات الالزمة لتمثيلها،
مثال ذلك �إذا �أُريد متثيل ما جرى بني ال�سمو�أل وبني احلارث بن ظامل حني طلب
منه �أن ي�سلمه الدروع التي كان �أودعها عنده امر�ؤ القي�س ،ن�صبوا مكانًا �شبي ًها بالقلعة
الب�سا
وجاءوا بدروع و�سيوف و�شخ�صني مثيلي امرئ القي�س وال�سمو�أل ،فيكون هذا ً
لبا�س املالزم لبيته امل�شتغل ب�أمور نف�سه ،وذاك بلبا�س البطل املحارب املُ ْز ِم ْع((( على
ال�سفر ،وي�شرع ال�شخ�ص املمثل المرئ القي�س يف �أن يخاطب الآخر ب�أنه قام له َه ٌّم
يف النف�س ،ا�ضطره �إىل مفارقة الوطن ومباينة ال�سكن ،ف�إن املعايل ال ُت ْدرك �إال بجهد
النف�س واملخاطرة و�إزالة امل�صون من النفائ�س والرغائب وما �أ�شبه ذلك من الكالم
احلكمي ،وين�شد يف خالل ذلك �أبيا ًتا يتمثل بها كقول املتنبي مثالً:
ُتر ِ
ين �إِ ْد َر َ
ي�ص ًة
اك امل َعايل َر ِخ َ
ِيد َ

َو َال ُب َّد ُدونَ ال�شَّ ْه ِد ِم ْن �إب ِر ال َّن ْح ِل

�أو قول الآخر:
البح َر َم ْن َط َل َب اللآيل
َي ُغ ُ
و�ص ْ

((( املُز ِم ْع :املُ ْق ِدم( .م).

َو َم ْن َرا َم ال ُع َلى َ�س ِه َر ال َّليايل
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ويت�أوه يف �أثناء اخلطاب ويحرك ر�أ�سه ،وينظر نظر املبتئ�س ال�شافن �إىل �أن
يفرغ من الإن�شاد ،والنا�س من�صتون ال ت�سمع لأحد منهم ن�أمة((( ،ثم ي�أتي بالأدرع
وال�سالح وي�سلمها لل�سمو�أل ،في�أخذها منه ،وبعد �أن يتوادعا وين�شد كلٌّ منهما
دعاء ل�صاحبه على ما يقت�ضيه املقام ،يدخل ال�سمو�أل ح�صنه ،و ُي ْر َخى
�أبيا ًتا ً
احلجاب ،وبعد قليل ُي ْرفَع ،وي�أتي ال�شخ�ص املمثل به احلارث بلبا�س فاخر يدل
على �صفته ،ومعه جند و�أعوان �شاكي ال�سالح ،ويطلب الدروع من ال�سمو�أل وهو
متهدد له ومتوعد ،ويتمثل ب�أبيات تدل على �شدة بط�شه و�سطوته بني �أقرانه كقول
الفرزدق مثالً:
وك َّنا �إذا ا َ
ُ
جل َّب ُار َ�ص َّع َر َخ َّد ُه

يم الأَ َخا ِد ُع
َ�ض َر ْب َنا ُه َح َّتى َت ْ�س َت ِق َ

()2

�أو كقول املتنبي:
ا َ
والب ْي َدا ُء َت ْ�ش َه ُد يل
خل ْي ُل وال َّل ْي ُل َ

ا�س وال َق َل ُم
وال�س ْي ُف وال ِق َر َط ُ
والر ْم ُح َّ
ُّ

فيجيبه ال�سمو�أل من ح�صنه باملنع ،وين�شد �أبيا ًتا تدل على وفائه و�صدق نيته
و�شرف نف�سه ،ثم تدور بينهما املحاورة �إىل �أن يقنط احلارث من �أخذ الدروع ،فيعمد
�إىل ابن ال�سمو�أل في�أخذه ويذبحه مبر�أى منه ،وهنا يرخي ال�سجف((( .وبعد قليل
يظهر ال�سمو�أل وبيده الدروع ،ويذهب بها �إىل �أقارب امرئ القي�س ،وي�سلمها لهم،
((( ن�أمة� :صوت خفيف( .م).
�صعر خده :رفعه تكبرَّ ًا .والأخادع مفردها الأخدع :وهو �أحد عرقني يف جانبي العنق( .م).
(َّ )2
((( ال�سجف :ال�ستار( .م).
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وين�شد �أبياته امل�شهورة ،وهنا يتم الف�صل .وهذا التمثيل يجري يف �أكرث من �ساعة ملا
يتخلله من املحاورات كما ذكرنا ولي�س اخلرب كالعيان.
ثم �إن التمثيل عندهم على نوعني :الأول :متثيل ما يحزن من نحو احلروب
و�أخذ الث�أر ،ويقال له عندهم( :تراجيدي) ،والثاين :وهو عك�سه ويقال له( :كوميدي)،
وكالهما يعدان من الأدبيات غري �أن النوع الثاين يكرث فيه التوريات واملواربات
والتجني�س ،ولغة الإنكليز فيما �أظن �أطوع على ذلك من غريها ،و�إن اللغات يف هذه
بع�ضا �إال �أن احلركات والإ�شارات جميعها
املالعب و�إن اختلفت وف�ضل بع�ضها ً
واحدة ،و�أ�شهر الالعبني عند الإفرجن �أهل �إيطاليا ،ولعل ذلك بالنظر �إىل الإن�شاد
والغناء ،ف�إن اللغة الطليانية �أطوع على الغناء من غريها؛ لكرثة ما فيها من احلركات.
وهم �أول من �أحيا طريقة الرتاجيدي ،وذلك يف القرن ال�ساد�س ع�شر ،ولكنهم
كانوا يحفظون النغم عن ظهر القلب كما هي العادة عندنا الآن ،ثم اقتدى بهم �أهل
فرن�سا ،لكن احللوق ٍ
وقتئذ كانت مثل العقول غليظة جافية ،و�أول من �أَلَّف يف هذا
الفن من اليونان �أوروبيدو�س ،وذلك قبل امليالد ب�أربعمائة وثمانني �سنة ،ف�أما يف متثيل
املحزنات ونحوها يف خفة احلركات واللباقة ،فاملزية لأهل فرن�سا والإنكليز تبع لهم،
ف�أما يف امل�ضحكات فه�ؤالء هم املتبوعون وذلك ِل�س َع ِة لغتهم.
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ومن العجب هنا �أنه مع ما يظهر يف وجوه الإنكليز من العبو�س واالنقبا�ض،
ف�إن ل�سانهم �أدعى �إىل َالب ْ�سط وال�ضحك من �أل�سنة �سائر الإفرجن .ومن الطليانيني من
ين�شد يف هذه املوا�ضع �أبيا ًتا بل ق�صائد على البديهة ب�أن يختار �أحد احلا�ضرين لفظة،
ويقول للاّ عب� :أن�شد �أبيا ًتا على هذا َّالر ِوي((( ،فين�شده دون توقف ،وقد �سمعت
�أحد الإنكليز ين�شد �أبيا ًتا زعم �أنه ُم ْرتجَ ِ ُلها ،وذلك ب�أن ي�صف مث ًال �أحد احلا�ضرين ب�أنه
لبا�سا بلون كذا� ،أو �أن بيده ع�صا� ،أو �أنه متكئ ،وعند التحقيق علم �أنه �إمنا كان
الب�س ً
راويا لها فقط ،على �أن ارجتال ال�شعر عند �أي جيل كان من الإفرجن هَينِّ  ،لأن كالمهم
ً
كله جمزوم �أي خال عن الإعراب ،ولي�س بني الكالم املتعارف عند خا�صتهم وبني
كالم الكتب من فرق كبري� ،إال �أن يقال� :إن مهابة اجلمع ُت ْف ِحم((( ال�شاعر ،غري �أن
َم ْن �أَ ِلف ر�ؤية اجلموع يف كل ليلة ت�ساوى عندهم قلهم وكرثهم ،فمثله كمثل العائم
يف البحر ي�ستوي عنده قامو�سه و�ضح�ضاحه(((.
وعلى كل حال لهم املزية الكربى يف كرثة احلفظ ،ويف ح�سن الأداء ،ثم �إنه
كما ُيتعلم من هذه امل�شاهد كثري من املحامد واملكارم والف�صاحة واخلطابة كذلك
كثريا من احليل والأ�سباب املو�صلة �إىل
يتعلم املرتددون عليها وال�سيما الن�ساء ً
الو�صال وتبديل البعولة بالع�شاق؛ ملا يرين من فتور الزوج وحرارة العا�شق املمثلني
الروي :حرف القافية( .م).
((( ّ
ِ
ِ
((( ُت ْفحمُ :ت ْ�سكت (م).
((( قامو�سه :كرثة مائه .و�ضح�ضاحه :قلة مائه( .م).
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وخ�صو�صا تكلف العجب والتيه من الالعبات على الرجال ،ف�إنهن
ن�صب �أعينهن،
ً
يبدين من هذه احلركات وال�صفات ما يغري كل امر�أة مبحاكاتهن.
وكذلك الالعبون يبدون من احلما�سة والتجرب ما ي�شوق كل امر�أة �إىل �أن
يكون لها بعل �أو عا�شق نظريه ،وال�سيما حني يلب�سون الديباج ويتقلدون ال�سيوف
وي�أمرون وينهون ،و�أعظم ما يعجب الن�ساء من تلك املناظر هو �أن َي َر ْي َن الرجال
يت�ضاربون بال�سيوف ونحوها� ،أو �أن ي�أخذوا ث�أرهم ممن افرتى على ُح َر ِمهم ،وقد َت ْل ِب ُ�س
الرجال يف هذه املالعب مالب�س الن�ساء والن�ساء مالب�س الرجال ،و�أح�سن ما تبدو
الكمي((( ،وعلى ر�أ�سها خوذة ،ويف الواقع ف�إن كل ما
املر�أة به ما �إذا لب�ست لبا�س ّ
يلب�س هناك يليق بهن.
ومن �أعجب ما يرى من �أحوال ه�ؤالء الالعبني والالعبات هو �أن ال�شيخ
منهم َي َت َف َّتى يف زيه و�أطواره وكالمه ،حتى ال حت�سبه �إال فتى ،والفتى يت�شيخ
هما هر ًما ،فلو ظهرا يف املرة الآتية ما عرفت منهم �أح ًدا ،بل يغريون
بحيث حت�سبه ًّ
أي�ضا �أ�صواتهم ولهجتهم و�سحنتهم و�شعورهم ،ويتحادبون ويتعارجون ويتمار�ضون
� ً
ويتناومون ويتعامون ويت�ساكرون ويتباكون ويت�ضاحكون ويتحامقون ويتجانون،
ويحاكون امللوك والق�ضاة والعلماء والأطباء والفقهاء واملتحذلقني واحلمقى ،وكل
أمريا
�صنف من النا�س ،ومن �أعظم ما �أ�ضحكني من حماكاة التثا�ؤب متثيلهم � ً
((( َ
الك ِم ّي :الالب�س ال�سالح وقيل هو ال�شجاع اجلريء( .م).
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من �أمراء باري�س ،قدم �إىل لندرة ،وا�ستوخم هواءها ،فكان كلما قال كلمة تثاءب
وتناع�س� ،إ�شارة �إىل �أن هواء البالد قد ثقل عليه.
و�إن جميع الإنكليز ذووا وجوه كاحلة ،ومن يرهم �أول وهلة فرمبا ح�سدهم
�أو متنى �أن يكون يف زمرتهم� ،إذ يراهم مغازلني للن�ساء احل�سان ،ومرتدين باللبا�س
الفاخر ،ورمبا �أكلوا يف امللعب الطعام ال َق ِد ّي((( ،و�شربوا ال�شراب اللذيذ� ،إال �أنه
عند الرتوي يعلم �أن حرفتهم لمَ ِن �أ�شقى احلرف ،لأن الالعب يلزمه �أن يعيد لعبته
عدة ليال متتالية كما هي ،وكذا املغني واملن�شد ،وال�شيء �إذا تكرر تكرج((( ،ورمبا
لزمهم يف الليايل الباردة �أن يلب�سوا الثياب الرقيقة ،ويف ال�صيف عك�س ذلك،
وخ�صو�صا �أنهم يعلمون من �أنف�سهم �أنهم � ْإن هم �إال م�ست�أجرون ،و�أن �إ�ستربقهم �إن
ً
هو �إال عارية َو ْهي عار.
غالبا يف ال�ساعة ال�سابعة
وحيث قد جرت العادة ب�أن ابتداء اللعب يكون ً
وختامه بعد احلادية ع�شرة ،كان كثري من �ألعابهم �سخي ًفا ،فلو ق�صروا الوقت
و�أجادوا اللعب لكان �أوىل ،وهذا كالتزام بع�ض امل�ؤلفني عندهم لنوع ي�سمى نوفل
وهو �أن يجعلوا الكتاب ثالثة جملدات ،في�سف�سفون ويدنقون((( ،وي�أتون بالغث
وال�سمني ،وقد ر�أيت غري مرة امر�أة تربز يف ثياب رثة ،ثم تغ�سل وجهها ومت�شط
((( الطعام القدي :الطعام الطيب الطعم( .م).
((( تكرج :ف�سد( .م).
((( ي�سف�سف ويدنق :يتتبع �صغائر الأمور( .م).
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أنا�سا كثريين يحرمون
�شعرها ،والنا�س ُي ْغربون من ذلك يف ال�ضحك ،و�أعرف � ً
�أنف�سهم من لذة الأكل وال�شرب حتى ميكنهم م�شاهدة هذه املالهي ،وال ميلون
من �أن ينظروا متثيل واقعة واحدة عدة مرار.
ويف الواقع ف�إن ن�صف متثيلهم �إمنا هو ُهزء باملتزوجني ،وكذلك �أكره من متثيلهم
أ�شعارا فيها حما�سة ووعيد ،وكذا يجعلون
�أنهم يجعلون املر�أة ال�ضعيفة ال�صوت تن�شد � ً
الإن�سان م�شرتكًا� ،أي يحدث نف�سه فيقول املحب مث ًال وقد �أعيته احليلة يف و�صال
علي مذاهب الآمال ،فلم يبق يل �إال هذه
حمبوبته« :كيف �أفعل الآن وقد ُ�س َّدت َّ
الو�سيلة ،وهي كذا وكذا» �أو يقول �أنا ال �أ�ستحم الليلة قبل �أن �أنام .وكذلك �أ�ستحمق
بروز املر�أة مث ًال يف امللعب وبيدها كنارة �أو �آلة �أخرى للطرب وال تعزف بها ،و�إمنا يعزف
عنها بع�ض العازفني من حتت امللعب ،وهي مع ذلك متر يدها على الآلة وتوهم النا�س
�أن ال�صوت خارج من �آلتها.
وبودي لو كانت العرب نقلت عن اليونانيني �شي ًئا من هذه املحاورات كما
نقلوا عنهم الفل�سفة� ،أو �أنهم �ألفوا فيها ،وال يبعد عندي �أن �شعراء العرب حني كانوا
يتنا�شدون الأ�شعار يف عكاظ كانوا يجرونها على وجه يك�سبها حوكًا((( يف النفو�س مع
اقرتانها باحلركات والإ�شارات ،وال�شك �أن يف هذا التمثيل يكت�سب كالم ال�شاعر
رون ًقا �أكرث مما لو بقي يف الكتب �أو �إن�شاد جمرد �إن�شاد .وال�شك �أن مبد�أ املالهي
ر�سوخا( .م).
((( حوكًاً :
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عند اليونانيني كان مثل اجتماع العرب يف عكاظ ثم تو�سعوا بها ،ف�إن جميع العلوم
والفنون بل الأديان نف�سها تكون يف مبدئها �ضعيفة.
ومن �أنواع هذه الألعاب اللعب الذي يقال له :بنطوميم ،وهو لعب بالإ�شارة
واحلركة من دون حماورة ،وال يلعب فيه الرجال والن�ساء �إال مبا ي�ضحك وي�سر ،والواقع
حد وتعريف
�أن للإ�شارات �شجونًا وفنونًا �أكرث من الكالم ،وال تكاد تدخل حتت ٍّ
وال تنتهي �إىل مدى ،و�أح�سن هذه الأ�ضاحيك ما وقع بعد عيد امليالدِ ،
و�ص َفتها �أن
يربز رجالن �أو �أكرث بلبا�س �سخرية ،و�آخرون عليهم لبا�س ُمذَ َّهب يف هيئة اجل�سم،
ون�ساء ب�أيديهن �شبه ع�صا ال�ساحر ،وهن بلبا�س الرق�ص ،فكلما �ضربت املر�أة بالع�صا
على احلائط خرج منه �شيء �أو ان�شق� ،أو على �صندوق انفتح وا�ستحال �إىل هيئة
�أخرى ،وقد جيء مرة بقف�ص كبري فيه �صورة ديكني ،ف�ضربته امر�أة بالع�صا ف�إذا هو
قد ا�ستحال �إىل عاجلة((( مليحة مزخرفة ف�سارت فيها ،ورمبا انقلب املكان كله ب�سقفه
وحيطانه و�أثاثه فا�ستحال بي ًتا بديع اال�ستحكام ،ورمبا ر�أيت كل ما فيه يدور ويتحرك �أو
ي�صعد يف اجلو ويغيب عن النظر.
ومن �أح�سن ما ر�أيته يف هذه املوا�ضع على كرثة ترددي �إليها متثيلهم فتح
الإ�سبانيوليني مدينة بريو يف �أمرييكا ،واجتماع �أهلها يف هيكل لهم ي�سمى هيكل
ال�شم�س لال�ستغاثة بها على العدو ،فجعلوا دائرة جهة امل�شرق �شبيهة بال�شم�س ،ولها
�شعاع بهي ،وبني يديها مذبح عليه �شعلة نار َ�سنية ،وقام كاهنهم يح�ضهم على القتال،
((( عاجلةَ :ع َر َبة( .م).
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عظيما ،حتى كاد
ثم اندفعت الرجال والن�ساء يرتلون لها ترتي ًال مطربًا ،وكانوا جم ًعا ً
املكان يتزلزل لأ�صواتهم ،ثم جعلوا حم ًّال ي�أتي عليه �ضوء القمر ،وجاء نحو �ستني
جارية من احل�سان بلبا�س الكماة وعلى ر�ؤو�سهن �أكاليل ،وكان ُي َرى لهن ظل يف
�ضوء القمر ،ثم اطلعوا �شجرة نخل من و�سط امللعب ،ثم رمت مبا كان يرى يف جمتها
�شبي ًها بال�سعف ،ف�صارت كال�شرائط ،ف�أم�سكت كل جارية ب�شريطة ،وجعلن يرق�صن
بالتقابل والتدابر والتزاوج واالنفراد وبكل �شكل من الأ�شكال مبا يده�ش الناظر.
ومن ذلك �أنه برز يف امللعب مائة وثالثون جارية بلبا�س الرق�ص ال�شفاف،
وبعد �أن رق�صن هنيهة �أُ ِرخ َي احلجاب ،ثم فُتح و�إذا بهيكل َ�س ِنيع يتلألأ بالأنوار
امللونة البهيجة ال�ساطعة ،وقد وقف ع�شر جوا ٍر من هذا اجلانب ،وع�شر من اجلانب
الآخر ب�أثواب من اخلز �شفافة بلون القرنفل ،وبدت ر�ؤو�س �ست جوا ٍر من فوق
(((
تعجبا وا�ستح�سانًا ،ثم �أ�صعدت ه�ؤالء ال�ست ،وظهر
حيز  ،ف�صفقت النا�س ً
�صف �آخر من فوقهن بثياب من ق�صب مر�صعة بحجارة تلمع ،وعدتهن اثنتا ع�شرة
جارية ،فزاد تعجب احلا�ضرين ،فلما تكامل الإ�صعاد �إذا باجلواري ال�ست متكئات
كل اثنتني منهن متقابلتان ،ثم �أ�صعد ثالث جوا ٍر ،ووقفن بني ال�صفني بلبا�س
تدبجا و�س ًنا((( ،وزاد تعجب
مذهب ،وب�أيديهن �صوالج تلمع ،ثم زادت الأنوار ً
النا�س ،ثم �أُ�صعدت ثالث جوا ٍر �أخر ،ووقفن فوق ال�صف الثاين ،وب�أيديهن
�صفائح ملاعة ،ثم �أُ ْديل ثمان جوا ٍر من كل جانب �أربع ،فكن يدرن متدليات يف
((( حيز :مكان( .م).
�ضوءا( .م).
تزي ًنا ،و�س ًناً :
تدب ًجاُّ :
((( ُّ
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الهواء املنري ،وبع�ضهن �أعلى من بع�ض ،ثم �أ�صعدت جارية واقفة على �شبه قبة
مر�صعة بقطع من جواهر تت�ألق ك�أنها الثرُّ يا التي تعلق يف ال�سقف وهي يف داخل
الهيكل ،وبيدها �صوجلان ،فكانت �أعلى من اجلميع ،وكانت ثيابها تت�ألق ت�ألق
أي�ضا ب�صفة ه�ؤالء اجلواري ،فلم
القبة ،وكان على حائط الهيكل �صورة امر�أتني � ً
يكن الناظر مييزهما من الن�ساء.
ٍ
وحينئذ بلغ العجب �أق�صاه ،و�أخذ �أ�صحاب البنطوميم يلعبون ،والن�ساء
على تلك احلالة ،وقد ُي�صعدون الن�ساء والأ�شجار من �أ�سفل امللعب �إ�صعا ًدا،
وينزلونهن من ال�سقف �إنزا ًال ،ويجعلون جميع احلجب واحليطان تتحرك بنف�سها،
وميثلون ال�شم�س والقمر والبحر وال�شجر واجلبال وال�ضباب والثلج واملياه و�سائر
املخلوقات وامل�صنوعات.
ومرة �أخرى ر�أيت �سفينة يف بحر �أو �شيء �شبيه بالبحر ثم �أخذت الأمواج
قببا مذهبة
ترتفع وتتالطم حتى علت على ال�سفينة فغرقت فيها �أ�صالً .ويطلعون ً
حمفوفة بالأنوار املت�ألقة والربق يحفها ،ثم تن�شق عن ر�ؤو�س ن�ساء ،ثم ت�أخذ يف النزول
والن�ساء يف الظهور �إىل �أن تغيب القبب بالكلية ،وتربز الن�ساء يف امللعب ،ويلب�س
طاوو�سا مي�شي ،و�آخر
الرجل هيئة ديك ،واملر�أة هيئة دجاجة ،وترى �شي ًئا ي�ستحيل ً
بقرة تتحرك ،وغري ذلك مما يق�صر الو�صف عنه.
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أي�ضا متثيل عر�س بع�ض ملوك الهند ،ب�أن زينوا فيلني �أحدهما
ومما �أعجبني � ً
كبري والآخر �صغري ،وعلى كل منهما قبة مزخرفة ،فدخل امللك يف قبة الفيل
الأكرب ،ودخلت امللكة يف قبة الآخر ،و�أمام الفيلني ووراءهما جمع ال يح�صى.
ومرة �أخرى م َّثلوا حالة املتزوج مع امر�أته بعد عقد الزواج بيوم واحد ،وذلك �أن
وكل منهما كان يعلم حال �صاحبه ،وكان يف نوبة
رج ًال غ�ضوبًا تزوج امر�أة مثلهٌّّ ،
غ�ضبه يرك�س من �أمتعة البيت ما ميكن رك�سه ،ويك�سر ما ميكن ك�سره ،ثم يدعو
خادمه ويعبث به وي�ؤذيه ،وكذلك املر�أة كانت ترك�س وتك�سر وتفعل بخادمتها،
فلم ت�أت عليهما ليلة �إال وقد �أتلفا جميع ما يف الدار ،فكنا نرى �أوراق الكتب
تتناثر يف اجلو ،والقما�ش ميزق ،والكرا�سي واملوائد ُت ْركَ�س .وكان مرة �أخرى ي�ؤتى
لرجل �آخر غ�ضوب بطبق فيه طعام ،فريمي به يف امللعب ،فحيث انتهى الطبق
يطلع ر�أ�س �إن�سان من كوة يف امللعب ويدخل فيه.
واعلم �أن الرق�ص يف هذه املالهي خمالف للرق�ص املعهود يف املراق�ص ،ف�إنه
هنا �أكرث خفة و�صنعة وموازنة ً ،فقد ترق�ص املر�أة على ر�ؤو�س �أ�صابعها عدة دقائق،
تقريبا
ومت�شي كذلك القهقرى ،وقد تتخلع وتتفكك تخلع الراق�صات يف بالدنا ً
كثريا ما يرفعن �سيقانهن يف وجوه
بحيث ال يبدين �شي ًئا خم ًّال باحلياء �إال �أنه ً
دورا متتاب ًعا يرى الرائي �أفخاذهن امل�سترتة ت�شف من اخلز،
النا�س ،وحني يدرن ً
ومع ذلك فال ُي َع ُّد هذا خم ًّال باحلياء ،وكذا التقبيل ف�إن الرجل يلثم املر�أة يف فمها
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وخديها وال حرج ،وتعلُّم الرق�ص يف بالد الإنكليز �أ�صله من بالد �إيطاليا ،وذلك
يف �سنة .1541
ونقلت من كتاب معجم الأوقات �أن مبد�أ هذه التمثيالت يف بالد الإنكليز
كان لأ�شياء ُروحية دينية ،و�أول متثيلة �أجريت متقنة كانت على عهد امللكة �إلي�صابت،
و�أن �أول متثيلة �أجريت منت�سقة ومنتظمة كانت يف رومية بح�ضرة البابا ليو العا�شر،
وذلك �سنة  ،1515اهـ.
ويف لندرة اثنان وع�شرون مو�ض ًعا يرى فيها �صور البالد واملدن والأ�شخا�ص
من وراء الزجاج ،ويقال لها بانورامه� ،أعظمها املحل الذي ي�سمى كولي�سيوم ي�صعد
�إىل قبته يف درج �أو يف قبة �صغرية مزخرفة على �شكل بيوت ال�صني ،ال ت�سع �أكرث من
اثنني ،ف�إذا ا�ستقرا فيها حركت ب�آلة من حتتها ك�آلة الباخرة ،فتنبعث �صع ًدا ،ف�إذا بلغ
الإن�سان القبة وهي ذروة املحل ر�أى �صورة لندرة �أو باري�س بكل ما فيهما من الديار
والطرق والأنوار واملوا�ضع املرتفعة واملنخف�ضة ،حتى يظن �أن املرئي �شيء حم�سو�س،
ويخيل له �أن امل�سافة التي بينه وبني �أطراف املدينة بعيدة كم�سافة امل�صور ،ويرى � ًأي�ضا
القمر ي�سري والنجوم تنق�ض وتزمهر((( ،والثلج يت�ساقط ،وي�سمع زمزمة الرعد ،وغري
ذلك مما يذهله.

((( تزمهر :تلمع وي�شد �ضو�ؤها( .م).
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ومن املوا�ضع ال�شهرية دار االختبارات العلمية وهو مو�ضع ي�شرح فيه خوا�ص
الأ�شياء ،وكيفية العلوم وال�صنائع ومن �أعظم الآالت فيها جر�س كبري ينزل النا�س
فيه يف حو�ض ماء ،وهناك ماء ر�أيت النا�س يغم�سون فيه �أ�صابعهم وينزعونها بعجلة؛
لأن فيه خا�صية الإرجاف الكهربائية.
جمل�س امل�شورة يف لندرة

و�أعظم بناء يف لندرة بل يف الدنيا كلها جمل�س امل�شورة� ،أول حجر و�ضع يف �أ�سا�سه
كان يف ال�سابع والع�شرين من ني�سان �سنة  1840ودام بنا�ؤه ع�شرين �سنة ،وم�ساحته �أكرث
من ثمانية جريان ،فيه �أكرث من  1.180حجرة ،و 19ديوانًا و 126مرقًى ،وبلغت نفقته
 3.500.000لرية طول جمل�س الأعيان فيه  97قد ًما وعر�ضه  45وارتفاعه كذلك ،فيه
عر�ش جتل�س عليه امللكة وكر�سيان عن ميينه و�شماله �أحدهما لزوجها ،والثاين لولدها وهو
ي�شبه كني�سة �صغرية لكنه من دون كوى ،وعلى مدار حيطانه زجاج ملون عليه �صور
ملوك الإنكليز ،وارتفاع جمل�س النواب  45قد ًما وعر�ضه كذلك ،وطوله  ،62وهو يفتتح
يف �شهر �شباط ،ويغلق يف متوز ،فتكون مدة انعقاده �ستة �أ�شهر.
وقبل ال�شروع يف املذاكرة والنظر يف امل�صالح تقام ال�صالة ،وكذا هي العادة
عند الإنكليز قبل كل �أمر ذي بال ،وال�سيما قبل القتال ،وحني حت�ضر امللكة
لفتحه �أو لإغالقه يقدم لها �أحد �أرباب املنا�صب العلية خطابًا وهو ٍ
جاث على
ركبتيه ،فت�أخذه منه وتتلوه �إيذانًا مبا ذكر ،وقبل ح�ضورها ب�ساعتني تفت�ش �أ�سرابه
جريا على العادة من �سنة  ،1605وذلك �أن �أهل جمل�س امل�شورة حني
ودهاليزه ً
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كانوا جمتمعني يو ًما وكان دين الربوت�ستانت قد ا�ستتب حدي ًثا ،حاول بع�ض من
الكاثوليكيني �أن يحرق املجل�س و�أهله ببارود كان قد خزنه حتت �أ�س�سه ،فانتبه
لهذه املكيدة بع�ض احلا�ضرين ،وف�سدت على الرجل حيلته.
وقد فر�ضت كني�سة الإنكليز املت�أ�صلة �صالة معينة لذلك اليوم ،وهو اخلام�س
من �شهر نوفمرب ،وفيه يخرج رعاع النا�س بت�صاوير ومتاثيل كثرية ميثلون بها ذلك
الرجل والبابا وغريهما ممن يح�سبه الإنكليز عد ًّوا لهم ،وبعد �أن يطوفوا بها املدينة
ب�ضجة وز�أط((( يحرقونها عند برج لندن ،وي�سمون هذا اليوم كي فك�س .واعلم
�أن �أهل املجل�س ينق�سمون �إىل ق�سمني ،الأول يقال له جمل�س الأعيان ،والثاين
جمل�س النواب� ،أما �أع�ضاء جمل�س الأعيان فقد يكونون من �أ�صحاب الوظائف
العالية� ،سواء كانت دينية �أو دنيوية ،وعدتهم  ،462منهم  26من مطارنة �إرالند،
و 28من �أعيانها ،وما حكم به ه�ؤالء ال�سائدون ال ينق�ضه �أ�صحاب جمل�س النواب
�إال يف �أمور خم�صو�صة ،ولكلٍّ منهم �أن ْيح َت َّج عن نف�سه حني تقام عليه الدعوى
ويبدي الأ�سباب التي ي�ست�صوبها خط�أ ،و�إذا لزم �إثبات ما قرره ُيكْ تفى مبجرد قوله:
على �شريف ،ويف غري ذلك يحلف ،و�إذا ق�ضى �أهل جمل�س النواب ب�شيء فالبد
و�أن يعر�ضوه على جمل�س الأعيان ،وللملكة �أن تبطل حكم املجل�سني ،ولكن قلما
تتجر�أ على ذلك.
((( الز�أط :اللغط العايل( .م).
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ولكلٍّ من الوزراء  5.000لرية يف ال�سنة ،ولأحد الدوكات من رزقه يف
كل يوم �ألف لرية ،ولرئي�س املجل�س  8.000لرية ودار ي�سكنها ،وعدة �أع�ضاء
إقليما ،و�أهل املدن
جمل�س النواب  ،658ينتخبهم �أهل �أقاليم �إنكلرتة ،وهي ً � 52
واملدار�س ،والبد من �أن يكون لنائب الإقليم �إيراد  600لرية يف العام من رزقه،
ولنائب املدينة  ،300واحلكمة يف ذلك �أن يكونوا قادرين على التفرغ للنظر يف
م�صالح الرعية .و�أول جمل�س م�شورة عرف للإنكليز كان يف عهد هرني الثالث
�سنة  ،1266ويف �سنة  1340انق�سم �إىل جمل�س الأعيان وجمل�س النواب كما
تقدم ،وم�صاريف املجل�س تبلغ يف ال�سنة نحو  162.320لرية ،منها م�صروف
الطبع ،يبلغ  .75.954وعرو�ض احلال التي تقدم ملجل�س امل�شورة يبلغ عددها يف
ال�سنة نحو  ،10.128وعدد التواقيع �أو الإم�ضاء .1.687.933
املتحف الربيتاين ومكتبته

ومن املباين العظيمة يف لندرة املتحف الربيتاين ،وهو املو�ضع الذي فيه
التحف الغريبة والأ�شياء العادية واحلجارة املعدنية ،ويقال له :بريت�ش موزيوم،
ُبني من �سنة � 1823إىل �سنة  ،1851و�أ�صل �إن�شائه �أن رج ًال من الأعيان ا�سمه
هان�س �سلون تويف �سنة  ،1753و�أو�صى بع�شرين �ألف لرية مل�شرتي حتف تو�ضع يف
حمل خم�صو�ص للتفرج عليهاَ ،ف�أَ ْع َج َب ذلك جمل�س امل�شورة ،ويف ذلك التاريخ
جمع  300.000ب�أمر املجل�س لإن�شاء ذلك املو�ضع ،وفيه من الغرائب حجر يقال:
�إنه �سقط من اجلو يف والية ال�ساك حني كان الإمرباطور مك�سميليان عاز ًما على
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�أن يوقع بالفرن�سي�س ،فحفظ يف كني�سة ان�س�سهم �إىل �أوائل فتنة الفرن�سي�س ،ثم
أي�ضا حجارة
إنكليزيا .ويوجد فيه � ً
نقل بعد ذلك �إىل مكتبة كلمار ،زنته  270رط ًال � ًّ
�أخرى �سقطت من اجلو ،بع�ضها �سقط يف �سنة  ،1790وبع�ضها بعد ذلك ب�أربع
�سنني وبخم�س .وفيه جميع احليوانات م�صبرَّ ة((( ،و�صور ومتاثيل ،وكُ �سى((( �أهل
البالد الأجنبية ،و�آالت طربهم ،و�أثاثهم والع�صافري امل�صربة ،والطيور ،والوزغ(((،
والأ�سماك ،والأ�صداف ،والعظام ،والقرون ،واجلماجم ،و�أ�سنان الفيلة ،والبي�ض،
ومن هذه احليوانات ما انقر�ض ن�سله من جملتها �سلحفاة جلبت من الهند ،وقد
دفع يف ثمنها  1.000لرية .وفيه مو�ضع �آخر جلميع �أ�صناف اجلواهر املعدنية ،و�آخر
لأ�صناف الدراهم والدنانري القدمية ،ر�أيت يف جملتها دنانري �ضربت على عهد
هارون الر�شيد باخلط الكويف ،وهي كبرية رقيقة.
وفيه مو�ضع �آخر للكتب تبلغ �أكرث من  650.000كتاب ،و�إذا اعتربتها
بح�سب الأجزاء تبلغ �أكرث من  ،900.000وهذا القدر ي�ساوي مقدار كتب برلني
وويانه ،ولكن دون القدر املوجود يف باري�س وموني�ش ،وهذه الكتب مو�ضوعة على
رفوف ت�شغل م�سافة خم�سة ع�شر ميالً ،من جملتها الكتب التي كانت مللوك
الإنكليز ،وتربعوا بوقفها على املحل املذكور .منها كتب جملدة باملخمل((( كانت
للملكة �إلي�صابت وجلام�س الأول ول�شارل�س الأول وغريهم ،وكُ ُت ٌب كانت جلورج
((( م�صربة :حمنطة( .م).
((( كُ ً�سى :جمع ِك�ساءِ :لبا�س �أو ثياب( .م).
الو َزغ :جن�س من ال�سحايل( .م).
((( َ
((( املخمل :القطيفة( .م).
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الثالث ،وهي  ،80.000و�أعظم مو�ضع يف هذه املكتبة هو ما وقفه امللك جورج
الرابع يبلغ ثمنه  130.000لرية ،فيه توراة قدمية طبعت يف مت�س �سنة .1455
و�أمثال لقمان احلكيم طبعت يف ميالن �سنة  ،1480و�أول ن�سخة طبعت من �أ�شعار
�أومريو�س طبعت يف فلوران�س �سنة  ،1488ون�سخة �أ�شعار فرجيل يف فيني�سيا �سنة
 ،1501وفيها �صوانان قيمة ما فيهما من الكتب ربع مليون.
وهذه املكتبة يدخلها النا�س ب�إذن من ناظرها لأجل املطالعة واملراجعة ،ويف
كل ن�صف �سنة يتجدد الإذن ،وال ي�ؤذن للمطالع �أن ين�سخ كتابًا منها برمته ،و�إمنا
ين�سخ منه جمالً ،وال �أن ي�ست�صحبه ،وال �أن يطلب كتابني يف تذكرة واحدة ،وقد بلغ
عدد املطالعني يف �سنة واحدة  ،70.000وعدد كتب اخلط  ،30.000وثمن خزانتني
منها فقط  ،250.000يف جملتها كتاب توراة ،كتب ل�شارملان ،وكتاب �صلوات امللكة
�إلي�صابت غ�شا�ؤه من �صنع الإبرة عملته بيدها.
وفيها  317كتابًا باللغة ال�سريانية .قلت :مل يذكر امل�ؤلف عدد الكتب العربية
جر ًيا على عادة �أهل بالده من عدم املباالة بلغتنا ،و�إن يكن قد دون بها من العلوم
والفنون ما مل يدون يف لغة �شرقية قط ،وحني كنت �أذهب �إىل هذا املو�ضع للمطالعة
مل يتهي�أ يل �أن �أعرف �أ�سماء الكتب العربية بجملتها ،لأن �أكرثها مكتوب باحلروف
الالتينية ،ومعلوم �أن اال�سم العربي ال يظهر بها حق الظهور.
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ومما ر�أيت فيها من الكتب اجلليلة� :أدب الكاتب البن قتيبة ،والنوابغ
للزخم�شري ،ومدح ال�شيء وذمه للجاحظ ،وديوان �أبي متام ،وهذا املتحف هو من
بع�ض ما متكن ر�ؤيته جمانًا بلندرة ،يفتح ثالثة �أيام يف الأ�سبوع ،وهي االثنني والأربعاء
واجلمعة ،من ال�سابع من �سبتمرب �إىل �أول �شهر ماي ،وال يدخله من الأوالد من كان
اعتبارا للمحل .وقد �ضمن
�سنه دون ثماين �سنني ،وعند بابه ع�سكريان بال�سالح ً
بع�ض الكتب بلندرة بثالثة �آالف لرية وبيعت ن�سخة من بوكات�شو ب�ألفني ومائتني
و�ستني لرية ،وقومت ن�سخة من توراة مكلني بخم�سمائة وك�سور.
متاحف �أخرى

ومن ذلك متحف �آخر يعرف مبتحف اخلدمة املتحدة ،بني يف �سنة ،1830
وهو ي�شتمل على حتف نفي�سة ،من جملتها �سيف كان يتقلده �أكرامول امل�شهور ،وجثة
احل�صان الذي كان يركبه نابوليون الأول يف حرب واطرلو ،يقال له :مارنغو ذو اللحية،
وفيه � ًأي�ضا �صورة تلك الواقعة ،ولوح من وجه ال�سفينة التي انت�صر فيها نل�سون .و�آخر
يعرف مبتحف خ�صائ�ص اجليولوجيا ُب ِن َي يف �سنة  ،1835وفتح يف �سنة  ،1851بلغت
نفقته  30.000لرية ،وهو ي�شتمل على اجلواهر املعدنية وعلى ما يوجد من �أ�صناف
احلجر يف بالد الإنكليز وغريها من البالد ،وعلى الآالت املتعلقة بهذا العلم.
و�آخر يعرف مبتحف املر�سلني ،ي�شتمل على �أ�شياء كثرية مما يتعلق بعلم
حياة احليوان ،وعلى م�شاهري �آلهة الوثنيني و�أ�شياء �أخرى عديدة جلبها ه�ؤالء
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املر�سلون من البالد التي جالوا فيها .و�آخر يعرف مبدر�سة اجلراحني بني يف �سنة
 ،1835وبلغت نفقته  40.000لرية ،يفتح لأهل املدر�سة وملن يكون له �إجازة من
�أحدهم ،وذلك يف �أيام معلومة من الأ�سبوع ،وهو ي�شتمل على  23.000قطعة
من الأج�سام امل�صربة ،ومن الأع�ضاء والآراب ،وعلى جثة جبار من �أهل �إرالند
طولها ثماين �أقدام ،مات وهو ابن اثنتني وع�شرين �سنة ،وذلك �سنة  ،1783وملا
مات قي�ست فكانت ثماين �أقدام ورب ًعا ،وفيه جثة رجل حزقة من �صقلية ،طولها
ع�شرون �أ�صب ًعا.
قلت :ومن م�شاهري الق�صار فيليطو�س الكو�سي ،كان من �صغره �إذا خرج ي�ضع
�شهريا � ًأي�ضا يف ع�صره
يف جيبه كرات من الر�صا�ص خيفة �أن تطريه الريح ،وكان ً
بالعلم ونظم ال�شعر .و�آخر ي�سمى �إلبيو�س الإ�سكندري ،كان طوله قد ًما وخم�س
�أ�صابع ون�صف �أ�صبع ،وكان له �شهرة � ًأي�ضا باملنطق والفل�سفة ،قال :وفيه جثة جبار
�آخر من �إرالند طولها ثماين �أقدام و�سبع �أ�صابع ون�صف ،وقدر ذراع من جثة جبار
فرن�ساوي كان طولها �سبع �أقدام و�أربع �أ�صابع ،وجثة فيل ُج ِل َب من الهند وكان ي�ؤذي
النا�س لدا ٍء اعرتاه ،فكان ال بد من قتله بر�شق من الر�صا�ص ،وملا �أُريد قتله �أناخ على
�صوت قائده لي�صوب بع�ض املقاتل يف ج�سمه فلم ميت �إال بعد �أن �أُطلق عليه مائة
ر�صا�صةَ .و َث َّم جثث �أَ ِج َّنة �إ�سقاط ،و�أُختان تو�أمان ولدتهما �أمهما وهي بنت �سبع
ع�شرة �سنة من دون مقا�ساة �أمل ،ومل تزل �أج�سامهما متحدة ،وفيه �شكل �أح�شاء
نابوليون مظهرة النت�شار الداء الذي �أودى به.
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و�آخر يقال له متحف �صون بالقرب منه بني يف �سنة  ،1812ي�شتمل على
�أربع وع�شرين مق�صورة ،فيها متاثيل وت�صاوير وحجارة ثمينة وغري ثمينة ،وحتف وكتب
فن ،من جملة متاثيله متثال �أحد �آلهة امل�صريني امل�سمى �إزي�س ثمنه  2.000لرية ،وفيه
ف َْرد مر�صع (طبنجة) كان امللك بطر�س الأكرب �أخذه من قائد اجليو�ش الرتكية يف بحر
اخلزر �سنة  ،1696ثم �أهداه امللك �ألك�سندر �إىل نابوليون عند الهدنة التي وقعت يف
نل�سيت �سنة  ،1807وا�ست�صحبه نابوليون �إىل جزيرة �صانت هيالن ،ثم جاد به على
أخريا �إىل لندرة.
بع�ض �ضباطه ،وانتقل � ً
ومن ذلك املو�ضع الذي يقال له :رو�شن الأمة ،بني يف �سنة  ،1824وبلغت
نفقته  96.000لرية ،وهو ي�شتمل على � 390صورة ،منها � 38صورة قومت ب�سبع
وخم�سني �أل ًفا و�ست ع�شرة لرية ،ثمنها  7.500لرية وهو دون نظرائه يف بالد �أوربا،
ويوجد � ًأي�ضا حمال �أخرى عدتها خم�سة ع�شر حم ًّال جلماعات اجلغرافية والبناء،
ومعرفة املعادن والت�صوير ،ولإلقاء اخلطب وغري ذلك.
من املباين اجلليلة (البنك)

ومن املباين اجلليلة البنك �أن�شئ يف �سنة  ،1694ومرتب ناظره يف ال�سنة �أربعة
�آالف لرية ،وللوكيل  3.000لرية ولكل من املبا�شرين وهم  24رج ًال  2.000لرية،
وعدد امل�ستخدمني فيه  ،1.016منهم  814كتابًا ،و�سنويتهم من اخلم�سني لرية �إىل
الألفني ،فجملة مرتبهم يف ال�سنة  190.000لرية ،وكل كاغد يعاد �إليه يال�شى ودين
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الدولة للبنك يبلغ  11.015.100وال ي�سمح ب�أن كواغده تزيد على 14.000.000
لرية ،وقيمة ما ُيتداول منها يف ثالثة �أ�شهر تزيد على ثمانية ع�شر مليونًا.
ومن هذه الكواغد ما ت�ساوي قيمته �ألف لرية ،و�أظن �أن �أغلى كواغد فرن�سا ال
ي�ساوي �أكرث من �ألف فرنك ،وفيه �سبائك ذهب منها ما وزنه �ستة ع�شر رطالً ،وقيمته
ثمامنائة لرية ،وفيه عدة موازين من جملتها ميزان يزن من �سبائك الف�ضة من خم�سني
رط ًال �إىل ثمانني ،و�آخر يزن يف كل دقيقة  33لرية ،وقد جعل بحيث يزن الدينار الرائج
ويرميه يف �صندوق ،والزائف يف �صندوق �آخر .وفيه �آلة لطبع الكواغد ور�سم �إعدادها
من الواحد �إىل مائة �ألف ،بغاية ما يكون من ال�ضبط والإحكام ،وبجانب هذا املحل
الدار التي جتتمع فيها التجار ،فتحتها امللكة يف �سنة  ،1844وبلغت نفقتها 180.000
لرية ،ويف و�سطها متثال امللكة وعلى حيطانها رواميز ما عند �أ�صحاب ال�صنائع والتجار
راكبا
من الأدوات والتحف ،و�أمامها �ساحة مبلطة فيها متثال ويلنكطون من نحا�س ً
على فر�س فوق عمود من املرمر ،وقال �صاحب املعجم :كواغد البنك التي َت َدوالها
النا�س  -يف �سنة  - 1855بلغت  19.616.627لرية ،ويف بع�ض الأحايني زادت على
هذا القدر ،وقيمة ال�سبائك التي فيه بلغت  -يف �سنة  .20.527.662 - 53ويف �سنة
 1828تفرع عنه يف اململكة عدة فروع.
الكمرك والتبغ

ومن ذلك الكمركُ ،ب ِن َي من �سنة � 1814إىل �سنة  ،1817ويف �سنة  1849بلغ
�شخ�صا ،ي�صرف عليهم من املرتبات ما يبلغ يف ال�سنة
عدد امل�ستخدمني فيه ً 2.228
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 271.213لرية ،ودونه كمرك ليفربول ،كان فيه من امل�ستخدمني يف ذلك التاريخ 1.141
جدا ،وفيه مق�صورة طولها  190قد ًما ،وعر�ضها .66
نف�سا ،و�إيراد الكمرك الأول وافر ًّ
ً
ونقلت من بع�ض �صحف الأخبار �أن ما دخل من التبغ يف �سنة  1848بلغ
 27.305.134رطالً ،ومقدار ما دفع عليه من املك�س  4.365.233لرية ،وعدد
من ثق ُفوا مدخلي ال�صنف املذكور من دون مك�س  .2.115ويف �سنة  1850بلغ
املجلوب منه نحو  43.500.000رطل ،و�أما ا�سم التبغ فيقال� :إنه منقول عن ا�سم
�إقليم يف �إ�سبانيا اجلديدة ب�أمرييكا ،و�أول ما علم �أمره كان يف �سنة  .1694ويف �سنة
 1720ا�ستعملته الإ�سبنيول يف يوكاتان ،و�أكرثوا منه .ويف �سنة  1565جلب �إىل
بالد الإنكليز ،فكان ُي ْ�صنع فيها �أو ًال لأجل �إر�ساله �إىل اخلارج .ويف �سنة � 1584شهر
ا�ستعماله يف �أزلنطون ،ثم منع .ويف �سنة � 1614ضرب عليه �أداء على كل رطل نحو
�سبعة �شلينات ،ويف عهد �شارل�س الثاين منع تنبيته وغر�سه ،ثم �أبيح.
مبنى امل�ألك العام (البو�سطة)

ومن ذلك امل�ألك العام �أي البو�سطةُ ،بني من �سنة � 1825إىل  ،29يبلغ عدد
امل�ستخدمني فيه  ،2.000وعدد امل�ستخدمني يف �ضواحي لندرة  1.200وبلغ ال�صايف
من �إيراده يف �سنة  1.194.398 - 56لرية((( .وبلغ م�صروف املحل 1.720.815
منها للجامكيات  ،948.573وللمرتب  ،29.367وللبناء  ،422.943ولإر�سال امل�آلك
((( بلغ �إيراد نظارة بو�سطة �إنكلرتة يف �سنة � 1880أزيد من  6.000.000لرية ،وامل�صاريف بلغت  3.000.000لرية.
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(املكاتيب) يف �سكك احلديد  ،167.823ولإر�سالها يف عجالت ونحوها ،12.298
وبلغت كمية املكاتيب التي �سلمت لأ�صحابها يف بريتانيا يف �سنة ،504.000.000 - 57
فيكون لكل واحد نحو  17واملح�سوب �أن كل واحد يف �إنكلرتة يت�سلم  21ر�سالة ،ويف
�سكوتالند ويف �إرالند  ،7ويف �سنة  56بلغ عدد اجلرناالت التي �سلمت فيها � -أي يف
بريتانيا  ،71.000.000 -و�صدر منها حواالت مببلغ  6.389.702قيمتها 12.180.272
لرية ،وعدد مراكز البو�سطة يف اململكة كلها يبلغ  1.866منها � 845أ�صول ،والباقي فروع
ويف لندن وحدها يو�ضع يف كل يوم نحو  500.000ر�سالة.
قال بع�ضهم :وما يفرق الآن من الر�سائل يف م�سافة  12مي ًال حول عموم مركز
البو�سطة الأ�صلي يكون قدر ما كان يوزع منها يف الزمن القدمي يف جميع جهات
اململكة ،و�أجرة امل�ستخدمني يف بو�سطة �صقع لندرة تبلغ يف الأ�سبوع 15.000
لرية ،وعدد املبا�شرين لهذه امل�صلحة العظيمة يف اململكة كلها �سنة  - 57وذلك
ما بني ر�ؤ�ساء ونظار ومبا�شرين وكتاب وحمالني وخدمة  23.731 -منهم 11.101
مديرون ،و 1.610كتاب ،و 205حرا�س ،و 10.582لتبليغ الر�سائل وغري ذلك.
قال :واملح�سوب �أنه من كل  200ر�سالة ترجع واحدة �إىل مر�سلها لعدم العلم
مبقر املر�سل �إليه ،ف�إذا وقع �أمر مثل هذا �أبقيت الر�سالة يف املحل ،ويف العام املا�ضي
ّ
كان من هذه الر�سائل نحو  .1.000.700قال :وجملة الر�سائل التي �سلمت يف
الرو�سية يف �سنة  1855بلغت  16.400.000وهو نحو القدر الذي �سلم يف مدينة
من�ش�سرت و�ضواحيها فقط ،وجملة الر�سائل التي فرقت يف فرن�سا يف �سنة  1847بلغت
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 ،127.480.000ويف �سنة  251.996.700 - 56ما عدا  2.867.904ر�ساالت
بقيت يف البو�سطة لعدم بيان عنوانها ،وعدد امل�ستخدمني يف بو�سطة هذه اململكة �أي
نف�سا.
فرن�سا ً 25.815
و�أول من رتب الربيد لوي�س احلادي ع�شر ملك فرن�سا ،ولكن لي�س
على هذا املنوال الذي نراه الآن ،و�إمنا كانت الكتب تبلغ �إىل �أ�صحابها على
يد ر�سل من امللك من بلد �إىل �آخر ،وبقي هذا الرتتيب جمهو ًال عند غريه
من امللوك مدة طويلة ،وهو الذي عدل امليزان والكيل ،و�أول من نعت بنعت
ماج�ستي � -أي عظمة  -و�أول من اخرتع هذا الطابع الذي يل�صق بالر�سائل ،رجل من
�أهل ال�سويد ا�سمه تريكنرب وذلك يف �سنة  ،1822وبقي �أهل هذه البالد �إىل القرن
احلادي ع�شر خالني عن املعارف ،وكان د�أبهم التنقل والرتحل �إىل البالد الأجنبية.
منتديات لندرة

ويف لندرة  26منت ًدى ،ويقال لها :الكلوب ،وهي ديار رحيبة يجتمع فيها �أغنياء
الإنكليز للمذاكرة واملعاملة واملطالعة والأكل وال�شرب ،منها ما يجتمع فيه ،300
ومنها �ألف و�أكرث ،وال يدخل فيها �أحد �إال ب�شهادة بع�ض من �أهلها ،و�أداء الدخول
من  9لريات �إىل  32لرية ،ويف كل �سنة يدفعون � ًأي�ضا �شي ًئا مل�صاريف خدمتها وفر�شها
و�أنوارها ،وذلك من خم�س لريات �إىل اثنتي ع�شرة لرية ،وكلها حديثة عهد بالبناء،
وهذه املحال ال يدخلها الن�ساء ،و�إذا ر�ضي �أحد من �أهل هذه املوا�ضع عن �أحد من
الغرباء �أدخله يف زمرتها �إكرا ًما له.،
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كنائ�سها العظام

ديرا للرهبان
وفيها عدة كنائ�س عظام� ،أقدمها و�ستمين�سرتابي ،كانت يف الأ�صل ً
الباندكتيني� ،أ�س�ست يف �سنة  ،616ثم و�سعت وجددت ،وفيها تتوج ملوك الإنكليز
وملكاتهم من عهد �إدورد امللقب باملعرتف �إىل امللكة فكطوريا ،وقد جل�ست على الكر�سي
الذي تتوج عليه امللوك ،وهو كر�سي ٍ
عال قدمي ُم َغ ً�شى باجللد ككرا�سي الكنائ�س والأديار
يف الزمن القدميٍ ،
خال عن الزخرفة مطل ًقا ،وكثري من ملوك الإنكليز و�أعيانهم وعلمائهم قد
دفنوا يف هذه الكني�سة ،من جملتهم هرني الثالث ،وماري ملكة �سكوتالند ،وكنكراف
ال�شاعر �صنع له قرب ،فبلغت نفقته ع�شرة �آالف لرية �صرفت من هانرتة زوجة الدوك (�أو
دت�ش�س) مالبولور ،وفيها قرب ل�سر �إ�سحاق نيوطون كلف خم�سمائة لرية ،و�آخر ل�شك�سبري،
وملا �سئل بوب ال�شاعر �أن يكتب ت�أبينه ،كتب ما ترجمته هكذا�« :أهل بريتانيا يحبونني
ويحفظون �صيتي �ساملًا عن ا�سم بربر �أو بن�صون» ،يعني �أن هذين الرجلني كانا ال يح�سنان
الرثاء والت�أبني مع كونهما كانا متعار�ضني له.
ومن ذلك كني�سة �صان بول (�أي مار بول�س)  -وقد تقدم ذكرها � -أول
حجر و�ضع يف �أ�سا�سها كان يف �سنة  ،1675و�آخر حجر يف �سنة  ،1710وذلك
بعد � 35سنة يف عهد �أ�سقف واحد وبلغت نفقتها  747.954لرية و� 2شلني و9
بن�س ،جمعت من مك�س جعل على الفحم ،ولذلك يقال� :إنها تردت بلبا�س
�أ�سود كما تراها الآن .قلت :بل جميع مباين لندرة مرتدية بهذا الريا�ش ،حتى �إن
جمل�س امل�شورة مع كون البناء فيه متوا�ص ًال يظنه الناظر قد م�ضى عليه �أحقاب من

449

الكالم عن لندن �أو لندرة

449

الدهر ،قال :و�شكلها على �شكل �صليب التيني ،وطولها من ال�شرق �إىل الغرب
 500قدم ،وعر�ضها  ،100وطول �صومعتها  222قد ًما ،وارتفاعها من احل�ضي�ض
�إىل ذروة ال�صليب � 404أقدام ،وعدد ق�ضبان درابزينها املحيطة بها  ،2.500بلغت
نفقتها  11.202لرية ون�صف �شلني ،ودورتها ثالثة �أرباع ميل.
قلت :جميع الرتبيعات واحلدائق والغيا�ض بلندرة ومعظم الديار حماطة
بدرابزين من حديد ،لعل ثمنها يوازي ثمن مدينة ب�أ�سرها ،وداخل الكني�سة مبلط
بالرخام الأ�سود والأبي�ض ،و�سقفها عقد من دون زخرفة ،ولها قبة عظيمة ،دورتها
من داخل  316قد ًما و�إذا طلعت �إىل �أعالها من داخل الكني�سة خطوت 616
درجة ،ومن �ش�أن هذه القبة �أنه �إذا وقف رجل يف جهة منها ،ووقف �آخر يف جهته
املقابلة ،و�أَ َ�س َّر �إليه كال ًما ب�أن ي�ضع فمه على حائط القبة �سمعه الآخر.
ويف داخل الكني�سة متاثيل امللوك وامل�شاهري من الإنكليز و�أبطالهم ،عندها
متاثيل مالئكة ب�صورة ن�ساء يقدمون لهم الأكاليل� ،إ�شارة �إىل �أنهم ماتوا يف �سبيل
أي�ضا متاثيل ن�ساء بارزة نهودها ،ولها �أربعة �أبواب يف كل جهة باب ،وقدام
وثم � ً
اهللَّ ،
الباب الأكرب  12عمو ًدا من �أ�سفل ،و 8يف الطبقة الثانية ،ولكل من الباقي 4
�أعمدة ،ولها قبتان متقابلتان يف كل منها �ساعة دقاقة ،ويف يوم معلوم من ال�سنة
يهيئون مو�ض ًعا فيها لرتتيل الأوالد ،تبلغ نفقته  300لرية ،ويف اليوم الثاين يزاح.
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وهذه الكني�سة هي �أكرب كني�سة للربوت�ستانت يف الدنيا ،ودون كني�سة
رومية ،وهي ت�شبه بع�ض املالهي يف �أنها ال تفتح �إال يف �ساعة معلومة من النهار،
وال ميكن ر�ؤية جميع ما فيها �إال ب�أداء نحو خم�سة �شلينات ،و�إيراد رئي�س �أ�ساقفة
كنرتبوري يف ال�سنة  25.000لرية ،و�إيراد رئي�س �أ�ساقفة يورك  ،15.000ولي�س
ملطران باري�س من الإيراد ثلث ما ملطران لندرة ،وجملة ما ي�صرف على الكنائ�س
نحو  500,000لرية ،و�إيراد �أ�سقف لندرة يف ال�سنة  15.000لرية ،ولكن خليفته
ال يكون له �إال  10.000فقط ،و�إيراد باقي الأ�ساقفة من  4.000لرية ف�صاع ًدا،
فهم مبثابة وزراء الدولة ،ف�إن �سنوية �أول لورد يف ديوان نظارة البحرية  4.500لرية.
ثم �إنه كما �أن ه�ؤالء الرعاة املتبتلني �إىل اهلل تعاىل ماثلوا الوزراء والأمراء يف
�أخذ الأرزاق والوظائف ،كذلك ماثلوهم يف الرفعة وال�ش�أن واالنفراد عن الرعية،
ف�إن مواجهة رئي�س �أ�ساقفة الإنكليز �أ�صعب من مواجهة الربن�س �ألربت زوج
امللكة ،وقد ا�ضطررت مرة �إىل �أن �أكتب �إليه يف �أمر ماَ ،فو َر َد اجلواب منه يف رقعة
قدر ن�صف الكف ،وكان خطابه ب�ضمري الغائب ،ونفى فيه ما مل يكن حمله النفي
احرتا ًزا من �أن �أكلفه بخطاب �آخر ،ولكن �أي لوم عليه �إذا مل يجاوب �أح ًدا؛ لأن
رئي�س الكني�سة الذي �إيراده  25.000لرية يف ال�سنة لي�س عليه �أن يجاوب من
لي�س له �صلدي واحد من كل لرية تدخل خزانته الر�سولية.
وقد كان اخلوري ميخائيل �شاهيات ح�ضر �إىل هذا الطرف ،وكتب ثالث
ر�سائل� ،إحداها� :إىل الربن�س �ألربت ،والثانية� :إىل اللورد بلم�سطون ،والثالثة� :إىل
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املطران امل�شار �إليه ،فجاءه اجلواب من الأولني ،ومن الأخري مل يرد �سلب وال
غنيا من �أم�سرتدام وفد عليه يف عاجلة ُورواء الحتفل
�إيجاب ،و�أق�سم لو �أن ًّ
يهوديا ًّ
به و�أكرمه غاية الإكرام ،ولكن ليت �شعري ما معنى كالم من قال� :أما الذين
يرومون الغنى ف�إنهم يقعون يف املحنة والفخ ويف �شهوات كثرية �سفيهة �ضارة ،تغرق
النا�س يف العطب والهالك ،لأن حب املال �أ�صل كل �شر ،وهو الذي ا�شتهاه قوم
ف�ضلوا عن الإميان وطعنوا �أنف�سهم برزايا كثرية ،ف�أما �أنت يا رجل اهلل فاهرب من
أي�ضا :من حيث �إن
هذه الأ�شياء واقتف الرب والتقوى والإميان واملحبة �إلخ ،وقال � ً
لنا القوت والك�سوة ،فلنقتنع بهما؟! �أما التقوى مع القناعة ،ف�إنها مك�سب عظيم.
ُورب معرت�ض هنا يقول� :إن الكني�سة الآن لي�ست كالكني�سة يف مبد�أ
الن�صرانية� ،إذ مل يكن للن�صارى ٍ
وقتئذ دولة وال �سطوة ،ف�أما الآن ف�إن عزها يرجع
�إىل عز الدولة ،و�إن رئي�س الأ�ساقفة الآن يلزمه �أن يكون من �أهل جمل�س امل�شورة،
مزورا منهم ،و�أن ي�صنع م�آدب للأعيان ،ويتكلف نفقات
و�أن يزور الوزراء ،ويكون ً
كثرية ،فالبد له واحلالة هذه من رزق وافر يجري عليه ،ومن �صرح وعاجلة ،وخدم
و�أواين ف�ضة ،ونفي�س �أثاث ،قلت� :إذا كان الأ�سقف تزوره �أرباب الدولة ،وتدعوه
�إىل الوالئم مع اقت�صاد حاله � -أو باحلري مع تق�شفه  -كان ذلك �أدعى �إىل كرامته
وتعظيمه ،ف�أما تكلفه للنفقات والوالئم وغري ذلك ،ف�إنه �شاغل له عن �أداء ما يجب
عليه من تعهد الرعية ،وتفقد �أحوالهم ،وهذا هو �أ�صل معنى الأ�سقف.
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ف�إن قيل� :إن �أمور الكني�سة الآن قد ا�ستتبت وانتظمت ،فلم يبق حاجة �إىل
تكليف الأ�سقف �أو رئي�س الأ�ساقفة النظر فيها والتعهد لها ،قلت� :إذن هو �إقرار على
�أنف�سهم بعدم لزومهم ،على �أين ال �أتعر�ض ملثل هذه امل�سائل ،ف�إن لكل كني�سة �أ�ساقفة
ومطارنة ،وحيث �إن �إمامهم قد ذكر ا�سم الأ�سقف ،فالبد من وجود م�سماه ،ولكني
�أرى �شي ًئا على من يعري غريه �شي ًئا وهو متلب�س به ،ف�إن الإنكليز ين�سبون الكنائ�س
ال�شرقية �إىل العظمة والتبذخ وال�سرف وال�شطط ،مع �أن ر�ؤية بطاركة �أنطاكية ممكنة
لكل �أحد ،وال يخفى �أن �أنطاكية يف الدين �أ�شرف من لندرة.
مبنى «بيت الهند»

ومن املباين العظيمة بيت الهند� ،أي بيت اجلماعة التي بيدها تدبري مملكة الهند،
ٍ
وحينئذ �صدر �أمر من
بني يف �سنة  ،1799ويف �سنة  1833ح�صل فيه تغيريات جمة،
جمل�س امل�شورة ب�إقرارها على حالها ،وفيه متحف و�أ�صنام من ف�ضة وذهب جلبت من
تلك البالد ،وكتب و�سالح ودنانري وغري ذلك ،ونقلت من بع�ض الكتب �أن جمعية
الهند ا�ستتبت للتجارة يف تلك البالد �سنة  ،1600ثم �صارت تاجرة وحماربة م ًعا،
فطردت اجلمعية الفرن�ساوية ،وذلك �سنة  1750حتى تغلبت على �أكرث البالد.
وقال �آخر� :إن �أول �سعي �أبدته الإنكليز فيما يخ�ص الهند كان جتهيز ثالث �سفائن،
وذلك يف �سنة  ،1591ولكن مل ي�صل منها �إال واحدة فقط ،وبعد �سفر ثالث �سنني رجع
الربان يف �سفينة �أخرى؛ لأن املالحني غلبوه على �سفينته ،فلما �أن رجع �أخرب الأهلني مبا
جرى له ومبا ر�أى ،فجذبهم احلر�ص لإر�سال �سفن �أخرى جتارية ،ومت انعقاد ذلك يف �سنة
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 ،1600فجمعوا  72.000لرية جهزوا بها �أربعة مراكب ،ونالوا �أربهم ،وا�ستمروا يتجارون
ويتاجرون هكذا ،ويف �سنة  1698عقدت جمعية �أخرى ،ثم التحمت مع الأوىل ،ف�صارتا
جمعية واحدة ،وذلك يف �سنة  ،1702ثم بني بيت الهند يف �سنة  ،1726ويف �سنة
 1799و�سع وكرب ،ويف �سنة  1784ا�ستقر ديوان جماعة الهند ،اهـ.
براهمة هذا الع�صر

قال فلتري� :إن براهمة هذا الع�صر مازالوا على مذهب �أ�سالفهم الذميم من
�إغراء الن�ساء ب�إحراق �أنف�سهن بعد موت بعولتهن ،والعجب �أن ه�ؤالء النا�س الذين
ال ي�ستحلون دم الإن�سان �أو البهيمة يرون �أن �أَ َب َّر املنا�سك هو �إحراق ن�سائهم ،ولكن
هذا �ش�أن الو�ساو�س والأ�ضاليل �أب ًدا ت�أتي ب�أفعال متناق�ضة ،ومن زعمهم �أنهم يقولون:
أزواجا كثرية ،فلما مات تطوعت �أحب
�إن برهام هو ابن اهلل ،نزل �إىل الأر�ض واتخذ � ً
�أزواجه له �إىل �أن حترق نف�سها رجاء �أن تلحقه يف نعيم ال�سماء ،ومذ ذلك الوقت �سرت
ال�س ِم َجة((( ،ولكن ليت �شعري كيف يت�أتى للن�ساء �أن يعرفن بعولتهن
هذه العادة َّ
وقد �صار بع�ضهم خي ًال وبع�ضهم فيلة وبع�ضهم بو ًما؟! ،وكيف ميكن لهن �أن مييزن
احليوان الذي دخل فيه روح امليت؟!
غري �أن هذا الإ�شكال ال يع�سر على ه�ؤالء الكهان ،ف�إن التنا�سخ عندهم
�إمنا يكون للعامة فقط ،ف�أما �أرواح اخلا�صة فمن حيث �إنها كانت من جملة املالئكة
ال�سمجة :القبيحة( .م).
((( َّ
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الذين مردوا فالبد من �أنها ت�سعى يف التنقي والتطهر ،وكذا �أرواح الن�ساء الالئي
�أحرقن �أنف�سهن ،تنعم بالنعيم ال�سماوي ،حتى يجدن بعولتهن على حال الطهارة
والغبطة.
وهذا املذهب القبيح قد عرف عندهم منذ �أربعة �آالف �سنة ،مع كونهم
قو ًما ُو َدعاء ال يتجرءون على قتل اجلرادة ،ولكن ال ميكنهم �أن يجربوا الأرملة
على االحرتاق ،لأن �سر ال�شريعة �إمنا هو �أن تتقدم املر�أة �إىل ذلك عن طيب
نف�س ،والتي تكون �أقدم عند زوجها لها �أن ت�أبى االحرتاق؛ وكذا التي بعدها
�إىل الأخرية .و ُي ْح َكى �أن �سبع ع�شرة امر�أة دخلن النار مرة بعد موت رجل واحد،
وكان من الرجاة ،ثم من بعد ا�ستيالء امل�سلمني على بع�ض بالدهم قلَّ ا�ستعمال
ال�سيئ املحزن
هذه العادة ،ثم قلّت � ً
أي�ضا مبخالطة الإفرجن لهم� ،إال �أن هذا املنظر ِّ
قَلَّ �أن فات واح ًدا من حكام مدار�س وبنديكري ،فقد قال م�سرت هلول� :إن
�أرملة مل يزد �سنها على ت�سع ع�شرة �سنة �أحرقت نف�سها مبر�أى من زوجة الأمريال
ر�سل ،وكانت بديعة يف احل�سن ،ولها ثالثة �أوالد ،ومل تلن لدموع الباكني عليها،
عما نوته �شفقة على
ومل تقبل طلبتهم ،ف�أق�سمت عليها ال�ست املذكورة لتعدلن ّ
�أوالدها ،فما كان منها �إال �أن قالت� :إن اهلل الذي خلقهم ال يرتكهم ،ثم �شرعت
يف تن�ضيد احلطب بيديها ،فلما احتدمت النار دخلت فيها حتى احرتقت ،وهي
�صابرة متجلدة.
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ور�أى �أحد الإنكليز مرة �أخرى فتاة ح�سناء �سائرة �إىل النار ،فلما كادت
ق�سرا و�ساعده على ذلك بع�ض �أ�صحابه ،ثم �سار بها �إىل منزله
ت�ضرمها اجتذبها ً
وتزوجها ،فكان ذلك عند الهنود مبنزلة انتهاك املحارم ،ولكني �أقول ما بال الرجال
ال يحرقون �أنف�سهم ليلحقوا ب�أزواجهم؟! ،ولمِ َ وقعت هذه القرعة على هذا اجلن�س
ال�ضعيف الهيوب؟ �أفكان ذلك لأن الرواية مل تذكر �أن بع�ض الرجال تزوج
ابنة برهام ،بل ذكرت �أن برهام تزوج امر�أة هندية؟! نعم �إن قدماء الرباهمة كانوا
يحرقون �أنف�سهم ،ولكن �إمنا كان ذلك ليتخل�صوا من م�ض�ض الهرم وطوله ،بل
باحلري ليعجب منهم النا�س ،ولعل كاالنو�س مل يكن يدنو من النار لوال �أن
ناظرا �إليه ،ولو �أن �شرع الرباهمة حكم ب�أن املر�أة ال حترق نف�سها �إال
الإ�سكندر كان ً
ومعها واحدة من العجائز لبطلت هذه العادة من قبل الآن .اهـ.
قلت :زعم الذين لهم معرفة بلغة الرباهمة وي�سمونها �صان�سكريت �أنها
�أف�صح اللغات و�أو�سعها �أ�ساليب يف التعبري ،و�أنها �أم للغة اليونان ،فال يبعد �إذًا
�أن تكون حما�سن هذه اللغة هي التي مهدت الطريق للرباهمة حتى �سادوا على
العامة ،ف�إن �أهل البالد ال�شرقية �أب ًدا عبيد الف�صاحة والبالغة ،ف�أما قول فلتري:
�إنهم قوم ُود َعاء ال يتجرءون على قتل اجلرادة ،فما وقع يف هذه الأيام الأخرية
أي�ضا ،ف�أما عدد امل�سلمني يف
كثريا ما يتع�صب لهم ولأهل ال�صني � ً
يناق�ضه ،وهو ً
بالد الهند فقيل 35.000.000 :وقيل �أكرث.
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النزاع على الهند

قال يف الأبجدية� :أول من ك�شف ال�سفر �إىل الهند على طريق الرجاء
ال�صالح فا�سكو داكاما ،وذلك يف �سنة  ،1497وبعد �أن ا�ستولت عليه دولة هوالند
�ضبطته دولة الإنكليز ،ثم رد ،ثم ق ََّر الر�أي على �أنه يبقى يف ملكها ،وذلك يف �سنة
 ،1814وذكر يف تاريخ م�صر �أنه يف حدود الع�شرين بعد الت�سعمائة ظهرت الفرجن
البورتغال على بالد الهند ،ا�ستطرقوا �إليها من بحر الظلمات من وراء جبال القمر
مبنبع النيل ،وغا�صوا يف �أر�ض الهند ،فو�صل �أذاهم وف�سادهم �إىل جزيرة العرب
وبنادر اليمن وجدة ،فلما بلغ ملك م�صر ذلك جهز �إليهم خم�سني غرابًا مع الأمري
عظيما من الرتك واملغاربة ،وجعل له جدة
ح�سني الكردي ،و�أر�سل معه
ع�سكرا ً
ً
�إقطا ًعا ،و�أمره بتح�صينها� ،إىل �أن قال ،ثم توجه بع�ساكره �إىل الهند يف حدود
�إحدى وع�شرين وت�سعمائة ،فهربت الفرجن من البنادر حني �سمعوا بو�صوله .اهـ.
�إح�صاءات عن الهند

وعلم من خال�صة حديثه من جمل�س امل�شورة �أن م�ساحة بالد الهند تبلغ
 1.466.576مي ًال مرب ًعا((( لدولة الإنكليز ،منها  ،837.412وللأهلني ،627.910
ولفرن�سا والبورتغال  ،1.224وعدد �سكانها  180.884.297حتت حكومة دولة
الإنكليز منهم  ،131.990.901وحتت حكومة الأهلني  ،48.376.247ولدولتي
فرن�سا والبورتغال .517.149
((( يف �سنة  1876بلغت م�ساحة الهند التابعة لدولة �إنكلرتة  899.341ميالً ،وعدد �سكانها بلغ  192.000.000نف�س.
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أي�ضا من خال�صة �أخرى �أن عدد �ضباط الإنكليز فيها يبلغ ،5.249
وعلم � ً
وعدد ع�ساكر الإنكليز وغريهم من الإفرجن  ،43.149وعدد ع�ساكر الأهلني ومن
جملتهم ال�شرطة  ،288.596و�إذا �أ�ضفت �إليهم عدد الع�ساكر القائمة التي
جرى عليها �شروط بني الأهلني والدولة يبلغ العدد  ،397.918ويف اجلملة فكل
ع�سكري واحد من الإنكليز خلم�سة ع�شر من الهنود .ونقلت من �صحف الأخبار
ٍّ
�أن عدد من دخل يف طاعة دولة الإنكليز ،من الهند وما يليها بلغ 163.000.000
من النفو�س وجميع ما فيها من الإنكليز  ،50.000منهم  ((( 3000يف اخلدمة
الع�سكرية ،والع�ساكر امل�ستخدمة يف دولة الهند تنيف على  ،200.000وقد
زادوا الآن ب�سبب الغرية من دولة الرو�سية ،ففي �سنة  1827بلغوا 300.000
منهم  15.782مدافعية ،و  26.094من فر�سان من الهنود ،و  234.412من
مهند�سا ،وعدد الع�سكر امللكي  ،21.934فجملة
أي�ضا ،و4.575
امل�شاة منهم � ً
ً
ذلك  ،302.797و�أن �إيراد دولة الهند يبلغ يف ال�سنة نحو  15.000.000لرية(((،
وكل ع�سكري يبعث من �إنكلرتة �إىل هناك يكلف الدولة خم�سمائة ريال ،و�أن
جميع �أدوات احلرب وجهاز الع�سكر ت�صنع يف �إنكلرتة ،وتر�سل �إىل تلك البالد،
و�أن حاكم الهند له يف ال�سنة  250.000روبية ،ولكل من �أهل ديوان امل�شورة
 ،100.000وللقا�ضي  ،25.000ولكل من كتاب الديوان  ،25.000ومثلها لناظر
امللح .اهـ.
((( كذا جاء يف الطبعة املعتمدة ،ويف الطبعة الأوىل «ثالثون �أل ًفا»( .م).
((( يف �سنة  1879بلغ �إيراد الهند  65.199.592لرية وامل�صروف بلغ .63.163.356
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ومن العجب �أن �أهل هذه الدار الذين يحكمون على هذه املبالغ من النا�س
ع�سكريا واح ًدا �أمام الباب كما يفعل ل�سائر
والبالد والع�ساكر لي�س يبالون ب�أن يعينوا
ًّ
الدواوين املريية ،ولو كانت هذه الدار يف باري�س َل ُك ْن َت ترى عندها َج ْوقًا((( من الع�سكر
ونهارا .ويف �أخبار العامل �أن �إيراد الدولة من الهند يبلغ ،16.000.000
يحر�سونها لي ًال ً
وم�صاريف الع�ساكر تبلغ  ،10.000.000وقدرهم نحو  ،250.000و�إن دولة الإنكليز
مت�سلطة الآن على بر واحد ،وعلى  100جزيرة مت�صلة بالأر�ض ،و 500قب �أو ر�أ�س،
و 1.000بحرية ،و 2.000نهر ،و 10.000ب�ضيع � -أي جزيرة غري مت�صلة بالأر�ض  -و�إذا
ا�ضطرت �إىل احلرب جهزت  500.000ع�سكري ،و� 1000سفينة حربية ،و100.000
بحري و�أن دول الأثوريني والرومانيني والفر�س والعرب وقرطاجنة و�إ�سبانيا مل حت�صل
على هذا العز والب�سطة وال�سعة ،و�أنه لي�س من �أطيلة �أو �إ�سكندر املقدوين �أو نابوليون �أو
تيمور �أو هالكو من بلغ ما بلغت �إليه من الفخر وال�سطوة.
قلت :يف �سنة 1850بلغت البواخر املخت�صة ببالد الإنكليز و�إرالند
و�سكوتالند � 1.181سفينة ،ويف �سنة  1852بلغ جملة ما دون منها يف مرا�سي
تلك البالد كلها � 1.227سفينة(((.
خمرتعون وخمرتعات

ثم �إن �أول من فكر يف ا�ستنباط �أداة لإ�صعاد املاء بوا�سطة النار كان مركيز
ور�س�سرت ،وذلك يف �سنة  ،1663وهو الذي ين�سب �إليه �إيجاد تبليغ الأخبار من
((( اجلوق :اجلماعة( .م).
((( يف �سنة  1879بلغ عدد ال�سفن ال�شراعية يف �إنكلرتة ب�أ�سرها  ،20.538وبلغ عدد بواخرها  5.027باخرة.
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بلد �إىل بلد بوا�سطة خارجية ،ولكن الظاهر �أن فكره هذا مل يهم �أهل ع�صره لأن
يتعلقوا بالأ�سباب املو�صلة �إليه.
وقال �آخر :ال�شك يف �أن مركيز ور�س�سرت هو خمرتع �آلة البخار ،وذلك يف زمن
�شارل�س الأول ،ويف �سنة � 1663ألَّف كتابًا �سماه ع�صر االخرتاع ،وذكر فيه ا�ستنباطات
عديدة على �سبيل االخت�صار والغمو�ض� ،إال �أن �أهل ع�صره مل يبالوا بذلك ،وكذلك
بع�ضا من خمرتعاته ،و�أول جتربة �أجراها كانت يف مدفع ،وذلك ب�أن م أل نحو
ذكر بالتدقيق ً
ثالثة �أرباعه ماء ،ثم �سد خرقه وفمه ثم �أدناه من النار �أرب ًعا وع�شرين �ساعة ،فانفلق بدفع
�شديد ،فدله ذلك على �أن قوة البخار هي �أعظم مما يدركه الإن�سان ،وروي عنه �أنه قال:
قد جعلت املاء ينبعث من اجلدول ارتفاع �أربعني قد ًما ،والإناء الذي فيه بخار يرفع �أربعني
�إناء ملئت ماء بار ًدا� ،إال �أن النا�س مل ينتبهوا لذلك �إال يف �آخر ذلك القرن.
ثم اخرتع القبطان �صفري �آلة لرفع املاء يف �سنة  ،1693فهذان الرجالن
هما املخرتعان لهذه الطريقة ،وقد ن�سبت الفرن�سي�س ا�ستنباط ذلك �إىل �أحد
فال�سفتهم امل�سمى دكطر «بابان» ،وذلك �سنة  ،1695واحلق �أن عمليته مل جتر
عندهم �إال بعد مدة طويلة ،و�أول ما �أجريت عملية القبطان املذكور كان يف معادن
كورنوال ،ثم قام م�سرت نيو كومن ،وم�سرتكني فتزجرالد هودن بلور ووط وبلطون
وبعد ذلك قام القبطان �شانك ف�أن�ش�أ �سفينة لت�سافر �إىل كندة يف مدة حرب
الأمري كانيني وجنح ،ويف �سنة  1681اخرتع بابان �آلة من هذا القبيل ،ثم قام
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�صفري ف�صنع �أداة لإ�صعاد املاء ،وذلك �سنة  ،1698ويف �سنة  1781اخرتع واط
ال�سكوتالندي �آلة مزوجة ،ثم قام غريهم كثريون ،وكل منهم زاد �شي ًئا �أو �أتقن �آلة.
وقال الفا�ضل الرندر �إنه ميكن �إ�صعاد البخار من طا�ستي ماء ب�أوقيتني من الفحم،
ويف حال تبخريها تكرث فت�صري  216كالونًا من البخار ،فيمكن واحلالة هذه �أن
ترفع بقوة �آلة معها �سبعة وثالثني طنالته ارتفاع قدم واحد.
ويقال� :إن جملة القطع التي تركب يف �آلة النار تبلغ  5416قطعة ،و�أول جتربة
عملت على نهر التام�س كانت يف �سنة  ،1801و�أول باخرة �أن�شئت يف �إنكلرتة كانت
يف �سنة  ،1815ويف �إرالند �سنة  ،1820و�أول باخرة �سافرت �إىل بالد الهند كانت يف
�سنة  ،1825وكان �إن�شاء البواخر احلربية يف �إنكلرتة �سنة .1833
واعلم �أن �أول من عرف فن الإبحار �أي ركوب البحر هم �أهل فينيقية،
وذلك منذ  1500قبل امليالد .و�أول �سفر طويل عرف منهم كان �سفرهم �إىل
�إفريقية وذلك �سنة  604قبل التاريخ املذكور ،ثم عرف يف الإ�سكندرية �إىل �أن
�صار ك�أنه من خ�صائ�ص الرومانيني ،ثم عرب من �أهل فيني�سيا وجينوى �إىل �أهل
البورتغال و�إ�سبانيا ،ومنهم �إىل �إنكلرتة وهوالند ،ومل يكن اليونانيون يعرفون
الإبحار يف بحارهم ال�ضيقة �إال على الطوف ،وهو عبارة عن خ�شبات ي�شد بع�ضها
�إىل بع�ض �إىل �أن عرفوا ركوب البحر يف ال�سفائن من داناو�س امل�صري حني قدم
عليهم هاربًا من �أخيه راما�سي�س ،وذلك �سنة  1485قبل امليالد ،وهذا الطوف
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الذي ي�ستعمله النوتيون الآن ،هو دون ما كان ي�ستعمله اليونانيون ،ف�إن ذاك كان
جمعو ًال بحيث ميكن تدبريه ،و�إدارته عند هيجان البحر.
و�أول ما عرف للإنكليز مراكب حربية ملكية مرتبة حتت ديوان معني كان
يف عهد هرني الثامن �سنة  ،1512وكانت عدة البوارج يف زمان امللكة �إلي�صابت
ثمانيا وع�شرين ،ويف �سنة  1814كان لربيتانيا الكربى ت�سعمائة �سفينة ،ويف
ً
�سنة  1830كان لها � 621سفينة ،ويف �سنة  1841كان جمموع �سفائنها الكبرية
وال�صغرية  ،183ويف �سنة  1850بلغت مراكب الإجنليز امللكية  500من جملتها
 161باخرة ،ويف �سنة  1854زاد هذا القدر فبلغ  526ما عدا �سفائن �أخرى كانت
ت�ستعمل يف م�صالح �أخرى ،ويف �سنة  1855بلغ جمموعها  ،602وعدد ما �أتلفت
�أو غنمت من ال�سفائن يف فتنة الفرن�سي�س �إىل غاية �سنة  1802كان  341من
�سفن الفرن�سي�س ومن �سفن هوالند  ،89ومن �سفن �إ�سبانيا  ،86ومن دول �أخرى
 ،25فجملتها � 541سفينة ،وعدد ما �أتلفته �أو غنمته يف حربها مع دولة فرن�سا
�إىل غاية �سنة  1814كان � 569سفينة ،منها  342لفرن�سا و  127لإ�سبانيا و 64
لهوالند ،و  17للرو�سية ،و 19للأمرييكانيني ،فمجموع ذلك كله � 1.110سفائن،
ف�أما بوارج فرن�سا فيمكن �أن يقال� :إنها بلغت �أعلى �ش�أنها يف �سنة  ،1781ولكن
باد كثري منها يف حربها مع الإنكليز ،ويف �سنة  1854بلغ جمموعها  697منها 407
بواخر ،ويف الإح�صائيات �أن عدد البواخر التي �أن�شئت من �سنة � 1843إىل �سنة
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 1857بلغ � 1805سفن ،ويف �سنة  57كان منها يف خدمة البالد وم�صالح البالد
الأجنبية  ،889ومن �سفن الريح � 18.429سفينة.
ف�أما �إحداث البارود فكان �سنة  ،1336وذلك قبل ا�ستعمال املدافع بع�شر
�سنني ،وال يعرف حمدثه ،و�إمنا يظن �أنه من خمرتعات راهب من برو�سية ا�سمه
خمائيل �شوارتز .واحلق �أنه كان معروفًا عند �أهل ال�صني من قبل تاريخ امليالد
ب�أحقاب كثرية� ،إال �أن ا�ستعمالهم له كان لل�صالح ال للتدمري ،وذلك كتمهيد
الطرق ودك التالل وحفر ال ُق ِن ّي((( ،و�إن يكن قد ظهر من �أدوات �سالحهم ما
يحقق �أنه جمعول له� ،إال �أنه مل ينقل عنهم �أنهم ا�ستعملوه قط يف حرب.
قال :و�أول ما ا�ستعمل يف احلروب فيما علمناه كان يف احلرب التي وقعت
بني الإنكليز والفرن�سي�س ،وذلك يف �سنة .1346
وقد نبغ يف الإنكليز عن قريب �ضابط من �ضباط الع�سكر ا�سمه ورنر� ،أداه
االجتهاد والتبحر �إىل �أن اخرتع �شي ًئا يقدر به على �إتالف �أي �سفينة كانت من
م�سافة ثالثة �أرباع ميل من دون مما�سة البارود �إياها ،وقد جرب ذلك بح�ضرة
م�أمورين من طرف الدولة عند مدينة بريطون ،و�صحت جتربته ،ال بل زعم �أنه
يتلف املركب من م�سافة خم�سة �أميال ،قلت :فال يبعد �إذًا ما ذكره لوقيان وغالن
عن �أر�شميد�س من �أنه �أحرق مراكب الرومانيني يف ح�صار �سرياقو�سة بوا�سطة
((( ال ُق ِن ّي :قنوات املياه( .م).
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الزجاج ،وذلك قبل تاريخ امليالد مبائتني واثنتي ع�شرة �سنة ،قال :وقد �أراد
ال�ضابط املذكور �أن يبيع هذا ال�سر للدولة ،لكنه �أ�شط يف الطلب فلم ت�شرته منه.
أي�ضا �شنبني الكمياوي من برلني يف هذا الفن ،و�أحدث �شي ًئا
قال :وقد نبغ � ً
يفعل فعل البارود ،بل �أكرث ،وهو �أن يغم�س القطن يف �أجزاء مت�ساوية من النطرون
والكربيت ،ثم ين�شف في�أتي كالبارود يف الثقل والدفع وهو �أ�سلم عاقبة منه ،وقيل:
�إنه باع هذا ال�سر يف بالد الإنكليز ب�أربعني �ألف لرية� ،إال �أن دولتي فران�سا و�إنكلرتة
�أبتا ا�ستعمال القطن يف البنادق بدل البارود ،وذلك لكرثة �سخونته ،ف�إن البندقية
�إذا ملئت منه مرات ت�شتد بها ال�سخونة بحيث �إنها تنطلق بنف�سها من قبل �أن
أي�ضا نوع من النبات ي�سد م�سد البارود.
ُتطلق ،ويقال� :إنه ا�س ُت ْع ِمل � ً
بع�ض
ويف �سنة  1544ا�ستعملت فر�سان الإنكليز الفرد �أي الطبنجة ،وزعم ٌ
�أن ا�ستعمال املدافع كان يف �سنة  ،1338وزعم �آخر �أنها عرفت يف حرب كر�سي
وذلك يف �سنة  ،1346وقيل� :إن الإنكليز ا�ستعملوها يف ح�صار كايل �سنة ،1347
وقيل� :إنها ا�ستعملت يف املو�ضع املذكور يف �سنة 1383اهـ.
وقال فلتري� :إن برن�س وال�س املعروف بالأ�سود ل�سواد درعه وري�شته،
انت�صر على فيليب فلوي ملك فرن�سا عند نهر �سم وكان من �أقوى الأ�سباب التي
�أعانته على ذلك ا�ستعمال بع�ض مدافع كانت مع ع�سكره ،ف�إن املدافع مل ي�شهر
ا�ستعمالها قبل تلك الواقعة �إال بنحو � 12سنة ،ومل يعلم من كان املخرتع لها.

464

ك�شف املُ َخ َّبا عن فنون �أوربا

464

اهـ .قلت :فيليب امل�شار �إليه ويل امللك يف �سنة  ،1328و�أكرب مدفع يف الدنيا فيما
ُعلم مدفع نحا�س �صنع يف بالد الهند �سنة  ،1635ويف برج يف جرمانيا مدفع طوله
ثماين ع�شرة قد ًما ون�صف قدم وو�سع قطريه قدم ون�صف ،ووزن كتلته  180رطالً،
ومل�ؤه من البارود  94رطالً ،و ُيعلم من نق�ش ر�سم عليه �أنه �صنع يف �سنة ،1529
وكلة املدفع ال�صغري تذهب م�سافة  400يارد ،و�أبعد ما تذهب �إليه من � 500إىل
 ،600وهو عبارة عن ن�صف ميل ،ومن املدفع الكبري من ميل ون�صف �إىل ميلني.
مبنى «بيت �ضابط البلد»

ومن ذلك � -أي من املباين العظيمة  -بيت �ضابط البلد يف ال�ستي ،ويقال
له من�شن هو�س ،بني يف �سنة  ،1739وبلغت م�صاريفه  71.000لرية ،وبع�ض �أثاثه
من � 100سنة وبع�ضه من �ستني ،وهذا ال�ضابط تنتخبه اجلماعة املنوط بها تدبري
هذه املحلة يف كل �سنة ،وذلك يف التا�سع من ت�شرين الثاين ،ويوم انتخابه يجعل
يف الطرق حواجز ملنع مرور احلوافل ،وتغ�ص املدينة بالزحام ،في�ضغط النا�س
بع�ضا فال يبقى �أحد من �أهل البطالة �إال ويخرج للتفرج� ،أو باحلري للتل ُّزز،
بع�ضهم ً
فيخرج ال�ضابط من الديوان امل�سمى كلدهال يف موكب عظيم ويجل�س يف عاجلة
مذهبة فاخرة جترها �ستة �أفرا�س ،ثمنها يف الأ�صل  1.065لرية ،و ُي�صرف على
زينتها يف كل �سنة  100لرية ،ويجل�س معه رئي�س املحاكم بقباء �أحمر وهو متقلد
�سيفه و�شعار �سلطته ،وتقف يف ذلك اليوم �شرطة الديوان ملحافظة الطرق ،ومت�شي
�صفوف �شتى وهم يحملون �أعال ًما خمتلفة ،و�آخرون ي�ضربون ب�آالت الطرب،
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و�آخرون ينفخون يف الأبواق ،و�آخرون متكممون بالدروع على منوال املجاهدين
الأقدمني وتو�ضع �أمامه �آالت احلرث على عجلة مزينة وما تنبت الأر�ض ،و�سفينة
ذات قلوع جترها �ستة �أفرا�س ،وي�سري معه �أ�صحاب املراتب ال�سنية واملنا�صب
العلية و�ضابط البلد املعزول ،وعند و�صولهم �إىل حمل معلوم تالقيه �سفراء الدول
ووزراء الدولة ور�ؤ�ساء املحاكم و�أركان جمل�س ال�شورى وغريهم من ذوي ال�ش�أن،
حتى �إذا رجع �إىل مقره دعا �أولئك النبالء �إىل وليمة فاخرة ت�شتمل على 2.637
�صحفة((( كبرية و�صغرية ،والبد من �أن يو�ضع �أمامه �صحفة فيها نوع من ال�سمك
ال�صغري� ،إ�شارة �إىل �أنه �ضابط نهر التام�س الذي هو عند الإنكليز �أعز من نهر كنكا
عند الهنود.
وعلى ذكر الوليمة يح�سن هنا �إيراد ما وجدته مكتوبًا يف �أوراق ت�سمى
تعليقات وم�سائل من �أن �ضابط نوري�ش من �أعمال �إنكلرتة �صنع م�أدبة فاخرة
يف عهد امللكة �إلي�صابت �سنة  ،1561ودعا �إليها جماعة من �أعيان ذلك ال�صقع
بن�سا ،كان ثمن الوزة فيها ثلث
وكربائه ،فبلغت م�صاريفها لريتني و � 13شلي ًنا و ً 11
�شلني ،وفخذ ال�ض�أن ربعه ،وكذا ثمن الدجاجة و  12بي�ضة ،وثمن  16رغي ًفا ثلث
�شلني ،وثمن برميل من اجلعة �شلينان ،وثمن � 4أرطال من ال�سكر �سد�س �شلني،
وفواكه ولوز  7بن�س ،وق�س على ذلك .والوالئم التي ي�صنعها �أهل ال�ستي تكون
جدا ت�شتمل على �صحاف من الذهب و�أكواب من الف�ضة.
فاخرة ًّ
((( �صحفة� :إناء للطعام كبري ومت�سع( .م).
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و�سنوية ال�ضابط  8.000لرية ،ولكنه ي�صرف يف مدة واليته �أكرث من هذا
القدر ،و�إيراد تلك اجلماعة  156.000لرية ،ي�ستوردونها من �ضرائب على الفحم
والأ�سواق والديار وال�سما�سرة ،وهذه اجلماعة ينتخبهم الأهلون الذين لهم عقار
وديار.
ومن خ�صائ�ص ال�ضابط مدة واليته �أن يتوىل �أمور املدينة غري معار�ض ،وقد
نازع امللك جورج الرابع يف هذه ال�سلطة ،وحاول �إبطالها ،غري �أن الإنكليز كما
ذكرنا �ساب ًقا ال يحبون تغيري العادات القدمية ،فمن ثم بقي احلال كما كان ،و�إذا
اتفق موت امللك يف �أيامه فله �أن يجل�س يف ديوان ال�شورى اخلا�ص ويوقع قبل
أي�ضا �أن يغلق باب املو�ضع املعروف بتمبل بار وهو �أول خط املدينة
�أربابه ،وله � ً
يف وجه امللكة حني تذهب �إىل املدينة ،ولكن لي�س بق�صد ر ِّدها عن الدخول ،بل
بق�صد �إدخالها جر ًيا على العادة ،وتف�صيل ذلك �أن �صاحب امللك �إذا �أراد التوجه
�إىل املدينة ،ي�صل �إىل ذلك الباب فيجده مغل ًقا ،فينفخ بني يديه رجل يف البوق،
ويقرع الباب �آخر ،ويقع بينه وبني ال�ضابط حماورة وكالم هنيهة ،ثم ينفتح الباب،
ويدنو ال�ضابط من �صاحب امللك ،ويقدم له �سيف املدينة ،في�أخذه منه امللك ،ثم
�سائرا ِب ِركَا ِبه.
يعيده �إليه ،ثم يدخل ومعه ال�ضابط ً
وهذا الباب مبتد�أ خط ال�ستي ،بني يف �سنة  ،1670وعنده متثال امللكة
�إلي�صابت وامللك جام�س الأول وكرلو�س الأول وكرلو�س الثاين ،وهو ال ُي ْغلق
نادرا ،وذلك
�إال يف ذلك اليوم ،غري �أن توجه �صاحب املُل ِْك �إىل املدينة ال يقع �إال ً
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ك�أن يذهب �إىل كني�سة ماربول�س ُلي ْه ِد َي ال�شكر هلل على َف ْتح �أو ظَ َفر بالعدو �أو
عموميا كدار جمتمع التجار �أو البنك ونحو ذلك ،واحلا�صل �أن تدبري
ليفتح بناء ًّ
هذا اخلط الذي يقال له� :ستي  -وهو عبارة عن �أول ما �أن�شئ يف لندرة من الأبنية
واحلوانيت واملحرتفات  -مفو�ض باال�ستقالل �إىل ال�ضابط و�أولئك املديرين،
وم�صاريف حمكمة هذا اخلط تبلغ  120.182لرية يف العام ،وم�صاريف �شرطته
 ،10.118وم�صاريف حمل فيه ا�سمه نيوكات  ،9.223وم�صاريف احلب�س فيه
 ،7.602وم�صاريف حب�س املديونني  ،4.955وم�صاريف النهر .((( 3.117
و�شعار املدينة هو �سيف ماربول�س و�صليب مار جرج�س ،ويف العام املا�ضي
نفرا من
كان ال�ضابط ًّ
يهوديا ،وقيل� :إن ال�ضابط الذي ُن ِّ�ص َب يف هذه ال�سنة كان ً
وخ َد َم ُت ُه يبقون �إىل
الع�سكر ،ومن الغريب هنا �أن هذا ال�ضابط ُي ْع َز ُل يف كل �سنةَ ،
ما �شاء اهلل ،و�سي�أتي بقية الكالم على ال�ستي.
مبنى «كلدهال»

ومن ذلك كلدهال وقد تقدم ذكره ،وهو ديوان �أحكام ال�ستي ،فيه توقيع بخط
�شك�سبري من �شعراء الإنكليز ،ا�شرتاه املديرون مبائة و�سبع و�أربعني لرية ،وبالقرب منه
أي�ضا خلتم ما ي�صاغ من الذهب والف�ضة ،فيها الك�أ�س التي �شربت بها
دار عظيمة � ً
امللكة �إلي�صابت عند تتويجها.
((( جميع هذه امل�صاريف زادت الآن �أ�ضعافًا.
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برج لندن وحمتوياته

ومن ذلك الربج الذي يقال لهَ :ت َو ْر�أُ ْف لندن� ،أي برج لندن ،وهو �أعظم
برج يف بريتانيا ،وهو ح�صن للمدينة ،ومقر ل�صاحب امللك عند عقد هدنة ونحوها،
و�سجن للمجرمني من �أرباب الدولة ال ُيعلم متى كان �إن�شا�ؤه؟ و�إمنا يظن �أنه بني
يف �سنة  ،1078فيه ام ُت ِحن كاي فوك�س الذي عمل على �إحراق جمل�س امل�شورة
على ما تقدم ذكره ،وامللكة مرمي ملكة �إ�سكوتالند ويوحنا ملك فرن�سا وكرلو�س
دوك �أورليان و�أبو لوي�س الثاين ع�شر ،وامللكة �أنة �أو حنة بوليان �ضرب عنقها
�سنة  ،1536وامللكة كاثرين هاورد زوجة امللك هرني الثامن ،والأمرية ر�شفورد
و�سرتوما�س مور ورئي�س الأ�ساقفة كرامنر ،ورئي�س الأ�ساقفة لود ،و�سبعة �أ�ساقفة
�آخرون وغري ذلك ،وقتل فيه هرني اخلام�س و�إدرود اخلام�س وغريهما.
وهو ي�شتمل على الدروع وال�سالح التي كانت ت�ستعمل يف الزمن القدمي،
وعلى مدافع ثمينة ،من جملتها مدفع �أخذ من نابوليون الأول ،وكان هو قد �أخذه
من مالطة ،وهو بديع ال�صنعة ،ومدفعان عظيمان �أُخذا من البالد الإ�سالمية طول
�شربا ،وفيه دروع جام�س الأول ،وهرني الرابع ،و�إدورد الرابع ،وامللكة
كل ً 23
�إلي�صابت وغريهم ،وتاج يقال له تاج �صنت �إدورد� ،صنع لتتويج كرلو�س الثاين،
ثم توارثته جميع امللوك من بعده ،وهو التاج الذي ي�ضعه رئي�س الأ�ساقفة على
ر�أ�س �صاحب امللك عند املذبح.
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أي�ضا تاج جديد ُ�ص ِن َع للملكة ،وهو نحو طربو�ش من خممل �أحمر،
وفيه � ً
يحيط به �إطار من ف�ضة مر�صع بالأملا�س ،زنته رطل وثالثة �أرباع ،ويف التاج ياقوتة
غري جملوة ،يقال� :إنها كانت يف تاج امللك �إدورد امللقب بالأ�سود ،وقيمة التاج كله
 111.900لرية ،وفيه تاج لأمري وال�س من ذهب غري مر�صع باجلواهر ،و�آخر لزوج
امللكة مر�صع بالأملا�س والدر وغريهما من اجلواهر.
وفيه �صوجلان ي�سمى �صوجلان العدل �أو �صوجلان احلمامة لأن فيه حمامة،
وطوله ثالث �أقدام و�سبع �أ�صابع ،وهو من ذهب مر�صع بالأملا�س وغريه ،و�آخر
للملكة عليه �صليب بديع ال�صنعة مر�صع بالأملا�س ،و�آخر ي�سمى �صوجلان امللك
عليه تفاحة مر�صعة بالياقوت والزمرد والأملا�س ،طوله قدمان وت�سع �أ�صابع ،وفيه
�صليب من ذهب مر�صع باجلواهر املتنوعة ،و�آخر ي�سمى ق�ضيب �صانت �إدورد من
ذهب مطرق ،طوله �أربع �أقدام و�سبع �أ�صابع ،يف �أعاله دائرة و�صليب ،ويقال� :إن
يف الدائرة قطعة من �صليب امل�سيح.
وفيه � ًأي�ضا �سيوف العدل الكنائ�سية واملدنية ُوركُب (جمع ركاب) من ذهب
ت�ستعمل يوم تتويج امللك �أو امللكة ،ووعاء للماء املبارك يف �شكل ن�سر ،وملعقة من
ذهب للمناولة يوم التتويج ،وط�ست من ف�ضة مذهب ي�ستعمل يوم معمودية ولد
�صاحب امللك وغري ذلك من التحف مما يطول �شرحه ،وقيمة ما فيه من ال�سالح
بلغت يف �سنة  640.023 -49لرية ،قلت :ملا ر�أيت هذا املو�ضع �أخربين الدليل ب�أنالياقوتة احلمراء التي يف مقدم تاج امللكة وهي نحو البي�ضة ال�صغرية ت�ساوي 50.000
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لرية ،وثمن التاج كله مليون ،وثمن التيجان الأخرى مليونان ،واهلل �أعلم .وقد جرت
العادة ب�أن تاج امللكة يودع يف هذا احل�صن ،وعند احلاجة �إليه ي�ؤخذ منه ثم يرد �إليه،
وقد �سرق مرة مع �سائر اجلواهر ،وذلك يف �سنة  .1678و�أعجب من جميع ما ذكرت
�أن هذا الربج الأمريي امللكي التاجي ال متكن ر�ؤيته �إال بعد �أداء �شلني.
ق�صور �صاحب امللك

ويف لندرة �أربعة ق�صور ل�صاحب امللك �أعظمها وهو الذي ت�سكنه امللكة الآن
يف ال�شتاء ،الق�صر امل�سمى باكنهام يف �إ�سطبله عاجلة لها ت�ساوي نحو ثمانية �آالف
لرية ،وطول حديقة الق�صر  345قد ًما .قال فيه بع�ضهم :قد لزم لرتميمه وت�صليحه
 50.000لرية مع �أنه ال ي�صلح ل�سكنى امللوك ،و ُب ِن َي فيه قنطرة من رخام ُ�صر َِف
فيها ثمانون �ألف لرية ،مع �أنه ال ميكن �إبقا�ؤها حيث هي ،وقب ًال ُ�صر َِف على الق�صر
 763.226لرية ما عدا ما لزم له من الفر�ش والأثاث ،وكان ميكن �أن ُي ْن َ َ�ش�أ بهذا املبلغ
ق�صر جديد فاخر َخيرْ ٌ من هذا الق�صر الذي �إن هو �إال عبارة عن موا�ضع ُم َل َّفقة.
وبعد �أن �صرف ذلك املبلغ املذكور على القنطرة لزم الآن �صرف مبلغ عظيم
أي�ضا على ق�صرها الذي ت�سكنه يف ال�صيف يف ون�صر،
واهلل يعلم �إىل �أين؟ و�صرف � ً
وهو على م�سافة نحو �أربع �ساعات من لندرة  10.000لرية ،وذلك لإجراء املاء �إليه،
وثاين مرة ُ�صر َِف عليه  6.500لرية لوقايته من النار ،وقد تبني من دفاتر امل�صروف �أنه
من �سنة � 1825إىل �سنة  1831بلغ امل�صروف على هذا الق�صر 1.498.516لرية ،ف�إذا
�أ�ضفتها �إىل املبلغ الالزم الآن بلغت جملة ذلك  1.515.000ما عدا ما ي�صرف على
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الغيا�ض وال�شجر امللحقة به ،وبلغ م�صروف الأثاث  ،216.000وم�صروف التحف
 ،3.000قال :فهذان مليونان ُ�صرفا على ق�صرين ،هما �سخرة وهزء لأهل �أوربا جمي ًعا.
ويقال �إنه ي�صرف يف ال�سنة على ترميم الق�صور واملباين املريية  170.780لرية.
والق�صر الثاين :وي�سمى ق�صر �صان جام�س �أ�صله مار�ستان للرب�ص ،ثم �صار
مقرا للملك هرني الثامن ،ومنه ت�صدر الآن الأوامر امللكية وهو مبني من الآجر
ًّ
وما حتته طائل ونحوه الباقي.
ملوك الإنكليز وغريهم

ويف تاريخ بالد الهند �أنه ملا مات هرني اخلام�س �أحبت زوجته امللكة كاثرين
�سرا
رج ًال ًّ
وال�سيا من الع�سكر الذين يحر�سون امللك ا�سمه �أوين تودور ،فتزوجته ًّ
فهو �أبو ملوك الإنكليز من بعده ،وكانت وفاتها يف �سنة  ،1437و�أول �أوالده قيل
له �أو ًال� :أدمند �أرل ر�شموند ،ثم ُعرِف با�سم هرني ال�سابع ،وهذه امللكة اجلال�سة
الآن على كر�سي امللك ا�سمها �أليك�ساندرينا فكطوريا بنت دوك كنت ،ولدت يف
الرابع والع�شرين من �شهر �أيار �سنة َ ،1819و َو ِل َي ْت امللك يف الع�شرين من حزيران
�سنة  ،1837و ُت ِّوجت يف الثامن والع�شرين منه �سنة  ،38وتزوجت ابن عمها الربن�س
�ألربت من �صك�س يف العا�شر من �شباط �سنة .1840
ويقال� :إنه مل يقم قبلها ملكات نلن املُلْك باال�ستحقاق �سوى �أربع ،وكان
لأهل هنكاريا كراهة لتمليك الن�ساء زائدة ،حتى �إنه حني كان يتوىل عليهم ملكة
كانوا ي�سمونها ً
ملكا ،و�أول ملكة عرف لها الوالية يف الدنيا �سمريامي�س ملكة �أثور،
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وذلك يف �سنة  2017قبل امليالد ،وهي التي َح َّ�س َن ْت بابل وكربتها حتى �صارت
�أعظم مدينة يف العامل.
وللملكة فكطوريا �أخالق حميدة واحرتام ليوم الأحد عظيمُ ،ي ْح َكى عنها �أن
أخرا وهو عندنا ليلة الأحد،
بع�ض الوزراء ذهب �إىل ق�صرها يف ون�صر يف ليلة ال�سبت مت� ً
فعر�ض لها �أن معه �أوراقًا مهمة تتوقف على مطالعتها ،قال :ولكن ال �أكلفك الليلة
ت�صفحها ،ف�إنها طويلة وقد فات الوقت ،ولكن يف �صباح غد ،فقالت له :كيف يف
�صباح غد وهو يوم الأحد؟ فقال :نعم؛ ف�إنها من م�صالح احلكم ،قالت� :أجل يجب
مداركتها ،ولكن �س�أت�صفحها بعد اخلروج من الكني�سة ،فلما كان الغد ذهبت �إىل
الكني�سة وذهب الوزير � ًأي�ضا ،فلما انق�ضت ال�صالة ،قالت له :كيف �أعجبتك اخلطبة،
جدا ،فقالت :ل�ست �أكتم عنك الآن �أين �أَ ْو َع ْز ُت البارحة �إىل
قال :لقد �أعجبتني ًّ
الق�سي�س يف �أن يحرر اخلطبة على حمافظة يوم الأحد ،وقد �سمعت ما �سمعت ولكن
تعال غ ًدا يف �أية �ساعة �شئت ،قال :يف ال�ساعة التا�سعة ،قالت :من حيث هي �أوراق
مهمة كما ذكرت تعال يف هذه ال�ساعة جتدين م�ستعدة ،وكان كذلك .اهـ.
جدا ،ومن ذلك عدم الإ�سراف
وهذه ال�ساعة باعتبار �أيام البالد هنا باكرة ًّ
يف املالب�س والأبهة ،ف�إنها ال تتميز به عن كرائم خوادمها ،و�إ�سراف املالب�س منع يف
بالد الإنكليز يف عهد �إدورد الرابع �سنة  ،1465ثم يف عهد �إلي�صابت يف �سنة ،1574
و�أ�شهر من عرف فيه �سر ولطر وايل ،كانت ك�سوته ت�ساوي  6.600لرية ،وكان له
دروع من الف�ضة ،و�سيفه مر�صع بالأملا�س والياقوت والدر ،وكان دوك باكنهام �صفي
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امللك جام�س يلب�س ُحلَّة مر�صعة بالأملا�س تر�صي ًعا غري وثيق ،بحيث �إذا �شاء ينف�ضها
فتلتقطها خواتني الق�صر.
�إيراد املمالك وما خ�ص�ص للملوك

وال ب�أ�س هنا ب�إيراد جملة من الكالم مف�صلة نذكر فيها �إيراد املمالك ،وما
خ�ص�ص للملوك منها ،فنقول� :إن �إيراد امللكة يف ال�سنة  380.000لرية ،ولكن ال
يدخل يف كي�سها من ذلك كله غري  60.000لرية ،والباقي ي�صرف يف �أبهة الديوان
ومالهيه ،و�إذا لزم لها زيادة م�صروف على القدر املذكور �أخذ من اخلزنة على �سبيل
القر�ض �إىل �إيراد العام القابل وهكذا.
وبلغت وظائف احل�شم واخلدام وح�ساب التجار يف �سنة واحدة 371.800
لرية ،وبلغ املك�س وال�ضرائب والإتاوة يف العام املا�ضي  ،71.348.066وامل�صاريف
 ،88.307.477ويف �سنة  1848كان �إيراد الدولة  ،52.933.692وم�صروفها
 ،52.563.340وخرجت خال�صة من جمل�س امل�شورة يف مبلغ ما �صرف يف
عامي احلرب  -وذلك من � 13آذار �سنة � 54إىل غاية �آذار �سنة  - 56م�ضمونها
�أنه يف �سنة  1854بلغ الإيراد من جميع موارده  ،64.091.000وبلغ امل�صروف
ونقلت من كتاب �آخر �أنه يف �سنة  1842بلغ الإيراد من ديوان
ُ ، 70.236.000
الكمرك  ،23.515.374ومن التبغ وامل�سكرات  ،14.602.847ومن امل�ألك
�أي البو�سطة  ،1.495.540ومن �إتاوة الأر�ض  ،1.214.430ومن �أ�شياء متفرقة
 ،11.420.402فجملة ذلك نحو .52.248.633
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وكانت �إتاوة فرن�سا على الأر�ض  ،23.200.000و�سائر ال�ضرائب واملك�س
 ،17.500.000و�إتاوة الرو�سية  ،3.990.000و�سائر ال�ضرائب  3.667.000لرية
و�إتاوة �أوبي�سرتيا  ،8.795.000و�سائر ال�ضرائب  ،7.700.000ومن �ضمن تلك
املتفرقات التي وردت �إىل خزنة دولة �إنكلرتة يف �سنة  1856ما �أخذ على الرتكات
وقدره  ،2.850.873وعلى اخليل  ،340.898وعلى العقود وال�صكوك ،1.225.234
ويف �سنة � 1852أخذ على نحو �أحد و�سبعني مليون رطل من ال�شاي ،5.902.433
ويف �سنة � 1851أخذ على نحو �أربعة وخم�سني مليون رطل منه .5.471.641
وي�صرف يف كل �سنة على �أ�شخا�ص مرتزقني ال عمل لهم نحو ،4.000.000
ويف بع�ض الإح�صائيات الر�سمية �أن �ضريبة الإيراد وحده تبلغ  ،16.000.000واملراد
بالإيراد هنا ما يدخل للنا�س من ك�سبهم و�سعيهم و�أرزاقهم ،وكان �إيراد ديوان املك�س
يف �أيام امللكة �إلي�صابت  20.000لرية ،ويف �أيام �شارل�س الثاين  390.000لرية،
وكان جميع �إيراد امللكة �إلي�صابت  600.000لرية ،و�إيراد �شارل�س الأول ،800.000
وكان �إيراد دولة الإنكليز يف زمان وليم الفاحت  400.000لرية ،ويف زمان هرني الرابع
 ،64.976ويف زمان امللكة ماري  ،450.000ويف زمان جام�س الأول ،600.000
ويف زمان �شارل�س الأول  ،895.819ويف �سنة  1850بلغ  ،52.810.800ويف �سنة
 ،((( 62.871.300 :1852قال فلتري :وكانت �أمالك �سليمان بن داود ت�ساوي
عظيما ،فبلغ �إيراد دولة فرن�سا يف �سنة 127.139.204 :1880
تغريا ً
((( منذ �سنة  1880تغريت �أحوال دول �أوربا ً
لريات �إنكليزية ،وم�صاريفها بلغت  122.024.993لرية ،وهذا الإيراد الوافر ت�سبب من كرثة ال�ضرائب ب�سبب =
= الديون التي حتتملها دولة فرن�سا بعد حربها الأخرية مع �أملانيا ،ف�إن هذه احلرب كلفتها  371.515.280لرية،
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 ،1.129.500.000فقد ر�أيت مما تقدم �أن �إيراد دولة �إنكلرتة وم�صاريفها ي�أتي نحو
�إيراد دولتني �أو ثالث من الدول العظام ،ف�إن �إيراد دولة فرن�سا كان �ش�أنه �أن ال يزيد
على  ،40.000.000و�إيراد دولة �أو�سرتيا  ،15.500.000وم�صروفها يزيد على
كثريا من �إيراد
 ،17.000.000و�إيراد الدولة العلية نحو ً 8.000.000
تقريبا� ،إال �أن ً
دولة �إنكلرتة يذهب يف فائدة الدين ،وجملته  780.000.000لرية.
مديونية الدول

واعلم هنا �أنه �إذا قيل �إن دولة �إنكلرتة مديونة فال تتوهم من ذلك �أنها
�ضعيفة؛ ف�إن نفع هذا الدين ي�ؤول �إىل رعيتها ،حتى �إن ُجلَّ الدائنني ال يريدون
ا�ستيفاء دينهم مرة واحدة ،لأنهم ي�أخذون فائدته يف كل �سنة ،وهو م�أمون لهم
مادامت الدولة قائمة ،ومعلوم �أن غنى الدولة يكون من غنى رعيتها ،و�سعادتها
من �سعادتهم ،وال يخفى �أن جميع الدول مديونةَ ،فد ْين دولة �أو�سرتيا يبلغ
 ،120.000.000وفائدته يف كل �سنة  ،4.500.000ودين الدولة العلية يبلغ نحو
 20.000.000لرية ،ودين دولة فرن�سا لعله زاد الآن عما ذكر �ضعفني.
ف�أما دولة �أمرييكا فقد كانت قبل هذه احلرب الأخرية على غاية من االقت�صاد
فكان دينها نحو  10.000.000لرية ثم ملا تهورت يف احلرب متادت يف الإ�سراف
و�أما �إيراد �إنكلرتة ف�إنه بلغ يف ال�سنة املذكورة  ،70.357.079لرية وامل�صاريف بلغت  73.197.844لرية ،و�أما
�إيراد �أو�سرتيا ف�إنه بلغ  38.276.894لرية ،وامل�صاريف بلغت  41.182.391لرية ،و�إيراد الدولة العلية بلغ
 16.000.000وكذلك امل�صاريف.

476

ك�شف املُ َخ َّبا عن فنون �أوربا

476

املُ ِ�شطّ ف�صار م�صروفها يف كل يوم  1.000.000ريال وبلغ دينها 600.000.000.000
ريال((( .وهذا الدين على الدول هو من قبيل جلام للرعية ،يكبحهم((( عن املعامع
والفنت ،ف�إن الدائنني الذين هم بال�ضرورة وجوه �أهل البالد و�أغنيا�ؤها ال ير�ضون
بانقالب الدول ،خمافة �أن ي�ؤول احلكم �إىل الرعاع ُفيحرموا منه.
املُ ْلك عند الإنكليز

ونقلت يف بع�ض الكتب �أن ملك الإنكليز وراثة ،وملجل�س امل�شورة �أن ينقله
من عيلة �إىل �أخرى ،و�أنه بعد �أن خلع جام�س الثاين نف�سه عن امللك وذلك
حم�صورا يف امللوك الذين على دين الربوت�ستانت،
يف �سنة � 1688صار املُلْك
ً
وملا مل يكن ل�شارل�س الأول َخلَف ُنقل املُلْك �إىل نَ ْ�سل جام�س الأول وهم من
أي�ضا .وهذه ال َع ِّيلة((( امل�ستولية الآن هي من ن�سل �صوفيا بنت ملك
الربوت�ستانت � ً
هنوفر.
والواجب على امللك يوم تتويجه �أن يحلف على حمافظة ثالثة �أمور،
الأول� :سيا�سته بح�سب القوانني والأحكام ،الثاين� :إجراء احلكم بالرحمة،
((( هذا بيان ديون الدول �إىل غاية �سنة  1880دين فرن�سا ً 19.862.035.983
فرنكا فائدتها ال�سنوية تبلغ
فرنكا (كل ً 25
ً 748.404.952
فرنكا عبارة عن لرية �إنكليزية)  -ودين دولة �إنكلرتة  774.044.235لرية
�إنكليزية فائدتها ال�سنوية  27.488.185لرية  -ودين �أو�سرتيا  298.731.061لرية �إنكليزية فائدتها ال�سنوية
نحو  10.000.000لرية  -ودين �إيطاليا  390.304.53لرية �إنكليزية ودين الرو�سية  350.000.000لرية
�إنكليزية  -ودين الدولة العلية نحو  200.000.000لرية وق�س على ذلك بقية الدول.
((( يكبحهم :مينعهم .واملعامع :احلروب والفنت واخلالفات( .م).
((( ال َع ِّيل� :أهل البيت الذين يكفلهم الرجل .واملراد هنا :العائلة( .م).
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والثالث� :إقراره مذهب الدولة وهو دين الربوت�ستانت ،وللملك خ�صائ�ص ومزايا
ينفرد بها عن غريه بح�سب ما ارتقى �إليه من ال�ش�أن وال�شرف ،منها �أن له قدرة
على �أن ي�أذن باحلرب وال�صلح ،و�أن يبعث من قبله �سفراء �إىل الدول ،وير�ضى
ب�سفرائها ،و�أن يعفو عن ذوي اجلنايات ،و�أن يخ�ص من �شاء بال�شرف والألقاب
وبحرا ملن يراه �أهالً،
ال�سنية ،و�أن ين�صب احلكام ويويل الوظائف الع�سكرية ًّبرا ً
و�أن يرف�ض ما يقدم له �أهل املجل�س من الدعاوى والق�ضايا ليوقع عليها ،وهو ر�أ�س
الكني�سة التي عليها رجال الدولة ،وهو الذي يويل الدرجات واملراتب للأ�ساقفة،
�إال �أنه ال ميكنه تنفيذ هذه الأمور �إال على يد الوزراء ،فهم املطالبون بكل ما ي�صدر
أي�ضا خ�صائ�ص �أخرى منها
عنه من الأوامر ،ولهذا يقال� :إن امللك ال يخطئ ،وله � ً
�أنه ال يغرم �شي ًئا ُف ِق َد لأحد الأمة ،و�أن دينه يقدم على دين غريه ،وال تقام عليه
دعوى ،ولكن لكل من الرعية حق يف �أن يعر�ض له على يد وزيره ما يدعي به
من الأمالك.
أي�ضا مزايا امتازت بها ،فيحق لزوجته �أن يقال لها :ملكة ،و�أن
و ِلعيلة امللك � ً
ُي ْحترَ َ َم مقامها ولو بعد وفاة زوجها ،ولها ا�ستطاعة على �أن ت�شرتي وتبيع ما ت�شاء
با�سمها ،و�أن حتيل ما يرد عليها من الدعاوى �إىل �أي ديوان دولة �شاءت ،والبن
امللك ال ِبكْ ر حق من يوم والدته �أن ُي ْدعى �أمري وال�س ،ومن من�صبه �أن يدعى دوك
كورن وال وارل �ش�سرت ،وجميع �أوالد امللك ينعتون بالنعت امللكي ،فيقال مثالً:
جنابه امللكي �أو ح�ضرته امللكية.
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حدائق لندرة والهيدبارك

ويف لندرة �ست غيا�ض �أعظمها الغي�ضة التي يقال لها :هيدبارك � -أي غي�ضة
لهو  -وهي ف�سيحة عظيمة م�ساحتها من الأر�ض ،عبارة عن  387فدانًا ب�أ�سفلها قنطرة ،بلغ
م�صروفها  17.069لرية ،وب�أعالها قنطرة �أخرى �أنفق فيها  ،8.000وكانت �أو ًال يف غي�ضة
�صان جام�س ،فنقلت وبلغت م�صاريف نقلها  ،11.000ويف هذه الغي�ضة ترى كرباءها
وخ�صو�صا من �شهر ني�سان �إىل متوز،
وعظماءها يف �أح�سن املركوب وامللبو�س واحل�شم،
ً
ف�سيحا ذا
و�أكرث النبالء ي�سكنون هناك ،قال فيها بع�ض الفرن�سي�س� :صور لنف�سك �سه ًال ً
�أ�شجار و ِب َر ٍك وحقول و َم ْر ٌج مترح فيه الثريان وال�شاء �سربًا �سربًا ك�أنك يف �إقليم دوفن�شري
الأنيق ،فتلك �صفة هيدبارك .ثم �صان جام�س بارك وهو املت�صل بق�صر امللكة ،ومع �أن
املظنون من و�ضعه و�صفته �أن يكون منتاب ذوي الف�ضل وال�شان ،فهو جممع اخلدمة
واحلرافي�ش والأوالد ،ثم كرين بارك ،وريجنت بارك ،وباتر�سي بارك ،وفكطوريا بارك ،وهو
�أخ�سها ،كما �أن فكطوريا ثياطر هو �أخ�س املالهي.
وما عدا هذه الغيا�ض فثم حديقتان �إحداهما :لتنبيت النباتات ك َُب ْ�س ِ
تان
النباتات يف باري�س ،غري �أن دخولها مق�صور على �أ�صحابها� ،أو على من ي�ؤذن له
منهم ،والثانية :للحيوانات احلية وامليتة ،والأداء على دخولها �شلني .ويف �ضواحي
أي�ضا متنزهات ينتابها النا�س يف ال�صيف ،وذلك كريت�شموند وكري وهم�ستد
لندرة � ً
وكرافزان وهمبطون كورت ،و�أح�سنها كري�ستل بال�س يف �سدنام ،وهو الق�صر الذي
نقل من غي�ضة هيدبارك ،وهو يعز عن النظري.
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�أحوال لندرة اخل�صو�صية

وقد حان الآن �أن �أتكلم على �أحوال لندرة اخل�صو�صية ممه ًدا لذلك مبقالة
قالها بع�ض الفرن�سي�س ثم �أ�شرح جميع ما يتعلق بها ،قال� :أما لندرة ف�إن كل ما
فيها �إمنا جعل للتمتع به داخل الديار ،و�أما باري�س ف�إن طيب عي�شها �إمنا هو يف
باح ِت َتان حاالتها ،وبكرثة ما فيها من
تحُي الناظر ْ
الأ�سواق وال�شوارع ،و�إن الأوىل رَّ
الدكاكني ،وبرتفه الأعيان والعظماء و�إ�سرافهم ،و�إن الثانية ت�سحر بتفنن �ش�ؤونها
واختالف امل�شاهد فيها ،ومبا يتنعم به �أهلها من العي�ش الذي يحكي عي�ش ال َّن َور
(اجلنكنه) املتنقلني من حال �إىل حال ،ويف اجلملة ف�إن لندرة حتكي خلية الع�سل،
وباري�س حتكي منه ًال ِعذابًا لكل وارد ،وما �أح�سب جمود الإنكليز الذي ي�صفهم
به �أهل باري�س �إال من هذه احلالة التي ال تفاوت فيها .اهـ.
وقال �آخر :لي�س يف لندرة مطاعم �أنيقة وحمال قهوة فاخرة كما يف باري�س،
فيلزم الغريب �أن ي�أكل يف املنزل الذي ي�سكنه �أو يف بيوت الأكل ،وهي عبارة
عن موا�ضع مظلمة ال ت�أنق يف فر�شها وال يف مطابخها ،و�إذا دخلت �أحدها مما يرتدد
�إليه وجوه النا�س �أح�ضر لك اخلادم يف وقت الغداء خم�س �صحاف مغطاة ب�أغطية
ُم َف َّ�ض�ضة ،فتح�سب �أن فيها �شي ًئا يفتح منك ال ُّل َهى((( ،ف�إذا ك�شفت عن �إحداها
ظهر لك ال�شواء ،ويليه البطاطة ،ثم اخللر على حدتهما ،ثم خ�سة ،ويف اخلام�سة
زبدة مذابة مع �آنية الأباريز((( ،و�إذا �شئت التفنن �أح�ضروا لك ً
�سمكا م�سلوقًا� ،أما
((( ال ُّل َهى :جمع لهاة وهي حلمة ُم�شرِفة على احللق يف �أق�صى �سقف احللق( .م).
معربة ،ومعناها الذهب( .م).
((( الأباريز :جمع الإبريز وهو كلمة َّ
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ال�شراب فاجلعة ،لأنك لو �أردت �أن ت�شرب اخلمر لزم �أن يكون دخلك يف العام
دخل �أمري يف غريها .اهـ.
قلت :قد �أ�شرت يف و�صف باري�س �إىل بع�ض ما بينها وبني لندرة من الفرق
يف ال�سكنى واملعي�شة ،والآن ا�ستويف ذلك بناء على ما قال الفرن�ساوي من �أن
طيب العي�ش يف لندرة �إمنا هو داخل الأبواب ،ويف باري�س بخالف ذلك ،ف�أقول:
�إن �أهل اال�ستطاعة يف لندرة كالتجار وغريهم ،ي�ست�أجرون بيو ًتا وي�ستقلون بها،
العيلة ي�ؤْثر((( التنعم يف
وذلك ل�صغرها خالفًا لديار باري�س ،فلهذا كان �صاحب َّ
بيته مع �أهله على اخلروج� ،أما الغرباء الذين ينزلون يف الديار فيكون لأحدهم
�صبحا وم�ساء يف منزلهم ،وذلك
حجرة �أو حجرتان ،فيمكنهم �أن ينالوا طعامهم ً
ب�أن ي�شرتوا هم ما يريدون �أكله ،وي�أمروا اخلادمة بطبخه ويعطوها �شي ًئا زهي ًدا يف
مقابلة خدمتها ،وذلك �أوىل من �أنهم ي�أكلون يف املطاعم ،بل هو �أنظف و�أرخ�ص،
ويف هذه اخلطة تف�ضل لندرة باري�س ،ف�إن الغرباء يف هذه ال ينزلون �إال يف منازل
كبرية م�شاعة ،في�ضطرون وقت الأكل �إىل اخلروج �إىل �أحد املطاعم ،ف�إن الأكل يف
املنازل ٍ
جدا.
غال ًّ

يف�ضل( .م).
((( ي�ؤْثرّ :
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وهناك مزية �أخرى ،وهي �أن النزيل يف لندرة ي�ست�أجر احلجرة يف الأ�سبوع ،ويف
باري�س ي�ست�أجرها ُم َ�شا َهرة((( ،و�إن كان ُم َيا َومة((( لزم �أن يدفع ال�ضعف �ضعفني ،و� ًأي�ضا
ف�إن �صاحب الدار يف لندرة يعطي النزيل مفتاح داره ليمكنه �أن يدخل ويخرج �أيان
�شاء ،ويف باري�س ال بد من قرع((( الباب بعد ن�صف الليل ليفتح له البواب ،غري �أن
النزيل يف ديار لندرة ال ميكنه �أن يخلو بالن�ساء يف حجرته ،ويف باري�س ال حرج يف
ذلك ،ف�إن طلوع املر�أة �إىل حجرة النزيل فيها �أهون من طلوع رغيف اخلبز كما �أن
طلوع املر�أة يف لندرة �إليه �أ�صعب من طلوع الفرن بناره وهذا �شذوذ عن الأ�صل
املتقدم �إن قلنا ب�أنه من طيب العي�ش� ،إال �أن �أكرث املنازل هنا يقوم بخدمتها ن�ساء
غالبا عادة ذميمة وهي �أنهم
ح�سان ُيغنني النزيل عن اخلروج .ولأ�صحاب هذه املنازل ً
ي�ستولون على مفاتيح عديدة متنوعة يفتحون بها �صناديق ال�سكان ،حتى �إذا علموا
�أن لي�س يف �صناديقهم ما يقوم ب�أجرة امل�سكن �أنذروهم اخلروج.
وهناك طريقة �أخرى لل�سكنى يف كلتا املدينتني ،وهي �أن من �شاء �أن ميكث
طوي ًال ي�ست�أجر حجرة �أو حجرتني يف دار من غري �أثاث وي�ؤثثهما كما �أحب ،ولكن
يلزمه يف لندرة �أن يفتح الباب لقا�صده ،وينور له يف الدرج ،ويف باري�س ال يلزمه
ذلك ،هذا وملا كان �أرباب احلكومة يف لندرة ال يعنون مبا فيه حت�سني املدن وتنظيم
جدا؛ �إذ كل �إن�سان يبني
ديارها ،كانت ديار لندرة بالن�سبة �إىل ديار باري�س حقرية ًّ
((( ُم َ�شا َهرة :يف ال�شهر( .م).
((( قرع :دقَّ ( .م).
((( مياومة :يف اليوم( .م).
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داره كما تقت�ضيه حاله ،فمنها ما كان م�شتم ًال على طبقتني فقط ،ومنها على
ثالث طبقات من دون مراعاة رونقها وهندمتها وم�ساواتها� ،أو يقال� :إن الديار
هم �صاحب امللك جمرد االنتفاع بالبناء دون
هنا ملا كانت عر�ضة للحريق كان ُّ
دارا م�شرفة على ال�سقوط ،وما عدا ذلك
الزخرفة ،وناهيك �أن يف لندرة ً 2.260
ف�إن من يكون قاع ًدا يف حجرة يرى ُم َبلَّطها يهتز به كلما مرت عجلة من حتتها،
فمحا�سن لندرة كلها مق�صورة على احلوانيت ،ف�إذا رفعت نظرك ما فوقها قابلك
�سواد احليطان وحقارة الطوب وتفاوت الطيقان وخ�سا�سة املداخن البارزة من
ال�سطوح من اخلزف و�ضعة البناء وما �أ�شبه ذلك.
عظيما
و�أعظم ما ي�شعر الناظر بهذا ما �إذا قدم من باري�س ،ف�إنه يرى الفرق ً
وخ�صو�صا �إذا اتفق قدومه يف يوم الأحد حني تكون احلوانيت مغلقة،
جدا
ًّ
ً
فيح�سب نف�سه �أنه يف قرية �صغرية� ،إال �أن يف داخل الديار هنا مرافق ال توجد
يف باري�س ،منها ح�سن املواقد ،وقد �سبقت الإ�شارة �إليه ،وكونها م�شتملة على
�صهاريج للماء على طيبه ،ويف باري�س يلزم ال�ساكن �أن ي�شرتي املاء من ال�سقائني
العيلة
على َر َ
داء ِته ،ومنها قلة درجها وذلك نتيجة كونها غري �شاهقة ،ولعل �صاحب َِّ
دارا من بابها َي ْه َن ُئه العي�ش هنا �أكرث مما يهنئه يف باري�س على كرثة ما
�إذا ا�ست�أجر ً
يوجد يف هذه من البدائع ،ف�إن الغيور على عر�ضه ال يهون عليه �إذا كان ناز ًال يف
حماورا له ،ولهذا تقول الإنكليز:
الدرج ليخرج �إىل حمرتفه �أن يرى �آخر �صاع ًدا ً
جوي ،و�إن ديارهم �أدعى �إىل ال�سكون والهناء من ديار غريهم ،و�إذا
�إن هناءهم ّ
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�سكن هنا يف الدار � 2أو  3واتفق تالقيهما يف الدرج فما �أحد يكلم �صاحبه ،و�إذا
زاره �أخوه �أو �أخته و�أطاال املكث عنده �إىل ن�صف الليل فما يدعوهما �إىل املبيت
عنده.
�أما قوله باحتتان حاالتها وبكرثة دكاكينها ،و ِبترَ َ فُّه الأعيان والعظماء فيها،
فاحتتان حاالتها هو كون جميع الأزمنة والأمكنة فيها مت�ساوية� ،أما يف الأزمنة
للح ِّظ واللهو ،فال تعرف فيها ر�أ�س
فلي�س عند الإنكليز يف �أيام ال�سنة كلها يوم َ
ال�سنة من َذنَ ِب َها ،ولي�س عندهم �أيام للبطالة ما عدا �أيام الآحاد� ،سوى عيد امليالد،
ويوم اجلمعة الكبرية ،ولكن يوم البطالة هنا هو يوم االنقبا�ض واالكتئاب� ،إذ ال
ترى �شي ًئا يقر العني ،فقد �أ�سلفنا �أن جميع احلوانيت تكون ٍ
يومئذ مغلقة.
ومن العجب هنا �أنه ي�ؤذن لباعة التبغ يف فتح دكاكينهم يوم الأحد ،وال
ي�ؤذن لباعة اخلبز واللحم ،فك�أن التبغ �ألزم للمعي�شة من غريه ،ثم ال مثابة للنا�س
ينب�سطون بها �سوى الرتدد على تلك الغيا�ض وهي خالية من املطاعم وامل�شارب
و�آالت الطرب على قلة ما فيها من املقاعد ،وهي يف الغالب بعيدة عن �سكنى
العامة والو�سط ،و�إمنا هي جمعولة حلظ الكرباء القاطنني يف الديار املجاورة لها ،ف�إن
كل �شيء هنا َم ْع ٌّني به ا�سم العلية ،وقد مرت الإ�شارة �إىل هذا ،نعم �إن يف �صباح
الأحد يف لندرة لَذَّ ة ال ُت َق َّدر وال تنظر بالن�سبة �إىل نح�س الأيام الأُخر ،وهي قلة
قرقعة العجالت و�سائر املراكب ،فقد كنت �أح�سب نف�سي يف �صباح كل �أحد
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�أين �ساكن يف الريف ،ف�أما يف �سائر الأيام ف�إن توايل هذه القرقعة داهية من �أعظم
الدواهي ،فمن مل يتعود عليها لن يهنئه نوم وال قعود ،ولن ميكنه �أن يجمع �أفكاره
يف ر�أ�سه ،و�إذا م�شى اثنان يف الطريق لزم املتكلم �أن ي�صرخ ب�أعلى �صوته لي�سمعه
الآخر ،ف�أعوذ باهلل من ذلك.
ف�أما كرثة احلوانيت فقد تقدم ذكرها يف �أول الكالم على لندرة ،وبقي هنا �أن
�أقول� :إنك يف جميع حوانيت لندرة جتد ما يلزم للملبو�س واملفرو�ش ناج ًزا عتي ًدا(((،
ف�إذا دخلت مث ًال حانوت � ٍ
إ�سكاف وجدت عنده ع�شرة �آالف زوج نعال معر�ضة
للبيع ،فاخرتت منها ما �شئت ،وق�س على ذلك �سائر �أ�صناف امللبو�س ،ومن �شاء
�صرحا يف ثالث �ساعات ،وجد كل ما يخطر بباله من الأدوات والأواين،
�أن يفر�ش ً
ونحو ذلك حوانيت باري�س ،ف�أين هذا من البالد التي ال جتد فيها حاجتك �إال بعد
�أن تو�صي عليها ،ف�إذا ح�ضرت وجدتها على غري املرادَ ،ف َن َّغ َ�صك ذلك و�أف�ضى بك
�إىل القيل والقال؟!
غالبا با�سم ريجنت
و�أعظم طريق يف هذه املدينة هي ريجنت �سركو�س ،ويذكر ً
�سرتيت ،وهو على خطٍّ منحنٍ نحو ن�صف دائرة طوله  1.730ذرا ًعا ،وهو ي�شتمل
على دكاكني فاخرة بهية� ،أكرثها م�شرف ب�شعار امللك ،وذلك �أن امللكة �إذا ا�شرتت
�شي ًئا من �صاحب الدكان� ،ساغ له �أن ي�ضع عليه �صورة الأ�سد ووحيد القرن و�أدى
�إىل املريي �شي ًئا عليه يف كل �سنة.
((( الناجز :احلا�ضر .والعتيد :القدمي( .م).
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و َث َّم ترى الثياب الفاخرة من كل �صنف ولون ومن كل �ص ْقع((( ومكان،
وقد يكون طول لوح الزجاج يف عر�ض احلانوت نحو �ست �أذرع ف�أكرث ،وعر�ضه نحو
ذراعني ،فيكون العر�ض كله من �أعاله �إىل �أ�سفله لوحني �أو ثالثة ،وثمن اللوح نحو
ع�شر لريات ،وديار هذه الطريق مبي�ضة اخلارج� ،أو يقال ن�صفها �أبي�ض ون�صفها �أ�سود.
وثم ترى �أجمل ن�ساء لندرة يخطرن((( بالديباج والثياب الفاخرة ويجررن
جرا ،وال�سيما ليلة الأحد وهي ليلة ال�سبت عندهم ،ف�إذا ر�أيت
�أذيالهن على الأر�ض ًّ
واحدة منهن جزمت ب�أنها �أجمل من ر�أيت ،ثم ترى �أخرى فتجزم ب�أنها �أجمل من
جرا ،وكذلك هن يف كافن �سرتيت ،وهاي ماركت ،والواقع �أن هذه
تلك ،وهلم ًّ
الليلة يف جميع �أ�سواق لندرة هي ليلة البهجة والق�صوف((( والفرح ،وهي �أبهج
الليايل� ،أما عند العلية فلعلمهم �أن اليوم القابل هو يوم االنقبا�ض ،فين�صبون فيها
�إىل اللهو واخلالعة يف جميع الأماكن املق�صودة ،و�أما عند ال�سفلة والفعلة فلكونهم
ي�أخذون �أجرتهم يف م�ساء كل �سبت ،فمتى ان�صرفوا من امل�شاغل �أقبلوا على احلانات
غا�صة بالرجال والن�ساء،
واحلوانيت ل�شراء م�ؤنة يوم الأحد ،فرتى جميع الدكاكني َّ
وكثريا ما يتفق �أن الرجل حني يقب�ض �أجرته يذهب �إىل احلانة وينفقها فيها ،فريجع
ً
�إىل �أهله �صفر اليدين ،فيقوم النقار بينه وبني زوجته� ،أو �أن يعطيها لزوجته فتذهب
((( �صقع :مكان( .م).
((( يخطرن :مي�شني( .م).
((( الق�صوف :اجللبة والإعالن باللهو( .م).
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هي وتنفقها يف امل�سكرات ،ففي هذه الليلة ترى الن�ساء يت�ضاربن بع�ضهن مع بع�ض �أو
مع بعولتهن �أو مع غريهم ،وكذا �ش�أن الرجال.
وكثريا ما ترى
وكثريا ما ر�أيت الن�ساء يغلنب الرجال ،ويجررنهم بنوا�صيهمً ،
ً
(((
(((
امر�أة م�شرومة الأنف �أو مملوقة العني � ،أو خملوعة اليد� ،أو �صرعى يف الطريق من
اخلمر و ال�ضرب ،كل ذلك من بركات هذه الليلة ،ولوال �أن �أ�صحاب احلانات م�شروع
عليهم �أن يقفلوا حوانيتهم يف ن�صف الليل ومن خالف ذلك يغرم خم�س لريات،
والر ْوم((( واجلعة �إىل ال�صباح.
َل َب َقوا َوب ِق َني على ا َجل ّن َّ
والواقع �أن ال َع َملَة من الإنكليز وذوي احلرف �أقرب �إىل مزية الكرم منهم �إىل
البخل ،ف�إنهم يف تلك الليلة ينفقون �إنفاق من ال يخاف الفقر ،وي�شرتون قطع حلم
كبرية ،ويتخذون حلواء من الفاكهة وغريها ،ويف يوم الأحد ي�شربون القهوة بفناجني
جرا ،و�أما عند �أ�صحاب الدكاكني فلعلمهم
خم�صو�صة وبال�سكر الأبي�ض املكرر وهلم ًّ
�أن يوم الأحد لي�س فيه بيع وال �شراء ،فيطيلون املكث يف دكاكينهم رجاء �أن يك�سبوا
عو�ضا عن بطالة الأحد ،فلهذا ترى للطرق والأ�سواق يف تلك الليلة
�شي ًئا زائ ًدا يكون ً
بهجة ال تراها يف �سائر الليايل ،وكذلك ليلة عيد امليالد ،وبع�ض ٍ
ليال قبلها ،ف�إن
الدكاكني تبقى فيها مفتوحة وبع�ضها يكون ُم َز َّي ًنا ،وفيها ت�سمع �آالت الطرب من
جهات �شتى ،وترى النا�س يف �إقبال و�إدبار ومرح وارتياح.
((( م�شرومة :م�شقوقة( .م).
((( مملوقة :م�ضروبة( .م).
والروم :الطلب .واملراد هنا :طلب الفواح�ش( .م).
((( ّ
اجلن :ذهاب العقلَّ .
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ودون الطريق الذي َّمر ذكره يف الغنى والرونق طريق �أك�سفورد� ،إال �أنه
�أطول و�أقدم ،وهو يف�ضي �إىل هيد بارك ،وطوله � 2.304أذرع ،وقد ترى يف هذا
الطريق ويف غريه ع�شرين دكانًا للربانيط ،ومثلها للنعال ،ومثلها للكتب ،ونحوها
للخز((( ،وال ترى من مطعم واحد �أو ن�صف حملٍّ للقهوة.
ثم الطريق الذي يقال له� :إ�سرتاند طوله  1.369ذرا ًعا ،وهو �أكرث الطرق
مالهي ،فيه فرع من امل�ألك الكبري ،عنده جر�س ذو مادة كهربائية يدل على �أوقات
البلدة ،وعليه ت�ضبط مواقف �سكك احلديد ال�ساعات والأوقات ،ويف ال�ساعة
احلادية بعد الظهر يهبط عن مركزه بنف�سه.
ثم بيكاديلي طوله  1.694ذرا ًعا .ثم نيورود �أي الطريق اجلديد طوله
 ،5.115ولكنه لي�س من الطرق املنتابة .ونحوه �ستي رود ،وطوله  .1.690ثم
نيو بون �سرتيت ،فيه دكان جوهري ر�أ�س ماله خم�سمائة �ألف لرية ،وحتت يده
من ال�صاغة وال�صنائعيني ما يزيد على خم�سمائة رجل ،وهو �أغنى جميع �صاغة
وكثريا ما ت�ستخدمه ملوك الإفرجن من جميع الأقطار يف �صوغ �آنية
اململكةً ،
لق�صورهم .ثم هوبرن وهو �أو�سع الطرق ،لكنه غري طويل فيه دكانان للبز واحلرير
ال ينق�ص عدد امل�ستخدمني يف �أحدهما عن مائة نف�س .ومن هو برن ف�صاع ًدا نحو
ال�شمال بني يف �سنة .1607
((( اخلز :ن�سيج من حرير خال�ص( .م).
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ويف زمن امللكة �إلي�صابت منع من تكثري البيوت و�أمر ب�أن كل عيلة ت�سكن يف
بيت واحد .ثم هلوي ول �سرتيت ،م�شهورة بالدكاكني التي يباع فيها كتب الف�سق
و�صور الن�ساء وما �أ�شبه هذا ،ثم طرق �أخرى ح�سنة � ًأي�ضا ولكنها لي�ست نظري هذه،
وعدد الطرق املُ َبلَّطة يف لندرة يبلغ  ،5.000ومتتد �أكرث من  2000ميل ،ويوجد فيها
نحو  50طري ًقا با�سم كني �سرتيت� ،أي طريق امللك ،ومثلها كوين �سرتيت� ،أي طريق
امللكة ،ونحو  60طري ًقا با�سم وليام �سرتيت ،ومثلها جون �سرتيت ،و�أكرث من  40طري ًقا
با�سم نيو�سرتيت .وقد تذاكر النا�س هذه ال�سنة يف �إن�شاء �سكك احلديد يف قلب
لندرة بدل احلوافل ف�إن جعل هذه يبلغ يف ال�سنة  300.000لرية ،وال�سري يف الأول
ال ينفق فيه �أكرث من  30.000لرية فقط.
�أ�ضواء لندرة

وجميع �أ�سواق لندرة و�شوارعها و�أزقتها تنور بجمال الن�ساء عامة الليل،
وناهيك �أنه يف حملة واحدة وهي حملة ماري البن من جملة نحو  60حملة يوجد
 20.000موم�سة ،منهن  2.200لهن بيوت خا�صة بهن ،وحيثما تكرث �أنوار الغاز يكرث
�شتاء �أدف�أ منها
ترددهن ،ولكرثة الأنوار يف الدكاكني والطرق تكون املدينة يف الليل ً
يف النهار ،وكذلك مدينة باري�س.
والغاز يف طرق لندرة يو�ضع يف فواني�س على ُع ُمد قائمة من حديد ،فهي من
كثريا من فواني�س هذه جتعل يف احلائط� ،إال �أنه
هذا القبيل �أح�سن من باري�س؛ لأن ً
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لي�س يف طرق لندرة �شجر وال حمال للقهوة على ن�سق ما يف باري�س؛ لأن ال�شرطة ال
كر�سيا يف الطريق ويقعد عليه.
ي�أذنون لأحد يف �أن ي�ضع ًّ
اخرتاع الغاز وا�ستخدامه يف الإ�ضاءة

ثم �إن اخرتاع الغاز هو من �أعظم الربكات التي يتنعم بها الإن�سان يف الليل،
ومن �أقوى الو�سائل املعينة على الأمن وال�سالمة ،وال�سيما يف املدن الكبار ،ف�إن
لندرة منذ مائة �سنة كانت ممنية بالل�صو�ص والنهاب يف م�سالكها بعد العتمة ،حتى �إن
ال�سالك فيها كان يعر�ض نف�سه �إما للقتل و�إما لل�سلب ،وكانت الأوالد حتمل ب�أيديهم
م�شاعيل ويجرون بها بني يدي املارين ،وي�أخذون منهم �شي ًئا.
أجرا�سا ي�ضربون بها للتنبيه
ويف �أيام امللكة ماري كان الع�س�س ي�ست�صحبون � ً
والتحذير؛ وذلك لقلة الأنوار ،ويف �سنة  1762و�ضعت الفواني�س و�أوقدت بالزيت
فقلَّت الل�صو�ص ،و�أول من جرب ا�ستخراج الغاز ق�سي�س ا�سمه كالطون ،وذلك يف
�سنة � ،1739إال �أن جتربته هذه مل ُيعمل بها .ويف �سنة  1792ت�صدى لهذه العملية
رجل من كرنوال ا�سمه مردوك ،وفكر يف �أنه �إذا �صان الغاز امل�ستخرج من الفحم �أو
احلطب يف وعاء ،ثم �أجراه يف ق�صب من احلديد يكون ُم ْغ ِن ًيا عن امل�صابيح وال�شمع.
ويف �سنة � 1798أمت جتربته هذه ،و�أجراها يف بع�ض املعامل يف برمنهام� ،إال �أنه كان
َي ْعر ُِ�ض لها بع�ض اخللل �أحيانًا .ويف �سنة  1802انتبه النا�س �إىل �إحكام ذلك وتعميم
منفعته ،وبعد هذا التاريخ ب�سنة واحدة ُن ِّور ملهى لي�سيوم يف لندرة بنور الغاز.
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ويف �سنة  1804وما بعدها و�سع مردوك دائرة م�شروعه هذا يف من�ش�سرت ،وزعم
الفرن�سي�س �أنهم هم خمرتعوه� ،إال �أن هذا النور مل يعرف عندهم �إال يف �سنة ،1802
وكان ذلك يف باري�س وقد عرفت �أن مردوك �صنعه قبل هذا الوقت بعدة �سنني ،ومن
�سنة � 1802إىل �سنة  1822ا�شتهر ا�ستعمال الغاز ،و�أعجب جميع النا�س ،حتى �إن
ر�أ�س املال الذي ُجمع لتنوير لندرة فقط بلغ �أزيد من  1.000.000لرية ،و�شغلت
ق�صبات الغاز يف �إي�صال النور �إىل حمال خمتلفة م�سافة  150ميالً.
وبعد ذلك ب�سنني قليلة ا�شتهر يف �سائر مدن اململكة لتنوير الطرق واحلوانيت
�سعرا ،و�أخف
والديار ،وهو على بقائه وعدم نق�صه خالفًا لنور ال�شمع والزيت �أرخ�ص ً
كلفة ،ف�إن رطل ال�شمع الدون مث ًال ي�ساوي ثالثة �أرباع ال�شلني ،ومدة اتقاده ال تزيد
على �أربعني �ساعة ،و�إن غالونًا((( من الزيت ي�ساوي �شلينني ،وينري ما تنري �ستمائة
�شمعة يف �ساعة واحدة ،وال�شمع العال �أغلى من ال�شحمي بثالثة �أ�ضعاف ،و�ألف
مكعب من الغاز ي�ساوي ت�سعة �شلينات ،فتح�صل من ذلك �أن ما قيمته مائة من
ال�شحم العال يكون خم�سة وع�شرين من ال�شحمي ،وما قيمته خم�سة من الزيت
يكون من الغاز ثالثة ،وباجلملة ف�إنه من �ألزم الأ�شياء وال يعلو عليه نور �إال نور
(((
نورا منه فال ينطفئ �إال �إذا �أطف�أته ،وذلك ب�أن تدير لولبه �إىل
ال�شم�س  ،و�إذا �أوقدت ً
جهة ال�شمال ،و�إذا �أردت �إيقاده �أدرته �إىل اليمني ،و�أدنيت النار من فوهته ،فيبقى
كذلك �إىل ما �شاء اهلل.
((( غالون :جالون( .م).
((( يف �سنة ُ 1880ن ِّور كثري من طرق باري�س ولندرة وغريهما من طرق مدن �أوربا بالنور الكهربائي.
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وكيفية تنوير الطرق يف لندرة هو �أن يرتقي الرجل يف �سلم �إىل الفانو�س ،ويف
باري�س يجعل الرجل النور يف عود طويل ،ثم يدنيه من فوهة الفانو�س من دون �أن
يرتقي �إليه ،وال يخفى �أن ذلك �أ�سهل و�أ�سرع.
منازل الأعيان والأوبا�ش وجحيم لندرة

و�أما قوله برتفه الأعيان والعظماء و�إ�سرافهم ،فقد �سبقت الإ�شارة �إىل ذلك
عند الكالم على �أخالقهم و�أحوالهم ،و�إمنا نقول هنا� :إن ه�ؤالء الأماجد ي�سكنون
فرارا من الزحام ومن اختالطهم بالأوبا�ش ،فرتى
يف حارات معلومة من املدينة ً
بقعة ف�سيحة عظيمة يف لندرة لي�س فيها �سوى ديار مت�صافة مت�صاقبة((( ،وهي بالنظر
�إىل و�سط املدينة موح�شة� ،إذ لي�س فيها حوانيت وال مطاعم وال مال ٍه ،لكنها نظيفة
�ساملة عن تكاثف الأوحال و�ضغط ال�سائرين وقرقعة العجالت ،ومع ما هم فيه من
البحبحة فيها والنعيم واالنفراد ،فالبد و�أن يكون لكلٍّ منهم دار يف اخلالء ي�سكنها
يف ال�صيف ،ففي هذا ال�صقع اجلليل ت�سطع �أنوار ال�سعادة من �أبراجهم العلوية ،وهناك
ترى اخلدم واحل�شم واخليل املطهمة((( والعواجل النفي�سة ،وهناك متيد املوائد مبا عليها
من الأطعمة الفاخرة املجلوبة من جميع البلدان ،وهناك تتيه الكالب على كثري من
بني �آدم ممن يت�ضورون جو ًعا ويهلكون من الو�سخ والربد والعري ومن �أكل اللحوم
((( مت�صاقبة :متقاربة( .م).
الـمطَ َّه َمة :ال�ضخمة ال�سمينة( .م).
((( َُ
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املنتنة يف �أزقة لندرة القذرة ،فلي�س بني اجلنة واجلحيم يف هذه املدينة بعد ما بني اجلنة
واجلحيم يف الآخرة.
نف�سا ما
وهاك مثا ًال على �سقر لندرة ،قال يف بع�ض ال�صحف� :إن مائة وثمانني ً
بني رجل وامر�أة وولد ي�سكنون يف �أربع وثالثني حجرة ،ويف �أخبار الكون كان ميكث
ونهارا ،وكان ي�سكن يف حجرة
نف�سا �إىل ع�شرين لي ًال ً
يف حجرة واحدة من �أربعة ع�شر ً
�أخرى رجالن مع زوجيهما و�أرملتان وثالث بنات ،وعزب وثالثة �أوالد ،فجملتهم
نف�سا قد جعلوا �أنف�سهم َّعيلة َّعيلة كل َّعيلة تبو�أت زاوية من احلجرة .ويف
�أربعة ع�شر ً
عر�ضا يف ع�شر
مو�ضع �آخر ي�سمى �ساحة فلت�شر حجرتان ال تزيدان على �سبع �أقدام ً
نف�سا ،ما �أحد منهم يعرف القراءة ،ولي�س
طو ًال ،وقد ا�شتملتا على ثمانية وع�شرين ً
حتتهم وطاء �سوى التنب� ،إال واح ًدا منهم ،وال غطاء لهم يف الليل �سوى ثيابهم التي
يلب�سونها يف النهار ،ومع ذلك ف�إن هذين املحلني �إذا قي�سا بغريهما من البيوت املجاورة
لهما كان لهما حرمة واعتبار ،ف�إنه وجد فيها � 208أوالد قد �أدركوا ،ومل يدخل منهم
املكتب �سوى ثمانية وثالثني فقط ،وهم غارقون يف الف�ساد واخل�سا�سة والقذر والوباء.
ويف هي هوبرن ثالثون بي ًتا ،ي�سكن فيها مائة وثالث وثالثون َّعيلة ،كل ثالث عيال �أو
�أربع يف حجرة واحدة ،وقد تناهوا يف ال�سكر وال�سفاهة ،ويف كل نوع من الرذائل .اهـ.
وكثريا ما ترى الن�ساء مي�شني يف ال�شتاء حافيات ويلتقطن اجلذور وفتات اخلبز،
ً
وغري مرة ر�أيت رج ًال على ذراعه طفل وامر�أته بجانبه �صفراء منجردة على عتبة
�إحدى الديار يف �أ�شد ليايل ال�شتاء بر ًدا ،ويف كل �سنة يبقى �ألوف من ذوي احلرف
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معطلني ،ففي �سنة  1849كان  1.400خياط وٍ � 900
إ�سكاف بال عمل ،وكان 1.700
� ٍ
إ�سكاف يعملون بن�صف الأجرة ،وكذا ال�صاغة و�صناع اجللود وق�س على ذلك.
دارا م�شرفة على ال�سقوط ،واحلا�صل �أنه ال فقري �أ�شقى
ويف لندرة ً 2.260
من فقري لندرة ،كما �أنه ال غني �أترف من غنيها ،وكما �أن طرف لندرة من جهة
خمت�صا ب�أهل ال�ضعة
ال�شمال مو�سوم بح�ضرة الكرباء ،كذلك كان طرفها اجلنوبي ًّ
واخلمول ،فال ترى هناك �شي ًئا يعجبك غري ح�سن الن�ساء ،ف�إن اهلل تعاىل جعل لهن
هذا الن�صيب عا ًّما.
جهل الإنكليز ب�صنعة الطبخ

و�أما قول الآخر� :إنه لي�س يف لندرة مطاعم �أنيقة �إلخ ،فهو يف حمله� ،إال �أنه مل
يذكر �سبب ذلك ،وهو جهل الإنكليز ب�صنعة الطبخ� ،أما يف البيوت فيمكن للواحد
حر�صا على الوقت �أن ي�ضيع يف
�أن يعتذر عنهم بقوله� :إنهم ال يت�أنقون يف الطبخ ً
احل�شو والتكبيب وما �أ�شبه ذلك� ،إال �أنه ال ميكن االعتذار عن �أ�صحاب املطاعم
العمومية الذين ال �شغل لهم �إال �إطعام النا�س ،وما عدا ذلك ف�إن املتقدم مل يذكر �أنه
ال �شيء يف لندرة مما ي�ؤكل �أو ي�شرب �إال وهو مغ�شو�ش خملوط م�شوب.
�أو لي�س من العار على �أهل هذه املدينة مع كونهم �أغنى النا�س و�أقدرهم
و�أجترهم �أن يرخ�صوا لواحد من الأجانب يف �أن يفتح دكانًا يف �أعظم الطرق ويبيع فيه
نحو اجلنب وحلم اخلنزير واخلردل واللنب ،ولآخر يف �أن يبيع املثلوج واحللواء ،ولآخر يف
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�أن يبيع اخلل والزيت ،ولآخر يف �أن يفتح حمل قهوة تغني فيه ن�ساء بلده ونحو ذلك
مما ميكن لكل �أحد �أن ي�صنعه؟ فهل لهذا من ت�أويل �آخر �سوى �أنكم يا �أهل لندرة
خرق حمق �أو غ�شا�شون غبانون؟
ويف الواقع ف�إن كل �شيء ي�صنعه �أهل فرن�سا هو مفخرة للإنكليز ،ف�إن احلرير
الفرن�ساوي لل�ستات من الإنكليز ن�صف جمالهن ،والن�صف الآخر من ال�شريط
واجلوارب والكفوف والقيطان ونحوه ،ون�صف �أدبهن هو التكلم باللغة الفرن�ساوية،
والن�صف الثاين العزف على البيانو ،وطباخو �أمراء الإنكليز �إمنا هم فرن�سي�س ،وكذا
�شرابهم وجل حتفهم ،و�أهل احلوانيت يكتبون على كل �شيء �أنه فرن�ساوي كما َم َّر
ِذ ْك ُر ذلك ،فما معنى ات�ساع لندرة �إذًا وكرثة دكاكينها و�سعة طرقاتها وتعدد مراكبها
وزحامها و�ضجيجها وجلبتها ،ولي�س فيها من يح�سن عمل اخلردل ولي�س يف مطاعمها
مرقة يف ال�شتاء ،وال �سالطة يف ال�صيف ،وال �أرز وال عد�س وال حم�ص وال فول وال
مقر ،و�إمنا هو ال�شواء والبطاط�س �أو �شيء من البقل م�سلوق �سل ًقا؟
إرالنديا وملئوه
ومن الغريب �أنهم �إذا طبخوا البطاط�س مع اللحم �سموها �إدا ًما � ًّ
من الفلفل والأبازير حتى يحرق الل�سان ،و�إذا جل�س �أحد فيها للغداء ر�أى بينه وبني
جريانه حاج ًزا من خ�شب حتى ال يقع التعارف بينهم ،وهو �أ�شبه بحاجز احليوانات
التي يجمعونها يف ب�ستان النباتات ،وترى ك ًّال منهم قد جل�س للطعام وبيده �صحيفة
�أخبار يطالعها ،و�إذا �أراد �أخذ �شيء من بني يديك تلقفه من غري �أن ي�ست�أذنك فيه
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كثريا من هذه املطاعم ي�أكل النا�س فيها
خالفًا ملا تفعل الفرن�سي�س وغريهم ،على �أن ً
وهم وقوف ،فك�أمنا هم جماعة يهود ي�أكلون خروف الف�صح.
ف�أما حمال القهوة ف�أكرثها جمتمع الأرذال ،فرتى فيها واح ًدا راق ًدا و�آخر
و�سخا ،و�إذا طلبت فنجان قهوة خلطوا القهوة باحلليب وال�سكر يف
�سكران ،و�آخر ً
حمل ال تراه ،وقدموه لك هكذا ،فال تدري ما و�ضع فيه.
فيا �ألفي �ألف ون�صف �ألف �ألف من النا�س متى تعي�شون يف هذه الدنيا
ال�صغرية عي�شة مائتني ون�صف مائة من �سكان القرى يف فرن�سا و�إيطاليا وال�شام وبر
م�صر ،ب�أن ت�أكلوا خبزكم غري خملوط بالبطاط�س وال�شب وجب�س باري�س وحلمكم
�سليما ال من حيوان �أ�صابه داء َفذُ ِبح ،وال مما َي ِر ُد �إليكم من �أمرييكا مو�ضو ًعا
طري ًئا ً
يف الثلج ،وال مما خم((( و�أننت فتح�شون به امل�صارين واحلوايا(((؟ فلعمر اهلل �إن كان
هذا الغ�ش نتيجة التمدن والرتقي يف العلوم َف َلل َْج ْهلُ خري ،ف�إن �أهل بالدنا واحلمد
هلل على جهلهم ما يعرفون �شي ًئا من هذه الفنون الكيمياوية والأخالط الغري املتناهية
التي توجب على ال�شاري �أن ي�ست�صحب معه مر�آة من املرايا املكربة لريى بها تلك
الأجزاء واملركبات فيما ي�ؤكل وي�شرب يف وطنكم هذا ال�سعيد.
�أو ما كفى �أن هواكم خملوط بالدخان و�شتاءكم يدوم ثمانية �أ�شهر تق�ضي
باال�صطالء على نار الفحم احلجري؟ وما �أدراك ما الفحم احلجري؟ وبخو�ض
خم� :أننت �أو تغريت رائحته( .م).
((( َّ
((( احلوايا :الأمعاء( .م).
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�صنائعيا تعافه
الوحول وي�ستن�شق ال�ضباب حتى زدمت على هذا البالء الطبيعي بالء
ًّ
احليوانات؟! ف�إن الكالب وال�سنانري((( ت�أبى �أكل هذه اجلباجب((( التي حت�شونها
بلحومهن ،ثم �أقول �أومل يكف �أن َّن�ساجيكم وخياطيكم و�أ�ساكفتكم و�صاغتكم
و�صباغيكم و�سائر �أهل ال�صنائع منكم يغ�شون وميوهون ويلب�سون وي�شبهون وي�ضلون
ويغوون ،فما ُي ْدرى احلرير عندكم من القطن ،وال اجلديد من القدمي امل�صبوغ ،وال
املخيط من املل�صق؟ و�أن املوم�سات يتطاولن على الرجال وي�شممنهم امل�سبت ثم
ي�سرقنهم.
واملراد بامل�سبت هنا :الدواء الذي يقال له كلوروفورم �أو �أثري ،قيل� :إن خا�صيته
كانت معروفة عند الكيمياويني الأقدمني وذلك من �سنة  ،1681و�أول من عرث عليه
يف التاريخ املذكور كنكل و�أول من عرف خا�صيته يف الإ�سعاط توما�س موطون
من بو�ستان يف �أمرييكا ،ثم ا�ستعمله دكطر �سمي�صون يف �أيدنربغ ،ومن بعده دكطر
«جام�س» روبن�صون يف �إنكلرتة ،ثم �شُ ِه َر يف �سائر املمالك ،ون�ش�أ عنه املوت بع�ض
الأحيان ،وفائدته تغييب املوجع عن ح�س ما ي�ؤمله حتى �إنه ميكن للجراح �أن يقطع
ع�ضوا منه �أو يحرقه وال ي�شعر به ،وقد ا�ستعملته امللكة عند والدتها غري مرة.
ً
و�إن منكم نبا�شني للقبور ي�سرقون �أكفان املوتى ويبيعونها ،و�إن الأوالد
يختل�سون يف كل طريق مظلم ويف كل زحام ،و�إن �سفلتكم عارون عن الأدب واحلياء،
ال�س َّنور :هو حيوان �أليف( .م).
((( َّ
((( اجلباجب :التافه ال�ساقط الذي ال ُيطلب( .م).
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كثريا من بيوتكم القدمية وحيطانكم
ودابهم التعدي على الغريب والإ�ساءة �إليه ،و�إن ً
(((
�شهرا
العهيدة تتهدم وت�سقط على النا�س فتهلكهم! و�إنه قد ميكث الإن�سان عندكم ً
وال يرى ال�شم�س �إال مرة �أو مرتني ،و�إن ربيعكم �أبرد من �شتائكم ،و�صيفكم �أمطر
من خريفكم ،و�إن ال فرجة عندكم وال م�شهد وال مو�سم وال ملهى �إال ويغ�ص باللئام
الطغام والأوبا�ش((( والأوغاد وال�سفلة الأرذال ،حتى عمدمت �إىل �إف�ساد ما خلقه اهلل
طيبا مري ًئا؟ �أفلي�ست لكم �أل�سنة تذوق هذا الرج�س((( ،وتنطق
من امل�أكول وامل�شروب ً
باحلق ،وحلوق ْت�س َت ْب ِ�ش ُع ذلك اخلبيث من الطعام كما ت�ستفظع حروف احللق؟ ف�إن
كان خلو لغتكم عنها هو م�سبب من ا�ستطيابكم لهذا اخلبيث فناها اهلل ب�ضعفي ما
يف لغتنا منها.
�أهكذا علَّمكم �أهل ال�شرق �أن تختبزوا اخلبز خملوطًا ب�أ�صناف �شتى؟ �أهكذا
علَّمكم �أهل فرن�سا �أن تطبخوا هذه اللحوم املنتنة يف مطاعمكم وتخفوا ف�سادها بكرثة
الفلفل والأفحاء(((؟ �أهكذا علَّمكم با�سكت الرومي يف �سنة � 1652أن ت�صنعوا
القهوة خملوطة بجميع �أنواع احلبوب؟ فما معنى كرثة دكاكني الكتب وامل�ؤلفات
التي ال عدد لها عندكم يف كل فن و�صنعة ،و�أنتم ال حت�سنون �أن تطبخوا ُب َ�ض ْي َع ًة من
((( العهيدة :القدمية التي لها عهد طويل( .م).
((( الطغام� :أوغاد النا�س ،والأوبا�ش :الأخالط من النا�س والرعاع( .م).
((( الرج�س :القذارة ،والفعل القبيح( .م).
((( الأفحاء :مفردها الفحا ،وهو ما ُي َت َّبل به الطعام من الفلفل والكمون وغريهما( .م).
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اللحم ببويقة من البقل ،فكل حلم م�شوي وكل بقل م�سلوق؟! ويا ليت كان ذلك
حلما وذلك البقل بقالً.
اللحم ً
فاعجب �أيها القارئ من �أن ه�ؤالء النا�س الذين ميلكون ما ينيف على 5.000
باخرة منها ما هو �أكرب من ُفلْك نوح ،كما زعموا وعندهم �أكرث من � 2.000صحيفة
للأخبار ،منها ما يطبع يف كل يوم ومنها يف كل �أ�سبوع ،ال يعرفون �أن ي�أكلوا ،ولي�س
لهم ذوق يعرفون به الطيب من اخلبيث من الطعام ،وير�ضون �أن ي�أتيهم رجل من
فرن�سا �أو �إيطاليا ليبيعهم اخلردل واخلل واجلنب مما يجلبه من بالده ،ولي�س منهم يف
تلك البالد �أحد يعلم �أهلها �شي ًئا من �صنعة الطبخ ،فكل �شيء دخل يف حلوقهم
طاب ا�سرتاطه((( ،وكل ما عر�ض للبيع يف حوانيتهم حل بيعه و�شرا�ؤه بحيث ُي�ؤَ َّدى
عليه مك�س للدولة!
و�إين لأعجب كيف �أنهم ال يختبزون خب ًزا من البطاط�س وحدها� ،أو من
ال�شعري وحده� ،أو من الأ�سماك كما يف �إيزالند؟ وكيف ال يتجرون((( يف طني الأر�ض
القريبة من امل�سكوب الذي يقال� :إنه يختمر مع الدقيق؟ وقد حان يل الآن �أن �أختم
الكالم على لندرة فيما ي�ؤول �إىل امل�أكول وامل�شروب ،و�أذكر ما فاقت به �سائر مدن
العامل فيما يطبع فيها من �صحف الأخبار والكتب.
((( ا�سرتاطه :بلعه ب�سهولة يف احللق( .م).
((( يتجرون :يتاجرون( .م).
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�صحف الإنكليز وطبعاتهم

ف�أقول� :إن �أول جرنال يف الدنيا ب�أ�سرها هو اجلرنال امل�سمى تيم�س ،ومعنى
هذه اللفظة الأوقات ،ومعنى اجلرنال يومية ،وهي لفظة فرن�ساوية ،وهذه ال�صحيفة
كبريا وهو عدم ا�ستق�صاء �أخبار
حتوي جميع �أخبار امل�سكونة �إال �أين ر�أيت فيها ً
عيبا ً
البالد ال�شرقية و�سائر املمالك الإ�سالمية ،ف�إذا كان فيها خرب عنها ف�إمنا هو خم�صو�ص
بالتجارة ،ولها عدة ك َّتاب ،وكاتب جملها ال�سيا�سية يعد من �أعظم �أدباء الإنكليز
ومرتبه يف ال�سنة �أكرث من �ألف لرية ،وهذا اجلرنال هو ل�سان الأمة والدولة ،ويليه
اجلرنال امل�سمى مورنن �إدفريت�سر ومعناه معلن ال�صباح ،وهو ل�سان الرعية وك�أنه نقي�ض
ذاك.
حرية ال�صحافة بني لندرة وباري�س

ويف لندرة �أكرث من  320جرنا ًال للأخبار الطارئة والأدبيات والعلوم.ووزن ما
يطبع منها يف كل يوم وكل �أ�سبوع يبلغ يف الأ�سبوع من  250ط ًّنا �إىل  ،370ويف باري�س
� 350صحيفة للأخبار� ،إال �أن ك َّتابها مقيدون عن اجلري يف م�ضمار الكالم ،فلي�س
لهم حرية كما ِل ُك َّتاب الإنكليز ،ف�إن ه�ؤالء ي�شهرون يف �أخبارهم كل ما ا�ستح�سنوه
وا�ستقبحوه ،ولي�ست هذه الرخ�صة لأ�صحاب جرناالت فرن�سا ،وكذلك ي�شهرون
كل ما حدث يف جمل�س امل�شورة من املذاكرات واملفاو�ضات ب�أن يبعث كل رئي�س
جرنال كاتبه �إىل املجل�س ،ويكتب ما يقال فيه حرفًا حرفًا ،ولهم يف ذلك طريقة غريبة
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خمت�صرا بنوع من الإ�شارة ،ولوال ذلك مل
ي�سمونها اليد الق�صرية ،ف�إن الكالم يكتب
ً
يكن ممك ًنا للكاتب �أن ي�ستوعب جميع الأقوال ،وكُ ل ََّما حدث �شيء يف ق�صر امللكة
يطبعونه حتى �أنهم ال يتحا�شون �أن يكتبوا �أنها حبلى و�أنها تلد يف ال�شهر الفالين.
ويف بع�ض هذه ال�صحف �أن امللكة �أهدت �إىل �أحد الع�سكر مندي ًال من حرير،
وفيه رقعة م�ضمونها �أنه مكفوف((( بيد ابنتها الكبرية ،ولو كان مثل ذلك ي�شاع يف
بالدنا لأ�صبح م�شغلة للأل�سن ،كما �سبقت الإ�شارة �إليه .و�أفح�ش ما يكون من تلك
اجلرناالت اجلرنال امل�سمى بول بري ،قر�أت فيه يف عدد  16ما ن�صه�« :إن كان اهلل قد
ق�صد �أن منحه يف هذا الأمر تكون غري م�ستعملةَ ،ف ِل َم منحنا �إياها؟ و�إن كان �إمنا ق�صد
�أن تكون م�ستعملة من املتزوجني فقط َف ِل َم �آتاها غري املتزوجني � ًأي�ضا؟ �أم يقول قائل
ال خ�شية له من اهلل� :إنه �إمنا �أعطانا �إياها ليبلونا بها� ،أفلي�س هذا يف�ضي �إىل �أن جنعله
ممتح ًنا� ،إال �أين ال �أبرئ املتزوجني يف ا�ستعمالهم هذه املنح يف غري حملها.
�أما االقرتان الطبيعي بني الرجل واملر�أة وهما غري متزوجني ولي�سا من عائلة
واحدة ،فحالل �شرعي ،واحلا�صل �أن �شرائعنا الأدبية حائدة عن ال�صواب ،و�أن
الف�ضيلة على ما تفهمها العامة َ�شينْ وتدلي�س �إىل �أن قال« :فكل امر�أة غري متزوجة
يحل لها على مذهبي �أن تخالط � ًّأيا �شاءت من الرجال من دون خوف من �أن تو�سم
بالعار والف�ضيحة �أو اخلروج عن الأدب ،ولو جرت العادة ب�أن تعي�ش الرجال مع
((( مكفوف :خميط( .م).
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الن�ساء من دون زواج لأغنانا ذلك عن كثري من ال�شرور التي حتدث بني املتزوجني
كال�سم والقتل ونحوه ،بل عن كرثة املوم�سات وعما يقا�سني من املوبقات والرذائل».
ويف بع�ض اجلرناالت من بع�ض العامة �إىل كاتب اجلرنال ما ن�صه :ا�سمح
لرجل م�سكني �أن يقول كال ًما وجي ًزا على �أمر موجب ل�شكوى الإنكليز ،ف�أقول:
�إنا معا�شر �أهل �إنكلرتة ما برحنا معنيني مبا لقينا من م�صاريف احلرب الأخرية ،ومن
املكو�س التي ال تطاق ،ومع ذلك فقد خطر الآن ببال بع�ض �أهل الدولة طريقة �أخرى
لإفقار الرعية ،وهي �إمداد مملكة �أجنبية مبال ُ�س ِّمي جهاز ابنة امللكة ،وناهيك �أن ملكتنا
ملا تزوجت �أح�ضرت �إىل رعيتها رج ًال ال ثروة له ،و�أن ملك البلجيك رتب له وظيفة
جتري عليه من �أهل هذه اململكة ،وما ذلك �إال لكونه تزوج بنت امللك جورج،
ف�صارت بالدنا مور ًدا ل�صيادي البخت وا ِجل َدة ،و�إنها لتبقى كذلك ما دام جلب املال
هي ًنا على طالبيه.
�أو لي�س مللكتنا من الإيراد اجلزيل ما يقدرها على �أن تقوم مب�ؤنة ذريتها ،ولو �أنها
َقترَّ َ ت على نف�سها قلي ًال لأمكنها �أن جتهزهم �إن كان ال يوجد من كرام النا�س من
يتزوجهم ملجرد املحبة ،وكيف كان فمن الظلم الوا�ضح �أن ُيكلف �أهل بالدنا �إغناء
بالد �أجنبية� ،أال ترى �أن يل زوجة وع�شرة �أوالد ،و�أن �إيرادي كله ال يزيد على 110
لريات أ��ؤدي منها لتنظيف البلدة �شي ًئا ،ولأجل الفقراء �شي ًئا وللكين�سة �شي ًئا ،ولغريها
�شي ًئا؟ فهل �إذا �أردت �أن �أزوجهم يجهزهم �أهل ال�شورى عني �إلخ .اهـ.
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بدايات ال�صحف املطبوعة يف الغرب

وثمن هذه اجلرناالت كلها مع ما فيها من الأخبار والفوائد ،ومع ح�سن طبعها
وورقها ال يفي بثمن الورق فقط؛ و�إمنا يك�سب �أ�صحابها من الإعالنات التي يطبعونها
للتجار وغريهم ،فعلى كل �سطرين �أو ثالثة من هذه الإعالنات خم�سة �شلينات.
و�أول طبع بالبخار ظهر يف مطبعة التيم�س وذلك يف �سنة  ،1814و�أول جرنال طبع يف
بالد الإنكليز كان يف �أك�سفورد وذلك يف �سنة  ،1665وكان ديوان امللك ٍ
يومئذ هناك
لأجل الطاعون الذي وقع يف لندرة ،فلما رجع �إىل لندرة �سمي ذلك اجلرنال كازت،
خا�صا باجلرنال امل�شتمل
وذلك بعد التاريخ املذكور ب�سنة واحدة ،وبقي هذا اال�سم ًّ
على �أخبار الدولة وامل�صالح امللكية ،فال معول يف �أخبارها �إال عليه ،فهو مبنزلة املونيتور
يف باري�س ،و�أ�صل ا�سم الكازت �أنه يف �سنة  1620طبع يف �صحيفة يف فيني�سيا �أخبار
خمتلفة ،وكانت ُت ْ�شرى بقطعة من الدراهم ت�سمى كازتة ،فلزمها هذا اال�سم.
وكان ا�شتهار اجلرنال يف فرن�سا �سنة  ،1631ويف جرمانية �سنة  ،1715ويف
دبلني �سنة  ،1767و�أول جرنال ا�شتهر يف هوالند كان يف �سنة  ،1732ويف �أمرييكا
�سنة  ،1719وعدد جرناالت هذه  ،800منها  50جرنا ًال تطبع يف كل يوم ،وجملة
ن�سخها  64مليونًا ،و�أول ما ي�صح ت�سميته بجرنال ال�شتماله على �أخبار عمومية يف
بالد الإنكليز هو ما طبع يف �سنة  ،1663وبقي كذلك نحو ثالث �سنني ثم خفي
بظهور الكازت ،ويف زمان امللكة �إلي�صابت وذلك �سنة �1588شهر � ًأي�ضا �شيء مثله،
ولكنه مل يكن على هذا الن�سق.
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و�أعجب العجب كرثة �أوراق التعريف والإعالن يف هذه املدينة يف كل مو�ضع
يباح فيه �إل�صاقها ،وقد ي�ستخدم بع�ض التجار َخ َد َم ًة خم�صو�صني ليطوفوا بها ويفرقوها
على املارين جمانًا ،وما �أحد يريد �أن ي�أخذها .ومنها ما يطبع بحروف فاح�شة الكرب
حتى ميكن قراءتها من م�سافة بعيدة.
اخرتاع الطباعة

�أما �صناعة الطبع فقد اختلفت الأقوال يف خمرتعها ،فبع�ض امل�ؤرخني ن�سبها
�إىل منتز ،وبع�ضهم �إىل ا�سرتابورغ وهارمل ،وبع�ضهم �إىل فيني�سيا ورومية ،وبع�ضهم �إىل
فلورن�سه وبا�سيل ،ويف رواية �أدريان جونيو�س �أن خمرتع الطبع هو يوحنا ك�سرت من
هارمل ،طبع على خ�شب كتابًا فيه حروف و�صور على وجه واحد ،وذلك يف �سنة
 .1438ويف �سنة � 1442أن�ش�أ يوحنا فو�ست مطبعة يف منتز ،وطبع فيها كتابًا ،وزعم
بع�ض �أن �أول كتاب طبعه كان كتاب املزامري ،وقال �آخر :ال�شك �أن الطبع على قطع
اخل�شب كان معروفًا عند �أهل ال�صني وذلك قبل تاريخ الن�صارى ب�أحقاب عديدة،
وكذلك كان معلو ًما عند الرهبان يف بالد الإنكليز ويف غريها من بالد �أوربا ،ف�إنهم
كانوا ينقلون الكالم من ورقة �إىل �أخرى على اخل�شب ،ولكن كان ذلك قلي ًال ف�أما
ا�ستعمال هذه احلروف م�صفوفة واح ًدا بعد واحد فلم يعرف �إال يف مت�أخر الزمن.
قال :ومل يكن �أحد يف الزمن القدمي ي�شتغل بالعلم وبرتجمة الكتب والن�سخ
�إال الرهبان ،فهم الذين �أدخلوا التمدن واملعارف يف بالد الإفرجن ،وكانت رومية وبالد
اليونان ِ
معدن الكتب والعلوم ،وكان ال�صك�صونيون �آباء الإنكليز ي�سافرون م�سافات
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بعيدة يف طلب العلم وحت�صيل بع�ض تلك الكتب النادرة وي�شرتونها بثمن ٍ
غال ،وعند
رجوعهم يرتجمونها �إىل اللغة ال�صك�صونية ،وكانت النا�س تتناف�س فيها لندرتها غاية
املناف�سة ،وكان للأ�سقف ولفريد ن�سخة من كتاب الإجنيل مكتوبة بحروف من ذهب
على ورق �أرجواين ،فكان ي�ضعها يف �صوان من ذهب مر�صع باجلواهر النفي�سة ،وما
عدا الرهبان فلم يكن �أحد من العامة َم ْن يح�سن الكتابة غري �أفراد قليلني ،وناهيك �أن
توقيع ويليرتد  -ملك كنت  -على جملة كان عالمة ال�صليب ،و�أمر كاتبه ب�أن يكتب
حتتها �أن امللك �إمنا ر�سم تلك العالمة بد ًال من ا�سمه جلهله الكتابة.
ولوال تخريب الدانيزيني وتدمريهم لكان ال ِعلْم بني ال�صك�صونيني قد تقدم
كثريا� ،إال �أن ملوك البحر �أولئك كانوا على جانب عظيم من اجلهل واجلفاء ،وكانوا
ً
وهم على �أ�صنامياتهم ينظرون �إىل ال�صك�صونيني امل�سيحيني ك�أنهم مرتدة؛ لأنهم
كانوا �أو ًال مثلهم عبدة �أوثان؛ ولهذا كانوا يرون �أن فرو�ض دينهم توجب عليهم �إبادة
�أديار الرهبان وكتبهم ،وما كانوا يعرفون �شي ًئا من جهة ال�سماء �سوى �أنهم ي�شربون فيها
املزر يف جماجم �أعدائهم ،وي�أكلون من م�أكول ال ينق�ص الآكل منه �شي ًئا مهما �أكل،
كتبا كثرية كانت كلفت ال�صك�صونيني �أتعابًا عظيمة يف حت�صيلها ،ولو
فمن َث َّم �أتلفوا ً
أمورا كثرية جنهلها يف تاريخ جميع البالد.
�أنها بقيت لنا لكنا ندري منها � ً
�شابا ا�سمه جون غان�سفلي�ش ويعرف
قال :واتفق يف القرن اخلام�س ع�شر �أن ًّ
بغاتنربغ من �صقع �سلغيلو�ش �سافر �إىل ا�سرتا�سبورغ ،وكانت م�شهورة ٍ
حينئذ ب�أنها
�سوق الكتب ،ف�أخذ يفكر يف �إحداث طريقة لتكثريها ،فخطر بباله �أنه �إذا �صنع حروفًا
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ترتكب وتنحل يبلغ بها �أربه ،ثم رجع �إىل ماين�س واجتمع برجل ا�سمه فو�ست ،فتواط آ�
على �إبطال ن�سخ الكتب ملا فيه من امل�شقة بطريقة الطبع بتلك احلروف ،ف�سبكاها كما
خطر لهما ،وكان ذلك يف �سنة � ،1440إال �أن عملهما هذا مل ينتج فائدة �إال بعد ع�شر
�سنني ،ويظن �أن تلك احلروف كانت من ر�صا�ص �أ�ضيف �إليه بع�ض �أجزاء كيمياوية
جلعله �صل ًدا متحم ًال للعمل املراد.
ثم دخل يف �شركتهما بطر�س �شوفر ،ثم طبع غاتنربغ عدة كتب من جملتها
كثريا حتى �إنه كان
التوراة املعروفة الآن بتوراة مازارين ،وقد راج بيعها وا�شتهارها ً
يقال� :إن طبعها من عمل ال�شيطان ،ويف �سنة  1837ن�صب له مثال على قربه �إكرا ًما
له ،و�أُر�سلت نواب من جميع دول الإفرجن لتح�ضر م�شهده ،وملا تفرق الذين كانوا
م�ستخدمني يف مطبعته ذهب بع�ضهم �إىل �سوبياكر يف �إيطاليا ،فا�شتهرت هذه ال�صناعة
فيها يف �سنة  ،1465ثم َ�س َر ْت �إىل باري�س وذلك يف �سنة  ،1469وبعد �سنة ا�شتهرت
يف �إ�سبانيا ،وبعد نحو خم�سني �سنة َع َّم ْت جميع �أوربا.
ويظهر مما قاله بادان �أحد م�شاهري الطباعني يف باري�س يف �أوائل القرن اخلام�س
ع�شر ،وكذا مما قاله �شكولوكر الإنكليزي �أن الأمهات والأبهات يف تلك احلروف مل
كثريا عن امل�ستعمل منها الآن ،وكانت العادة �إذ ذاك � َّأن �سبك احلروف
تختلف ً
خمت�ص بالطباعني فقط ،ويف �سنة � 1637صدر حكم من ديوان الإنكليز ب�أن ال يزيد
عدد الطباعني على �أربعة نفر ،و�أنه �إذا مات منهم �أحد ال يقوم �آخر يف حمله �إال
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ب�إذن رئي�س �أ�ساقفة كنرتبري ،ويف �سنة  - 1693حني �صدرت املجلة ب�إقرار حقوق
الأهلني َ -ب ُطلَ هذا احلكم.
الرقابة على املطبوعات

وكانت الكتب �ساب ًقا ُت ْف َح�ص قبل �أن تطبع ،ثم يكتب على �صفحة عنوانها
تطبع ،ويف �سنة � 1795أطلقت احلرية يف الطبع من دون فح�ص ،و�أُ ِم َر ب�أن تطبع �أ�سماء
الطباعني يف �أوائل الكتب و�أواخرها.
انت�شار الطباعة يف بالد الإنكليز

و�أول من �شهر الطبع يف بالد الإنكليز كاك�سطون ،وذلك نحو �سنة ،1474
وح َّ�صل معارف كثرية ،و�أول كتاب طبعه كان تاريخ
وكان قد �سافر �إىل البالد الواطئة َ
طروة ترجمه من اللغة الفرن�ساوية ،وكان جام ًعا لثالث خ�صال جليلة :وهي كونه
ونا�شرا ،وب�سعيه ومعارفه ح�صل له يف �أدب لغة الإنكليز تقدم عظيم.
م�ؤل ًفا وطبا ًعا ً
وخ�صو�صا �أنهم
�إال �أن هذه ال�صناعة اجلليلة كانت غري عامة املنفعة عندهم،
ً
كانوا ي�شرتون احلروف من بالد �أوربا القارة ،وال�سيما من هوالند� ،إىل �أن قام ك�سلون
يف �أوائل القرن املا�ضي و�سبك حروفًا ح�سنة ،وكثرَّ الأدوات ،ويف �سنة 1720
ا�ستخدمته اجلمعية املعروفة بجمعية انت�شار املعارف امل�سيحية يف �سبك حروف عربية،
ثم ا�شتهر �صيته يف الآفاق حتى �صار �أهل البالد القارة ي�ستمدون منه ،فلما مات
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باعت زوجته ما كان عنده من احلروف جلمعية العلوم يف باري�س ،فكانوا يطبعون
بها �أجلَّ امل�ؤلفات يف الأدب والعلم ،ثم قام دكطر «فري» و�سبك حروفًا يف جميع
اللغات امل�شرقية ،ويقال� :إنه �سبك يف م�سبك بر�سكيف �أربعمائة �شكل من احلروف
الهجائية ،و�إن بروبنكاندة رومية مع �شهرتها لي�س فيها �أكرث من ذلك ،و�سبك � ًأي�ضا يف
معمل ديدو يف باري�س �أبدع ما ميكن �صوغه من احلروف يف العامل ب�أ�سره ،حتى �إن
بع�ضها ال ميكن قراءته �إال بالزجاجة املكربة.
وكيفما كان ف�إن طباعي الإنكليز يف ع�صرنا هذا ال يعلو عليهم �أحد ،ثم �إن
�أحد النم�ساويني  -وا�سمه هركونك  -ر�أى �أن الطبع بالبخار غري م�ستبعد ،فعر�ض
ر�أيه على �أهل بالده ،ف�أعر�ضوا عنه ،فقدم �إىل بالد الإنكليز ،و�أ�سعفته جماعة منهم
لإجراء ما ق�صده ،ف�صنع �آلة �صغرية طبع بها �ألف �صحيفة يف �ساعة واحدة مب�ساعدة
ولدين فقط ،فلما حتقق �صحة ا�ستعمالها ،عزم على اتخاذ �آلة كبرية لطبع الأخبار،
فر�آها �صاحب جرنال التيم�س فواط�أه((( على �أن ي�صنع له �آلتني مثل تلك ،ولكن �أكرب
منها ،ويف �سنة  1814طبع يف ذلك اجلرنال �إعالن ب�أنه مطبوع بقوة البخار ،ثم قام
جماعة وح�سنوا هذه الآلة ،فكان يطبع بها على الوجهني يف كل �ساعة من ثمامنائة
�صحيفة �إىل ت�سعمائة ،وكانت الآلة املفردة تطبع على وجه واحد يف كل �ساعة �أل ًفا
و�أربعمائة �صحيفة ،ثم قام م�سرت لتل واخرتع �آلة مزوجة يطبع بها يف ال�ساعة من ع�شرة
((( واط�أه :وافقه( .م).
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�آالف �صحيفة �إىل اثني ع�شرة �أل ًفا ،ويف بالد �أمرييكا مطبعة تطبع يف ال�ساعة ع�شرين
�ألف �صحيفة ما بني جرنال وغريه.
�أهمية اخرتاع الطباعة والورق

ويف احلقيقة ف�إن جميع ما اخرتع من ال�صنائع يف هذا العام هو دون �صناعة
الطبع ،نعم �إن الأقدمني بنوا �أهرا ًما ون�صبوا �أعال ًما و�شادوا((( هياكل وح�صنوا معاقل،
وحفروا خلجانًا و�أقنية((( للماء ،ومهدوا م�سالك للع�ساكر� ،إال �أن �صنائعهم تلك
بالن�سبة �إىل �صنعة الطبع �إن هي �إال درجة ترق فوق درجات الهمجية ،ف�إنه بعد ا�شتهار
الطبع مل يبق احتمال لإ�ضاعة املعارف التي ذاعت و�شاعت� ،أو لفقد الكتب كما
كانت احلال حني كانت تكتب بالقلم ،وقد قيل� :إن املعرفة قدرة ،ف�إن املت�صفني
باملعارف وهم الأقل يتولون الأمور وي�سو�سون اجلمهور وهم الأكرث .اهـ.
�أما �إحداث الورق ،فقال فلتري� :إنه كان يف القرن احلادي ع�شر� ،إال �أنه كان
م�شهورا يف ال�صني من عهد ال يعلمه �إال اهلل ،وهو �أبي�ض رقيق يتخذونه من البمبو
ً
املغلي� ،أو من ق�صب ال�سكر .قال :وقد عرف ا�ستعمال الزجاج عندهم من �ألفي
�سنة ،وقال �آخر� :إن �إحداث الورق يف ال�صني عرف يف �سنة  1700قبل امليالد،
ويف �سنة  1000بعد امليالد كان ي�صنع من القطن ،ويف �سنة � 1319صار ي�صنع من
اخلرق ،و�أول من �صنع الورق الأبي�ض اخل�شن يف بالد الإنكليز رجل من�ساوي ،وذلك
((( �شادوا :بنوا( .م).
((( �أقنية :قنوات( .م).
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يف �سنة  ،1590وقبل وليم الثالث كان الإنكليز ي�شرتونه من فرن�سا وهوالند ،فكانوا
ي�صرفون كل �سنة يف ثمنه  100.000لرية ،فلما قدم بع�ض الفرن�سي�س �إىل هذه البالد
لال�ستئمان علَّموا الإنكليز �صنعة الورق ،وكانوا من قبل ذلك ي�صنعون ورقًا خ�ش ًنا
�أ�سمر.
ويف �سنة � 1690صنعوا الورق الأبي�ض باليد ،واتخاذه بالآلة كان من خمرتعات
لوي�س روبرت ،ثم باعها لطباع ا�سمه ديدو فجاء بها هذا �إىل بالد الإنكليز ،ومن
َث َّم �شهر ا�ستعمالها ،ويف �سنة � 1830صنع بها طَ ل ِْح َّية((( ،بلغ طولها  13.800قد ًما،
وعر�ضها �أربع �أقدام� ،أما الورق املنقو�ش الذي يل�صق على احليطان فكان �إحداثه يف
�إ�سبانيا وهوالند يف �سنة  ،1555ف�أما البابريو�س وهو الورق املتخذ من الق�صب فكان
ي�صنع يف م�صر والهند �إىل �أن عمل الرق ،وذلك يف �سنة  190قبل امليالد ،وكان
بتولومي قد منع �إخراجه من م�صر ،وعليه كتب تاريخ يو�سيفو�س ،وهي ن�سخة جليلة
ثمينة �أخذها نابوليون الأول من جملة ما �أخذ ،وبعث بها �إىل باري�س ،ويف �سنة 1815
ُر َّد ْت �إىل مو�ضعها.

((( ِ
طَلح َّية :الورق من القرطا�س( .م).
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مركز لندرة التجاري
قد تقدم الكالم على هذا اخلط من حيث ا�شتماله على �أعظم املباين الكائنة
يف لندرة ،ف�إن البنك والبو�سطة والبور�س وديوان ال�ضابط ودارة ودار ال�سكة وكني�سة
ماربول�س جميعها فيه ،وهو يف الواقع لندرة القدمية ،وما بني من بعده فهو حادث،
وبقي الآن هنا �أن �أقول� :إن هذا اخلط الفريد هو مركز الأ�شغال العظيمة واملبايعات
اجل�سيمة لأغنياء جتار الإنكليز ،فما من بناء فيه �إال وهو م�صدر للحركة والعمل ،وما
�أحد يخطو فيه �إال للك�سب وال�شغل ،وال يتحرك به ل�سان �إال للنفع والفائدة ،وال
تطلع عليه �شم�س وال يوقد فيه نور �إال لل�سعي ،وال يخلج �صدر((( خملوق خاطر
�إال للتح�صيل واالقتناء؛ فرتى كل واحد من �أهله فاحتًا عينيه وفمه لأكل الدنيا
وكثريا ما ترى يف م�سالكه م�صحبني يحدثون �أنف�سهم فيما هم فيه من
وما فيهاً ،
�شيخا يف معرفة الإدارة ،وال�شيخ غال ًما يف الن�شاط
املبا�شرة للأعمال ،فهنا جتد الغالم ً
واال�ستعداد ،وال�شاب قبيالً.
((( خلج ال�شيء �صدره :خطر عليه مع �شك( .م).
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مركز عاملي للتجارة

وكيفما توجهت و�أينما �سلكت ر�أيت نهم اخللق وحر�صهم �شاغ ًال حلوا�سهم
الباطنة والظاهرة باحلرث واالدخار ،ولي�س من قطر يف الدنيا �إال وميده �أهل هذا اخلط
بالب�ضاعة واملهمات ،وهو و�إن خال عن احلوانيت الرحيبة البهيجة مما ُيرى يف �سائر
�شوارع لندرة �إال �أن الأرباح التي تجُ ْ َنى هنا يف يوم واحد ال تجُ ْ َنى يف غريه يف �شهر؛
لأن العقود اخلطرية واملرا�سالت اجلزيلة �إمنا ت�صدر عن هذا امل�شغل احلافل ،وال يخفى
�أن التاجر الذي يرا�سل جتار البالد الأجنبية ،ويبعث لهم ويجلب من عندهم ،يربح
�أكرث من التاجر الذي يقعد يف حانوته وينتظر �شاري �شقة من احلرير �أو ثوب من اخلز.
كبار التجار والفرق بني جتارهم وجتارنا

ومن ه�ؤالء التجار من يك�سب يف ال�سنة نحو مليون لرية كذا قيل ،ومنهم من
له عدة �سفن جتري يف البحر من بلد �إىل بلد ،ومنهم من ي�ستخدم يف �إدارة م�صاحله مائة
�شخ�ص .وقد ذكرنا �ساب ًقا �أن واح ًدا من ه�ؤالء له حمل يف �إرالند فيه �أربعة �آالف من
تاجرا مات وخلف �سبعة ماليني لرية ،والبد
الرجال والن�ساء لعمل القم�صان ال غري و�أن ً
لكل منهم من �أن يكون له كتاب وح�ساب و�صرييف وما �أ�شبه ذلك ،والغالب �أن يكون له
حمرتف ي�شتمل على ثالث حجرات� :إحداها :للأ�شغال اخلا�صة به ،والثانية :للكتاب،
والثالثة :م�شرتكة لهم ،ولو�ضع الرواميز واملتاع ونحوه ،وال �شك �أن جتار لندرة عمو ًما وجتار
خ�صو�صا �أغنى من جميع جتار �أوربا� ،إال �أنهم دونهم يف الظَّرف والكيا�سة،
هذا ال�صقع
ً
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وعبارتهم ركيكة بخالف جتار فرن�سا ،ف�إنهم م�شاركون لذوي العلم والدراية ،وعبارتهم و�إن
تكن دون عبارة علمائهم �إال �أنها بالن�سبة �إىل كالم جتار الإنكليز عالية.
كما �أن عبارة ه�ؤالء بالن�سبة �إىل عبارة جتار بالدنا يف غاية الف�صاحة ،ولعمري
تاجرا يكتب :لق �أي ال ،وقم�ضه� :أي الإم�ضاء ،وال�سال�سي� :أي الثالثة ،ومنقول:
�إن ً
�أي نقول ،و�أعر�ض عن هذا ال�شيء� :أي عر�ض هذا ال�شيء ،واخل�صارة �أي اخل�سارة،
ونبتدئ بح�ساب جديد وبخري وعافية ،وال�ساررة ،وغث علينا ،وحظونا على ،وفوالبت،
ونحو ذلك جلدير ب�أن ي�ستحي من حرفته.
ومن العجيب هنا �أن العامل قد ي�سهو �أحيانًا ويغلط ،ومثل ه�ؤالء التجار ال
يغلطون �أب ًدا يف ت�أدية عبارة واحدة على حقها ،فقد قر�أت �أكرث من �ألفي ر�سالة وردت
منهم ،فلم �أر فيها وال جملة واحدة تدل على فكر لهم وروية ،فلمثل هذه احلال يدخر
قول الإنكليز يف التوبيخ� :أال ت�ستحي من نف�سك؟ نعم �إن التاجر ال يطلب منه �أن
�شاعرا �أو رئي�س ديوان الإن�شاء ،ولكن عار عليه �أن ي�صرف �إدراكه كله يف معرفة
يكون ً
الثوب اخل�شن من الرفيع و�أن يرتدي بلبا�س الغفول عن �أ�شرف ما ميز اهلل به الإن�سان
عن البهيمة ،وهو النطق ،بل ليت ه�ؤالء يكتبون كما ينطقون ،ف�إين ال �أح�سب
عجزهم يف الكالم بال ًغا �إىل هذا احلد ،ولعمري �إن �صاحب الذوق ال�سليم ميكنه �أن
يكتب عبارة رائقة من دون �أن يدر�س كتاب �سيبويه� ،أو فقه اللغة للثعالبي ،واملتف�صح
من ه�ؤالء من يخلط العربية بالرتكية �أو الطليانية ،فيكتبون :مركب يالكان وعالم مور
وبرمق وجنابري وماكنة وبرميو ،وياليتهم يكتبونها على حقها ،فياليت �شعري ما �سبب

514

ك�شف املُ َخ َّبا عن فنون �أوربا

514

هذا العدول عن لغتهم �إىل لغة العجم؟ وما �سبب هذا الق�صور عن ت�أدية عبارتهم
ب�ألفاظ متعارفة� ،أو عن �سبك معانيهم يف كالم معجب مف�صح؟ وما ع�سى �أن يقال
يف تاجر فرن�ساوي يكتب ر�سالة ويح�شوها بالألفاظ القبيحة والأغالط الفاح�شة يف
الرتكيب ور�سم اخلط ،وما يكون قدره عند �أقرانه ومعارفه وعند �أ�صحاب اجلرناالت،
وخ�صو�صا ما يطبع منها لل�ضحك والتهكم� ،أال فليحمدوا البالد التي خلت عن هذه
ً
ال�صحف وعن رعاية حرمة العلم.
تناف�س الإنكليز يف خط ال�ستي

جتارا فيه �أو كُتابًا
ثم �إن تناف�س الإنكليز يف ح�صولهم يف خط ال�ستي �سواء كانوا ً
�أو غري ذلك ،هو كتناف�س القبط يف ا�ستخدامهم يف قلعة م�صر ،وقد ذكرت �ساب ًقا �أن
جميع احلوافل مكتوب عليها ا�سم البنك؛ لأنها جميعها ترد �إليه �إال ما ندر ،وبهذا
تعلم ما يكون َث َّم من الزحام والتوارد .ويف احلقيقة ف�إن َد ِوي((( املراكب يف م�سالك
هذه البقعة ِمل َّما يذهب بال�صرب ،وما �أظن �أح ًدا من �سكانها �أن ميكنه �أن يعمل فكره يف
�شيء �إال فيما هو بني يديه من ال�شغل.
فيه مت ت�أليف هذا الكتاب

ويف هذا املورد الوخيم((( قدر اهلل يل �أن أ��ؤلف هذا الكتاب ،ال يف مروج �إيطاليا
الن�ضرية ،وال يف ريا�ض ال�شام الأنيقة ،ف�أخال((( �أن بني كل كلمتني منه دخانًا مت�صاع ًدا
((( َدو ِّي� :صوت عال( .م).
((( الوخيم :الأر�ض التي ال ينفع نباتها �ساكنها( .م).
((( �أخال� :أظن( .م).
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وظال ًما متكاث ًفا ،وكنت كلما خرجت من حجرتي �إىل هذا املو�ضع �أوج�س((( �أن ي�صيبني
�سوء� ،إما من تزاحم النا�س �أو البهائم �أو من رداءة الطعام الذي ي�ؤكل يف مطاعمها ،ف�إذا
عدت �إىل منزيل �أجد نف�سي ك�أين جنوت من خطر غرق �أو نار.
ال�ستي مكان كاحلب�س

ومن يخرج من هذا احلب�س �إىل جهة ريجنت �سرتيت كان كمن خرج من
لندرة �إىل باري�س؛ لأنه يرى هناك بع�ض النا�س مي�شي على مهل ،في�ست�شعر �أن
من اخللق من يخرج للتفرج والتنعم ،وبع�ضهم يدخن بالتبغ وهو ٍ
ما�ش ،وبع�ضهم
يتكلم وهو �ضاحك �أو مبت�سم ،وقد ي�سمع بع�ض �آالت الطرب ،في�أن�س ب�أن هناك ما
ينف�س عن القلب ،وي�ؤذن بال�سرور ،و�أن من �أوقات العمر ما يخ�ص�ص للراحة واللذة،
بخالف �شوارع ال�ستي ،ف�إن اهلل تعاىل مل يخلقها �إال لل�سعي وال�شغل ،ال�شغل لي�س
�إال ال�شغل ،العمل العمل.
�إن دين القوم العمل ،فهم ال ي�سرتيحون منه �إال �إذا ا�سرتاح هو منهم ،وناهيك
دارا واحدة ت�شتمل على خم�سمائة حمرتف ،وعدة �سما�سرته تبلغ نحو �ألف.
�أن فيه ً
ومع �أن موقع هذا اخلط �سافل بالن�سبة �إىل �سائر �أخطاط املدينة ،وطرقه �ضيقة
وبيوته حقرية ،ف�إن �إجالله عند الإنكليز جعله �أرفع و�أ�شرف من غريه ،حتى �إنهم �إذا
�شخ�صوا منه �إىل حمل �أعلى منه يقولون� :إنا نهبط �إىل مو�ضع كذا ،ولي�س يف هذا
اخلط كله مل ًهى وال نزهة وال �شيء �آخر يب�سط النف�س ،فلن ترى فيه �إال وجو ًها كاحلة،
((( �أوج�س� :أح�س باخلوف( .م).
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وزحام عواجل وحوافل وحمامل وعجالت مقبلة ومدبرة ،وطرقًا �ضيقة ِوحلة،
وجدرانًا �سو ًدا ،وم�سالك غا�صة بالنا�س.
متت الطبعة الثانية من هذا الكتاب بحمد امللك العلي ملهم ال�صواب وجمزل
الثواب� ،أما الطبعة الأوىل التي طبعت يف تون�س فلم تكن تامة �إذ حذف منها بع�ض
�أقوال �سديدة ،و�أخبار مفيدة ،فلما ر�أينا ذلك �أثبتنا يف هذه الطبعة ما حذف من تلك
و�أ�ضفنا �إليها � ًأي�ضا �أ�شياء �أخرى من قبيل الإح�صائيات التي زادت� ،إذ ال يخفى �أن
�أحوال �أوربا تغريت بعد ت�أليف الكتاب ،وقد بذلنا الو�سع يف �ضبط هذه الن�سخة ويف
منوذجا على الإتقان ،وكان
حتريرها وتهذيبها على قدر الإمكان؛ فجاءت بحمده تعاىل ً
الفراغ من طبعها يف �أواخر �شهر حمرم احلرام �سنة  1299يف �أيام �سلطاننا املعظم
اخلليفة الأعظم موالنا و�سيدنا ال�سلطان ابن ال�سلطان ،ال�سلطان الغازي عبد احلميد
خان� ،أيد اهلل �سلطنته و�أيد دولته و�سلطته ،واحلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم
على نبينا �سيد املر�سلني وعلى �آله و�صحبه �أجمعني.
 نهاية المتن 
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هذا الكتاب

طب�ع ألول م�رة ع�ام (1283ه��1866/م) ،وينقل فيه العالمة فارس الش�دياق صورة تفصيلية
عن الحضارة األوروبية من خالل معايشته لها نحو ربع قرن من الزمان ،باإلضافة إلى نقل ما كتب
في أش�هر المؤلفات اإلنجليزية والفرنس�ية عن المعالم ،واألعالم ،واألحداث التي مرت بها الثقافة
مصدرا ال غنى عنه
الغربي�ة من�ذ عص�ر النهض�ة إل�ى منتصف القرن التاس�ع عش�ر؛ ومن ثم ُيع�دّ بحق
ً
للتع�رف عل�ى الهي�كل االجتماع�ي للمجتمع األوروبي ،والحياة اليومية والعادات والتقاليد الس�ائدة،
وأهم المعارف والعلوم ،والحالة الدينية ،في أوروبا خالل القرن التاسع عشر.
تحل�ى في�ه مؤلف�ه بالموضوعي�ة ف�ي النق�د ،وانته�اج المنح�ى العلمي في الحكم عل�ى الوقائع
والواقعات التي عايشها وشاهدها في رحلته.

يهدف صاحبه من تأليفه إلى تبصير العالم العربي واإلسالمي بصور التمدن الحديث في أوروبا؛
ليلحق بركب المدنية الحديثة؛ حتى ال تتعمق الفجوة ،ويتسع الخرق على الراقع.
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