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األفريقية. لودفيغ إلغا إىل
املؤلف





املرتجم مقدمة

الغربيِّ وللنابغة الرجال، تراجم يف كتاٍب غريَ لودفيغ إميل الكبري األملاني للكاتب نقلُت
للعظماء، ترجم كما وللبحر للنهر فيهما ترجم املتوسط» «البحر وكتاُب «النيل» كتاب هذا
هو و«النيُل» اإلنسان، بني من الجماد أن معه القارئ إىل يُخيَّل ما الحياة من فأكسبهما

القراء. عىل اآلَن أعِرضه الذي
ًدا مردِّ شبابه يف وأبرصالنيَل ومخاطراته، مغامراته نبأ فقصَّ إنسانًا للودفيغ النيل بدا
بسجيته، الخارجي العالم تطاوَل يُكاِفح أخذ كهًال صار فلما أوجدته، التي البيئة ملؤثِّرات

فيه. اإلنسان أثر َظَهر امَلِشيب دور دخل وملا
بابه يف ِبدٌع هو الذي الجليل، ْفر السِّ هذا مواد جمع يف سنني ستَّ لودفيغ وقىض
يف أسابيَع ينفقون ُكتَّاٌب ينرشها التي الكتب من — إذن — ْفر السِّ هذا يعد وال ووضعه،

قليل. غري خطأٍ عىل فتشتمل مرص
والتعبري، الفكر يف واْلِتباس غموٍض مع وجغرافية، وتاريخ أدب عىل الكتاب وينطوي
مع العربية اللغة لشوكة ذلك تذليل يف كبريًا جهًدا فبذلنا كتبه، جميع يف لودفيغ شأن

املستطيع. ُجْهَد األصيل لألسلوب مساويًا الرتجمة أسلوب وجعل النقل، َحْرِفيَّة
الدارجة باللغة يُكتَب فلم والتخلية، للرتويح وال للتسلية، ليس — ذلك مع — والكتاب
صربًا — ومناحيه بمعانيه واإلحاطة لفهمه — يتطلَّب وهو السيَّارة، الروايات نََمط عىل وال

نظر. وإنعاَم ودقًة
األدبني بني ما يَُرْعه الغرب يف األدب أساطني من إليه ومن لودفيغ كتب عىل يطلع ومن
األدب لغة غنى من كان ما مع الحارض، الوقت يف واسع بوٍن من — والغربي العربي —
بما فمقداًرا مقداًرا الراهنة لغتنا تطعيم من — لذلك — بد وال الغابر، الزمن يف العربي
بعض عليه رست ما وهذا مألوفًة، تصري فلعلها نابية، غري كلمات من معاجمنا تحتويه



النيل

الصَفحات هامش يف الكلمات هذه تفسري مع ولكن ترجمتها، التي األسفار من كثرٍي يف السري
للمطالعة. تسهيًال

كما لغتنا، كتب يف يقابلها ما وجود عدم من رأينا ملا عرَّبناها قليلة كلماٌت الكتاب ويف
يف كله ذلك إىل فنبَّهنا كتابنا اعتمده ملا خالًفا امُلَعرَّبة الكلمات يف النسبة تكرار اجتنبنا أننا

مواضعه.
راجيًا واإلنكليزية، الفرنسية إىل ترجمته عىل معتمًدا العربية إىل «النيل» كتاب نقلت
بها، مودتي عن لهم ألُعرب الصغرية الهديَة هذه النيل أبناءِ إخواني إىل قدَّمُت قد أكون أن

كثريًا. أحببته الذي الكريم البلد هو النيل ووادي
نابلس
زعيرت عادل
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املؤلف مقدمة

ومصريُه، نهٍر مجرى يل تََمثَّل عنه1 وترجمت رجل سرية كتبُت وكلما وترجمُت، كتبُت
سد أبرصُت فلما واحدة، مرٍة غريَ له إنسان وصورة لنهر برشي نصيب وجود يل يبُد ولم
من عيلَّ َفَرَضه الذي الرمزيِّ للمعنى كان ١٩٢٤ سنة نهاية يف األوىل للمرة العظيم أسوان
لحياة مدرًكا املجري، من الفاصل املحلِّ ذلك يف هنالك، معه ظننتُني ما الكبري السلطان
عليها اإلنسان سيطر أولية قوًة املكان ذلك يف للطبيعة وترى مصبِّه، إىل منبعه من النيل
أرفَع وعده فاْوست3 2 الدُّهريُّ حاوله ما ًقا محقِّ خصيبة أرض إىل الصحراء ل فحوَّ بذكائه
يف برغبة إيلَّ أوحى هذه فاوست لخاتمة ذكرى من أسوان يف لعينيَّ الح وما للرجل، عمٍل

العظماء. قصة أكتُب كما النيل قصة كتابة
توكيًدا غوره َسْرب أرى مخاطراته عميق وأُبِدَي مغامراته نبأ أقصَّ أن قبل ولكنني
مما وأفريقية زمن، منذ األخرى أفريقية أجزاءَ عرفت وقد لنظري، تقويًما أو لبرصي
قبل كنت النيل منبع ويف االستوائية املنطقة ويف إيلَّ، السعادة َجلب مما وأفريقية أحببُت،

ُطرٍّا. األنهار أبهُر أنه يل ليظهر َكثٍَب عن النيل أدرس أن وعيلَّ العظمى، الحرب
ما وحياة حياته رس هذا ويف ماءً، األنهار أغزَر النيل وليس طوًال، األنهار أكثر والنيل
شطر4 يف َغيْثًا وال روافد النيل ينال وال وَفَلواٍت، صحاِرَي يجوب والنيل بقاع، من يُبَلله

أمره. أوضح عنه: ترجم 1
شاذة. الدهر، إىل نسبة وهي عمره، وطال الدهر عليه أتى الذي هو بالضم: الدُّهري، 2

االسم. بهذا عرفت لغوته رواية بطل فاوست: 3

نصفه. اليشء: شطر 4



النيل

وعىل ذلك، مع أمره نهاية يف األَرضني أخصَب ويُوِجُد بذلك، النيل يَنُْقص وال مجراه، من
يدلُّ ما وعىل مصبِّه، يف مهوًال تُبِْرصه الوجه ذلك عىل َفتَائه يف ُقَواه أدقِّ من النيل ُده يُبَدِّ ما
إىل الَجنوب من يجري فهو شكًال، األنهار أبسط تراه األرض محيط سدس من طولُه عليه
طوله من كيلومرت أربعمائة غريَ ينحرف لم وهو فقط، وحداة عطفًة ُمْحِدثًا توٍّا الشمال

تقريبًا. الطول من واحدة درجة عىل ومنبعه مصبُّه ويقع كيلومرت، آالف ستة البالغ
أعىل وعىل الرشقي األرضية الكرة نصف يف بحرية أعظم عىل النيل حوض ويشتمل
الكرة من الشمايلِّ النصف طيور أكثُر النيل ضفاَف ويعمر مدنها، وأكِرب قارَّته جبال
البالد وغياض األلب نوامي بني ح يََرتَجَّ ونبات حيواٍن من الفردوس يف ما وجميُع األرضية
األطيان، من الدنيا يف ما وأغنى والفيايف السهوب وزرع والُغدران، البطائح وِغَراس الحارة
والنصارى العرب ومن واملناقع الجبال من أنايسَّ ويقوت العروق مئات النيل وادي ويُْطِعم
سبيل يف اصطراٍع من الناس بني وما والِقَرص، الطول ذوي ومن البرش لحوم أََكَلة ومن
ملدة هنا تَتَبُُّعه يُمِكن اللون هيمنة سبيل ويف واإليمان العادات سبيل ويف والسلطان الثراء

البرش. لتاريخ مكان أيِّ يف مما أطَول ملدٍة أي َخَلْت؛ سنة آالف ستة
وعمل الطبيعة قدرُة فيها تتجىلَّ التي الظاهرات تلك يف وجدُت ما أَْعَجَب ولكن
كانت ما أنها هو وتاريخها واألمم والحيوان والنبات والزراعة الناس وجهود مخلوقاتها

النهر. بغري عليه هي ما خالف عىل تُوجد كانت أو النهر، لوال ِلتُوَجد
نضرٍي، ظهور بعد محتوم استعباد نحو مرهوب َقَدٌر يَُقوده حيٍّا كائنًا يل النيُل بََدا
املقدَّر حياته حوادث تسلسَل طبيعته من أستنبط أن فأردُت الرجال كعظماء يل النيُل والح
ته همَّ تَفرت ثم مصارًعا ينمو — الِبكر الغابة من يتفلَّت وهو — الوليد أن كيف فأبنُت
من مًعا ليزلِقا إليه يُهَرع املقحام الَقِيصَّ أخاه أن وكيف ظافًرا، يخرج ثم يَنَْفد ويكاد
ويُروَّض فيُقَهر اإلنساَن يقاتل ُرُجولته تمام يف والنيُل الصخر، ويصاوال الصحراء خالل
شبابه يف مما أكثَر املآيس من يسبِّب ِجْريته ختام َقبَْل النيَل ولكن اآلدميني، سعادَة ويوجب

الوحيش.
بالطبيعة والَفتَاء الصبا تأثُّر شدَة البُداءة يف شديًدا النيل يف البيئات تأثري ويكون
دوَر النيُل ويجاوز وساقته، فيه َعَمَلها اإلنسان مكافحتُه َعِمَلْت حنٌي مىض فإذا واملحيط،
األكرب قاهريه فيُبرصمبدأ الحديث التمدن يف د املعقَّ النور َدور إىل الكون يف األولية البساطة

خالد. ببعٍث ليجدِّد البحر يف نفَسه فيقِذف املال يف الناس طمُع ويُتِعبه َخَطر، يف
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املؤلف مقدمة

حيث السياحة كتب يف أو العلمية املؤلَّفات يف نهر كلِّ حياة وثائق تَِجُد الغالب ويف
يف آخر ِطراًزا إليه َهَدْفُت الذي الجديد الوصفيُّ الوجُه ن ويتضمَّ القارئ، مع الكاتب يسافر
تراجمي يف صنعُت كما الخمسة الحيوية مجراه مراكز يف النهَر أمسكُت فقد الوقائع، جمع
ويف أسوان ويف الُخرطوم ويف نُو بحرية ويف (َمرَّتني) ألربت بحرية يف به أمسكُت السابقة:
أقصُّ وال النهر، عىل القارئ مع أَِسيح فال دليٍل، كتابَة ال حياٍة، وصف نويت وقد القاهرة،
أجمعني. أفئدتَنا مصريُه يَْفِتن الذي هو سائًحا والنيُل النيل، مغامراِت أقص بل مغامراتي
تاريٍخ عن أو األربع النيل لِبقاع كاملة جغرافيٍة عن فر السِّ هذا يف يُبَْحث أن العبث ومن
تَُقرصَّ نبذًا ْفر السِّ هذا يف وتُبرص والنبات، والحيوان للشعوب َمْعَلَمٍة5 عن أو لها، جامع

كاشفي حياِة عن إعراًضا فر السِّ هذا يف وتُبِْرص َجْريه، عن النهر ِلَعْوق اجتنابًا انقطاع بال
انفراد. عىل يوٍم ذاَت بيانها احتمال مع الروائية النيل منبع

ربَع تَشَغل تاريخية بفصوٍل َمَصبِّه إىل منبعه من النيل مجرى وصف اقتُطع وقد
التوزيع يف التفاوت هذا وسبب منه؛ الثاني طر الشَّ ونصَف الكتاب هذا من األول النصِف

األدنى. النيل عن معارفنا ووفرُة تقريبًا األعىل للنيل تاريخ وجود عدم هو
النيل ضفاف عىل وحمريًا وِجَماًال األعىل، النيل ضفاف عىل وأسوًدا ُفيُوًال رأيُت وكما
وأَِلُموا وسيطروا عاشوا الذين أولئك ألشباح متصًال موِكبًا أبرصُت مساءً ب ْ للرشُّ تَِرُد األدنى،
هي التي مَرص ويف وسهوبه، السودان صحارى يف والعروق األديان تنازع وأبرصُت هنالك،

الغرب. يف اإلنسانية مصدر
رجعُت التي املصادر َكتْم يف ُجهًدا آُل لم — األخرى ِسرَيي يف كما — الكتاب هذا ويف
الرمز وإظهاَر رمٍز يف أََرى الذي إظهاَر لَعدِّي وذلك فيها، وإمعانًا النطباعاتي تحقيًقا إليها
املراجع يف يَِجَدها أن واحٍد كلَّ يُمِكن التي واألسماء التواريخ جمع من أهمَّ منظور حادث يف
عنه املتخصُص يَُعربِّ ما تلوين يف ُوسًعا أدَّخر لم سواه، يف كما ْفر، السِّ هذا ويف الخاصة،
عملُت بل الغالب، يف عنه يَُحدَّث ما وصف يف أرغب لم السفر هذا ويف والجداول، باألرقام
فقط؛ الثالث الفصل من الُقصوى الدرجة ويف تسميته، عىل ثم األبصاَر يَِقُف ما وصف عىل
مضبوًطا ذكًرا قليلة أرقام ذكر إىل اضُطررت الحياة، تلك من الجازم األسداد َطْور يف أي
ال يف ملا الرضورة، عند أصفار إىل األرقام كسور َحوَّلت أنني إىل وهذا القارئ، إىل معتذًرا

.Encyclopédie كلمة ويقابلها كمظنة، وجوده فيه يظن الذي موضعه وهو اليشء، معلم من املعلمة: 5
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النيل

كيلومرت ١٠٠٠» ال من أقلَّ للنظر َوقٍف من َمثًَال والُخرطوم» نُو بحرية بني كيلومرتًا ٩٦٤»
تماًما. األوروبية اللغات يف األفريقية األسماء كتابُة تَُسوَّ لم وكذلك بينهما»،

الذي املستوى عىل الكتاب هذا من الثاني النصف يف والتاريخ الطبيعة تُوَضع ولم
مؤثِّرات يُردِّد شبابه، يف كاإلنسان َفتَائه، يف فالنهر َغْرَو، وال منه، األول النصف يف لهما اتفق
بسجيَّته، الخارجي العاَلم تطاول يكافح كهولته يف النهر ترى حني عىل أوجدته، التي البيئة
الرضورة وتقيض اإلنسان، تأثريُ يبدو ثم الشباب، َريْعان يف عظيم تأثريٌ والبلد ولإلقليم
تاريًخا له تََرى ال ما الِبقاع من َشبابه يف يَُجوب نهر تناول عند َقبل من أكثَر الخطة بتحويل
تكاد وال تاريًخا، سنة آالف ستَة وتُبرصملَرص نًا، تََمدُّ الدنيا بالد أقدم من َمِشيبه يف ويَجِري
من األول النصف أرباع ثالثَة ص نَُخصِّ وهكذا قرنًا، التاريخ من والسودان ألُوغندة تجد
الشطر نصف هو الطبيعة نصيب أن مع للتاريخ، منه ربًعا ونَُخصص للطبيعة الكتاب
والحيوان. والنبات املنظر يف قليل اختالٍف من لتا والدِّ أسوان بني ِلَما وذلك منه، الثاني

جوامَع كلماٍت بمرصيف الخاصِّ الكتاب نصف من التاريخية األقسام تَُعاَلج ذلك ومع
السابقة، تراجمي يف كما األفكار مكاَن تحتلُّ واألوصاف الجميع، موضوع تعاِرض لم ما
تَُفوق فيها الناس ومشاعُر صدارًة، الحروَب تفُضل األوصاف هذه يف االجتماعية واألحواُل
أو الزنجي مشاعر عىل الوصف عند السوداني النصف يف يُعَطف وهكذا أهميًة، شأنهم
مقاُم حيث من مَرص يف التاريخ إبراز يحاَول وهكذا األبيض، اإلنسان عىل مما أكثر الفيل
إليه نََظَر كما ال الحكم، ذوي عرشة من زمن كل يف للنيل ِعرشًة أوثَق عاش الذي الفالح
ساكٍن كل يقيض الذي الوحيُد الدنيا بلُد هي مَرص ألن وذلك والسالطني؛ والفراعنة امللوُك
وتزول، النهر وتستغلُّ تأتي املالكة األَُرس ألن وذلك كان؛ وقت أيِّ يف للنهر تَبًَعا فيه حياته
والحبِّ املاء ملولِّد كان للنيل، وكان باقيًا، يظلُّ الذي هو هذا، البلد أبا ولكن النهر، ولكن
يف ُجهًدا نأُل ولم الحارض، والقطن األسداد دور يف له ما قرنًا ستني منذ الشأن من هذا،
شعُب يتألف الفالحني ومن حني، الَفالَّ يف تأثريها ُمْظِهرين واملساجد واملعابد األديان وصف

األدنى. النيل
فيها أشرتك لم التي األكرب الصيد مواكب عن سكوتي الخصوص عىل يَُالَحظ ومما
استقرَّت التي الشعوب عن بََحثُوا الذين العلماء ويَرِبط إثنوغرايف، حواٍر كل عن وامتناعي
النظريات جميع من َحذًَرا يزيدني ما هذا يف وأَِجُد ُمنَاَوبًَة، متباينة بعروٍق النيل بوادي
خمس كل يف كاشف علمي َجَدٍل من والساميني الحاميني حول يَُحوم ما أن وأرى العرقية،
العطربة ضفة عىل بدويٍّ منظر من لنظري وقًفا أقلُّ للحضارة» جديدٍة «مراكَز ل سنني
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املؤلف مقدمة

مما أن إىل وذلك عروق، ستة أو عروق خمسة بتوالد الرائعة أعطافه خالل من أُْعَجب
نبلغ كنا ولو نهٍر أمر عىل موضوعه يقوم كتاٍب يف التوالد هذا مثل دراسَة إهمالُه يُستحبُّ

الحقائق. من طائفًة الدراسة بتلك
لتمثيل فيه تَُعدُّ زمن يف أهميٍة ذات ألوانًا املختلفَة الشعوب أرى أخرى ناحيٍة ومن
األمور هذه وجميُع األمور، هذه جميع يف أثَّر قد والنيل البرشي، النوع حياة يف جديد دوٍر
يَُحفُّ مما يُستخَلص الذي األكرب الرمز إظهار عىل الوحيد عميل ويقوم النيل، يف أثََّرت قد

َقَدر. من بالنيل
أدُرس أن بها يل فأُتيح ١٩٣٤ وسنة ١٩٣٠ سنة بني متوالية ثالٍث برحالٍت ُقمُت وقد
الَحبََشة من الغربي بالقسم َسَفٍر يف األزرق النيَل أدُرس وأن والسودان، بأوغندة النيل جميَع
مجراه برسم مضطرٍّا اكتفيُت وقد األدنى، مجراه السودان أدُرسيف وأن منابعه، بََلغُت حيث
أربعة أو سياٍح ثالثة األنباء من رواه ما وفق السودان وحدود طانة بحرية بني األوسط
ما بفضل استطعت وقد تقريبًا، ِرياُدها يََقْع لم التي البقعة هذه من أجزاءً رأوا سياح
الحديديِّ بالخط أودُّ كما أنتفع أن ووسيلٍة عنايٍة من الثالث النيل بالد حكوماُت به َحبَتِْني
فنا، ترصُّ تحت باخرًة فؤاٌد امللك َوَضَع وقد والحمار، والبغل والرشاع والباخرة والطائرِة
من عسكرٍي بحرٍس الحبشة وأرفقتْنا الوسائل، بشتى رحلتنا اإلنكليزية الحكومة َلت وسهَّ

قالبات.
الرشقية. أفريقية يف النزاع بَْدءِ قبل بالَحبََشة الخاصُّ القسم تمَّ وقد

من الثاني النصف يف انتفعُت بمرص الخاصة املؤلفات من َعدٌّ يُْحِصيه ال ما بني ومن
أربعة يف الواقع الرائع الكتاب بهذا الخصوص، عىل املرصية» األمة «تاريخ ب الكتاب هذا
انتفعُت ومما إيلَّ، منه نسخًة فؤاٌد امللُك فأهدى هانُوتُو َغْربيال بإرشاف نُرش والذي أجزاء،
األمري ُمذَكرُة به انتفعت ومما العليا، مَرص حي فالَّ عن امُلمِتع بالكمن س. و. ِمس كتاُب به

النيل. تاريخ عن املرصي طوسون عمر
الخطية، النسخة قراءة حني بالنُّْصح أعانوني الذين الفضل لذوي شكري عن وأُعِرب
واملركيز بالحيوان، خاصٌّ هو فيما باركر امليجر بالخرطوم الحيوانات حديقة مدير وهم
تكسمايرهوف والدكتور خاصبالحبشة، هو فيما (توسكانة) بفاراميستا فارينوال جنتيل
السابق السودان حكومة وسكرتري الطبيعي، والتاريخ بالعرب خاصٌّ هو فيما بالقاهرة
العام الري ومفتش بالسودان، خاصٌّ هو فيما مكمايكل هارولد سري تنغانيقة وحاكم

19



النيل

األفاضل فهؤالء واليهود، بالفراعنة خاصٌّ هو فيما توتنهام مسرت املرصية اململكة يف
ألفكاري. تامة مشاطرٍة عدم مع األغاليط من طائفة من صانوني املتخصصون

ذوي من عنه يبحث ملن ذلك، مع فأتركه، الجامعة الزبدة هذه يف الخطأ من بقي وما
االختصاص.

والصور بالقاهرة، ولندروك لهنرت تصوير من هو الفوتوغرافية الكتاب صور ومعظم
وقراقاشيان بلندن الربيطاني امللكي الطريان قوة تصوير من هي األخرى الفوتوغرافية

بلندان. السودان دليل ومن بالخرطوم وإخوانه
لودفيغ
١٩٣٦ سنة موشيا،
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األول الجزء

واملغامرة احلرية

فوق وهنالك الكواكب! كبرص رسوًرا نارضًة تروها الساجنة1 إىل انظروا
الخري، مالئكة صغرها يف رضعت األدغال4 ذوات الصفوات3 وبني البواسق2
حني العجيل6 كالدليل فكانت … السحاب من اندلقت واشتدت َشَدنت5 فلما

اإلخاء. ينابيع وراءها َقَطَرت
غوته

الجبل. من املاء ميل الساجنة: 1
اللون. الصافية البيضاء السحابة وهي الباسقة، جمع البواسق: 2

الضخم. الصلد الحجر وهي الصفاة، جمع الصفوات: 3
امللتف. الكثري الشجر وهو الدغل، جمع األدغال: 4
أمه. عن واستغنى قوي إذا الظبي، شدن من 5

املرسع. العجيل: 6





األول الفصل

سماويٍّا أزرَق ابًا َصخَّ جبَّاًرا رشيًطا تُبِرص َحجرية1 جزيرٍة صخر وحول بنهر، يُبَرشِّ هدٌر
ضارب َزبٌَد يغشاه ُدرُدوٍر2 إىل فيؤدِّي ُمضاعف مسقٍط يف َعٍل من نفسه يُلقي بهيٍّا أزَهَر
هذا فبني مجهول، مصري من ينتظره ما إىل الزبد هذا فيدفع اللبن يعلو كالذي ة ُخْرضَ إىل

النيل. يُولد الضجيج
مخيف فٌم يُفَغر الهدوء بعض هادئ 3 يٍْم ُرشَ ويف الهائل امَلسَقط هذا من وبالقرب
النهري الجاموس وهذا يثأب، حني البحري البقر فهذا ورديَّتني، حمراوين أذنني بني ورديٌّ
املاء ِمنَخره من يقذف ُخَوار،5 مع صاخبًا ويتنفس رأسه ويرفع مرتاخيًا، يَُزنخر4 حني
عىلصخرة ممدودًة ُخًرضا برونزية تبرصتنانني املاء يَسُكن حيث األسفل يف وهنالك ُصُعًدا،
عىل ويَجِثم األسطوري، ملنظرها ٍة ُمِتمَّ ُصفر وبطوٍن ذهبيٍة عيوٍن ذوات ُرْقًشا6 َزبٌَد يسرتها
التِّنِّني هو وذلك الفم، مفتوحَة لنومها طائٌر أحدها، نابْي بني حتى منها، واحد كلِّ ظهر
من بقاؤه املحتمل الغريب الحيوان هو وذلك التمساح، هو وذلك أيوَب، ِسفر يف ذُِكر الذي

الحجارة. الكثرية الحجرية: 1
ماؤه. يجيش البحر يف موضع الدردور: 2

الخليج. هو والرشم الصغري، الرشم الرشيم: 3
نفخ. زنخر: 4

البقر. صوت الخوار: 5
بسواد. املنقط أي األرقش؛ مؤنث وهي الرقشاء، جمع الرقش: 6



النيل

سادَة فيه الزحافات األرضوكانت وجه فيه يغطِّيان ْلبُوث8 والدَّ الِخنشار7 كان الذي الزمن
الدنيا.

األجنحة ذوات تَُحلِّق الطوفان قبل ما إىل أمرهم يَرِجع الذين الغيالن هؤالء وفوق
الطيور جميُع يجتمع وهنا أوروبة، طيور من كثريٌ ع يَتََجمَّ وهنا وتصطاد، وتهتزُّ وتحوم
ففي املاء، خريَر فيَْغِفر9 ضوضاء من الطيور تحدثه وما الشمالية، أفريقية تجوب التي
فقل شئت وإن إنساٍن، َقَدُم تطأها لم والتي املساقط، َسْمت عن املائلة امُلدِغلة10 الُجَزيِّرة

الطيور. تلك جنُة تََقُع النيل، منبع يف
الربتقال كزهر تتألأل والتي البيضامُللسكالحرير، الرقاع تلك تتحول َدِويٍّ أدنى ولدى
الوراء، إىل األرجل َمثِْنيَّة الت الَّ الشَّ فوق تطري بيٍض بالشني،12 إىل ة،11 امُلدهامَّ أوراقه بني
يُْشتَقُّ الذي الغريب امِلْلَعقيِّ منقاره مع الطيور أبيض هو الذي اآلخر، الطائر هذا ويبدو
الِجذْع منحنَي متثاقًال الطريان يف يأخذ رماديٍّ ضخٍم آخَر طرٍي بجانب صغريًا اسمه،13 منه
بالُغ كبريٌ طريٌ َغَطَس فقد بغتًة، حفيٌف يُسَمع البُعاق14 ذلك بني ومن الُعنُق، منعطف
سمكًة حامًال بعيٍد من يظهَر حتى دقائَق ملدة برشهه املشهور القاُق َغَطَس املاء، يف َواد السَّ
املنظر ذلك إىل ينظر أبيض أسود طريٌ وهنالك البحر، كطيور بجناحيه ًقا مصفِّ بمنقاره
بتَُؤدٍة فيبسط الصادقة ِعزَّته إثبات يرى ثم الرأس، منخفَض متزنًا فيتقدَّم السخط، بعني
النيل طري هو فهذا رشيًقا، ويطري منسجٍم انحناءٍ من الخطوط األصفري جناحيه يف ما

إبيس.15 املقدس:

نبات. الخنشار: 7
الفرس. بذنب يُعرف نبات الدلبوث: 8

سرته. اليشء: غفر 9

امللتف. شجرها أي دغلها؛ كثر األرض: أدغلت 10
السواد إىل ترضبان خرضاوان أي تَاِن﴾ ﴿ُمْدَهامَّ َجنَّتَاِن﴾، ُدونِِهَما ﴿َوِمن القرآن ويف الدهماء، املدهامة، 11

والري. الخرضة شدة من
الحزين. بمالك املعروف الطائر وهو البلشون، جمع البالشني: 12

.Spoonbill ملعقة أبو 13
الرصاخ. البعاق: 14

خنجر. بأبي النوبة بالد يف يُعرف الذي الطري وهو ،Ibis 15
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األول الفصل

ذكرهم ورد الذين كاألمراء َمِنيعًة صامتًة فافشامخًة الضِّ عىل واقفًة 16 الَكَراِكيَّ وترى
ذا رأًسا بروعٍة الدقيُق عنُقه يحمل النظر نبيَل أغربَ ُكركيٍّا وترى العربية، األقاصيص يف
فوق ويحوم الوسيعني جناحيه َفْوره من وينرش األدكن17 ذنبه ريَش طاقٍة يف ويجمع ِثَقل
وذو ذَنَبه إىل ممتدٍّ ُزرقة إىل ضارٍب ريٍش ذو آخر ُكْرِكيٌّ ذلك من وأجمُل رويًدا، املاء
تَِنمُّ ِمْشيٌَة ج املتوَّ الُكركيِّ ولهذا الطاووس، كريش رأسه عىل ممتدٍّ صفرة إىل ضارٍب ريٍش
من األمري هذا وبجانب امللوك، ألبناء ديك18 فان رسمها التي كالصور والهبوط الزهو عىل
األساطري يف كما البشيع املضحَك الطائَر ُسعن19 أبا تُبِرص مناسٍب بُْعٍد قليِل مع الخلف
وَجَشع، ومكٍر وجفوة بحذر ممزوٍج وقاٍر ومع خادع ظاهر سكوٍن مع األسود واألبيض
عنكبوتًا. أو كان فأرًة عليه يقدر يشء كلَّ فيَِصيد نافع عمٍل كلِّ يف يشرتك الطائر فهذا

صادحًة النيل منبع فوق تَُحلِّق الطري ِصَغار من ألوًفا تُبرص تلك الطري كبار وبني
َمْغِريٍّا22 تارًة ورديٍّا يبدو نارنجي ريش مع الَفرْيُوِزية21 التََّماِمر20 وتبرص رة، ُمَصفِّ مغرِّدًة
هذه وتبرص والضياء، املاء يف ويلمع ُقَزح قوس ألواِن بني مرتجًحا ويتحول أخرى تارًة
ويف وفوقه، الزرقة الزاهر القاَوند23 بني يَعبَث الذي الزاهَي َمانَى السُّ وسط يف التََّمامر
الخفيِّ مأواه من قريبًا يَْهِوي حني عىل متواريًا، البلبل، الرشق، عندليب يغرِّد الِعيص24
الرشق، َهَزار25 وإىل الجنوب إىل األملان شعراء حنني شأن خفيف، صوٍت مع الثِّمال ُسنُونُو

يأوي اللحم قليل الذنب أبرت والرجلني العنق طويل اللون أغرب كبري طائر وهو الكركي، جمع الكراكي: 16
أحيانًا. املاء إىل

سواد. إىل لونه املائل األدكن: 17
.(١٥٩٩–١٦٤١) لندن من بالقرب وتُويف أنفرس يف ُولد مشهور ام رسَّ ديك: فان 18

والهند. أفريقية يف تعيش اللقلق من قريبة األرجل طويلة الطيور من طائفة :Marabout سعن أبو 19
والثمر. الزهر يمتص العصفور من أصغر جميل طائر التمرة، جمع التمامر: 20

أزرق. كريم حجر وهو الفريوز، بلون لونها كان ما الفريوزية: 21
به. يصبغ األحمر الطني وهي املغرة، إىل نسبة املغري: 22

ضفاف عىل يعيش ساطع زاهر ريش ذو صغري عصفور :Kingfisher; Martin pécheur القاوند 23
السمك. صغار ويصيد املياه مجاري
امللتف. الكثيف الشجر العيص: 24

والعندليب. البلبل الهزار: 25
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النيل

الخرض، السمر الزرازير صفري ويرتفع رزينًا، سجًعا الرمادية الوردية الُقْمر26 وتَْسَجع
الَخطَّاف ويُبلِّل الكبرية، الطيور بنيأصوات من 27، الِهرِّ االنعكاسكعني عند األلوان املختلفة
ذَنَبَها، محرِّكًة كإبيس، نييلٌّ طائٌر وهي َعَرة،28 الدُّ وتَُغرِّد النهر، برشاش األغربَ صدَره
الت الَّ الشَّ بني املنيعة بالجزيرة الطيوُر هذه تُحيط األصوات وتوافق األلوان فبانسجام

الطري. وِكبَار والتمساح النهر بقَر خشيتها من أكثر اإلنسان تخىش كأنها
نحن؟ وأين

بالحجارة، البُقعة تلك أهُل يسميه ما وهي النيل، منبع وهي ِريبُون، مساقط تََقُع
وتَُحفُّ ِبكٍر، صخٍر بني وتندلق مرت، ثالثمائة عرضها ويبلغ رأًسا، االستواء خطِّ شمال يف
للغاب الِبيض إتالف بعد جرداء َهْضبٍة عىل نابتٌة برية وأزهاٌر شجرياٌت الصخور بهذه

الذُّبَاب. من للقاتل محًوا
املنظر هذا عىل هائٌل هديٌر ينمُّ ِجنَْجا، من وبالقرب فيكتورية، بحرية أقىصِشمال ويف
تمتد الخليج وبجانب الطبيعية األسداد من رضٌب هي التي الُغْرب الصخور وخلف العظيم،
َقْلب رسول ينطلق هنالك ومن النهر، يسري هنالك ومن والُجَزيِّرات، الجزائر ذات البحريُة

بعيد. بحر إىل العجيبة البشائَر حامًال أفريقية
عن بحثًا السنني ألوف يف جهوٍد من اإلنساُن بذله وما مأتاه، ليَْعِرف أحٌد كان وما
ُقوَّته يف َمِديٌن امُلَحريِّ النهر هذا أن يعتقدون كانوا والناُس الرياح، أدراج ذهب فقد منبعه،
كشٍف بعد يَُرى فقط عاًما سبعني ومنذ سيول، وليُد األخرى كاألنهار وأنه أطواد29 إىل
يُْزِبد وهو أفريقية، يف بحرية ألعظم ابٌن وهو — والنيل عظيم، ٍل بشالَّ يبدأ النيل َجْري أن

األوىل. حياته يوم من سلطانه يُبدي — ويَُزْمِجر
والصخر والشمس الريح تُسِفر وال الغاية، إىل يَِصل ما األويلِّ الُعبَاب30 هذا من وقليٌل
البحَر يَبلُغ ما وليس بخار، إىل تحويلها أو األمواج تلك وقف غري عن والنبات والحيوان
يف روافد وِعدَّة ينابيع ثالثة فللنيل اليَنبُوع، ذلك عن صادًرا طويلة شهوٍر بعد املتوسط

الصوت. حسن الحمام من رضب وهو القمري، جمع القمر: 26
األلوان. كثري كريم حجر الهر: عني 27

مذعور. كأنه ويتلفت ذنبه تحريك يكثر صغري طائر الذعرة: 28
العظيم. الجبل وهو الطود، جمع األطواد: 29

املوج. العباب: 30
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األول الفصل

الذي الشالل ذلك من مجراه يف النهر تَتْبع التي املاء ذَرَّات من املاليني إىل وهذا البََداءة،
البحر. بِملح يختلط أن إىل منه يُوَلد

أحد وال البحرية، فوق ِسرتَه الفجر ضباب يَنُرشُ املنبع، من وبالقرب األعىل، ويف
صغرية وُخلجاٌن وُجَزيْراٌت جزائر ظهرت النهار َطَلع فإذا ينتهي، أين يُنِْبئ أن يَستطيع
يف تُْكَسف تالٍل سالسل وظهرت البرص، مدى عىل ُكثباٌن وظهرت األرض، يف تُوِغل عميقة
تحدُّها شعرية، خصيبٌة أراٍض وهي مراٍع، املرتفعة الضفاف عىل وتسطع البعيدة، الزُّرقة

والنور. الظل بني فاصلٌة منفردة أدواٌح31
أبصارنا والُجُزر الُخلُج كثرة تَزَحم لم ولو البعيدة، فة الضِّ إىل لتمتد العني كانت وما
ونُُظمها قوانينها ولها ِمساحًة، سويرسة من أوسُع بحٌر البحريَة تلك ألن وذلك هنالك؛
أفريقية، لشمس كبرية مرآٌة وهي امُلْفتَتَنة، القارَّة تلك وسط يف فرٍد جوهُر وهي ومخاطرها،
بالجنة. وتُقاس مرت، ١١٠٠ ارتفاع عىل أوغندة وتقع ألوغندة، : رعائيٍّ لبلٍد حدٌّ وهي
وتُنِْعم الليل، يف خانٍق َضبَاب ومن النهار يف قاتل َحرٍّ من عاطل خالٌد صيٌف ويسودها
مخراًقا32 مخصابًا بلًدا أوغندة وتُعدُّ املساء، يف وبالريح الظهر بعد بالنسيم عليها العاصفة

دوًما. فيه والشمس الغيث يتوازن
ما عمالقة أواخر يتوارى بالبحرية يحيط الذي اإلطار وراء جبالها وفوق تاللها وعىل
الحريرية الزُّرقة ذات البحرية هذه ضفاف من َت ِرسْ ما إذا أنك ذلك وبيان التاريخ، قبل
الَغرانيت من وذًرى براكني نحو الغربي الشمال يف ويصعد أرصفٍة إىل يرتفع البلد وجدَت
هذه ومن الثلجية، القمر جبال ِقَمم وإىل األكرب النهر يف كلها تصبُّ لروافد ينابيع ونحو

كثريًا. ويحصدون قليًال يبذُُرون الحظِّ ذوي من أناٍس لحديقة سوٌر يتألَّف الجبال
بفعل امُلْسَمرَّة اإلنسان ويِد الطبيعة عمل من حديقٌة هي البحرية ضفاف أن والحقُّ
أخُرض ِعْظِلٌم33 األكرب نْط السَّ من ينتصبب الحديقة تلك من جهٍة كل ويف الشمس،
املروج، عىل لطيًفا ظالٍّ ناًرشا الدقيقة أغصانه بني من النور فيمرُّ املبسوطة كاملهابط34

املتسعة. العظيمة الشجرة وهي الدوحة، جمع األدواح: 31
السخية. املخراق: 32

به. يُصبَغ نبت العظلم: 33
.Parachute بالرباشوت املعروفة وهي املهبطة، جمع املهابط: 34
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النيل

فروٍع عدة إىل األرض مستوى عند األعقُد الجاف الناعم األغرب العريُض أصله وينقسم
التني شجر ُقبََّة وإليك طويلة، ُخبَّازية وعناقيد رقيقٍة تقاطيَع ذات بأوراق أعاله يف مكسوَّة
امللكيَّ يْز الُجمَّ وإليك وظله، بخشبه والغنيِّ األرض من بارزة جسام جذوٍر فوق النابت
عىل البحرية نحو النحيُف الزاهي األحمر الزهُر ويميل صفاته، ملثل والحائَز بجانبه القائم

الهواء. يف الساطعة الِقْرمزية أصابَعها امَلرجان شجر ثَُريَّا تَْغِرُز حني
تقريبًا، وحيًدا ساكنًا ذُكر ما جميُع البَُحرْية طول عىل ة املخرضَّ املنحدرات فوق يقوم

خيال. منظر إىل رمًزا وذلك
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الثاين الفصل

ِعدَّة أن مع ِضفافه فوق والتنظيم اإلنشاء عىل وال النيل، منبع َقْهر عىل بعد أحٌد يجرؤ لم
جٌرس نصب ذلك ومع كثريين، مهندسني ِقبل من األفريقي الجزء ذلك حول ُوضعت ِخطٍط
قطاٌر به فيَِصُل ، التحتانيِّ مجراه من بالقرب أي حياته؛ أوائل يف النهر عىل أسمُر حديديٌّ
الكبري، والبحر الصغري البحر بني قطاٌر به يَِصل أو الهندي، واملحيط فيكتورية بحرية بني
وعىل التحتانيِّ مجراه من كيلومرت آالف ثالثة بعد إال آخَر ا ِجْرسً ليحتمَل النيل كان وما
النيل يعُربَ أن وشعوٍب بالٍد بني املسافة هذه جميع يف إلنساٍن كان وما الصحراء، َطَرف
الهالُك فكان واإلنسان الحيوان من كثريٌ ذلك حاول وقد طبيعيٍّا)، جًرسا (عدا زورق بال

وحيوان. حيواٍن بني حاجٌز أنه عىل دلَّ له نهايَة ال مسرٍي يف جٍرس بال والنهر نصيبهم،
املساقط من طويل َرتٍَل يف الفتي والنهر ِمعَرب،1 من ِحذَره يأخذ ال الفتي والنهر
وامَلسقُط بالحياة، سعيًدا مزبًدا مدحوًرا فائًرا الطِّفلية لصولته الِعنَان يُطِلق والدوافع
وهو وأقتم، وأقفر مرتني منه أعمق ولكنه كاألول، عريٌض أُِوين َمسقط هو الذي الثاني
الحضارة، تصنع كما ال الطبيعة، تودُّ كما األمر إىل نُِظَر ما وإذا الدوافع، سلسلة ل يَُعجِّ
للمالحة الصالح وغري امُلرغي النيل وينحرف والثاني، األول ل بالشالَّ الدوافع هذه يَْت ُسمِّ
تلك ُسْكنى ُمِنَعت وقد واملروج، املراعي توارت وقد نََفسه، ينقطع أن غري من الشمال نحو
ويبقيان الخالق، يد صنعتهما كما وحدهما والغابة النهر ويظل مرضالنوم، بسبب البقعة

كالقنطرة. النهر به يُعَرب ما املعرب: 1



النيل

األيكة2 يالمس وحده، الحني ذلك ويف املسري، ذلك يف والنيل وقرضها، القرون نبت نتيجة
البكر.

املشتبك املعرتش النبات من حيٌة أسواٌر بألعابه يلهو وترتُكه الغابة من النهَر وتفصل
عن أليم منظٍر إبعاد يف يُسَعى كما ومصائبها، الكبرية الحيوانات اصطراع عنه وتُخفي
والحياة َفتَاءً أشدَّ فيه األرض كانت زمٍن إىل فرَيجع األسوار تلك خلف يقع وما الصبي،
الشمال بقاع يف مما أخفى األفراد تَنَاُزُع حيث النبت، ذلك ويف نموٍّا، وأعظم وفًرا أكثر فيه
تمسسها لم التي والنوامي البهائم تكون وهنالك وثيًقا، التقاءً واملمات الحياة تلتقي الُقْرع،
تتعلق به البكر الغابة تتجىلَّ الذي األخرض َفر3 السَّ هذا نور وعىل التحاٍم، أتمِّ عىل إنساٍن يد
كأعاظم الكثيف االشتباك ذلك عىل ذُراها تهيمن حني عىل موتاها بسالف الدوح جذور
عىل فيسقط الرءوس تنتجه وما مشمسة، رءوٍس رشكة غريها مع فتؤلف الُعْزل الرجال
فيها أحد ال والتي تَْفنَى، ال التي الحياة منطقة يف الجديد الخصب منبع عىل يسقط األرض،
من طليقًة الحب من ولوٍد حارٍّ بخاٍر يف بها الطبيعَة ترى والتي األشجار، هذه ثمار يجني

مأرب. كلِّ
فتنبت نديٍّا إسَفنجيٍّا مدبوًال4 يرتفع البكر الغابة تراب َفِتئَ ما القرون غضون ويف
وينمو حيًة، تزال ال أنها مع تنهار أن توشك التي األشجار غصون يف والسوق الجذور
بها، فيتغذى حية أصوٍل عىل أو الرتاب إىل عادت أصوٍل عىل بخيٌت جديٌد نباٌت صائًال
بالثلج، املستورة املجاورة الجبال َخِريُق5 وال والَربَد، الجليُد مال، الشِّ غاب َعُدوَّا ينفذ وال
حاِميَتَي من الكثري اليشء هنالك تَِجُد وبالعكس بنفسها، الغابة أقامتها التي األسوار تلك
أمنُع هي التي املحالِّ تلك دخول عىل يَْجُرؤ الذي الوحيد والعدوُّ والرطوبة، الحرارة النبات:
االنحالل خالل من باقيًا ظلَّ والذي الطوفان، قبل ما إىل يرجع الذي الحيوان هو سواها من
ه يُعاِرسُ ما معه يدوس أن القوية بأعضائه يستطيع ما القوة من هو وحده فالفيل الشامل،
الفيل، خطوات لوال البكر الغابة أرض ليطأ اإلنسان كان وما يعوقه، ما معه يَْسَحق أو

ُطرقه. يف يتَِّبعها األبيض يزال ال التي األَْسَود سبيل رسم الذي هو والفيل

الغابة. األيكة: 2
الشمس. غياب بعيد هو الذي الوقت السفر: 3
السماد. وهو بالدبال، أصلحها األرض: دبل 4

الهبابة. الباردة الريح الخريق: 5
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الثاني الفصل

السهب. يف جبار

الِخنَْشار6 يحاول حيث األعىل ومن األسفل من مستمرٌّ اشتباٌك هي البكر الغابة إن وإذ
من يتألف منه يُنَفذ ال الذي وَر السُّ فإن الهابط؛ املعرِّش بالنبات يَلحقا أن األكرب والكأل
الشجر. َخبْطها الفأسحني صوُت العالم هذا رننَي يَِقَف أن غري من الزمن مع ضعٍف مائة
عمقها، عىل تَِنمُّ التي هي وحَدها الطيور وأصواُت سكوتها، عن تُْسِفر األيكة وكثافة
الحرشات وطنني الِقَرَدة ِضْحك7 من واقٌع هو وما َغْورها، بُعِد من جزءٍ عىل تدلُّ التي هي
وحسيس حرور الشُّ وصفري 8، الربديِّ يف الضفادع ونقيق الهواء يعِوُزها التي الدوح وحفيف

أيًضا. بالرسخس ويُعرف األزهار، عديم نبات الخنشار: 6
صوت. القرد: ضحك 7

للكتابة. قرشه يستخدمون املرصيني قدماء كان كالقصب نبات الربدي: 8
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النيل

مفاجئًا ا حادٍّ بدا وقد الغابة، كضياء َضُعَف فقد الِغربان ونعيق الثعبان وكشيش الِوْرَالن9
فينا يُثرِيان وعلوُّها األََجَمة ظالم دام ما بالشعائر القيام عند الكنيسة يف األوالد كصوت

الكنائس. ذكرى
عميقٌة ُكوَّاٌت تكوَّنت ْحَلِبيَّات السَّ ُسوِق وبني العظيمة التِّني أصول ويف األرض وفوق
أغصانها ويف الَعَالء ومن الكنائس، أركان ُكوَّاِت تشابه وهي إليها، يأوَي أن اإلنساَن يُْمِكن
الرَّبابيح11 وثبات من متربِّمًة ود السُّ كالتماثيل ساكنًة البََوابشني10 تَجِثم باألزهار املستورة
الحياة وتدبُّ آخر، إىل ُمَعرٍِّش من تَْقِفُز عندما ظهورها البيضوخطوُط أذنابُها تَْلَمع التي
فينا تؤثِّر التي الحيوانات بفعل املظلمة الخانقة الخامدة األشجار تلك يف خفيٍّا دبيبًا
جلُد يُبِْرص املعرِّشات اشتباك خالل ومن بألوانها، األزهار تأثري من أقلَّ وأصواتها بُخطاها
يَِصيح وحني أبيَض لصقٍر عابٌر ظلٌّ يَُرى حني إال معنًى طرٍي لصوت يكون وال المٌع، حيٍة
وتتالىش متجعدة، جلدية قاعدٍة ذو ضخٌم شجٌر هو الذي البَْوبَاب12 عىل الببغاوات بعض

امُلِثري. البكر األَيَْكة سكون يف برسعة األصوات هذه
فروَع أغصانُها تَْحِكي التي الشجرَة هذه وإليك امُلحِرق، املرجان شجرة نداءَ وإليك
من رضٌب كأنها الرأس من تتدىل التي الدوحَة هذه وإليك الشمَس، فتمسُّ التني شجر
كبريٌة حمٌر ورديٌة أزهاٌر أوراقه بني من تسطع الذي امُلْخَميلَّ، نَْط السَّ وإليك مارد، فوٍل
إىل يْز الُجمَّ أغصان من أكاليَل أكاليَل تسرتسل التي السماوية الَعَشَق13 وإليك اإلنسان، كيد

كثافًة. متزاحمة حمٍر أزهاٍر مع اع اللمَّ
إليها فتنُفذُ بأوراٍق تُسَرت تكاد ُغدراٍن ضفاف وعىل فيها َشَجَر ال الغاب من بقاٍع ويف
أمثالها؛ عرشُة هنالك ُوِجَد وإن القلوب بمجامع أخذًا أقلَّ األزهار تكون الحارة البالد شمس
عىل واقًفا الفريوزي القاَونَد تبرص حيث هنالك املاء طرف عىل السيد هو الحيوان ألن وذلك

دقيقه. الذنب طويل منه أعظم الضبِّ خلقة عىل دابة وهو الورل، جمع الورالن: 9
عقًال. وأحطُّها منظًرا القردة أقبح هو الذي األفريقي القرد وهو البابون، جمع البوابني: 10

الذكر. القرد وهو الراء بضم الرباح جمع الربابيح: 11
مرتًا. عرشين عىل تزيد ساقه دائرة ولكن االرتفاع، قليل وهو الحارة، البالد نباتات أعظم من البوباب: 12

ويلزمها. الشجرة عىل يلتوي نبات وهي العشقة، جمع العشق: 13
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ويهتزُّ يُمِسكه، سمًكا مرتقبًا املاء فوق منحنيًا اسة15 الحسَّ حول امللتفِّ الِقرمزيِّ اللبالب14
األفاعي، وطمع القرود جشع من بذلك فيتفلت النخل ُسُعوف أقىص يف التنوُّط16 وكر
أعني ذواُت َسَمنجونِيٌَّة18 فراٌش ترفرف املاء، إىل امَلِذر17 الخنشار يَِميل حيث وهنالك،

والغدير. البطيحة19 بني تَدَّفئ ناَرنجية نَُقٍط ذوات زرٌق ُضبَّاٌن وهنالك أُْرُجوانية،
جرٍس22 كل كان لو كما ُصحًال21 أصواتًا ويخرج غريبة حركاٍت اف20 النَّسَّ ويُبدي
لو كما يغازل، كان لو كما قريبٍة شجرٍة عىل جهريٌ شحروٌر ر ويَُصفِّ صميم، ألٍم نتيجة
املغري مزماره ويَخِرق الطريين، كال ار الزَّمَّ ويفوق أرفل،23 مقلٍِّد بجانب مولًدا متفنِّنًا كان
وُسْخٍر الربية للغابة تحدٍّ مع وذلك واملاء، الهواء يف يَِعيش كان لو كما الشجر أوراق امُلِغمُّ

الَعْقَعق.25 نعيق تغريده يقف أن إىل وذلك به، يحيط ما عبء ومن النَّْقر24 رضورة من
وتصيد الغابة يف الكربى الحيوانات تعيش وامُلَفاَرعة الَقْرَقَرة تلك من مًدى وعىل
من وتكرع َفتَْجَرع مساءً الَفِتيِّ النيل دوافع ِضفاف عىل تظهر وهي وتتقاتل، وتتزاوج
يف ويغتسل يصطاد النهار يف والزنجي يتوارى، الحني ذلك يف والزِّنجيُّ الُفَرات،26 مائه

َوَجٍل. عن الصامتني الغابة لسادة املكاَن ترك الليل دنا فإذا ساكن، خليج

اللوبياء. كورق ورقه الشجر عىل يتعلَّق نبات اللبالب: 14
باملستحية. وتُعرف ورقها انطبق ملستها إذا نباتة الحساسة: 15

والذر. والناس الحيات من لتحفظه أطرافها يف ويعشش الشجر قشور من قشوًرا يعلق طائر التنوط: 16
الفاسد. املذر: 17

السماء. بلون كان ما السمنجوني: 18
الحىص. ودقاق رمل فيه واسع مسيل البطيحة: 19

القرن. يشبه ما عليه كبري منقار له طري اف: النسَّ 20
الخشن. األبح األصحل: الصوت 21

الصوت. الجرس: 22
عمله. يحسن ال من األرفل: 23

وهنا. هنا من لقطه نقًرا: الحب الطائر نقر 24
الغراب. هو أو الغراب، شكل عىل طائر العقعق: 25

العذب. الفرات: 26
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الشاب النيل ويتعرَُّف منبعه، بعد مجراه من كيلومرتًا ستني مسافة عىل الشاب النيل يهدأ
الغابات، كثرية ُجَزيراٍت ببضع ويُحيط والدوافع، املساقط بني مرت مائتي ويَنِزل ببطائنه،

وتدخينه. وتجفيفه السمك لصيد أكواًخا أنشئوا عراًة أناًسا ويُبِرص
ويُرِهبُونه الناس يباغته الحكمة سبيَل ويَسلُك ويَتَّسع الدوافَع يغادر عندما والنيل
أن لزاًما فريى تنتظره صغريًة وبواخر زوارق أن ذلك وبياُن ريب، ال عليه جديد بأمٍر
حجارة وتُِعينُه بشدة، عنه الِوْزِر1 ذلك َوْضَع النيل ويبدأ ظهره، عىل أناٍس استواء يحتمل
َحيَاِزيَم2 ذاَت ُسُفنًا املاكر اإلنسان إنشاء من كان ملا يُذِْعن ثم ذلك، عىل قاعه وصخور َقَراره
به يغدو الذي املكان من وبالقرب كيلومرت، مائتي للمالحة صالًحا النيل فيظل مسطحٍة.
متوجًها الحديدي الخطُّ يلوح األوىل، الشمالية العرض درجة ومن النيل، ظاهرَة األمر ذلك
الحديديُّ الخط يدنو وال النيل، به يَُمسُّ يكاد ال بما والبحر كينيا نحو الرشقي الجنوب إىل
هو فهذا كيلومرت، ألفْي بعد أي الشمالية؛ عرشَة الثالثَة الدرجة يف إال الرب هذا من الثاني

حديدية. خطوط إنشاء دون تعرتض التي البقاع طول
مجراه ضفاف أن وذلك جديدة؛ مغامرًة يَُعاِنَي حتى باخرًة يحتمل النيل يكاد وال
عرضه كان ثابتة؟ حدوًدا عليه تَفِرض التي الغابة وأين فمقداًرا، مقداًرا فيتَّسع تتوارى
ناقَص ويصبح ماؤه، ويَِغيض كيلومرتات عىل انبسط أن يلبث فلم هنيهة، منذ مٍرت ستمائة
وأضحى تمطى تقدم وكلما ويتقدم، َضيَاُعه، فيُخَىش اإلسفنج من ويهبطيفرضٍب الصورة،

الثقيل. الحمل الوزر: 1
الصدر. وسط وهو الحيزوم، جمع الحيازيم: 2



النيل

بالُخَرض سرته من يظهر ما إىل وهذا املستنَقع، طرف عند ذلك من أقلَّ أو أمتار ثالثَة عمُقه
وماذا زائًال، ورسوره معطًَّال إقدامه ويلوح نائًما، ساكنًا حوله يشءٍ كل ويبدو والزهر،

إذن؟ حدث
وهي كبرية، فروع أربعة مع املاء من واسعة مساحٌة وهي كيوغا، بحرية يف ترانا
ل وتتأصَّ نباتَه، فيعاني كيلومرت مائة يف النيُل ويجتابه حوله، من الربدي يحفُّ مستنقٌع
السماوي األزرق العجيب النبات هذا ويَكُسوها الدنيا، املياه تلك يف بسهولٍة النِّيلُوَفر3 جذور
يتوارى نََمِطيٌّ ٌر ُمصوَّ حقيقيٌّ ِبَساٌط ذلك فكأن أحيانًا، آخر زهٌر يعلوها ذهبية تجاويَف مع

تقريبًا. تحته النهر
ويف لها، امتصاصه عن ذلك يسفر ملا اإلسفنج هذا إىل تُْفِيضَ أن األوىل الروافد وتحاذر
خاتًما كافو نهر الصغري أخوه إليه ينضمُّ النيل، يرتكها حيث ، الغربيِّ البحرية أقىصطرف
مع ولكن أخرى، مرًة نهًرا يصري أن بعد الشمال إىل النيل ويتجه هنالك، الصغرية حياته

ُمتخيًِّال. مستغدًرا4 متوانيًا متثاقًال ظهوره مع ولكن بحريٍة، ِجْريَة عىل محافظته
تغرٍي من السجايا لبعض بما النيل نظام قياس يمكن املجرى من املرحلة تلك ويف
الفراسخ من ألوٍف يف انتظاٍم غري وعىل مناوبًة ولونه جريه يغريِّ ثم يغريِّ والنيُل ، دوريٍّ
أن املتعذر ومن تَِعبًا، سائبًا تراه وطوًرا عبوًسا هائًجا تراه فطوًرا الشهور، من وطويٍل
الذي وإنما به؟ املحيط البلد أم النيل بطابعه: ويطبعه اآلخر يف يؤثِّر األمرين أيُّ يُعرف
كيوغا. بحرية وزن عىل محسوس غري انحداٍر مع الشمال نحو يَْدِلف5 أنه هو اآلن يقال

الغرب نحو ويَِسري األوىل، للمرة الشمايلَّ االتجاه ذلك ويرتك بغتًة، النيل وينعطف
وينقلب السفن، فيقلب عزيمته فيُشدُّ صخرية أرٍض من يالقيه وما ا، تامٍّ تحوًال ويتحول

جديدة؟ مغامرٌة هذه وهل مسيله، ويعُمق مجراه ويَِضيق صباه يف كما منيع سيٍل إىل
كتل ع وتتجمَّ صخرية، تصري فالبُقعة متلفف، طرف مع فجأًة أفريقيٌّ َفْلٌق يظهر
النيل ويَهِبط ا، جدٍّ واسعٍة دوافع غريَ اآلن حتى النيل يجاوز ولم عقيٌق،6 ن ويتكوَّ الصوَّان

املاء، عمق بحسب يطول أملس وساق كالجزر أصل له الراكدة املياه يف ينبت النبات من رضب النيلوفر: 3
وأزهر. أورق املاء سطح ساوى فإذا
غدران. فيه سارت املكان: استغدر 4

مشيه. يف الخطوط وقارب كاملقيد مىش دلف: 5

فوسعه. قديًما السيل شقه ماء مسيل وكل الوادي العقيق: 6
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البحر َمَصبُّ ويؤدِّي مرتًا، أربعني ارتفاع من األوىل للمرة أمتار ستة عرض يف ُضِغَط الذي
رعٍد إرزام7 مع ثواٍن بضع يف النهر به يتدهور الذي املسقط هذا إىل الداخيل االستوائيِّ

وَزبَد. ماءٍ وهباء8
للنيل ويعرض جريه، يف ما أهمُّ هي التي تلك مرشسن بمساقط سجيَّتَه النيل ويُوِجُد
التي هذه الشباب مغامرُة وتَُحوِّله أخرى، إىل أفريقية منطقة من يهبط فهو هائل، أمٌر
هنا، قليٌل الطري إن حتى تمساٌح، وال ماء بقر يلهو ال وهنا ا، تامٍّ تحويًال جامٌح ولٌع هي
بالسماء، املاءَ يصل خالًدا جًرسا ترى ولكنك هنا، مأتاه إىل العوَد يحاول ال السمك إن حتى
التي الطلق10 َمَها9 من األلوف عىل مكان كل يف النور وينعكس قزح، قوس ترى ولكنك

املؤثر. املنظر لهذا برَّاق أساٌس هي
النيل يعانيه ملا مشاِهًدا الهائج املوج فوق الزَّبَُد يزال ال هنالك من فرسٍخ مسافة وعىل
ويجد برسعة، يتسع واٍد إىل ْهب،11 السُّ يف منثورٍة شجريات بني من النيل يتَِّجه ثم ، َرجٍّ من
من يدنو فالفيل التاريخ، قبل ما إىل ترجع عجيبة ظاهرٍة تجاه األوىل للمرة نفسه النيل

املساء. نحو النيل
األقوى هو األخرى، املخلوقات جميع األرضعىل تلك يف َسيَْطَر َمْن آخر هو ضخٌم، هو
ثعبان، لسع أو شوكٍة12 بشكِّ يبايل ال الذي هو شجر، وال حيواٌن مقاومته عىل يقدر ال الذي
هو ضاريًا، وال فحوًرا ليس هو يخشاها، من يحتاج ال التي بقدرته كالعظماء شاعٌر هو
صغاره عن يدافع عندما انتقاٍم شدة مع املزاج َطيُِّب حليٌم هو ُطرٍّا، وأذكاها الحيوانات أكرم
صماٍخ13 وبأدقِّ الوجوه أكرب يف العيون بأصغر ٌز ُمَجهَّ هو الغادرة، اإلنسان َهَجَمات تجاه
كل به يُتِْلف أن يستطيع عاٍج وذو ذراٌع ونصفه أنٌف نصفه ُعْضٍو ذو هو لُْغٍد14 أعظم تحت

صوته. اشتدَّ الرعد: أرزم 7
الغبار. الهباء: 8

البلورة. وهي املهاة، جمع املها: 9
. ُدقَّ إذا يتشظَّى شفاف حجر الطلق: 10
األرض. من املستوي البعيد السهب: 11
فيها. دخلت رجله: الشوكة شكت 12

الرأس. إىل املايض الباطن األذن خرق الصماخ: 13
أسفلها. من األذن شحمة منتهى اللغد: 14
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األخرى، الحيوانات يصطاد أو يُْرِهب قلما هو ذلك، مع الرضوري غريَ يخرِّب ال هو يشء،
األقاصيص، كغيالن وبالثمر الشجر وبقرش الَغضِّ بالعشب يغتذي هو منها، يأكل ال هو
أن والحق الجائل، كدوس الحفة من َدْوُسه كان الهائلة بقوائمه األرَض َوِطئَ ما إذا هو
تبرص أنك والحقُّ والتوحش، الثقل من بعيٌد الطوفان قبل ما إىل يرجع الذي الحيوان هذا

وسريه. نظره يف الهدوء
فيه ُوِجد مكان العاَلم يف وليس األرض، جميع يف معروًفا الفيل كان األدوار سالف ويف
وإسبانية وإرلندة رومة يف الفيل ووجد برنغ،15 مضيق منطقة يف وجد مثلما العاج من
األفريقيِّ الفيل عظام هي التي عظامه من البلدان هذه يف عليه ُعِثَر وما وسيربية، الشمالية
التاريخية األزمنة يف أوروبة يعيشيف الفيل وكان القارتني، بني اتصاٍل سابق إلثبات فيكفي
النقود يف َهِنيبال ِفيََلة رسم ويدلُّ طارق، جبل بجوار فيوًال فنيقيٌّ سائٌح رأى فقد أيًضا،

الهند. أفيال يف نظريًا لها تََرى ال منحدرة وظهوٍر ضخمٍة صمٍخ عىل
َحذَِرها، لشدة لها بطقطقٍة يُشِعر يكاد وال الِفيََلة، من جماعٌة الغابة من وتخرج
تتغذَّى البالشني ألن وذلك فوقها؛ تَُحوم حينما عليها تَِنمُّ التي هي وحدها والبالشني
الفيول وتحذر الشعراء، من اللغويُّون يعيش كما جلودها عىل تَِعيش التي بالحرشات
سوى يُسمع وال ب وترتقَّ الفيول وتَِقُف الغالب، يف أرشاًكا لها يَنِْصب واإلنساُن اإلنسان،
تُبَْرص، لم إذا صامتة تتوارى وهي بينها، صغرٍي لوجود الفيول وتتحرَّز آلذانها، تصفيٍق
األدغال من األفيال تخرج واآلن أمرها، ُكِشَف ما إذا العدوَّ تجبه اإلنسان عكس عىل وهي
ه أُمِّ تحت نفسه الصغري ويجعل ُرَكِبها، مستوى الطويل الكأل ويبلُغ أجسامها ثلثا ويبدو
بفمه، لريضع الخلف إىل خرطومه الصغري ويُلقي اللََّواِبن،16 حيث األماميتني قائمتيها وبني
ضخامة، عن بل ِحدَّة، عن ال خليج، يف يشءٍ كل تسحق أن بعد املاء يف األخرى الفيول وتدُخل
يف العايل الكأل وتأكل وترشب بخرطومها ظهرها وتَنَْضح18 النيل يف بمنخرها وتزنخر17
كلُّ يتوارى وإنما املاء، بقر يفعل كما عظيًما فًما تَْفَغر ال فهي َمْضٌغ، لها يُرى وال املرج،

يلوح. كما لها قعر ال ُهوٍَّة يف يشءٍ

الشمايل. واملحيط الهادئ املحيط بني ويفصل الشمالية، وأمريكة آسية بني مضيق برنغ: 15
الرضوع. اللوابن: 16

نفخ. بمنخره: زنخر 17

رش. نضح: 18
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أنيابها أن غري أصفر، سهٍب يف سوًدا تبُدو النهر من األوب يف الِفيَلة تأخذ وعندما
الحزين مالك ويأخذ جمعها، الذكر ويقود السواء، عىل منها واإلناث الذكور يف بيًضا تلمع
يف جاء ما وفَق األرشار وشيوَخ املجرمني كبار يقود الذي األبيض كالِجنِّيِّ ظهره من مكانَه
طريقه يف والفيُل مائًدا،19 سعيًدا مبلًال ُمَروًَّحا الغابة إىل الضخم الفيل ويرجع األساطري،
ليطمنئَّ يلتفت طريقه يف والفيل تُْقَرش، أن تستحقُّ هل لريى سنٍط شجرة بخرطومه يمسُّ
البكر األيكة ظالل إىل النيل ضفاف من الفيل يعود وهكذا يتَِّبعانه، وولده زوَجه أن إىل
قويٍّا عاٍل موجوٍد طالقَة طليًقا ويذُكر فريتِّب بصري إنساٍن بعقل يسيطر حيث ة املدهامَّ

للطبيعة. حقيقيٍّ َمِلٍك آخَر باديًا حٍي كلِّ من أكثر
مساقط ويف والتمساح، املاء بقر وطَن ترى بالتدريج النهر يتَِّسع حيث وهنالك
تُبدي التي املياه وتلك الحيوانات، هذه من األلوَف تبرص التحتانيِّ النهر بمجرى ُمْرِشُسن

َخَطر. كلِّ من املائيَة املوجوداِت هذه تَحِمي جبَّارٌة حماٌم هي والتي للشمس نفسها
التي فيكتورية كبحرية شواطئ بال كبرية بحريًة يُالِقي األوىل للمرة النيل أن والحقُّ
طرف إىل ينتهي كدلتا املقطَّع األصفر ْهب السُّ وراء والنيل، يراها، أن غري من خلفه يرتكها
كيلومرت ٥٠٠ بعد وعىل — وهنا البحرية، هذه يجوب والنيل األقىص، الشمايل ألربت بحرية
به ُعزِّز ملا ألربت بنيل التسمي إىل فيكتورية بنيل ي التسمِّ عن النيل يعدل — منبعه من
كألسنة تتقدم أنوٍف وعىل مستوية جزٍر عىل التماسيح مئات وتوجد آخر، قويٍّ منبٍع من
عىل قزح قوس بألوان ملوَّنٍة ُخلجاٍن أمواج خالل من فضيٌة أسماٌك وتَِثُب فريز،20 جزائر
والشهب الغاب يتناوب حيث الشواطئ وعىل آخر، مكاٍن يف أزرق البحرية ماء يظهر حني

حيوان. كلَّ يَسِقي الذي النيل من الظباء وتقرتب األوعال، من رائعة جماعٌة تعبث
ِكيُوغا؛ إسفنج يف له حدث كما الصايف البحرية هذه ماء يف يضمحلُّ ال النيل ولكن
ظالٌل تنتصب البعيد الغرب ويف طريقه، وتَُخطُّ يجرُّه عنيًفا ُجَراًفا21 أن ذلك وسبب

املتبخرت. املائد: 19
وأملانية. هولندة بني الشمال بحر عىل واقعة الغربية أوروبة من قطعة فريز: 20

يشء. بكل يذهب الذي السيل الجراف: 21
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متجًها الكونغو نهر يجري آخر، كبري نهٌر يجري وهنالك شامخة، لجبال بنفسجيٌة
الذي ما ولنََر الشمال، إىل مجراه يجرُّه والنيل النهر، هذا النيل يرى ولن الغرب، إىل
أثر نقتفي أن قبل وذلك العظيم، ألربت بحرية حوض هو الذي الثاني املنبع ذلك يغذِّي

النيل.
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وخصائصها، الحوادث مدُة شكٍّ موضع هو ومما وجودها، سابق عىل األنهار َعَطَفات تَِنمُّ
وإنكارها، إثباتها تعذر مع الذِّْكَريَات ُدَجى1 خالل من اإلنسان لدى كما يُْحَزر أمرها ولكن
التاريخ حلِّ من أيرس فيها التاريخ قبل ما َحلَّ أن تُبْرص ذلك مع أوغندة إىل البرص وارجع
لإلنسان حدث وما هنالك، التاريخيِّ العالم يف َقَدٌم التاريخ قبل ما لعاَلِم دام ما نفسه
من عاطًال وكان حديث، زمٍن إىل الكتابة يجهل كان واإلنسان األزمان. ُهوَّة يف دفن فقد
تخمني فيمكن الجبال، عىل ودالئله أطالَله نََحَت قد التاريخ قبل ما أن مع تقريبًا العنعنات

األصيل. النيل مجرى عليه كان ماذا
هذا إطالق يمكن التي الوحيدة القارَّة وهي ومفاوز،3 مهاٍد،2 قارة هي وأفريقية
أن القارة وجه انفتاق عند َحَدَث ومما الكربى، البحريات هضبة استثناء مع عليها االسم
انفجرت وقد األحمر، البحر عىل مشتملًة األردن وادي إىل روديسية من تمتدُّ ُفرجة ظهرت
وَفتَحت الُفوهات، واسعة جباًال منها وجعلت عظيمة كتًال وألقت األرض جوف من النار
وقد األنهار، منه وجرت البحريات فيه تكونت الذي الوادي ذلك الرباكني هذه سفح عىل
كينية إىل الرشقية الذراع فاتجهت النيل، حوض جنوب يف ذراعني إىل الفرجة انقسمت
فيكتورية، بحرية غرب يف واقعًة بحرياٍت ثالَث الغربية الذراع وكونت كليمنجارو وَكوَّنت

الذراعني. بني الهضبة انخفاَض البحرية هذه وتمثِّل

غيم. مع الظلمة وهي الدجية، جمع الدجى: 1
املنخفضة. األرض املهاد: 2

الفالة. وهي املفازة، جمع املفاوز: 3



النيل

بأفريقية السبع البحريات َن تََكوُّ صحته تلوح مما فإن معارفنا يف َريٍْب من يكن ومهما
الحارضة، فيكتورية بحرية مكان يف واسعٍة سهوٍل وتمدُّد نسبيٍّا، حديٍث تاريٍخ يف الوسطى
بوابٍل6 فزادت مؤخًرا واسعة ُطبُوٌع5 ُوِجَدْت أن املحتمل ومن لها، البحرية هذه روافد 4 وَخدَّ
سبيله ويعدُّ الَخْرق ع ويوسِّ ق يعمِّ واملاء املجاورة، التالل بني من لها طريًقا ت وشقَّ متصٍل

ر. التطوُّ هذا آية واملساقط والدوافع السهل، إىل
والينابيع امُلْجَمدة بالُحَمم لها نَِديُن التي الصغرى وُفوهاتها الكربى الرباكني وفوق
الجبال َمِلك نرى أوَّليَّة، صخوًرا نرى شاهد، انتصاَب نرى األرضية والهزات الحارة
ومنه أفريقية، فؤاد هو الطود فهذا األبيض،7 الجبل من واألعىل بالثلج املغطَّى رونزوري

والكونغو. النيَل القارة: أنهار أعظَم مغذيًا الرشق وإىل الغرب إىل املاء يجري
من سلسلٍة إىل الشأن هذا ويعود املياه، تقسيم خطَّ نفسه رونزوري جبل وليس
خطِّ من الجنوبيِّ العرض من الثانية الدرجة يف وتََقع مرت، ٤٥٠٠ العلو من تبلُغ الرباكني
وقد يلوح، كما الصحيح املياه تقسيم خط هي التي ُمَفنبريو بسلسلة وتُعرف االستواء،
ينفكُّ فال خفيٍّا ملتبًسا يبدو اليوم أمره إن حتى األنهار، تناسخ أثناء يف الخطُّ هذا تغريَّ
عليه، يَُدلُّ وحَدها وباألسماء انقطاع، بال قياسه يجدِّدون املياه وعلماء الجغرافية علماء
يف الغرابة بالغة اإلنكليز من ملوٍك بأسماء املسماة الكربى األربع البحريات ترتبط النيل ويف
وتنغانيقا، كيفو وهما: أفريقيني السمني الحاملتان البحريتان ترتبط الكونغو ويف أفريقية،
الَعَجَب تثري قارًة يُْحِييان اللذين العظيمني النهرين ذينك منابع الحدود هذه بني وتجد

بَخثِْرها.8
وإذا البحريات، هذه ماء مصدر هو فما بحرياٍت من مائه جميع ينال النيل كان وإذا
هذه تزال ال املطر؟ هذا مصدر هو فما املطر من يأتيها مما أقل ماءٌ األنهار من يأتيها كان

واختالف. جدال موضَع األسئلة

ها. شقَّ األرض: خد 4

األرض. يف ومدخله املاء مجتمع أي املاء؛ مغبض وهو الطبع، جمع الطبوع: 5
الشديد. املطر الوابل: 6

أمتار. ٤٨١٠ ارتفاعه ويبلغ األلب، جبال أعىل 7
. واشتدَّ ثخن إذا اللبن خثر من 8
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ريبون. مساقط

ويظلُّ األطلنطي، املحيط َجنُوب هو النيل حوض أمطار مصدر أن يُعتقد واآلن
تفصيًال، ال إجماًال متوازنني توتٍُّر، واألرضمن البحر بني عما الناشئان والتكاثف، التبخر9
هذه يف شأٌن الصحن ولعمق البحر، نحو وَجْريها األنهر ن وتكوُّ ر التبخُّ بني رصاٌع وهنالك
تسعني عىل فيكتورية بحرية ُعمق يزيد وال األرض، أمطار ثلث عىل تشتمل التي الدورة
املستمرَّ النقَص هذا النيل مهندسو فيعدُّ تأخذ، مما أكثر البحرية هذه من ر ويتبخَّ مرتًا،
ريحها، ونظام جوها به بها ا خاصٍّ شكًال فيكتورية لبحرية أن والحق الخطرية. املسائل من

الكلمة هذه داللة يف توسعنا وقد بالبخور، التدخن بمعنى املعاجم يف الكلمة هذه جاءت التبخر: 9
.Evaporation البخار تصاعد بمعنى فاستعملناها
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الزوابع كثرة وعىل البحرية، والريح الربية الريح تناوب عىل األساسية إقليمها عوامل وتقوم
به يُصاب ما وعىل َجَفاف، أشهر وجود عدم وعىل درجًة، ٢٦ إىل املاء حرارة ارتفاع وعىل

ر. تَبَخُّ من العظيم السطح ذلك
ولكن ذلك، مع جهات ثالث من يأتيها ما السواعد ومن ذلك، يف لسواعدها10 َعَمَل وال
الشمال ويف جنجا، من بالقرب شمالها يف النيل منبع سوى واحد، َمنَْفٍذ سوى لها ليس
آالف أربعة ارتفاعه البالغ املنزوي الربكان إلغون، من قوي بانحدار سيوٌل تنزل الرشقيِّ
مهمًة، واحدٌة تَُرى عرشَة الخمَس سواعدها ومن غزير، بماء السيول هذه فتأتيها مرت،
أهم أن إىل يُذَهب أن الجغرافيني منطق من أن هو هذا وسبب النيل؛ اسم عليها يطَلق فكان
فضًال الكربى البحريات أمر يف ذلك يَُرى وأن منها، يخرج الذي النهر هي لبحرية ساعدٍة
هذا كان وإذا أيًضا، بعيد من ورؤيته جريانها قياس يمكن التي البحريات صغرى أمر عن
والربهان كيلومرتًا، ٢٥٠ مسافة عىل له مخرٍج أقرَب يَِجَد أن َوَجَب النيَل هو الغربي الرافد
ِجنَْجا». نهر «أم ونه يُسمُّ األصليني السكان أن هو االفرتاض لهذا تأييًدا يُذكر الذي الوحيد
حتى عظيم نهٌر هو كبري، نهٌر هو — كاجريا ويُدعى — ذلك فيكتورية بحرية ورافُد
الهضبة معظم مياه ويستنزف كيلومرت، سبعمائة طوله ويبلغ النيل، السم َحْمله عدم عند
املنافذ هذه لتحوُّل الزوارق بغري الثالثة منافذه يف املالحة وتتعذَّر البحرية، تلك غرب الواقعة
كثرية للمالحة صالحة مسافٍة بعد وتبرص الجبال، من به تجيء الذي النبات علوِّ بحسب
حني عىل الفوقانيِّ مجراه يف يضايقه ما واملراتج12 الُفلُوع11 من األحيان، بعض الَعْرضيف
صائل. جبيلٌّ سيٌل أنه ُرئي منبعه من اقُرتِب ما إذا وهو َمنَْقًعا،13 ويجعله الربدي يسُرتُه

كونها منابع ثالثة وتزعم أُومريُس، لرأس مسقًطا كونها تتنازعرشَف مدن سبع كانت
الذي الجدول أن كثرية قياساٍت بعد ُوِجد وقد غريب، اسٌم املنابع هذه من ولكلٍّ للنيل، مهًدا
ارتفاع من بَْلِجيَّة14 أرض يف يجري وهو كاجريا، الرافد مصدر هو ُروفوُفو اسم يحمل

ساعدة. ومفردها البحر، إىل أو النهر إىل املاء مجاري السواعد: 10
الشق. وهو الفلع، جمع الفلوع: 11

املضيق. وهو املرتج، جمع املراتج: 12
املاء. فيه يستنقع املكان املنقع: 13

.Belge, Belgian 14
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الكثيفة األيكة ويف إدوارد، وبحرية تنغانيقا بني الَفْلق15 من الرشقيِّ الجانب عىل مٍرت ألفْي
ُروُفوُفو. الجدول: ذلك يف األول النيل منبَع تكرِّموا أن الرغبة عند لكم املباح ومن البكر،

الشق. الفلق: 15

45





اخلامس الفصل

الغربية، البحريات حول الواقع الرائع البلد ذلك واسٍع ِحضٍن يف ُرِونُزوري سلسلة تُعاِنق
وجود وا يفرسِّ أن الزنوج يَسِطع لم وإذ القمر، جباَل السلسلة تلك ون يسمُّ القدماء وكان
سلسلة أن والحقُّ الكوكب. ذلك نوَر إليها اجتذبت أنها يزعمون كانوا ذراها عىل الثلج
الذهبي املساء سماء تناطح التي وهي يظهر، كما أريضٍّ عنٍرص من ر تَُصوَّ لم رونزوري
واختفى النبات تََواَرى حيث االستواء خطِّ منطقة يف مرت آالف خمسة مرتفعًة بعزلتها
شعوره يكفيه كفيلسوف منزويٌة وهي قبابها، وَجَمد قممها جليد يبدو وحيث وَّان الصَّ
ثالثٍة عن شهوٍر عدة رءوسها وَحَجبَْت الناس فضول طويًال زمنًا فقاومت نفسه، بقدر
اتخذوا الذين السياح أولئك وكثريٌ الزنوج، يؤكده فيما يشكُّون فأخذوا الرواد، أعظم من
— وهي أفريقية، جبال أغنى وهي قط، يروها فلم عنها البحث يف لهم دليًال الخريطَة
يف وتجتمع أنهاٍر إىل فتتحول منها الجداوُل ألوف تنزل — صخرها عىل املطر لتكاثف
ذلك ملكَة تُْدَعى أن القمر جباَل ويمكن األمر، نهاية يف اآلخر النيل نصف وتؤلِّف بحرياٍت

له. والدة أنها غري البلد،
والسهب متعاقبٌة، مدارج ثالثُة كيلومٍرت مائة طولُها البالِغ السلسلة هذه من ويتألَّف

ها. أهمُّ — مرت ألف وارتفاعه — والسهب أولها،
أنواع مع واسعة مروج إىل مجزَّأٌة متموِّجة مفتوحة أرٌض والسهب ساطٌع، والسهب
أبيضضارٌب هو وما شائٌك هو وما أوراق بال هو ما السنط ومن السنط، شجر من كثرية
كثري أسود هو ما ومنه الشوك، بني المعٍة خٍرض أوراٍق ذو أبيض هو ما ومنه خرضة، إىل
العناقيد كبري هو ما ومنه حمرٍة، إىل ضاربٍة برَّاقٍة ساٍق ذو هو ما ومنه الفروع، أسمر الورق



النيل

يشءٍ كل ويلوح مصمتًا،3 مستقيًما قاتًما قائًما بينه اليَتُوع2 ويقوم أزرقه، الزهر 1 نَرِدينيُّ
النفسصورة يف يثري وهو أزغب، 4 عصلبيٌّ فهو كالفيل، الطوفان قبل بما ا خاصٍّ اليَتُوع يف
القانية5 والنرجسيات العالية السحلبيات وتُزِهر ، وورديٌّ أصفر ضخٌم زهٌر يرأسها أُْرسٍة
برسم األرض مستوى وعىل السوق ضخم فوق األزهار ألوف وتُوحي اليابسة، األرض عىل
تتجمع وحيث ا ُمدَهامٍّ يلمع العشب حيث هنالك األنهار وتجري أحمر، غبار ذات طاقٍة
مع أمتار أربعَة الكأل ذلك ارتفاع ويبلغ الغاب، من الكثيفة األقسام ويف الربدي يف الطيور
النيل طول عىل الكأل ذلك ويسمى بحرٍف، تنتهي أوراٍق ومع الخيزران ِغَلَظ تستغلظ سوٍق

علوٍّا. يفوقه الذي هو الطويل الشائك األحمر والَخَلنْج6 الفيل، عشب
ْعُر8 الشُّ امُلغُر7 الِغزالن وترفع تقريبًا، خائفٍة غريَ السهب ذلك أنهار من الوعول وتدنو
بني الرأس خافَض متئًدا 9 الرَّتُّ يصل حني عىل بمناخرها الهواء وتشم الظريفة قرونها
عىل تنمُّ التي الخرضاء والبقعة قافزة، العوسج شائك الوعول وتجاوز والشجاعة، الخوف
الجراد أرجال11 فوق ُسعن10 أبو يحوم وفيما الحيوانات، هذه جميَع تجتذب التي هي املاء

الُعَقاب. صفري من مذعوًرا الربدي غدير فوق الَخَضاِري13 يطري كالجوارح12

الرائحة. طيب نبات النردين: 1
لبن. له نبات اليتوع: 2

فيه. فرجة ال الذي املصمت: 3
العظيم. القوي العصلبي: 4
الحمرة. الشديدة القانية: 5
كالطرفاء. شجر الخلنج: 6

ناصع. غري أحمر لونه كان ما أي األمغر؛ مؤنث وهي املغراء، جمع املغر: 7
الطويلُه. الشعر الكثري أي األشعر؛ مؤنث وهي الشعراء، جمع الشعر: 8

رتتة. جمعه الربي، الخنزير الرت: 9
طائر. سعن: أبو 10

الجراد. جماعة وهو رجل، جمع أرجال: 11
والكالب. والطري السباع من الصيد ذات وهي الجارحة، جمع الجوارح: 12

الخرضة. إىل ضارب اللون أصفر عصفور وهو الخضريي، جمع الخضاري: 13
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فيها تكثُُر والتي واألودية املضايق بُقَعُة هي التي — الثانية ُرِونزوري منطقة ويف
األُْشنَة14 تكسوها غاباٍت تُبِرص وهنالك بعيٍد، من يَُرى ِنَطاٌق بالبال يحيط — املساقط
وترتفع الَخيُْزران ويعلو و، ْ والرسَّ نَْوبَر الصَّ طائفة من شجٌر يسيطر وهنالك بأرسها،
منها، متدليٍة عناقيد مع كالرمح زهٍر شمعَة باديًة العيون ُمَفتََّحَة قًة محدِّ اللُّوِبيْليَة15

املهجورة. املقابر يف ت كامِلَسالَّ الخالد املطر غابِة يف الكبرية النباتاُت تلك وتنتصب
هذا ويسرت زرقة، إىل والضارب الوردي األحمر الَخَلنج شجر منها بالقرب ويُزهر
بني ع ويتجمَّ ساقه، من نازلة غائمة بلحية متصٌل أُرجوانيٌّ برتقايلٌّ أخرض ُطحلٌُب الشجر
شبه خيزراٌن مكاٍن كلِّ يف وينئُّ األبيض، الطحلب من َكَفٍن تحت املوتى أجداُده الشجر هذا

الرباكني. وُفوَهاِت البحريات بلد هو ذلك أن والحقُّ واملطر، الريح بفعل مكسوٍر
حافظت وَِعَرٍة حواجز بني غائصًة السوداء بعينها السماء إىل تنظر وهي كثريٌة، وهي
اإلنسان وجود وتُخِفي الرزين، اليمام16 َهْدُر العميَق الصمَت ويَقَطع ، االبتدائيِّ شكلها عىل
البلقع18 امَلرتَع17 من وهنالك قليلة، أكواٍخ مع الغابة من محروثٍة بقاٍع يف املوز أشجاُر
بالخطر األربع القوائم ذوات تُذَكِّرنا لم لو املرتوكة الحديقة أثر النفس يف له يكون ما
شوهد ومما وجواميس، ُفيُوٌل مرت، ١٨٠٠ ُعلُوِّ وعىل هنالك، ُرئَِي ومما َفْورها، من الداهم
هنالك ذلك من أعىل هو ما عىل نُِظَر ومما مرت، ٢٤٠٠ ارتفاع عىل ِرتَتًَة تتعقب أُُسوٌد هنالك
منطقة حتى تغامر وأنماٌر وثابٌة، صخريٌة وأرانب وخشيٌة وهررٌة وِقَرَدٌة وَربَاِبيح19 وُُعوٌل
إىل تصعد َمعِدنية ُخرضة إىل الضارب االلتماع ذات رة20 التُّمَّ تجد الطيور بني ومن الثلوج،

العسل. عن باحثًة األشجار آخر

والصخور. الشجر عىل يتكوَّن نباتي يشء األشنة: 14
دولوبيل. الفرنيس النباتي إىل نسبة اللوبيلية: 15

الربي. الحمام هو واليمام حنجرته، يف صوته وكرَّر قرقر هدًرا: اليمام هدر 16

املرعى. املرتع: 17
القفر. البلقع: 18

الذكر. القرد وهو الرباح، جمع الربابيح: 19
العصفور. من أصغر طائر التمرة: 20
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من بغطاءٍ الدوام، وعىل تقريبًا، مستورٌة وهي املناطق. أضيق هي الثالثة واملنطقة
كيلومرتًا خمسني بالغٌة الثلجية الذَُّرى من سلسلٌة وهي ثلج، إىل تتحول التي والغيوم األمطار

القرون. خالل من الجليدي العرص شهود آخر يلمع وبها القفقاس، يف ملا ومشابهٌة
يرتجح حيث كاجريا، حوض ويف فيكتورية، بحرية غرب ويف الجبال، تلك سفح ويف
الكبرية الحفرة تلك من الرشقي الطرف إىل يصار مرت، و٣٠٠٠ مرت ١١٠٠ بني البلد ارتفاع
معه يمتنع ما والوعر الوهر من االنحدار ويبلغ واحدة، دفعًة مرت ١٥٠٠ إىل تنخفض التي

والجاموس. الفيل عدا الوحشية الحيوانات عىل قطُعه
وتصل البحريات، سلسلة من مياَهها الفعالة الرباكني رتها َقعَّ التي الحفرُة تلك وتجمع
بعنف. لها طريًقا تشقُّ ثم وتكسل هنالك املياه وتقف َدلُوٍق، بَجْرٍي الحفرة تلك إىل املياه
الجنوب من روافَد تنال التي إدوارد، بحرية تجري وحَده، النيل وإىل الشمال، ونحو
جورج بحرية من مارٍّا النيل إىل رونزوري سلسلة من يَنِزل ما جميع ويذهب والشمال
النيل، َمنْبََعي إىل وبحريات وأنهار سيوٍل من أوغندة يَِرُد ما جميع ه ويتوجَّ ألربت، وبحرية
الفتيَّ النيَل يباري الذي كافو نهر أن ذلك ومن يقاومه، ال منه يتفلَّت أن يود ما إن حتى
نيل إىل التجأ ِكيُوغا بحرية نحو ذََهَب ما فإذا اتجاهني، بني يرتدَّد األمر بدء يف رسعًة
حياته ترتبط الحالني كلتا ويف ألربت، نيل إىل انتهى الغرب نحو َجَرى ما وإذا فيكتورية،

املرهوب. رفيقه مصري يف الوضيعة
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لتقوية ألربت بحرية من الشمالية الزاوية يف يشء كلُّ ويجتمع النيل، منابع نظاما يلتقي
وجابت1 طويلة بدورات األنهار قامت وقد اآلن، حتى طوله يُجَهل الذي الشاب النهر ق تدفُّ
وهي أوغندة، يف مصبِّه إىل النهر منبع من قصريًة برٍّا املسافة دامت ما قليلة، غريَ أضواًجا2
يتَِّجه البحريتني وبني برسعة، يُقطع صالح طريق عىل ُمجوٍَّف واٍد ذي بلد يف كيلومرتًا ٢٥٠
سواعد واحدة جهٍة يف وتَْجِري ، الغربيِّ الشمال إىل الرشقيِّ الجنوب من فيكتورية نيل
يُقلِّدون الذين كاألوالد وذلك طويلة، َفَرتَاٍت ويف مسافة بعد تالقيه التي املهمة الثالث اليمني

بعد. فيما الكثرية مصريه أدوار مسايرة يستطيعوا أن دون من األوىل أبيهم ُخطى
بحرية من مراٍت ثمانَي وأكربُ فيكتورية، بحرية من أصغر هي التي ألربت وبحريُة
القمر ِجبال ثلوج عن تَصُدر التي والطويلة القصرية لألنهار مستودٌع ُكونْستانْس،3
العرض من الثانية والدرجة األوىل الدرجة بني الحفرة وتمأل النيل تَُغذِّي وهي وأمطارها،
معظم فيعجز وطولها باتساعها للحيوانات ا حدٍّ وتَُعدُّ جانبيها، عىل الجبال وتمتد الشمايل،
أي «لوتانزيغا»؛ الزاهية بلغتهم يسمونها الزنوج إن حتى مجاوزتها، عن الجراد أنواع

الجراد». يقتل الذي «الضياء
الهائلة الرياح تثري أن البحرية ُروَح «يُمِكن السياح: لبعض الزنوج ملوك أحد وقال
تسكينًا امللك بحرضة وَخَرًزا دجاًجا فيها الزنوج وألقى زوارقكم.» جميع وتقلب عليكم

قطعها. البالد: جاب 1

الوادي. منعطف وهو الضوج، جمع األضواج: 2
الرين. مياه من وتتألَّف وبادن. وورتنربغ وبافارية والنمسة سويرسة بني كونستانس بحرية تقع 3



النيل

قوارب يف يساَفر دام وما فقط واحٌد مرفأ هنالك كان ما يشء بكل الخطر ويَِحيق لها،
تهبُّ واألعاصري الزوابع دامت وما الربدي ُسوق من مصنوعة غريبة أرماث4 عىل أو صغريٍة
التي األسماك من كبريٍة بمقاديَر شواطئها سكان عىل البحرية روُح تُنِعم وبالعكس بغتًة،
يقع حديث كلِّ يف ويُذَكر سالل، يف أو طويلة بحبال فتُؤَخذُ الشاطئ إىل العواصف تدفعها
ذلك من أكرب ٌ ونبأ أجدادهم، ِقبَل من هنالك ُوِجد عظيم نهريٍّ سمٍك عن خربٌ وبينهم بينكم

امللح. عن
هذه وملح ملٌح، ألربت بحرية وماء الداخيل—عذٌب، البحر —هذا فيكتورية بحرية وماء
به يَْحبُكون الذي الطويل الكأل إىل أيديهم تَِصُل وال البقعة، تلك زنوج ملعظم رزٌق البحرية
أوغندة نصف أغذيته يف يستعمله الذي امللح بذلك بعيد من ابتياعه إىل فيضطرون بيوتهم،
امللح ذلك ويرُسب إليه، يُفتََقر حيث البَلِجيَّة الكونغو وداخُل األخرى القبائل تستعمله كما
يف شأنها الظاهرة ولهذه تقريبًا، منه يشء عىل خروجه عند النيل يحتوي فال البحرية يف
يُشَعر وهكذا ملرص، حتى َخَطُرها الظاهرة ولهذه ، التحتانيِّ املجرى من الكيلومرتات ألوف
يف حياٍة عامل العقيم امللَح تُبِرص وهكذا الشباب، مغامرات بنتائج َقَدٍر، عن املشيب، يف
حراًكا يُبُدون ال الرجال ولكن فيها، الحبوب زراعة دون الوعرة الحواجُز تَُحول التي الجبال

يشء. كلَّ يفعلن الالئي هن والنساء جمعه، يف
وبني العميقة، املضايق ويف الرشقي، البحرية شمال أقىص ويف ساحر، ِقْدُر وذلك
تنبعث حذائه، نعل خالل من األبيضحراَرتَها الرجل يُِحسُّ التي الحجارة وِكَرس الصخور
الغاية إىل مالحة حارٌَّة مياٌه التجاويف تلك من وتنبجس خانقٌة محرقة كربيتية أبخرٌة
ومن طني، من صغرية ُجُدًرا يرفعن ا تامٍّ ُعْريًا عارياٍت نساءً تشاهد الجو ذلك ويف رائقٌة،
بمنظر توحي التي الجدر هذه وبني املالح، الطني هن يوجِّ ضيقة قنواٍت ويف الُجُدر هذه بني
الُقرُفصاء واألوالد النساء يجلس بعٍض عن املنافع بعضمختلف تفصل والتي َخِربٍة، قريٍة
بحسب يقطِّرونه أو ويلتقطونه حديد، من بقطٍع املاء من يرسب الذي الطني ويجرفون
مناسبًا، مزًجا واملاء الرتاب َمْزج يف الحذق كلُّ والحذق صلصال،6 من َجَواٍب5 يف الحال

األثقال. عليها تحمل أو املاء يف عليها ويركب تشد خشب قطع وهو الطوف، الرمث: 4
الحوض. وهي الجابية، جمع الجوابي: 5

يبسه. من يصوت الذي اليابس الطني الصلصال: 6
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يرجوه ما أكثر الغيث أن كما يخشونه ما أشدُّ واملطر امللح، ذهب الرتاَب املطُر برَّد ما وإذا
يف غريهم يناله ِلَما تكون كالتي قيمٌة املاء من يستخرجونها التي املادة ولتلك إخوانهم،

ذََهبُُهم. هو امللح أن والواقع بالرَّْحض،7 أخرى مياٍه
ُغْلٍف يف ويضعونها املوز شجر من أوراٍق يف املرَّة الرمادية السلعة تلك الرجال ويحِزم
نيليٌة زوارق كأنها ظهورهم عىل ويحملونها الَخيُْزران سيقان من مصنوعة ضيقة طويلة
يَنْتَُهوا حتى ماءً مملوءٍ وَقْرٍع8 للنوم حصرٍي مع ُعَراًة بأرسها أياًما يسريون ثم مصغرة،
الربديِّ من ذخائرهم منها ِعَوًضا ويعطونهم لهم إخواٌن فيها امللَح يَِزُن التي األسواق إىل
نساؤهم يَُحكُّه الذي امللح يَُقاِيضون أنهم القول وغايُة والجلود، والرِّماح والَخَرز والحبوب
ولباسهم َسَكِنهم يف إليه يحتاجون بما الخانقة األبِخرة بني بالدهم أرض عىل وأوالدهم
يف عريٌق أنه يَلُوح الذي الطريف العمل بذلك يقوم وهكذا وصيدهم، وزينتهم وغذائهم
إنساٍن قدم تطأها لم بقعة يف وذلك املناجم، استغالل عن شيئًا يسمعوا لم أناٌس الِقَدم

سنة. مائة منذ أبيض
وحيٌد شعٌب وهو ذلك، من وأقدم أطرف شعٌب وهو هنالك، من بالقرب ويعيششعٌب
هذا أمام ترانا واآلن القمر، جبال سفوح أحَد األقزام هؤالء ويسكن قامته، وِقَرص أصله يف
ليس ذلك أن مؤكًدا أرسطو ويروي األزمان، أقدم منذ هو حيث ظلَّ الذي األفريقيِّ الشعب
أرسطو رواية يف وليس هنالك، كهوًفا يسكنون أقزاًما أن أرسطو ويوري األساطري، من
األقزام أن ويلوح صغرية، أفراٍس حيازة من القوم أولئك إىل ُعزي ما سوى األسطوري من

القرون. غضون يف الجنوبية أفريقية من املرتفعة ُهوب السُّ إىل هاجروا
عىل داوموا وهنالك َضْعٍف، عن اآلجام إىل أولئك ُدِحَر املروج يَْفَلحون الزنوُج أخذ فلما
البانتو زنوج لهم انتصب أن إىل أراضيهم رقعة عني موسِّ الِبكر الكونغو غابة يف التجمع
العموم، عىل بالباكوا ويُدَعْون األقزام ترى وهكذا مجدًدا، فردُّوهم طوال قوٌم هم الذين
أكثر رون يُعمِّ مناعة، مع ولكن وَمْزُروبُون َحذٍَر ولكن ُعنٌُد قوٌم وهم األقزام ترى وهكذا
بأجسامهم لسجيَّتهم تعينٌي ولألقزام نادًرا، إال بها يختلطون ال التي املسيطرة العروق من
أقاصيص يف ذكرهم َوَرَد الذين والعفاريت الغيالن يشابهون ناحيٍة كل من وهم ومصريهم،

غسله. الثوب: رحض 7

اليقطني. من نوع القرع: 8
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النيل. يف تمساح

عظاٍم عىل أوروبة يف فُعِثر الحقيقة يف وجدوا أقزاٍم أصالب من أيًضا خرجوا والذين الشمال
الحجري. العرص إىل الِقَدم يف تَرِجع لهم

طول ويبلغ السخرية، يُثرِي ما فيهم ليس ولكن املالح، من األقزام أولئك وليس
بطوٌن ولهم سنتيمرتًا، و٣٠ مرتًا صفرٍة إىل الضاربة أو اللون الَكْستنائية ْعِر9 الشُّ أجسامهم
وللرجال كثيف، شعٌر بها يحيط فاهمة كامدة متهارمٌة ووجوٌه كاألزرار ورسٌر باجرة10
بالصمت ويتصفون رقيقة، شفاه ذات كبرية وأفواٌه َلْوزية عيوٌن ولهم طويلٌة، لًحى منهم
من يَِميزهم ومما الفضول، وعدم الثرثرة عدم من بالزنوج ا خاصٍّ ليس وبما والرتصد
ما إذا وهم الكبرية، القردة عند بما يذكِّر وحياء ذكاء من َوْضِعهم يف ما املجاورة العروق

الشعر. الكثرية وهي الشعراء، جمع الشعر: 9
منها. انتفخ ما البطون: من الباجر 10
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البساٍت نساؤهم ت وأُبِرصَ السواء، والبيضعىل السود من يحرتزون ُعراًة السوق يف أُبِرصوا
وهم العفاريت، صفات فيهم وجدت وهمجية، وَجَفاءٍ إقدام مع الشجر ِقْرش من طفيفًة ثيابًا
يُب والشِّ شاكرون، وحاقدون االنتقام إىل ِعَطاٌش وعاطفيون اء نَُرصَ وقساٌة ُمَداجون أِلبَّاء
كان يشء كل أن يعرفون الذين هم والشيب األلم، سماِت منهم يحملون الذين هم وحدهم

باطًال.
يزدري كما وتزدريهم َعٍل من إليهم تنظر شعوبًا مصارعتهم يف يتحولون يكادون وال
وكان السكان، الكثرية املنطقة تلك سواء يف سيما وال منه، أصغر هو من الفطري الرجل
وهم كالحرب، ِعيًدا الصيد وكان معاشه، يف والحبوب املاشية عىل يعتمد حولهم إنسان كل
البكر بالغابة االعتصام إىل اضطروا — القرون مع بيئاتهم ملالءمة نتيجًة — لِقَرصهم
بدويني عاشوا قد وهم الصائدين، من وصاروا االبتدائية الحيوانات بني عفاريت فغدوا
البانتوي فيتجنبها عليها، العثور يتعذَّر مخابئ ويف برسعة، محبوكة صغرية ِزَراٍب11 يف
ويجهل إيقاَدها، يعرفون ال ناٍر عىل األقزام ويحافظ األقزام، مأوى أنها عىل الخرايف الزنجي
صنع ويُتِقنون والطَّْلح،12 اللحم األقزام ويشوي النار، وجوَد إلغون جبل أهل من إخوانهم
التي الحيوانات من ولكن األخرى، الشعوب تأكل مما أكثر ويأكلون والسالل، األباريق
لذلك، وهم واألفاعي، والسمك والجراد والفرئان والِغزالن الربية الخنازير ومن يذبحونها

فيُذرِّبونها.14 العليا وأنيابَهم ثناياهم13 يَربُُدون
يشاطرهم أن ويندر غريبًا، بسيًطا عيًشا الصغرية أكواخهم يف األقزام أولئك ويعيش
— األقزام ونساء الفرئان، كُخُروق ثقوب من َزْحًفا يدخلونها واألقزام آخرون، أكواَخهم
كان معتقٍد أي األقزام لدى وليس والوشم، والقالئد الحيل من عاطالٌت عارياٌت — دوًما
بعض يف امتيازاٍت بضعة منهم الصائدين وألحسِن رؤساء، عندهم وليس جريانهم، كمعظم
منفرًدا يعيش منهم واحد وكل حاًال، أو رشكًة يُوِجد قد بيشء يَرَضون ال وهم األحيان،
يف أوالَدهنَّ النساء يضع وال أوالدهم، نحو مرموًقا عطًفا يَحِملون وتراهم نسوة، بعض مع
الحيوانات. تصنع كما بأسنانهن الرسي الحبل يقطعن وهنَّ وحدهن، الغابة يف بل األكواخ،

الصياد. مخبأ وهي الزريبة، جمع الزراب: 11
املوز. الطلح: 12

أسفل. من وثنتان فوق من ثنتان الفن مقدم أسنان الثنايا: 13
ا. حادٍّ جعله ذربه: 14
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ال فإنهم وزراعة وُخَرض دواجَن من جريانهم عند ما مثل األقزام عند ليس وإذ
وأكثر البقعة تلك زنوج من أمرح واألقزام كبري، صيٍد بعد أو عيد يف إال إليهم يجتمعون
وهم باألقاصيص، ويأتون يضحكون وهم وأفراًدا، فرًقا يغنون وهم باملوسيقى، َوَلًعا
شغفهم َمَدار كالهما ُعوط والسَّ والتبغ عليها، غبار ال أوضاًعا ويتخذون قليًال يرشبون

الوحيد.
املوز، لرسقة وَخَرجوا الليل 15 َجنَّ ما فإذا شاكرون، اٌق ُرسَّ — الشمال كأقزام — وهم
صيدهم16 من قطعًة الغالب يف وضعوا الغابة، يف يحوزونه ال الذي ل املفضَّ طعامهم واملوز
من بأغرَب ماله املرسوق الرجل يُعوِّضوا أن أحيانًا يحدث ومما املسلوبة، الشجرة تحت
ينصبوا أن أو الرديء، الكأل من روه فيطهِّ رقاده أثناء يف حقله يدخلوا بأن وذلك ذلك،
ومما موزه، أشجار بني من القرود يطردوا أن أو فيأخذه، حيوان فيه يقع قد ِمصيًَدا
أحد يضعوا وأن صبيٍّا زنجيٍّا القردة شباه من الخبثاء النََّور هؤالء يخطف أن أيًضا يَحُدث

العواءة. الزنجية ألمه منه بدًال صغارهم
هو — الحيوانات أضخم هو الذي — والفيل طمعهم، وهدف ميلهم محل هو والفيل
أحدهم وينساب مشرتكني، فيصطادونه قاماتهم ِقَرص من يستفيدون صغار أناٍس ضحية
عن معه يعجز ما البرص ضعف شدة من هو والفيل حادٍة، بحراٍب مسلًحا الفيل تحت
حتى حوله األقزام ويرابط الغادر، الهجوم بذلك الفيل ويُغَلب بخرطومه، وإصابته رؤيته
صيد يف األقزام مكر ويُبدون إليه، يحتاجون ما ابتياع يف بعاجه وينتفعون تماًما، يُلتََهم
فيمسكون إليها املاء يجري صغريًة قنواٍت ويُنِشئون الجداول يَُسدُّون فهم كذلك، السمك

بأيديهم. املكافح السمَك
إخوانهم ويحتقرهم كباًرا، 17 وأَْقيانًا مقاتلني الصغار الصائدون أولئك صار وهكذا
ذلك مع — يضطرون وهم الطويلة»، اللِّحى ذوي «الرجال هؤالء من ويسخرون الكبار،
لنسائهم، حديد من وأسورًة ِحَراٍب وأسنََّة الغاب يف ُمَطرََّقًة18 مزاريق منهم االشرتاء إىل —
مشاورين األقزام هؤالء أضحى ما وإذا أعدائها، محاربة يف املسيطرة القبائل وتستخدمهم

أظلم. الليل: جن 15

يصاد. ما الصيد: 16
الحداد. وهو القني، جمع األقيان: 17

ورققه. مدده الحديد: طرق 18
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منذ املضطهدة بالشعوب خاصٍّ ثابت، بعطٍف وارتبطوا غدرهم، عىل شكرهم تََغلََّب لرئيٍس
الستغاللهم. معاملتهم يُحِسن فيمن طويل، زمٍن

تلك سادة هم ومن األقزام؟ مع دائم خالٍف عىل هم الذين البانتو هؤالء هم ومن
البالد؟
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جوٍّ من به تتمتع ملا وذلك منها، حظٍّا وأوفُر املجاورة البلدان جميع من أغنى بلد أوغندة
البيض إبعاد من عليها الَقَدر أنَعَم ولَِما نفسها، تلقاء من األرض ثمرات به تنمو سخيٍّ
جاهلني هنالك السود من آالٍف بضعة فيها ويعيش السنني وتميضألوف ،١٨٦٠ سنة حتى
يحسب ِفْرَدْوٍيس شعٍب عن يتكلم من أول ويكون سبيك1 ويدخلها والشمال، الرشق َشَهَوات
من يأتي أنه ألجاب فيكتورية بحرية شواطئ عىل أوغنديٌّ سئل لو واليوم سعيًدا، نفسه
وهو الثلج»، جبال ذرى من األبيض الجميل ونوره الجديدة قواه فيه القمُر «يقتبس بلٍد
األكرب، النهر فيه يلد الذي البلد من إنه فيقول: األحيان بعض يف النيل منبع نحو يده يمدُّ
بأن ح ورصَّ ينالهما، لَغلَّتنَي أشهر ستة السنَة أن أبرص الزمن َسرْي عن سئل ما إذا ولكنه
وكان األكل، أشهر هي التالية الخمسة األشهر وأن البَذْر، شهر هو السنة من األول الشهر
وبقوٍل وحبوب موز من إليه يحتاجون ما كلُّ أمرهم يُكَشَف أن قبل القوم أولئك لدى
اشتعل ملا نتيجًة إال األخرية القرون يف كثريون أناٌس منهم يهلك لم وهم وضأن، وأسماك

طويلة. حروب من العروق بني
ليس ألنه — ونحن وحاميَّة، نيليٍة قبائَل ومن البانتو من مزيٌج العرق ذلك أن ويُعتقد
مصدر غروَرها وأن سعادتها، مصدر العروق اختالط أن نرى — مكتوبٌة وثائق لدينا

سقوطها.

.(١٨٢٧–١٨٦٤) فيكتورية بحرية فاكتشف أفريقية وسط ارتاد إنجليزي الة رحَّ هانينغ): (جون سبيك 1
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البنية، صحيحو ُضلٌُع2 الرءوس، مستديرو ُزرَّاٌع، مسيطٌر، زنجيٌّ عرٌق وهم والبانتو،
بفعل أولئك عن انفصلوا الرعاة من قوٌم وهم والباهيما، التكوين، حسنو الجلود المعو سمٌر
مستقيمة أنوف مع لونًا وأسطع أولئك من أجمُل رصاع، من والفالحني البدويني بني كان ما

الِخَالِسيَّات.3 من وأمهم البيض من أبوهم َمْن ومنظِر رقيقة وشفاٍه
يحتمل، ما عىل الحبشة ومن الرشق، من فاتحني الباهيما أتى مجهول زمٍن ويف
البانتو قبل من متأخر تاريٍخ يف ُقِهُروا ثم فيكتورية، وبحرية ِكيُوغا بحرية حول فاستقروا
كان ما وعىل وِحذًْقا، حسنًا منهم امتيازهم بسبب للبانتو ازدرائهم مع يفوقونهم الذين
انتهوا التي النتائج بجانب استفهاٍم عالمَة اإلنسان وصف علماء كبار من فريٍق َوْضع من
لعادات وحيًدا إيضاًحا الباكرة الهجرة تلك يف ترى وعنعناتهما العرقني كال أبدان من إليها

سواهم. عن املنعزلني الزنوج أولئك
تلك إىل النيل دلتا حضارة من لَُقاٌط4 — يظهر كما — وصل تُصدَّق ال وبتعاريج
يحدث ولم قط، وجوده عن يَسَمعوا لم أناًسا ينري عبقريٍّ كشعاٍع وذلك البعيدة، العشائر
املستقيم الثور هذا أتى أين من ذلك ومع أوغندة، إىل النيل نهَر املرصيون أوصل أن زمٍن يف
الُجُدر صور يف ُعِرض كما االستواء خطِّ زنوج بني يسري الذي القرنني والعظيم الظهر
من املصنوع البوق وذلك امِلْعَزف،5 ذلك الزنوج ملوك َعَرَف أين ومن القديمة؟ املرصية

بهما؟ ُدون يَُمجَّ الفراعنة كان اللذين الوعل قرن
العربية الحاِميَّة القبائل يف معه تؤثِّر ما القوة من كانت مرص حضارة أن يف ريب ال
األرض إىل القبائل تلك سارت وقد باقيًة، آثارها تُبِرص حيث والحبشة الصومال بطريق
يف بذلك الحضارة فنََفذَت واملجاعات، الحروب من ملوجاٍت تبًعا النيل منابع حول الخصيبة

األبيض. اإلنسان يجهلون كانوا كما يجهلونها كانوا الذين الزنوج
بحضارته مدينًا مرٍة ألول ١٨٦٠ سنة يف أوروبيون اكتشفه الذي الشعُب ذلك وليس
عبيًدا ليشرتوا سنني ببضع ذلك قبل زنجبار من أتوا العرب من تجار ثالثة أو لتاجرين
الشعب، ذلك فوَجَد الكربى، البحرية إىل َوَصَل الذي األول األبيض يكن ولم الزنوج، ملك من

األضالع. الشديد وهو الضليع، جمع الضلع: 2
وأبيض. أسود أبوين من الولد الخاليس: 3

الناس. فيلتقطه الحاصد يُخِطئه الذي السنبل اللقاط: 4
والقيثارة. والعود كالطنبور الطرب آلة املعزف: 5
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لبياض به الزنجي امللك ويُوَلع دائنيه، من فارٌّ زنجباريٌّ جنديٌّ بل رائًدا، أو مرسًال
حتى امللك بجانب يعيش الزنجباري ذلك انفكَّ وما لحيته، وحسن شعره وجمال أََدمه6
سكان من للماليني الجندي، ذلك املدين، ذلك ويكشف الثالثمائة، نسائه بني ١٨٥٧ سنة
منذ إليهم انتهت قد والعادات األدوات بعض ترى حني عىل البيض حياة الوسطى أفريقية
بعُض ويتَِّبع اسمه، حتى يجهلون كانوا الذي املتوسط البحر بالد أمدن من السنني ألوف

ذلك. الغريَب الحضارة بَطَل وتجارهم العرب شيوخ
والَوَله الَجَزع استحوذ فقد أوغندة، يف بُِهَت من أوَل — ذلك مع — امللك يكن ولم
فمقداًرا، مقداًرا اسودادهم عن بالبانتو امتزاجهم أسفر الذين الباهيما، عىل مًعا يق والضِّ
أجدادهم وأن أولئك ِعرِق من أنهم موكِّدين الباهيما ذكره ومما العرب، أولئك لوصول نتيجًة
أن الباهيما ويَخىش طويلًة، كانت شعورهم وأن بدرجاٍت بياًضا َحَفَدِتهم من أشدَّ كانوا

منهم. املحبوبة أرضهم الغتصاب أجدادهم حضوَر الغرباء أولئك حضور يَعِنَي
قوٍم ِتَجاه أنفسهم فيَِجدون العرب أثر عىل — اإلنكليز أي — األولون الرواد ويصل

الوحوش؟ هؤالء حال كانت وماذا سنني، عرش قبل أبيَض رجًال يروا لم
الكأل ُسوِق من مصنوعة مستديرة أكواخ يف يعيشون القوَم هؤالء اإلنكليز وجد
ذاِت أو الِقبَاب شكل عىل ُسُقوٍف وذاِت فنيٍّا، جدًال املجدول املوز شجر ِليف من أو الطويل،
الُجُدر طنَي الصباح وقت ويَُدوسون ا ِقْرشً أو ُجلُوًدا يلبسون ونساءً رجاًال ووجدوا أطناٍف7
ُجذُوع9 من أنشئت أسداًدا املستغِدرة8 البقاع يف ووجدوا اليومية، امَلْطرة من ملساكنهم حفًظا
ووجدوا السكان، الكثري البلد ذلك يف القرى بني تصل بالُقَويَْسة10 محاطًة وطرًقا النخل،
الحيوانات جلوَد الرجال يَخَلع فال عاريًا، وَق السُّ يقصد من جزاء القتل جعل قد امَلِلك
ويحُصْدَن فيبذُْرَن عمٍل؛ بكلِّ يقمَن النساء ووجدوا الحرب، يف أو الزوارق يف إال عنهم
اٍر َفخَّ من قدوٍر يف البخار عىل ويطبخن َرَحَويِْن،11 بني الحبَّ فيسحقن القرفصاء ويجلسن

الجلد. األدم: 6
البناء. عن خارًجا أرشف وما الحائط إفريز الطنف: 7

السيل. يرتكها املاء من قطع أي غدران؛ فيه صارت املكان: استغدر 8
النخلة. ساق وهو الجذع، جمع الجذوع: 9

نبات. القويسة: 10
الطاحون. وهي الرحى، ُمثَنَّى الرحوان: 11
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للبُنِّ ِخَصاًفا12 ويَحبُكن املوز، ورق يف والسمك اللحم لفِّ مع وذلك ، بأيديهنَّ مصنوعة
تحت الجلود تجفيف ويعرفن القرية، أطراف يف شجُره ينبت والذي ُحمرة إىل الضارب
جلد من نعاٍل وصنَع بالحجارة حكٍّا وتنظيفها بالزيت ودعكها إطاٍر عىل وشدَّها الشمس
قبل أيديَهم معه يَغِسلون ما التمدن من درجًة بلغوا قد الوحوَش أولئك ووجدوا الجاموس،

القهوة. ُرشب وقبل وبعده الطعام
يكتفوا أن يمكنهم التي هذه هللا هبة من أي املوز؛ من نوًعا ثالثني يزرعون ووجُدوهم
السالئَق هذه ون14 يُتِخُّ ثم البخار عىل سالئق13 املوز من يصنعون ووجدوهم وحدها، بها
ينتفعون ووجدوهم العذوبة، ذات الِجَعة من ورضبًا خمًرا بذلك فينالون العطور بعض مع
يف النخل جذوع ويتخذون ُقُدروهم، يف اللبَن وتغطية وفرشهم سقوفهم يف ُعوف15 بالسُّ
الشاطئ، إىل الزوارق لجذب ركائز أو لألرض َمَراديَس16 منها ويجعلون الزََّرائب صنع
الشجرَة هذه ويَُعدُّون وقالنس، حباٍل إىل ِليَفها ويَُحوِّلُون كاإلسفنج لُبَّها ويستعملون

والحديد. اللحم استثناء بعد رضوريٌّ هو ما جميَع فتَمنَحهم الحقيقية الحياة شجرَة
وخيوًطا ُشُصوًصا17 يصنعون — للحرب استعدادهم عدم عند — الرجال ووجدوا
عليه يُجِهزوا أن عىل للفيل صيًدا عميقًة حفائر يحفرون ووجدوهم امَلْقر،18 ليٍف من لها
بحبائل األوعاَل ويأخذون شائكة، أغصاٍن من بأرشاٍك الجاموس ويُمِسكون برماحهم،
وأبرصوهم باملئات، الصيد إىل وينطلقون ثقيلة، شجريٍَّة سوٍق من بُفُخوٍخ واألنمار واآلساد
يَِصْفه لم لو ُمونْشَهاْوِزن19 البارون أساطري من أنه يظن كان لسالٍح حتى مخرتعني
البكر األيكة يف ًة سامَّ أفاعَي يُمِسكون كانوا أنهم ذلك ومن أُوغندة، أمور يف الخرباء أعظم

ورقه. أي النخل؛ خوص من تعمل القفة وهي الخصفة، جمع الخصاف: 12
يسلق. ما وهو السليقة، جمع السالئق: 13
حموضته. تظهر أي يتخ؛ جعله أتخه: 14

النخل. جريد وهو السعف جمع السعوف: 15
األرض. تسوية أي الردس؛ آلة وهو املرداس، جمع املراديس: 16

الصنارة. وتُسمى السمك بها يُصاد عقفاء حديدة وهو الشص، جمع الشصوص: 17
شبهه. أو الصرب وهو ُمرٌّ نبات املقر: 18

مثًال صار الذي حه بتبجُّ ويُعرف هانوفر، يف ومات ولد أملاني ضابط (كراك): مونشهاوزن البارون 19
.(١٧٢٠–١٧٩٧)
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الحيوان أو النَِّمر عىل وتهُجم أمًلا األفاعي تلك فتثور طريدٍة أثر فوق شجرٍة يف رونها ويسمِّ
الجوار. يف املتواري للزنجي نفًعا وتقتله يُمرُّ الذي الوحيشِّ

َدْوٍح رءوس يف ويعلِّقونها القرش ط ُرشُ من ِسالًال يحبُكون كانوا أنهم ذلك ومن
تودعه ً ملجأ السالل تلك اتخاذَ السعادة من النحل هذه فرتى نحًال، عليها يالحظون
منه يصنعون الذي املوم20 وعىل العسل عىل ويستولون السود نها يدخِّ وهنالك عسلها،

الشمع. من أنواًعا
أمثال ثالثة ُكنَّ والنساءُ النساء، من له طاب ما نكاح يُمكنه الرجل أن ووجدوا
جميَع النرص بعد يقتلون كانوا ألنهم وذلك الرجال؛ من أكثر يََزْلَن ال والنساء الرجال،
يف النساء كان ولذلك الباهيما؛ حسان من هن من سيما وال النساء، جميع ويَسبُون الفتيان
ثم ثرياٍن، ثالثة تُساوي منهن الواحدة فكانت آخر، مكاٍن أي يف مما دوًما، أرخَص، أوغندة

واحًدا. حذاءً أو إبٍر ستَّ تُساوي منهن الواحدة أصبحت
بابه أمام يطبِّل أن له ُحقَّ آخر ولًدا للرجل املرأة وضعت ما فإذا الولد، قلييل وكانوا
كما والذوق اللَّيْق مشاعر من وكانوا معه، الرشب إىل أصدقاءه بذلك داعيًا شهرين مدة
إىل مرطِّباٍت يُرسلون الباهيما وكان مولًدا.» أماجد الباهيما جميع «إن عنهم: جونستن يقول
يستعملون يزالون ال وهم يزوروه، أن قبل الخيمة تحت يسرتيح ويََدُعونه يمر الذي السائح
لك أشكر لنفِسك، ترويَحك لك «أشكر لبعض: بعضهم كقول الحديث أثناء يف غريبًة صيًغا

ولدي.» رضبك لك أشكر ببيتي، إعجابَك
هي تلك ، خلقيٌّ مذهٌب أو معنيَّ اعتقاٌد فيه يُؤثِّر لم شعٍب وأعمال مشاعر هي تلك

توحشهم. ُزِعم الذين القوم أولئك حضارُة ١٨٦٠ سنة حوايل عليها كانت التي الحال
عليهم، واملوت الحياة حق له كان الذي هو وامللك لهم، حاميًا كان الذي هو وامللك
ار وزمَّ وعازٍف وساٍق وزيٍر من مؤلفٍة الكارولنجيِّني21 كحاشية بحاشيٍة محاًطا كان وامللك
من أكثر امللوك أولئك ألحد وكان ِجَعٍة، وصانع وطاٍه وجالٍد َغْليوٍن22 وحامِل وحاجٍب
نحو منهن أرسَل الالئي البغايا من مئاٌت — زوجاته عدا — لديه وكان ولد، سبعمائة

الخام. الشمع املوم: 20
.(٧٥١–٩٨٧) الثانية فرنسا ملوك أرسة 21

.Pipe 22
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مالذَّ رعاياه بمنح األموال لجباية طريٌف أسلوٌب بذلك له فكان لبيعهن، إىل وتسعمائٍة ألٍف
ملوك كان كما اإلقطاعات «كونتاته» فيقِطع والقطعان األطيان صاحَب امللك وكان يَّة، حسِّ
إثارة مع الفالحني حساب عىل سواهم من بتمييزهم يَُرشونهم الوسطى القرون يف الغرب

تحاسدهم.
كما األرزاق من َعَطٍل مع له قاعدًة الفالح وكان الدولة، هرم من الذروة عىل امللك وكان
مسئولني «الُكونتَات» فيجعل البقر عىل يَْفِرضرضيبًة امللك وكان روسية، قيارصة عهد يف
صيٍد موكب بتنظيم ملزمني أسٍد، ظهور عند «الكونتات»، هؤالء وكان منها، واحٍد كل عن

البلد. عىل جاٌر يُِغريُ عندما بالقتال ُملَزُمون أنهم كما لها، إنقاذًا
يتَِّصف (١٨٤٠–١٨٨٤) امللوك أولئك من السلطان ذوي آخر هو الذي ُمِتيزا وكان
ومما منهم، الكثري لدى مما أكثَر حكمٍة مع أوروبة يف البيض من نَُظَرائه صفات بجميع
نُوج23 الصُّ عىلصوت مرتًا ثالثني طوله البالغ قرصه بَْهِو يف األولني الغرباءَ استقبل أن َحَدَث

األكرب. العاهل ِعزَّة ُمظِهًرا الرماح وبَحَمَلة باألعالم محاًطا
الغرب كملوك أمامه ساقه ا مادٍّ قاعًدا الهند حرير من بنسيٍج ِثًرا مدَّ املدير ذلك ويَظهر
فضوٍل، غري ومن بلطٍف اآللهة من له بدوا الذين الرجاَل أولئك ويعاِمل القديمة، الرسوم يف
السيد صفات من والِكيَاسة الكرامة أن تََعلَّم أين ومن َقتِْلهم، أو هم أَْرسِ من بدًال فأجارهم
رومة، يف الرَِّداه كإحدى االتساع من ولكنه النبات، ُسوِق لَُقاط من البهو وكان الحقيقي؟
لعني إبعاًدا الباب عند واقًفا وحده الوزير وكان والندماء، بالنساء محاًطا يأكل امللك وكان
النَُّدماء صاح آنئٍذ تكلَّم إذا وامللك الِفَضال، أكُل وحده وللوزير املغطَّاة، األطباق من السوء
حول يقال ما هذا سوى وليس حسنًا!» «حمًدا! أي جه»؛ — «ِنيَانِْزي قائلني جملٍة كل بعد

أوروبة. يف البالط موائد
كل قبل الخيال من أسطورًة أبيه حول ينسج أن امللك عىل أن متيزا علَّم الذي ذا ومن
تسكينًا غالٍم مائة يوم كل يف يَذْبَح فكان َمِشيبه يف والدي «َمِرض ُمِتيزا: قول ومن يشء؟
ميِّتًا، َوَقَع األول وزيره متن املايضراكبًا يف كما وخرج صحته اسرتدَّ فلما يرة، الرشِّ لألرواح
ثالُث عليه َدبَّت أن إىل أيام، ثالثة مدة بحرية فوق يعوم ك فُرتِ بقرٍة جلد ضمن خيط وقد
ما القوة من كان فقد جدي وأما أسٍد. إىل ل تََحوَّ حيث البيت إىل به جيء وهنالك ديداٍن،

للطرب. مثلها األخرى ترضب األصفر النحاس من رة مدوَّ صفيحة وهي الصنج، جمع الصنوج: 23
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املجال يف فاسًحا ر َعمَّ أن بعد كساحٍر الدنيا هذه من يفرَّ لم لو مخلًَّدا عيشه يمكن كان
انتظاره.» طال الذي البنه
آلك؟ جد كان ومن –

صيَّاًدا بيتي ُس مؤسِّ وكان الساللة، من عرش الثامن االبن «إنني ُمِتيَزا: امللك قال
ت فَسمَّ َفورها من امللكة َعِشقته ما والَجَمال البأس من وكان بعيد، مكاٍن من جاء مشهوًرا

التايل.» للملك وأبًا ملًكا وجعلته زوَجها
بََلٍد من له غنيمٍة مروَر َودَّ أنه ومنها ُمِتيزا، عن طريفة قصٍص ثالث الرُّوَّاد وروى
تريد كنت «إذا قوَله: إليه وأرسل نَبَْلة، ومائة ِمْعوٍل مائة الزنجي امللك إىل فأرسل ُمَعاٍد
فسوف النِّباَل هذه فخذ الحرب تريد كنت وإذا الحقول، لحرث املعاول هذه فخذ السلم

املائة. املعاول ذي بامللك ب ويُلقَّ املعاول امللك ويأخذ إليها.» تحتاج
له أحرضها التي الهدايا كون عن اإلنكليزيُّ هذا له ويعتذر إنكليزيٍّا، متيزا ويستقبل
الصغرية، األنهاَر تبتلع الكبرية األنهار إن «أجل، متيزا: جواب فاسمع املياه، َجَرَفتَْها قد

رأيتك.» أن بعد آخَر أمٍر يف أفكِّر ال ولكنني
ترشيحية ألواٍح عىل األصابع وَعَضالت امِلعَصم حركات مُلتيزا ستانيل24 ويوضح
يل ينبغي وال مثله، صنَع أستطيع وال عجيٌب، ألمر هذا إن «أجل، قائًال: متيزا فيرصخ

يَُرْقه! لم ألنه رعاياه أحد َصَلَم25 أن متيزا يُعتِّم ولم فعله.» عىل أقِدر ال شيئًا أُتِلف أن
الوحشية، طفولته غري يَعِرفون ال أنهم مع النيل اإلله أوغندة أهل يَعبُد أن الغريب ومن

بلدهم. من فرسٍخ ألف بعد ومصريَه مآثَره يجهلون وهم
سفر أراد امللك أن َحَدَث فمما البحريات، ُجَزيرات يف هم َمْن يرة ِّ الرشِّ النفوس ومن

البحرية. عفاريُت أنهم ُرئي سحرٍة سبعة رءوس بقطع فأمر آمنًا أمريكيٍّ الٍة رحَّ
املوسيقية فرقته وتَْقُدمه األكرب، النيل بمهرجان ابتهاًجا النهر منبع إىل متيزا ه ويتوجَّ
وقيثارتها الوعول قرون من املصنوعة وأبواقها القصب من املصنوعة مزامريها مع الكربى
صوت عىل الناس ألوف يرقص وفيما امُلْرصان، وأوتار الحيوان وجلِد الخشب من املصنوعِة
وخمًرا، كثريًا، نساءً مستصحبًا السفينة فوق محتفًال البحريَة امللك يَُجاِوز املوسيقى هذه

.(١٨٤١–١٩٠٤) الوسطى أفريقية ارتاد إنكليزي الة رحَّ ستانيل: 24

أذنه. قطع سلمه: 25

65



النيل

ملِك نُبُْه هو وذلك النساء، يروا لكيال رءوسهم يخفضوا بأن امُلَجذِِّفني26 أمر بعد وذلك
والسهام. والرماح بالحراب إلحاطته بطٍل َلْحَد قربه ويشابه متيزا، أوغندة

فردويس حكوميٍّ نظاٍم من َله وبما بعاداته يثبت موهوبًا فطريٍّا شعبًا تُبرص وهكذا
بعد البيض بََلَغه الذي من أدنى األساس يف يكون يكاد ال الحضارة من طوٍر إىل ارتقاءه
ميدانه، يف عناُدهم فيفِزعنا الدِّين بسبب ألفيٍّ رصاٍع من البيض يعانيه وما صعٍب، تطور
ولكن العالم، َخَلَق إلهيٍّ بكائن يؤمنون اٍن كهَّ من عاطلني أُميِّني زنوٍج إىل نظرنا عند وذلك
قولُهم: إال األولني الرُّوَّاد سؤال عن جوابُهم كان وما ، دينيٍّ طقٍس كلَّ بها يُقُصون ِدَرايٍة مع

اإلنسان.» بأعمال معه يبايل ال ما العلوِّ من هو هللا «إن
لنظام وصاحٍب األجانب، عن َمعِزٍل يف فطريٍّ شعٍب عند املكنون27 اإليمان ذلك ويدل
باملسيطرة، تُدعى التي العظيمة، املستعمرة األمم أديان نَْكِد28 عىل فيهما، جدال ال وأدب
الكسل فإن الحرب إىل تدفع الهمجية كانت وإذا الجماعة، وشعوِر النظام حسِّ إثارة يف
يرتقوا لم وأنهم الجنة، َعيَْش يعيشون الناَس أولئك أن يف ِمَراء وال القسوة، يُوِجب ال
َعَرُفوا لو عليه يكونون مما أسعَد بقائهم مع ولكن الحضارة، من األوىل الدرجة غري إىل
الحضارة لتأثري قروٍن منذ َخَضُعوا أناٌس السوِد ومن عمل، بال تُنال ال التي البيض عجائب
أوغندة شعوُب نالها التي املنافع هي وما الحيوانية. من حاٍل يف فظلُّوا وأديانها األوروبية

النيل؟ منابع إىل ر املتأخِّ البيض وصول من السعيدة

باملجذاف. القارب يَدَفع من املجذِّف: 26
املصون. املكنون: 27
الخري. قلة النكد: 28
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صور يف جاءت كالتي الشمايل فيكتورية بحرية شاطئ عىل األلوان جميلُة منازل تُقوم
وذلك سبيًال، إليها الجفاف يَْعِرف ال ة مخرضَّ عميقٍة حديقٍة يف وذلك ُدوَشاَفان،1 بُوِفيس

الدوام. عىل مزهرٍة بساتنَي وبني يز الُجمَّ أشجار ظالل تحت
تُبِْرص ُصفٍر عناقيَد ذو َسنٌْط بها يحيط معبَّدٍة حمر طرٍق وعىل املنازل تلك بني ومن
بقرٌة مقرَّنًة عربًة راكبنَْي األرض يَان يُسوِّ زنجيني وتُبِرص الخليج، نحو تنحدر سياراٍت
انعكاس ذا ِمقبًَضا امِلَجزِّ لهذا وتبرص يُطقطق، وهو القصري الكأل 2 ِمَجزَّ وتبرص فيها،

الالمعة. السمراء قائده يد يف فيضٍّ
أن كما أوغندة، يف الصغرى َوشنغتُُن هي التي َعنْتَبَة يف الدنيا سادُة يعيش وهكذا
عىل وتنتصب التجارية، لحركتها أوغندة نيويورَك تَُعدُّ القريب شمالها يف الواقعة َكْمباال
البيض اإلخوان رءوَس الُخَوذُ وتَْحَفُظ تقريبًا، النرصانية املذاهب بعدد كنائُس تالٍل سبعة
واحدًة يََدْعَن ال والالئي هاماتهن، عصائِب عىل يضعنها الالئي الراهبات ورءوس األََالِحي3
إىل لتذهب أسبوع كل يف لندن من آتيٌة بيضاء طائرٌة تَهِبط وهنالك بيوتهن، يف 4 نَُقِبِهنَّ من

إليها. يلتفتون األصليون البالد سكان يكاد وال بحماسٍة، اإلنكليز لها ويَهِتف الكاب،

.(١٨٢٤–١٨٩٨) فرنيس رسام دوشافان: بوفيس 1
قطعه. إذا العشَب َجزَّ من الجز، آلة املجز: 2
اللحية. الطويل وهو األلحى جمع األالحي: 3

الرساويل. تشد كما يشد كاإلزار ثوب وهو النقبة، جمع النقب: 4
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سواء يف ا، جدٍّ بعيٍد مكاٍن يف لهم تجد بل وحدها، البحرية بشواطئ الزُّرَّاع يقيم وال
يف كما حدائقهم، يف وينبت جميلة، استعماريًة بيوتًا — فوربورتال يف — الِبكر الغابة
ألربت، بحرية َجنُوب يف وهنالك، والزعفران، والنَّْرِجس والبنفسج َلُك6 الشِّ ِديُفونَْشايَر،5
وسكاُن والفاتحون السيارات تتالقى الكربى، الطرق ملتقى وحيث الكونغو، حدود وعىل

معيَّنَة. أياٍم يف بالسوق األصليون البالد
عىل حاملني اإلغريقي الزي َوْفَق األلوان زاهية بنُُسٍج مدثَِّرين األوغنديون ويصل
من كثريٌ ويظل ، الِكِريتيِّ الطراز عىل َخَزِفيًة أوعيًة أو أنيقة أعناٍق ذات َقْرًعا رءوسهم
مثرياٍت الرومان كقيرصات ُمَزْرَفنَاِتها7 أو الشعور مضفورات كالتماثيل ساكناٍت النساء
وضَع متخذين عصيِّهم عىل ُعَراٌة رعاٌة يتَِّكئ منهنَّ وبالقرب الغابرة، القرون ذكرياِت فينا
من ٍر ُرصَ نحو ْعَر الشُّ ذُْرَعانَهم عراٌة أقزاٌم ويَُمدُّ السنني، ألوف منذ الرُّْعيَان من األجداد

ٍد. تردُّ مع مقايضًة أخذها عليهم فيُعرض امللح
نسيج من مصنوعة أكواٍخ يف كلِّهم عليهم يسيطر النظِر الساحر الصامت والهنديُّ
يف َكَسبَها إنكليزيًة نقوًدا إليه الزنجي ويمدُّ أوروبيًة، ذخائر للبيع يَعرض حيث الِقنَّب
وطنابري8 وِمَظالُّ شاٍي وأباريق برتوٍل مصابيح منها بدًال إليه ويقدَّم البيضبمشقٍة، مزارع
املسيطر، اآلمر هو واإلنكليزي الهندي، يعلو اإلنكليزي ولكن قديمٌة، وأُُطٌر شابكٌة ودبابيس
وإىل إله، نصَف يبدو يزال ال وهو سيارته، ويركب البيض االستعمار ثياب يَلبَس وهو

متى؟
ويبدأ ،١٨٦٠ سنة يف ألوغندة األول اإلنكليزي اكتشاف عىل سنة ثالثون وتميض
حسنًا، سريًا البَداءة يف يشء كل ويسري رويًدا، رويًدا باستغاللها ١٨٩٠ سنة حوايلْ اإلنكليز
ذلك ست؟ من بدًال واحدة امرأة من بأكثر لهم يؤذن ال ولَِم املبرشين، عىل الزنوج يثور ثم
واحدة، من أكثر الوسائل من لديهم بما يَُرشوا أن يستطيعون ال الذين للفقراء حسٌن تدبريٌ
أكثر يتزوج أن له يحقُّ ال أوروبة يف الرجل أن يجهلون وهم األدب؟ ينايف ما ذلك يف وهل

بإنكلرتة. املناطق إحدى ديفونشاير: 5

تركي. أصل من والكلمة الفرنجي، التوت :Fraise, strawberry الشلك 6
زرفني. واحدها الصغرية، الحلق وهي كالزرافني، جعله شعره: َزْرَفَن 7

بالبزق. املعروفة الطرب آلة وهي الطنبور، جمع الطنابري: 8

68



الثامن الفصل

والنيلوفر. كيوغا

يَنِكح أن هنا الزنجيَّ يُمِكن حني عىل جزاء، بال جاره زوَج ينال ولكنه واحدة، امرأة من
عقاب. بال الجار زوَج يأخذ أن غري من ولكن أزواج، عدة

ومن عليها، االجتماعي نظامهم يقوم عادٍة تحريم أرادوا القوم أن فقط عرفوا والزنوج
يدخلون املبرشين ترك أنه عىل عمره آخر يف متيزا امللك ويأسف وقتالهم، عصيانهم كان ثم
الشعب ويَنِفر اإلنكليز، ومرَسيل الكاثوليك الفرنسيني اإلخوان تنازع عن أسُفه وينشأ بالَده،
،١٨٩٠ سنة معاهدة يف ُمتيزا ابن عىل اإلنكليزية الحكومة فرضتها التي بعضالرشوط من
أسرٍي نَْرس مشابهَة أجداَده امللك بمظاهر ابنُه ويشاِبه ويُنفى، امللك ويُقهر الحرب وتشتعل

.١٩٠٥ سنة منذ البلد يسود والسكوُن الطلقاء، لرفقائه
لألسماء باحرتامهم إال حقيقيٍّ قتاٍل بال الفاخر القطر بذلك اإلنكليز يحتفظ ولم
الحكومة، يف باالشرتاك وشعوًرا سطحيٍّا قضاءً للرؤساء وترِكهم اإلمكان، َقْدر عىل واألشكال
كان كما الرشطة رجال أحقر تعيني يف الرفض حقَّ ألنفسهم َضِمنُوا قد ذلك مع واإلنكليز
واإلنكليز الوسطى، القرون يف األساقفة تعيني عىل يعرتض املقدس الروماني اإلمرباطور
جهوَد — كفاحهم يف لرجاله متيزا امللك كمؤازرة — ا رسٍّ يُْؤِزرون — ذلك عن فضًال —
يَُعلِّمون والذين دينهم، انتحال عىل اآلخرين حمل يف عنٍف كلُّ عليهم ُحِظر الذين ُمرَسِليهم
عاد فقد وعناٍد َرَشٍد من اإلنكليز به ع تَذَرَّ وما املدارس، ويُنِشئون الصحة قواعد السود
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الجوية لخطوطهم متمٍّ بلٍد ناصية عىل بذلك يَقِبضون واإلنكليز كبري، أجٌر منه عليهم
حاربوا زنجيٍّ مقاتٍل ألف مائتْي جمعوا قد (األوىل) العاملية الحرب يف واإلنكليز والتجارية،
واإلنكليز لسلعهم، جديدة ُسوًقا َوَجدوا قد واإلنكليُز الرشقية، أفريقية أملان جريانَهم بهم
الربيطانية. اإلمرباطورية يف جنيٍه بمليونْي أوغندة محاصيل أهم من املائة يف تسعني يبيعون

سنني. بضع منذ جنيٍه مليون السنوية البلد ذلك ميزانية يف الزيادة بلغت وقد
الزنوج َرِبَحه ما قائمَة وإليك كال، الثالثة؟ الزنوج ماليني وا اسرتقُّ هل يُسأل: وهنا

عليه: واالستيالء بلدهم اكتشاف من
عدد يَْعِدل ما أي ولد؛ ألِف مائتا الحرف وإحدى واإلنكليزية واحليَة9 السَّ يتعلم
الطبيب ويُنِقذ سائقني، منهم الكثري ويغدو الحرب، أثناء يف الزنوج قدَّمهم الذين الجنود
ويُمنَع اآلجام، من واسعة مساحاٌت وتُحيا امَلنُون،10 من والصبيان الفتيان من األبيضكثريًا
وإذا املوت، ويقلُّ النوم مرض معه فيزول الزوال سبيَل تيستيس11 ذباب ويَسلُك دخولُها،
بأجرٍة األبيض باخرة حملته للرزق طلبًا رأسه مسقط هي التي القرية ترك الزنجيُّ أراد
تستويل أن ويندر ماٍل، قليِل مع الزنجيُّ عاد ثم كيوغا بحرية من اآلخر الطرف إىل زهيدة
أمور الحكومة وتنظِّم ساعتني، أو ساعة يف غاللها فتأكل الحقول عىل الفيول جماعات

غزَوها. وتكافح وتَرُقبها عددها وتنقيص صيدها
اللِّيف، من بدًال ْلصال الصَّ من أكواُخهم فتُصنَع وعملهم، الزنوج حياة ى وتَُصفَّ
يَكِرسون كانوا مىض فيما ود السُّ ولكن وقت، كل يف كما الفواكه وتنمو ُفُرُشهم، وتَُعرَّض
ويرمونها، ُعصارتها ون ويمصُّ عليها ويَبُْزُمون12 مرورهم أثناء يف السكر قصب من قطعًة
مقطوراٍت إىل به ويأتون بانتظام املزروعة الحقول يف السكر قصب السوُد يقَطع واليوم
لهم ويُنِشئ املتموج، ح املصفَّ الحديد من املصنوع السكر معمل سقف تحت صغرية

الديار. تلك من يجاورها وما زنجبار أهل للغة اسم السواحلية: 9
املوت. املنون: 10

اإلنسان عىل يسطو واألنثى الذكر وكال أفريقية، يف إال يوجد وال الجناحني، ذوات من ذباب تيس: تيس 11
ه. ِبَرشَ الدم ويمتصُّ فقط نهاًرا والحيوان

أسنانه. بمقدم ُه َعضَّ عليه: بزم 12
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وكان الغد، بعد أو الغد يف الَعْود عىل لهم إغراءً منه قريبًة ُحَجرْيَاٍت املعمل هذا صاحب
َسَغاير بثمنه فيشرتون األصول، وفَق يزرعونه واآلن سلف، فيما يٍّا برِّ تبًغا نون يدخِّ السود
صوه األرضليحمِّ فوق من األحمر الربيَّ البنَّ يجمعون السود وكان األفئدة، تسحر أوروبيًة
عىل املغروس الصغري شجره تحت القرفصاء يجلسون واآلن نقعه، بعد محلوله ويرشبوا

الوزن. بعد نقٍل عربات تحملها أكياٍس يف وضعه ثم سالٍل يف ِلَجنِْيه أسطٍر
َلِزجة، لُعَصارٍة نَيًْال األخرض اإلكلييل الزهر ذي الشجر ُسوَق ون يشقُّ أجدادهم وكان
كبرية بكراٍت يلعبون ُكولُنبس كريستوف أبرصهم الذين الُحمِر كالكهنود كانوا ذلك يف وهم
ُصُفوف عىل الحارض الوقت يف زرَعه األوغنديون فتعلَّم العجَب، منها فقىض نطَّاطٍة سوٍد
ساعٍة ويف محدود واتجاٍه ُمَقرٍَّر عمٍق وعىل جيًدا مسنونٍة بمباضَع14 تفريضه13 تََعلَّموا كما
الُعصارة تَِسيُل حينما أي صغرية؛ ِدَالءً حاملني الفجر وقت يرجعوا أن عىل وذلك معينة،
أو عصائَب يقطَّع الذي اللَّبَن هذا تجميد رسعَة املجاور املصنع يف السود ويشاهد بغزارٍة،
بلدهم يف يَِجُدونه جديد يشء وبكلِّ امُلبِدعة البيض بروح فيُعَجبُون َضْغَطه، ثم صفائح

القديم.
فإنهم سهامهم صنع يف الخام بالحديد طويل زمن منذ ينتفعون وُد السُّ كان وإذا
الشمس، نور عىل يلَمع معدنًا يَِجُدون ذلك، من أحسَن َمعِدنًا فيَِجدون يَنُشدون اليوم
مقداًرا منه الزيادة يف راغبني الجبل، يف الذهب عن بالبحث يأمرونهم الذين الِبيض، ويَظهر
الُكبَب، شكل عىل ثََمٍر ذات خرضاء، شجريٍة عىل طمٍع َعنْيَ أيًضا، البيض، ويُلِقي فمقداًرا
فداٍن بني ح ترتجَّ أراَيض للسود األبيُض َ َهيَّأ وقد باملاليني، فُكثِّرت قيصٍّ مكاٍن من وها أحَرضُ
ُمجِزًال بالنبات العناية ُحسِن بسوى إياهم مطالٍب غريَ انًا مجَّ بُذُوًرا وأعطاهم أفدنة وخمسة
للمرة ضفافه عىل القطَن يشاهد والنيل املحصول، ألخذ النقل َعَربَُة تأتي عندما الثمن لهم
محتومة فاتحٌة هي وهذه قروٍن، يف القطَن َجِهَل قد والنيُل السفن، فوق يشاهده ثم األوىل

ها. َرضُّ أو نفُعها اآلن يُْجَهل
سكان ثُُمَن أي عمال؛ إىل السود من مليوٍن للبيضنصَف املفيد اإلنتاج ذلك ل َحوَّ وقد
ْخرة، السُّ منُع الحكومة َرَشد ومن املائة، يف تسعون منهم باملدن يَقُطن الذين األصليني البالد

حززه. فرضه: 13

شاكله. وما الجلد بها يَُشقُّ آلة وهو املبضع، جمع املباضع: 14
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الفطريِّ الرجل من جعلت البيض مشاريع أن غري أنفسهم، لحساب ود السُّ معظم ويَعَمل
الواحُد ينال الذين هم وحدهم وَّاق والسُّ والصنَّاع الشهر، يف ِشِلنًا َعَرشَ اثنْي يَكِسب عامًال
الفول بُوِشل ويكلِّف ِسنْتًا،16 أربعني امَلْوز بُوِشُل15 ويَُكلِّف الشهر، يف شلنًا أربعني منهم
ما إذا الشهر آخر يف ِشِلناٍت أربعُة للعامل فيبقى سنتًا عرشين الحلوة البطاطا وبوشل
ا خاصٍّ املطَّاُط دام ما ذلك من أكثر يَكِسب أن العامل عىل يتعذَّر ومما قليًال، املرأة َعِمَلت
يقل القطن ربح دام وما ، بالهنديِّ ا خاصٍّ السكر وقصِب البُنِّ معظم دام وما باألبيض
مكسبه جميَع ذلك ابتلع عالية مدرسٍة إىل ولده إرسال العامل أراد وإذا فمقداًرا، مقداًرا
كأْن وذلك األرشية، ببعض يقوم أن أمكنه كثريٌ نساءٌ للعامل عمل إذا ذلك ومع تقريبًا،
قياَس الخيَّاط هذا له فيأخذ ِخيَاطته أمام جالًسا زنجيٍّا فيَِجد القرية شارع إىل يذهب
أو قلنسوًة يشرتي وكأن إياهما، منتظًرا درجٍة عىل الُقرُفصاء يجلس ثم رسوال، أو قميٍص

. ِطيَّ ْ الرشُّ ًال ُمتََغفِّ الويسكي راح من قدًحا يََرشَب وكأْن جيٍب، فانوَس
ساعاٍت تظلُّ زوَجه ولكن الشمس، َوَهِج تحت ثََماٍن ساعاٍت يف القطن يقتطف ولكنه
يف َدَخَل الذي للصيد وقٌت هنالك يكون فال النَّْقَع18 تبلع وهي ِمْحَلجها17 بجانب عًرشا
أنه فيه ريب ال ومما عوقب، أو نُبَِّه متأخًرا َمْخُموًرا ينام أن العامل أراد وإذا املايض، ِة ِذمَّ
واآلن أشهٍر؟ خمسَة الَغلَّة من فيه ويغتذي شهًرا فيه يَبْذُُر كان الذي ْور الدَّ أين ولكن ، ُحرٌّ
موٍز ِقطف َقْطع اقترصعىل ما إذا ينحطُّ أنه يبرص واآلن كثريٍة، بأشياء حافًال العاَلم يُبِْرص
النرصاني القسُّ ويذُكر الحرب، غريُ يقطعه ال كان الذي آبائه غفول ويزول الصباح، وقت
أمٍر كلَّ ولكن كالقهوة، وقت كلِّ يف ُوِجَدْت اآللهة إن له يقول جده وكان آلهة، وجوَد له
بيُعُهنَّ ويُْحَظر يُِرْدَن، ما كلَّ يَصنَْعَن بالعكس، وبناتُه، الحارض، الوقت يف ترتيبًا أحسن
ُكوٍخ يف األرسة وتَْحتَِشد ُرُقوبُها، يجب مريئًة غضًة بضاعًة يَُعْدَن وال لألدب، هذا ملنافاة

لرتًا. ٣٥٫٢٤ يعدل للحبوب إنكليزي مكيال البوشل: 15
الذي األمريكي السنت خالف وهو الشلن، من جزء مائة من واحًدا جزءًا أفريقية رشق يف السنت يعدل 16

مليمني. يَْعِدُل
منه. الحبَّ تخلص ندفه، أي القطن؛ لحلج آلة املحلج: 17

الغبار. النقع: 18
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أحٌد يَعِرف وال القديمة، الرءوس رضيبة من بدًال األكواخ عىل األبيضرضائَب لَفْرض واحد
ضجيُعه. هو من

بأرسَع أفاق قد يكون أن املحتمل ومن صنع، ما وصوابًا األسوَد، أيقظ قد واألبيض
ُهوَراْسيُو19 دوَر ، الَخطُّ وال الكتاُب ما يَْدِر لم الذي الراعي حفيد ويَُمثِّل ينتظر، كان مما
مطالعة من يَمنُعه الذي وما القاعة، يف اإلنكليزيات له ق فتصفِّ بَكْمبَاال مدريسٍّ َعْرٍض يف
يف يفكِّر هو عليها، يَُدلَّ أن فيُمكنه الجغرافية دروس من املواقَع تََعلََّم قد هو ُحف؟ الصُّ
زمن؛ منذ َضَجر من الِبيَض يساور ما سبَب مساءً كوخه أمام الجالس ألبيه فيُوِضح أمرها
َعْود وسبَب األرض، عىل الَعَفن من البُنَّ يُِصيب ما وسبَب األجر، وقلة الَغْرس نَقِص وسبَب
طغيان وسبب امَلْقر،20 حول امُلَعرِّش النبات التفاف وسبب ، بريٍّ نوٍع إىل املطَّاط شجر
وبدئها عاًما ثالثني منذ آجامها21 استُْؤِصلت التي األرايض عىل سنني بضِع منذ الغاب

َجرٍّا. وَهلُمَّ عهدها، سابق إىل بالرجوع
مكتب من تسلَّم قد هذا الزنجي والشابُّ الشائب، ألبيه الشابُّ الزنجيُّ له يُفصِّ ما ذلك
ما ثمن وتناقَص سنني عرش يف أوغندة صادرات تضاعف فَعِلم ُصُحًفا وقرأ ُكتُبًا الربيد
العامل أن أيًضا قرأه ومما ذلك؟ من البيض َضِجَر وهل عليه، كان ما نصف إىل يصدر
تقريبًا مماثل بعمل يقوم الذي األسود زميله وأن شهر، كل يف جنيًها أربعني األبيضيكسب
احتياجات من أكثر األبيض واحتياجات العالم، سيد هو واألبيُض ِشِلنًا، أربعني غري ينال ال
ال وكيف ضعًفا؟ عرشين األسود لدى ما عىل يزيد ما منها لديه هل ولكن ريب، ال األسود
األسوَد يروق فال مخزنه يف واقًفا األبيض يخدمه حينما بقدره األسود الربيد كاتب يشعر
وهذا ابتياعه؟ عىل يقدم أن راجيًا آخر نسيًجا إليه األبيض فيجذب عنه فيعرض نسيُجه
لعبة معه يلعب أن أو واحدة مائدٍة حوَل األسود مع الجلوس من يأنف الذي هو األبيض

الَقَدم. كرة
الرشطي أخوه علمه مسدًسا كثٍب عن فيه يجرِّب ذلك الربيد كاتب عىل يوٌم يأتي وقد
الواسع البلد هذا يف أبيض ألفْي وجوَد يحسب أن الكاتَب ذلك ويمكن استعماله، كيفية
الفيل يصطادون كيف يعرفون الذين الزنوج من مليون ونصف ماليني ثالثة بني مبعثرين

الرومان. أساطري أبطال من هوراسيو: 19

شبهه. أو الصرب وهو مر، نبات املقر: 20
. امللتفُّ الكثري الشجر وهي األجمة، جمع اآلجام: 21
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تلك مثل له — فطريٌّ شعٌب يََضع أن املحتمل ومن قتال، أهَل آباؤهم كان والذين والنمر
عىل يوٍم ذات يََدُه — النمو من يشء عىل هي التي الطبيعية الحضارة تلك ومثل الحيوية

تلك. الِبْكر كاأليكة أوالده يسرتدَّ وأن إليه، البيض أدخلها التي الزراعة
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مكتوبًا لوًحا يحمل رماديٍّ َصوَّاٍن من َعُموٌد يوجد املساقط من وبالقرب النيل منبع يف
من طويلٌة طريٌق تؤدِّي اللوح ذلك وإىل ،١٨٦٢ سنة يف هذا النيل منبَع سِبيُك َوَجَد عليه:

الِبكر. التاريخ غابة خالل
وغَرانْت1 سبيُك كان الخمسة الرواد ومن النهر! هذا ِريَاد يف َجدَّت التي األمَم أكثر وما
يدهم عىل تقدَّم الذين أولئك بني ومن اليهود، من أمنٌي3 وكان اإلنكليز، من وستانيل وِبيكر2
بذله ما أعظم وما أمًة، عرشَة أربَع من اسًما ستني بذكر اختصايصٌّ أشاد النيل تخطيط
القوه وما للعادة خارقٍة حياٍة أعواِم من َقَضْوُه وما أََلٍم، من احتملوه وما نشاٍط من هؤالء

سعادة! قليل إىل ُوُصوًال تعٍس من
واألَْوصاب4 املخاطر تلك إىل حنينًا الكفاح ذلك ِغَمار خاضوا من تََرىيفجميع ذلك ومع
وجوُد ويَْظَهر القارة، هذه يف ساحرة ُقْدَرٍة وجود ويَلُوح األقل، عىل أفريقية إىل اإلياب وإىل
أفريقية قصدوا من جميع وليس الرجال، من اإلخضال5 ذوي تجتذب َخِفيَّة ِمْغنَِطيَّة قوٍَّة
هؤالء ومعظم ألفريقية، الكارهني من أوروبة إىل رجع أحًدا تجد وال ألوروبة، الكارهني من

.(١٨٢٧–١٨٩٢) اسكتلندي أصل من سائح غرانت: 1

.(١٨٢١–١٨٩٣) بيكر: 2
.(١٨٤٠–١٨٩٢) شنتيز إدوارد اسمه وأصل أسلم، ثم أملانيٍّا يهوديٍّا كان الذي باشا أمني محمد هو أمني: 3

التََّعب. وهو الوصب، جمع األوصاب: 4
بَلَُّه. اليشء: أخضل 5
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قليل غري َعَدٌد هؤالء ومن غربي، بلٍد أيِّ يف ليجدها يكن لم التي الفردية بالحرية ُفِتَن قد
نادًرا. إال تُذكر ال التي الجنسية الحرية َسَحَرتْه

رونزوري. جبل

أخالقهم وبني النيل، ُروَّاَد الرجال أولئك من َجَعَلْت التي األجوال بني كبريٌ والفرق
وكانت وجهوًدا، آالًما ويتماثلون نالوه، الذي واملجد أهدافهم وبني دفعتهم، التي والعوامل
ال زمٍن يف ُقتُوًما وأشدَّ صعوبًة أكثَر انفرادهم يف بَذَلُوها التي والجهوُد عانوها التي اآلالم هذه
نجاًحا أقلَّ كانوا الذين أولئك لدى وما أيامنا، يف رائٌد ويبذله يعانيه مما فيه السلكيَّ وال برَق
هجر ما وإذا العظام، الخمسة أولئك لدى ما فيَعِدل املغامرة يف ورغبٍة الكفاح إىل ميٍل من
نهٍر منابع عن والبحِث أفريقية مجاهل ارتياِد ابتغاءَ وثروته ومهنته وبلده أرسته رجٌل
ه ورسَّ وراءها يَْسَعى التي والغاية دواعيَه وإن التفاتنا، يسرتعي فيه يشء كل فإن مجهولٍة
والرشقيني ين املبرشِّ وتجاه والسود الِبيض تجاه ووضَعه للحياة وإدراَكه ومزاَجه وجهره

إنشاءَه. يريُد ما عىل يَْربُو بما أخالقه عىل تنمُّ أموٌر بعد فيما يكتبها التي وتقاريَره
ُدِفُعوا قد وآخرون ذلك، َحَفَز الذي هو االطَِّالع وحبُّ هذا، َحَفَز الذي هو السياحة وحبُّ
ُحرَِّك قد وبعضهم وحيوان، نباٍت من مجهوٌل هو ما مشاهدة يف ورغبٍة واستياءٍ طموٍح عن
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عن مدافعني جميًعا بََدْوا قد ألنهم وذلك ود؛ بالسُّ االتصال سوى يَُسكِّنُه ال للناس ُكْرٍه عن
ود. السُّ مجتمع عىل الِبيض مجتمَع ل يَُفضِّ وحده كان الذي ستانيل َخَال الزنوج

الطويلة الرِّيَادات تلك أثناء يف القياس لشعور الرجال أولئك فقد من يُْعَجب وهل
يبالون فال وآالمهم أمثالهم ات بمرسَّ اتصاٍل وال رقيٍب بال منفردين يغدون حينما املثرية
الشعور، ذلك عىل محافظتهم هو والعجيب البكر؟ الغابة من ناحية يف خفيٍّ هدٍف بغري
ذَْرًعا يَِضيُقون الذين هم أحسنهم ترى فإنك دوًما أنفسهم مدح إىل مضطرِّين كانوا إذ وهم
هم منهم املوهوبون الُكتَّاب يكن ولم مغامراتهم، بيان يف يبالغوا لم ولو يكتبون عندما
التي البساطة يف فذٍّا سبيك مثل إنكليزيٌّ متهكٌم ويظلُّ اليوميَّات، خريَ يراُعهم يَُدبُِّج الذين

بطولة. إىل اآلخرون يَُحوِّلُها مشاعَر عن بها ُ يَُعربِّ
التي املرارَة أََشدَّ وما الُخنُْزَواِنيَّة،6 من رضٌب أعماَلهم ويُشوِّه الهدف، يُخطئون هم
وهم إليها! انتهوا التي النتائج حول الغرفة يف علماء الَعْود بعد يجادلهم عندما تَُماِزُجُهم
لقبيلة، رئيٍس أحقِر خرافاِت احتملوا قد وهم والحيوانات الوحوش بني سنواٍت عاشوا قد
نهٍر ومجَرى منبٍع اكتشاف سبيل يف كثري لبؤٍس أنفسهم لتعريض بهم استُهِزئ قد وهم
أمام نفسه سِبيُك وجد وقد الجحود، ذلك بمثل ُصِدموا عادوا ما إذا وهم بحريٍة، وشكِل
أجل، ملناهضته. جمعياٌت وأُلَِّفْت َوَجَدها، حيث النيل منابع كون استحالة له بَيَّنُوا أساتذة
إليه يتطلَّع كان بما أو مال، أو بمقاٍم، عليه تُنِْعم لم الحكومة ولكن البانش، صحيفة كرََّمتْه
وتمساًحا، ماءٍ بََقَر إليه يضيف بأن أرسته شعار توسيع هو فيه له أُِذَن ما وكل َلَقب، من

النيل! منبع مكتشُف به كوفئ ما هو وحَده وهذا
كانت الذي الوحيُد وهو والطالع، الطبيعة ِقبَل من حظوًة النيل رواد أكثر هو وبيكر
يف الصيد إىل يَذَهب انفكَّ ما وهو املتاعب، جميع يُِطيَق أن بها استطاع عمالق ِبنيَة له
هذا الكبري االسرتقاق مكافحة بطُل ويَلَزم عمره، من السبعني مجاوزته بعد حتى إنكلرتة
بعد سريتهم سابق إىل يطاردهم كان الذين اُسون النَّخَّ عاد عندما ذلك مع الصمت جانَب

انرصافه.
ُعدَّ ِليِفينْغْستُن7 وجد ملَّا وهو الفتوح! أعظم َق َحقَّ الذي ستانيل أمل خيبَة أشدَّ وما
فيه مراء ال أمًرا الكونغو اكتشاف غدا وملا بها، أتى التي الرسائل صحة يف ويَُشكُّ اًال، دجَّ

العظمة. ُجنُوُن الخنزوانية: 6
.(١٨١٣–١٨٧٣) الجنوبية وأفريقية الوسطى أفريقية ارتاد إنكليزي وسائح مبرش ليفينغستن: 7
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هو الذي ستانيل لدى يكن ولم فقط، ملجده َخْفًضا قسوته عىل الكبري الصحايفُّ هذا بُكَِّت
مات وقد بمآِثَر، شعوره يف باٍل راحُة له تكوَن حتى سِبيَك صفاءُ طموًحا الجميع أكثر
سياٍح يد عىل لخرائطهم دائم تصحيٍح من تَمَّ ما الرواد أولئك أبرص وقد غاضبًا. خائبًا
،١٨٧٧ وسنة ١٨٥٠ سنة بني تتحول النيل ومنابع البحريات خريطة َفِتئَْت وما آخرين،
كانت مما أصغر صارت ثم بعض، من بعيًدا األماكن تلك بعَض تُِري الخريطة هذه وكانت

رويًدا. رويًدا يَُقوَّم الذي بامِلْرقب8 يََقُع كما فتدانت عليه
أنجزوا الذين أبنائه اسَم بلٍد كلُّ يَعِرف الحارض؟ الوقت يف الرجال أولئك ِصيُت وأين
اسُمه يُذَْكر أن هو يناله أن الرائَد يمكن حقيقيٍّ خلوٍد وكلُّ تقريبًا، ذلك غريَ يشء وال الكثري،
املنابع عىل نار من بحروٍف ال مستورة، صغرية زوايا غري يف ذلك ينالوا لم وهم الخرائط، يف
ضيٍق مقياٍس عىل النسيان من أنفسهم ضماَن َودُّوا من الرُّوَّاد ومن واألنهار. والبحريات
الرُّوَّاد ألكابر كان وما والنبات، الحيوان من جديدة أنواٍع عىل امُلَلتَّنَة9 أسماءهم فأطلقوا
الجمعيات رؤساء وأسماءَ وامللكات امللوك أسماء لذلك اختاروا فقد ذلك، مثل يصنعوا أن
الكونغو ى فسمَّ ُمختاًال ساذًجا وحَده ستانيل وبدا الخارج، إىل أرسلتهم التي الجغرافية
يَْلبَث فلم ِبنِت ُغورُدون بسلسلِة القمر جباَل ى َسمَّ كما ِليِفينْغْستُن بنهر اكتشفه حينما

تََواَريَا. أن االسمان
هذه عىل السلسلة، تلك ذَُرا تََسلََّق من أوَل كان الذي أَبُْروزي،10 دوك الشهم وأطلق
األسماء هذه ترى ال ولكنك النيل، منابَع اكتشفوا الذين العظام الثالثة الرواد أسماء َرا الدُّ
ستانيل، اسم الكونغو يف مدينٌة وتحمل لذلك، يعرفهم ال أحًدا ولكن العامة، الخرائط عىل
ِبيَكر، اسم أو غرانت باسم يُذكِّر يشء وال سِبيك، اسَم فيكتورية بحرية يف خليٌج ويحمل
عن الطََّالِينَة َث تََحدَّ ما فإذا أسماءهم، البحريات تَحِمل الذين امللوك ذكرى بالتدريج ِحي وتَمَّ
إنكلرتة استثنيت إذا ألنك وذلك ؛11 الِبيُمونِيَّ ألِربتُو كارلُو االسم بهذا قصدوا ألِربتُو بحرية

ا. تامٍّ جهًال ألربت يَجَهُل الجمهوَر وجدَت

.Télescope 8

.Latinized, Latinisé 9

.١٨٧٣ سنة مدريد يف ولد إيطايل أمري أبروزي: دوك 10

الشمالية. إيطالية أقسام من بيمون: 11
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وإذا بأرسها؟ والبرشية الجمهور سبيل يف بمغامراتهم العظماء الرُّوَّاُد أولئك يَُقْم ألم
الوزير باسم الكبريين ومسقطيه النيل منبع لتسمية معنًى يَِجُد أحًدا تََر لم العلماء َعَدْوَت

وُمْرِشيُسن. أوين واألستاذين ريبون
الخفيفة بالحوادث ومقابلِته القوه، ما لتَمثُّل الرجال هؤالء يوميَّات َ تُْقَرأ أن ويجب
ونوبُة الهدف إصابة عدم يَُعدُّ حيث ُهوب والسُّ الِبكر الغابة خالل من مبارياتنا يف تقع التي
جهود لك تََجلَّْت له َحدَّ ال تجسيًما العوارض هذه ْمَت جسَّ وإذا وموت، حياٍة مسألَة ى الُحمَّ
كان أنه أتظن العرض؟ ذلك يف نهر منابع عن البحث كان ماذا أدراك وما وآالمهم، أولئك
لطريٍق تبيُّنًا القياس وأدوات والهدايا والزَّاد والسالح باملال — اليوم يقع كما — مقرونًا

عميًقا؟ درًسا الخاصة الكتب جميع دراسة بعد لها ورسًما
من مائٍة بني األثقال وتوزيَعه لرجاله، الرائد َجمَع صباٍح كل يف يتطلَّب ذلك كان
عىل وَدَالَلتَه املاء جلب عىل وسهره يُور12 السُّ جميع أمر من وتأكَُّده والحيوانات الَحَمَلة
عليه. إكراهه أو السري عىل وإغراءَه األشياء أقلُّ يخيفه الذي الزِّنجيَّ وتحريكَه الطريق،
األبيضوحركته، نظرة عىل إطاعته تقوم بسيٍط رجٍل ملائة رئيًسا يظهر أن الرائد عىل وكان
يَدِفن وأن باملرىض، يُْعنَى وأن الَحَرشات، أذى أو الزوبعة أو الحرارة مع تَِعبًا يبدو وأال
وأن ويجازيَهم، الَحَمَلة من الفارِّين يُمِسك وأن َمِرَض، ولو بالقيادة يحتفظ وأن املوتى،

طمَعهم. ويلطِّف ْخِن13 الدُّ أجل من الُخبَثَاء الرؤساء يفاوض
الزاخر النهر يكافح وأن نفسه، يخلِّص كيف يعرف وأن يرىضباألرس، أن عليه وكان
وإضاعته النهر عبوره عند الرائد عىل وكان مساءً، املعسكر يف األنمار يصارع وأن ُظهًرا،
أبيَض عن له يبحثون من الرسل من يبعث أن حياته عليها تتوقف التي الرصاص صناديَق
عىل يقترص أن أو نساء بال سنوات يَِعيش أن عليه وكان يُنِجده، فلعله صيته، إليه انتهى

وطنه. عن نبأٍ كلَّ محروًما يظلَّ وأن ِزنجيَّاٍت
والعناَرص والحيوان اإلنساَن يكافحوا أن عليهم كان الذين الرجال أولئك أحوال هي تلك
الذين ال الرحَّ أولئك نفسه، الوقت يف اآللهة من وُعدُّوا ُهوِجموا الذين الرجال أولئك دوًما،
كل يُبِرصوا أن عليهم فكان قلبهم، أحٌد يدخلها لم وسهوبًا غابًا وسنواٍت شهوٍر يف جابوا

مستطيلة. الجلد من قدة وهو السري، جمع السيور: 12
األرز. حبة يشبه نبات هو الذي الجاورش غري وهو أملس، صغري حبه نبات الدخن: 13
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وخيبة شة املتوحِّ البالد وسعادة واآلالم فاملنازعات باستمرار، يشء كلَّ يتداركوا وأن يشء،
سبيل يف بحياتهم ْوا َضحَّ الذي العجيب النهُر ذلك اقتضاها أموٌر الوطن إىل العودة يف األمل

اكتشافه.
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حيث ُصفرة إىل الضاربة ألِربت بحرية مرآِة عىل اللطيف النور ذو الصباح نجم يُهيِمن
يف إمتاًعا أكثَر أخرى إىل بحريٍة من تجري التي األنهار وتكون النيل، إىل فتَتَحول تَِضيق
فيكتورية ونِيُل الجمهور، عيون يُْعِيش الذي الزاهي اتساعها أثناء يف مما انقباضها أثناء
يَُجرُّ وهو ألربت، بحرية من قصري َطَرٍف غري يَُجوب ال — الكربى املساقط من ويأتي —
الشمال. إىل ًها متوجِّ فيُِرسع نشاطه فيتضاعف غزيرة، مياًها قوٍة من الشباب يف ما بكل

الزيتية النيل أمواج وعىل ساكنًا، يلوح الفجر يسبق الذي السحر1 ظل يف والنيل
لطيًفا ورديٍّا جداًرا تُبِْرص املساقط وباتجاه الرشق ويف سيفه،3 ُسُدوف2 تنعكس الساكنة
الخرضاء السماء يف تَْصَعد الذهبية الخفيفة ُحب السُّ بعض وتُبرص األُُفق، عند ينتصب
به يُْشَعُر كما الصباحية الساعة تلك وبارتجاف راٍب4 وبانتظاٍر بصمٍت ويُشَعر الزرقاء،
ساتٌر ُدِريٌّ رماديٌّ وميٌض الكونغو نحو الغرب يف يَُرى حني وذلك عظيم، رجٍل وصول عند
الضياء وبرسعة ثواٍن بضع يف يرتفع إذ لكذلك األمر وإن الرأس،5 َسْمِت حتى للسماء
فيظهر َفوره من أرجوانيٍّ لون إىل ل ويَتََحوَّ ُحمرة، إىل ضارٌب َلَهٌب الرشق ونحو االستوائي

متوترة. َسنٍْط خطوط خلف ناٍر جدوَل

الفجر. انصداع قبل ما َحر: السَّ 1
الظلمة. وهو السدف، جمع السدوف: 2

سيٌف. ساحٍل كل وقيل الوادي، ساحل السيف: 3
صعبًا. التنفس فتجعل الجوف يف تحدث علة وهو الربو، أخذه من الرابي: 4

عىل األرضية الكرة مركز من الخارج الخط إليها ينتهي الفلك من نقطة الهيئة علم يف الرأس: سمت 5

الرجل. قامة استقامة
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طرف إىل َكِثيٍب من وتطري إَِوزَّاٍت بضُع تَُصوِّت الرشق ويف للصمت، ا حدٍّ النور ويضع
عىل الليَل قىض أسمُر بَْلُشوٌن ويبدأ وَرى،6 الشُّ عىل ساكنًة البيُض البََالِشني وتظل البحرية،
ويطري جناحيه وينُرش الحادَّ ِمنَقاَره ويَُقدِّم ُعنَُقه ويَعِطف هنالك، باالنتقال واحدة ساٍق
رة املكوَّ قرونها السود الرءوس بعض وتهزُّ يتحرك، أن يشء كل يلبث وال املاء، مستوى عىل
جماعة هي فتلك الخلف، إىل شعٍر ُخَصُل وترتجُّ متحرِّزة عني األفق تسترب حني عىل جانبيٍّا

دة. متوعِّ ُمْخَمِلية عريضٍة جباٍه ذاِت جواميَس
األيكة عفاريت ثالث وهو ، الَكْرَكَدنَّ تُبِْرص الغاب طرف ويف هنالك، من وبالقرب
المع، رماديٌّ هو النهر، عن متَِّئًدا يبتعد ه تُبِْرصُ األعشاب، بأطول مستوٍر نصَف البكر،
حركاٍت ذو هو ًشا، توحُّ املاء وبقر الفيل من أشدُّ هو ضخامًة، الصغري الفيل يَعِدل هو
كتيجان املخيف التاج من رضٌب بفمه واملحيطنْي الوراء إىل املنحنيني بقرنيه وله بطيئة،
بََالدٍة من كالفيل َمظهره عليه يَنِمُّ ما مع نشيٌط ذكيٌّ والكركدنُّ ِصبَانَا، لَكَوابيس الغيالن
العظيمتني وبأذنيه املنحرف7 شبه برأسه بائٍد عالم من أنه يلوح والكركدنُّ حيلٍة، وقلة
الحادرة8 وبقوائمه الضخمة رقبته عىل التي وبالَحَدبة الواسعني وبمنخريه الخنزير كأذني
انرصف ما إذا والكركدنُّ الفيل. عيني من أصغر هما واللتني البرص القصريتي وبعينيه
نَِحيَلة؛ ٍة غضَّ بروٍح يحيط جهنميٌّ ظلٌّ الح ة الَغضَّ نْط السَّ أوراق تحت َمْهٍل عىل ُمَكْرِدًحا9
الشجر. وِقْرش والكأل األغصان بغري اللطيفة، األشياء بغري يغتذي ال الوحش هذا ألن وذلك
نهٍر حال ويف بحريٍة حال يف والنيل ساكٍن، غريَ املاء سماط عاد الشمس ارتفعت وكلما
وقَفه تحاول كبرية أكثبًة يجاوز بقوته شاعًرا والنيل الثاني، املنبع ذلك يغاِدر جديد كبري
آجاًما يُبِْرص الغرب يف والنيُل جديد، لِقتاٍل استعداًدا سالَحه يَجلُو الذي كالرجل فيظهر
فيها، مغروس َسنٍْط ذات ُصْفًرا سهوبًا يُبِْرص الرشق يف والنيل الكونغو، أرايض يف واسعة
هادٍئ عريٍض مجًرى يف كيلومرتًا َعَرشَ خمسَة بعد فيشتدَّ يَتََوطَّد أن النيل مجرى يَنَشب وال

ُحرٍّا. سائًرا

الغياض. يف تُنِْبُت شجرة الشورى: 6
متوازيتان. ضلعان له رباعي شكل املنحرف: شبه 7

الغليظة. الحادرة: 8
ويرسع. يَُقْرِمط القصري عدَو عدا كردح: 9
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لدى أَلِربْت نيل اسَم كيلومرت مائتْي مسافة يف يحمل أي ثانيًا؛ اسًما النيل يحمل واآلن
له بلٍد خالل من للمالحة الصالح الهادئَ مجراه يالئم اسًما يحمل أي الناس؛ من كثرٍي
حريِة عىل يُحاِفظ الجانبني من إياه البطائح مهاجمة عند حتى والنيُل الحديقة، منظر
تَُرى البعد ويف ْهب، السُّ قصب ويسرتهما فشيئًا، شيئًا متماثلتني ضفتاه وتُْضِحي سريِه،
يَِضيق النيل كان وإذا ، َمَصابَّ من عاطلٍة ُغْدراٍن يف غارقٍة سواعَد عىل تَِنمُّ ُخْرضٌ سطوٌر

أبًدا. يَِضلُّ ال فإنه أحيانًا
إىل ضارٌب والنهر التَّيْمس، حول نفسه يظنَّ النهر طول عىل الزرع إىل ينظْر ومن
صغرية بحريات إىل يتحول يتَِّسع حني والنهر وخلجان، وجزيراٍت ُخٍرض ٍة أشعَّ مع زرقٍة
والقاَونْد األنيس10 شكل يكون حيث وراءها ظليلة غابٍة من زاويٍة مع الَقَصب بها يحيط
هؤالء ومُلْعَظم ُعراٌة، قوٌم املاء، شاطِئ إىل يَِجيئون رجال وهم واملاِدي، غريب، غريَ يُز والُجمَّ
ِزيٌّ الفتيات ولهؤالء َفتَيَاِتهم، كأجسام 11 كَالِيسٍّ بجماٍل أجسامهم ِالتَِّصاف ذلك يف حقٌّ
يوم كلَّ ُدونها ويَُجدِّ الوراء من رطيبة أوراٍق طاقَة يَْرِبْطَن وهنَّ ، لهنَّ ِوْزَرات12 فال عجيٌب،
ِرَماحهم عنهم َوَضُعوا معهن فة الضِّ إىل أَتَْوا ما إذا والفتياُن نََعاَمة، كريِش نظيفًة فتهتزُّ
الجبني وبلُّوا جانبًا املائية األعشاَب وأبعدوا ظهورهم عىل يحملونها التي الحيوان وجلوَد
واتخذوا ام، الَحمَّ يف كالِبيِض ضوضاء غري من واغتسلوا املاء ودخلوا دينية بحركٍة والفم

وانرصفوا. وِرماحهم جلوَدهم واسرتجعوا َخَرُجوا ثم َكَهنُوتِيٍّا، وضًعا
يف ُرمَحه الُعْري تامُّ ِزنِْجيٌّ ويَْرُكز َسَمٍك، مع أَُحُر وتميض ِجَرار، مع ِنسوٌة وتدنو
من ليست ماشيتَه ولكنَّ صامتًا، تنٍي شجرِة إىل راٍع ويستند شجرة، ساِق من ر املقعَّ زورقه
َشَجِر من يبَرص وما هزاًال، فأكثر أكواٍخ من يَُرى وما أوغندة، يف كما الطويلة القرون ذوات
بلطٍف الرتاب يرتفع وحيث النهر، من الغاب تقرب حيث الشمال ويف تفرًُّقا، فأشدُّ َمْوٍز
النيل، من لرتتوَي الوعول مجيءَ تُبِرص الكونغو ملياه القاسم الخط باتجاه الغرب نحو

فاف. الضِّ طول عىل تعدو ْمِر السُّ الُكونُْغونِي ِقَطاَع وتُبِرص

البقر. صوَت صوته يشبه مائي طائر األنيس: 10
.Classique 11

صغري. كساء الوزرة: 12
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الطيبة الواسعة األنهار لحياة عدوٍّ أكرب هو الذي وَّان الصَّ ويبدو بغتًة، الوادي ويَِضيق
عرضه يبلغ مضيٍق يف الصخور بفعل الرَِّيضُّ النيل ويتقبَّض السفن وتتوارى مجدًدا،
بفعل درجًة تسعني نحو الشمال إىل الرشقيِّ اتجاهه من فجأًة النيل وينحني مرتًا، سبعني
ُطُفولته، يف كما َسيْل إىل ل ويَتََحوَّ الدوافع من سلسلٍة نحو النيل وينقضُّ أيًضا، الصخور
وهو جبيل، نهٍر كمجرى عمًقا تَاه ِضفَّ وتعلو ويُثرِيه، فيَُعزُِّزه الرشق من آخر سيٌل ويأتيه
تزيد مسافًة االسم لهذا صاحبًا يظل وهو ِنُموله، بعد الجبل، بحر أي االسم؛ هذا يَْحِمل
يُضَغط والنيل العرض، من التاسعة الدرجة حتى كذلك يبقى وهو كيلومرت، سبعمائة عىل
الشالالت يف مرتًا ١٥٠ من أكثر له يكون فال مرتًا، عرضعرشين ذات مساقَط يف جديد من
السهل إىل فينزل نفَسه يقاِتل رجٌل كأنه يَْظَهر املؤثرة الصائلة عزلته يف والنيل التالية،

ُمَعْرِبًدا. نهًرا
مثَله ترى ال الذي — الجرس وذلك التحول. بذلك إعالًما طبيعيٌّ جٌرس ِنُموله يف وقام
يستطيع ما اإلحكام من وهو املائية، النباتات من مصنوٌع — يحتمل ما عىل آخر مكاٍن يف
ما ل التأصُّ من جذوره بلغت وقد األخرى، إىل تني فَّ الضِّ إحدى من عليه يمر أن فيٌل معه

فيضان. خرَّبَُه أن بعد عليه كان ما إىل نفسه تلقاء من به عاد
وبذلك يََراها، التي الجبال آخر هي منها النيل يأتي التي الجبلية االمتدادات وتلك
يف وينتصب َسرْيه، بتعيني والسهل واالتَِّزان العقُل ويبدأ الطائش، الهائج شبابُه ينتهي
وعٌر صعٌب منعزٌل مخروطيٌّ تَلٌّ للِمالحة، صالًحا فيه النيل يصبح الذي املكان يف ِرَجاف،
الزاهي بأسلوبهم األصليون البالد سكان ويُفرسِّ َفتَاءٍ، أُُفوِل إىل ورمًزا لجبٍل تذكاًرا كَهَرٍم
محلِّه إىل الريح فَحَمَلتْه التحتانيِّ املجرى عىل كان إنه فيقولون: تَُهزُّه التي الزالزل أمَر
يف رغبًة وحني حني بني الناس هؤالء ويَتََحرَّك اآلدميون، وُدِفَن البهائم َفَهَربَِت الراهن

الِقَطاع. عن وبحثًا الخروج
الزَّبَد ُجَرز13 بقايا من — الَهَرم ذلك سفح يف — هنالك يبدو وما هنا، يبدأ والسودان
الجبال من 14 ِغْريَنًا النيل ويَحِمل الحني، هذا حتى جريانه يف النيل هيجان بدرجة فيُذكِّر
ومع امَلَطر وقت الَخَطر احتمال مع ولكن مستواه، ذلك ويَْرَفع فاف الضِّ عىل اآلن فيضعه

الحزمة. وهي الجرزة، جمع الجرز: 13
يابًسا. أو رطبًا األرض وجه عىل فيبقى السيل يحمله الطني الغرين: 14
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النيل عىل تشتدُّ العاصِف املايض ذكرى أن والحقُّ ُغْدران، وتَرِك طوفاٍن حدوث احتمال
الحارض.

٥ الدرجتني بني كذلك النيل ويظل وُجوبَا، ِرَجاف من للمالحة صالًحا النيل ويصبح
وعىل هم، ما وقليٌل ماهرين، َربَاِبنًَة ذلك ويتطلَّب كيلومرت، ألفْي نحو أي الَعْرض؛ من و١٨
وأن والُكثْبَان، والُجَزيَْرات والضحاضح16 البطائح بني من األضواَج15 يَتْبَُعوا أن الرَّبَاِبنَة
تتقدمها التي األوساق17 سفن من وثالثًا ناحية كلِّ من بالباخرة املربوطة الزوارق هوا يوجِّ
ُدنُقلة أهل وبعض العظام، األطواف18 من رضبًا يبدو صغريًا أسطوًال أي تَُجرُّها؛ التي أو

نهار. ليَل ذلك عىل يَقِدرون الذين هم أسوان أهل من الشمال نُوِبيِّي بعض أو
أمام مساءً يمرَّ أن املفاجئة ِنُمولِه َعطفِة مساقط من صباًحا َوثََب الذي املوَج ويُمكن
وراء متواريًا املحرتِق ْهِب السُّ بُدَخان الَعبُوس الشمَس يشاِهد وهنالك األول، ِرَجاف َهَرِم
إليها يَنُظر وُكدرٌة19 نوٌر واملاءَ السماءَ ويتناوب نارنجيٍّا، تحتها ليَْظَهر البنفسجية ُحب السُّ
إىل باألسود َمُشوبًا ورديٍّا أزرَق يكون أن بعد اللون ل ويتحوَّ الحسد، بعني بُنُْدِقيٌّ ٌر ُمَصوِّ
ُدَخاٍن من َحَلٌق بالشمس ويحيط ُمْخَمِيلٍّ، أسود إىل ثم بَْجيلٍّ،20 فإىل َقْصِديريٍّ واضٍح أخَرض
َعْربَ فتطري الفجر، يف كما املوَج، وتسابق لها، المع ُشَعاع آخَر وتُلِقي بُزَحل يحيط كما أسوَد
قوائَمها ًة مادَّ بيٌض بالشني الهادئ النهر حول وتحول الربي، البطِّ من عصائب ُقرِصها
الزعفرانية الصفر األشعة ذاِت السماء يف رأسه غامًسا الطريان يف اإلِِبيُس ويأخذ وراءها،
ُشقَرة تحت صائًحا وكره إىل اإلوزُّ ويَرِجع رويًدا، رويًدا ُزرقة إىل ضاربًا ِظالٍّ تكتسب التي

الَغبَس.21 مع األوُل السماء نجم ويبدو السماء،

النهر. منعطف وهو الضوج، جمع األضواج: 15
القعر. القريب أو اليسري املاء وهو الضحضح: جمع الضحاضح: 16

َوَسق. جمع وهي األحمال، األوساق: 17
فتصري كذلك تشد خشب قطع أو بعض إىل بعضها ويشد فيها ينفخ قرب وهو الطوف، جمع األطواف: 18

األثقال. عليها تُحَمل أو املاء يف عليها فريكب سطح كهيئة
والغربة. السواد إىل ومائًال صاٍف غري كان ما األلوان من الكدرة: 19

وحمر. بيض أزهار ذات شجرية البجلة: 20
أوله. من الليل ظالم الغبس: 21
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نقيًقا الضفادع وتَِنقُّ قبل، من أكثَر القصريُ الرِّعاءِ كأل ج ويتموَّ قليًال، النسيم ويرتفع
الُقوت، وقت لحلول النهر من الغريب بدنه ويَربُز أحيانًا، الظالم يف املاء بقُر ويَُخور موزونًا،
زئرٍي، بال األسد ويَِصُل املناهل عن األوعال وتَصُدُر الَعتََمة وتَُعمُّ ُسُدوَله الليل يُرِخي وأخريًا

الطويل. بذَنَِبه الهواء ضاربًا النيل ماء من ويرشب
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واملاء، األرض بني الليل يف بُِدئَ الذي الرصاع إىل النهر ُجرَّ عاد ما إذا والنهار النهاُر، يعود
يكون النيل ويكاد بأرسه، البلد مصري وتقرِّر مصريه تَُعنيِّ التي املناقع ِمنطقة النيل ويدخل
يكون أن من أكثَر لَغِديٍر أساسيٍّا رشيانًا شماًال العارشة الدرجة إىل الخامسة الدرجة من

نهًرا.
من العارشة الدرجة حول َجْريه إتمام إىل النيل اضُطرَّ لو يَعَجَب أن ألحٍد كان وما
وما الُغُدَر،1 مغادرته حني مجراه ثُلُث سوى مجاوًزا يكن لم النيل ولكن الشمايل، العرض
مؤخًرا، والناُس العنارص، مكافحته يف له مغامرٍة أعظم هي وتلك الَفتَاء، كامل يكون فتئ
الناس فإن هنا النبات وليَد السدُّ كان وإذا منه، سيستفيدون النيل، مشيب قوة يف والناُس

الحجارة. من سيصنعونه
والريح أبًدا، لهما حليفًة الريح تكون وال واألرض، املاء بني اع الرصِّ هذا يف ِضْلٌع وللريح
وهل الحال. هذه يف حتى البادئ معرفة وتَصُعب بينهما، العداوة تُْغِري وهي تحرِّضهما،
قبل؟ من أكثر ع التجمُّ إىل النهر األحوال تُكِره وهل بطائح؟ إىل التحول األضواج ل تسهِّ
ويَِضيق املوسمية الرياح من بضغٍط الرشقيَة ِضفتَه يرتك النيل أن هو فيه َريَْب ال والذي
الروافُد تَِجد وال الناحيتني، من انحدار كلُّ ويزول األقماع،2 من منحنية سلسلٍة يف فوره من

معناه. مر وقد الغدير، جمع الغدر: 1
عىل وتُجمع بالُقمع، تُعرف التي وهي السوائل، فيه فتصب اإلناء فم عىل توضع التي اآللة شكل عىل أي 2

أقماع.
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إىل اآلن حتى ُوِجَد الذي النهري النظام ل ويتحوَّ وبحرياٌت، أحواٌض منها فتتألف منفذًا لها
. َعدٌّ يُحِصيها ال َقنََواٍت يف متواٍر الريح إىل مرتوٍك تقريبًا، جاٍر غرِي ملتحم، غري مائيٍّ عاَلٍم
املاء اصطراع ترى لها ِدعامًة َوَجَدْت إذا بنفسها وتشتدُّ تنترش الفوىض أنَّ وكما
حياًة يقيض كان نهٌر، غاب وإذا تراب، ِمَزق هي التي الجديدة بالجزر يستقرُّ واألرض
صالِته ينظِّم ما كلُّ يُْلَغى بحٍر كأمر أمره كان تُحَىص ال ُقِنيٍّ يف ضفتيه، بني منتظمة
النباتات هذه وتكوِّن والَقَصب العشب من حًمى يف تُوَجد واملناقع قواننَي، من باألرض
األعىل النيل أمر هو وهذا يًا، متعصِّ واألعوام األيام مع فيغدو لها َحدَّ ال زيادًة يزيد ًدا3 َرسْ
هذه تَِقُف مثلما قارٍب لكلِّ مانًعا حاجًزا تبدو املاء من البارزة الِبكُر واأليكة قرون، منذ

البطائح. مكافحة يف والحيوان الرجال من َهَلَك ما أحٌد يَُعدَّ ولم فارس، أيَّ األيكة
وانبساُط له ِضفاَف ال الذي األصيلِّ النهر انبساط هو البلبلة هذه مصدر أن يف ريب وال
أيام ُمعَظم يف البلد هذا جميَع املاء ويسرت الزََّراف، وبحِر الغزال بحر العظيمني: رافديه
تقع األضالع متساوي مثلٍَّث يف وذلك مربَّع، كيلومٍرت ألَف ستنَي نحو ِمساَحِة عىل السنة
من الخرائط يف وما شماله، يف الغزال وبحر الُجوِر وملتقى ومالكال َجنُوبه يف ُمنُْغَلة
عىل مساحتها تزيد التي البقعة تلك يف العنارص فوىض عىل كبرية َداللًة فيدلُّ صحٍة عدم
أخرى إىل سنٍة من يعدِّلون الجغرافيون ينفك وال مرٍَّة، ونصَف واحدًة مرًة سويرسة مساحة

وبور. الدو بني أي الشمايل؛ العرض من والسادسة الخامسة الدرجتني بني خطوطهم
َمَصبٍّ وجود عن باستمراٍر املتحولة النهر مجاري تجاه الجغرافيون هؤالء ويتساءل
الجزائر بعض كون عن أو كثريًا، فيه يَُشكُّ الذي الُحْمر بحَر كونه عن أو العرب، لبحر ثاٍن
وبعض الكيلومرتات، من املئات طول عىل وجزٍر أنهاٍر حول الجدل وهنا متحركًة، أو ثابتًة
إحدى إىل وينتهي تماًما يَِغيب وبعضها أحيانًا، بالنبات يَُسدُّ وبعضها أحيانًا يُفتح القنوات
التقاط الطائرة بغري يمكن ال واآلن َقطُعه، يتعذر ما العظيمة املسافات ومن النيل، سواعد

سنني. عرش يف تتغري كبرية لقناة صورٍة
تستقرَّ أن القطع هذه حاولْت ِقَطًعا منه وَفَصَل الرَّْخو الرتاب عىل الفيضان َهَجَم وإذا
ترابًا القطع تلك القت وإذا مثًال، الشفري4 انهيار عند ته وردَّ املاء وكافحت آخر بمكاٍن

الحلق. وسائر للدروع جامع اسم الرسد: 3
أعاله. من الوادي ناحية الشفري: 4
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ع ويتجمَّ الِبكر، الغابة يف كما األسفل ومن األعىل من غديٌر ن تكوَّ املاء يحِفره ال صلًدا5
نابتٌة أعشاٌب به فتمتزج آخر ُطحلٍُب تكويَن رطوبته وتستلزم الُحَفر، بعض يف الطُّْحلُب6
املاء فتطرد ويُثَبِّتها األرض يف بالتدريج املتكاثف النبات هذا ويغوص الربك، هذه َوَسط يف

الِربكة. وتتوارى
العرب يسميها كما — األسداد أو الحواجز وتلك العائمة، النباتية الُكتَُل تلك وتسدُّ
مجرى املنعطفات، حتى يِّقة، الضَّ املمرات حتى واملجرورة الجريان بقوة املضغوطة —
املجرى وتَِقُف العمق قليلِة جانبيٍة بَقنَواٍت مرٍَّة غريَ واالنعطاِف االنحناء عىل وتَحِمله النهر
أين واآلن جهة، كل نحو والتكاثر النموِّ يف تأخذ التي بالجذور الطني يحيط ثم األصيلَّ،

النيل؟ أين واآلن النهر؟
البحريات ماء ب ويتشعَّ واحٍد، آٍن يف وهنالك هنا موجوٌد املسحور، كالرجل والنيل
وأحواض، وِبَرٍك وبحريات ُخلجان ويف ملتوية قنواٍت يف ويتشتَّت القمر جبال بلِد يف الكبرية
أمتار، ستة عىل يزيد فال أُخُدوده ش ويتكمَّ كيلومرتًا وعرشين خمسًة العرض من ويبلغ
منه يتحرَّز ال ما اللِّني من بالغٌة مسارب تتألَّف املشتبك بالعشب املستورة املاء مجاري ومن
املاء وأبقار األوعال أفخاذ دقة وتُسِفر برسعة، اغرتز ثقيًال كان كلما والحيوان الحيوان،
هو وحَده والنمل ، فيزلُّ أحيانًا يَِضلُّ بالٍغ َحذٍَر من الفيل به يتَِّصف ما وعىل هالكها، عن
والزنجي املياه، ارتفاع من ذلك فيحفظه أقداٍم ثالَث َقَراياه7 الرتفاع الَخَطَر يجتنب الذي

املناقع. إىل الشمايل الصائد يجتذبها كما البقاع هذه إىل الطريدة يرد
8 الُخثِّ بحقول هذه املتلبِّدة البُُسط أنواع وتذكِّرنا هذه، النباتات أخالط وتذكِّرنا
ويتكرس يَتََفتَّت الذي الشمايل ِبَجِليد أو كولنبس، كريستوف عنها حكى التي الخرافية
هبَُّة هنا تكفي األحيان بعض ويف الربيع، شمس تُِذيبَه حتى األنهار حواجز عند ويتجمع
يَهِلك املاء بقر إن حتى الِقَطع، هذه مثل عىل ِقَطاٌع هلكت ما أكثر وما يشء، كل لفكِّ ريٍح

الخادعة. النباتية الجزر هذه فوق جوًعا أحيانًا

اليابس. الصلد: 5
املزمن. املاء تعلو الخرضة الطحلب: 6

النمل. تراب مجتمع وهي القرية، جمع القرايا: 7
املاء. نبات الخث: 8
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بني الحرب نار انقطاٍع بال تُوِقد والتي ، تَِكلُّ ال التي الثورية الرِّيح عمل هو ذلك
ليلٍة يف وذلك األصيلِّ، النهر مجرى من معه تَْقِذف ما القوة من هي والريح واملاء، األرض
هي التي األخرى، الريُح هبت التالية الليلة حلَّت فإذا الُعشبية، األحواض أحد كتَل واحدة،
حريته، النيل واسرتدَّ إْربًا إْربًا يشء كلَّ ومزقت املعاكسة الجهة من الريح، لتلك عدوٌّ أخٌت
النيل رسعة وتزيد الخلف، إىل الريح دفعتها استقرارها وأراد الُجُزر عائَم النيل ضغط وإذا
وأمِس وروافده، النيل فيضانات تنشأ ثمَّ ومن األحيان، بعض يف أمثالها عرشَة الجبال يف
هنا. جديد من بحًرا الغد يف تَِجَد أن املحتمل ومن هنا، مرًجا تُبِْرص واليوَم هنا، بحٌر كان
يكثر وعندما للنهر، جديدة حياٍة مصدر هو الحاجز وهذا تلك، النبات كتل تموت وال
املنحلَّتان َواَلُة،10 والصُّ 9 الَحْمأَُة تَِقُف وعندما األسفل، ومن األعىل من ما مكاٍن يف الربديُّ
األنقاُض تَُجرُّ فجأًة، الحاجز هذا عىل عاصفٌة فتقيض جريان كلَّ الجذور، بني عتان املتجمِّ
التي املاء وأبقار والتماسيح األسماك عدُد يُحىص ال ومما يه، وتُقوِّ التايل الحاجز إىل بعنٍف
بفعل بليٌَّة تحدث اإلنسان لدى كما النبات ولدى الواسعة، األرشاك هذه يف وُخِنَقت أُِخذَْت
وقد تريد، كما وتسري العليا الطبقات تَظَهر حني عىل العميقة الطبقاُت فتَفُسد الفوىض
املضني اع الرصِّ ولهذا املرات، بعض يف أمتار خمسة االرتفاع من العشبية الكتل هذه تبلُغ
فتسُقط األرض يثري فالنهر ذلك، مع َخِصيبٌة نتائُج األعداء صغار من األلوف هذه ضدَّ
النهري، النيل يف هنا، تبديٍل من النهر ملجرى يتم وما ًدا، مجدَّ وتُْسَرت َدْوًما اليابسة أجزاؤها

انقطاع. غري ومن برسعة فيََقُع قروٍن، يف إال األخرى لألنهار يتفق ال الذي وهو
واملاء الريح — األعداء ويبدو سنة، ألفْي مدَة العنارص تجاه اإلنسان قوى وكرست
الغزوات جميَع النباتية الحواجز تلك ووقفت اإلنسان، إقصاء عىل ا ِرسٍّ متِفقني — والرتاب
كما طليًقا القرون تايل يف مجراه يُقهر ال الذي النيل ل وحوَّ ِنريُون، عهد منذ ُجرَِّدت التي

مراده. عىل حوضه نَظََّم
الخرتاق مارنو النمسوي ق وفِّ فقد النيل، عىل هيمن باشا أمني زمن يف األبيَض ولكن
وخرَّبت الخرطوم َغَمَرت التي األمطار بعد وهذا عاِمل، وبمائِة أشهٍر ستة يف السد ذلك
ولم سنتني، مدة االتصال ذلك النباتية األسداُد قطعت أن بعد وهذا ،١٨٧٨ سنة يف مرص

الطني. الحمأة: 9
البيرس. نواحي كناسة التصويل، يف ونحوها الحنطة من أُخِرج ما الصوالة: 10
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استوائية. غابة

املدفعيِّني تعاون من بد ال وكان ،١٩٠٠ سنة يف إال األصيلِّ السدِّ آخر عىل اإلنكليز يأِت
للمالحة صالًحا النيل لجعل طليعتها هو الذي والدين القوة اتحاد ومن املبرشين، وبواخِر

هذا. والنبات الطني عاَلم عىل ولالنتصار
وعن النهر مكان عن الخرطوم بعد النيل منبع نحو يسري الذي املهندس ويبحث
كأل َحْرق املهندس ويُريد والشفري، الُجُزر خلط خشية وذلك يشء؛ كل قبل ضفافه
خطة اتخاذَ ويرى بسفينته، الخطر وإحاطِة الريح دوران إمكان له ويَِعنُّ الجزيرات،
منبع نحو املتجهة بالسفينة ووصلها بالحبال وربطها األعشاب يف األوتاد بَغْرز الهجوم
قوتها، بجميع تتقدم ثم فمقداًرا، مقداًرا اآللة وتُِرسع رويًدا، رويًدا اآللة وتَِسري النيل،
ويَظَهر مىض، فيما األسناَن تقتلع كانت كما السدِّ من ِقَطًعا مقتِلعًة دورٍة بنصف وتقوم
شدِّ معرفة يف املهارة تَتََجىلَّ وهنا رجال، ثمانيُة أمسكها ولو أحيانًا األوتاد من أقوى النبات

وإرخائها. الِحبال
املناقع كانت أو مستعصيًة قديمًة الجزر وكانت كاٍف غري املعاكس الَجَريَان كان وإذا
ويدخل الجذور، وقطع قصريٍة بسيوٍف العشَب وَجزَّ مربَّعات إىل املهندس َمها قسَّ عميقًة
بالسكاكني النباَت ويهاجمون وطينًا، عرًقا ويرَشُحون الصدور، حتى املاء يف زنجيٍّ مائة
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للربديِّ سوٍق بأقوى تعلَُّقوا اشتدَّ ما إذا السيَل ولكن األسفل، من وباملعاول األعىل من
عىل وذلك املفصولة، نصف املربََّعات تلك السفينة تقتلع وهنالك بها، الُقلُوس11 وربطوا

منهوكني. ظهره عىل ويرتمون املركب ويصعدون برسعة أوتادهم الرجال يحلُّ حني
مرتٍخ مربٌع ينفصل إذ الراحة؛ من بحر يف كلٌّ يَغَرق وفيما باألخطار، الليل ويأتي
أن أحيانًا يحدث ومما بذلك، الحصن ويُْحَرص الباخرة نحو الريح فتسوقه التيار ضدَّ
ويطرحها الباخرة بها ويَصِدم الُجُزر من صغرية قطًعا فيقلع بغتًة بقوَّتِه النيل يشعر
بُسكان12 ويُحاط الِعَجال وتَْعَوجُّ السالسل وتُقَصم املرايس وتُكرسَّ وراءه الزوارق عىل
فتتألف الحواجز بعُض أَُخَر مراٍت يف وتلتقي ِغيَار، قطعة فيه تُوَجُد ال بلٍد يف السفينة
بخمس أشهر ثالثة يف كيلومرتاٍت ثمانية ُروا َطهَّ قد واإلنكليز السياسة، يف كما كتلٌة منها
من الرغم وعىل هائجٍة قبائَل وبني اتِّصاٍل وعدِم َفْحٍم عدم مع نوبيٍّ أسري وثمانمائة بواخَر

ى. والُحمَّ والبَُعوض األخطار
صلٍة غري من الطويل السري ذلك أثناء يف النهر بأهواء البُرص يمكن ال أيًضا واليوم
ذواِت النباتات من كثريًة مقاديَر مفاجئٌ فيضاٌن َفَصَل مضت سنواٍت بضع ومنذ بضفافه،
َة ُمدَّ شاْمِبه من بالقرب النيَل فحارص أضواٍج إىل َفَدَفَعَها أهواٍر13 من القصرية الجذور
مائة طولها قناٌة حفرت يُْعَمل؟ أن َوَجَب وماذا كيلومرتات، ثمانية طول وعىل أسابيَع ثالثِة
الَّتْفِريخ من النبات وبََلَغ املناقع، يف املاء َضيَاع وتقليِل الزََّراف ببحر النيل لَوْصل كيلومرت
فقد األخرى القنوات وأما للمالحة. صالٌح أمتار ثمانية عرُضه مجًرى غريُ معه يَبَق لم ما

سنة. عرشين من أقلَّ يف بطائَح إىل َلْت تََحوَّ
إن واحد؟ عاٍم جفاِف بعَد املنعزلة الشَجرْيَات بعض مقام صغريٌة غاباٌت قامت ولَِم
عىل جاٍر ماءٍ أو بأهواٍر ُمَغطَّاًة األرايض هذه بقاءِ مع ولكن َفة، امُلَجفَّ األرايض يف الكأل بُذُور
مستوى الفيضان أدوار يف معه جاوزت ما برسعٍة العظم من النباُت وبََلَغ نََمْت العموم،
النبات، نموِّ أرساُر سنٍة كل يف املالحة تَُعاِرُض وهكذا والحياة، س التنفُّ عىل فداومت املاء
تتغلب كما َغار الصِّ أعدائها من األلوف تنترصعىل تَْفنَى ال التي الحيوية النهر قوَة أن بَيَْد

ضخم. للسفينة حبل وهو القلس، جمع القلوس: 11
دفتها. السفينة: سكان 12

فتتسع. وأجسام غياض مياه إليها تجري البحرية وهو الهور، جمع األهوار: 13
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فإنه الصحراء، يف سالمته يَِجُد النيل كان وإذا يُْغَلب، ال النيل كان وإذا املناقع، أخطار عىل
يف مَرص ومستقبل مستقبَله الضياُع هذا فيُعنيِّ اإلسفنجة هذه يف غزيًرا ماءً ذلك مع يَْرتُك

نفسه. الوقت
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حيث نادرٍة أماكَن يف إال النهر من اإلنسان يَْدنُو وال منعزلٌة، النيلية َحاضح الضَّ ِمنطقة
الحيوان جماعات بعَض تُزعج ال الراكدة الجارية املياه وهذه تماًما، جافًة فة الضِّ تكون
تلك يف الَعيْش عىل واألنواع الجماعاُت هذه وتستمر عاداتهما، يف الحيوان أنواع وبعَض

فيها. مكانَها افات والزَّحَّ والطيوُر األسماُك فتَِجد املياه،
مسكونًة األرضالثابتة من واسعًة مساحاٍت َشاْمِبه إىل املمتدِّ الجنوبيِّ القسم يف وتََرى
حتى العرض الكثرِي مجراه ِضمَن يظلُّ — القوة بعَض القويِّ جريه مع — والنيل نسبيٍّا،
البلد ويتحول ومنخفضة، رحبٍة بجزائر ًعا مرصَّ ذلك بعد تُبرصه والنيُل الفيض، حني
ثَُالث،1 لة امُلَفصَّ الخرائط يف إليه فيَُشار َعَجٍل عىل نادًرا النخُل ويغدو ُسْهب، إىل املجاور
خمسة بني عرضه ح يرتجَّ واٍد يف أضواًجا الغرب ناحية من بُوَر بجوار النيُل ويؤلِّف
التالل بعض يبتعد الغرب ويف والوادي، املجرى ويستغِدر كيلومرتات، وعرشة كيلومرتات
يْز الُجمَّ ورأس ْوم2 والدَّ نْط السَّ ظلُّ ويكون عليه، كانت مما أوسَع الُجُزر وتصبح بعض، عن
فاف الضِّ من بالقرب الزنوج أكواخ عىل ْفر الصُّ البَُقع وتلمع ة، الجافَّ األمكنة آيَة امِلْغيَال3
ويخطف سمًكا الزنجي ويَْصطاد املاء، إىل الِقطاع وتُساُق آخر، َطْوًرا البلد داخل ويف َطْوًرا

املذبوح. املاء بقر لحم الشمس تحت ويعلِّق

واملؤنث. املذكر فيه ويستوي منرصف، غري وهو ثالثة، ثالثة ثالث: 1
النخل. يشبه شجر الدوم: 2

الظالل. الوارفة األفنان امللتفة الشجرة املغيال: 3



النيل

حتى نُو، بحرية حتى التامة والعزلة الُغُدُر تسيطر بُوَر من التحتانيِّ املجرى ويف
يَُرى الطائرة ومن عٍل، من إليه نُِظَر ولو واضًحا األثر وليس الشمال، من ٥٠٠ الكيلومرت
وُغُدٍر وببحرياٍت جانبية بأذرٍع ُمخطٍَّط أبيض بطنٍي محاٌط 4 آُجرِّيٌّ أحمر متموٌج وجٌه
بعد وعىل الغرب، ويف خفيفة. إثارًة والربدي الَقَصب يُثرِيه بحٌر يَُرى ُخَرضة، إىل ضاربٍة
من ٌب َرضْ يَْفِصل الرشق، يف مما أكثَر الُغدراُن تَنَخفض حيث النيل، من كيلومرتات عرشِة
النيل حوض بني القاسم املياه خط من اآلتية الغزال بحر مناقع عن املناقَع هذه نَام5 السَّ
. الُعلُوِّ من مرتين ُمنَْحَدر إىل القارَّة لنصف الجوهري الخط هذا ويَئُول الكونغو، وحوض
هي الفحمية وبالنُّثَارات السنوية ْهب السُّ حرائق بَرماد دة املسمَّ النفطية األرض وتلك

الكأل. بلُد
وال سنة آالف ستة وتَُمرُّ بالخلود، الفراعنة عىل ِليُفه أنعم وقد للربدي، َدارة والصَّ
وكان ومساوئهم، مآثرهم عليها نََقُشوا التي الغرانيت صخور كمقاومة يقاوم الربدي يزال
العبيد يَْجِدفه فيما مرص فراعنة ظلها من يمر التي الشجريات تلك سوق حفيُف يُسَمع
يشبِّكونها عصائب يف النبات ذلك لُبَّ يَْقَطعون آخرون عبيٌد وكان الحربية، قواربهم من
تلك يف تَُسجل عاليٌة جماعٌة العبيد ومن ِليِفيَّة. أوراًقا منها ليجعلوا ويَصُقلونها ويُشدُّونها
التي األموات بيوت إىل اللفائَف تلك تنقل رابعة طبقة العبيد ومن الفراعنة، مجَد اللفائف
— َمنَح النبات وهذا األمر، نهاية يف بعبقريتهم حلِّها ثم نبشها، عن البيض ُفُضول أسفر
بعد أبديٍّ جاٍه إىل بها يَطمئنوا أن العالم هذا أقوياء أراد التي الصابرة األوراق أُوَىل — إذن

اليومية. املالذِّ من تََعٍب
تََموُُّجها يوِجب ًة ُمْدَهامَّ صغريًة غاباٍت الربديُّ ويؤلِّف أمتار، ستَة الربدي ارتفاع ويبلُغ
وتحت املاء طرف عىل الالمعة الُخْرض األَْشطاء6 تَْخُرج وعندما منسِجًما، لطيًفا منظًرا الدائم
عىل رءوَسها ُمظِهرٍة غريَ َفق الشَّ وقت البكر الغابة ظلِّ يف النبات بهذا متصلًة النبات قديم
وتصوِّت وتُدوِّي ترتجُّ التي الكتل تلك من تخرج نباتية حياٍة بُربُوز يُشَعر بعُد سنابَل شكل

ريح. َهبَّة أصغر عند دوًما

القرميد. وهو ، اآلُجرِّ إىل نسبة اآلجري: 4
البعري. ظهر يف حدبة السنام: 5

الشجر. أصول حول خرج ما وهو الشطأ، جمع األشطاء: 6
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الرَّْوعة من عاطًال ُوِجَد كالَخيُزران الكبرية وِق السُّ ذو الفيل كألُ بالربدي ِقيَس وإذا
كامُلتََحدِّي. ْمَر السُّ وأزهاَره امُلذَرَّبة7 أوراقه ناصبًا ُمِثريًا رُجولِيٍّا

معقوفة وظروٍف طويلة شعور ذو منريٌ أخُرض فرٌو ومكان مكاٍن بني األرَض ويكسو
الزنوج يسميه الذي وهو وف، الصُّ أمِّ باسم التوراة يف ذكره َوَرَد الذي وهو قصرية، غرِي
األرض تكون حيث العمق من يشءٍ عىل يكون الذي املاء يف النبات هذا وينمو القطن، أمَّ

مستوية.
أكثَر صغريًا شجًرا النبات هذا ويَْظَهر رابع، مائيٌّ نباٌت ذُِكَر ما جميع عىل ويسيطر
فيضاَن تَسِبق النمو رسيعُة حقيقيٌة َغيَْضاٌت َجرْيات الشُّ هذه من ويتألَّف كأل، ظهوره من
ِثَخُن النبات ولهذا املياه، أعىل فوق وقت كلِّ يف تَربُُز أمتار، ستَة مستواه تجاِوُز رسعًة، النيل
ذو وهو ، ليفيٍّ ولبٍّ إسفنجيٍّ َخَشٍب ذو وهو ارتفاًعا، زاد كلما يستدقُّ وهو اإلنسان، َعُضد
األزهار ذاُت امُلَعرَِّشات به وتُِحيط امُلْستَِحيَة،8 يف كما مبعثرة وأوراٍق االنحناء خفيفة أشواٍك
ما ة الِخفَّ من البالَغ َطوَفه منه الزِّنجيُّ يُنِشئ الذي الَعنْبَج هو وهذا جانب، كلِّ من الزُّرق
خمسَة معه يَْحتَمل ما القوة من والبالغ كتفه عىل يَحِمله أن معه الواحد الرجُل يستطيع

رجال.
املفرضة، أو واملصقولِة الثابتة، أو العائمِة ْحَضِح الضَّ نباتات عاَلم ذلك إىل وأضيفوا
العاَلم وحيِّ الصفراء القايض ولُقَمة وبالبَْجَلة األزرق بالنِّيلُوَفر ببعٍض بعُضها واملتصِل
ُمَخطَّطٍة ٍط ُرشُ إىل واألنهار مروٍج إىل األحواض بها فتتحول املائية واألُْشنَة الشكِل ْمعي الشَّ

بنُُجوم.
من وغريها العصافري َصْوُت يستوقفكم نمطيٍّا استواءً املستوي املنظر هذا ويف
َمنَْغال من التحتانيِّ باملجرى املناقع َمْدَخل ويف وَقِضيِضه، الكأل َحِفيف من أقلَّ الحيوانات
ما الشجاعة من ليسا سنًة عرشَة خمَس منذ األفيال من زوجان يسكنها جزيرًة تُبِْرص
وداسا التَُّهَما وقد َصغريان، الزوجني ولذَينَك ِضيِقه، عىل املكان هذا يف النهر معه يَْعُربان
فكأنهما أسبوع، كلِّ يف واحدة مرًة هنالك من تَُمرُّ التي البواخَر يشاهدان وهما يشء، كلَّ

الدنيا. يف فريدة حيواناٍت حديقة يف متطوعان أسريان

الحادة. املذربة: 7
ورقها. انطبق ملستها إذا نباتة املستحية: 8
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من قليلة أنواٍع غريَ الضحاضح منطقة يف تََر لم التحتانيِّ املجرى يف أوغلَت وكلما
غريبٍة. طبائَع مع ولكن املخلوقات،

يَقِرض فهو الالتينية، يف كما بامُلَقدَّر تلقيبَه أعماله ُغ تُسوِّ الذي األبيض النمُل فهنالك
يَحِفر وهو السياسة، ُمحِرتيف بعض يَصنَع كما ه يََمسَّ أن قبل ُره يَُكدِّ وهو يَِجد، ما كلَّ
الشجر عن فضًال فريستُه والرَِّزُم بالرتاب، يَسُرته أو له نفًعا هالَكه يودُّ ما تحت دهاليَز
تُنَسف فال أحيانًا أمتار أربعَة ارتفاُعها يَبلُغ تالٍل يف بقاياه وتُحفظ والصناديق، الل والسِّ
تلك شمل تََفرَّق ماتت فإذا َمِلكته، بقتل إال النظام هذا عىل يُْقَىض وال باملتفجرات، إال

ا. تامٍّ تََفرًُّقا األرض9
هم والعدوُّ مكًرا، منها وأعظَم ذكاءً منها أقلَّ عدوٍّا الحيوانات لتلك ترى ذلك ومع
َقَراياها من تَخُرج األَرض أن يَعِرفون والزنوُج لها، أكًال الوالئَم يُقيمون الذين الزنوج
وتَخُرج املطر نزوَل سماَعها الحرشاُت هذه فتظنُّ ، التَّلِّ فوق بلطٍف فيَُطبِّلُون املطر، عند

الَحَساء. تتذوق ِزنجية أرسٍة ِقْدٍر إىل حاٍل يف األمُل وينتهي منها، األلوَف ويَلتَِقطون
الطني يف ممرٍّا له َحَفر ما إذا وهو النهر، ِضفاف عىل الثُُّقوب يف الحوت َدِبيُب ويعيش
من هذا هل الزنوج وال العلماء يَعِرف وال كالثعبان، 10 وَفحَّ والحيوان اإلنسان عىل انقضَّ
تحت تَْدِفئ الضخمة بَّان الضُّ تُبِرص ِة الجافَّ األرض أنوف وعىل الحرشات، من أو األسماك
من عدًدا أقلَّ ضحاياها كانت وإن والقرد، اإلنسان يف الرُّعب تُلِقي األفاعَي وتبرص الشمس

لها. البلُد يباِرك التي التماسيح ضحايا
شفرٍي عىل الَحرِّ يف ناعًسا حياِته ُمعَظم يَقِيض — محافظ ناٍد يف كعضٍو — والتمساح
فيه، للزُّلُوج11 حني كل يف مستعدٍّا املاء يف مرهوبًا الربِّ يف جبانًا التمساح ويكون ناتئ،
عيونُها وتبُدو األرض، إىل مستنًدا طويلًة دقائَق الحادُّ رأُسها ويظلُّ َفكَّيْها، التماسيح وتفتح
جالميَد. كانت لو كما بعض بجانب بعُضها ويستلقي الثقيلة، بأجفانها مستورٍة نصَف

خطٍّ عىل النيل إىل اتََّجَه وطورد مصادفًة النيل شاطئ عن التمساح ابتعد ما وإذا
الحرشات من َحذًَرا أشدُّ والتمساُح للدفاع، وتهيأ اإلبل تََطاُرق12 من بأرسَع مستقيم

الخصوص. عىل الخشب تأكل دويبة وهي األرضة، جمع األرض: 9
ِفيَها. ِمْن صاتت الحية: فحت 10

الزلق. الزلوج: 11
بعًضا. بعضها تَِبَع اإلبل: تطارقت 12
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عرش الثاني الفصل

عليه الخالق َفْضِل ومن يحتمل، ما عمره طول ِرسُّ هذا ويف منها، سمًعا أدقُّ ألنه األخرى؛
اإلنساُن يَبْلغ فبينما خيال، يتصوُره ال َمْهٍل عىل الزمن من له يتفق بما ونُُموُّه أجله امتداُد
ثم سنتيمرتًا ثالثني ميالده عند التمساح طول يكون ِوالدته بعد فقط قامته أضعاف ثالثة
َعَجَب، وال الحقد، أشدَّ التمساح عىل الكلُب، حتى ، الزِّنجيُّ ويَحِقد طوًال، أمتار ثالثة يَبْلُغ
والحمري، الجمال ويذبح يصطاد والتمساُح الناس، وجميع الحيوانات جميع عدوُّ فالتمساُح
ولكنها التمساح، تخاف ال التي هي وحَدها الثالثُة الطوفان قبل ما وِغيالُن أيًضا، والبالشنَي
الَجْمر، ومن والنَّْهش،13 النَّْخز من به يشعر ال ِلَما والتمساُح األعشاب، تأكل ألنها تُؤِذيه ال

يَْفنَى. وال يُْجَرح ال تجده

الجبل. بحر وادي

املستنقعاِت تلك يَسُكن وهو غرابًة، الطيور أكثُر وهو أيًضا، نفوٌر طريٌ مركوب وأبو
ذا رأسه يَنُصب وهو وبيٍض، ُخْرض انعكاساٍت مع ٌّ ِفيضِّ َرَماديٌّ وهو النيل، منابَع ويَسُكن
الُغْدَران، طيور كجميع واحدة ِرْجل عىل ويَِقف املعطوف ُعنقه فوق الحدِّ عىل الزائد امِلنْقار
رأَسه الطائر هذا ويَلوي مفاجئة، حركاٌت — دوًما املعتزل ِكس— الشَّ الكئيب الطائر ولهذا

تجرحه. وال فيه لتؤثِّر بفمها تناولته الحية: نهشته 13
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النيل

له فيصلح الُعنُق يف كُغدَّة الواسع الَجيَب ذلك ويفتح الثقيلني جناحيه ويَنُرش درجة ٣٦٠
الريح. نََفحات تُنِْعشها التي امُلتََعوِّقة املناقع حياَة وقٍت كلِّ يف ويأَلف منقاًرا،

مخنوقٌة أصواٌت هي وتلك مستمرٍّا، تبرصتََشنًُّجا تُبرصاهتزاًزا، َمِت الصَّ هذا أثناء ويف
َحِفيف وعىل البُقعة، تلك َسيَِّدة هي التي الَهَوامِّ طنني عىل ويَُهيمن البلد، برائحة توحي
السوِق ذات الغابة هذه ومن صقر، َغْقَغَقة أو الَربِديِّ فوق كبري باشٍق َصَحل14 العشب،

الفاسدة. واألسماك الجذور من ينبعث ما ُمْرهًقا نافذًا يتصاعد الُخرض
وتَِغيب األُُفَق، وتُنري دِّ السَّ حتى ْهب السُّ حرائُق وتنترش مساءً الَجنُوب ريح وتَُهبُّ
املستنقعاِت، وترتاُد املائية الطيور وتتحرك الَوِزينة،15 السماء تحت الَكِدَرة الحمراء الشمُس
وتطري ، األرجوانيِّ البحرية ِسماط خارَج ِفضية كبرية أسماٌك وتَِثب والقاق، القاونُد ويَهِبط
عن للبحث هذا املاء بقر ويستعد املاء، بقر خوار ويَتَِّضح الشمال، نحو اإلِوزِّ جماعاُت

. الربديِّ أيَكَة تُِيضء الالمعة الدُّود من األلوف عرشاِت وترى األَرضني، يف َمْرعاه
رويًدا، رويًدا والضفادع الليل يتساوق الغدير، ويف ، البنفسجيِّ َفق الشَّ نور وعىل
الليل َهَوامِّ إيقاع17 عليه يضفو يٍّ ِرسِّ َجْرس16 إىل دة املتجعِّ الربدي أوراق َحِفيف ويتحول
امُلرِسل الليل ألوِل ضياءٍ آخر عىل كثيًفا َضبابًا البعوض ويبدو ، الِجنِّ بصوت ويُذكِّر
بقلٍق تزقزق وهي املتأخرة الخطاطيف وترى الوطاوط، وتمرُّ ُصفرة، إىل ضارٍب ُسُدوَله18
تنام وأين الوَِعرة، النهر ضفة عىل ساكنًة البالشنُي وتظلُّ الليل، يف لها مأوى عن باحثًة
الجبال إىل تعود أن أفيجب الواسع؟ املستنقع يف اليابسة األشجار عىل أَفتَْجِثم الجوارح؟19

البعيدة؟
األعىل يف هنالك النجوم وتجري الهادئ، النهر ماء عىل الهالل أِشعُة تنعكس واآلن

األمغر. األفريقي هِب السُّ َلَهِب وفوق املتحرك الربديِّ وفوق

وخشن. بُحَّ صوته: صحل 14

الرزينة. الوزينة: 15
خفيه. أو الصوت الجرس: 16

وميزانها. موقعها عىل الغناء ألحان بنى املغني: أوقع 17
السرت. وهو السدل، جمع السدول: 18

كالباز. املفرتسة هي الطري من الجوارح 19
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الثالثعرش الفصل

مقتضيات َوْفَق قرون منذ أنفَسهم الناس أولئك ويَُكيِّف كالطيور، الناس أولئك يَِقُف
طويلو األعضاء ِنَحاف الرءوس صغار كاللقالق1 الناس وأولئك الغدير، كطيور املحيط
الفخذ ركبة عىل فخذًا واضعني منفردين البطائح يف وقوًفا ساعاٍت عدة َفيََظلُّون األفخاذ

األخرى.
الشعوب ألخالق تَِجد األبيض؟ الرجل هو من يُسأل: أن يمكن أو ؟ الزِّنجيُّ هو ومن
ولون القطرانيِّ بني ألوانها ترتجح التي لجلودهم كما واألنواع األشكال من السود والعروق
عىل والِبيض وِد السُّ بني الفارُق يَُعنيَّ أن يمكن أنه — ذلك مع — ويلوح اللبن، مع القهوة
الوثني والزنجيُّ البحث، لهذا يَصلُح الذي هو األعىل النيل يف الوثنيُّ والزنجيُّ النيل، ِضفاف
عليه، يحاِفظ لم توحٍش عىل َحاَفَظ البيض من والفاتحني يَّاح بالسُّ اتصاله من كان ما عىل
وروافده، النيل حول ويوجد قرون، منذ املتمدن أوغندة زنجي االستواء، خطِّ من بالُقرب
مساحة عىل مساحته تزيد بلٍد ويف الَعْرض، من عرشَة الثانيَة والدرجة الثانية الدرجة وبني
تَقِدر لم التي األساسية الخطوط ببعض احتفظ كثريٍة مالينَي من مؤلٌف َشعٌب فرنسة،
بفعل الخطوط هذه وتوجد أيًضا، النِّخاسة وال التبشري وال اإلدارة وال املالحة محوها عىل
ورسوٌم حروٌف تُوَجد كما لونًا، املتماثلة اإلنسان ُزَمر جميع ولدى بأرسه، العالم يف الزمن

حضارة. كلِّ أصل يف منقوشٌة

حديج. بأبي ويُْكنَى الحيات، يأكل وهو والرجلني، العنق طويل طائر وهو اللقلق، جمع اللقالق: 1



النيل

العرق إىل أي النيلية؛ السودان زنوج أرومِة إىل أمرها نعالج التي القبائل وتَُردُّ
أي والسادسة؛ الثانية الدرجتني بني والباري واملادي اللُّوِري هي القبائُل وتلك 2، الِخالِيسِّ
وحول التحتانيِّ النهر مجرى يف لُّك والشِّ والنُّوير نْكا والدِّ املناقع، وأوِل ألِربت بحرية بني

ُكوْسِتي. ونحو عرشَة الثانيَة الدرجة
مع بَُسطاء متحلِّلون أمالٌط3 أخالٌط هم الذين — الوثنيني أولئك جميع لنا ويكشف
وتلك طالحة، ونواٍح صالحة نواٍح من اإلنسانية الطبيعة يف عما انفعاٍل، وكثرِي تأمٍل قليل
القرون، غضون يف الحضارة حديد يَعِزقها4 ولم ها يَُشقَّ لم التي البكر الروح غابُة هي
السماء وبني والغيث، الشمس تحت الفطرية املشاعر تنمو الخالصة البكر الغابة هذه ويف
مثله، وتتنازع فتتعاون النبات، يتطلَّبها كالتي شديدة حرارٍة وضمَن والنهر، والسهب
البيض لدى مما وبروًزا حياة أكثَر األصوات وتظهر وضوًحا، أعظَم البرشية الغرائز وتبدو
املتصلِّب الَخِيلُّ املندفع الفردويس الرجل هو وذلك قليل، غري َصْقٌل عندهم لها اتفق الذين
َخْشيَِة غريُ جماحه يَُردُّ ال والذي بقدرته، والشاعر أَثََرٍة وعن ساذجة رغبٍة عن السائر
إليه يوحيان وكرٍم عطٍف من البيض أساطري ه تقصُّ ال ما إىل وهذا القبيلة، ورئيس األرواح

القريب. بمحبة
صالح، غري الزنجيَّ إن «أجل، بيكر: سواه من أحسَن النيل أهل بأحوال العارف قال
املالزمة الشهوات إن أجل، مماثلة. أحواٍل يف األبيض به يكون ما السوء من ليس ولكنه
القويَّ إن أجل، تطاق. ال التي عيوبنا من عاطٌل ولكنه هه، توجِّ التي هي البرشية للطبيعة
بعضهم يستعبد أجل، أوروبة؟ يف هذا غري األمر أترى ولكن تقتتل، والقبائل الضعيف يسلب
ناكرو الزنوج إن أجل، العبيد؟ امتالك عن األمريكيون وعدل َعَدْلنا كم منذ ولكن بعًضا،
أجل، ألوروبة؟ سائدًة الفضيلَة أترى ولكْن َكذَبٌَة، َغَدَرٌة الزنوج وإن أوروبة يف مثلنا الجميل
ليس ما الصغري الزنجيِّ ولدى ِذْهنًا؟ مستوانا إىل نرفعهم ال ِلَم ولكن بدنًا، أكفاؤنا إنهم

يَُروَّض.» ال الذي الِفْلو5 شأن بليًدا، أرعَن يغدو ثم الفهم، رسعة من أوالدنا عند

وأسود. أبيض أبوين من الولد الخاليس: 2
النسب. مختلطو أمالط: أخالط 3
املاء. منها أخرج األرض: عزق 4

السنة. بلغا أو ُفِطَما واملهر الجحش الفلو: 5
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عرش الثالث الفصل

علم عن بل اآلخر، بالجنس عرفاٍن عن بالحقيقة، ُطهره يخرس ال الرجل أن وكما
باللعب ولوٌع واألسوُد بساطته، الغني الزنجي حرمان عن والبخل الربح ُحبُّ يُسِفر باملال،
وحريته، وُكوخه بماشيته َولُوًعا يبدو ثم الرمل، عىل بالَحصباء6 فيَلَعب الصبا أيام منذ
يََضع يَرُقصوال وال بالَحَىص يَلَعُب ال — غنيٍّا أو كان قويٍّا — والرجل َمَرحه. بقاء مع ولكن
يخاف حريٌص وهو لالنتقام، ُمِحبٌّ خبيث َحِذر وحيٌد وهو رأسه، عىل العفاريت قروَن
بإثبات يُكلَّفون الذين األساتذَة وال — القساوسة يُعطي ال أنه غري األبيض، كالطاغية الَقتَلة
ثقافًة، العبد عن يزيد فال الغالب، يف كالطاغية هو القبيلة ورئيُس شيئًا، — القومية أهدافه

الكالم. فنِّ بغري هذا من يمتاز ال العموم عىل وهو
تُقدَّم الرئيس فإىل البيض، تَُساِور التي األسباب ملثل رئيًسا يكون أن يود واحد وكل
فيٍل وناُب نمر، وجلُد در الصَّ من قطعٍة أطيُب الصيد بعد يُقدَّم وإليه يريد، كما الِجَعة
هذه يف حتى الِغنَى بليَّة وتبدو ، حلَّ أينما كوٌخ له أُخيل ارتحل ما إذا وهو الخصوص، عىل
ما بكل التمتع عن عاجٌز امللك، أي والَغِنيُّ الطبقات، نزاع َدَركات أدنى هي التي املرحلة
األزواج كثري كان إذ وهو سلطانه، بتوريث املوت خدع يف جهده يبذل ينفكُّ ال وهو يملك،
كثري، ولٍد ذا كان إذ وهو ملتوس،7 ملذهب جهٍل وعن فائدته َوْفَق للعمل َحْمًال َطَمٍع عن
مرور إىل ُوصوًال تتقاتل والقبائل تتذابح واألَُرس ورثته، بني ألخيه األخ قتل إىل يؤدِّي تراه
من هم الذين نيام النيام تاريخ يف َوَرَد ومما أخرى، إىل قريٍة من األنعام8 من مئات بضع
من له كان آخر رئيٍس وِذْكر له إخوٍة ستَة الَغنْبَاِري َقتََل رئيٍس ِذْكُر البرش لحوم أََكَلة

املائة. بعد وعرشون واحٌد الحفدة
يتخلَّص لكي مهذبة صيغًة أيًضا، املطر وصانعو وَحَفَدتهم، امللوك أولئك أبناء وَوَجَد
ينبغي ال ما املقام ُسُموِّ من أنه أعلنوا مغٍص أو بصداع أصيب ما إذا امللك أن وهي منهم،
يحموه أن له وَحَفَدٌة أبناءٌ وحاول حياته عن امللك دافع ما وإذا وقتلوه، معه يمرض أن
كلٌّ يَخِدش أن وهو للسلم، صالًحا رمًزا ألفوا9 النيل وزنوج للذبح، أنفسهم هؤالء َعرََّض

يصنعون. األملان كان كما اآلخر دَم منهما كلٌّ يمتصَّ وأن ذراَعه، األمريين من

الحصا. الحصباء: 6
.(١٧٦٦–١٨٣٤) السكان عن بنظريته اشتهر إنكليزي اقتصادي ملتوس: 7

والغنم. والبقر اإلبل عىل ويطلق النعم، جمع األنعام: 8
وجدوا. ألفوا: 9
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عيش من أسهَل الراعي َعيَْش ترى وحده الرقُّ يلطِّفها التي الفوىض هذه مثل ويف
تستحوذ الشيوعيَة البدويني مناحَي تُبرص وهكذا بذر، ما يحصد هل يَدِري ال الذي الفالح
وهم حقوق، وال لهم مال ال عبيًدا الوجوه بعض من أولئك ويَُعدُّ أيًضا، مزارعني قوٍم عىل
ومتى بالجميع، خاصًة أموًرا والصيد املراعي لكون — ذلك مع — كجماعٍة دوًرا يمثِّلون
تحت القطاع من ٌب َرضْ تألَّف السهب وراء فيما بكٍر أرض عن للبحث القرية أهل ذهب

روسية. قيارصة عهد يف كما عنه وخارًجا امللك سلطان
تحقيق من هو فينا الهواجس يثري الذي األمر وهذا تمدنًا، األكثر هم البرش لحم وأََكَلة
وجٌه الغزال بحر من الغربيِّ الجنوب يف نيام وللنِّيام الَقَراِيب، ولدى الكونغو يف الرواد
وشفاه صغريٌة وأفواٌه مستقيمة وأنوٌف متكاثفة وأهداٌب متباعدة كبرية وعيوٌن ٌر مدوَّ
يمسون ال الذين الصيادين من هم النَُّهماء من جريانهم يَُعدُّهم الذين السود وهؤالء غليظة.
ته ِحصَّ منهم واحٍد كل فيشوي الربية الحيوانات لحم يف يرغبون وهم كان، أهيلٍّ حيواٍن أيَّ
ويصوِّرون املنطقة، تلك حمايل َخرْيَ هؤالء ويُحَسب يَشبَع، أن يريد كخبرٍي الخاصة ناره عىل
نظاٌم ولهم يومني، كلِّ يف مرًة الدهان هذا ويجدِّدون أجسامهم عىل ونجوًما أزهاًرا بامَلَغَرة10
العالقة وبصدق طبيعي بوقاٍر ويتصفون ألوروبة، االكرتاث كثريي وتراهم النظم، أقدم من

بالِقَرى. ويشتهرون
من كتحيٍة رماٍح حزمة قدميه عىل ويضع املتوىفَّ أبيه بيت يف الغريَب يستقبل وامللك
املوتى، ويحرتمون الَولُود األمَّ يُكِرمون نيام والنِّيام أبًدا، يذبحه وال مائدته إىل ويدعوه امليت
من وثالثًا الزانية، الزوجة بَنَاَن11 ويقطعون السارقني عىل شديدًة عقوباٍت ويفرضون
السبب يُدركون فال دقيقٌة، أولئك البرش لحم أَكَلة وطبائع بكًرا، يُْغِوي من ُسَالَميَاِت12
ال أنهم كما مقهوًرا، عدوٍّا أو باملوت َعرَّاٌف عليه َحَكَم رجًال يأكلوا أن لهم يَِحقُّ ال أنه يف
توابَل مع مسلوقًة برشيًة ِرْجًال ضيفهم إىل يقدِّموا أن لهم ينبغي ال أنه يف السبب يُدِركون

وفطاير.

به. يصبغ األحمر الطني املغرة: 10
األصابع. أطراف البنان: 11

سالمى. جمع وهي األصابع، عظام السالميات: 12
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«النانغ الغربية: أفريقية يف البرش لحوم أََكَلُة والِفرغُوم ، إنكليزيٍّ لرائٍد الِفرُغوم وقال
ال لنا، حيواٍن إىل املوت بعد تنتقل التي الخفية الروح هو وفيك، فينا هو موضع، كلِّ يف
أكل من نخشاه ما هنالك يكن لم إنسانًا أكلنا ما إذا ولكننا بقرة، نَذْبَح ال نحن إنسان، إىل

«. الخاصِّ نانِغنا
أكثَر عدوٍّ أكل يكن أفلم قسوتهم؟ عىل وكرامتهم ذوقهم مدى ذلك أناًسا نلوم ولَِم
أخيلة يف املناظر تلك حيًة تبقى أال سنوات؟ مدة خنزيٍر أو دجاج أكل من للطبيعة مالءمًة
يؤدِّي من افرتاسهم دون وحدها الحارضة العادات تَُحول الذين الحاقدين النصارى هؤالء

الراهن؟ الزمن يف اللذات بأعظم تمتعهم إىل تعذيبُهم
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يف نَنُْفذُ العاداِت وبتلك واألحباش، بالبيض االتصال مع تتغريَّ النيل زنوج عاداُت تكد لم
التناقَض هذا نرى األخالق باسم لتناقضها استبعاٍد غري ومن البكر، البرشية املشاعر غابة

األبيض. اإلنسان أخالق يف كالتناقض التفسري تََعذُّر من هو
مقرٍّا إياها عادِّين جهٍل عن منها امَلَراَرة1 نََزُعوا سيئًا ترصًفا عجوز إىل َعَزْوا ما إذا وهم
والسنني، الفراسخ ألوَف أولئك من البعيدين العرصاألُومرييِّ أغارقة يَصنَع كان كما حر للسِّ
فطبخت الدِّنكا لدى بقرٌة َهَلَكت وإذا ذلك، مع لها مقدِّسني أنعامهم الناُس أولئك يَذبَح وال
وانهمكوا األكل يف أفرطوا نٌرص لهم تمَّ وإذا منها، الطعام يف يشرتك ولم صاحبها ابتعد
عاَلم يف حرية كل لنسائهم يرتكون كثريٌ الرجال ومن باألسري، العناية مع ولكن كر، السُّ يف
وال عشاقهن، بسبب ال الطحن، رداءة عند إال يَِرضبونهن ال وهم العمل، حقل يف ال الغرام،
وفيٍّا َظلَّ تزوَّجهن ما إذا وهو نسوة، ثالث من أكثَر يتزوج أن البُونُْغو من للرجل يَِحقُّ
— هي البانُْجوُرو من واملرأة يتزوجها، أن عليه َوَجَب للمادي ولًدا بنٌت وضعت وإذا لهن،
بغرامٍة الغاوي عىل تَحُكم قبائُل الزنوج ومن ِجَعٍة، بجرَّة بها يَزنِي من تشرتي بالعكس—

املرأة. قيمة تعدل
البيض، من ذوًقا أعىل السوَد تُبِرص وهنا كثريًا، بها البيض يُوَىص ال عادٌة هي وهذه
حتى — الزنوج تبرص يُِرْدَن ما يفعلن أوروبة يف البيض من الوجهاء نساء ترى فبينما
من وفيَّاٍت غري يَُكنَّ من إىل التسامح بعني ينظرون ال — قبائلهم من الهيِّنة األخالق ذوات

منهم. الجاه وذوي الرؤساء أزواج

صفراء. مادة فيها تكون بالكبد الزقة كيس شبه وهي الصفراوية، الحوصلة هي املرارة: 1
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يعارشونهن، كانوا َمْن أسماء بيان عىل نساءهم األول الولد وضع بعد لُّك الشِّ ويَحِمل
، الجنيسِّ للرشِف جديًدا وحالٍّ خطاياه عن تكفريًا الزوج إىل بقرٍة بتقديم عاشٍق كلُّ فيُلَزم
وقالت الهواء يف ونَثََرتْها الرتاب من قبضًة أخذت جريئًة وكانت عشاٍق عدة للمرأة كان وإذا
تربيتها سوء عىل معاقبًا ها أمَّ الزوج يَْشِتُم وهنالك منهم.» كان َمْن عدد هو «هذا صارخًة:

لها.
لهن، تبجِّ قبائُل ومنهم َواِحِر، السَّ من لعدِّهنَّ العجائز تقتل قليلٌة قبائل الزنوج ومن
عاريًة وحَدها الظافر الصائد أمُّ فرتُقُص األكرب الصيد آخر يف احتفاٌل يقام أنه ذلك ومن
ومن األعظم.» الصيَّاد حمل الذي الجسم إىل «انظروا قائًال: الجمهور فيَهِتف الجمهور بني
الحرب ناَر إيقادهم فيتوقف بشيه، وتبدأ امِلنَضاج2 عىل األوالد أحد تََضُع قبائل الزنوج
أنفسهم من ويجعلون أوالَدهم الناس هؤالء يُِحبُّ ذلك ومع موته، أو الولد هذا حياة عىل
كما ساعًة عرشَة ستَّ َكِتفه عىل الفتى ولده يَحِمل الذي األوروبي هو ومن لهم، ُمُهوًدا3

نْكا؟ الدِّ لدى سائٌح شاهده
لم — ساحٍر وِشبُْه للقبيلة رئيٍس شبه وهو — املطر صانع أنَّ الَجْدب أياَم َحَدَث وإذا
كبرية حصًة ونَيلِِه العنارص، عىل بسلطانه افتخاره من َسبََق ملا ذُبح النيل ماء مستوى يَْرَفْع
النيل يف َرَمْوا كِبيَكر أبيض رجًال احرتموا ما إذا — بالعكس — وهم والفراريج، الِغَالل من
من إخوانُهم وأحبَّ قاربه، يَقِلب أن يمكنه الذي املاء لبقر تسكينًا َخَرٍز من لهم َوَهبَه ما
مجاوزين أشهٍر تسعَة وَحَملُوها وملَُّحوها موته بعد جثته فوا فجفَّ ِليِفينْغْستَُن تَنَْغاِنيقا أهل

البيض. إىل وتسليِمها الساحل إىل جلبها وجوَب معتقدين غامرًة4 ِبقاًعا
القادر األب عن — فقط — يحدثهم كان بل ، َقطُّ املنقد عن ليفينغستن يُحدِّثهم ولم
أساطريَ يعلِّمهم أن من بدًال وبوصَلته ساعته أراهم وقد إخوانًا، الناس جميَع يجعل الذي
اللطف بدوام فيهم يؤثَّر بل البخارية، واآلالت بالبنادق السود يف يؤثَّر «ال قوله: ومن غريبًة،

ذلك.» مع وحَده بعضهم يف بذلك ويؤثَّر واإلحسان،

اللحم. عليها يُْشَوى حديدة وهو السفود، املنضاج: 2
مهد. جمع املهود: 3

الخراب. األرض الغامر: 4
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نتائج ومن جديدة، باحتياجات إليهم يوحي كان وما يجازيهم، كان أن النادر ومن
ضارًَّة عليه فؤاُده أمالها التي رسالته تكن ولم نصارى، جعلُهم إليهم نفسه تَْحِبيبه
أجمع ولَِم أحيانًا، شعوٍر غري عن والسلطان الذهب إىل متعطِّشني كثريين أناٍس كرسالة
َور، والصُّ الكتب يجهلون أناٌس وأولئك املبرشين؟ من االرتياب عىل بالسود العارفني جميُع
بإلِه يؤمنوا أن أولئك وعىل آبائهم، من إليهم انتقلت دينية أفكاٍر بضعَة يَُحوُزون يكادون وال
التعصب من خاليًا ليفينغستن وكان القطن، مصانع ولسندات القطن لثمن رفًعا الِبيض
الخرافة إىل يستند ليفينغستن وكان األوالد، يعامل كما الزنوج يعامل فكان التجارة، وروح

مكان. كلِّ يف كما رسورهم مصدَر كونها من أبرصه ِلَما مكافحتها من بدًال
أهل من الجنوبية القبائل اكتشفته مما أكثَر القرد عن اكتشف أبيَض عاِلًما تَِجُد وهل
الجنس إىل انتسابه لسابق نبنِزي5 الشَّ يَقتُل إنسان كل بقتل يَحُكمون الذين األعىل النيل
تُقِدم أن غري من األكواخ من بطردها فتكتفي األفاعَي تحرتم قبائل الزنوج ومن ؟ البرشيِّ
نمًرا. أو أسًدا كان ولو لها الحامي الحيوان تقتل ال كثريٌة قبائل الزنوج ومن قتلها، عىل

يُطلقون ال أناٌس الزنوج ومن أنمار، إىل ل يتحوَّ األموات من كثريًا أن الباِري ويعتقد
— القبائل وتلك النهار، يف برشيٍّا شكًال تكتسب أنها معتقدين ليًال الضباع بعض عىل النار
والَجْدب، والعاصفة املرضواملوت توجب التي يرة الرشِّ األرواح تخىش الوحوش— كمعظم
ولكنهم الغربية، أفريقية يف كما أصناٌم القبائل لتلك وليس الطيبة، األرواح تعرف ال ولكنها
شئت وإن لُوَما والشقاء السعادة يسمون وهم خشب، من لهم بيتية آلهًة أحيانًا يَنِحتون
الصائد عن يقولون أو أمرضه»، «لوما فيقولون . خارجيٍّ سبب إىل يُعَزى الذي الَقَدَر فقل

لوما.» له يكن «لم اليد: صفَر عودته عند
يَعُزو ساحر إىل — منا أكثَر واملرض للعنارص عرضٌة هو الذي — الهمجي ويحتاج
لرئيس ُمرِهٌب أو مدبِّر طاغيٌة هو املطر وصانع حال. كلِّ يف إليه ويَرِجع قدرة كلَّ إليه
وهو قبل، من أجزَل لُجعٍل نَيَال والحرب والجدب بالجوع يهدِّده وهو يشاء، كما القبيلة
بالدم ينضج حيث الرسمية الُعُروض يرأس وهو ِجَعًة، إليه م ويقدِّ الجمهور، يُرِقص
املطر صانعي َحرضة يف الصدق يقول قد وهو ببيانه، يَفِتن وهو السحرية، الحجارة بعَض
حبوبًا يُعطوني أن قبل مطًرا أصنع أن يل يَِعنُّ «وال لبيكر: هؤالء أحُد قاله ومما اآلخرين،

لإلنسان. َشبًَها وأقربها القردة أعىل هو أفريقي قرد الشنبنزي: 5
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ف وسأجفِّ أوبُّو، عىل ماءٍ قطرة تنزل لن واآلن بالقتل. ُدوني هدَّ قد وهم ودجاًجا، ومعًزا
بها، يؤمن ال بقدرٍة الزنجيُّ الساحر يُبَاِهي وهكذا ِقَطاعهم.» عىل الوباء وسأسلِّط حصادهم
يشابهونهم، بيًضا شعوبًا تَِجُد كما منه تخلصوا ولو دونه يمجِّ أناًسا السود بني تجد ولكنك
عالًجا ليكون َشْحِمه من يسيل ما جمعوا مطرهم صانع حرقوا املادي أن حدث فإذا

لجروحهم.
َلِقَي إذا الزنجيَّ ولكن الوحوش، هؤالء لدى املشاعر عالم من قريبني نزال ال أننا والحق
تجتذب شمًسا للبيض تبدو أفريقية أن مع األنوار، باهَر رواًقا دخل لو كما 6 َعِيشَ أبيض
يُْلِقي للبيضجنٌة وأفريقية السيطرة. إىل تعطُّشهم من أكثَر طويًال زمنًا بها منهم يقيم من
ولكن آجالهم، تَُقرصِّ وأمراَضها أفريقية متاعب إن أجل، نفوسهم. يف ُسلوانًا املنعش جوُّها
باملسائل العاِنينَْي والشاعر، العاِلم اعتزال إن حتى أرواحهم، تقوِّي الطبيعية ُقَواها مؤالفة
اعتزال من سهولًة أقلُّ وحماقاتها األمريكي والعاَلم األوروبي العاَلم لضوضاء الخالدة،
الخطر من ر املطهِّ النفوذ يأتي وال االستوائية، أفريقية يف الغارس أو الصائد أو الرائد
أوضاعه وضوح ومن الزنجيِّ عيون من أيًضا يأتي بل العنارصفقط، مكافحة ومن اليوميِّ
والشعوريَّته. وواقعيَّته وقاره ومن الطفويلِّ فضوله ومن َخَلده، يف يدور ما عىل تَِنمُّ التي

سذاجتهم تُْسِفر َمرَحى َفرَحى أوالٌد النيل شواطئ عىل ود والسُّ باألوالد، السود وُشبَِّه
غضٍب، َسْوَرة يف خصَمه يَقتُل أن الزنجيَّ يُمِكن نعم، األحيان. بعض يف قسوٍة عن الكلبيَّة
والحسد والحرص الحقد يَحِفزه وال البيض، حياة يَُسوِّد يشءٍ وكلَّ الُخبَث يَجَهل ولكنه
فهم املشاعر، هذه تُساِورهم الذين هم وحدهم القبائل ورؤساء اإلجرام، إىل الذهب وُحبُّ
األخرى القبائل ضدَّ والحقد االنتقام روح رعاياهم نفوس يف يُثرِيون البيض كبعضرؤساء

واملوت. الحرب إىل فيدفعونهم
واألبيض إياه، يَسلُبُه الذي عاجه مقابل يف األسود إىل الَخَرز غري يَجِلب األبيضال وكان
التقليد غريزة تقليل من عليها أُطِلع التي العجائب إليه أدت ملا اليدويَّ عمله منه نََزع قد
قطعٍة مقابل يف رائًعا سكينًا يُعِطيه األبيض دام ما نَْصٍل َشْحِذ يف جهد كبريَ يَبذُل ولَِم فيه،
عامة الكنيسة عاملت كما األعىل النيل زنوج من بلغوهم من املرصيون وعاَمَل املطَّاط؟ من

برصه. ساء عيش: 6
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وهاجرت النصال َمْطِل7 صناعة وغابت الفخار، إطار استعمال حتى يعلِّموهم فلم الناس؛
مالذَّ يف بإرشاكه إال العمل ق بتذوُّ الزنجي إىل البيض يُوِحي وال املنيعة، البعيدة املناقع إىل
— ماًال يكسب لكي — واألبيض الحضارة، ُمغِريات إىل بذلك واجتذاِبه عنده معروفة غرِي

الِبطالة. جنَّة من الزِّنجيَّ يُخِرج فرتاه رخيص، يدويٍّ عمٍل إىل يحتاج
النساء به يقوم ال والعمل العمَل، ذلك الناس من فريٌق يعانيه الذي الرِّقُّ وسهل
فروًقا السود بني تَِجُد وال الفقر، بهم أَلمَّ ومن الحرب أرسى أيًضا به يقوم بل وحدهن،
يبدو ال ولَِما تقريبًا األنيقة واألغذية والبيوت الفاخرة والثياب الغالية املالذِّ لفقدان ُموِغرة
والزِّنجيُّ والخرسان، الربُح يتوقف األبيض وعىل للبيض، خالًفا عليه هو مما أكثر أحٌد به
وهذه مقايضًة، الويسكي ورحيق واملصابيَح الخياطة آالِت ينال — الكسل حقَّ لحرمانه —
وجًها ويَبتغي ليستقلَّ ويسعى يُِفيق وهو َطِويَّته، سالمة ونهاية النباتية حياته خاتمة هي
الساعة يف الَعبَث ومن املتمدنة، األمم بها تتمتع كالتي ظاهرًة حريًة أي الحرية؛ من آخر
تلقاء من للحضارة عبًدا يغدو والزنجي عبًدا، الزنجي من أوروبية دولة تجعل أن الحارضة

نفسه.

صحيفة. ومده سبكه ليطول، ومده رضبه الحديد: مطل 7
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الفتى بجانب واألبيُض الفالحني، من أو الرعاة من هم هل يَعِرف أجسامهم إىل ينظر من
بتمثال يذكِّرك تجده الشلكي إىل البرص واْرِجِع الدوام، عىل بليًدا ثقيًال يبدو لُّكي الشِّ
الطويلتني الدقيقتني ساقيه ومدِّه إغريقيٍّ كمراهٍق وإغوائه بجماله الربونزي باخوس1
بحسنه، وشعوره يديه وجالِل كتفيه عىل حيواٍن جلَد ووضعه وُعْرِيه وزهِوه وسكونه
ترى حني عىل أوغندة، كرعيان الُعْري كاملَة الوسطى أفريقية يف الجميلة العروق وتََظلُّ

الفقراء. من كانوا ولو ثيابًا البسني والرَّبعاِت2 الصغار الزُّرَّاع
فقد طبيعي َظْرٍف —من بالهم وُخلُوِّ بصربهم شأٍن رفعة لهم الذين — الرعاة عند وما
يُشوِّهون ال وهم البيض، حركاِت به يتعقبون الذي وبفضولهم النيلية القبائل بُعْري زاد
ولخيالهم عشريتهم، َوْشَم3 حتى فيهم تجد وال األنف، بحلق وال الفم بَقِضيب أنفسهم
، الالتوكيِّ عىل أشهٍر انقضاء من بد وال امِلغَفر،4 شكل عىل شعرهم كون يف ِغنًى الطفويل
من طبيعيٍّا ِمغفًرا يَصنََع حتى يحتمل، ما عىل النيل شواطئ عىل ِعْرٍق أجمل هم والالتوُك
نحاٍس من بصفائَح الدنيا ْخمة الضَّ ته ِمَخدَّ إمساك مع والِقرش الخيط ومن الَجْعِد َشعره
مبهوتًا. أجنبيٌّ يتأملها عندما الجميلة أسنانه يُِري وهو فيه، نََعاٍم وريِش َصدٍف وإدماج

األغارقة. لدى ديونيزوس يقابل وهو الرومان، عند الخمر إله باخوس: 1
القامة. الوسيط الربعة: 2

وخطوط. رسوم فيها فصار النيلج عليها ذَرَّ ثم باإلبرة َغَرَزها اليد: وشم 3

القلنسوة. تحت املحارب يلبسه زرد املغفر: 4



النيل

ِمرفقه يََضع فهو ا، خاصٍّ وضًعا متخذًا تجدوه ن يُدخِّ الذي العشرية رئيس إىل وانظروا
طويًال، س ويتنفَّ اليرسى بيده َغليُونه قصبة يمسك وهو األُربُعاء،5 ويقعد ُمتََّكأٍ عىل األيمن
األمر. نهاية يف رويًدا رويًدا أسنانه إىل َخان الدُّ ويردُّ ُخيََالء عن العبد إىل الغليون يسلِّم ثم
الدِّنكا من وتُبِرص أفريقية، غري يف يُوَجُد ال َمظهٌر بالرُّعاة ولنا حاجٌة، بامللوك لنا وما
التي كالفهود ِغيًدا6 أكتافهم، عىل معلَّقًة ُجلودها يَلبَسون التي كاألوعال ِظَراًفا ُعراًة ِفتيانًا
يعرف ال سيغارًة األكرب إىل األصغر ويقدِّم تقريبًا، حراًكا هنالك ُمبِْدين غري يقتلونها،
كالتي لة مرتهِّ بسهولة كثريًا املشتهى السحري العشب هذا إىل يده اآلخر ويمد مأتاها،
بلوٍن مدبوًغا جلًدا البًسا آَخَر الخلف يف وتُبِرص الجدر، عىل املنقوشة الفراعنة صور يف ترى
صامتًا، منتظًرا أمتاٍر ثالثة طولها عًصا عىل متوكِّئًا ، إغريقيٍّ برداء ِثًرا مدَّ كان لو كما أحمر،
بل للعمل، أيديَهم يَرفعون ال الذين النبالء من جمٍع بوضع الثالثة هؤالء َوضُع ويُوِحي

رجولية. رضبًة هني موجِّ جاعوا أو ُدوا ُهدِّ ما إذا للصيد
األبيض يباهي كما بذلك ويباهون دوًما أبدانهم يبدون الحياء يعرفون ال كانوا إذ وهم
القطران سواد بني لونهم ويرتجح سواًدا، أقل يكونوا أن إىل أبًدا يهدفون ال أنهم بيد بثيابه،
ُصفُر هم ومن الهوانة7 وتبغ والقهوة الشكالتة بلون هم من منهم وترى الحديد، وسمرة
يَِميلون وهم ْهن، الدَّ يُحسن فال باملغرة أو بالرماد ِهن يدَّ قليٌل عدٌد القبائل ومن الجلود،
وصوًال بالعصائب ويحيطونها أوالدهم رءوس ملوكهم فيَضَغط املستطيلة الجماجم إىل
شجاعتهم عالمات أو عشريتهم سمات أي ِوَشاُمهم؛8 الكريهة األمور ومن الغاية، هذه إىل
ذلك ليكون حاٍم بحديٍد ُخطِّطن بأنهن النساء وتفاخر األملان، ب ُطالَّ بأنداب9 تُذكِّر التي
وهم الحيوانات، من ذَبَحوه ما أسنان غري من قالئَد الزنوج يَحِمل وال ، الحبِّ لواعج عىل آيًة

رماح. قوارَي10 أو القالئَد هذه منهم يَُرشون الذين الِبيض من يسخرون

لها. مخالًفا فخذيه تحت قدميه ثنى األربعاء: َقَعَد 5

املتثنِّي. الناعم وهو األغيد، جمع الغيد: 6
.Havana 7

الوشم. جمع الوشام: 8
الجلد. عىل الباقي الجرح أثر وهي الندبة، جمع األنداب: 9
أعاله. أو الرمح أسفل وهي القارية، جمع القواري: 10
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يستعلمون قلما وهم أيًضا، الصيد يف ومهارًة ووقاًرا بسالًة البيض يفوقون وهم
وضد والنمر األسد ضد وموٍت حياٍة كفاح يكافحوا أن إذن، وعليهم، النارية، األسلحة
الذي الصيد، يزال ال وهنالك الطوفان، قبل ما حيوان من هي التي الثالثة الحيوانات
وهم التاريخ، قبل ما أزمنة يف كان كما خطر، بال رياضًة بجعله منزلته األبيض خفض
بالرمح األعىل من مهاجمته يرون يصموه لكي وهم الكركدن، فيها يقع قعوًرا يحفرون
يُرمى أن لصيده فيجب املاء، بقر يبعد مما والضوضاء والنار بالسيف، القرب من أو
يوجبه ملا الضواري مقتهم من أكثر ويمقتونه التمساح يخافون وهم والنبال، بالكالليب
من وبمجموعٍة بالخطاطيف11 عليه يتغلبون وهم النهر، إىل واآلدميني الحيوانات جذب من
أي مميتة؛ برضبٍة الصائد يصيبه العموم، عىل الزورق، ومن قديًما، مرص يف كما الخيوط
عىل يتهافتون القنص بعد وهم تُقاوم، ال شجاعٍة عىل دليًال تعد ظهره يف سهٍم برضبة
ينتقمون كأنهم بأسنانهم إربًا إربًا الصيد12 هذا ويقطعون الوحوش، تهافت امليت العدو

األخرية. للمرة منه
أن أحيانًا يحدث ومما الفيل، اصطياد يف حماسٍة كبري القبائل هذه معظم يُبدي وال
اإلنسان يهاجم ال الفيل إن وإذ وصغارها، الفيل إناث فتحرتق بأجمعها غاباٍت يوقدوا
يف يفعل كما هنا يعيث أن يستطيع فال قليلٌة العرض هذا يف املزروعة األرايض إن وإذ أبًدا،
ملحبي إرضاءً العاج يف رئيٍس طمع عن بل انتقاٍم، عن وال حقد، عن يقتل ال فإنه أوغندة،

املتمدنني. من النفائس
ما إبداؤهم كان ثم ومن الضواري، ملكافحة املستمر االستعداد من لهم مناص وال
مرتًا العلو من البالغة ألقواسهم مسننة سهاًما فاخرتعوا السالح، صنع يف براعٍة من عندهم
نبالهم. سم يف اليتوع13 من نوٍع بلبن ينتفعون وهم مذربة، رماٌح ولديهم مرت، ونصف

هؤالء عند واملرأة وذكاءً، وقواًما جماًال الرجل دون هي القبائل جميع لدى واملرأة
باألناقة، أو بالهندام الجنسني كال يبايل وال دالل، دون من للعمل آلة غري ليست السود
يسوغ ال ذلك ومع عقاص،15 أو بمخارص14 شفاههن يشوهن نساءٍ سوى تجد ال ذلك ومع

بها. يختطف حديدة وهو الخطاف، جمع الخطاطيف: 11
يصاد. ما الصيد: 12

لبن. له نبات كل اليتوع: 13
كالسوط. يشء وهي املخرصة جمع املخارص: 14

الشعر. ضفرية وهي العقيصة، جمع والعقائص: العقاص 15
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الوشم من الزنجية أختها بها تزين بما تهزأ أن وحاجبيها أهدابها تنزع التي لألوروبية
الفتاة ألن وذلك البيض؛ عند مما لألخالق مالءمًة أكثر هنالك والحب الحديد، زرافني16 ومن
الفتى مع خيمٍة يف وحدها الفتاة يدعون واللوري ، غنيٌّ ألنه ال يروقها، ألنه الرجل؛ تختار
ُحمل حامًال الفتاة أضحت فإذا كفها، جمع بمقدار ثدياها يصبح أن بعد فيه ترغب الذي
الكوخ تدخل واألم الزواج، يوم إال زوجها تعرف ال الباري عند والفتاة ابتياعها، عىل الفتى
االرتياح. عىل ينم برصاخ ذلك فيبلع باملرأة رسوره عن الرجل وتسأل العرس مأدبة أثناء يف
كشف من السن تمنعهن ال البيضالالتي نساء حشمة من أسمى السود نساء وحشمة
معظم وعند األعىل النيل ضفاف عىل عارياٍت يظهرن الالئي هي وحدهن والفتيات أعناقهن،
يضعن أخر نسوٌة وهنالك األول، ولدها تضع أن بعد وزرًة البارية املرأة وتلبس القبائل،
الجور نساء يدعون والعرب يوم، كل تغري غضة أوراٍق من طاقًة أو خرٍز من ذنبًا خلفهن
عاقًرا املرأة كانت وإذا الناعمة، الجلد أهداب من ذنبًا سرتتهن عىل لوضعهن باملذنبات
وجود عند بعلها ترتك أن القبائل من كثري يف للمرأة ويحق مهرها، واسرتداد طالقها أمكن

فيه. كبريٍة معايب
لدى تعدل فإنها ثمراته بيع يمكن عمٍل يف فوائده تتجىل ماٍل رأس املرأة تمثل وإذ
بناٍت عرش الرجل زوج ما وإذا تقريبًا، األبيض عند تجاريٍّا سنًدا النيل ضفاف عىل الزنجي
بالبنت الباري يرحب ولذا اآلخرون، أوالده يحفظها بقرٍة مائة نال واحدة امرأٍة من ولدن

للطالق. ذريعًة فيعدونها التوائم من يتطريون17 والباري باالبن، مما أكثر

زرفني. واحدها الصغرية، الحلق هي الزرافني: 16
تشاؤم. تطري: 17
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َوِشنغتُن من ِنيُويُورك بعد من أكثَر األقزام من يَبعدون ال وهم املناقع، يف امُلرَّاد1 يقطن
الغزال، بحر من بالقرب اليرسى النيل ضفة عىل يَظهرون وهم ِميَالن، من ُزوِريَخ بعد أو
الذي هو وحَده املستنقع ولكن عرشَة، الثانيَة الدرجِة حتى اليمنى فة الضِّ عىل ويَنِزلون
الِبكر األيكة َدْوِح تحت بعيشهم وا َقُرصُ ُرِونُْزوِري أقزام أن وكما معنى، لوجودهم يجعل
األرض رجال أطوَل األولون البالد تلك سكاُن هم الذين نْكا الدِّ أصبح السنني مئات منذ
طوًال يزيدون ال أولئك ترى وبينما الُغْدران، رءوس وعىل الضحاضح يف كاللقالق بَعيْشهم
املتوسط الطول ُمَعدَّل ر ويَُقدَّ مرتين، الطول من نِْكيُّ الدِّ يبلغ سنتيمرتًا وثالثني مٍرت عىل
وامتداد أرجلهم استواء مع القامة هذه إىل نظرت وإذا سنتيمرتًا، وتسعني بمٍرت الدِّنكا لدى
وقد والحيوان، اإلنسان يف وتقاربها العيش أحوال تماثل درجَة أبرصَت وأعناقهم أعقابهم2

واألقزام. الطَِّوال اصطراع حول األُومرييَّة األسطورة مصدر عن هنا البحث يَُرى
فيهما، َحَماَة3 ال اللتني ساقيه إحدى عىل واقًفا بأِرسها ساعاٍت منهم الواحُد ويظل
إىل استناٍد مع وذلك بها، وَعقِدها الساق تلك ُركبة فوق األخرى الساق وضع مع وذلك

مواشيهم. من بُعٍد ومع وَشبَك، ٍك َرشَ من َعَطٍل ومع ِمنَْسأٍة،4

املرتفع. الطويل وهو املارد، جمع املراد: 1
القدم. مؤخر وهو العقب، جمع األعقاب: 2

بالبطة. العامة لدى تُعرف وهي الساق، عضلة الحماة: 3
الراعي. مع تكون التي العظيمة العصا املنسأة: 4
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َرْغبَة وال ِفكَرة وال بغية وال حركٍة بال يََقُع ماذا يَرُقبُون وهم ُرُقوٍد، غريُ أيقاٌظ وهم
بعيدٍة، فراسَخ من الواسع املائيِّ ماط السِّ ذلك فوق يَُرْوَن وهم الظاهر، يف عاطفٍة كبرِي وال
َحِذرين الرباكني ُمنَحَدَرات عىل كالنمل يعيشون الذين األقزام وبني بينهم دائٌم تضادٌّ فيبدو
ودقة ظهورهم واستواء بنُُحولهم البالشنَي يشابهون هم وفيما مرتقبني، فاعلني خافني
يُذكِّرنا مفاصلهم ولُْطف شفاههم ورقة أنوفهم وانحناء جماجمهم واستطالة قاماتهم

باملناجذ.5 األقزام
شعٍب كسُل يَْعِدله ال الذي َكَسَلُهم تناسب وهي ُطوًال، أكثَر ظهورهم سبُب ونحافتُهم
حتى السمك، بصيد أنفسهم إتعاب عىل كأل من َحَساءٍ تناول لون يفضِّ لكسلهم وهم آخر،
جيَّة السَّ هذه البيضمكافحة ويحاول موتاهم، يَدِفنُون ال كسًال أشدُّهم هم الذين النَُّويْر إن
يُهِلك الذي الذُّباب يَحِمَلهم أن راجني باطنًا، عملهم إىل احتياٍج وعن ظاهًرا، األخالق باسم
الكبري االتساع من هي هنالك الخصيبة األرايض أن والحق الزراعة. تعاطي عىل ِقَطاعهم
العمل»، قيمة تقدير إىل الزنجي انتهى «لو للفالحة صالحة أراٍض إىل تحويلها يمكن ما
إذا الحظِّ أصحاب من يكونون نْكا الدِّ ولكن بأجمعه، العالم يف تَِقلُّ الذراع إىل الحاجة ولكن
حديثًا إخوانهم منه نََفَر الذي الفردويسِّ عيشهم عىل واستمروا التصاريف تلك من فروا ما

السنني. ألوف بعد
بقراٍت أربع ألفقرهم فتَِجُد املوايش، برتبية يُعنَون الذين ومن الرعاة من الدنكا وأكثُر
النََّعم،6 من آالٍف ثالثة عىل منها الواحُد يشتمل ما الِقَطاع ومن بقرٍة. ألف ألغناهم وتجد
ويُوَصل الذهبي، للعجل البيض عبادة من أفضل وهذا يُعبَد، والبقر له، يقدَّس والبقُر
قصريُة ٌة نرَيِّ ُسمٌر جميلٌة بقراٌت وتلك الصباح، يف بدعاءٍ القطيَع يتقدم الذي الحيوان
الحلب وقت باملاء تَُرشُّ وهي األعياد، أياَم باألزهار تَُزيَّن وهي كبري، َحَدٍب ذات القرون
من لها حمايًة يَتُوعاٍت بني أو شائكٍة ِسيَاجاٍت بني ليًال تُْحَفظ وهي الذُّبَاب، من لها حفًظا

اآلساد.

وال عينان له ليس وهو األرض، تحت يعيش القواضم من نوع وهو لفظه، غري من خلد جمع املناجذ: 5
أذنان.

إليهما. وما والغنم البقر النعم: 6
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شهر، كل يف واحدة مرًة بقاِريَته8 يَفِصده الذي املفضل فرائه7 بجانب الرجل وينام
عن بحثَت وإذا بالناس، يقايَض الذي الحيوان نحو العاطفة هذه النخاسون استغلَّ وقد
والرسقة لها، سببًا الحيوانات رسقة وجدت البلد ذلك يف الحروب وجميع الَحَمالت جميع
النيل ُغوُل يحفظه الذي املقدس بالبقر يؤمنون والدنكا وأساطريهم، نْكا الدِّ أقاصيص تمأل

النهر. ِضفاف باب الضَّ يَسُرت عندما بأوتاٍد مقرونًا ليًال يَرَعى والذي
إىل اليمنى النيل ضفة من املاشية نُِقَلت السهب عىل ما 9 وارتُمَّ ا جافٍّ املوسم كان وإذا
ويَعُرب الخفيفة، أكواخهم يف النهر من الناحية هذه يف واألوالد النساء ويظل اليرسى، ضفته
وما بحبال، مربوطًة عجاًال10 وراءهم جارِّين الشجر من ُمجوَّفٍة سوق يف النيل نهَر الرجال
الثريان فتلحق سابحًة اتباعها عىل اِتها أُمَّ فيَحِمل َهْوٍل ُخَوار من الِعَجال هذه عن يَصُدر
َخَطر، من هذا يف ما مع عائمًة القطيَع الكالب فرتافق زوارَق، يف الضأن ويُنَقُل ات، األُمَّ هذه
معزًِّما12 الوادي َشفري11 عىل الساحر يقف األثناء تلك ويف يومني، يف أرسٍة كلِّ انتقال ويتمُّ

ذلك. مع غنيمٌة تَُفوتُها ال التي التماسيح عىل
وهكذا الغزال، بحر ضفاف عىل نيام النيام إلخوانهم مجاورٍة ُمَخيَّماٍت بضعة وللدنكا
الفريقني أحد ألن وذلك ويحتقره؛ اآلخر يَرُقب البرش لحم وأََكَلة النباتيني من كالٍّ تُبِرص
فقط، اإلنسان بلحم يغتذي ال اآلخر الفريق أن كما وحدهما، واللبن الدُّْخن من يغتذي ال
يخاصمكم رجٍل عىل حقدكم من فأكثر لكم خصٍم نصف رجل عىل حقٍد من تَحملون فما
الَقَصب»، «الرجال ب اآلخر الَقِبيل ويهزأ «البطني»، ب 13 الَقِبيَلنْيِ أحُد ويهزأ الخصام، أشدَّ
الِعْرق، هذا رجاُل واجه ما وإذا تقريبًا، وقت كلِّ يف الدِّنكا يحملها التي للَمنَسأَة وذلك
وريش ومغافرهم الُحْمر الكريهة اريبهم14 َرشَ مع الوسطى أفريقية عروق أسود هو الذي

الوحش. حمار الفراء: 7
الرمح. أعىل القارية: 8

اكتنسه. السهب: عىل ما ارتم 9
العجل. جمع العجال: 10

أعاله. من ناحيته الوادي: شفري 11

الرقية. أي العزيمة؛ جمع والعزائم: العزائم، قرأ الساحر: عزم 12

فصاعًدا. الثالثة من الجماعة القبيل: 13
وغريه بالطربوش الواحد طرفها يعلَّق خيوط من ضمة املولدين عند وهي الرشابة، جمع الرشاريب: 14

اآلخر. ويتدىلَّ
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َغَدا منهم تمدنًا أكثر هم الذين البرش لحوم أََكَلَة باملنشار، امُلَشذَّبة وأسنانهم قالنسهم15
املضحكات. من الُخلُقية القيم يف رأيُنا

ويَكَرهون البهائم يعبدون وحوٌش هم الذين نْكا الدِّ البرشيزدرون لحوم أكلة كان وإذا
ُزونهم يَُجهِّ الذين الُجوَر يزدرون ناحيتهم من الدنكا فإن السلوك، آداب ويجهلون الصيد
النهَر ذلك فيَعُربون الحديد ومناجَم املتقلبة النيل ومناقَع النيَل يتَِّبعون والُجوُر بالحديد،
يف املحطم الخام واملعدن الغاب فحم يركمون والجور الغامرة، البقاع ويَعُمرون الربيع يف
عاطٌل الزوايا مربع حديديٌّ ومدقٌّ حجر من سنداٌن16 الحدادين هؤالء ولدى ابتدائية، مواقد
متينًا، حديًدا اآلالت بهذه فيطرقون الكالبة17 شكل عىل مشقوقٌة خشبيٌة مقبضوقطعٌة من
النور أولئك مخيم ويقوض وقالًال19 قرًعا يصنعن كما وسالًال قراطل18 نساؤهم وتصنع
وأسورٍة وخالخل ونباٍل نصاٍل لصنع يكفي ما الحديد من جمعوا ما إذا الغاب يف العراة

للدنكا.
بعضهم وازدراء بتحاسدهم قيمتهم رفع يحاولون النيل حول السود قبائل ترى وهكذا

كاألوروبيني. بعًضا

متعددة. هيئات عىل وهي الرأس، مالبس من نوع وهي قلنسوة، جمع القالنس: 15
الدخيل. من والكلمة الحديد عليها يطرق آلة السندان: 16

املحمي. الحديد الحداد بها يأخذ الحديد من آلة الكلبتان: أو الكالبة 17
سله. كل عىل تطلقه والعامة قصب، أو قضبان من السلة وهو القرطل، جمع القراطل: 18

الصغري. والكوز العظيمة، الجرة وهي القلة، جمع القالل: 19
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مماثل واسٌع َهْوٌر1 يمتدُّ الَعرض، من العارشة الدرجة ونحو املناقع، شمال أقىص ويف
نقطُة هي التي نو بحريُة هو الَهور وذلك غايتُه، تُبَرص أن غري من ولكن األخرى، لألهوار
من الثالثني الدرجة يف مجراه من الغربي الحدَّ يَبلُغ بذلك والنيل للنيل، جديدة انطالٍق
هذه وإىل البحرية هذه من وبالقرب الثالث، بالشالل أخرى مرًة تُبَلغ التي الرشقيِّ الطول
هذه يف النهر َمِسري ويَُرى النيل، مياه نظام تعنيِّ التي الثالثة الروافد تنتهي نفسها البحرية
كيلومرتًا ١٢٠ اتجاهه عىل يداوم حيث الرشق نحو مباغتة عطفًة فيها يُحِدث التي البحرية
يشتدُّ أنه يلوح وهكذا الشمال. إىل الجنوب من الطبيعيَّ سبيله فيسلُك َمَالكال يَبلُغ أن إىل

جديدة. حياًة له تََهُب التي الثالث للسواعد نَيًْال العاديِّ مجراه عىل
أكثَر فاف الضِّ تغدو واآلن وسجيَّته، النيل اتجاه بتغريُّ رويًدا رويًدا املنظر ويَتََغريَّ
النهر ويكون يزيد، أو مرت مائة اتساع إىل النهر ويَِصُل يَبٍْس، عن َعْرًضا وأعظَم وضوًحا
عىل رة امُلَدوَّ الصغرى األكواخ وتتجمع ، مظالَّ نْط السَّ شجُر ويتسع بالربديِّ ازدحاًما أقلَّ
ن ويُدخِّ صغرية، كالٌب عليها وتحافظ النهر من اللون الرمادية املاشية وتََرشب قرية، شكل
الرَُّكب حتى الَوَحل يف يَِرسن الالئي نسائهم إىل وينظرون النار من بالقرب جامدين نْكا الدِّ
رءوسهنَّ عىل 2 الَجرَّ هذه يَحِملن ثم صفرة، إىل ضارب ماءٍ من الزرق جرارهنَّ ويمألن

فتتَِّسع. وآجام غياض مياه إليها تجري البحرية الهور: 1
الجرة. جمع الجر: 2



النيل

ظهر منفرًدا واحدة ساٍق عىل الدنكي وقف ما وإذا فارهاٍت،3 القرية إىل ويرجعن بجهٍد
مستنقع. فوق بعض بجانب بعضها يقف التي الخوَّاضة كالطيور

وبحر الغزال بحُر يلتقي األقىصحتى نُو بحرية غرب يف الواقع املكان منظر هو ذلك
الدرجة عىل َحْوضه فيمتدُّ ِعمالًقا، تراه النيل روافد من الغزال بحر به يَُعدُّ ما وعىل الجبل،
االستوائية البحريات َصْحن وراء وفيما الطُّول من التاسعة والدرجة الَعْرض من العارشة
دافع إن القائل: املبدأ ضدَّ أحيانًا الذهن يَثُور البرش تاريخ يف وكما منها، النيل يُوَلد التي
حيويَّتُه تكون الذي فإن رافٍد غريَ األقوى يكن لم وإذا إليه، تُؤدَّى الذي من أقوى اإلتاوة4
بحر ويكاِبد مؤثًِّرا، مصريًا الغزال بحر ويُعاني منصوًرا، يظلُّ الذي هو سواه من أعظَم
من كفاًحا وأشدُّ ماءً أكثر الغزال وبحر النيل، من يَْدنَُو أن قبل مرسحيًة مغامرًة الغزال
ويُبِرص كبري، نهر حياَة وحدها الخاصة بسواعده الغزال بحر ويحيا أوروبة، يف نهر كلِّ
حتى الِبكَر الكثيفة األيكة يُبِْرص ثم أدواٍح6 ذات َسبَاِسَب5 فيه انصبابها عند الغزال بحر
هو كما واألرض املاء اصطراَع األدنى مجراه يف يُبِرص ثم الكونغو، مياه بني الفاصل الخطِّ

النيل. أمُر
وتربكه وسجيَّتَه واتَِّجاَهُه مجراه الغزال بحر يخرس وعندما األقوى، أمُر َظَهَر واآلن
ويُِضيع املناقع لفوىض عرضًة يُضِحي والجداول والشعب الكأل وجزر النباتية األسداد
من عاطًال يغدو أن بعد الغزال وبحُر النيل. يَرتك ما ِضْعَفْي هنالك فيرتك سلطانَه،
الذي املضيق هذا فيُالقيه مضيٍق غري له يبَق لم االنحالل من كبريًا دوًرا ويدخل فاف الضِّ

به. وينتفع ًقا مرتفِّ ويَقبَله املحن تلك مثَل قاوم
مغامرتُه العرض ذلك وعىل نو، بحرية برشق النيل يف يَنصبُّ الذي الزراف ولبحر
يقول كما « التحتانيِّ أََواي مجرى من ما مكاٍن «يف واقعٍة مناقَع من يَخُرج وهو أيًضا،
باالفرتاض األهوار بلِد يف أضواُجه وتُوِحي يَِجُدونه، لقيٍط عن يحدِّثون وكما الجغرافيون،
قديمة، مرتاكمة جذوٍر من املؤلفة ضفافه ِشبَاُه وتُوحي زائلٍة، مناقَع يف تََكوَّن إنه القائل

الخفيف. النشيط الفاره: 3
الخراج. اإلتاوة: 4

املستوية. البعيدة األرض وهو السبسب، جمع السباسب: 5
املتسعة. العظيمة الشجرة وهي الدوحة، جمع األدواح: 6
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من إليها النظر عند وذلك الرِّية،7 كُشَعب ناحيٍة كلِّ إىل املمتدة ُشَعبه فقل شئت وإن
البلد. ذلك لحم يَقضم كريٍه مرٍض عن بفكرٍة الطائرة،

إىل مجراه النيُل يسرتدُّ حيث النيل يف يَُصبُّ وهو للنظر، وْقًفا الثالثة أكثر والسوباط
النيل إىل يَحِمل الذي األول الرافد هو والسوباط التحتاني، الزراف بحر من قريبًا الشمال
يتناول ال وهو عظيًما، َحْوًضا السوباط ويمثِّل القادم، شأنه به يتجىلَّ الذي الحبشة ِغْريََن
الَحبََشة جبال من مياهه بقيَة ى يَتََلقَّ وهو مياهه، من جزء غريَ الكبرية البحريات هضبة من
بها، العارفني رواية عىل الكثري اليشءَ الرَّْوَعة من الغربية الجنوبية ذَُراها تَبلُغ التي العالية
يف طويلة ِبَجْولٍة فيقوم النيل إىل املتوجهة األخرى الَحبََشة أنها ِغَرار عىل السوباط ويَِسري
الكبرية، البحريات من اآلتية األنهار ملالقاة قليل زمٍن غريَ السهول يف يجري فال الجبال
مغريات عىل السوباط ويتغلَّب الصائل، جريه يف بَحْزٍم لنفسه طريًقا السوباط ويُشقُّ

الراهن. َشبَابه بقوِة املقبلة حياته
الغزال لبحر يَتَِّفق مما أكثَر املناقع أخطار عن ابتعاٍد من للسوباط يَتَِّفق ما وعىل
مياه تَجُزُر8 ال ِجوارها من ارتفاًعا أكثر ِضفاَفه أن وبما مياهه، من كثريًا هنالك يَرتُك تراه
الزنوج يُْجِرها لم ما العام مدى راقدًة تظلُّ بل األمطار، موسم بعد السوباط إىل الفيضان

الخرطوم. يف النيل مياه من املائة يف ١٤ — ذلك مع — السوباط ويُمثِّل للسمك، نَيًْال
هذا يَحِمل الشمال، نحو النهر ينحرف وحني الثالثة، امُللتََقيات تلك وبعد َمَالكال، ويف
اجتماعهما بعد ألِربت ونيل فيكتورية نيل ُدِعَي قد النهر هذا وكان الرابع، اسمه النهر
بال الشمال نحو مستقيًما النهر هذا وسيجري اآلن، بعد األبيض النيل وتُبِرص الجبل، ببحر

أخرى. مرًة التقاءٍ أغرُب اسَمه ط يُبَسِّ أن إىل وذلك روافَد،

الرخوة. البحر حيوانات من رضب الرية: 7
الوراء. إىل رجوعه وهو انحرس، املاء: جزر 8
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مصريه. إىل كهٌل متَِّزٌن نهٌر ويسري الشباب، مغامراُت وانقضت االستوائية، املنطقة ُقطعت
ودوافَع ومساقَط بحرياٍت من مباغتاِته فيه يَذُكر ما الوقت من بعد فيما النهر ولدى
الُعْمق من يَبْلُغ هو عميًقا، ليس هو األهوار، ضد وكفاٍح املناقع من نوٍع كلِّ من ومخاطَر
يف الَقْعر املستوية البواخُر حتى فتَنَْشب املرَّات، بعض يف ومرتين العموم، عىل أمتار خمسَة
يف مليمرتين بانحداره وهو البحريات، كإحدى عريًضا يكون الغالب يف وهو أحيانًا، الرمل
النيل فيه يتحرك الذي الواسع السهل ويمتدُّ مراًرا، جاٍر غريَ ساكنًا يبدو الواحد الكيلومرت
الرشق من فيَُحدُّه والخرطوم البحريات هضبة سفح بني كيلومرت ١٢٠٠ مانٍع وال خطر بال
من النهر ضفتي يف وما ُكرُدفان، وتِالل نَُوبة جباُل الغرب ومن الَحبََشة، جبال ُمنَْحَدَرات
لضبط ويكفي الُغدران نشوء من ويمنع الفيضان دون فيحول خفيفة أرضية تموُّجات
بعض معرفة إليها انتهت التي النقطة هي وهذه للمالحة، صالًحا وجعله مجراه يف النهر

النيل. عن القديمة األمم شعوب
البقعة وآيُة الصحراء، نذيُر للنيل هو الذي السهب هو ذلك جميع يقيِّد الذي ْقُع والصُّ
إىل والضارب األصفِر والرميلِّ والفيض األخرض نْط السَّ يف األلوان، ذي نط السَّ يف تَتََجىلَّ
حرًفا الضفاف من بالقرب وتََرى الذهبية، الحصائد من ِنطاًقا أمامه وتََرى البنفسجي،
هذا أمام وتََرى الصوف، أُمِّ من وكثريًا الربديِّ من وقليًال األسود األخرض العشب من
مارس شهر يف تراه ومما األسود، الطني من ا صفٍّ ومكاٍن مكان وبني املاء وعند الحرف
السهل عن منفصًال يبدو الذي هو وحده والسنُط ا، ُمْسَودٍّ السهب ظهوُر الخصوص عىل
القبائل استثناء مع وهذا السهب، حرُق الضفتني عىل املنترشة القبائل عادة ومن املحرتق،
السهب شجر عىل خطر من العادة هذه يف وما ، يوميٍّ بوابٍل االستواء خطِّ عند تتمتع التي



النيل

ارتفع ما إذا اللذيذة العشب أطراف َقْطم عن املوايش بَعجز تُفرسَّ وهي متأصلًة، تَِجُدها
كثافًة. وزاد كثريًا

عىل املياه ارتفاع وقت يَغُمره فاملاء الشتوي، النُّعاس من رضٍب سوى للسهب وليس
الشمال إىل نُِزل وكلما ُكوْسِتي، حتى السنة أثناء يف املطر ويقلُّ كيلومرتات، خمسة عرِض

الصيد. حدُّ ويَْزَحل1 الحيوان ويَِفرُّ ، الحرِّ من ْهب السُّ ع تََوجَّ
يكفي ما ذلك مع االستواء من السهل ويبلُغ صغرية، مرتفعاٌت النهر طول وتنترشعىل
ثمانمائٍة يف مرتًا عرش اثنْي عىل النيل ميل يَزيد وال لإلدارة، َمَقرٍّ لتعيني مرتين ارتفاع معه

الكيلومرتات. من
العرضالشمايل، من عرشَة الثانيَة الدرجة حوايل أي الرِّنْك؛ حول جديدة أشجاٌر وتبدو
بني وهو ُعلُوِّه، عىل عرضه ويزيد الِقرش، الثخنَي النباَت الباُوباَب، ْهب السُّ شجر من واذُكْر
إىل الضارِب ثمره بِقرش ويُنْتََفع تأثريًا، ْهماء الدَّ بني الشعبيِّ كالخطيب تجويًفا النبات

تافه. رشاٍب إعداد يف ُخرضة
ًة مرتاصَّ األكواخ ألوَف تُبرص تُونَْغة، حول النهر ِجريِة مستقبل ويف البقعة، هذه ويف
مناقع إىل الشمال، إىل عام مائتي نحو منذ ُدِحُروا الذين لُّك الشِّ مساكن هي وهذه ، َصفٍّ يف
بها قاموا هجرٍة عن الخصيبة الضيقة املنطقة تلك يف السكان فيُض أسفر ثم الغزال، بحر
البدويون النيل ُرعاة أُْلِقي وهكذا اسم، كلِّ تحت منترشين الجنوب يف ألِربت بحرية حتى

واألطيان. النهر بني أبديٍّ ِرصاٍع يف والَفيَضان الَجفاف بني وهنالك هنا
األنِف مع املرصيِّ املثال من الفرعونية القبور يف بما األصيل العرق ذلك ويذكِّرنا
األسنان ومع اآلخرين الزنوج جميع أخاديد من أعمَق بأُخدوٍد الجبني عن املنفصل األَْقنَى
أنفسهم يُشوِّهون القوم أولئك ولكن نْكا، كالدِّ البطيئة والحركات الصغرية واألرجل الجميلة
من وهم لُوقية، السَّ ككالبهم ُحمًرا ُسمًرا يصريوا حتى نَاج2 بالسِّ وشعورهم أبدانهم بَدْهن
عىل منه السودان يشتمل الذي نْط، بالسَّ ينتفعون وهم وأكواخهم، أوعيتهم ُصنع يف امَلَهرة
نْط السَّ ومن بالطَّْلح، االستواء خطِّ سكان من إخوانهم انتفاَع يُروى، كما نوًعا عرش أحد

وَعَلًفا. وَصْمًغا وِدبَاًغا ووقوًدا ودواليَب زوارَق يصنعون

مكانه. عن تحوَّل زحل: 1

مثًال. الحائط يف الرساج دخان أثر السناج: 2
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عىل ليرشب يأتي والصحراء، السهب حيوان هو الذي الَجَمَل، تََرى األوىل وللمرة
يفعله أن يمكن مما بأحسَن عليه فيهيمن النهر من يدنو معه رجًال وتََرى النيل، ضفاف
املكلَّسة البيوت تَلبَث ولم املستديرة، األكواخ مقام بة املكعَّ األكواخ وتقوم تفكريًا، الزنوج أكثر
ملونًة ثيابًا البساٌت نساءٌ وتَغِسل املطِليُّون، العراة الرجال ويختفي النيل، عىل تنعكس أن
أزرق، بخماٍر3 محجبًة حماًرا راكبًة النهر شاطئ العذراء وتَُجوب النيل، ماء يف مالبسهن
منها ويَخُرج الشمس َوَهج تحت بيضاء خيمٌة وتسطع بجانبها، ويعقوب إبراهيم وتبرص
برنًسا، لُبِْسه مع ولكن الزنوج، من القيناهم من آخِر لوِن عن رونًقا لونه يزيد وال رجٌل،

ِبيٍض. سنابَك ذا أدهَم ِحصانًا يَُسوق غالًما بجانبه وتشاهد
فجر ويلوح النيل، َفتَاءِ انتهاء مع الوحشية، أفريقية أو الحقيقيُة، أفريقية وتتوارى
فيما األلفيِّ بوجودها ظافرًة وتبدو َزيََغان، كثري مع نُوِبيَّة وتظهر األُفق، يف العرب بالد
وهنالك ِقلَّة، عىل ولكن األمواج، ِخالل من املاء بقُر ويربُز ر، تأخَّ وما الحضارات من تََقدَّم
روح تتقدم املثلثة األرشعة4 تنترش وحيث النهر، من والجمل والفرس الحماُر يستقي حيث

النيل. إىل املجاورة آسية
وتُكدَّس فشيئًا، شيئًا فوقه البيض األرشعة وتلمع فمقداًرا، مقداًرا عرًضا النيل ويزيد
ملَّاعٌة عوَّامٌة وتُْخِرب القطن، أكياس ألوُف الباخرَة وتنتظر امَلَحطَّات، يف والصناديق الرباميل
وهذا الِجْرس، فوق ِقطاٌر ويَظهر خفيفة، عطفة بعد َفْوِره من جٌرس ويَظهر النهر، بقهر
آالف ثالثة يبعد الذي منبعه منذ النهر يَْعُربان وهما قطار، أول هو وهذا جرس، أوُل هو
من وسقٌف نٍَة ُمَغضَّ حديٍد ألواح من منازل وهنالك االستواء، خطِّ يف الجنوب من كيلومرت
تذكِّرنا وحركٌة العامل وَعَرق الزيت ورائحُة الَعَجل وطقطقة الرشطة اراُت وَصفَّ حجٍر
استعمارية بإمرباطورية يشءٍ كلُّ يُنِْبئ — ُكوْسِتي يف — وهنالك املتوسط، البحر بمرافئ
الكنيسة. َجَرس بُرج من بدًال الرائَع األهيَف األوىل املئذنة عمود مشاهدتنا مع وذلك جديدة،

للطيور. جديٌد فردوٌس يََقُع — كوستي وبعد كوستي ويف — وهنا
األوىل الجنُة وأما للطيور. الثانية الجنَة تََرى — النهر مجرى منتصف يف — وهنا
البالد بأهل الطيور من الغرباء يختلط وهنا َمَصبِّه، ففي الثالثة الجنُة وأما منبعه. ففي

رأسها. املرأة به تغطِّي ما الخمار: 3
الرشاع. جمع األرشعة: 4
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من الشمال من املهاجرة الطيور تجده ِلَما وذلك أخرى، جهٍة أية يف مما أكثَر الطيور من
ذوات يُحىصمن ال ما األرضواملاء فوق وترى وكوستي، الخرطوم بني كبري شتويٍّ مسكٍن
الُخَرض فاَف الضِّ البرص مدى عىل الساكنة األجنحة ذوات وتسُرت واألبيض، األسود الرِّيش
اآلذاَن وتمأل ومعابره، النهر ومخاوَض الُخلُج6 وصغريَ الجزر وصغرى الصفر واألَْجُرَف5
عن الطري صغاُر ويُحوِّل األجنحة، وَحفيِف االستغاثة أصوات من عنها يَْصُدر بما والعيون
صوت عن األوتار ذوات بآالتها األفراد الكثرية الفرقة تحوِّلهما كما واألبصار األسماَع ِكباره

الصفر.7
وجوع بَْرد عن نُُزوحهم كان ولو الشمال، من فارِّين جياًعا الضيوف أولئك يَِفُد وال
الذي الحارَّ املكان ليغادروا كانوا وما هنا، من أدنى هو فيما والطعام الدِّفء لوجدوا
حني عىل هو حيث يناير، يف وكره يَبنِي الذي املرصي، نُونُو السُّ يََظلُّ ولَِم فيه، يعيشون
تهاجر أنواٌع بمرصالدنيا البَطِّ ومن االستواء؟ حتىخط وبعيًدا بعيًدا الشمايل السنونو يطري
الُكَرة استدارة ُسُدَس يعدل ما َطرَيانها يف بالغًة االستواء، خطِّ حتى فيكتورية، بحرية حتى
أرجلها عىل الطريق، جميع ويف الشمال، تَْرُكضمن ْفِرد9 كالصِّ أنواٌع، البََجع8 ومن األرضية،
قاصدًة نَْوبَر والصَّ يِْن10 الزَّ غاِب ترك إىل يَْدَفُعها الذي وما الطريان، عىل البحر يُْكِرهها لم ما
مع الراحة إن َرَخمه؟11 وعدم الجميع هجرة يف السبب هو وما والطلح؟ السنط شجَر
أن — ذلك مع — أولئك ويرى بالشمال، خاصٌّ الزواج مع الُحبَّ وإن أولئك، َهَدف الطعام

صغارهم. ويُطعمون ويحتضنون يقرتنون األصليني البالد طيور من إخوانهم
مؤلفًة ألوًفا إليها تأتي التي الطيور لدى كبريًا َحذًَرا األباعِد األقارب هؤالء زيارة وتثري
والَعَسِيلُّ رأسه، ريُش املرتعش د12 َ الرصُّ يَختلط وال بينهم، فيما اآلدميني تزاُور يُثِري كما

النهر. حاشية من املاء أكله الذي الجانب وهو الجرف، جمع األجُرف: 5
الخليج. جمع الخلج: 6

األصفر. النحاس الصفر: 7
بََجَعة. واحده منقاره، تحت عظيمة حوصلة له طويله، املنقار عريض طائر البجع: 8

الجبن. يف املثل به ب يُْرضَ كالسلوى طائر الصفرد: 9
الرماح. منه يعملون كانوا شجر الزين: 10

َخَضنَته. البيض: الدجاجة رخمت 11

الطري. صغار يصطاد الظهر أخرض البطن أبيض الرأس ضخم طائر الرصد: 12
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طيوُر تَُهاِجم وال البلد، بطيور اللييل، والَخطَّاف الذهبي، حرور والشُّ كالحيل، ريشه الساطع
أن املحتمل ومن عمها. أبناء من الدخالء هؤالء عن ابتعادها مع ولكن الطيوَر، تلك البلد
أعظم هو ما واسمْع األحمر. العنق ذي النوبي الصقر أخيه ِصَغِر من الشاهني يُدَهش
اآلتني إلخوانه الحذر مع مكانه فيُْخِيل وسنونو ونَْوَرس13 َلْقَلق من البلد يف فما ذلك، من
بورد الخريف وقت يَُرسُّ ال الكراكي من العرف ذا إن حتى الجنوب، إىل ذاهبًا أوروبة من
حتى الريش، نسل ة بحجَّ أذٌن تسمعه ال ما الحبوب من تأكل التي اللون الرََّماديَّة الكراكي

بالجراد. فيغتذي معقوًال سريًا يسري الذي الباَز عليها ل يَُفضِّ الفالح إن
والقوَّات للقامات حقيقيٌة شعوٌب هي التي — الطيور من املليارات هذه تعيش وهكذا
حاٌل هي وتلك نسبيٍّا، ِضيًقا ضيقة مسافة وعىل األوسط النيل مجرى عىل كفاٍح بال —
عن ويذهب األبيض، اإلنسان لدى مفقودٌة جزئيٍّا، الزنجي ولدى الحيوان، لدى فردوسية
أن الطبيعة ضمَن البقاء سبيل يف التنازع إىل طوًعا يدعون الذين البطولة حرب أنبياء بال
يمكنهم وهنالك واسع، مقياٍس الخاصعىل جنَسه يحارب الذي الوحيد الكائن هو اإلنسان
بجانب بعضها اغتذاء بقاء ومن اتفاٍق من والغازية املحلية األمم تلك يَُسود ما يروا أن

بعض.
أحمَر سوًرا يرى أنه يظن والناظر مشرتًكا، ويَهِضم ويأكل يصطاد فهو ، ُمَسلٍّ والبجع
ُمْلتَِوي جامٍد شبه نائم شبه بََجٍع أصول هي وهذه غريبًا، ا دقٍّ مدقوقة حجارة من أصفَر
فطوًرا متمايلني، الرحيل يف يأخذون ٍن14 بُدَّ شيٍب أساتذٍة حال بها لك يتجىلَّ ثم العنق،
التي الكبريَة ه أُكفَّ البََجع ويَرَفع صاخبني، مجادلني يبدون وطوًرا صامتني، فالسفًة يَبُدون
يف السمك من كتائَب ليدَِّخر قليًال فيه املاء ُعمق يكون مكاٍن من فيقرتب اللحم لون لها
إىل به فيأتون جيوبهم يف تُوتًا يَجَمعون الذين األوالد شأُن منقاره، تحت العظيمة َحوَصلته

بيوتهم.

السمك، غري يأكل وال املاء، يف نفسه يزج ثم الجو يف يعلو أكرب أو الحمام حجم يف مائي طائر النورس: 13
املاء. زمج أيًضا ويُدعى
البادن. جمع البدن: 14
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الربدي.

أو الذهبية الُجَزيْرات َرْمل عىل النهر َوَسط يف َوقوًرا أرجله عىل الطُّوَّال15 وينتصب
ٌة ضجَّ تحدث وهنالك بها، نَْشُعر لم إلشارٍة تَبًَعا يتحرك إذ لكذلك وإنه فاف، الضِّ كإل عىل
األرض، داخل وتغيب خفيًفا ميًال مائلة خطوط فتتألف لطيف، صوت ذي كسحاٍب فريتفع
عىل ويدور ذهب كما ويَعود اليابسة الَقَصب ذَُرا وفوق السنط رءوس فوق ِخْفية ويتسلَّل
برونز. من كتماثيل ساكنًا ًدا مجدَّ أرجله عىل منتصبًا يظهر واآلن ويهبط، لة املفضَّ محالِّه
قويٍة ومناقري متعاظمة صغرية رءوٍس ذاَت الشمال من الرمادية الكراكي وتَِصل
وتنزل اغرباًرا، أشدَّ ذَنٍَب إىل ليَِصل املنسجمة ظهرها َحَدبَة المٌع أسمر ريٌش ويَسُرت فعالة،
ُسوًدا صغاًرا يني َحَرضِ الكراكي بجانب اللقالق وتَظَهر الواسعة، أجنحتها وتكتنفها باتِّزاٍن

الطول. مفرط طري الطُّوَّال: 15
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بالقرب منهمًكا ِملَعقة أبو ويبدو الجمال، باهرة تكن لم وإن َطرَيَانها يف جليلٌة وهي وبيًضا،
انحراٍف مع النهر فوق أرسابًا ويطري َمَرٍح، عن ق وامُلطوَّ الرَّمل ار َزمَّ بينه فيَعبَث املاء من
ذَُعَرًة الكثبان أمام حجارٍة عىل وتََرى بروسية، من يأتي إنه ويقال أبًدا، له يُعدِّ ال عجيب
كاملربِّيات ظريف غريَ ثقيًال النيل إوزُّ أمامها فيَسبَح صغرية َجَرَعاٍت عىل ترشب رائعًة

الفتيات. من الطالبات يتقدمن الالئي الشائبات
عنقه ا مادٍّ ظريًفا نًرشا جناحيه ناًرشا النهر فوق ْور الدَّ عىل املقدس اإلبيس ويستمر
مخابئ ونوٍع لوٍن كلِّ من وللبطِّ املاء لدجاج وتُبِرص السماء، إىل األَحَجَن16 ِمنَْقاره بًا مصوِّ
أُرستِها، من الوجاهة ذوي بني هادئًة الطيوُر هذه وتَسبَح فاف، الضِّ عىل األََسل17 بني
السماء يف بسهولٍة مرتفًعا النهار ُطوَل والحقول املاء فوق يَِكلُّ ال الذي الخطَّاف ويطري
وتَُمرُّ فريسته، عىل كالقضيب يَنَْقضَّ أن إىل ساكنًا يرتقب الباشُق حيث الَفريُوزية الزرقاء
الَربِّية الُقمِر قرقرة د عَّ تَصَّ حني عىل السنط طاقات فوق ية الِفضِّ هام كالسِّ صغاٌر صقوٌر

بها. تُِحيط التي الِغيَاض بني من
حيث الضيقة األكثبة عىل — ُمَسلٍّ صوٍت ذوا وهما — والنَّبَّاح نْقاب الشَّ ويَُكْرِدح18
الدقيَق ُعْرَفه ويَبُسُط األرض عىل ويقف َدَغٍل19 من الُهدُهد ويَخُرج الطري، لكبار مكان ال

آخر. مكاٍن يف للنظر َوْقًفا ثواٍن لبضِع يَِطري ثم َهيََفه، ويَعِرض ذَنَبَه وينرش

األعوج. األحجن: 16
طويلها. األغصان دقيق نبات األسل: 17

القصري. َعْدَو عدا كردح: 18

. امللتفُّ الكثيف الشجر الدغل: 19
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الرشق إىل طريقه يف والعابُد النيل، من ويدنو امَلغِربية األقواس بني من الجديد اإلله يظهر
يَغِسل ثم بيضاء، وِعَماَمًة أبيض ثوبًا البًسا األخرض العشب عىل يَرَكع النهر عبوره وقبل
يَُميَّز الذي واألزرق األصفِر الصحراويِّ املنظر هذا أمام وحيًدا فيبدو النيل، يف رجليه
وبني العالية. النهر ة ِضفَّ عىل الناس من ُزَمٌر وتَُخيِّم الصايف، اف فَّ الشَّ الهواء يف بوضوٍح
البسني ُرَعاٍة بضعة األبيضبقيادة املعز من قطاٌع الخرضاء الَوْسَمَة1 تَْرَعى والتِّالل الُكثبان
ِجماٌل نَْوبَتَها وتنتظر الرَُّكب، حتى املاء من اإلبل مئاُت تستقي النهر ويف بيًضا، جالبيَب
الرشقي، النََّمط عىل حائرًة لٍة ُمتََعجِّ غري رءوسها خافضًة ُرْكبان ُرْعيَاٍن بحراسة أخرى
وضيوفه الدوام، عىل هو هو واملاء األصفر. املاء ذلك من حرسها أفراُس بجانبها وتََرشب
مطمئنٍّا يشءٍ كلُّ يلوح وهنا األوسط، النيل مجرى آية هما واإلبل والخيل وا، تََغريَّ الذين هم
توحي ما فتزيد ساكنٍة كِإَلَهات كثيفة بغاباٍت املستورة الجزر تَرتَِفع النهر ويف البال، هادئ

عرية. الشِّ امُلَرتَيِّثة الواسعة الحياة به
عائمة كُجُزٍر هذه الربديِّ أكداُس وتَبُدو ، الربديِّ من أكداًسا يَجُرف املاء يزال وال
فال َسْلٌم تسوده عالٍم إىل يعودون كبرية حرٍب وكأََساَرى املناقع اعرتاك عىل شهوٍد وكآخر
نهر معرفة عىل األكداس تلك تَقِدر وال بها، يالئمونه نافذًة ألنفسهم يَِجدوا أن يستطيعون
من القريبِة الذَُّرة حقول بني جليًال اآلن يَسري نهٍر تَبنَيُّ عىل أو به، عاملًة كانت ُمضَطَهد

العظلم. هو ويقال: بورقه، يُختََضب نبات أو الفيل، ورق الوسمة: 1



النيل

الرمل ذي ْهب والسُّ األخرض تََلمها2 بني الصايف املاء يَفِصل والتي املركوم، الَحبِّ أهرام
األصفر.

النور يف بعٍض عن بَعُضه منفصًال وحيوان وإنساٍن وداٍر شجٍر من يشءٍ كل ويظهر
وعن واملنازل األشجار جميع عن صورًة أو فكرًة أو رمًزا بذلك يشءٍ كلُّ ويَظَهر الباهر،
والسفن ِرْسِله،3 عىل يشءٍ كل يسري وهنا ذلك، والرمل الضياء عاَلم يف واإلبل الُعبَّاد جميع
أن من تها ِلَدفَّ املدير للرجل مناَص وال الرياح، بفعل ع تُْرسِ التي هي وحدها الرشاعية
مما حرارًة أقل والشاطئ النيل، يف لة املتنقِّ الكثرية للضحاضح اجتنابًا اليقظة شديد يكون

امُلحِرقة. العرب بالد ريَح يَُرطِّب أن ِسَماٍط شكل عىل املاء انحدار خواصِّ فمن يُنتظر،
خال سعيًدا يشءٍ كلُّ يَلُوح هذه، والطيور الناس رواية ويف هذه، األحالم حياة ويف
يعرف ال والنيُل تَِقُفه، قوًة بأن يشعر والنيُل مغموٌم، والنيُل النيَل، خال الحياة، هذه خالَق
فصل حلَّ فإذا أهلوه، له َقدََّس َصيًفا النيل مياه امتدَّت وكلما تقاتله، خفيٍة قدرٍة أيَة
أشهر، ثالثة بعد َزَرعوه ما وَحَصُدوا حبوبَهم السكان أولئك ألقى النيل وتقلَّص الخريف
النزول، عىل يداوم بأن عليه يَقِيض ِجْريته نظام أن هو يَعرفه ما وكلُّ ذلك، النهر ويجهل
يَتَِّسع أنه بَيَد تقاومه، التي القوة عىل يتغلَّب أن يحاول — انحداره ضعف مع — وهو
وأبراٌج ُجُدٌر بُعٍد عىل وتنتصب غدير، إىل ال صغري، بحر إىل البلد ل فيَتََحوَّ تقدمه، بنسبة
أموًرا لريى ينطلق وهو مدينٍة، من يَدنُو وهو اآلن، حتى القاه ما جميع من وأوسع أعىل

أخرى.
والرصوح،4 األبراج وتَعُظم فمقداًرا، مقداًرا الخاصُّ ضغطه ويَنُْقُص املقاومة، وتزيد
هو وهذا يَكُرب، ينفكُّ ال بهديٍر النيل ويَشُعر والزُّبُن، واألحمال والجمال الرجال عدد ويزيد

يساويه. نهٍر صوت هو وهذا َسِمعه، ما كل من أشدُّ
إذا خفيًفا هزٍّا فتهتزُّ مجراه يف َمغروزة مضاعفة أعمدة سبعة ذو جٌرس النيَل ويجاوز
ناحية من النيل عىل يَهُجم ثم قليلة، أمواٌج تَُرى تزال وال فوقه، القطار َعَربَات طقطقت ما
الذي هو امُلزِبد الباسل القاتم الهمجيُّ النهر وذلك َصْولًة، ويفوقه َعْرًضا يَعِدله نهٌر اليمني

زمن! منذ َجريَه يَِقف كان

األرض. من الفالح محراث ه يشقُّ ما التلم: 2
مهله. عىل مىش ِرْسِله: عىل سار 3

العايل. الِبناء وهو الرصح، جمع الرصوح: 4
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األبيَض النيَل ويضغط له، كالذي عاٍل طويل جٍرس تحت من الغريب النهر وينطلق
ذاِت الخرضة دائمة جزيرة عىل ويَنَْقضُّ الغربية ضفته عىل َضيٍِّق َمِضيٍق يف العريض
أحدهما مياُه كانت وما الهائلة، بأمواجه 5 الغابيِّ لسانها أمام اآلخَر يَقِذف ثم َحفيف،
وما الزمن، من حينًا النيل عىل يَُهيِْمن القاتم الرسيع فالَجرُي بعد، اآلخر مياه يف لتُمَرج6
للنظري النظري معاملَة النيَل يعامل ِقْرٌن7 هو بل َمَصبِّه، يف أمره ينتهي عاديٍّا رافًدا ذلك كان
شبابه ِجبال بذكريات يأتيه وهو مشرتًكا، َجْوبًا معه العاَلم يجوب لكي وغريزة َزْهٍو عن

قليل. عما للحياة ُمَولًِّدا سيغدو والذي خافيًا، يزال ال الذي
يُوِجدان وهكذا الخرطوم، نخيل تحت األزرق والنيل األبيض النيل يلتقي وهكذا
مصري وجود عن مقاديرهما اتحاُد ويُْسِفر الدنيا، ِبقاع أروع من مكانًا األََخِويِّ بعناقهما

مرص.

الغابة. إىل نسبة الغابي: 5
خلطه. مرجه: 6

النظري. القرن: 7
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األخَوْين أوَحُش

الصيد. إىل ذهاب



النيل

وتَُضمُّ امُلْلتَِوي، بمجراه السهَل يَقِذف بل يَِقُفه، ال الوارَق1 الوادَي أن بيد
ويعتزُّ السهل، فيَدُخل يَّة الفضِّ بِفَالكه2 ويعتزُّ أمواجه، إىل أمواَجها الجداوُل
أخي! قائلة: وتَْهِتف َفِرَحًة الجبال وجداوُل الرِّيف أنهار وتَُحيِّيه به السهل

الخالد. املحيَط الشائَب: أباك جميًعا بهم َوأِْت معك إخوتك ُخذْ أخي!
غوته

الحسن. األخرض الورق الكثري الوارق: 1
املرتدد. املستدير موُجه النهر من وهو الفلك، جمع الفالك: 2
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الوقت يف وصولها ولوال املوسمية الرياح وجوُد لوال املطر يأتي أين ومن َسبَبُه! الرياح
هذا معجزة َمصَدُر وما والجبل، املطر وليُد األزرق والنيُل امُلرتََقب؟ االتجاه ويف املناسب
جباُل ولوال مزدحم، سحاب من عليها وما والرباكني العنارص تنازُع إال الثاني النيل
عليها وتصب الرياح عليها تتحطم براكنَي الشواهق هذه تكن لم ولو — الشواهق الَحبََشة
الصخرية الحواجز من آخذًا السهل، نحو كالحية منسابًا النهر هذا ن تََكوَّ ما — املاء سيول

ميل. ألف بعد الصحراء إحياء إىل تؤدِّي معدنيًة أجزاءً
الَجْدب من تنئُّ حني — ومرص واحٍة، إىل والغرين ِغْريٍَن، إىل األجزاء تلك ل وتتحوَّ
والسحب للرباكني ِكيَانها يف َمِدينًة تراها — الزمان يف األمد والبعيد املكان يف امَلَدى البعيد
وتحت القرون غضون يف بانتظام يتجدَّد ذلك العنارص عمل إن وإذ والرياح، واألمطار
القمر ومنازل الشهور معرفة عن هذا والجزر امَلدِّ تناسُق أسفر فقد عاٍم كلِّ يف الناس أعني
والفالح ، َحقٍّ وأول تنظيٍم أول وعن يَّارات، والسَّ للشمس دراسٍة أول وعن األوىل، للمرة
يف واقفني ينتظرون أولئك الصحراء رجال وكان املطر، يَْرُقب — آخَر بلد كل يف كما —
حتى ذلك يصنعون يزالون وال لَهَلُكوا، لواله الذي الَحبَِيشِّ الفيضان ُوُرود النهر مجرى

الراهن. الزمن
لها تُذِْعن وأن أخرى، ورياٌح هي تتصادم أن يجب الرياح؟ تلك تأتي أين ومن
الشمال رياح تأتي الشتاء ويف مالئمًة. تجعلها التي هي وحدها واملقاومُة للمطر، َجْلبًا
ولكن ، تَُهبُّ الشمالية الريح دامت ما األحمر البحر إىل آسية من باملطر املوسمية الرشقيِّ
تهبُّ حينما الربيع، ويف الحبشة، يف العالية الِهَضاب بلوغها حني تقريبًا َجَفافها مع
جميَع البحر نُُدوَِّة إىل تُِضيف أفريقية، وفوق األطلنطي جنوب من الغربية الجنوبية الريح



النيل

الجباَل تَْلِطَم حتى مثقلًة السوداَن تَُجوب وهكذا االستواء، خطِّ يف الِبْكر الغابة ُرطوبة
عند الكيلومرتات ألوف يف منقول ماءٍ من البخار يَحِمله ما غ وتفرِّ أمامها تنتصب التي
تلقاء من الريح تهبُّ عندما يأتي املطر إن : الَحبَِيشُّ الفالح ويقول الَوِعرة، الُجُدر تلك َمسِّ
تلك إىل حساباتهم يف يستندون الذين النيل دلتا مهندسو يقوله ما هذا ومثُل الصحراء،

الرياح.
عىل فيه يُنِْعم الذي املكان يف األفريقي النهر وجود إىل أفريقية رياح تؤدي وهكذا
الَعُدوَّات؛ ألََخَواتها موضعها عن الخريف غري يف الرياح هذه تَتََخىلَّ وال باإلخصاب، الرتاب
األخرى، يف والجبال الرياح من كلٌّ وتؤثِّر الهند، من املرَسَلة ة الجافَّ الشمال لرياح أي
شكل عىل الرياح ساعدت وإن األمطار فصل امتداَد ووُُعورها الجبال هذه ارتفاُع ويوجب
يَتَِّفق إنه أي ينظمها؛ حني عقب عىل رأًسا املواسم املطُر ويَقِلب الغريب، الجبال ذَُرا
1 َكزٌّ شتاءٌ مرت، آالف وثالثة مرت ألفي بني ارتفاعها ح يََرتَجَّ التي العالية، الوسطى للهضاب
عرشَة الثانيَة الدرجة يف كثريًا الشمس أشعة ميل لعدم وذلك أبًدا، بارًدا يكون أن غري من
التي الجوِّ أحوال فتتوازن أخرى ناحيٍة من الصيف حرارة يَُلطِّف املطر وألن العرض، من

السنة. يف درجات سبع عىل اختالُفها يزيد ال
الحبيشُّ الفالح بها ويَفَرح أكتوبر، شهر يف املطر ذلك بنتائج املرصي الفالح ويَفَرح
األعاصري فتُسِفر ذلك، مع للحبيش هائًال شكًال املطُر ذلك ويكتسب وقٍت، بقليِل ذلك قبل
اللذان والَربَد الجارف املطر ويُسِفر آخر، مكان أيِّ يف مما بأشدَّ هنالك وقوعها يَكثُر التي
اإلنسان من كثري هالِك عن العجيب، البلد ذلك يف يشء ككلِّ بغتًة ويتواريان يأتيان
من ثار ما وبََلغ عام، كلِّ يف اآلدميني من مئاٍت الصواعُق وتَْقتُل واملساكن، والحيوان
بإقامة النجايش أمر عىل طويل زمٌن يَمِض وملا أربعمائة، واحدة سنة يف العواصف

الصواعق. عليهم َقَضْت الذين األشخاص كثرة بسبب العامة الصلوات
أقىص املطُر ويَبلُغ خفيفة، َهَمَراٌت2 املطَر وتَسِبق دوًما، املعني الوقت يف املطر ويَِصل
مع ولكن السنني، ألوف منذ املرصيني سجالت عليه تدل كما يونيو شهر وسط يف قوَّته

سنة. كلِّ يف منه يَنِزل ما مقادير بني اختالٍف كبرِي

اليابس. املنقبض الكز: 1
املطر. من الدفعة الهمرة: 2
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أنها املحتمل ومن رواسَخ، تقف — االقرتان هذا يف التذكري عنرص وهي — والجبال
التأنيث عنرصا وهما الِبكُر، والغابُة والبحُر األخرية، القليلة السنني ماليني يف تتغريَّ لم
كثريَ الرياَح الن يَُحمِّ األرضية، الكرة يف اإلنسان عنه يعرف ما أقلُّ وهما االقرتان، هذا يف
َدَرَست التي املرصيني، أجياَل أكثر وما املرصيَة، الشعوَب أكثَر وما نُُدوٍَّة، قليَل أو ُرطوبٍة
القادم، العام يف الفيضان ارتفاع بمقدار البََرصُ يمكن أن غري من الحيوية املسألَة هذه
وسنة ١٩٠٤ سنة بني أي متوالية؛ سنوات أربع يف لآلخر ما ضعفي الفيضانات أحد وكان

.١٩٠٨
واملطُر والنيُل مَرص، يف الفائض كالنيل ُمنِْقذًا ليس رأسه َمسِقط يف الفائض والنيل
له، منبًعا النيُل ينال حيث طانة، بحرية ِمنطقة من ويخُرج هائجان، إلهان الَحبََشة يف
وحدها والعطربة الصغرية. سواعده من عدٌد منها يَخُرج كما روافده من ان مهمَّ رافدان
الَجَفاف بعَض جافًة تلك النهرية املجاري جميع وتظل الشمال، نحو تجري التي هي
الدوام، عىل َلًة مرمَّ العطربة وتكون الغالب، يف َرملية الروافُد وتكون الشتاء، فصل يف
التسعة الجفاف أشهر الشعوب هذه وتَقِيض إذن، البلد ذلك شعوب عىل البداوة وتُفَرض
فيها، يعيشا أن والحيواَن اإلنساَن يُمِكن والتي قليل ماءٍ عىل املشتملة األمكنة من بالقرب
يف والَعطَربة األزرق النيل ويجري الدنيا، املغمورة فاف والضِّ باألنهار اآلجام إحاطة وتكثُر
بطرائد3 الصحراء أو ْهب السُّ عن ينفصالن وهما تقريبًا، يَِفيضان ال وهما عميقٍة، مضايَق
األرض تحت وما النخل، تَنبُت كما مياًها األقلِّ الجداول شفري4 عىل السنط وينبت ضيقٍة،
اآلبار. من كثريًا املياه هذه وتُِمدُّ بوجوده، لألنهار الغالب يف فمديٌن أفريقية يف مياه من

سيما وال املرتفعة، الُعدَوات5 يف خيامهم يَنِْصبوا أن العرب من البدو أهل ل ويفضِّ
وهم منها، يأتون التي الصحراء يف مما أكثَر الينابيع تكون حيث املجاري من القريبة
ويستخرجون ْوم6 الدَّ ثمر يقتطفون وهم ومعزهم، وجمالهم وأوالدهم نسائهم مع يحلُّون
السنط ُسنُوف7 يختبطون وهم أقراًصا، منه ويصنعون باللبن يخلطونه َعِلًكا َطِحينًا منه

سواهما. أو األرض أو الحرير من مستطيلة شقة وهي الطريدة، جمع الطرائد: 3
أعاله. من ناحيته الوادي: من الشفري 4

وجانبه. الوادي شاطئ وهي العدوة، جمع العدوات: 5
النخيل. يشبه شجر الدوم: 6

النبات. قرش وهو السنف، جمع السنوف: 7
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وهم اليابسة، الشائكة بالفروع الجمل يكتفي حني عىل زيتيٌّ طعاٌم بها ألنعامهم فيكون
يف النخيل بليف ينتفعون وهم النخل، أوراق من املصنوعَة خيامهم — أخريًا — يَرتُُقون

حياتهم. يف أسايسٌّ عنٌرص هنالك املوجودة املاء ِبِربَك ولهم وحبالهم، ُحِرصهم صنع
األلوُف وتََرشب نائمًة، الشتاء فتَقِيض الجفاف، تنىس املغايض8 هذه يف والتماسيح
الِغزالن إن حتى فيها، التماسيح تنام التي الجداول من خائفٍة، غريَ والَقَطا، الُقْمِر من
ذلَك واحدة بساعٍة غروبها وقبل الشمس طلوع قبل تَِرُد نفوًرا الحيوانات أكثر هي التي

وراءه. النيل يرتكه الذي الهزيل املورَد
واملوايش، اإلنسان عن فضًال الضواري من تجتذبه ِلَما األخطار مصدر واألحفار9
واألنمار، لألُسود املكاَن ُمْخِليًا الَغَسق11 وقت األحفار عن أنعامه يُْصِدر10 والعربيُّ
من يكون الذي هو سواه، من َحذًَرا أكثَر يكون أن يجب الذي وهو وحَده، والُقْرُدوُح12
هنالك، تُْرتَك التي الذَُّرة ِجَعة ببقايا يَسَكر أنه وذلك اإلنسان؛ به يُْمِسكه ما أحيانًا الَغْفَلة

البََرش؟ ِشباه من الرُّبَّاح13 هذا أليس ولكن الِفرار، عىل قادٍر غريَ فيَغُدو
كلِّ من فيَُدوِّي رعٍد، قصيُف بعيٍد من يُْسَمع إذ صافيًة زرقاء السماء تكون وفيما
الوادي يف املخيِّمني والنساء الرجال ألوف ينطلق وهنالك «البحر!» قائل: صوٌت ناحيٍة

بالفرار. الئذين وَمتَاَعهم خياَمهم حاملني
والنجوم، للقمر تَبًَعا الزمن يَحسبون كانوا وإن يُّون، الَجَربِ الُكَساىل األعراب وأولئك
بضع ويف يونيو، شهر َوَسط يف الشاهق الجبل من النهر بانحدار عاٍم كلِّ يف يباَغتُون
ألوف بعد وعىل — مرص ويف مرهوبة، مرجوَّة إشارًة يَُعدُّ زئري إىل الهدير ل يتحوَّ دقائق
تقدُّم عىل وساعة، ساعٍة وبني برقيٍّا، املهندس يطَّلع — التحتاني املجرى من الكيلومرتات
جمٍل راكِب وجود عدم مع وذلك ِغْريَن، من يحتويه ما وعىل املاء وارتفاع الفيضان

األرض. يف املاء مجتمع وهو املغيض، جمع املغايض: 8
املوسعة. البرئ وهو الحفر، جمع األحفار: 9

عنه. أرجعه املاء: عن أصدره 10
الليل. أول ظلمة الغسق: 11
الضخم. القرد القردوح: 12

ربابيح. عىل ويُجَمع الذكر، القرد الرباح: 13
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األول الفصل

الذي هو وحَده الرعد وَهِزيُم دقيقة، بعد يََقع عما أولئك الوادي ساكني يُْخِرب 14 َمْهِريٍّ
بذلك. يُنِْبئهم

يدحرج والبحُر مرت، خمسمائة االتساع من يبلغ سائٌر سوٌر والبحر ثائر! والبحر
ِغْريَنًا. ويجلب َخيُْزرانًا ويجرف أشجاًرا ويَجَحف15 ُسمًرا أمواًجا

هنالك، والغيُث فورها، من فاف الضِّ عىل الحياة بُِعثَت بغتًة النهر َوَصَل ما وإذا
يلوح كان ُمْخَرضٍّ بلد ُظهور إىل النيل َفتَاء ويَُؤدِّي األوراق، وتنبسط الرباعم16 وتنمو
تبل الطيور كانت الذي الوقت عىل تميض أيام بضعة تََكْد ولم فيه، َعَطًشا يشء كلِّ هالك
ويَبنِي ويتزاوج ويلعب يرتع17 الربي اإلوز تُبِْرص َت ِرصْ حتى فقريٍة مناقَع يف حلوقها فيه
ويصحو نفسها، عن ج18 وتَُفوِّ الطني يف وتميش ترشب الحيوانات وجميُع هنا، أوكاره

عليه. جاثًما كان كابوًسا أن ويظنُّ التمساح
ِفَراًرا الجبال ويَقِصدون منازلهم يغادرون الناس ألوَف العليا الِهَضاب يف وترى
السيول َجْوَب أحٌد يستطيع وال األمطار، موسم يف َجَوَالٍن كلُّ ويَِقُف الطوفان، ذلك من
الربدي من ِمعَطٌف لديه يكون املجاورة القرية إىل يذهب الذي الفقري إن حتى واألنهار،
وتكون األودية، عبور ويتعذَّر جديد، طوفان حدوث عند خيمٍة إىل يَْلجأ كما إليه يلجأ
فرحني صابرين، ينتظرون الذين أصحابها بجانب األكواخ يف الرسوج من العارية الخيول

طويًال. زمنًا دوامه عدَم عارفني املطر نهايَة أحيانًا،
ُخرضتُها البطحاء إىل عادت ما فإذا يرتيَّثوا، أن يستطيعون ال وحدهم واألعراب
هو الذي والجمل خطر، يف الِقَطاع وغدت الهوامِّ من سحاٌب وارتفع غدير إىل تحوَّلت
الصباح شمُس ف تَُجفِّ أن سائقه ينتظر ال عندما وذلك أيًضا، يتعثَّر لإلنسان رفيق أوىف
العالية، الِبقاع َشْطَر وجوَههما يولِّيان والحيوان اإلنسان وتََرى اليشء، بعَض األرض وجَه
عن ويُْسِفر تقريبًا أشهر ثالثة يف العام مطر جميع ويَهِطل البدو، أهَل يَُسريِّ والنيُل

الَفيََضان.

يُْعَدل ال كان إنه وقالوا اليمن، عرب من حيدان بن مهرة إىل املنسوب هو املهري الجمل ،Méhariste 14

جريانه. رسعة يف يشء به
جرفه. جحفه: 15

يتفتَّح. أن قبل النبات زهر وهو الربعم، جمع الرباعم: 16
ورغد. وسعة خصب يف شاء ما ورشب فيه وأكل م وتنعَّ أقام املكان: يف رتع 17

برد. نفسه: عن فوج 18
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ففيه بركٍة، شهَر سبتمرب ويَُعدُّ باالنخفاض، املاءُ يَبدأ أن بعد النزول يف الناُس ويأخذ
ِغْريَن ذي ناعم تراٍب يف بالُعوِد بُِذَرْت التي الحبوب وتصبح ا، ُمْخرضٍّ البلد جميَع تُبِرص

أسابيع. بضعة يف للحصاد صالحًة
املشابهة القوية الفيضانات تتعذَّر القوية االنحدارات ذي األزرق النيل حوض ويف
ومن الربكانية، الصخور يف عميقًة أخاديَد املطر نََحَت فقد األبيض، النيل لفيضانات
العليا الهضبة داخل وترى النيل، نحو الغرب، نحو سيوٌل تجري الضيقة الخنادق هذه
هذه يشقُّ — الرملية الحجار يبلغ وحينما التحتاني، مجراه يف — والنهر بأرسه، متمزًِّقا
يف عموديٍّا مجراه 19 َخدَّ حيث وهنالك، األبكار، الصخوَر ويالقي خفيًفا ا شقٍّ الحجارة
يف للنبات صالح برتاب فيخِلطها جوامَد يَْفِصل الَهْضبة، عىل َخدَّه كما الربكانية األرايض
وامليكا21 الِفْلسبار20 من األجزاء منحلَّة مجموعٍة من الِغْريَن يتألَّف وهكذا َجَريَانه، أثناء
األزرق النيل يف مختلفٍة وعام عاٍم بني متحولٍة والحديدي الكليسِّ والرتاب ن امللوَّ والرخام
يف واملتحوِّالت الرواسب من كثرية أنواع وجوَد نفرتض يجعلنا ما وهذا الَعطَربة، يف عما

النهر. قوة
وِغْريَنًا قليًال ماءً أن فيه ريَب ال ومما أيًضا، الفيضانات تلك يف عمٌل له واإلنسان
مستوًرا بأجمعه البلد كان حينما التاريخ قبل ما أزمنِة يف الجبل من يَنِْزالن كانا ضئيًال
كان الذي الدور يف األبيض النيل يف يَُصبُّ ال األزرق النيل كان أن ح يُرجَّ ومما بالغاب.
— اإلنساُن َحَرَق أن فيه مراء ال ومما مرص، صحراءَ املتوسط البحر من خليٌج فيه يسرت
يف كما آجاًما أباد قد — إذن — واإلنسان ا، غضٍّ كألً لقطاعه لينال وغابًا ُسْهبًا — قديًما
الصالح بالرتاب تأتي التي واألنهار لألمطار ُحرًَّة ِمنطقًة الحقَل فجعل الحارض الوقت
يَفِصل الجنادل22 هذه ومن السماء، نحو الُجرُد السود الجالميُد تنتصب واآلن للنبات،

منها. ِخيُّ السَّ السنوي الغرين يتألَّف التي األجزاء مالينَي واملاء الهواء

ها. َشقَّ األرض: َخدَّ 19

املتبلر. الصوَّان من نوع الفلسبار: 20
. ُدقَّ إذا يتشظَّى اف شفَّ معدن امليكا: 21

العظيم. الصخر وهو الجندل، جمع الجنادل: 22
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يَبلُغ الذي الرشقية» أفريقية «َسقَف الَحبَشة من الفريدة األحواُل جعلت وهكذا
هو وُفوْلِكن23 املنخفضة، األرايض من مرت ١٨٠٠ املرتفع السهُل معه يَُعدُّ ما العلو من
األزمنة بقايا وتُبِْدي الحبشة، اشتمال مثل هامدٍة براكنَي عىل بلٌد يشتمل وال ذلك، فاعُل
الرمادية املخروطات تزال ال واليوَم دوًما. والطريفَة الغريبة أشكاَلها للسماء هذه األوىل
األرض، ارتجافات عىل شاهدًة الكربيتية واألبخرة الحارة والينابيع الربكانية والحجارة
ويحطُّها النيل يجرُّها التي األولية باملواد تمنَّ أن القادمة السنني ماليني يف الَحبََشَة ويمكن

جديد. تراب إىل فتتحول
البعيد الشمال يف العجيبة الواحَة تلك تُْحِدث وجبالها وأمطارها الحبشة ورياح

«مَرص». تُْحِدث النيل، رسولها بفضل

لفينوس. وزوج وجونون لجوبيرت ابن وهو الرومان، لدى واملعدن النار إله فولكن: 23
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الثاين الفصل

البحرية تلك يف ينصبُّ أنه ق املحقَّ من ولكن الرزين، كأخيه بحريٍة من األزرق النيل يخرج
ومنبع األزرق»، النيل «أمِّ ب يَُكنَّى أن األصغر لألَبَّاي يحقُّ وأنه ويجاوزها، قصري كنهٍر

الوجوه. بعض من أصواٍت توافِق أول هو وهذا عالية، جباٍل يف األبَّاي
أي مرت؛ ٢٧٠٠ ارتفاع عىل ِغيش بوادي طانة بحرية جنوب يف املنبع ذلك ويقع
برتاٍب مستورٍة نصُف بركانيٌة تَسِوياٌت وتَْقَطع أوروبة، أنهار معظم من أعىل هو ما عىل
خطِّ يف كما ِثماٌر هنا للخلنج وليس واليَتُوع، والتني والَعْرَعر1 األَرِز من زاهيًة غابًة أحمَر
أغصانَه والوردي األبيُض البَْلَسم شجر يَنُْرش وبجانبه وافرة، أزهاٍر ذو ولكنه االستواء،
هذه يف َفَرًحا األُْرُجوانية 3 األََقنْثَا وأزهار الذهبية الكريوبسيس2 أزهاُر وتُوِجب الُحمر،

الخرضاء. الغابة
5 الُخوِذيُّ ويُخِرج الليل سكوَن بَد4 السُّ صوُت ويقطع أيًضا، الطيور تُنِعشها والغابة
الزرازير دور يأتي ثم مزماره، الزمار6 ويجرب الشمس، طلوع قبل البوقي صوته

له. ساَق ال الرسو يشبه شجر العرعر: 1
.Coréopsis 2

.Acanthus 3

واملنقار. الرأس مفلطح الفم واسع وهو مخطط، ريشه طائر السبد: 4
.Helmet-bird 5

.Flute-bird 6



النيل

الغرغر7 صخب أن بيد كذلك، الرصاصري وتصيح صباًحا، الخطاف يُغرد حني فتصوت
الرقيقة. األلحان هذه عىل يضفو أن يعتم ال والببغاوات

تزيد بَمنَفٍذ الَخيُْزران من سياٌج يحيط غديٍر، وسط ويف متوتٍر، انحداٍر وفوق
ماءٌ متوسط، ُعمٍق ذات بٍرئ ومن بهدوءٍ، ويَجري مربَّع، مٍرت عىل قليلة زيادًة استدارته
هو وهذا الرشق، نحَو األيكة وراء ويتوارى ضيِّق َخندق إىل َحبٍَب8 من خاٍل بارٌد صاٍف
وسكونه ِصَغَره ولنُقاِبْل الغريب. الوضَع هذا الربكاني أصلُه ويُوِضح األزرق، النيل منبع
يف اللَّغو درجة لنُبِْرص األبيض النيُل به يَلُِد والذي كالرعد القاصف باملسقط وروَقه
والوقار، االتِّزان صفة ينال الصاخب فاملنبُع املوجودات، مصاير عىل نظرٍة أول عند الحكم

الَعَجب. منه العاَلم يَقِيض ما املغامرات من له يكون النَِّزير9 الصغري والجدوُل
أمُر هذا وعكُس الدنيا، عجائب كإحدى د يَُمجَّ أن قبل ميٍل ألَف األبيض النيُل ويجري
البعيد، الرشق ملوك ألحد نجٌم الح وهنا كعييس، املهد يف صبيٍّا يُْعبَد الذي األزرق النيل
بني من وِعزَّتَه الربِّ سلطاَن يحمل هنالك الجبال يف قويٍّ إنساٍن بمولد النجم هذا ويُخِربه

البحر. شواطئ حتى الصحراء
الَقَصبيَّة10 السقوف ذات واألكواخ املكان، ذلك يف يَُصلُّون والوثنيون والنصارى
َحبَشيٌة كنائُس هي أهميًة منه أقلَّ منبعني ومن املنبع هذا من بالقرب الواقعة الفائضة

كاهنها. هو أمامها املنتصب ي األمِّ اللَّحيان11 والرجل رسمية،
والوثنيون ُحفاًة. إال النهر يدخلون ال هنا النصارى بجانب يعيشون الذين والوثنيون
يوًما عرش أََحَد وبعد عاٍم، كلِّ ويف فيه. ردائه َغْسل أراد ألنه بالقتل؛ السيَّاح أحد هدَّدوا
املكان ذلك يف القبيلة رجال يجتمع الشمس، مع وغروبها ْعَرى12 الشِّ طلوع أيام من
املنبع، يف ويُغَطس جلدها يف رأسها ويَُلفُّ سوداء، بعجلٍة الكاهن ي ويَُضحِّ املقدس،
بعدد أجزاءً يقطِّعونه ثم أيديهم، بباطن يَجلُبونه الذي العجيب باملاء اللحَم يُب الشِّ ويَغِسل

الربي. الدجاج من نوع الغرغر: 7
الخمر. أو املاء تعلو التي الفقاقيع الحبب: 8

التافه. القليل النزير: 9
البيوت. بها تسقف صلبة أنابيب هي التي النبات سوق من الصلب وهو القصب، إىل نسبة 10

اللحية. الطويل اللحيان: 11
أغسطس). و٢٣ يوليو ٢٢ (بني الحر شدة يف وطلوعه الجوزاء يف يطلع الذي الكوكب الشعرى: 12
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عظامها، يكلِّسون ثم النيل، ماء من شاربني ِنيئًَة يأكلونها التي الِقَطع ويُوزِّعون الُقَرى،
هؤالء ويقدِّس معروفة، غري ُطُقوٍس وفق بقداٍس املنبع تحت واقٍع كهٍف يف يقومون ثم
يُْقِسمون ملا وذلك السالم، بإله ويدعونه وعينه»، العالم «نور هو الذي للنيل املؤمنون
البيض بني يقع كما قليٍل بعد تقاتلوا ذلك ُقِيض فإذا والوئام، املحبة من املجلس يف عليه

املتحالفني.
مجراه يُقيَّْد وملَّا الشمال، نحو ثم الغرب نحو كثريٍة بدوافَع األصغر األَبَّاي وينقضُّ
قادم، مليك أو أمرٍي من َحَرًسا أحسَن — األوىل الساعة من — األزرق النيل يكن ولم تماًما،
املطر، لوقوف تقريبًا معلومة غري بقاع ِخالل من طويلٍة بَجْوالٍت ُمَراَقٍب غريَ يَقوم وهو
قبل الغالب يف الناَس يعتزلون الذين كاألنبياء وذلك ِريَاِدها، ِحياَل شأنها، ِرسُّ فيه الذي

الحاسم. حياتهم َدْوِر
فيكون جديد نشاٍط أثر مع أفقية طبقاٍت ذات بركانيٌة جنادل الصائل بالنهر وتُْلَحق
ستني النهر ذلك عرُض ويبلغ كثرية، صغريٌة روافد تَقَطعها غاباٍت ذات جباٍل منظر لها
إىل األبَّاي ويصل األمر، نهاية يف كبرية بحريٌة وتَْظَهر السيل، َخرَّبَها هضبٍة فوق مرتًا

طويًال. زمنًا يلبث ال حيث الغربي الجنوبيِّ طانة بحرية شاطئ
ارتفاع عىل — القلب شكل لها والتي — ُخْرضٍة إىل الضاربة البحرية هذه وتقع
نْط بالسَّ مستوٌر وسهٌل صغرية، جباٍل بضعة بها وتحيط إنغاِدين،13 كبحريات مرت ١٨٠٠
قريٍة كلِّ يف األكواخ هذه أكربُ ويَبدو حصري، من هزيلة أكواٍخ مع والنخل الخصوص، عىل

كنيسًة. يُستعمل أو (الراس)، باألمري خاصٌّ وهو الَعرَعر، شجر تحت
ضخامًة، ِضْعفها كانت أن املحتمل ومن اتساًعا، ألِربت بحرية من طانة بحرية وتقرب
ووضعتها العصور أقدم منذ أجزاءَها الجداوُل فجرفت الُحَمَم14 َفكَّ املطر أن ذلك وبياُن
الشواطئ أصل عىل والنَُّسُف15 الحمم وتنمُّ نطاقها وضيَّقت طانة بحرية شواطئ عىل
ثالثون وجداول أنهاٌر وتصبُّ النيل، به يأتي الذي األول الِغْرين يتألف ومنها ، الربكانيِّ
يَخلُص الذي الوحيَد األباي كان وإذ األبَّاي، من أصغر وجميعها البحرية، تلك يف مياَهها

البحريات. تلك عىل يشتمل سويرسة يف واٍد إنغادين: 13
السائلة. الربكانية الحجارة وهي ،Laves 14

نسفة. واحدها النخاريب، ذات السود الحجارة النسف: 15
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من أهمَّ النيل مهندسو ويراها للنيل، ا مهمٍّ منبًعا البحرية هذه كانت طانة بحرية من
جغرافيٍّا املنبع ُعدَّ ولذا منها؛ مياٍه كثرِي ضياع عن تواريه يُْسِفر ال الذي األصغر األباي

إيدروغرافيٍّا.16 ه عدِّ من أكثر
قواربهم يف البحرية عىل سافروا ما إذا البالد أهل ولكنَّ البحرية، إىل التمساح يصل وال
البقر هذا صيد ويبلُغ الكثري، املاء بقر يخافوا أن لهم ُحقَّ والَقَصب الربدي من املصنوعة
قذف أن حدث وإذا به، ُكالَّ عىل عشريته ِسَمَة الصائد معه يَنُقش ما اإلغالل من املغري
وهكذا أصماها، من أول حقوق من كانت الشاطئ من بعيد مكاٍن إىل الَقِنيصَة املاء جريان
كسمات سمٍة شأن ومن 18، الكِليُدونيَّ الربيَّ الخنزير بون يتعقَّ أُوِمريُس17 أبطال كان

أتَاَلنْتَة.19 ِشَجار عدم إىل تؤدي كانت أن طانة بحرية
ومن منظوًرا، ًها تََوجُّ الجنوب إىل متوجًها البحريَة فيه األبَّاي يجوب الذي املكان ويف
الِقَرص من الجريان وهذا كيلومرتًا، َعَرشَ اثنْي جري هو (وهذا مياههما تختلط أن غري
جرجس، جزيرة ِشبه من بالقرب ألربت) بحرية أقىص يف األبيض النيل ِجْريََة يَْعِدل ما
بُنٍّ أشجاَر تُبِرص الحقول ويف ، الحقيقيَّ َجَريَانه األزرق النيل يبدأ عميق، واسع خليٍج يف
بالد إىل هاجرت ومنها األشجار، هذه موطن هي والحبشة يَّة. برِّ وشبه ُحمٍر ثماٍر ذاَت
عىل برديٍّا وتُبرص أحمر، بََهاًرا تُبِْرص — البُنِّ شجر من وبالقرب — الحقول ويف العرب،
عىل أصفر زهٌر الوعرة املنحدراِت ويَسُرت منها، ة الجافَّ األرض يف حتى واسعة مساحاٍت
للسائح فيسبِّب والجلد الثياب يف ينشب الذي الشيطان شوك من رضٌب وهو النجوم، شكل
َفاِنني20 والشَّ البالشني وتَبنِي اطنُي، وَرسَ َصَدٌف الصخريَة الجزَر ويكسو تُحتمل، ال آالًما
من خروجه عند صافيًا مٍرت مائة العرض من البالغ النهر ماء ويكون هنالك، أَْوُكنََها21

كبري. انحدار غري من متدحرًجا البحرية

ووصفها. السطحية املياه علم اإليدروغرافيا: 16
انتسابه رشَف مدن سبع تنازعت وقد واألوذيسة، اإللياذة صاحب وهو املشهور، اليونان شاعر أومريس: 17

إليها.
اسكتلندة. وهي كليدونية، إىل نسبة الكليدوني: 18

اليونان. أمراء من أسطوري أمري أتالنتة: 19
أيًضا. باليمام ويُعرف الربي، الحمام من نوع الشفنني، جمع الشفانني: 20

الطائر. عش وهو الوكن، جمع األوكن: 21
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— كاإلنسان — مصريه فيه النهُر يبلغ الذي الوجه عىل األزرق النيل جريان ويدلُّ
املفروضة نَّة السُّ َوفق غايته وزماَن نهايته مكان ُمْدِرًكا الحواجز جميَع مجاوًزا مقتحًما
من — التواء كل سبَب بها لنا الجبل يبدو التي — الطبيعية الخرائط يف ما ومع عليه،
مقاومة كل من الرغم عىل آخر نهٍر إىل نهًرا تَُجرُّ التي السحرية القوى تُنَكر كيف وضوٍح
حياة دراسة أمكنت ولو املستغَربة؟ املستمرة وامُلنَْعَطَفات والصحراوات الشالالت عن تنشأ
وال عليها، تهيِمن التي السنن لبهرتنا طائرٍة من بها البََرصُ أو خريطٍة عىل بأرسها رجل
الذي هو وحده امللحد والرجُل الظاهرة، الحياة هذه وقائع من أحسَن الَقَدر يُثِْبت يشء

العقيلِّ. ارتيابه مداَر الطبيعة إىل يَردُّ
وهو األصغر، األبَّاي اتجاه عن ا تامٍّ ابتعاًدا مبتعًدا األكرب األبَّاي يبدو البََداءة ويف
فيها ولد التي الجبال ألن وذلك ؛ الغربيِّ الشمال إىل وصوًال الرشقي الجنوب نحو يجري
ليَِصل مرتني منعطًفا ُغوَجم جبال حول منسجٍم بانحناءٍ األكرب األبَّاي ويدور طريقه، تسد
دخوله حني من األقوى ُسنَّة عليه وتَجِري منبعه، يف إليه أقرب كان الذي األبيض النيل إىل
الشمال إىل يتَِّجه بل السبل، أقَرص يسلك ال تُبِرصه يَِقُفه جبًال ترى ال أنك فمع السودان. يف

الرشقية. روافده جميع اتجاه ومثَل َشبَاِبه يف األبيض النيل اتجاه مثَل الغربيِّ
عبقريٍة عن تَْكِشف — طانة بحرية من خروجه عند — األزرق للنيل األوىل والحركة
الصخر، يف عميًقا ممرٍّا لنفسه يجوِّف فهو بَسَخاء، ممزوج ُعنٍْف عن تكِشف سجيَّته، يف
كيلومرتًا، ثمانني يف مرت ١٣٠٠ معه تهبط ما االندفاع رسعة من الفائرة أمواجه وتبلغ

األمر. أول من وإنتاَجه حيويته ُمبِْديًا الِغْريَن يحمل املقبل، عمله عنَرص ويَحِمل
األول، ل الشالَّ عند واملاء الجالميد اْلِتَقاء ولدى املطر قبل عاريًة الصخور وتكون
أي 23، بالُخثِّ مستورًة الصخور تَظَهر مجراه يف النهر ويَدُخل املوج يَزَلُج22 وحينما
الُخرض أزهارها تَِجفُّ يَّة جوِّ وجذوٍر ة متقرشِّ ُسوٍق ذي مائيٍّ بنباٍت أو أحوى،25 24 بُغثَاءٍ
وتُصاُد القادم، العام أمطار نُُزوِل حتى هكذا وتظلُّ بالتدريج األسفل من والوردية

انحدر. زلج: 22

. وَجفَّ عهده قدم إذا الطحلب أو السيل غثاء الخث: 23
النبات. ويبيس الزبد من السيل يعلو ما الغثاء: 24

اليابس. األسود األحوى: 25
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ًة مرتاصَّ جماعاٍت األسماك هذه وتظلُّ الصخور، تلك طول عىل باليد الصغرية األسماك
الحجارة تَْجَرحه ما جميع فتلتهم األسفل من ترتصدها التي الكبرية األسماك من خائفًة

منها.
أقواٍس ذو قديٌم حجريٌّ جٌرس يقوم البحرية من البعيد وغري البائر ْقع26 الصُّ ذلك ويف
األوىل األوروبية بالحضارة ويُذكِّر روائيٍّ نقٍش منظَر املظهُر يكتسب الجرس وبهذا كثرية،
فورها من الحضارة وهذه النقطة، هذه استثناء مع َشبَابهما يف النيالن يجهلها التي
وأن الَخِرب البلد هذا يف جولتَه النيُل يُتِمَّ أن ويجب ذلك، مع أخرى مرًة هنالك تَِغيب
ا. جدٍّ املنظر كريَه عرصيٍّا جًرسا يالقي حتى أخرى، مرة جًرسا يَُالِقَي حتى بالسهل يَْلَحق
عَرش، السادَس القرن يف بركانية حجارٍة من األول الجَرس أنشئوا الذين هم والربتغاليون

حاًال. يتسَع حتى األوسط القوس تحت من يمرُّ والنهر منحرٌف، الجرس وهذا
عىل األزرق النيَل ويَحِمل طانة، بحرية من كيلومرتًا خمسني بعد عىل املجرى ويضيق
الوحيدة هي املغامرُة وهذه الجنوب. أقىص األبيضيف كالنيل كبرٍي مسقٍط بتجربَة املغامرة
عىل الزائرة»27 «النار تيزيتات اسم األصليون البالد أهُل ويُطِلق النيلني، من كلٍّ حياة يف
وللمسافة الطَّنَّان»، «الُعثَان28 ب روديسية يف فيكتورية مساقط ى تَُسمَّ كما املسقط هذا
الكيفية عن يتساءلون والناُس عميق، ثَْقٍب منظر امُلزِبدة األمواج فيها تَتََكرسَّ التي الضيقة
هنالك يَُقصُّ ومما منه، تُمرَّ أن واملطر البحرية من اآلتيَة العظيمَة املاء كميََّة يُمِكن التي
عدوه يَذْبََح وأن األخرى إىل الضفتني إحدى من يَثَِب أن استطاع قتاٍل أثناء يف رجًال أن

واثبًا. يَْرِجع وأن
وُمحِدٌق بركانية حجارة يف منحوٍت ضيٍق عقيٍق29 يف اآلن سجنٌي — إذن — والنيل
مرت، ١٥٠٠ الِوَهاد30 عمق ويبلغ تقريبًا، كيلومرت ثمانمائة يف منيٌع والنيل شاهقة، بجبال
املجاورة املرتفعات عن — أيًضا — ويبتعدون العقيق عن الناس ويبتعد مهجوٌر، والعقيق
املحرتق الكأل ودخان األَجَمة تلك جوُّ وحيث قطاعهم، وترُقب ى الُحمَّ ترصدهم حيث

الناحية. الصقع: 26
صدره. من َصاَت إذا األسد زأر من الزائرة: 27

الدخان. العثان: 28
عه. فوسَّ قديًما السيل ه شقَّ ماء مسيل وكل الوادي العقيق: 29

املنخفضة. األرض أو األرض يف الهوة وهي الوهدة، جمع الوهاد: 30
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بني ح يرتجَّ ارتفاٍع يف أيَرس والتنفُس أسهَل الحياة وتكون عنهما، ى الُحمَّ فتَنَشأ خانقان
إىل النزول حاولوا الذين القليلون الرُّوَّاد أضاع وقد مرت. آالف وأربعة مرت آالف ثالثة
عىل إليه باإلشارة أو له قصرية بزيارٍة فاكتفوا ى الحمَّ بفعل اليهم حمَّ معظَم العقيق

طة. منقَّ بخطوٍط خرائطهم

حسناء.

تهدد وال األزرق، النيل من الجنوبي الجزء ذلك يف السعيد هو وحده والحيوان
تهدد ال أنها كما مجراه، يف تمساٍح أو ماءٍ بقر أي البندق31 وال املزاريق وال الكالليب
أخالًطا هنالك الضواري وتعيش الحيوانات، هذه جنة فهنالك ضفافه، عىل والنمر األسد
مباليٍة غري بأفريقية آخر مكاٍن أي يف مما أكثر اإلنسان محاوالت من بعيدًة أمالًطا32
الغابة يف نائلًة األربعني الدرجة من أقل هو ما إىل الليل يف حتى تنزل ال التي بالحرارة

الكثري. والنبات الحيوان من ينفد ال ما البكر

وسواه. كروي رصاص من به يُرمى ما كل البندق: 31
مختلط. ملط: خلط 32
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ذلك عىل فجوته33 يف منيًعا يكون الشمايل العرض من العارشة الدرجة يف والنيل
جريانه من الجزء هذا يف يبرص فال الغرب، إىل الرشق من واسًعا قوًسا فريسم الوجه
عىل إنساٌن يجرؤ وال منه، سمًكا صنارٌة تنزع وال مجداٌف، سطحه يشق وال برشيٍّا، وجًها

مائه. يف السباحة

شيئني. بني الفرجة الفجوة: 33
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املجاري يف تَِضيَع أن قبل واألنهاِر الجداول مئاُت الحيواَن تَسِقي الُعدوة، يف هنالك،
اإلنسان عن الِربذَْون1 يَحِبس امُلَمزَّق ْقع الصُّ ذلك ويف النيل، إىل بها تأتي التي العميقة
األسفل، األنهار أحد مجرى لدراسة مرت ١٢٠٠ والصعود الهبوط إىل الرائد فيُضَطرُّ ِخَدَمه،
وجوُد ويُْحَسب ُفُطور،2 يف َغْوُره ويَلُوح عٍل، من األبصار عن غائبًا الغالب يف النيُل ويكون
وما األمطار، فصل يف حتى ًعا ُمَوسَّ يَبُد لم ثانيًة ظهر ما فإذا األرض، تحت له مجًرى

والِقضاض.3 واملساقط باألبخرة فيَفِقُده املهمة غري الروافُد إليه تجلُبه
الجبال داخل من إليه تجيء النيل روافد ُمعَظم أن وبما يَِزيد، الذي هو والِغْرين
بعد االسمرار شديَد مائه جعل إىل املعدنية املوادِّ من عليه به تَِرُد ما يؤدِّي بها يحيط التي
كونه عىل األزرق بالبحر إياه العرب تسمية يدلُّ وال الصفاء، كثريَ طانة بحرية من خروجه
املوسم يف ماؤه ويَنخفض أيًضا، أسود أنه وعىل أغرب، أنه عىل يدلُّ بل فقط، أزرق نهًرا
تحت صافيًا أزرَق الغالب يف فيبدو املوادِّ من املائة يف اثنني من أكثر يَنُقل فال الجافِّ
الِغْريَِن من املائة يف ١٧ َحَمَل مائه ارتفاع فصل حلَّ ما فإذا ُحب، السُّ من خالية سماءٍ
اإلنكليز ومن األبيض، النمل مليارات من يَجلُبه بما اللوُن هذا ويَُعزَُّز قاتًما أسمَر وظهر
يَْقضم الذي هو األبيض النمل هذا إن القائلة: الطريفة النظرية إىل حديثًا ذهبوا ُروَّاٌد

النيل. ِغْريَن وجود يف الحقيقي العامل هو وإنه معه، فيَُجرُّ الرتاب

الحمري. من وأقدر الخيل دون الدوابِّ من رضب الربذون: 1
. قُّ الشِّ وهو الفطر، جمع الفطور: 2

الحصا. من تفتَّت أو صغر ما القضاض: 3



النيل

من بفيٍض الربكانية املعدنية املوادِّ جميع تَضُخم بالناس العامرة العليا الهضبة ويف
الذين القليلني البيض من هو الذي بلُونِْدل قال الهضبة تلك وعن االستوائية، النباتات
يف مما رضًرا أقل الحبشة جنوب يف الَجَفاف أن والحقُّ رأيته.» بلد أجمل «إنها زاروها:
واملطُر كذلك، صادٍّ ُصْقٍع يف عدٍن جنَة إنساٍن وضع فرباير شهر يف يَتََعذَّر حيث الشمال

فتَّانة. ألواٍن ذاَت غابًة يُوِجد األبَّاي شمال يف
شجر من األرجوانية 4 الَعنَِم طاقات فتَهِبط األبصار، يَبَْهران هنالك واألصفر واألحمر
ُخَصٌل ج وتَتََموَّ َماِعد5 كالشَّ اليَتُوع ب ويتََشعَّ مرتًا، عرشين استدارة عىل الجسيم الَخيُْزَران
الربيُّ الياسمنُي ويتدىلَّ باألَبِْريُقم، املعروف الُعلَّيق من البارزة ْفِر الصُّ األزهار أللوِف كثيفٌة
أحيانًا وتَخنُُق الحيِة الزرقاء الُقَويَْسة7 من مساقُط وتَسرت األَثِْل،6 من الشاحب األزرُق
بأرسها، غاباٍت الِفلَقتنَي ذوات وتكسو الُخَرض، بني البَيَْلَسان8 ويسطع تحتها، يعيش ما
ما األزهار ِغنَى من تبلغ أرجوانية أنفاًقا10 فيؤلِّف وبَطنًا َظهًرا العطري الشيح9 وينحني

قافلٌة». فيها تُْدَفن «قد
بالرتاب الَعْون كلُّ وله َعنَاء، بال 11 والُربَّ الذَُّرة يَْزَرع العايل الجبل ُقَرى يف والزنجي
فيما كالَكْرمة برِّية حاٍل يف إال البُنِّ شجر يُْفِلح وال نجاًحا، ذلك من أقلُّ والقطُن واملطر،
الربِّيَّة، كالخنازير َرِويَّة، بال يُستَْعَمل الذي املحراث من شيئًا التغيري يَُد تَنَْل ولم مىض،

الَجنَّة. من إبعاده بعد آدم صنعه الذي امِلحراث عهد منذ
األعىل، األبيض النيل كزنوج ابتدائيٍّا عيًشا كثريًا املتأخرة الَحبَشية القبائل تلك وتعيش
ساحٌر هو وهل األمراء، من الضيوف معاملَة يعاملونه أهليٍّا حيوانًا عندهم تَِجُد ولكنك

املخضوب. البنان بها يشبه حمراء ثمرة له شجر العنم: 4
فارسية. دان وكلمة الرساج، عليها يركز املنارة وهو الشمعدان، جمع الشماعد: 5

هدبها. مثل وهدبه منها، أعظم أنه إال الطرفاء يُشِبه شجر األثل: 6
نبات. القويسة: 7

الرائحة. عطر دهن منه يستخرج العناقيد بهيئة صغري أبيض زهر له شجر البيلسان: 8
الرائحة. طيِّب كله كثرية أنواعه نبات الشيح: 9

معهود. مكان يف مخرج له األرض يف ِرسب وهو النفق، جمع األنفاق: 10
القمح. الرب: 11
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الزَِّكية الرائحة َكَشَف من أول الزَّبَاد12 ِسنَّْور ذبح عند كان الذي هذا أبيُض أو حكيٌم أو
الثالثمائة النجايش رساري إحدى بها َهنت ادَّ أن املحتمل إن ُغَدده؟ إحدى من تسطع التي

لسيدها. إغواءً
عبيًدا فَحَملُوا الزَّبَاد، ِسنَّْور حيازَة يوٍم ذاَت َودُّوا فا َ الرشُّ جميع فإن األمر يكن ومهما
بِحبَالٍة13 السود ويمسكه جنوبًا، النيل شواطئ أبعد عىل هؤالء فَوَجَده عنه، البحث عىل لهم
ويُوِقدون املساء، وقت اللبن وبحساء الظهر وقت بالبَيْض ويغذُّونه أكواخهم يف ويَُؤنِّسونه
لها منه ٍة ُغدَّ يف الرَّْغَوة من رضبًا خيزراٍن بملعقة يَقِشطون ثم يربد، لكيال شتاءً النار
يف امِلْرص14 من يأتي الذي التاجر من ويَِبيعونه البقر، قروِن يف ويحفظونه املسك رائحة
الجوع سوى يَعِرفون ال ُسوًدا ترى وهكذا فضية، نقوٍد أو ملح وِقصبَاِن ثياٍب مقابل
ويزيدون بعيٍد، بالٍط نفائِس بفضل يغتنون املوحشة الَحبََشة جبال يف والُحبِّ والصيد
ال الذين إخوانهم من سعادًة أكثَر األمر نهاية يف يكونوا أن غري من وحقولهم قطاعهم

الزَّبَّاد. سنانري ُغَدَد يَقِشطون
يَتَِّخذ الذي الرمادية الذؤابة ذو الُقرُدوح15 ذلك ومن أُنًسا، أقل هو ما الحيوان ومن
يدخلها فلم ُمِنَع ما وإذا الحقوَل، يَغُزو والُقْرُدوح ش، املتوحِّ املنبوذ اق األفَّ َسريَ ِكَربه يف
األنمار، ِتجاه ِصَغاَره به يَحِمي ما األرصاد من وَوَضَع كاآلدميني استعدَّ الحصاد بعد إال

انرصافه. بعد إال القرية تدخل فال تََخاُفه واألنمار
يََضُع متى تَعِرف والفيول كبري، بَحذٍَر تَِسري — مكان كل يف كما — هنا والفيول
الِجمال فتََضع الحني ذلك يف تَُواثبهم والفيول جمالهم، ظهور عىل بُرَّهم قراهم يف السود
إخضاع يوٍم ذات أراد امللوك أحد إن ة: القصَّ وتقول تريد، ما الفيول وتنال أثقالها
ذلك البغيض غالتهم اب كنهَّ والهول الُخبْث من الزنوج هؤالء ويَِجُده ْقع، الصُّ ذلك زنوج
ذلك، معنى عن امللك ويسأل فيٌل!» أنت هوي! «يان بقولهم: وصوله عند فيَِصيُحون
الوجه، هذا عىل يدعوه من كلِّ بإنصاف ويَِعُد للغزو ا حدٍّ ويضع كرشقيٍّ الدعابة ويدرك

هو والسنور الزباد، سنور لها ويقال قليًال منه أكرب هي كالسنور دابة من تتخذ عطرة مادة الزباد: 12
سنانري. عىل ويجمع الهر،

املصيدة. الحبالة: 13
املدينة. املرص: 14

الضخم. القرد القردوح: 15
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هذه تجيء واليوم هوي». «يان يقول: وهو أمامه ُملِحٍف سائٍل كلُّ يَرَكع الحني ذلك ومن
اسَم العادي الحبشة نجايش يحمل وهكذا الجاللة!» صاحب يا امللك! «أيها بمعنى الكلمة

الكون. يف حيواٍن وأنبه أقوى
اإلنساَن، تتحدى ُمنَْحَداراٍت متسلًِّقا املهجورة الجنوب ِبقاع إىل الفيل يعود الشتاء ويف
اليرسى، الناحية من األزرق النيل يف ا ِديِدسَّ نهر مصبِّ حول الَخيُزران غابات وتجتذبه
ثماره النهيم الفيل يحب الذي الكبري الشجر من مئاٌت األرض عىل مطروحًة تَُرى وهنالك
ويجمع ، الَهزِّ فائدة عدم عند ويَُجندلها بخرطومه األشجار يهز والفيل الصغرية، الرسية

باعتناء. األخرى بعد واحدة كَّريَّة السُّ الثِّمار تلك
ويبدو أنًسا، أشدَّ امَلِضيق ويغدو رويًدا، رويًدا البلد د يمهِّ النهر عقدة أقىص ويف
متفرقٌة تالٌل والحت الُفنِْج سهُل الح قليلة أمياٌل ُقِطَعت فإذا ظهوًرا، أكثَر النهر مجرى
بمصري يوحي غريبًا منظًرا — الحبشة مغادرته قبل — النيل ويشهد السودان، ُسْهب يف

البلد. هذا
يَجِلس السودان، حدود من وبالقرب النيل، روافد من وغريه ا ِديِدسَّ َمَصبِّ ويف
ويخرج عادًة، يَاِته ُحمَّ من يَِفرُّون الذي ِعري السَّ يف عراًة الزنوج من مئاٍت بضُع الُقرُفَصاءَ
من مسطحًة وصحفًة الكرة صولجان من برضٍب ممسكني الغابة من آخرون أناٌس
األدنى املاء يف ينحنون وهم بَسْحل،16 مربوطًة صغرية َقرَعًة أعناقهم يف وحاملني الخشب،
يَسَطع صحافهم يف يََضُعونه ما ولكن الَحَىص، معظم ويرمون الحجارة بني ويَبَحتون
بميزاٍن يزنه رقيٍب إىل وحملوه وجدوه ما الَقرَعة يف َصبُّوا النهار َمرَّ ما وإذا الشمس، تحت

صغري. أوروبٍي
حصباء وتَْغَىش ِبلَّْورية طبقٌة وتظهر عميًقا، قرًضا األعىل الناري الحجر ويُْقَرض

القديم. منذ ذلك يف الذهب ويُكتََشف بأرسها ِبقاًعا وشظاياه امَلْرِو17
النار إلُه َخَلَط مكاٍن غري ويف والعبيد، الذهب عن البحث عىل البلد ذلك نصيُب ويقوم
يُعَرف امَلعِدن هذا أن وبما باليد، يحرُِّكها كان التي باملوادِّ الذهب األرضعنَرص تحت الذي
الذهب بلد أن ُظنَّ إنه حتى العصور، أقدم منذ عنه البلد ملوك بحث األنهار يف بسهولٍة

واحًدا. فتًال ُفِتَل الذي الحبل السحل: 16
البلوري. الصوان املرو: 17
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هل ولكن عام، كلِّ يف جنيٍه ألف ثمانون منه يستخرج أنه يُْرَوى ومما هنا، هو 18 أُوِفريَ
رسميٍّا ذلك نصف يأخذ والنجايش لَدْخِلهم؟ الصحيح الرقم بياُن املطَلقني امللوك عادة من

رضيبًة.
سالٌح يُْؤَخذ مقابلًة؟ يُنَال وماذا ويُبَاع، خواتم منه ويُصنع قوادَم،19 يف ذلك ويُجَمع
القرفصاء قاعدين النجايش ذهب يَْغِسلون الذين الزنوج إن ذلك؟ من يستفيد وَمن وآالٌت.
قالئَد وال نقًدا وال ملًحا يُعَطْون فال العبيد، من أو الَغالَّ من هم يوميٍّا ساعاٍت عَرش املاء يف
الُغدِّيُّ الزَّبَاِد ِسنَّْوِر سائل يُحوَّل حيث أبيبا أديس إىل هنا من ذََهَب قد والذهب بقًرا! وال
أو شهوًة يتَِّقد لحاٍظ ذات سيدٍة جيد يف الذهب يلمع ببُُسٍط مغطاة َرْدهٍة ويف عطر، إىل
إىل توَّاٌق بالخواتم أصابعه مزيَّنٌة راٌس منتفًخا يركبها أنيقة إنكليزيٌة سيارٌة به تُْستَبَْدل

سنة. آالف ثالثة منذ الحال هي كما االنتقام، إىل مشتاٌق املطامع

عن له يبحث من يرسل سليمان امللك فكان أفريقية، يكون وقد اليمن، يكون وقد الرشق، يف بلد أوفري: 18
فيه. الذهب

القوادم. تحت وهي صغاره، والخوايف الريش، كبار وهي الجناح، مقدم يف التي الريشات القوادم: 19
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الرابع الفصل

لتزوَر الكريمة والحجارة بالذهب وأشهرهن إثيوبية ملكات أجمل يَّن تزَّ الدور ذلك يف
الحق ومن وصيتًا. جماًال فيَعِدلها هنالك يملك الذي باألمري وتتعرََّف (القدس) أورشليم
اليمن إىل تجاٌر جاء أورشليم ومن اليمن، اسم زمٍن بعد حمل الذي البلد ملكة كانت أن
هيكًال يقيم كان الذي موالهم إىل بها وليأتوا كان ثمن بأيِّ رائعًة بناءٍ حجارَة منها ليرشوا

يَْهَوه. إللهه تمجيًدا عظيًما
يَعِرف ولم ، الُحبِّ وأناشيد واألمثال األحاديث يُحىصمن ال بما يَنِْطق امللك ذلك وكان

النساء. حب أم الحكمة عليه: يتغلب كان األمرين أي أحٌد
وكان اآلخر، إىل بميل منهما كلٌّ وَشَعَر سليماَن، امللك إىل سبأٍ ملكة ذهبت إذن،
سليمان تملَّقها وملا بقرصه، تُِقْم ولم األمر بدء يف إَِالِفه1 عن فامتنعت ذكائه مثُل عندها
كان ِلَما بأجمعها ليايل الفلسفة يف نقاشها إىل كرًها أو طوًعا فاضطر بالِحكمة، خاطبته
امللك بذخ عىل تَِنمُّ التي بالهدايا ُمثَْقلًة القافلة وتَُعدُّ الرحيل ساعة وتَِحني النبل. من عليه
بأن وساوسه فسكَّنت حكمته مع َغِبيٍّا كان الذي امللك نََزق امللكة وتُبرص ذلك، اليهودي
إذا قرصه يف األخرية الليلة تلك تقيض أنها سليمان فتُبلِّغ وتُقِدم الغد. إىل سفرها لت أجَّ
سليمان ويُدرك بها، خاصٌّ هو مما شيئًا تأخذ أال بتعهدها ذلك وتقابل ها، يمسَّ بأال أقسم
طعام يعلل بأن ويأمره بطاهيه يعوذ سليمان ولكن املضاعف، كلماتها معنى بحكمته

سبيًال. ذلك إىل استطاع ما واألفاويه بالتوابل الوداع

املعارشة. اإلالف: 1



النيل

من والخمر األفاويه كانت اختليا فلما أمرها، أدرك ُمضيِّفها أن امللكة رأت وهنالك
أسقيتني.» ما إذا امللك أيها عهدك من «أُِحلُّك بقولها: معه اكتفت ما فيها التأثري شدة

يََدَعها أن امللك يريد وال فر، السَّ ر ويَُؤخَّ األوضاع، بشتى ُغلَّتَها الَغِنج امللك ويُْرِوي
الوقت مع بذلك البالط جميع وَشَعَر منه َحَمَلْت وملا ذلك، عىل موافقتُها وتَلُوح ترحل،
وتََضع أيًضا، األناشيد نشيد مع انطفأت سليمان قريحة أن ويَْظَهر الذهاب، عىل َعَزَمْت

الجمال. باهَر هذا وكان َحِكيم، بن ِمنِليك فتسميه ولًدا الطريق يف
مثقًال ويعود َحَسن، بَقبُوٍل ويُتقبَّل أورشليم يف أباه فيُزور ملًكا، الغالم ويُصِبح
ديَن األحباش لتعليم وَكهنًة مقاِتلًة ويُصَحب عَرش، االثنْي إرسائيل بني أسباط من بهدايا
األلواِح أو العهد تابوت اختفاء مذعوًرا أبرصسليماُن حتى يتوارى ِمنليُك يََكْد ولم اليهود،
منليك ويؤكِّد اليهود، لدى ما أقدَس فكانت الربِّ وصايا عليها موىس نََقَش التي النحاسية
امللوك يفعله ما ُسنََّة ترصيحه يف متَِّبًعا ذلك يعلم أن غري من رسقوها انه ُكهَّ أن بعد فيما
بأن األكرب الحرب فأمر بالحكمة سليمان تذرَّع فقد األمر يكن ومهما األحوال. هذه مثل يف
اللصوص املالئكة َحِفَظت فقد جدوى، غري عىل بنفسه القافلة ب وتعقَّ الصمت، جانَب يلزم
ق ويُوفَّ ، امللكيَّ القرص وبلغوا بأنفاٍق األحمر البحَر اللصوُص فجاوز الزمن، ذلك يف كدأبهم
تابوَت يعبُُد أنه عربيٌّ يَعِرف فال ماهر بعامٍل مستعينًا األلواح تلك مثل لصنع سليمان

كاذب. عهٍد
تَُحلُّ عرَّافة أو بقليَس منها وجعلوا بأساطريهم، سبأٍ ملكَة والربَّانيون العرب وأحاط
رونها ويصوِّ بأُحدوثتهم، األحباش ك ويتمسَّ ، الحقيقيَّ الصليب خشَب حتى وتعرف األلغاز
أهل بني ع وتُوزَّ شعبيًة رسوًما ولندن باريس يف الصور هذه وتُنَْسخ كنائسهم، ُجُدر عىل
رسيٍر عىل يظهران ثم الخاص، فراشه عىل العاشقنْي من كلٌّ فيها ويَُرى البلد، ذلك
ال ما املغامرة َفْرِط من لألحباش األناشيد نشيد يبدو ذلك ومع ، عرصيٍّ منظر ذي عريٍض
األناشيد نشيد َوَضَع سليماَن إن موكدين: يقولون واألحباش ملكتهم. عىل معه يطبِّقونه
وعىل الَفتَيَات عىل قراءته حظر — عبثًا — فيحاولون الفراعنة أحد ابنِة ِحضن يف هذا

مجتمعني. يقرءونه الذين الَكَهنَة
سنة بني ما أي قرنًا؛ عَرش ستة ملكت أرسٍة إيجاد عن يُسِفر الغرام ترى وهكذا
مالكة أرسٍة أليِة مثلُها يَتَِّفْق لم طويلًة مدًة أي امليالد؛ بعد ٨٠٠ وسنة امليالد قبل ٨٠٠
يف يريد ماكٍر أمرٍي ظهور من — إذن — نَْعَجب وال املتوسط. البحر شواطئ عىل ظهرت
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الشلك. من

سليمان آل من املالكة األرسة تلك إىل انتسابه فيُعِلن البلد ذلك يف له عرٍش إقامَة أيامنا
ِمِنليك. اسم منتحًال

اختالط بغري أفريقية من القسم ذلك يف الحني ذلك منذ وقع ما جميع يَُفرسَّ وال
النوبية، والصحراء األحمر البحر بطريق بالَحبََشة تتَِّصل كانت التي والحضارات العروق
عىل إطالقه يمكن ما وهذا بالخليط، أي بالحبشة؛ بلَدهم ون فيُسمُّ ذلك األحباش ويَعِرف

أوروبة. شعوب جميع
عىل يشتمل الذي البلد إىل انقطاع بال تَنْجذب التاجرة واألمم الفاتحة األمم وكانت
الحاميَّة الشعوب َدْحِر مدى هو وما اآلخر؟ َدَحَر العرقني وأيُّ والرقيق، والعاج الذهب
َجَدِل َحدَّ يَْعُدو وال تامة معرفًة يُعَرف ال ما ذلك الجنوب؟ نحو الساميَّة للشعوب
تَمَّ قد وذلك أجنبية، لحضارٍة واحد غزٍو بغري يأتوا لم اإلثيوبيني أن ويظهر األساتذة.
املرصية، والعادات اآللهة من بمقداٍر وأتوا مَرص فتحوا حني امليالد قبل ٧٣٠ سنة حوايل
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عىل الراهن إثيوبية اسَم أطلقوا الذين األغارقة اختلط والعربية اليهودية وبالعنارص
شمال يف الحديث الحفر أسفر التي أكسوم، وكانت املجاورة، املناطق وعىل البلد ذلك
الرتباك ا حدٍّ نضع لكي ونحن العرب، بالد عىل مسيطرًة لألعني، أطاللها إبراز عن الحبشة
ابن وكان اآلرس،2 بابن تكنى العرب اليهود امللوك أولئك أحد إن نقول: هذا الحضارات
خواتم هذا اآلرس ابن لبس وهكذا السيئات، عن تكفريًا تعمد من أول هذا اليونان آلهة
طويٍل، بزمٍن البيض معظم قبل نصارى األحباش وكان توجد، أن قبل الثالثة األسطورة
فيمكننا قرنًا عرش خمسة القدم من بالغٍة نرصانيٍة برتبيٍة القبائل هذه تمتع من كان وما
املسلمني؟ أو الوثنيني من جريانهم أدب النصارى هؤالء أدب يفوق هل معه: نسأل أن

وبيان محمد، مولد عام يف جهتني من هوجمت التي الجديدة النرصانية هذه وترتج
لم وهم العام، ذلك يف أعقابهم عىل فردوا مكة توعدوا قد كانوا الحبشة نصارى أن ذلك
األمثلة من األمر وهذا الجدري، بفعل العرب بالد جنوب عن الجالء عىل أكرهوا أن يلبثوا
األمكنة تلك ويف العالم، تاريخ يف سياسيٌة نتائج الجوائح3 إلحدى بها يكون التي النادرة
اليهود صوت النرصاني العربي اليوناني النغم بهذا ويختلط الديانتني، بني الرصاع يبدأ
من يروى ملا وذلك السادس، القرن منذ ثانية مرًة الحبشة يف معتقداتهم ترسبت الذين
بتأثري ال آخرين، بدويني إىل عاداتهم جلبوا بدويني بتأثري لليهودية الحبشة أغارقة انتحال
اليهود. يتقوى خطأً) املفهوم (أي بالفالشا أنفسهم هؤالء يدعو وفيما التبشريية، البعثات
الحني ذلك ففي التاسع، القرن يف أمره ثابتًا سخريٍّا سريًا الحوادث مجرى ويتخذ
النرصانية، وانتحلت سليمان، إىل ينتسبون الذين امللك آل الحبشة من يهوديٌة أمريٌة طردت
أربعة مرور من بد ال وكان يهوديت، امللكة اسم حاملًة البالد شمال يف األمرية هذه وتحكم
عىل فينترص ومنليك سليمان ساللة من بأنه الجنوب أمراء من أمريٌ يدعي حتى قروٍن
كما وحسده السلطان إىل تعطشه الالسامية امللك هذا شتائم تحت ويسترت يهوديت، ذرية

قرون. سبعة بعد ظهر قد كان لو
اليهود، امللوك من أصلَح يبدون وال بالقمامص،4 النصارى امللوك هؤالء ويتلقب
يَُرى ملا وذلك ُمذِْهلٍة؛ ومناظر ُصَوٍر عىل القادمة القليلة القرون يف تاريخهم منظار فيدل

الرايش. أو الحارث من محرف االسم ولعل ،Ares 2

العظيمة. والداهية والتهلكة البلية وهي الجائحة، جمع الجوائح: 3
.Archpriest, Archiprêtre ترجمة والكلمة القمص، جمع القمامص: 4
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بقتلهنَّ الرهبان واحتفاِل للكالب القطع هذه وَرْمِي إِْربًا إِْربًا مغلوباٍت َمِلكاٍت تقطيع من
بون فريحِّ العيش وبرخاءِ بالخمر يوَلعون أطهاٍر قساوسٍة من يَُرى ولَِما عامٍّ، موكب يف
النصارى من وأولئك ذبحهم، عىل عبيدهم يحملون ثم معهم، ويَقُصُفون5 وثنيني برؤساءَ

املذاهب. أقدم إىل بانتسابهم يباهون الذين املؤمنني

ذلك. من وأكثر ولهو ورشب أكل يف أقام قصف: 5
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اخلامس الفصل

النهرين أحد النيَل يوسُف1 وَعدَّ األرض، يف الفردوس هي الَحبََشة أن األمر بدء يف ُرئَِي
الجنة من وحواء آدم إخراج منذ والعبيد الذهب عن الناس بحث الحبشة ويف التوراِئيَّنْي،
أن مع ومطرها، بجبالها َمنََعٌة وللحبشة أعمالهم. يف للرجال والسلطان الذهب وتوجيه
قروٍن يف املحلية املالكة األَُرس َقْهِر عن أسفرت السودان سهوب يف الفاتحني مغازي
الطرق يَكنُس فيها املطر ألن سويرسة؛ قاومت كما الغارات جميَع الَحبََشة وقاومت كثرية،
تسري الذي األحمر البحر حتى قائًما الجبُل لك بََدا واحًدا مكانًا َعَدْوَت وإذا والجيوَش،
بني — أفريقية يف ازدهرت التي الدول من ترى ال وهكذا، زمن. كلِّ يف العالم تجارة منه
ظلت واحدة دولٍة غريَ — الشمايل العرض من عرشَة الخامسَة والدرجة العارشة الدرجة

. طبيعيٌّ حصٌن هو الذي األزرق النيل بلِد غريَ باقيًة،
والذهب والعاج للبَاِن َطَلبًا هنالك إىل يذهبون اليوم، ار كتجَّ املرصيني، قدماء وكان
أولئك وأَدَخل التاريخ، قبل ما عاج من إثيوبيٍّ عاج عىل مَرص يف يُعثَُر إنه حتى والرقيق،
واضطرابهم أنوارهم معهم وَجَلبُوا حضاراٍت خمَس أو حضاراٍت وأربع أدياٍن ثالثة التجار
تحالف كانت واألمطار واألنهار والجبال الجنادل ولكن الوعرة، الضيقة األودية تلك إىل
تلك تَُفرِّق العنارص هذه ولكن البلد، عىل االستيالء أراد ما إذا األجنبي دفع عىل اإلنساَن
تتقابل أجزاءٍ إىل تَُفرِّقها كلِّها، عليها يسيطر أن أمري أيُّ يستطيع ال كثريٍة أجزاءٍ إىل الدولَة
ذلك فتح عىل يَقِدر لم األجنبيَّ أن وكما محاربًا، يكون أن إىل إنساٍن كلَّ فتَحِفز َدْوًما
قهره يَْصُعب الذي الطبيعيُّ الِحْصُن وهذا عليه، يَُهيِْمن أن أهله من أحٌد يَْسِطْع لم البلد

.(٣٧–٩٥) يهودي مؤرخ يوسف: 1



النيل

املجاورة البالد تَمِلك التي البيض دول فيه فتطمع القارَّة، َعتَبَة هو قاق الشِّ يَُسوُده والذي
هذا أن الكتاب هذا من آخَر مطلٍب يف وسنُبنيِّ باألرسار، الحافل النهر منبع عىل الشتماله

القصة. إليه تَعُزوه ما الشأن من ليس البلَد
بالد من طردوا الذين األجانب الفاتحني عدد اآلثاُر تُبنَيِّ السنني من ألوٍف وبعد
البحر يف وحمالتهم املرصيني َغَزَوات من الربديِّ عىل ذُِكر ما إلينا انتهى ومما الحبشة،
ومما سبأٍ، ملكة معاهدات من املنحوتة الحجارة عىل أُحيص مما إلينا انتهى ومما األحمر،
أمره، يُدَرك لم بعرفاٍن سنة بألف امليالد قبل نُصبت التي اإلثيوبيني ت ِمَسالَّ إلينا انتهى
يَحِملون الرومان أباطرة وكان البلد، ذلك كنوز عن هريودوتس روايات إلينا انتهى ومما
الذهَب يأخذون ِبَزنطة قيارصُة وكان الشعب، بها ى ليتلهَّ هنالك األفيال ِصَغار َصيِد عىل

لها. قيمَة ال أدواٍت مقابل يف هنالك من
العاطلة الِبقاع هذه عىل ت انقضَّ قد الِبيض األمم من متصلًة سلسلًة القديم منذ وترى
البالَد ملك وإنما هنالك، ظلَّت األمم هذه من واحدًة ترى وال املنال، والبعيدة الطرق من

الحارض. الزمن حتى سليماَن ابن َعْهِد من وذلك تقريبًا، انقطاع بال أهلها من أمراء
طردوا والبُنُدقيُّون2 هنالك، االتجار غريَ الكربى البحرية الشعوب تَسِطِع لم وأخريًا
اإلبل فوق الحبشة من والعاج الذهب نقل عىل وحملوهم األحمر، البحر شواطئ من العرب
رديئة ألواٍح غريَ أثٍر، غريَ الزمن ذلك يف بحرية دولٍة أكرب ترتك ولم البادية، خالل من
ألواحهم يف اإليطايل الطراز يزال وال البندقية، من ملجيئه تيْسيَان3 وضع هنا انتحل اٍق ألفَّ

يَّاح. السُّ نََظَر يَِقُف الغليظة الدينية
البابا، فيسترصخ نرصانيته فيذكر الكفرة بخطر وبطركها الحبشة نجايش ويشُعر
قراءته، عىل الحبشة يف أحٌد يقدر لم إليه الالتينية باللغة كتاٍب بإرسال البابا ويكتفي
ُموِري دي سِتيفانو سان تُسمى تنفكَّ لم رومة يف كنيسًة األتقياء الزنوج هؤالء وبمنح
هو الربتغال ملك أن مدٍة بعد القدس يف األحباش من اٌج حجَّ ويعرف قرون، ثمانية منذ
لم الذين — الزنوج هؤالء وىل بَِهيٌّ حبيشٌّ وفٌد بالطه أتى فلما النرصانية، ملوك أقوى
كنيستهم منحهم بعد األحباش حول السائد الجهل هو فهذا ظهَره، — نرصانيتهم يعتقد

سنة. بثالثمائة رومة يف

.Vénitiens 2

.(١٤٧٧–١٥٧٦) مشهور إيطايل ام رسَّ تيسيان: 3
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الضعيف، بمساعدة القويِّ ووعد املسيح يسوَع يف اإلخوان تعانق فقط قرٍن بعد ووقع
من وثلثاها تراٍب من ثُلُثُها أرٍض ذو االفرتايضَّ القطَر ذلك أن َعِلُموا قد الربتغاليون وكان
ظنَّ ذلك يف مبالغٍة من امللك َوَجَده ما وعىل يَُراد، كما وعاًجا عبيًدا احتوائه عن فضًال ذهب
وثلثاها ذهٍب من األرض ثلث يكون أن — يحتمل ما عىل — فأََمَل الصحيح هو العكس أن
البحر َمِلك لنرص وا َخفُّ فلما األمر، بدءِ يف غاليًا ثمنًا الربتغاليني تكلِّف واملغامرة تراب، من
ُغِلَب اإلسالم عىل أكرهوه الذي الَحبََشة لنصف والسادِة مَرص من اآلتني العرب عىل األحمر
قاهُره وَقَطَع وُعذَِّب فرسانهم، أنبل من هو الذي الفارس هذا ُغِلَب فاسكودوغاما، ابن
مروِر من بدَّ ال وكان ،١٥٤١ سنة هذا وحدث النصارى، أَُساَرى جميع وُخِيصَ بيده رأسه
عامني بعد الربتغاليون وينترص الثأر، ُسنَّة َوْفَق النصارى ملوك أحُد ينتقم أن قبل قروٍن

اآلن؟ شكرانَه كلوديوس امللك يُبِدي وكيف عرشه، إىل الحبيشَّ امللك ويُِعيدون
واستقرَّ جديدًة، منازعاٍت بذلك فأثار الرومانيِّ الكاثوليكيِّ املذهب انتحال عىل َعَزَم
السفراء يََدُعوا أال السابقني امللوك عادة من وكان وتجاٍر، علماء مع بالبلد الربتغاليون
يُبُقوهم وأن النصح، حسن من يُبُدونه ِلَما والنساء الثََّراء برضوب يَغُمُروهم وأن يعودون
مدينة طانة بحرية شمال يف الربتغاليون أقام املرة هذه ويف املغريات، هذه بمثل أرسى
األثر أنشئوا أي ُطَليْطلة؛ كأسوار مهمة وأسواٍر ضخمٍة رٍة مدوَّ أبراٍج مع وحصنها ُغنْدار

اململكة. تلك يف الزِّنجية األكواخ بني أبيبا أديس خارج األوروبيون تركه الذي الوحيَد
يَُفكُّ كما تَْقضمه التي الدينية باملنازعات يَُفكَّ أن الجبيلِّ البلد ذلك عىل ُقدَِّر وكأنه
توطيد يف جهًدا يألوا لم البابا أرسلهم أناٌس الرومانيني اليسوعيني ومن والنيل، باملطر
تعاليم حول الرصاَع تُبِْرص الزنوج شباه وبني النرصاني العاَلم َعتَبَة ويف هنالك، سلطانهم
عاد وملَّا األوروبيني، لدى فيها هاج التي الُحَميَّا وبمثل أوروبة يف ثار حني ثار قد يسوَع
القبائل رؤساء يتقاتل ولَِم التذابح، عىل النصارى َعَزَم النصارى يهددون ال املسلمون
الطَّبْل عىل قائمًة طقوسهم وكانت أكواٍخ من كانت معابدهم أن مع أولئك اليهودية العربية

والنداء؟
يُرصخون الخصوم وكان ذلك! إىل يحتاج ال ولكنه الُقُدس، بالرُّوح ممسوٌح املسيح
هذا قائلني: يصيحون وآخرون طبيعتيه، بني امَلْسُح هذا يَْجَمع وإنما ضالٌل! هذا قائلني:
الحني بعد الحني ويف القدس، بالروح إال امُلخلِّص يد عىل البرش ِفَداء يَتِمُّ وال بُهتان! أعظم
إىل تَُعود أن عىل وذلك اليهود! اقتلوا صوت: بأعىل القول عىل الثالثة املذاهُب هذه تَتَِّفق

انقسامها. سابق
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النصارى يَُحوِّلُون وتِييلِّ وفلنشتاين أَُدولف غوستاف كانوا حينما ،١٦٣٠ سنة ويف
والرِّماح بالسيوف رعاياهم يُسلِّحون بالحبشة والكاثوليك األقباط قساوسُة كان بمدافعهم،

املذهب. ذلك ملثل نًرصا
الجنوب فمن وقتئذ، أملانية يف حدث كما ذلك املذاهب اصطراع أثناء يف اململكُة وخرَّت
البالد، عىل واستولوا والعرب والحاميني الزنوج من مزيٌج هم الذين الوثنيون الَغالَّ أتى
يتمتع ال ُغنْدار نجايش وصار امللوك، وتغيري الِفتَن أثناء يف انقطاع بال العاصمة وتُنَقُل
١٨٥٠ سنة وتَِحلُّ بالعقل، مما أكثَر بالقوة يسيطر أمرٍي كل وكان ، صوريٍّ سلطاٍن بغري
رئيًسا كان الذي ا كاسَّ ب تََلقَّ فقد قرنني، دامت التي الفوىض لتلك ا حدٍّ مغامٌر فيََضع
يف وَحَمَل ِنيِجستي»،4 «نيجوس ب املعارصين، وكالطغاة أومريس كأبطال لعصاباٍت،

ِتيُوُدور. اسَم نفسه الوقت
للتِّينيا،6 عالًجا يَصلُح الذي و5 الُكسُّ يَبيع أمره بدء يف النرصاني ُص الُقمُّ هذا وكان
العرش إىل ارتقى حتى زمٌن عليه يَمِض ولم الطرق، قاطعي من لجماعٍة رئيًسا أصبح ثم
أولياء من بكثرٍي امللك هذا ويذكِّرنا مالزًما، كان أن بعد إمرباطوًرا صار الذي كنابليوَن
ضاريًا وحًشا وبدا املعايل أوج إىل َوَصَل ملَّا اتَِّزانَه أضاع قد فهو أيًضا، زماننا يف األمور
موت ويُْسِفر الَربَكة، منحه عىل بالقوة البطرَك َحْمله مع ولكن يعارضه، من لكلِّ قاتًال
، قويٍّ ألمرٍي بنٌت بأنها البارزة صفتُها تتجىل ثالثًة ج ويتزوَّ كثريًا، اكتئابه عن الثانية زوجه
فتُنَصب الحروب، يف ترافقه وكلتاهما جميلة، ويٍَّة َغالَّ بامرأة تمتعه يف الِعَوض يرى وهو
جعل سار ما إذا وهو الِقْرمزية، امللكية َخيمته من متساوية مسافٍة عىل َخيمٌة منهما لكلٍّ

ِميٍل. نصَف األخرى من بعيدًة الطريق يف إحداهما
ضدَّ عونهم عىل العتماده منه، يُْدنيهم ِتيُوُدور كان الذين هم وحدهم واإلنكليز
بقطع معاركه إحدى يف لقتلهما معه انتقم ما منهم الثنني الصداقة من بََلَغ وقد املرصيني،
عىل االسكتلندي والقنصل اإليرلندي الصائد هالك بعد — وهو األرسى، من مئاٍت رءوس
منذ أَيًِّما َغَدْت التي فيكتورية امللكة غريَ واحد، شخٍص غريَ له ُكُفًوا يََر لم — الوجه ذلك

امللوك. ملك 4

الحبشية. الحشيشة الكسو: 5
الطفيلية. العريضة الديدان من جنس وهي الرشيطية، الدودة التينيا: 6
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ما إذا َريب ال يَِزيد السود الشعوب من كثري عىل سلطانها أن أبرص قد وهو قصري، وقٍت
به. الزواَج عليها َعَرَض واسطٍة، وبال ،١٨٦٢ سنة ففي بأفريقية، امللوك» «ملَك تزوَّجت
االستخفاف هذا ويُوِغُر جواب، غري من كتابه َظلَّ أن َحَدَث يُصدَّق، ال ما وحدث
املجرمني، أحد مع باألغالل ويَُقرِّنه َكِمريُون اإلنكليزيَّ الوزيَر فيَِقُف امللوك أقوى صدَر
الحبشة، ضدَّ تأديبيًة َحْمَلًة ،١٨٦٨ سنة يف أي األوىل؛ للمرة العظمى الدول إحدى وتنظِّم
إطالَق ويطلبون الحصني، قرصه يف امللوك» «ملَك ويحارصون البالد يف اإلنكليز ويُوِغل
احرتاَم هذا بعمله وينال نفسه، ويَقتل الباسلة األوىل نشأتَه ِتيُوُدور املغامر ويذُكُر األسري،

اه. أدَّ الذي الغايل للثمن وتقديَرهم األعقاب
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تُؤتِي وال السنني، ألوف منذ حرٍب كلَّ يَْقَطع املطر وكان محاربًا، الَحبَِيشِّ من الجباُل َجَعَلت
من هم الذين القوُم هؤالء يُْغَلب لم العنرصين ولذَيْنِك ومايو، أكتوبر بني إال أُُكَلها البغضاء
عىل ١٨٩٠ وسنة ١٨٧٠ سنة يف انترصوا بل الحديثة، الحروب أساليب تجاه الَهَمج شباه
ثم مراٍت، ثالَث املرصيني عىل انترصوا بالدهم: من وَطَرُدوهما جديدة أسلحٍة ذََوْي شعبني
َقبَضتَه، السودان كان الذي املهدي فتنَة تعالج مرص كانت ١٨٨٥ سنة ويف إيطالية. َغَلبُوا
لهذا حامية تَْظَهَر أن تستطيع بأنها نفسها إيطاليَة وتَُحدِّث الحبشة، د يَُهدِّ كان والذي
مصري أن ويَلُوُح الكربى، السوداء الحلوى من ِتها بِحصَّ األخرية الساعة يف ظافرًة البلد

كيانها. بقاءَ ليعتقد أحٌد كان وما منه، مفروٌغ أمٌر الحبشة
األقوياء أتباعه أحُد وينادي املهدي، محاربته أثناء يف الحدود عىل نجايش آخُر ويُقتَل
أنصار أمُر فيه استفحل الذي الحني ذلك يف الجديُد النجايش هذا ويرى نجاشيٍّا، بنفسه
ذلك ويعلم صورًة، بحمايتهم يَرَىض وأن األرايض، من منطقًة الطالينَة يُقِطع أن املهدي
الثاني، بِمنليَك فيتسمى أصله، صفاءَ يُثِبَت أن األمر ويلِّ عىل أن الِبيض من املمتاز النجايش
ثالثة منذ َسبَأٍ ملكة وجماَل سليمان حكمَة َوِرَث الذي األوِل ِمِنِليك ذرية من أنه مدعيًا

سنة. آالف
تجد ولكنك جميًال، يَُك ولم حكيًما، يكون أن من أكثَر ماكًرا الثاني منليك وكان
ذي امللك هذا لدى الحامية وال السامية سمة تُبِْرص وال األسد، صورة يحكي ما َسريِه يف
لبََدا ُصَوره يف الغليظة السفىل َشَفتُه أُْخِفيَْت ولو الشمال، آدميي آية هي التي ْقَرة الشُّ



النيل

من قرويًة وأشدَّ صوابًا وأكثَر قسوًة أقلَّ وكان َعَسليتني، عينني ذا اسكندويناويٍّا ُعصلُبيٍّا1
عن كليٍّا اختالًفا تختلف ِطباٍع ذا وكان ُدعابٍة، مع رزينًا وكان اآلخرين، األمراءِ نَُظَرائه
أمر يف به يُحَكم الذي النطاق ضمن الجمال من رضبًا وَخطُّه يداه وعدت أسالفه، طباع

. األَْمَحِريِّ الخطِّ
كانت، وسيلٍة بأية سلطانه توطيد يف ُوسًعا يَدَِّخر لم قويٍّ ألمرٍي ابنًا كان إذ وهو
ابنته، فزوَّجه منافسه ساَلَم ِسِنيه من واألربعني الخامسة يف األمور زمام عىل َقبََض وملا
أموال يف املترصف هو النجايش أن وبما بهم، اغرتاٍر عدم مع الدين رجال إىل وَرِكن
وما املايض، يف كما يََودُّون ما نَهَب لألمراء أباح فإنه معكوسٍة شيوعيٍة َوْفَق كلِّها رعاياه
لم الذين الِبيض عليه يُمليه أن من أكثر عليه العقل أماله فقد قليٍل تغيرٍي من به بدأ
يغذَّى أن أريد «ال قال: فقد بالسجون، لريىض كان وما الجيش، نظام سوى منهم يقتبس
أن يجب بل يَُرْوا، أن ينبغي وال والفضل، الصالح أهل حساب عىل ويُحرسوا املجرمون

برسعة.» يُنسوا
فرض يف ِلَما اإلجرام، جزاءُ الَخْيص، أو ْلم،2 والصَّ والَجدْع الذنوب، أخفِّ جزاء والجلد
أبيبا أديس الجديدة عاصمته يف يُْقِري3 أحٍد كلِّ يف وكان وعربة، عاٍر من العقوبات هذه
الجنوُد ويُْعَطى فيُعَطْوَن، رجل آالف وأربعة رجل آالف ثالثة بني ما الجديدة» «الزهرة

ثَْور. ومائتي الِبتَع4 من لرتة آالف وأربعة َرغيٍف آالف عرشَة الخصوص، عىل منهم
ولكنه الِبيض، وُمعظم الربابرة شأُن الفنية، ناعية الصِّ األعمال ِمثل فيه يَُؤثِّر يشء وال
جٍرس نموذج عليه ُعِرض أن حدث ومما ، الجنديِّ أو الولد برباءة األعمال تلك إىل يَنُظر
ثاٍن نموذٌج عليه ويُعَرض ه، كفِّ بجمع النموذج هذا بكرسه إنكاَره وأيَّد متانته فأنكر
عىل املشتملة األوىل الذهبية النقود وتَُرضب َرْضِخه،5 عن لعجزه به فريىض مقاومًة أكثُر
زوجه، إىل بها ويأتي منديله يف األوىل الِقَطع ويرص بالدُّْهن، ب ْ الرضَّ آلَة فيَمَسح صورته

الرجال. من العظيم الشديد القوي العصلبي: 1
أصلها. من قطعها األذن: صلم 2

أضافه. الضيف: قرى 3

العسل. نبيذ البتع: 4
كرسه. رضخه: 5
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من ِحذَْره يأخذ أن إليه ُطِلَب فلما جواسيسه، عىل اعتماده من أكثَر ِمنظاره عىل ويعتمد
ذاَت له ويُوَضح مطمئنٍّا، نََزَل ثم وامليادين الطرق بمنظاره ورقب بُرِجه يف َصِعد مؤامرٍة
األسلوب هو «أذلك قائًال: طائُره7 فيَطري الكهربا بفعل املتفجرة األلغام تأثري بُدًمى6 يوٍم
أن يستطيع األنذال أحد كان إذا الشخصية الشجاعة نَْفع وما به؟ الحرَب تريدون الذي
فساَد يُبنَيِّ باسًال أفريقيٍّا محاربًا ترى وهكذا إصبع؟» بَضْغط بعيٍد من الناس ألوَف يُِبيد

البُُطولة. حوَل الِبيض نظرية
إيطالية عاهد عندما وهو َغَلٍط، نتيجَة حياته يف عمٍل أحسم كان أن املحتمل ومن
الدول من منافساتها أمَر — تقريبًا — جاهًال الحني ذلك يف الدولة هذه قوِة تقديَر أخطأ
زيادًة بإيطالية ينتفع كان أنه املمكن ومن بأفريقية. حظٍّا منها أوفر هي التي العظمى
الدول معاملة يف حريتَه أعلن فقد األمر يكن ومهما تسلُّحه، يف للوقت وكسبًا سالمته يف
وبني بينه كوسيٍط بإيطالية ينتفع أن ه حقِّ من أن عىل املعاهدة لنصِّ األخرى األوروبية
وبأن اتصاٍل، واسطَة إيطالية باتخاذ نفَسه ألزَم بأنه الطََّالينة ويتمسك األخرى، األمم
ا، مستعدٍّ جيشه وكان املعاهدة، من يُفِلت أن منليك به يحاِول عقيٌم يشءٌ « «الحقِّ كلمة
َدوِر يف كما امَلنعة من ومطره جباله مع الطبيعي َمعِقلُه وكان زائًال، املهديِّ َخَطُر وكان
هذه وتعد إذن، عزيًزا حاسًما نًرصا ويَنَال إذن، إيطالية مبارزة ويحاول الرباكني، ظهور
إن تقول: القديمة والقصُة قرن، ونصف قرون ثالثة منذ وقعت التي للهزيمة مقابلًة

النصارى. اه أَْرسَ من كثرٍي بَخْيص أََمَر قد كان النرصانيَّ الحبشة نجايش
يف يفكر الذي الوزيَر إن قيل: وقد أوروبة، وزارات ساكن تُحرِّك لم اإلهانة تلك ولكن
من املاليني هالك الخيال هذا مثل وجود عدُم أوجب وقد أبًدا، حربًا يَشَهر ال جنوده مصري
والرشف الواجب مقتضيات من أن يرون والذي به، لهم ح يلوِّ الذي األعىل بامَلثَل املؤمنني

سبيله. يف بالحياة ى يضحَّ أن
كانوا، أين يعرفون فال األوروبيني أذكى يكتئب َعْدَوى، معركة وبعد ،١٨٩٦ سنة ويف
كان وهل اللبن، مع القهوة كلون لونها قبيلٍة قبل من عظيمٌة أوروبية دولٌة ُهِزَمْت فقد
الطبيعة أن الواضح من كان وهل الزنوج؟ وعصيان السود الشعوب ارتقاء نذيَر ذلك

الصنم. وهي الدمية، جمع الدمى: 6
. وخفَّ أرسع أو غضب طائره: طار 7
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إىل أوروبة من النيل منبع نََجا وهل لروسية؟ كحمايتها غزٍو كلِّ تجاه الحبََشة تَحِمي
يُمِسكون املهديِّ رجاُل يزال ال امتالكه؟ عىل يتوقَّف كبريين بلدين مستقبل أن مع األبد
العالم جميع عنه يتحدَّث الذي األسطوري، النيل» «مفتاح ويمكن َضُعُفوا، وإن السوداَن
زمالئه يف عدوى بََطُل ويؤثِّر مَرص، ويف هنالك السيادة يعنيِّ أن أمُره، يُْعَرف أن غري من
بسلطانه، االعرتاف بغري املعاهدة، إمضاء حني إيطالية، مطالبته عدم من كان ِلَما الِبيض

ساُدَوه. معركة بعد النمسة من بسمارُك طلب كما
اسمها أرَّاجٍة8 امرأٍة ضحيَة عرصنا، يف أفريقي أقوى هو الذي ِمِنليُك، ويُْضِحي
هيفاء، ظريفًة وكانت الخامس، زوَجها منليك األمري وكان الشمس»، ُشَعاع «َرَهج9 َطيُْطو
صورٌة ت نُِرشَ التي السمينة األمِّ إىل بصلٍة تمتُّ ال وهي تها، بََرشَ لبياض فيها يُرَغب وكان
وليٍّا ابنته ابن َعنيَّ لعرشه وارٍث من لَعَطِله وهو عقيًما، اقرتانهما وكان أوروبة، يف لها
وتَْلَجأ السلطة، من ِقْسًطا حفظها عىل حرًصا نجاشيٍّا أخوها يكون أن ِطيُطو وتودُّ للعهد،
منليك موت عن السم يُْسِفر ولم مِّ، السُّ إىل تلجأ الحبشة، أرشاف بني شائعة وسيلٍة إىل
بدني، وشلٍل ذهنيٍّ بَغبٍَش يَُصاب ولكنه عمره، من والستني الخامسة السنة ناهز10 وإن

ثانيًة. مرًة عهده ويلَّ ويعنيِّ وقع ماذا صحوه فرتات يف ويُدِرك
سنة منليك ويتوىف منليك، أيام أواخر عىل الكآبة من رداءً البالط دسائس وتُلِقي
جاعًال قرٍن، من أكثر دامت فوىض بعد الحبشة موحًدا سنيه، من السبعني يف ١٩١٣

واسعة. ومستعمراٍت ممالك سبع من واحًدا جسًما

بعض. عىل بعضهم الناس يُْغِري الذي األراج: 8
الغبار. من أثري ما الرهج: 9

قارب. ناهز: 10
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والذي سفر، عىل الرجلني وكال ، جافٍّ نصِف نهٍر طول عىل َمرتٍَج1 يف يسريان رجالن
رأٍس ذو فهو رافنة،2 فسيفساء عىل يبدو الذي املشابُه بطرس الرسول هو االثنني يتقدم
لون، وال لها شكَل ال َعْمَرٍة3 ذو وهو سوداء، قصريٌة ولحيٌة طويٌل شعٌر به يحيط أسمر
جنود من كأنه الصليب صورة عىل مقبٍض ذا مجرًدا سيًفا بيده حامٌل العينني أسوُد وهو
حاُرس الساقني عاري واسع رمادي رداء ذو جاٍف عبٌد خلفه ويبدو الصليبية، الحروب
مالمحه، تَبنَيُّ دون يَُحول خفًضا الرأس خافُض ظهره عىل ثقيًال حمًال حامٌل الرأس
ماشيًا أحيانًا بغٍل ظهر راكبًا جباله، عىل بلده عاصمة من البعيد الحبيش يسيح وهكذا

.١١٣٠ سنة يف كان لو كما ١٩٣٠ سنة يف وذلك غالبًا،
العربيَّ العرَق ترى فبينما البرشية، األمثلة مختلف تمييز البالد داخل يف ويتعذر
األصيل الحامي الجنس يكون ولذا الجنوب؛ يف غالبًا الزنجي العرق يبدو الساحل يف غالبًا
اسوداده فريجع شعب من االمتزاج هذا عن نشأ وما العروق، باختالط ا تامٍّ تغريًا َ تََغريَّ قد
تلك تكون أن الرموز من رضبًا إال وليس ، زنجيٍّ دم من فيه ما وإىل الشمس، فعل إىل
تفسريًا لها تَِجد ال التي صفاتها ومن ُصْفٍر، وملتحماٍت4 بيٍض صفٍر أظافر ذاَت القبائل

الضيقة. الطريق املرتج: 1
إيطالية. مدينة رافنة: 2

وغريهما. وعمامة تاج من الرأس عىل يُْجَعل يشء كل العمرة: 3
.Conjunctiva 4
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تستعمل ال وهي اليرسى، باليد وآالتها أسلحتها تَحِمل فهي تقريبًا، بأرسها ُعٌرس5 أنها هو
الخيل. ظهور من والنزول النقود كعدِّ مقدسة شاذًة تَُعدُّها حاٍل يف إال اليمنى اليد

ني ُكمَّ ذات بيضاء، حلًة الالبَس مرقص القديَس وإليك الرُُّسل، ِمشيَة ولألرشاف
عبٍد وَْغسل املنسوج كرسيه عىل جلوسه حني بزنطيٌّ َطْوٌر وله ضيًقا، رسواًال والالبَس

لقدميه.
بأوضاعهم وهم، َصْلَصال، من املصنوعة أكواخهم يف الضيوف يستقبلون وآخرون
ِتنْتُوِريتُّو،7 ِبُزَمر يذكروننا الِوَشاء،6 الكثرية ثيابهم وَسنَاء الربونزي ولونهم ومالمحهم
أبرصَت دوًما يحملونها التي واألسلحة الناطق وصمتهم ود السُّ عيونهم إىل ذلك أضفَت وإذا
معاطَف — أولئك أقوى هم الذين — الراسات ويَلبَس للَحنَان املثريَ األنبياء منظَر فيهم
شفاههم كانت لو ِتيَسان أعياَن بذلك فيُشابهون بيض حواش مع ضيقٍة َقبَّاٍت8 ذات
ُقُدوُدُهم وتَِنمُّ ساطًعا، ورمًحا قصريًا وسيًفا بًا ُمحدَّ تُرًسا وراءهم الظِّلِّ يف وتََرى رقيقًة،
الطَّلق. الهواء يف بالجبال اإلقامة ويُِطيلُون الغالب، يف أبدانهم صحة حسن عىل ولونهم

يف أبرصتهن ما وإذا الطرق، يف تراهن أن وينُدر العليا، الطبقة نساء ِسَمة والحشمة
عيونهن بََهَرتَْك — بالرجال فيه يجتمعن أن لهم يحقُّ الذي هو وحده والبيت — البيت
يف يَقِضينَه الذي الكبري والوقت رءوسهن زينة يف يبذلنها التي العظيمة والعناية اللوزية
ببعٍض فنيٍّا جدًال املجدولة الصغرية ضفائرهن بعَض يشددن ِلَما — وهن السبيل، هذا
بعض طويلًة الرجال شعور تبدو حني عىل الِقَرص بعَض الشعور قصرياِت يظهرن —
يف خشٍب قطعة عىل رءوَسهن معه يضعن ما هذا بعملهن الزهو من النساء ويبلُغ الطول،

الجنسني. كال يستعمله الذي الدِّهان هو والزُّْهُم9 أثره، دوام إىل ُوُصوًال نومهن أثناء
منها، بدًال ُسمًرا أقواًسا ويُخطِّطن حواجبهن، يَنْزعن املترببرات كالباريسيات وهن

وأحمر. أسمر بصباٍغ واألرجَل األيدَي ويدهن أسود، بصباٍغ األجفان ويَْدُهنَّ

بشمالها. تعمل التي وهي العرساء، جمع العرس: 5
الثوب. نقش وهو الويش، جمع الوشاء: 6

.(١٥١٢–١٥٩٤) إيطايل رسام تنتوريتو: 7
.Cou 8

بالزباد. املعروف الطِّيب الزهم: 9
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كئيبٍة شعائَر يف خاِثٌر10 هنالك يشء وكل حقيقي، تديُّن بال كهان دولة والحبشة
ويََرى بالتِّجارات، فاسدٍة الخرافات يف غائرٍة الوسطى بالقرون خليقٍة التصوف من عاطلة
. فالوثنيِّ اليهوديِّ فإىل املسلم إىل النرصانيِّ من يَصَعد هنالك الخلقي األدب خطَّ أن الرُّوَّاد
الطويلة بلحاهم ويُعَرُفون والرهبان، القساوسة من وألوٌف مئاٌت البالَد ويجوب
وبصلبانهم الطرف الناتئة وأحذيتهم رءوسهم فوق البيض وشاالتهم الرمادية أو السود
العلماء، من مؤلَّفٌة العليا الكهنوت وطبقة صدورهم، عىل املتدلية املعدنية أو الذهبية
العاجي برجهم يف يظلون ولكنهم بالدنيا، املعرفة بعَض عارفون األقباط كمعظم وهم
الحديثة، األمَحرية إىل القديمة اإلثيوبية من التوراة ترجمة يود من كل بالقتل ويهدِّدون
يؤجرونها واسعة أمالٍك أصحاب غدوا الوسائل، من إليه وما الِحْرم إىل يلجئون إذ وهم
لهم بما يعيشون — الوسطى القرون كأساقفة — وهم العبيد، بواسطة يستغلونها أو
قبل من يُنتََخب وهو واألحباش»، األقباط «بابا لقب البطرك ويحمل األمراء، يف نفوٍذ من
الدنيا، الطبقة من علمانيٍّا دوًما يكون أن ويجب اإلسكندرية، يف القبطي الروحي املجمع
إىل ويرسل باحتفال ويكرَّس برتبيته يُعنَى وهو الرب، من مختاًرا ظهر ُزكَِّي كلما وهو

الفاتيكان. سجني حياة ذلك من وأطيب بعدئذ، يغادرها أن له يحق فال الحبشة
تتعلم لم التي وهي الشعب، عن حكمتها تُخِفي أن يسني القسِّ جماعة عىل يصعب وال
ال ما الفقر من يكون الذي الشابَّ وإن القراءة، حتى أكثرها يعرف ال التي وهي شيئًا،
استعماَل معه يتعلم ال ما الكسل من يكون والذي إقطاعيٍّا، وجيًها معه يعيش أن يستطيع
هذا له فيَُصلِّب11 عاٍل قسيٍس لدى حظوًة — أخرى بوسائل أو قرابٍة عن — ينال السالح
يغدون كانوا الذين األملان كأمراء مصنًَّفا قسيًسا فيصبح عليه وينفخ مراٍت ثالث القسيس
ملا إطعامه من مناص وال أيامه، بقية حدثان من حًمى يف بذلك فيصري الجيش قواد من
يخشونه والناس ذلك، مع يزدرونه والناس الذنوب، وغفران الربكة منح حق من به يتمتع
من أحدهم آَم12 ما فإذا واحدًة، مرًة يتزوجوا أن املرءوسني للقسيسني ويحق ذلك، مع

أخرى. امرأًة ينكح أن له يحقَّ لم زوجه

. املشتدُّ الثخني الخاثر: 10
نفسه. عىل باليد الصليب إشارة عمل النرصاني: صلب 11

فقدها. زوجه: من الرجل آم 12
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ومن كرامة، كلَّ فاقدين سبيٍل وعبور وبطالة فقٍر يف والراهبات الرهبان ويعيش
يف لهم ملجأٍ عن باحثون سياسيون ومجرمون محرومون وأغنياء مخلوعون أمراء هؤالء
أن هو الوحيد املتسولني الرهبان هؤالء جحفل وشغل الوعيد، رضوب أفزعتهم وأناٌس ديٍر
مرتني تعميده أمر ليعنيَّ يسوع طبيعتْي حول األجانب ي مبرشِّ البرص مدى عىل يجادلوا

مراٍت. ثالث أو
لخرصه15 ضائٍن14 بجلد عادًة ًال13 مزمِّ العايل الجبل أكواخ يف بالقداس القس ويقوم
الحارضين املؤمنني من ألحٍد وال له ينبغي وال ورديًة، وسبحًة صليبًا الغليظتني بيديه حامًال
الذكور رصاخ ولكن ساعًة. وعرشين أربٍع وملدة الليل من َهِزيٍع16 بعد امرأًة يمسَّ أن
أموٌر البقر وُخَوار الحمري نهيق من الدفوف وصوت الطبول َدْرَداب يمازج وما واإلناث
أمًة وجدنا ما الدينية األعياد بعدد التقوى قيست ولو الَعْربََدات، منظر النفس يف تُِثري
األربعاء أيام وتعد السنة، أيام ثلثْي تعدل فأعيادهم َعَجَب، وال الحبشة، أقباط من أتقى
العلة عن سئل شامٍل كسل من هنالك الناس يسود فيما فكِّر ما وإذا صوٍم، أياَم والجمعة

واملعلول.
تامًة معرفًة عددهم يُعَرف وال ، ذهنيٍّ َغَسٍق17 يف األحباش ُمْعَظم يعيش وهكذا
نَْسل من وأنهم «الُخلَّص»، من أنهم العرشة املاليني من ماليني أربعة، أو ثالثة، ويَْزُعم
الدين ما يدرون ال الذين فيكتورية بحرية زنوج عليه ما دوَن ومستواهم األولني، النصارى
من يُبُدون وما الشمس، تحت النابتة العجيبة نْكا الدِّ براءة حتى عندهم وليس اإليمان، وال

الحرية. نعمَة ويَحرمهم بالغرور عليهم فيُنِعم بالربِّ كاذب اعتقاٍد
يف أكثرهم ويَِعيش األلوف، من مئاٍت بضَع عددهم ويبلغ عمًال، أكثر واملسلمون
وإن وهم، ، كدٍّ أهل وهم يشء، كبري نُُسٍج من يَُحوكونه ما يساوي وال الشمالية، هرر والية
املاء بقر ى ويَُسمَّ حال، كل عىل يراعونها الصحية، دينهم تعاليم إدراك يحسنون ال كانوا
الفتيات مع ويستعملون عليهم، الخنزير لحم لتحريم يأكلونه فال النهر» «خنزير عندهم

املتلفف. املزمل: 13
الغنم. من املعز خالف وهو الضأن، مفرد الضائن: 14

أطرافه. يف الربد آذاه الرجل: خرص 15

ربعه. أو ثلثه نحو أو منه الطائفة الليل: من الهزيع 16
الليل. أول ظلمة الغسق: 17
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األبيض، النيل من األوسط املجرى يف لوجودها إليهم انتقلت أو اخرتعوها، خاصًة طريقًة
بسبائب19 يَلِفقونهن18 فهم الصليبيني، لدى الطُّهر نطاق من فعًال أشد الطريقة وهذه
مع الوسيلة هذه إىل فيلجئون غيارى هم من األزواج ومن الزواج. يوم أبكاًرا ليكنَّ الخيل
أجٍر من الِخصيان يكلِّفه ملا بالخصيان حراستهنَّ من أرخص وهي سافروا، إذا زوجاتهم

عاٍل.
هؤالء عدد ويبلغ هنالك، الَفَالَشا، عن اليهود، عن ثابتٌة تاريخيٌة معرفٌة لدينا وليست
جاءوا وهل تقريبًا. مائتني من واحًدا السكان بني نسبتهم تعدل أي ألًفا؛ خمسني نحو

امليالد؟ بعد أو سنة بألف امليالد قبل دينهم دخلها حينما الحبشة
الحني ذلك يف وحيًدا كان الذي اليهودي التوحيد إىل مبكِّرين العرب انجذب وقد
وال (املسيح) بمسيا يؤمنون وال العربية اليهوُد هؤالء يَعرف ال واآلن أمراؤهم، فاعتنقه
فلهم اآلخرين، األحباش يشابهون الجثمانية الناحية من وهم كانت، تجارة أية يزاولون
األحمر، البحر من األخرى الناحية يف اليهودي ترى أنك مع ، أفريقيٌّ وفٌم أفريقيٌّ أنٌف
البالد أهل من اليهود ويمتاز ا، تامٍّ اختالًفا العربي عن يختلف نفسها، العرض درجة وعىل

وخلٍق. ذوٍق من واملسلمون النصارى به لهم يَْعَرتِف بما اآلخرين
البلد.» ذلك سكان أنفع «أنهم أملاني: رائٌد ويرى

وأحسن الحبشة صناع أمر ويظهرون طانة، بحرية وحول العاصمة بجوار ويقيمون
ليسوا ولكنهم أطيانًا، يملكون وقد وصائغيها، وخزافيها وصيدلييها وبنائيها حداديها
تشابه صلواتهم20 وتكاد نقوًدا، يقرضون وال خدًما يؤجرون ال وهم األغنياء، من
هي التي املقدسة وكتبهم ورموزهم الدينية طقوسهم يكتمون ولكنهم النصارى، بيع21
ليس من مسوا ما إذا ويتوضأون النظافة وقواعد األكل سنن عىل ويحافظون باألمحرية،

كالنصارى. التوراة من قليٍل غري يعرفون وال يهوديٍّا،
يف كبري نفوٍذ ذات عاداتهم تزال ال كثريًا اليهود عدد نقٍص من واقٌع هو ما وعىل
وتقديس الجنسني، ختان منهم النصارى اقتبسه فمما املايض، يف كما النرصانية الطقوس

فخاطهما. أخرى إىل منه شقة ضم الثوب: لفق 18
والعرف. والناصية الذنب شعر الفرس من وهي السبيبة، أو السبيب جمع السبائب: 19

صلوتا. بالعربية وأصلها صالة، ومفردها ومعابدهم، كنائسهم اليهود: صلوات 20

للنصارى. متعبد كل وهي بيعة، ومفردها النصارى، كنائس البيع: 21
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قدس حول القسوس ورقص للتاريخ، مبدأ العالم خلق واتخاذ اآلحاد، مع السبوت
واعتقاد القديم، العهد وتفضيل سليمان، هيكل طراز عىل املهمة الكنائس وشيد األقداس،

معك!» السبت «ليكن وتحية (القدس)، أورشليم إىل العود
نتيجًة عرش الرابع القرن يف البالد إىل هاجروا إنهم يقال: الذين الوثنيون، والغال
جنود أحسن ويعدون والرشفاء، األرقاء بني كثريون إلغون، جبل منطقة يف املراعي لعدم
األسلحة يستعملون ال وهم ممتازون، فرساٌن وهم ماهرون، ونبالٌة23 سيافٌة22 وهم البلد،
ويقال: كمرتزقٍة، الطاحنة حروبهم يف بهم ينتفعون األمراء ينفك وال ذلك، مع النارية
قسوًة كالنصارى ولكنهم وقناعتهم، ونشاطهم بأعمالهم النصارى من يمتازون إنهم
قضيبه وحمل وخصيه بالعدو املثلة24 عادة تكون أن املحتمل ومن االنتقام، إىل وتعطًشا
املغلوب زوجة عاشت وإذا مبتكراتهم، من القتيل باب عىل تعليقه أو كغنيمٍة الزنار25 عىل
يقدمون الغال أن ويروى األخر، النساء فيها طعنت العادة لهذه مراعاٍة غري من الغالب مع
والغال املجاعة، وقت بالقرعة يعينون الضحايا هؤالء وأن آلهتهم، إىل برشيًة قرابني
والنار الشمس يعبدون والغال وبقٍر، بعجوٍل منبعه عند فيضحون (األزرق) النيل يخافون
األزرق، النيل من بالقرب السماء من سقطت التي الكربى الثالثة والحجارة واألشجار
التمدن من بقايا هنالك بينهم تظهر حني وهم وقرية، قريٍة بني تختلف عاداتهم أن بيد
ال لحضاراٍت شامٌل منظٌر ألعيننا يبدو املقدس والثور امللك الكاهن مع القديم املرصي

الغربي. العالم جميع يف النيل غري يحققها أن يستطيع

به. واملقاتل السيف صاحب وهو السياف، جمع السيافة: 22
به. والرامي النبل صاحب وهو النبال، جمع النبالة: 23

تنكيًال. عليه فعله آثار وظهرت جدعه إذا بالعدو مثل من املثلة: 24
الوسط. عىل يشد ما الزنار: 25
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وإيطالية فرنسة من أكرب هو الذي البلد واتساُع األمطار، وظاهرة الرَّتاِئج،1 ِضيُق
وعاطٍل املركزية يَأبَى ُقطٍر يف حكومٍة ومشكلُة مجموعه، يف مراقبته وتََعذُّر مجتمعتنَْي،
الصناعة، تعرقل التي والغزوات سويرسة، يف كما االجتماعيِّ بالتضامن شعوٍر أيِّ من
عليها يُحَمل التي املركزية السلطة واستبداد العمل، يخشون الذين القساوسة وجمهوُر
يُرَجى وال َعِبيٌد، األساس يف يكن لم ولو الفوىض إىل تؤدي عوامل كلها دوًما، األفراد
لم ولو الطرق، بأبسط االجتماعية املعضلة ُحلَّت وقد العبيد، بواسطة اجتماعيٌّ إصالٌح
مما أعظَم واإليمان السلطان بني الخالف وليس الحل، عىل اعُرتِض ما نصارى القوُم يكن

وضوًحا. منه أكثر هو وإنما أوروبة، شعوب عند
سنًة ثالثني فمنذ الخالف، ذلك فيه يتجىلَّ من أول هو النرصانية الشديد والنجايش
قرصه بجوار يُِقمن عرشون الرساري هؤالء من وكان يٍة، رسِّ خمسمائة له كانت مضت
السائِد الغريب املبدأ يف العادة هذه أصل وتجد اآلن)، تحقيقه يَصُعب ما (وهذا املبارش،
بالد ويف األوالد. من ممكن عدٍد أكرب له يكون أن امللك عىل أن وهو القبائل، تلك لجميع
كما بالهدايا تُْغَمر السلطان حظيَّة كانت باملنزلة، الحظوة تقرتن حيث القديمة، العرب
يَِجُب ما القبول شدة من األمر هذا مثَل النجايش يَُعدُّ واليوم وليلة، ليلة ألف رواية يف
ومما والفراء، والعبيد والخيل بالبقر تأتي أن جميل، بجهاٍز تأتي أن يَّة ُرسِّ كل عىل معه
اعتناق وجوب إىل وهذا الفرئان، إلبادة ِهرٍّا عرش اثني إحضار أحيانًا ذلك إىل العقد يُِضيفه

للنرصانية. ية الرسِّ

الضيقة. الطريق وهي الرتاجة، جمع الرتائج: 1



النيل

يُسَجن التي اإلمرباطورة من حظٍّا أوفر كانت رشعيٍّ غري ابنًا وضعت إذا والرسية
وأكثُر ذلك، من بأحسَن الوضَع هذا ينظم والقرآُن األمر، ويل تغيري عند العموم عىل أبناؤها
حتى يفرق فال للعمل أداًة املرأة يَُعدُّ الذي الوثني الزنجي وضع للفطرة مالءمًة ذلك من
األمور أعظَم رشعيته لعدم البيض اخرتاُع كان الذي الرشعي غري والولد الرشعي الولد بني

لألخالق! مخالفًة
به، يبدو أن يودُّ مما أكثر عرصيٌّ أنه ويلوح ،١٩٣٠ سنة الجديد النجايش ج وتُوِّ
الساحل يصل الذي هو بلده يف الوحيد الحديدي والخط الخلفاء، كأحد يسيطر ولكنه
مقلوبًة أعمدًة تََرى طانة بحرية من وبالقرب واحد، هاتٍف غريَ تحتوي ال التي بالعاصمة
الثالِث مدنه مساكن أكثر أن غري ذهب، من أطباٍق عىل النجايش ويأكل َخِرب، برقيٍّ لخطٍّ
وهو الرءوس، بهزِّ املوافقة عىل الوحيد عملهما ليقوم مجلسني َدَعا قد وهو الَوْقِش،2 من
١٩٣٢ سنة يف يابانيٍّ مللك بقريبٍة أمرائه أحد معه ج َزوَّ ما النباهة من كان قد ذلك مع

عظيمًة. امتيازاٍت اليابان َمنََح حني
مرسحيٌة ستائُر وحاشيته هو َفَصَلته لحرسه ترويًحا مهرجانًا النجايش أقام ما وإذا
مناظر من منظًرا الستار من بجانٍب وتََرى ، جنديٍّ ألفا فيه يَُعيِّد الذي الرواق من كبريٌة
ملغنٍّ ويسمع ويرشب يأكل ملًكا وترى جثيٍّا، القرص ضبَّاط ترى الوسطى، القرون
صاخبًا منخفضٍة موائَد حول القرفصاء جالًسا جمهوًرا اآلخر الجانب يف وترى ويهيمن.
العبيد مئاِت تُبِرص الصفوف وبني وطبول، دفوٍف من مؤلفٌة وجوقٌة هو لينسجم ًقا مصفِّ
يُْؤتَى ثم بسكِّينه، تَه حصَّ يقطع أن مدعوٍّ كلَّ فيُمكن بقٍر وأرباَع كاملًة ضأنًا يُحِرضون
العسل رشاب يُْجَلب ثم املأدبة، بعد القذرة األيدي لغسل وبمناشَف ماءً مملوءٍة بُطُسوٍت3
يف الستار ويُْرَفع للرشب، وقرونًا أكوابًا آخرون عبيد فيَمأل ِدنَاٍن4 يف والجعة براميل يف
ألًفا ثالثني مشاعر واحد يوٍم يف تُشد وهكذا ساجدين، للنجايش الحضور فيَِخرُّ األمر آخر

األوفياء. الرعايا من
هم املوظفني كبار من األلوَف ألن وذلك ا؛ َهمٍّ الحبشة رجال أكثر الترشيفات ورئيس
وما مجرًدا، النجايش صدر يكون َمًدى أيِّ وإىل والوسام، املقام بحكم االنتظار َدْوِر يف

النار. به تشيع الذي الحطب صغار الوقش: 2
األيدي. لغسل نحاس من إناء وهو الطست، جمع الطسوت: 3

له. يحفر أن إال يقعد ال العظيم الراقود وهو الدن، جمع الدنان: 4
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والطبَّالني افني5 فَّ الدَّ عدد هو وما كاسيًا؟ األعيان بََدُن به يكون أن يَِجُب الذي املقداُر هو
تكون أن ملوسيقاه يَِحقُّ مًدى أيِّ إىل أي الطريق؛ يف املوظفني أحَد يتقدموا أن يَُجوز الذين
ذا ومن ضجيًجا؟ أقلَّ التابع املوظف موسيقى تكون أن يَِجُب درجٍة أيِّ وإىل صاخبًة،
الذي ذا ومن الوزراء؟ لرساويل مماثًال أو النجايش كرسوال رسواًال يلبس أن له يَِحقُّ الذي
يستطيعون الذين االمتيازات أصحاُب هم ومن ؟ َمْعِدنيٍّ لوٍح ِشبه سيفه ِمْقبَض عىل يكون
األرشاف باَل تشغل التي املسائل هي هذه وَمَظالِّهم؟ ملعاطفهم األلوان بعَض ينتحلوا أن
يُتََمتَّع هذه الرشف عالمات وبفضل سلطان، كلِّ َمصَدر وهي وعرضها، البالد طول يف

الحياة. بمالذِّ
والواقع دونه. العبيد ألوَف وتُبِْرص واحًدا، إمرباطوًرا الَحبَِيشِّ الهرم ذورة عىل وتُبِرص
إذن. غريه فوق ليكون يَسعى أن املرء فعىل بعٍض، عىل بعضها يَثُقل الَهَرم يف الحجارة أن
من أعىل فالجبال يشء، كل يََرى أن يسطع لم عادًال يكون أن أراد ما إذا النجايشَّ أن عىل
يف اإلقطاعيني لُُصوصيَّة عن عميًقا بحثًا أبيض رجٌل بََحَث أن اآلن حتى يحدث ولم َهَرمه،
الوسطى بالقرون الجديرة األساليب وعن العليا، األودية وضفاف واملراعي والقرى املدن
واملوظفني للضباط وليس مرءوسهم، حساب عىل والقساوسة والرشفاء األمراء بها فيَِعيش
إياه ازدرائهم مع الشعَب يَنَْهبُون فتجدهم هزيلة رواتَب غريَ يَقِبضون ال أو شهرياٌت
قائًال: يُْحتََرض وهو أََمَر راًسا أن يُروى ومما والُقُسوس، الضباط لفقراء الشعِب كازدراء

رضائَب.» أَجِبَي أن أستطيع حتى الرتاب خارَج يل ذراٍع ترِك مع «ادفنوني
املوظفني غريُ يكون ال التي الدولة هذه يف العمل إىل نفيسٍّ بحافٍز يشعر الذي ذا ومن
أرًضا املقربني يُقِطع ال والنجايش بالنجايش، خاصٌّ هنالك يشءٍ وكل فيها؟ ماٍل أصحاَب
كذلك الزراعة سيئ بلٍد يف تُجبَى ال الرضائب هذه ومثُل عالية، رضائَب يجمعوا لكي إال
املسلمني وتجار هنالك، يشتغل غنيٍّا تَِجد وال والنِّخاسة، اللََّصاص6 عن باإلغضاء إال البلد
يصدرها التي َلع السِّ من الربح بعض ينالون — النصارى من حيلًة أوسع وهم — وحدهم

. بالدُّفِّ الضارب الدفاف: 5
اللصوصية. اللصاص: 6
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عنك دع دوالر7 مليون ثالثني قيمته تعدل ما أي والجلود؛ والشمع والبُنِّ كالعاج النجايش
الذهب. حساَب

الدوالرات هي وإنما بها، ويرىض الجميع يَعِرفها التي هي الذهبية النقود وليست
ا، تامٍّ جهًال الَحبََشة يف الناس يَجَهلها بعيدة عاهلٍة صورة عىل املشتملة الكربى الفضية
ماِري تالريَ األدنى الرشق ار تُجَّ من نَمَسويون أدخل أن قرٍن ونصِف قرٍن منذ َحَدَث فمما
تَُلوََّث أن ويُْستََحبُّ السبب، لهذا الحني ذلك منذ النقود هذه رضُب ينقطع فلم ترييز،
وعند األصليني، البالد سكان ِقبَل من الالمعة الِقَطع لرفض بها يتداول أن قبل النقود

البارزة. نقوشها وضوح هو النقود هذه ُحظوة سبب أن ِبيَكر
األوغنديني أخالق حتى — بالحضارة قروٍن اتصال بعد — الحبشة لنصارى وليس
باألسنان، التِّيء اللحم يمزِّق فالشعب األوَّلني، الِبيض وصول قبل وأوضاعهم الوثنيني
واألغنياء أسنانهم، بني بسكاكينهم اللحم بتقطيعهم إال ذلك يف األنمار عن يختلفون ال وهم
شيئًا أوالدهم تعليم يف نادًرا إال يَُفكِّرون ال وريٍش، ذهب من كثريًة قالئَد ويلبسون منهم،
ومعارف األحيان، بعض يف وجغرافيته بلدهم تاريِخ من وقليًال والكتابة، القراءة غريَ
أفريقية زنوج مهارة من شيئًا هنا ترى وال ونبات، حيواٍن من فيه يعيش عما ضئيلًة
وَدْرَداب الدفوف صوت وعىل اململة الكنسية األوراد عىل املوسيقى وتقترص الغربية،
الزنجية، القبائل جميع ألعوبة هي التي َمى الدُّ تعرف وال قوميٍّا، رقًصا تُبِْرص وال الطبول،

ْوَلجان. والصَّ الكرة لُعبة من ورضٌب اما الدَّ لُعبة وتُلَعب

أمريكيٍّا. دوالًرا وثالثني ثالثة ١٩٣٤ سنة يف يعدل ترييز ماري دوالر كان 7
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يف األنعام مع َكن السَّ عىل القدس إىل الَحِجيِج ألوَف سنة كلِّ يف يُرِسل شعٌب يَُداِوم وكيف
يُِطيُقه ال أمًرا يأتي أي والبعر؛ والعشب الَعْوَسج1 ومن الشجر سوق من مصنوعة أكواٍخ
العاصمة ويصل بأوروبة، العاصمة تَتَِّصل وبالالسلكي، يوٍم، كلِّ ويف الزنوج؟ معظم
البلد ويطفح العربات، ملرور صالًحا طريًقا — ذلك مع — ترى وال ، حديديٌّ خطٌّ بالبحر
يحرقها البلد وابن ذلك، مع شجرًة يَُجندل أن البلد ابُن يستطيع وال والرُّخام، بالحديد
يف يعيشون يزالون ال هنالك القوم إن تقل وال ذلك، مع لها إسقاًطا األرض من بالقرب
فرنسة يف دخولهما قبل الحبشة يف والنرصانية الحضارة دخلت فقد الوسطى، القرون

طويل. بزمٍن
األحباش اخرتع ،١٨٦٢ سنة يف اإلنكليزية الحملة أياَم أي سنًة؛ ثمانني نحو ومنذ
صدورهم، إىل طويلٍة مسامريَ بإدخال وقتلهم بالَوثَاق2 األُسارى شدِّ عىل قائًما جديًدا عذابًا
مصدر والسيَل والجبل والريح املطر وأن الوحشية، هذه مصدُر ِجِبلَّتَهم أن يف ريب وال

الجبلَّة. هذه
املوحشة، الجبال ذو البلُد ذلك والثقافة الِحراثة من عاطًال يظلَّ أن الطبيعيِّ ومن
متحاربون أرشاٌف عليه يسيطر والذي أنهاٍر، إىل صيف كلِّ يف ُطُرُقه ل تتحوَّ والذي
مصريَ يَعِرف وال الغد إىل الفالح يطمنئ وال العبيد، من بجيوٍش أنفسهم عىل يحافظون

الشوك. شجر من العوسج: 1
ونحوهما. وحبل قيد من به يشد ما الوثاق: 2



النيل

الهامدة، الرباكني يف تَكثُر التي املخابئ أحد إىل ويلجأ مرتاخيًا الحقل من َطَرًفا فيُثري أرضه
غليًظا. تشذيبًا ُمَشذَّبة نرصانيٍة ظل تحت هنالك والقسوة البسالة وتنمو

به نُون يَُلقَّ الذي األسلوب عىل فيَنِمُّ األوالد يف كثريٍة 4 كيٍّ نُدوِب3 من تُبِْرصه وما
أطول يف مشتعلًة خشبًة أو ملتهبًة ُعَصاَفًة5 يده يف يُْمِسك الذي هو والبطل الشجاعَة،
َمَرًضا منها والقذارة النيِّئ اللحم أكل يف اإلفراط جعل التي التِّينيا،6 وإن ممكن، زمٍن

مخزيًا. أمًرا وجودها عدَم القبائل بعض يَُعدُّ ما الشيوع كثرة من هي قوميٍّا،
الحبشية القبائل من كثرٍي ِغرار عىل يسري ال ولكنه املرض، يخىش الزنجي إن أجل،
الحراب. بقوة الفرار من املرىض هؤالء ويمنع بالجدري مصابني عىل يشتمل بيتًا فيحرق
ُزنَّاره عىل يحمل الحبيشَّ ولكن عام، ميداٍن يف املقهور عدوِّه رأس يعلِّق الزنجي إن أجل،
البلد. ذلك خواصِّ من هو الذي الخصاء عىل وكآيٍة الَفَشك7 كِحزام املقتول عدوِّه قضيَب
القدس8 شطَر األمر بدء يف هه يوجِّ ال ولكنه أيًضا، بقًرا يَذبح األبيَض النرصاني إن أجل،

القدس!» والروح واالبن األب «باسم صارًخا:
الحبشية، العادات أفظَع يحتكرون ايي املسَّ ولكن التِّيء، اللحَم يأكل الزنجيَّ إن أجل،
يموت لكي رشايينه َمسِّ غري من حيٍّا وقطَّعوه الرَّدهة إىل بثوٍر أتوا أوملوا9 ما إذا فهم
وإن قرون منذ قائمًة العادة هذه تزال وال يَُخور،10 وهو الضيوف أعني عىل بطيءٍ بنزيٍف
السابقون، الروَّاد وكَّده كما خربَها املعارصون الرُّوَّاد وكَّد وقد تَُزْل، لم وهي أمرها، أُنكر
حيوانًا يَْعُضو11 الذي أم ميٍت إنسان لحم يأكل الذي آلرجل رضاوًة: أكثُر الرجلني وأيُّ

حيٍّا؟

الجلد. عىل الباقي الجرح أَثَر وهي الندبة، جمع الندوب: 3
ونحوها. بحديدة الجلد إحراق الكي: 4

كالتبن. السنبل من سقط ما العصافة: 5
املعرتضة. والدودة الرشيطية بالدودة وتُعرف الطفيلية، العريضة الديدان من جنس هي التينيا: 6

.Cartridge 7

القدس. نحو القدس: شطر 8

الوليمة. عمل أولم: 9

صاح. البقر: خار 10

جزأه. الحيوان: عضا 11
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اضطراَب تَِزيد أن — القساة لدى تحتها الخوف يسترت التي — الخرافات شأن ومن
الن املزَّمِّ فالزوجان ِة،12 مَّ الالَّ َخشيََة نسائَج يف ليًال ف يَتَلفَّ الحبيشَّ أن ذلك ومن املشاعر،

املحنَّطة. األجسام يَُشاِبهان الصورة هذه عىل
أعمال من تعويًضا َفْخمٍة بأوضاٍع يقومون والِغالُظ أحيانًا، جميلٌة حركاٌت وللِغَالِظ
بغلني راكبان رجالن التقى ما وإذا دعائمه، قوَّضوا لنظام وإعادًة لألدب منافيٍة أَتَْوها
يتخذونه الحلة من نوع َطَرَف الصدر من وَرَفَعا اآلخر، عىل أحدهما يسلِّم أن قبل ال ترجَّ

عميق. احرتاٍم دليَل ذلك كان تجرََّدا كلما وهما ثوبًا،
ويكون النساء، من له طاب ما به يأخذ أن واحٍد كلُّ يستطيع مقدٌس رسٌّ والنكاح
نفقة، من تدَّعيه ما زوجٍة كل وتَنَال النجايش، ألوالد خالًفا رشعيني الرجل أوالد جميع
بنظاٍم يتمتعون الناس تََرى الوسطى بالقرون جديرة حياٍة من هنالك يُقَىض ما وعىل
وترتبط أوالًدا.» تَْحِمل هل «ِلنُبِرص عار: الشِّ مع التجِربيُّ الزواج وهو الِجدَّة، تامِّ عرصيٍّ
يصبحن ثم عرشَة، الثالثَة والسنة عرشَة الحاديَة السنة بني األول الزواج يف بأبويهنَّ البنات
إليه فتدفع عاشًقا خليًال لها اتخذت زوًجا الغنية البنت تَِجد لم وإذا االختيار، يف ُحرَّاٍت
الجوار، يف يعيش بأن ويُلَزم «طاهيًا»، أي «فوتبيتًا» يُْدعى وهو خادم، مثل وتعامله ُجعًال

بحريتها! احتفاظها مع لها وفيٍّا يظلَّ وأن
مذعورًة تفرَّ أن عليها وجب ذلك فعل فإذا خطيبته، يزور أن للخاطب يحق وال
الُقبلة، األحباُش ويَجهل أفراًدا، آخرين شبانًا تستقبل أن حقوقها من أن مع وصوله عند
وهم كالزنوج، أزواجهم يشرتون وهم بالسبَّابات،13 أنوفهم َميَاِمَن مقابلًة يَْدلُكون وإنما
يبتلع «ِتْلقاٌم»15 املأدبة إىل يُدَعى إنه حتى الزواج، يوم ويَقُصفون14 يُولِمون كالبيض
الِجَعة هذه وتشابه املقدار، هذا مثل الطعام من ويلتهم الِجَعة، من ِلرتًة وعرشين خمًسا
وهي واألسد، والنرس امللوك بأسماء — أملانية يف كما — ُف تَُرشَّ ال وهي العسل، رشاَب

العبيد». «رشاب أي ؛ الَغالَّ رشاَب تسمى

والمة.» هامة كل من «أعيذه ويقال: ورش، فزع من يخاف ما وكل بسوء، تصيب التي العني الالمة: 12
والوسطى. اإلبهام بني التي األصبع السبابة: 13

ذلك. من وأكثر ولهو ورشب أكل يف أقام قصف: 14

اللقم. العظيم التلقام: 15
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ويجتنب الزواج، حفلة يف قيمٍة ذي غري كان وإن الوالدة عند ا مهمٍّ دوًرا يمثِّل والقس
صدائق َسَخر من وابٍل تحت يفرُّون وهم التدنس، من َخْوًفا النفساء بيت اآلخرون الرجال
شجاًعا، الوليُد ليكون الباب َوَسِط يف حربته َرْكِز حقِّ غري للزوج وليس الفتاة، األمِّ
ُصنع من َمنُْعها النصارى، لدى غريٌب اعتقاٌد وهو الزوجة، َدنَس اعتقاد عن وينشأ
يخاطبون واألزواج املخاطب، الجمع بصيغة أزواجهم يخاطبن والزوجات الذبيحة، خبز
أن الزوَج ويمكن عقده، يسهل كما النكاح حل ويسهل املخاطب، املفرد بصيغة زوجاتهم

لنفسها. انتقاًما ترى ما تصنع والزوجة للمال، نَيًْال زوجته يبيع
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عليه وَحَكَم حاًما ابنه َلَعَن حني نَْشَواَن كان أنه يف َريَْب وال الخطأ، مصدر هو ونوٌح
يفعل، كان ماذا يعرف ولم به، يستشهدون الرقيق تجار جميع فصار إخوته، يخدم بأن
الالساميون. أتاه عما ظلٍم من الالحاميون أتاه ما يقلَّ ولم سام، من ا رشٍّ حاٌم كان فما
ورطة دون اليهود ورطة فإن — اليهود اضطهاد من كان ما وعىل — األمر يكن ومهما
الساعة حتى عبيًدا وظلوا سلًعا عدوا أو بالقيود، ُموثَفني حياتهم قضوا الذين حاٍم حفدة
تَزيد الشخصية قيمته وأن وينترص، يصارع أن يمكنه املضطَهد أن والحق الحارضة،
والعبد له، رسوٍر سبب القادم االنتقام يف ووجد وَصرب وذُعر ُقهر ما إذا وهو بمقاومته،
املشاعر ذبلت جيل بعد جيًال القيد ُجرَّ ما وإذا االنتقام، أمل يخرس الحرية ضياع مع
األرس يف ُولد الذي األسد نظرة أن ويلوح األمر. نهاية يف وزالت املعطلة األعضاء كذبول

يداِفع. ال العبُد وعاد آبائه، غابة يف الحرية عن له القضبان فصل يعلم أنه عىل تنمُّ
عصيانهم، قلة ويف سنة آالف سبعة منذ عبيٍد وجود يف ِّ للرسِّ تفسريٌ ذلك ويف
محبي ألكابر وكان الَكَهنَة. تاريخ ومن األخرى الطوائف تاريخ من أطول العبيد وتاريخ
عىل يسيطر قيرص وكان عبيٌد. ِليكورَغ2 وللعادل ُسولُون1 للحكيم وكان عبيٌد، اإلنسانية
وكان دليًال، أقوى كانوا ولكنهم سريًا، أحسَن املسلمون كان وما عبيٌد، ثلثاها إمرباطورية
من الرقِّ وبني مذهبه بني بما شاعًرا ظهوره، ُقبَيْل عاش الذي كجوسِتينْيَان،3 محمٌد،

(٦٤٠–٥٥٨ق.م). السبعة اليونان حكماء وأحد أثينة، مشرتع سولون: 1

امليالد. قبل التاسع القرن يف عاش وقد إسبارطة، مشرتع ليكورغ: 2
إىل ٥٢٧ سنة من عهده دام وقد باسمه، املعروفة املدونة صاحب وهو الروم، قيارصة من جوستينيان: 3
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بالرفق بأمره مكتفيًا ذلك مع ذلك الدولة ركن به يَُدكُّ ما اإلقدام من يُبِْد لم وهو تناقض،
املسلم يمتنع واليوم الدين. اعتناق عىل إكراٍه غري من الكافرين أخضع قد وهو بالرقيق،
مكاَن وال إعتاقه، من إسالمه إليه يؤدي ملا اإلسالم عىل الزنجيِّ حمل عن الرق بالد يف
دار يف الكافرين نبيع ودعنا أكرب، هللا الناس، تساوَي يزعم أََحَد وال الحنان، لتََصنُّع هنا

باملوايل. ِرفٍق من الرشيعة صاحب به أمر بما الَخَلُف يَعَمل ولم إذن! الحرب
ما فدلَّ عَرش السادَس القرن حتى دام َكثَْلَكًة إسبانية ملوك أشدِّ عهد يف والرق
ابتعاد من أكثَر صاحبه مذهب عن عيىس دين ابتعاد درجة عىل رثاءٍ رداءِ من به ثَر ادَّ
بتجارة كولونبس، كريستوف قبل الربتغاليون، بدأ وملَّا صاحبه. مذهب عن محمٍد دين
وملا ضمرٍي. راحُة ضحاياهم جلود بلون لهم كان الغربي األفريقي الشاطئ يف الرقيق
الجنوبية أمريكة إىل وينقلونهم ُسُفنهم فوق باأللوف ويزُربُونهم الناس يتصيدون أخذوا
بنتائجه جاوز مصنوًعا غزًوا بذلك أوجبوا للذهب واستخراًجا الحارة البالد لثمراِت اقتطاًفا
الزراع ويُثِري أمريكة من الذهب ويصل أفريقية، وتخلو املغازي، من َمه تقدَّ ما جميَع

الزنوج. ويَْفنَى
رصح وقد الحارض، العرص يف الوثنيني النصارى يَبيُع النصارى املسلمون باع وكما
من الكافرين لهؤالء يُتِيح ألنه وذلك صالح؛ عمل الرقَّ بأن العظام الكنيسة آباء أحد
نتيجٌة الرِّقَّ إن موكِّدين: قالوا من البابوات ومن به، ون يتنرصَّ ما املنتظر غري الحظ
معاهداٍت فأمضوا اإلنكليز دور جاء ثم حمدهم، موضَع فكان األصلية، للخطيئة حتميٌة
الضمري إيقاظ رشف فإن اإلنكليز من األولون األصحاُب4 كان وإذا بالعبيد. أمريكة إلمداد
الرأسماليني ولكن اإلنكليز، شعوَر كالْركُسن5 هزَّ نعم، املتحدة. الواليات إىل يرجع البرشي
وما الرَّقيق، تجارة يف املسلمني من بزمالئهم عرش التاسع القرن يف استعانوا النصارى من
واملطَّاط النعام وريَش العاج تَُعدُّ ،١٩٠٠ سنة حوايلْ املدرسية، الجغرافية كتب انفكت
قلنسوَة أو سيًفا يحمل ال من كلَّ أن والواقع الزِّنجية. الدول لبعض منتجاٍت والرَِّقيق

عبًدا. يُْحَسب الحبشة يف راهٍب
النصارى. أَُسارى يستعبدون بمسلمني محاطًة الثامن القرن منذ الحبشة وكانت
السلطان؟ أتاهم أن بعد النَّْجَد هذا لسلوكهم النصارى من الشكوى يوِجب ما يوَجد وهل

املهرتين. بمعنى الكلمة هذه وتجيء ،Quakers 4

.(١٧٦٠–١٨٤٦) بحماسة الرق إلغاء إىل دعا إنكليزي فيلسوف كالركسن: 5
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منافع. ذات بقعة

هذا دام وقد ذلك، يفعلوا لئالَّ بأوروبة البيض إخوانهم من أرقى يكونوا أن يجب كان
نصارى من اسني نخَّ مشاهدتهم ١٨٥٠ سنة حوايل ون مبرشِّ رواه ومما عام، ألف من أكثر
وية الَغالَّ الفتاة وكانت امرأًة، ٥٢ ليغنموا زنجيٍّا ١٥٠ وذبحوا بأرسها ُقًرى هدموا الربتغال

الشمال. أسواق يف تالريًا و٠ ٢٥ بني ح يرتجَّ ثمنًا تساوي املليحة
ُخلُوُّ يُثِبتونه كانوا ومما النِّخاسة، عن يدافعوا أن زمٍن طويَل النظريني بعض وحاول
«تلطيٍف» غريَ ليس الرب أماَم الناس مساواة مبدأ وكون لها، حظٍر أيِّ من الجديد العهد
وال السيايس، الحقل يف املبدأ هذا تطبيق حاولت التي الفرنسية الثورة كانت وما للنص،
من — ذلك لبلوغ — بد ال وكان النخاسة. عىل تَْقِيضَ أن لتستطيَع األصحاب، جهود
بعض يف العبيد قيمِة ونقص الناس، من كثري بطالة إىل يؤدي الذي اآليل النظام سيادة
الرأسماليون ويَِجد السخط، يف نقٍص عن العبيد أثمان نقص ويُسِفر األقل، عىل األصناف
عىل فيحكمون بالزنوج، واالتجار الرِّقِّ بني َفْرًقا — دوًما بالحذر ويتصفون — البيض

الثاني. مزاولة عىل ويداومون الربح) من (لخلوه االستنكار مع األول
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أن — الحضارة بنعم املسيح يف إخوانُهم يجهزهم الذين — األحباَش يمكن وكيف
كان بما قيس إذا نََقَص الناس صيد إن أجل، وأناٍس؟ عاٍج بيع غري من النعم هذه ينالوا
ملبدأ ما القيمة من الحارض وللحلِّ تماًما، يبطل لم ولكنه عرش، السادس القرن يف عليه
العبيد وعن جديد. أموٍر نظام إىل يؤدِّي أن السالح إلغاء شأن ومن له، يُرثَى الذي التسلُّح
األهلية.» الحيواناِت َعَطَل بقوتهم الشعور من عاطلون فهم مسحورون، «إنهم سبيك: قال
أهٍل غري أناٍس تَْعِس إىل يؤدي الفوريَّ اإلعتاق أن النصارى من الِبيض براهني ومن
رجوَع امُلَشاَهد من أن يف ِمَراء وال زمن، كلِّ يف َجِهلُوها مسئوليٍة بِحسِّ وارتباِكهم للحرية
هذا مثَل تفعل لم ُحرًَّة ُولدت التي صغارها ولكن َحْت، ُرسِّ أن بعد أقفاصها إىل حيواناٍت
يكون أن — الرقِّ عن املدافعون يذكره الذي — النخاسني بعض رفق يصلح وال ، َقطُّ
مما بأحسَن يُعاَملون عبيٍد وجود يَُرى ومما الطغاة. مروءة تمجيد من أكثر مقبوًال دليًال
تَُعدُّ الحبشة يف كثريٍة قبائَل وجود يُرى ومما بثمٍن. الَخَدم عنه يعربِّ ال ملا الَخَدم به يعاَمل
عىل بالبيع ًدا مهدَّ يكون العبد هذا مثل ولكن طويًال، زمنًا بينها أقام عبٍد بيع الجور من

الدوام.
أََمٍة من ولٌد له يَُكْن ومن ذلك، يف النصارى من أكرم املسلمني أن التوكيد مع ويَُرى
الزواج يحرِّم القرآن أن وبما عبيدهم. يُْعِتُقون ال النصارى قساوسة أن مع بتحريرها يُْلَزم
والرشيعة لديه، يًَّة ُرسِّ كانت أمًة املسلم ج يتزوَّ أن النادر من فإن نسوٍة أربِع من بأكثَر
جهنميٌة مبادلٌة وهذه عينه، سيُده فقأ ما إذا يُحرَّر فالعبُد األحيان، بعض يف العبَد تكأل6

القتل! حقِّ من الَفَزع إىل أدعى
أليِّ مساويًا — فوره من — نفسه يعد هو يَُحرَّر؟ أن بعد العبد مصري هو وما
— رسق أو — اكتسب ما إذا وهو بالوحوش، اآلخرين السوَد يدعو وهو كان، شخٍص
إن وإذ غريها. عىل إياها ًال مفضِّ النخاسة وتعاطى عمٍل كلِّ عن وامتنع عبيًدا، اشرتى ماًال
الأخالقية؛ أموٍر إىل يؤدِّي فإنه تحريَره أوجب الذي هو — األدبي السبب ال — الرب خوف

وحرسه. حفظه كأله: 6
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الكسالن الفاجر فالعتيق نتائجها، يف فعٍل ردِّ ذاَت تكون اإلنسان أعمال ِعَلَل ألن وذلك
القديم مواله إىل عاد أَْفَلَس ما إذا العتيق وهذا مستقبَله، ويُْفِسد ماضيه َكتَْم يحاول املنتفخ
كلَّ حرمانه جنايًة مولده بسبب عبًدا الرجل إبقاء يف القديمة الجناية وتَعِدل أمامه، وَرَكَع

تُِزيلهما. التي هي — املغفرة وال املعذرة ال — وحدها والرقية عقيدته. بسبب حقٍّ
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ويتبارى ، الرِّقِّ ضدَّ ناريٍة بمواعَظ فينطق ،١٨٨٠ سنة حوايلْ كرديناٌل، أوروبة يجوب كان
يُْلَغ ولم تقريبًا، شيئًا وا يغريِّ لم ولكنهم الُخَطب، إلقاءِ ويف الوالئم تنظيم يف الدنيا سادُة
ويستفحل التاريخ، ذلك قبل عاًما عرشين منذ إال املتحدة الواليات ويف روسية يف الرق
وكان الحبشة، يف النصارى من عبيٍد وجوِد إمكان من النرصاني العاَلم ويرتيَّب األمر،
ِمِنِليك الفرنسيني السياح أحُد كلم وقد النخاسة، منع حاول قد يوحنا النجايش ُص الُقمُّ
ثالثة األمر يف النجايش ويَُفكر النِّخاسة، ضدَّ الِفيِجريِي الكردينال أثاره الذي السخط عن
سبع يف حرٍب أسري كلِّ بترسيح ويأمر املسلمني، اسني النَّخَّ ضد مرسوًما ويُْصِدر أيام،
مكافحة عهد يف رسميٍّا ويشرتك اآلدميني، من آالٍف بضعة تحرير خرب يُِذيع ثم سنني،
منها. يتخلَّص أن عني املوقِّ بعض حاول أموٍر عىل فقرة مائة يف ينصُّ الذي بربوكسل الرقِّ
لجنوده النجايش هذا فيُِبيح منليك أصدره الذي األول املرسوم ذلك عىل عاٌم ويميض
يُهَدى بأن َرِيضَ األخلياء الضباط بعض إىل أرقاء تقديم أمَر أيقن وملا عبيًدا، يقتنوا أن
فأغمض والعاج الذهب لبيع املسلمني من اٍر تُجَّ إىل محتاًجا وكان أيًضا، مثلهم عبيٌد إليه
عن بتالرييْن ويطالب منها، يستفيد أن فيََودُّ دولته يف األدب» «منافاة دوام ويُبِْرص عينيه،

العبقرية. بهذه عامله إىل االنسجاَم فيعيد يباع، عبٍد كل
أدبيًة رشطًة فيه وأوجدت حلًفا ألََّفْت ما إذا شافيًا األمم جمعية عمل يكون ذلك ومع

األمم؟ جمعية به ظفرت الذي وما والعقائد، العروق فوق
ميادين فوق األبيض العلم فُرِفع ١٩١٨ سنة نوفمرب شهر من التاسع اليوم حلَّ
تحُظر مرسوًما فتُذيع عامٍّ انقالٍب حدوث اإلمرباطورة منليك بنت وتخىش العاَلم، يف القتال
األرشاف ويَسَخر السابقة، باملراسيم يعمل لم أنه كما املرسوم بهذا يُْعَمل فلم فيه النخاسة
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كما ملتويًة طرًقا األبنوس خشب ار تُجَّ ويجد دخلهم، به يَِقلُّ تحريم من العليا أوديتهم يف
الجبلية. البلدان جميع يف املهرِّبون يجد

النخاسة هدَف العرب بالد كانت وإذ محظورٌة، النخاسة فإن مباًحا الرق كان وإذا
البيض ُسُفُن فيه تَمَخر مما األحمر والبحُر األحمر، البحر تجاِوَز أن السلعة عىل وجب
متلبِِّسني النخاسون يؤخذ أن — إذن — املمكن ومن األوروبية. األساطيل من مهمٌة وِقَطٌع
تَمَّ قد النرص وكان بمهنتهم، فيها يقومون التي الثالثة املرافئ تراَقب وأن بالجريمة،

شيئًا. البيض يصنع ولم ذلك، من أصعَب رصاٍع يف للنُكوْلن
من عىل يجب أنه السياح بعض من أو رسلها من اإلمرباطورة تَْعَلم ذلك غضون ويف
للمصالح وتكرتث جنيف، يف َمْقَعٍد صاحب يصبَح أن املتمدن العالم من يكون أن يود
يف ح وترصِّ األمم، جمعية يف قبولها رسميٍّا وتطلب والدين، للحضارة مما أكثَر التِّجارية
حال استثناء «مع فيها بالتدريج يزول الرقَّ وأن الحبشة، يف محرمٌة النخاسة بأن طلبها

حني. كل يف يحدث مما االستثناء وهذا الحرب»،
من بدًال األمم جمعية إىل الحبشة بها تنتسب التي يغة» «الصِّ عن الدبلميون ويبحث
بني فيما أي سنوات؛ ثماني يف الخرباء ينفكَّ ولم فيها، الرقُّ يُْلَغى أن إىل عنها إقصائها
واملشاورات واللجان االجتماعات يف «الصيغة» تلك عن يبحثون ،١٩٣١ وسنة ١٩٢٣ سنة
الحبشية النظر بوجهة يُْعَجبون وهم والوالئم، واإلفطارات واملحارض والخطب واملناقشات

بسوءٍ.» يعاَملُون وال تعساء اء األرقَّ يكون ال الرق يوَجد «حيث القائلة:
إلغاء دون يَُحولُوا أن يمكنهم الرؤساء من البأِس ذوي «أن التحقيق لجنة وترى
جالبٍة «نتائج إىل يؤدِّي قد التحريَر وأن بذلك»، الحبشية الحكومة يُحِرُجوا وأن ، الرقِّ
املتحدة، للواليات الجنوب دول ممثيل وقوُل القيرص، وزراء قوُل هذا غريَ كان وما للنوائب»،

الحارض. الوقت يف التسلح ِسبَاق أنصار وقوُل الكبرية، األمالك ذوي وقوُل
الحبشة يف ذلك إليها يؤدي التي املصاعب من بَْهَرٍج ذات بلهجٍة اللجنة وتحذِّر
من يُتَمنَّى ذلك غضون «ويف واملالية، واالقتصادية واالجتماعية السياسية الوجهة من

«… الدول
الذي التقرير جميَع معه يَنُرشون ما َجاعة الشَّ من األمم جمعية ُخَرباء لدى يكن ولم
مالحظاٍت من والسياح الرواد أبداه ملا ًقا مصدِّ جاء والذي لوغارد اللورد وكيلهم َمه قدَّ
ألقى وقد ورق، عىل حٍرب غريَ تكن لم الرقَّ بها يُبِطل التي النجايش مراسيم إن قائلة
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الَكَهنُوت، كاهل عىل العبيد أللوف جديد بيٍع من وقع ما مسئولية ١٩٢٥ سنة تقريُر
عبيدنا.» عن العدول عىل املوَت ل «نفضِّ لسائٍح: قويٌّ راٌس ح ورصَّ

عىل تتمُّ أبيبا أديس يف الرقيق تجارة أن الفرنسية الحكومة إىل ُقدِّم تقريٍر يف وورد
اسنْي نخَّ أن سخريٍة دون من ذلك إىل التقرير ويضيف األوروبيني، السفراء من مرأى
موت بعد األهلية بالفتن سوءًا زاد الوضع أن مؤخًرا إنكليزيان كاتبان ويذكر ُشِنَقا،
هذين أحد فرَيَى سنني عرش وتميض ماليني. بخمسة هنالك العبيد عدَد ويقدِّران منليك،
بأديس أقام وأنه أهليها، لبيع ازدهاٍر بعد يباٍب1 خراٍب إىل تحوَّلت مديرياٍت أن الكاتبني
أعمارهم ح ترتجَّ وفتاًة فتًى ١٤٠ «من مؤلفًة هديًة بها إقامته أثناء يف النجايش فأخذ أبيبا

طفًال.» يُْرِضعَن كثرٍي نساءٍ ومن سنًة، عرشَة وأربَع سنواٍت ستِّ بيت
— صغريٌ قطٌر وهي — وحدها ونيوزيلندة حراًكا، بلٌد يُبِْدي وال تميض، والسنون
الشعب نصف ويُحَمل شديدة. احتجاجاٍت من تصدره بما الرشف إنقاذ تحاول التي هي
بباطن ويرشب شيئًا أُعطي ما إذا يسجد أو فريكع الفرعونية، مرص عبيد وضِع اتخاذ عىل
َفر السَّ ويف الفرار، حاول إذا بالوثاق يَُشد وهو عليه)، الطاسات استعمال (لحظر اليد
من جوقٍة إىل يستمع أو مشاعل، حاملون عبيٌد الرب، مسيح أي سليمان؛ سليل يقدم
جوٍّا يُوِجدوا أن اإلكلريوس عىل أن وترى تقارير، األمم جمعية لجنة وتكتب الخصيان،
عن اللجنة تلك وتَبحث عبيدهم، يحررون من أوَل يكونوا أن الدين رجال عىل وأن مالئًما،
إعرابها مع الجواب يف حقها وتُنِكر فيها، املشتبه السفن تفتيش يف الحربية السفن حقِّ

العويصة. املسألة هذه َدْرِس يف الحارِّ رجائها عن
نشاٍط من النصارى البيُض يُبِديه ما حاصَل الحبشية للحكومة األساليب هذه وتُثِْبت
عبًدا يبيع من كلِّ مجازاة عىل تنصُّ مراسيَم إصدار يف الَحبَشية الحكومة ى وتتلهَّ األمر، يف
حبيشٌّ مفوٌض ويقدِّم اس، النخَّ يُعاِقب أحَد وال الرقيق، تاجر به يجاَزى ما بمثل يهبه أو
وأما السنة، أثناء يف العبيد من ٢٩٨ تحرير عىل تشتمل وثيقًة بجنيف األمم جمعية إىل

اء! أرقَّ ظلوا فقد الخمسة العبيد ماليني
ببنادَق يَُرشْوَن وإنما لهم، ثمنًا نقد يُدفع ال وعاد ذلك، مع العبيد أسواق وتوارت
يف التفكري َهمَّ إن فيقال: تقليديٍّ اعرتاٍض من ه يوجَّ بما الخارج يف وينتفع وقذائَف،

الخراب. اليباب: 1
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جميع يف تَِقُف الزراعية الحركة وإن تحريرهم، دون يَُحول الذي هو الناس هؤالء مستقبل
إيطالية َحرََّرْت عندما أِرترية يف وقع كما تعمُّ املجاعة وإن وهايتي، كوبا يف َوَقَع كما البلد
يُهِلك الرق أن مع للمجاعة، نهايٍة وجود من بد ال أنه يُبِْرص أحَد وال مرصيني، موايلَ فيها
جنوده، إىل وال موظفيه إىل رواتَب يَدَفع ال النجايش بأن يعرتف أحَد وال قرون، يف أجياًال
وال الكايف، التناسل عىل العبيد ُحِمَل ما إذا الوسيلة هذه لرخص عبيًدا تُْجبَى رضائبَه وأن
الرشيف هذا كان أسمَر آخر، شيئًا يتعلم لم ألنه ويحارب؛ يصطاد الرشيَف أن يَذُكر أحَد

أصفَر. أو أبيَض أو
َة ُجدَّ عرِض درجِة ومن يوم، كل يف جميلٌة سفٌن عبابَه تَُشق الذي األحمر البحر وفوَق
تُبِرص النهار، متاعب من ِحسانًا املراكب سطح عىل اللييلُّ النسيُم يُريح وحني املحِرقة،
يحتمل، ما عىل مون ويتبسَّ بمنظارهم، ضباٌط بها ويتعقَّ املوج، عىل تَجِري بيًضا ُقلُوًعا2
تتبَّعت أن مرٍة ذاَت حدث ومما يَعِنيهم، ما ذلك يف يجدون ال ِلَما أبصارهم يحوِّلون ثم
فوق من العبيد جميع الربان ويقذف الطِّراز، ذلك من زورًقا إنكليزية حربيٌة سفينٌة
«ِلَم قائًال: حني بعد ويسأل الحيلة بهذه ويفرُّ بذلك، إنقاذهم عىل اإلنكليَز ويَحِمل املركب،
كرشاعي رشاًعا تاركني منهم عرش اثنْي نحو معه يُنِقذُون ما العبيد حبِّ من األجانب يبلُغ

الوجه؟» هذا عىل يهرب الجميل
وتسلِّم األحمر، البحر يف صخرية ُجَزيراٍت من بالقرب مراسيها أخرى قوارُب وتُلِقي
هذه ومثل جدَّة، يف سوٌق للنخاسة يُوَجد وال الحجاز، إىل ينُقلُه آخر قارٍب إىل حمَلها
جمعية وتَعَلم الحجاج، من أنهم عىل العبيد من بمئاٍت يؤتى حيث مكة يف موجوٌد السوق
جميع وتَطَِّلع ذلك، خرب موكِّدة ١٩٣٠ سنة يف رائعٌة فرنسيٌة تقارير وتنظَّم ذلك األمم
وهؤالء اسني، النخَّ أسماءَ الساحل يف القناصل جميع ويَعِرف ذلك، حقيقة عىل السلطات
كثريي سمارسًة مكاٍن كلِّ يف تََرى ولكنك امَلِبيع، ثمن عىل زيادًة املشرتي من يأخذون ال
سنًة عرشَة اثنتْي العمر من البالغ الجميل للغالم ثمنًا جنيًها ١٢٠ نحو يدفعون السخاء
جميلًة تعود قد التي الحبىل املرأة ثمن ويبدو سنًة، عرشَة أربَع العمر من البالغة البنت أو

الثمن. يف زيادٍة غري من للمشرتَى الولد التِّباع ذلك من أرخَص الوضع بعد
املستوَدعات تقوم واآلن ،١٩١٣ سنة حتى أبيبا أديس يف علنيَّة النخاسة أسواق وكانت
ُقًرى وهنالك رأًسا، للنجايش تابعٌة املستودعات وهذه الخصوص، عىل َهرر يف مقامها

السفينة. رشاع وهو القلع، جمع القلوع: 2

200



عرش الحادي الفصل

السهب. يف غزالن

رؤساء مع املعامالت من أفانني ولها لسكوتها، ثمنًا تُدفع التي بالنقود تعيش بأرسها
املنازل جميع ويُتََّخذُ الصحراء، ومجاوزة االختطاف بني إال الخطر يبدو وال القوافل،
الساعة ويف البحر، إىل يَُساَر حتى مستورًة وتظلُّ األرسى فيها ينام ِجبَاٍب3 مع مخابئ
عن هلكوا أناٍس بجثث عًة مرصَّ الصحراوية الطرق تََرى — املايض يف كما — الحارضة
بقذارٍة يتمُّ الذي الخصاء بسبب مقدًما يموتون األرسى نصف أن ويُْرَوى ونََصب، َضنًى

طبيٍب. غري ومن
السلطات نَبََّهت فقد والسودان، كينيَة نحو أي والجنوب؛ الغرب إىل مغاٍز من ه ُوجِّ وما
أمًرا الغزوات هذه األحباش ويَِجُد وقت، كلِّ يف منعه عىل تَقِدر أن غري من إليه اإلنكليزية
عبيدهم ِفَراِر عن التعويض معنى عىل تنطوي الغزوات هذه أن األحباش وعند طبيعيٍّا،
اإلنكليز موظفو ويُحِسن إليهم، يُِعيدونهم ال والطالينة اإلنكليز دام ما الحدود وراء ما إىل

الحفرة. وهو الجب، جمع الجباب: 3
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لهم ويجدون الفارِّين، هؤالء قبوَل — كيلومرتًا ١٣٠ الحدود من البعيدة — الَقَضاِرف يف
أزواًجا. ولنسائهم عمًال

بضاعتهم بردِّ يُطاِلب من فرُيِسلون هم، مسَّ قد َّ الرضُّ يََرون العبيد أصحاب أن بيد
الحدود: يف الربيطانيَّ املوظَف بها يخاطبون التي الكتب أحِد نصَّ وإليك إليهم،

أمواِلهم، وحارسُة الفقراء حامية هي الحكومة إن العدل! يُلِهمك أن هللا نسأل
بيوتنا خراب إىل ذلك فأدَّى القصارف، إىل منطقتنا يف العبيد جميع فرَّ وقد
لتساعده ابني أبعُث وإليك عبيد، بال العمل عىل يقدرون ال الذين املساكني نحن

مرة.4 ألَف الشاكرين من لك وإني املوضوع، يف

ولدينا الحبشة، هزيمة لرسِّ إيضاًحا الحبشية اإليطالية الحرب قبل كتبت التي الصفحات تلك يف تجد 4

تخلط أن ينبغي وال فيها، املشكوك الغالب فوائد إىل النظر بعد املغلوب لخري تنتهي لحرب نادر منظر
هؤالء ولكن العبيد، لتحرير الحرب تلك نار توِقد لم إيطالية أن والواقع النرص. بنتائج الغالب أهداف
الذي أوروبة عطف عن الساعات أحرج يف وفراره جبنه أسفر عاهل من البالد ونجت أحراًرا، َغَدْوا العبيد
بالدهم دخل أنه مع كمنقذ اإلسكندر استقبلوا قد كانوا واملرصيون كان. زمان أيِّ يف له أهًال يكن لم
وهذه قط، شاكرة حررت التي الشعوب تبُد ولم البلد، جميع يف خلفاؤه فيُْزَدَرى سنة مائة وتميض فاتًحا،
ومن والتوسع، السلطان يف طمعهم األخالق من نقاب تحت يخفون الذين من القدر لها ينتقم ظاهرة
علم الحني ذلك يف يرفع لن أنه نعتقده ومما سنة، مائة بعد أوروبة املستقلة أفريقية د تهدِّ أن املحتمل

القارة. تلك فوق أوروبي
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معروف، غري هدٍف إىل يتجه الغربي، الشمال إىل ويتجه السودان، سهل األزرق النيل بلغ
الخانق هب السُّ خالل من ويَجِري والغابات، الصخوُر تَحِميه وال العقيق، مغامرات وتنتهي
٦٥٠ عىل أي الرَُّصرْيِص؛ يف ويكون السفن، معه يحتمل ما الَفتَاء من يزال وال ويَْهَدأ،
بيضاء، باخرٌة وتعلوه مقاومته، به تَِزيد ما واالتساع العمق شدة من امُللتََقى، من كيلومرتًا
وما الداجن ولونه الرسيع بمجراه — تراه ذلك ومع حمًال، الجموح النَُّفور النيل ويحمل

املظهر. يف تماثٍل مع الساكن أخيه من يمتاز — ِغْريٍن من يجرُّ
طريق وتَِنمُّ تقريبًا، املبدعُة اإلنكليز يد ُه تصدَّ ولم مجراه، حول من حديقٌة وتَِحفُّ
القلعَة، تشابه التي ِسنَْغا أمام النيل ويمرُّ جديد، بلٍد عىل اليرسى فة الضِّ فوق السيارات
القرى وتتعاقب طويل، غرِي زمٍن منذ هنالك َحَدَث ما عىل أمامها املدفعان يدلُّ والتي
وتسود الذرة، حقول َوَسط ويف الضفاف، خرضة بني متواريٍة ِشبَه رًة مسوَّ مستديرًة
النهر مجرى يف جديدة بظاهرة الحياة وتُعنيَّ هنا، األقل عىل السكون يسود أو هنا، السلُم

التحتاني.
بالخرطوم، الفوقانيِّ املجرى يف األبيض النيل عاناه ما مثَل األزرق النيُل يعاني واآلن
بغتًة يَصِدم وهو جريه، منظوٍر غرِي حاجٍز لَعْوق يتمطَّى بأنه ويشعر ويَِقف يَلَهث فهو
أيٍد وتَِقُفه تقريبًا، كيلومرتات ثالثَة عرضه ويبلغ مرتًا ثالثني ارتفاعه يبلغ حاجًزا ُسوًرا
مناوبة، دونه وتُغلق له تُفتح حجرية أبواٍب من ُمْزِبًدا ويمرُّ مجهولة، ألسباٍب خفيٌة
نيُّ السَّ الحصان ويغُدو مريعة! تجربة من لها ويا مجراه، ويُنظِّم ِسنار سدُّ عليه ويسيطر
بحركاٍت السري عىل فيُكرهه مروٌِّض يأتي ثم ُعنُقه، حول بحبٍل يشُعر أن يَُعتِّم وال طليًقا،



النيل

للسدِّ وليس السفينة، معه تَِقُف ما الِعَظم من املفاجأُة وتكون معينة، أوقاٍت يف مقيدة
األخرى. الناحية يف باخرٌة وتنتظر تَُرٌع،

بينهما. قصرية مسافٍة وعىل َفْوِرهما من رافدان اليمنى الناحية من النيل إىل وينضمُّ
الهضبة عىل منهما كلٍّ منبع ويََقُع الحياة، َمَدى حقيقيان أََخوان نِْدر والدِّ والرََّهد
كثرية، لسيول َشبَكٍة من قسًما تَُعدُّ جداول وتغذِّيهما طانة، بحرية من الغربية الشمالية
ويتساويان األزرق، للنيل موازينْي يَبُدَوان ثم األمر، بدء يف الغربيِّ الشمال إىل هان ويتوجَّ
أوفَر أرًضا يجوب وهو ذلك، مع انخفاًضا أكثَر الرََّهد مجرى وترى تقريبًا، وحجًما طوًال
— وأطول منه أعرض هو الذي — نِْدر الدِّ عىل يَِزيد ِضيِقه من يبدو ما عىل وهو ِغْرينًا،
يف واقًعا ثالثًا رافًدا تُبرص حني عىل الصيف يف النيل يالقي الرافدين وكال للغرين، احتواءً

أحيانًا. مصريَه العطَربة يقاسم ذلك شمال
والَعطربة الرافدين، ذينك من وبالقرب طانة بحرية منطقة يف واقٌع الَعْطربة ومنبع
ِجِبلَّتَه إليه تنضمُّ التي الثالثة الروافُد تَُغريِّ ثم صوَّاٌل، فوَّاٌر اٌف شفَّ جبيلٌّ سيٌل البداءة يف
املنبع من يأتيه الروافد هذه وأطول مصريَه. يقرِّر الِغْرين من كبري بمقداٍر وتجيئه
الغرب أخاديد من اآلخران الرافدان ويأتيه طانة، بحرية رشَق الواقع الحارِّ الربكانيِّ
هذا النيل ورافد «األسود»! يَْعِني الذي العربيَّ الَعطربة اسَم بها يَنال التي الجبلية العميقة

فاجعة. َحرْيًة البدو أهل نفوس يف يُْلِقي مما اآلخريْن النيل رافَدي مع
عىل يَُرى وال الصحراء، وتبتلعه بائًسا، ويُصِبح يناير، شهر يف الَعْطربة نهر ويَِجفُّ
يف العطربة أن بَيَْد والوحل. الحىص من مجًرى غريُ مصبِّه من كيلومرتًا ثمانني مسافة
يف النيَل يالِقي وهو عاٍم، يف األخرى األنهار من أنفَع يكون الثالثة وصولته نشاطه أشهر

األزرق. والنيل األبيض النيل اْلِتقاء من كيلومرت ثالثمائة بعد عىل التحتانيِّ املجرى
احتماُل األزرق النيل عىل ويَْسُهل سلًفا، مغامرٍة من أكثُر النيلني لكال وسيكون
يلبث لم وهو معروفة، غري قنواٍت يف يجري مياهه من قسًما بأن يشعر وهو دِّ، السَّ كراهة
ضعف مع — وهو ثابتتني، ضفتني بني هادئًا مِرسًعا فيجري وعمقه عرضه يسرتدَّ أن
بعد من وهو ِمْكَسال، سرٍي من األبيض للنيل ما له يكون ال — ْهب السُّ ذلك يف انحداره

القطن. ينُقل الذي الحديديَّ الِقَطار شماله عن ويَسمع يُبرص السدِّ
ويستوِقف يضاِيق وهو أخوه، بها أُْعِجب التي الخرطوم أبراَج ذلك بعد يرى وهو
ليَل الواسعة، الحدائق يف املراعي، يف القطاع وتكون ويُستوَقف، يُضايََق أن من بدًال
البيوت بعض السهب يف وتَربُز البدويني، بلد بانتهاء خفيفة خشبيٌة أسداٌد وتُنِْذر نهاَر،
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من تَحفُظه حديٌث شجٌر منها بالقرب يُبَرص التي امِلْرص طالئَع لتكون اآلُجرِّ من املصنوعة
من مصنوعٌة عرائش وتشاَهد القدم، لُكَرة ِبقاًعا بيٌض أوتاٌد د وتحدِّ وصفائح، ألواٌح املعز
عاصمٍة من األوىل للمرة يدنو الذي البدويَّ يحريِّ يشءٍ وكل أعمدة، شكل عىل نخٍل ُجذُوِع1

السهب. يف غاباٍت من يمرُّ الذي األزرق كالنيل
الُقُطُر2 عليه تمرُّ عريضة وأقواٍس متينة أعمدة ذي جٍرس أمام نفسه َسيَِجد وهو
البيوت ذات الخرضاء املدينِة الصحراء، 3 َسَواءِ يف الرائعة املدينِة الخرطوم، إىل الذاهبة
َوكَره النخل هذه رءوس عىل فيبنِي عليها الفريدة النخل تسيطر التي والقصور الِبيض

األَنُوُق.4
مدافَع أجنحته عىل فتُبِرص اليرسى فة الضِّ عىل منيٌع قٌرص ينتصب الِجِرس وبعد
وتََرى كبري، إقطاعيٍّ ألمرٍي رشٍف َحَرَس كانوا لو كما األلوان مختلفة بزَّاٍت ذوي وجنوًدا
وبعد وهنالك الباب. أمام تنتظر جميلٍة بعرباٍت مقرونًة أصيلًة وخيوًال أنيقًة زوارَق
بيًضا بزَّاٍت البسني مر السُّ الشبَّان من مئاٍت بضُع منه ق فيتدفَّ ِرتَاٌج5 يُفتَح قصرية مسافٍة
وهذه ، اإلنكليزيِّ الحاكم قرص هو وهذا وا، ليتَلهَّ بالنخيل املستور الرصيف إىل وذاهبني
العظيم الثاني الجرس لك يَبُْد ِميًال وِرسْ ، نوبيٍّ ثالثمائة فيها يَتََخرَّج التي الكلية هي

املتهيِّب. الرزين الواسع األبيض النيل تحته لك ويظهْر
أََو ؟ كلٍّ من جزءًا إال ليس بأنه الحني ذلك يف الساذج الطائش األزرق النيل يَْشُعر أََو
َكْرًها؟ أو طوًعا يَْقبََله أن عليه يجب رافٌد هو يالقيه الذي الشاحب املتثاقل النهر أن يَْعتَِقد
له، تابًعا أو اآلخر من أفضَل أحُدهما يَُعدُّ وال تنافس، غري من يتعانقان أََخَوان ذانك
يف بمصريه جديًرا ليبدَو ِته ِهمَّ جميَع يجمع — يلوح كما — النهر قوَة عناقهما ويضاِعف

حياته. من الثاني النصف أثناء
اإلنسان. سيكاِفح النيُل وهذا اآلن، بعد واحٍد نيٍل غريَ تََرى ولن

النخلة. ساق وهو الجذع، جمع الجذوع: 1
القطار. جمع القطر: 2

الوسط. السواء: 3
إليه. سبيل ال ملا ب يُْرضَ َمثٌَل األنوق» بيض من أعز و«هو العقاب، األنوق: 4

العظيم. الباب الرتاج: 5
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الثالث الجزء

اإلنسان مكافحة

َدَمنَا، تمتصُّ السماء يف والشمُس الجديبة، البادية يف الغليل1 الرمل يَفرتسنا
من إخوتك ُخذْ السهل، من إخوتَك خذ األخ، أيها فيا ساكن، كسماٍط تلٌّ ويَِقُفنا

أبيك. إىل بهم وِجئْ الجبل،
غوته

شديًدا. َعَطًشا العطشان الغليل: 1





األول الفصل

ذلك سار ولو السودان، بريِد طابُع هو ذلك عصوٍف،2 َقلُوص1 راكِب فوق تحلق طائرٌة
درجَة عرشين يَقَطع أن ألمكنه نُو بحرية غرب إىل قليًال منحرًفا النيل شمال عن الراكُب
مجرى يَُالِقَي أن غري من القاهرة إىل يَِصَل وأن مستقيم، خطٍّ عىل كيلومرت ألفْي أي عرٍض؛
َجْوب بعد النيل مصبَّ بََلغ الَعْطربة، َمَصبِّ من اليمنى، فة الضِّ من انطلق ما إذا وهو ماء،
العاطلة البقعة تلك وتمتدُّ مطًرا، أو نهًرا يَِجَد أن غري من العرض من درجًة عرشة اثنتْي
درجًة خمسني ونحو العرض من درجًة عرشَة اثنتْي الغربيِّ أفريقية شاطئ حتى املاء من
االسم. اختالف مع النيل رشق يف نفسها الصحراء وهي الصحراء، هي وهذه الطول، من
نحو اتجاَهه النهُر يَْرتُك جبٌل، النهَر يعرتُض ال حيث املكان ذلك ويف ذلك، ومع
والطائرة القطار يَِسري وفيما حياته، يف الوحيدة هي العطفُة وهذه وينعطف، الشمال

األمغر.4 الصحراء رمل يف S فرَيُسم عائٌق النهَر يَِقُف إذ يمينًا َقُعوده3 عىل ال والجمَّ
سهًال فارٌس وليَُجْب الَعَجب، ذلك من أحٌد َقَىض ما ظمأً، مات ولو ماؤه، نَِفَد ولو
من عاطًال الفارس ذلك وليكن أوروبة، ِمساحة نصَف االتساع من بالًغا النبات، من خاليًا
إال حره يخفُّ ال لسعرٍي يوٍم بعد يوًما الفارُس ذلك وليَُعرِّض بماء، يأتيه صديق أو أٍخ
يقطع بأن السبب لهذا عليه وليُقَض بغتًة، صوَّاٍن من حاجٌز الفارَس ذلك وليَِقْف ليًال،

القوائم. الطويلة الناقة القلوص: 1
السري. الرسيع العصوف: 2

كالقلوص. القوائم الطويلة الناقة القعود: 3
بكدرة. شقرة أو الحمرة ناصَع ليس لون وهي املغرة، لون عىل كان ما األمغر: 4



النيل

أفال املرافئ، أو البحر لبلوغ أو بلده لبلوغ إرساعه رضورة مع الكيلومرتات مئاِت دورَة
الرِّحلة؟ هدف إىل الوصول قبل إعياءً ناقته تَهِلك

الصحراء من مارٍّا نفِسه البحر إىل السنني ألوف منذ يَجِري — ذلك مع — والنيل
حاجٌز النيَل ويَِقُف يَنَعُشه، ما بأمواجه فيَِجُد رفيق أو صديق أو مطٍر من عاطًال املحِرقة
فيكافحها سفنًا ويَحتَمل ونشاَطه قواه التماسِّ بهذا ويسرتدُّ حوله فيدور وَّان الصَّ من
يَنَْشف، وال بأَسه النهر يَْخَرس وال ذلك، يف ق ويَُوفَّ إمساَكه، يُِريد الذي اإلنساَن ويكافح
قاوم كما الجفاَف ويقاوم املناقع، َقَهَر كما لها حدَّ ال رماٍل بني من طريًقا لنفسه ويشقُّ
إىل لتا، الدِّ إىل يَِصل األزل، منذ يَرِويه فتئ ما والذي أوجده الذي البلد إىل ويَِصل األهواَر،5

نهر! من َلُه ويَا األنهار، جميع مهد إىل البحر، إىل املوانئ،
فيه الرميلَّ السهَل يتخلَّل أكثبٍة بلُد بل جبًال، أو هضبًة النيُل يكافحه الذي وليس
مفتَّتٌة وأجواٌف سة مرضَّ زوايا ذات وجنادل وأهراٌم رٌة مدوَّ وخروٌق ُمحِرقة حجريٌة تالٌل
الَغُضوب، موجدتها عىل أي الريح؛ عىل تنمُّ التي األمور من ذلك إىل وما مقرَّضٌة؛ وقباٌب
تالل تنتصب املتموجة السجايا يف التأنيث بعنرص يختلط العجيب التذكري عنرص أن وكما
يف الرَُّكب حتى الجمل يَِسيخ أن فبعد املتموجة، الرمال من واسعة مساحات بني صوَّاٍن
يف بالبحر الصحراء وتَُشبَّه الوَِعرة، الزوايا تلك عىل رجله يَفِقد يكاد املتموجة الرمال تلك
أعماق ويف امليِّتة، للصحراء مشابًها املتحرك العنرص هذا ليكون الرقية من بد وال الغالب،
والحركة الغواص، عني غري إليه تنُفذ ال والحيوان النبات من خفيٌّ عاَلٌم يقوم البحر
الجمود ألن وذلك البادية؛ نََكَد يعاكس ما أي فيه؛ يشء كل آيُة األشكال وفوىض والتحول

َكْفِتها. عن الريُح ت َكفَّ ما إذا امليتة األرايض تلك إىل يَُعود
الجليد، حقل وبني وبينهما والصحراء، البحر بني املشرتك الوحيد األمر هو والوهميُّ
بكون يبايل فال العنارص، تجاه يُذَعر — حوله بالحياة الشعور تعوَّد الذي وهو — واإلنسان
مقام تقوم التي البساطة شأن ومن ا، حقٍّ تعيش أشياء الجليد وحقل والصحراء البحر
العنارص عن الثالث البقاع هذه سكاَن تَفِصل أن الجمهوَر، يُزِعج مما والتنوُع ع، التنوُّ
خاشًعا. ساكنًا الجميع تُعدَّ وأن لبعض، العنارصمشابًها هذه بعض تَجعل وأن الصامتة،

فتتَِّسع. وآجام غياض مياه إليها تجري البحرية وهو الهور، جمع األهوار: 5

210



األول الفصل

املرتفعات، أعىل ذَُرى حتى الرَيبُوع6 َصِئيَّ الجبل ابن يسمع صامتٌة؟ هي وهل
املاء يف سمكٍة حول تَُحوم التي الجوارح َصَدى والقفار والبحار الجليد حقول وتُردِّد
تلك حياة عىل الداللَة هي الصوت هذا غايُة كانت أن املحتمل ومن الرمل. يف ة7 الرِّمَّ ونداء
منه 9 فتقشعرُّ العواصف، صوت أو الرياح8 هزيُز الثالثة العنارص عىل ويهيمن األشياء،

إقداًما. الناس أكثِر جلود
وَّان الصَّ من جباٌل الصخرية األتاِويِه10 سواء يف تَُقوم الصحراء! يف للتنوع ويا
هبوط حني النيل رشق يف تََكونت إنها ويقال مرت، ألفْي ارتفاعها يبلغ اقي مَّ السُّ والرخام
الذي الرُّخام من ة نريِّ صخوٌر السوَد الصخوَر ويَعُقب الكربى، الغربية أفريقية َوْهَدة11
وسوٍد، حمٍر عروٍق ذاَت أو كارَّارا12 كرخام بيضاء ُوِجَدت بامِلَدقِّ قطعٌة عنه ُفِصَلت ما إذا
وأنهاٌر أوديٌة أو متمزقة طويلة صخريٌة أوديٌة تَظَهر ليبية، صحراء حتى النيل، غرب ويف
عىل النيل إىل نافذًة روافَد املرهوبة واألنهار األودية هذه كانت أن بعد لعنٍة عن رة متحجِّ
تُِنري بَاب الضَّ أيام ويف َغَماٌم، يَنُخله13 لم وإن األشكال تغريُّ يتغري هنا والضياء الراجح.
يف بالقمر الشمَس األعراُب يشبِّه وهنالك الزعفران،14 بلون بحًرا شاحبٌة زرقاءُ شمٌس

الغالب. يف الزوبعة طليعة هي الظاهرة وهذه أغانيهم،
وتَلُوح ُصْفرة، إىل ضارب وميٌض ويَعُقبُه األبصار، يُعِيش الذي النهار نوُر ويُْقِتم
«ظالم أو ُصُموٌت ويَضَغطك ريح، بهبَّة تَشُعر وال ملسها، يمكن كسلسلٍة ُسمٌر أطواٌد15

ذَنَب وله الرجلني طويل اليدين قصري الفأر يشبه القواضم من نوع والريبوع: صوته. الريبوع: صئي 6

طويل.
العظام. من بَِيلَ ما الرمة: 7

َدِويُّها. الرياح: هزيز 8

ترتعد. تقشعر: 9
فيه. يضلُّ القفر وهو التيه، جمع األتاويه: 10

األرض. يف الهوة الوهدة: 11
األبيض. برخامها مشهورة إيطالية والية كارارا: 12

اه. وصفَّ اختاره اليشء: نخل 13
كالبصل. أصل له الزهر أصفر نبات الزعفران: 14

العظيم. الجبل وهو الطود، جمع األطواد: 15
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عاصفٌة وتهبُّ بعيٌد، َهِزيٌم16 يَصحبه ُمِغمٌّ سحاٌب ويدنو التوراة، يف جاء كما كثيف»
خبٍط من تُوِجبه ملا األرض عىل ويُْستَْلَقى وحجارة، برماٍل قاذفٌة صاخبٌة دٌة متوعِّ محرقة
ذلك، إىل أحٌد ينتبه أن غري من الحبال وتُْقَطع الِخيام وتُْقَلب والحيوان، لإلنسان وقتٍل
الرياح إله أنعم ولو يشء، كلَّ ويغمر يَُسوِّد الذي اإلعصار هذا من َفَرًقا يرتَِجف والجميُع
ساجدين، إليه يََرضعون الناس من النََّفر أولئك أن — َريْب ال ألبرص— املنظر هذا يف نظره
الغربية الجنوبية األعاصريَ تلك بأكسفورد الهادئ مكتبه يف يفرسِّ كان وإن — والعاِلم
الوجل عند يَذَهب — الشديدة الصحراء وحرارِة الباردة السحب التقاء عن صادرٌة بأنها

الرمل. أعمدة تُِثري التي يرة، الرشِّ األرواح أو الجنِّ َعَمل من أنها إىل — كالعرب —
اإلنسان يَنَْهض وفيما بها، تهبُّ كالتي برسعٍة — الغالب يف — الزوبعة وتزول
ُقنُربًة يبرصان أو يحتمل، ما عىل ميِّتًا طريًا بجانبهما يبرصان إذ حائرين؛ ساملني والحيوان
وال مغرِّدًة، الطريان إىل فعادت مقوَّضٍة خيمٍة َرفَرِف17 إىل التجأت الصحراء قنابر من
اليشءَ يَْعَلم ال والتي واحة، كلِّ من البعيدة الُقنُْربة تلحني من النفس يف تأثريًا أكثر يشءَ
أياًما الرب عن ابتعاٍد مع للسفينة املرافَق النَّْوَرس18 تشابه والتي هللا، سوى به تعيش الذي

طويلة.
بََرصٍ عدم مع للصحراء الحياة تََهُب واآلبار كالهواء، وهميٌّ أمٌر الصحراء يف واملاء
بَُقًعا فيها فتُحِدث املذنَّبة كالنجوم بغتًة تبدو الصحراء يف واآلبار انتظامها، عدم ومع بها
بَيَْد وبرئ، بٍرئ بني القوافل عليها تَِسري قديمٌة طرٌق هنالك أجل، صغريًة. ومراحَل ا ُخْرضً
الجليد حقول وكُفلُوع19 األرض تحت الواقعة البحرية كاملجاري اتَِّفاًقا تَْظَهر اآلبار أن
واٍد قعر يف للحياة امُلنِْقذ املاء ويَنبُع الحني، بعد الحني ويف ومكان مكاٍن بني مثَلها فتنتقل
وبعُض الشائكة السنط أشجار بعُض وتَظَهر حوله، يَْخَرضَّ أن يشءٍ كلُّ يَلبَث وال عميق،

الرعد. صوت الهزيم: 16
ذيله. أي والفسطاط؛ الرسادق أسفل يف تخاط خرقة الرفرف: 17

السمك، غري يأكل وال املاء، يف نفسه يزج ثم الجو يف يعلو أكرب أو الحمام حجم يف مائي طائر النورس: 18
املاء». «زمج أيًضا ويُدعى

وغريها. القدم يف ق الشِّ وهو الفلع، جمع الفلوع: 19
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هذا ق لتذوُّ نفَسه والحيوان اإلنسان من كلٌّ ويَطَرح اآللهة، من ِهبٌَة كأنها اليابسِة النخيل
البحر! إىل وهلمَّ املحرقة، الشمس من به ينجو الذي ْياق20 الرتِّ

خفيفٍة بريح أيام منذ ُسِفَعا21 قد والروح الجسم يكون أن أحيانًا يَْحُدث ومما
الورق، ات ملفَّ وتفلع23 السكاكني، مقابض عاج ويُْفَلج22 الخيام َعَمُد فتْعوجُّ محرقٍة
إذا الشعر من يخرج كما ُكِشَف ما إذا ٌر َرشَ القميص من ويخرج بالغطاء، الرداء ويُلَصق
واًها، واًها وتبلغ، ما. بوجود ُمْخِربًة أخريًا لتَِغيب نْط السَّ شجر من طائفٌة وتلوح ُمِشط، ما
برئٌ وتُحَفر املنهوكني، املسافرين ُغلََّة يُنِقع25 يَنبُوًعا هنالك تجد وال واًحا،24 هنالك تَِجد ال
املعازَق26 ترى وفيما النبات، عىل بالحياة يَُمنُّ األرض تحت ماءٍ لسماط كشًفا َعَجٍل عىل
ْمِغ الصَّ النفصال نتيجًة ة املتقرشِّ الشجرة يف يًفا28 َرصِ تَْسَمع إذ الرتاب؛ يف املاءَ تجتاس27

األغصان. عن
منافذَ ذاَت ترابية أوعيًة — ليعيش — األعرابيُّ اخرتع لقد املاء؟ ذلك يُْحَفظ وكيف
ويصري نهاًرا، بارًدا فيها يَِصري الفاتر املاء ألن وذلك َاِمس؛29 الرتَّ جميع من أثمَن يُعدُّها
يَحَفُظ وقد اآلنية، تلك مسامِّ انسداُد األبيض والسائح البدويَّ يُفِزع ومما ليًال، صاقًعا
نصف كل يف يَُمصَّ أن عىل أرباًعا فيقِسمه الجفاف من له حفًظا صفيح ُعلبة يف ليمونًا

السموم. يدفع دواء الرتياق: 20
برشته. لون ت فغريَّ لفحته وجَهه: السموم ريح سفعت 21

ه. َشقَّ اليشء: فلج 22

شقه. اليشء: فلع 23

معروف. هو كما رملية صحاٍر يف خصيبة أراض وهي الواحات، مفرد الواحة: أو الواح 24

الشديد. عطشه أروى علته: أنقع 25
به. يحفر مما ونحوه الحديد من اآللة وهو املعزق، جمع املعازق: 26

واالستقصاء. بالحرص طلبه اليشء: اجتاس 27
إغالقه. أو فتحه عند صوَّت إذا رصيًفا الباُب رصف من 28

أو ساخنًا فيها يُوضع ما حرارة درجة تحفظ زجاجة وهو Thermos bottle الرتمس جمع الرتامس: 29
بارًدا.
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عىل الِعْقبان31 َغِقيق ويدل َقُعود،30 ويقع الوجه، هذا عىل واحٍة أول تُبَْلغ وقد ربًعا، ساعة
العظمي. الهيكل غري منه يبقى لن أنه

الغالب يف ِميٍل كلِّ يف وتُبِْرص الصحراوي، الدرب عىل دليٌل َوى،32 كالصُّ اإلبل، وعظام
أُِعدَّت كأنها والنُُّسور الشمس بفعل متنظِّفة متبيِّضة عظمية هياكل — ثمانية أو — ستة
مع كامٍل جمٍل هيكل وترى ذلك، مع األرض عىل الشكَل وتََرى ُمتَْحف، يف نماذَج لتكون
من الحي: الكائن دورة وستَِتمُّ بالرمل، وستَختِلط بالشمس، العظام تلك وستُحرق ذلك،

هباءٍ. إىل 33 َهبَاءٍ
والة آثاَر الناس، جميع آثاَر العصور رمُل ويمحو ذلك، فوق القرون ريح وتهب
املتوسط، البحر شواطئ ِبنَِبيَّْي واملؤمنني الشمس ُعبَّاد وآثار اإلنكليز، وفاتحي الفراعنة
قاسية ُزرقٍة تحت عظامهم ت فابيضَّ ً ظمأ ماتوا الذين اآلدميني من متصلة سلسلٍة وآثاَر
الشمس بقوة غباٍر إىل وتحوَّلت بالريح وبَلِيَت الكلبية، االبتسامة ذات السماء لهذه
سائًال جمَله راكبًا أولئك الصحراء أبناء سليل اآلن عليه يمرُّ اللون برتقايلِّ برمل واختلطت

والنهر؟ ْهب السُّ إىل ، الحدِّ إىل يَِصل هل نفسه: يف
الفطريون السكان كان وفيما الزوبعة! أثناء يف اآللهة إىل ابتُِهل ما أكثر ما وهنا،
فاتحي جاهلني النيل حتى قطيًعا ليَُسوقوا أو السهب عن بنبأٍ ليأتوا الصحراء تلك يجوبون
عدَد يعرف أحَد وال بسريها، الطريق يف الهتدائهم النجوم يعبدون كانوا وآلهتَهم األجانب
مع رَمَمها34 الرِّيُح تذرو عظاٍم غري يَْغُد لم فضلَّ َقُعوده عىل منهم النعاس َغَلبَه من
البحر من آتني السهب، يف جديدٍة بعقائَد ون امُلبَرشِّ الفاتحون أَوَْغل وحينما حيوانه، رمم
ُعوا َرضَ غريب، جمٍع يف اإلسالم ثم النرصانيَة ثم اليونان دين البدو أهل فاعتنق األحمر

حاجة. كل يف الراعي يقتعده ما اإلبل: من القعود 30
املعروف. الطائر وهو العقاب جمع والعقبان صوتها، العقبان: غقيق 31

الطريق. يف دليًال يكون حجر وهي الصوة، جمع الصوى: 32
األرض. وجه عىل ومنثورة ساطعة الرتاب ودقائق الغبار، الهباء: 33

العظام. من بقي ما وهي الرمة، جمع والرمم وفرَّقتها، أطارتها رممها: الريح ذرت 34
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النجوم ُعبَّاد من ولكنهم وآرس،39 وِمْرُكور38 ويسوَع وإيزيس37 وبان36 ِهْرُكول35 إىل
أبناء أن يروون غريبًة؛ قصًة العرب مؤلفو ويَرِوي الراهن. الزمن حتى أنفسهم قرارة يف

له. اسَم ال فاٍن ثاٍن وبإلٍه باٍق بإله يؤمنون والسهب الصحراء

سياح.

عواصف فتَقِيض الصحراء تلك تالل بني الذهب عن يبحثون الفراعنة عبيد وكان
ولكنك للِعْقبَان، طعمًة ويَِصريون والجنود، والقواد اإلقطاعيني األمراء وعىل عليهم الرمل
من ساعة آخر يف إليه وتعطَُّشه السلطان يف األمر ويلِّ طمَع َلَعنُوا من جميع من تََرى ال

اليونان. أساطري يف ذكرهم ورد الذين األبطال أشهر هركول: 35

اليونان. أساطري يف جاء كما املجسدة الطبيعة وممثِّل املوايش إله بان: 36
املرصيني. قدماء لدى إلخ … القمح وزراعة والزواج الطب إلهة إيزيس: 37
اليونان. أساطري يف جاء كما واللصوص والتجارة البيان إله مركور: 38

اليونان. أساطري يف جاء كما الحرب إله آرس: 39
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ِطيبَة. يف معبٍد ِجدار عىل بنَْقشه البقاء له ُكِتَب وجيٍه اسم أو مللك ابٍن اسم سوى حياتهم
أن هو عنهم يُعرف ما وكل يُغاثوا، ولم َقْمِبيز،40 بأمر هنا إىل نََزلُوا أناٌس األغارقة ومن
أثٌر يَُقْم ولم الرائعة، الحملة لهذه أثٍر كلَّ والشمُس الرمل أزال وقد ، قطُّ يَُعْد لم منهم أحًدا
وأعفاًرا، 41 ُرفاتًا عظامها وتغدو أبطاٍل، قصيدة إىل تحويلها عن فيُْسِفر قصتها لتخليد

الصحراء. َجَربُوت هو وهذا معهم، أسماؤهم ِحي وتَمَّ

سلطانه دام وقد والقسوة، الظلم يف فأمعن مرص فتح وقد وخليفته، كورش وابن فارس ملك هو قمبيز: 40
امليالد. قبل ٥٢٢ سنة إىل ٥٢٩ سنة من
وبَِيل. تكرسَّ ما وكل الحطام، الرفات: 41
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الخطوط وتَلُطف والُفتُن،1 وَّان الصَّ انتصاب ويَنُدر السهب، يف األشكال جميع ُف تَُخفَّ
خالل من النور يمر حني — الشائك الشجُر وهذا نْط، السَّ مملكة هي وتلك واأللوان،
املقطوع الزرع بُسوق املستور امُلحِرق السهل ذلك عىل يُنِعم — الورق من املجرَّدة فروعه
بلمعانها — تفصل التي البقعة هذه ويف . الجافِّ بَّرْي الصُّ غريُ بمثله يَُمنُّ ال خياليٍّا منظًرا
االستوائية، األمطار منطقة عن املطر من العاطلة الصحراء منطقَة — مختلفٍة وبأسماءٍ
َمَالكال، حتى النيل أعايل نحو االتجاه مع ُدنُْقَلة وعن املناقع، أوِل حتى الرابع ل الَّ الشَّ وعن
وِقطاَعه هو يُْهِلكه أن — الصحراء كشمس — يمكنه باملطرالذي يستغيث البدويَّ تُبِرص
ولكن مواشيَه، يُِقيُت الذي الُعشِب معجزَة يومني يف يُتمُّ املطر ولكن جارًفا، يأتي عندما
— والعشب بها. َظَهَر كالتي برسعٍة أي ساعات؛ ببضِع ينهمر أن بعد ينقطع املطر
هذا ضفتْي عىل والحيوان اإلنسان إىل يُحِسن — تقريبًا املناقع يف النيَل يَخنُُق الذي وهو
نْط، السَّ شجر عىل صغريٌة ريشيٌة أوراٌق تفتَّحت ساعاٍت بضَع الغيث نََزَل ما وإذا النهر،
وتَسَمن أسبوع، يف قوَّتها الغصون ألوف وتَسرتدُّ يشء، كل ويُنَقذُ الجمال، وتنتظرها

أخرض. ُسْهٍب إىل األصفر السهب ويتحول اإلبل، أسنمة
والجلود الثياب ويمزِّق ويَبَضع2 يَنُخس الناضج فالكأل يداِفع، أن يَُعتِّم ال أنه بيَد
البدويِّ من األجنبي الرائد انتظر الِجوار يف القطاع سمنت ما وإذا مسافر. كلَّ ويُدمي

محرقة. حجارتها كأنَّ السوداء الحرة األرض وهو الفتني، جمع الفتن: 1
بامِلبَضع. ه شقَّ قطعه، اليشء: بضع 2



النيل

تناوب هو وذلك بحرارة، املاءِ من َطَلبَه قد كان ما يُِبيَد وأن ْهب، السُّ يف الناَر يُوِقد أن
الشمس بني التوازن مقام فيها اإلفراط قام التي الِبقاع تلك يف العنيِف العنارص اصطراع

اء. والرضَّ اء الرسَّ من َوْجٍد يف يَْفنَون الذين الَخبَل ذَِوي لدى األمر هو كما واملطر،
ويَهُرس أُُكَله، يُْؤتَِي أن يَلبَث وال الدوم شجر ويخرضُّ الذرة تَنبُت األمطار، موسم ويف
ذلك ويََقُع زرَعهم، الشمس أتلفت إذا الدقيق من نوًعا منه ويصنعون بامِلَدقِّ َحبَّه األعراب

والصحراء. السهب بني املتوسطة املناطق من مئاٍت يف
الشجر هذا ويتحول الِخلقة، عند ع يُتََوقَّ لم ا مهمٍّ دوًرا البَْوباب دوح يمثِّل واآلن
بأن وذلك األمطار، موسم بعد ِبرميٍل إىل املقبَّب اإلسفنجي الهائل، الُفْطر3 هذا أو العظيم،
ُقطٍر يف املاء من بًا مكعَّ مرتًا عرشين فيحتوي ساقه َوَسُط ويجوَّف السفىل أغصانه تُسَقط
من العلماء ومن له. رقيقٍة جوانَب بقاء مع البَوبَاب حياة وتدوم يوًما، عرش خمسَة بالغ
املؤرِّخني من أجرأ النبات وعلماء سنٍة، آالف خمسة الُعمر من يبلُغ إنه موكدين: يقولون

ذلك. تقدير يف
هذا يكتفي كيف يدرك أحَد وال نْط، السَّ حوَل تجتمع التي األشباح من هو والجمل
صبوٌر، هو متواضع، غري ولكنه َقنُوٌع، هو األوراق، وتلك األشواك بتلك ْخم الضَّ الحيوان
غري عىل يَعِطف ال هو التَّْعشري،4 حني هائٌل هو مناوئٌ، غبيٌّ هو جبان، يٌر رشِّ ولكنه
منظٍر من له وما يحبه، وال يَعِرفه ال ولكنه اإلنسان، يخدم والجمل يلوح، كما ِصغاره
استعار أنه فيظهر األخرى، الحيوانات بني منفرًدا مكانًا له فيجعل ظريف غرِي غريب
الخاصة، ِسَمتَه هو وحَده وِسناُمه البقر، من وذَنَبَه الخنزير من ورأسه الزرافة من َرَقبَتَه
والبقر واملعز الضأن َعَرَفت مرص أن مع الرومان عهد يف إال مَرص الجمُل يدخل ولم

السنني. ألوف منذ والخيل

فقط. الصورة يف لتماثلهما به البوباب شبه وقد الكمأة، من نوع الفطر: 3
جمل إطالق وشذَّ أشهر، ثمانية أو أشهر عرشة لحملها مىض التي وهي عرشاء، صارت الناقة: عرشت 4

جمل.» لبن «رشبت فقيل: األنثى عىل
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بعد ل ليَُحمَّ يرتك والجمل للجمل، كما املحزن ح املروِّ األثر من النفس يف له حيواَن وال
وهو آلية، لُعبًة كانتا لو كما ثالثًا الخلفيتني قائمتيه يَثِْني وهو والرضب، الهدير من كثرٍي
براكبه َعَصف6 ما إذا وهو ، الثُِّديِّ ذوات بني الذَّْمل5 يف النفراده امتطاؤه َصُعَب سار إذا
الظَُّعون7 ويَحِمل ثانية، بُربع األمامية قائمته قبل الخلفية قائمته لرفعه شديًدا هزٍّا هزَّه
وال ساعة، وعرشين أربٍع يف كيلومرتًا ١٥٠ الَعُصوف البعري ويسري قناطري، سبعَة القويُّ
يََعضَّ أن ويحاول ويَُفور بغتًة يَرُغو8 فهو األصيل، الفرس إىل يُرَكن كما الجمل إىل يُرَكن
رضٌب فمه من يخرج الهول عند وهو بعيد، من بْع الضَّ ُعَواء يخىش وهو صاحبَه، حتى

رين. املصوِّ قدماء لدى امُلْحتََرض فم من يخرج كالذي الَحبَب9 من
— كاهله عىل فيكون حياته، مدى ال الحمَّ بحرفة يقوم بأن عليه مقيضٌّ والجمل
وجالِجل،11 وَصَدٍف ُسمٍر ُسيُوٍر10 من ثقيلٌة وزخارف عروٌس — أوقاته أسعد يف حتى
الصحراء يف بيًضا تظهر التي النظيفة، العظميَّة الهياكل تلك أحد يكون أن املحتمل ومن
جهاز. بأبهى مزينًا أمرية ُعرس إىل مرٍة ذاَت الُخرطوم شوارع من مرَّ لبعرٍي الرمال، ذات
وسوء الطويلتني بساقيها وذلك به، نسٍب ِصَلِة عىل وتَِنمُّ البعري، من أرسع والنََّعامة
بالخيايلِّ األخبل رأسها ومنظر الدقيق بُعنُقها النعامة وتذكرنا ظاهرها، وَرَعن12 سريها

أحالَمه. عارض ما إذا العالم من يَِفرُّ الذي املختلِّ

لينًا. سريًا سار البعري: ذمل 5

النوق من والَعُصوف الريح، كأنها به السري أرسعت براكبها: الناقة وعصفا أرسع، الرجل: عصف 6

الرسيعة.
عليه. يحمل البعري الظعون: 7
. وضجَّ صوَّت البغري: رغا 8

الخمر. أو املاء تعلو التي الفقاقيع الحبب: 9
الجلد. من مستطيلة قدة وهو السري، جمع السيور: 10

الصغرية. األجراس الجالجل: 11
والطيش. الهوج الرعن: 12
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النيل يف بالسباحة الُحبَاَرى13 واعدت النََّعامة أن الزنوج ويرى تطري، النعامُة وكانت
َزْهوها عىل الغد يف هللا فعاقبها هللا»، شاء «إن كلمة بالحضور وعدها إىل تُضيف أن فنَِسيَت

ذلك. بعد تطري ال وصارت إيكار15 مثل رصيعًة فخرَّت جناحيها َشيَّط14 بأن
اثنني اثنني فرسانًا بونها يَتَعقَّ الذين البدو، أهل من النعامة يحفظ لم هللا ولكن
عيصٍّ برضبات ويُهِلكونها إعياءً، النعامة وتَهن ماءً، حاملًة جماًال إتباعهم مع مناوبًة
طمًعا بل منها، أكثر لحٍم عىل صيده يَسُهل غزاٍل أقلُّ اشتمل ما للحمها حبٍّا ال وينحرونها،
والذي ريشًة، عرشة وأربَع ريشًة عرشة اثنتي بني عدده يرتجح الذي األبيض ريشها يف
ذلك، مع األرس يف النََّعام عىل أجمل الريش وهذا لهن، َمَراِوح البيض باشوات نساء يتخذه
الريش ذلك تلويَث الصائد ويجتنب الشعراء، وبعض املغرِّدة الطيور بعض كجمال وهو
الطويلتني النعامة ِرْجَيل أظافر أحَد فوره من يَْغِرز — ذلك له يتم لكي — والصائد بالدم.
الوطنية األناشيد يف املوت فكرة تُْدَرأ كما املوت، بفكرة الحلية هذه إليحاء درءًا الجرح يف
النساء إحدى لتَِميس16 الرمل يف ع يُْرصَ َعْدًوا العالم حيوانات أرسَع تُبِْرص وهكذا الحربية،

إوزَّة. سبيل يف نعامٌة تسقط وهكذا مروحة، حاملًة ُموِريتز17 سان يف
غنيمًة، تَُعدُّ ال ِصيَدت إذا وهي رضرها، لعدم الزرافة صيُد فائدٍة عدَم ذلك من وأكثر
ها وشمُّ سمُعها ويتساوى له، عدوَّ ال حيواٌن والزرافة الغابة، يف ما جميع من أبهج والزرافة
الزراَىف وتعدو طوًال، أقداٍم َة عدَّ الفيَل، وتجاوز ، حيٍّ موجوٍد كلَّ وتجاوز حدًة وبرصها
الطرية وفروعها الطويلة األشجار أوراَق الزَُّراىف وتقطم فردوس، يف كانت لو كما جماعًة
اآلخرين. عىل فون يُْرشِ الذين كالطَِّوال دٍم اعتدال ومع جبٍن، غري من ولكن دوًما، وترتصد
عظيمة، َحيٌَّة لُعبٌة للناظر بدت — باآلخر أحدهما وذلك — زرافتني ُعنُقا ُشِبَك ما وإذا
بدت رءوسها الزرائف َخَفَضت وإذا الروعة، يف آيًة بََدْت رءوسها الزرائف َرَفَعت وإذا
فتودُّ لالطالع ُحبٍّ شديدة فإنها عٍل من الزرائف تُبِْرص وإذ الفلسفة، كأساتذة متحذلقًة

من «أبله فيقال: البالهة، يف املثل به يَُرضب منه، عنًقا وأطول األهيل الدجاج من أكرب طائر الحبارى: 13
غريها. بيض وحضنت عنه ذهلت عشها ت غريَّ إذا ألنها ذلك لها قيل الحبارى.»

الشعر. من عليه ما يحرتق حتى للنار عرَّضه جناحه: شيط 14

املثل. بغروره يُرضب يوناني أسطوري رجل إيكار: 15
ويتبخرت. يتمايل وهو مىش الرجل: ماس 16

سويرسة. مدن من صغرية مدينة موريتز: سان 17
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متَِّئًدا أخرق سريًا الزرائف وتَِسري بذلك، التهلكة إىل نفسها فتُلِقي يحدث ماذا ترى أن
السهب حيواِن بقية وبني بينها شبه وال رسعًة، النعام دون والزرائف الرَّْهِو،18 من بعيًدا
الدِّنكاويِّ غري — الرجل فيمكن الغالب، يف مرتين األماميتنْي قائمتيها ارتفاع ويبلُغ َعْدًوا،

رأسه. يَْخِفَض أن دون من َزْوِرها19 تحت من يمرَّ أن —
إال لذلك الزرافة تَُوفق ال أمتار؟ ستة ارتفاعه يبلغ حيواٌن النيل من يرشب وكيف
َلْعَق الزرافة ل تفضِّ ولذا اْلِتواء؛ مع شديدًة مباعدًة األماميتني قائمتيها بني ما بمباعدتها
ولكن قليًال، إال األبيض بالرجل الزرافة تُبَايل وال األمطار، موسم يف املبلََّلة الشجر أوراق
يف جديٌد حيواٌن سنني بضع منذ َظَهر فقد الحضارة، أطوار من بظاهرٍة ُسحرت الزرافة
الزرافة، من أرسع وهو الحيوانات، جميع من أرسع وهو مدورة، قوائَم أربع له السهب
سائق بجانب النرص الح ما إذا َعَجَب وال وتسابقها، السيارة بجانب تعدو الزرافَة وإليك

ساعة. نصف بعد السيارة
ويف يشء، كل قبل السهب تنعش التي هي — الثالثة الحيوانات تلك ال — والوعول
نُقاٍط كألوف تبدو وهي الفارس، أعني عىل خائفٍة غري طليقًة الوعول ألوف تعبث السهب

له. نهايَة ال سهٍب يف صغريٍة
عن هائجًة فرارها الفارس أبرص بعيدة مسافٍة من أسٍد باقرتاب شعرت ما إذا وهي
فوق الوعول وتَِثب هاربة، خيوٍل صفوف يرى أنه إليه فيخيَّل زعيٍم بقيادة أو غريزٍة
معروف غري ملجأٍ عن باحثًة الراكضة والزَُّراَىف النعام بني املحرتق أو اليابس العشب
الوعول أنواعها ومن متنوعة، وقروٌن كثرية أنواٌع وللوعول منظور. غري عدوٍّ من احتماءً
منها فيُِربز تجلٍّ يوم يف يرسمها أن متفننًا ويمكن طة، واملنقَّ واملخطَّطة والبيض ْمر السُّ
بقوائمها تقفز الغزالن من وأصناًفا الغاب وتَيْس القصب وظبي العوَّام والغزال آدم أيَِّل
واستعارٍة مجاٍز معني بها العرب شعراء فيجد جلدها، تحت العروق باديَة رشيقًة الرائعة

ملمسها. ولنِِي املعشوقة ِبَهيَف التغنِّي يف منه فيغرتفون يَنُضب ال
السهب ولكن األمطار، منطقة يف مما كثريًا فأقل صغرية طيوٍر من السهب يف وما
ويعد انقطاع، بال جريانه مع فيهدهد20 جماعة، يف دوًما يعيش الذي الهدهد عىل يشتمل

سهًال. سريًا سار رهًوا: يرهو رها 18

الصدر. عظام ملتقى أو الصدر وسط أعىل الزور: 19
صوته. ردد الهدهد: هدهد 20
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قرقرًة،21 األكثر هي الهداهد وذكور أنثاه، صيدت إذا وينوح ويصيح الزوج وحيد الهدهد
فهو ولصغاره، ألنثاه ا خاصٍّ نظاًما اخرتَع ولكنه ، يودُّ كما الطائر22 املرميس ويتلهى
منها بالطعام األفراخ إىل يأتي صغرية ثُغرة غري منه يَدَع وال مبلٍَّل، بطنٍي وكره ر يَُسوِّ
كأمرٍي معه أنثاه موت يف العزاء َوَجَد سواه قبل املوت ه َحَرضَ وإذا الطريان، عىل تَقِدر حتى
من يبلغ والذي للنخيل، املحبِّ األحمر الُعنُق ذا الباَز نَذُكر الكبرية الطيور وبني ، هنديٍّ
الُقنُْربانيُّ النرس ويقع الشمال. ِبيزان من إخوانه يبلُغه ما الطريان ورسعة الُجْرأة شدة

ساعات. عدِة يف مرة غريَ ويَْجَمُعها ُقنَْربَتَه فينرش املجرَّد نْط السَّ ُغصِن عىل
من نوٌع هو الذي األَنَْوُق هو األكرب، املسيطَر ولكن األعظم، الهواء رشطيَّ ولكن
الصحراء يف املوت رقص يَحِمل الذي الثقيلة الواسعة األجنحة ذو النرس هو الِعقبان،
البرص حادَّ األمام إىل الرأس مائَل ساقيه بني مباعًدا يُقِبل الذي الرََّخم23 هو والسهب،
يؤدي وما الَعَفن ملنع عنده مما أحسَن وسائَل ليخرتعوا الصحة علماء كان وما ُخبٍْث، مع
ملا — والعقاب تُه، شامَّ ال بارصته، الُعَقاب ودليل اإلقليم. ذلك يف القاتل الغاِز من إليه
مطروح جمٌل يفوته ال — كبريًة مسافاٍت بها يجوب أن يستطيع قويٍة أجنحة من له
تَِرُد والِعقبان الحال، يف تصل فالعقبان أبًدا، جيفٍة رائحَة تَُشمُّ ال وهنا هالٌك، غزاٌل أو
الِقَطع، وتتنازع وتقتتل الجيف يف الُعْقف24 بمناقريها تبحث والِعقبان كالورثة، برسعٍة
يقع ما ذلك وعكس أثٌر، املفزور25 الكلب من يبقى ال حتى دقائَق خمُس تَمِيض تكاد وال
وتطهريه، بالتبن حشوه مع سنوات عدة كريهٌة رائحٌة النَّرس من تنبعث حيث املتاحف يف
َسَغب.27 عن العقاب لحم من أُبَّاٌق26 اءُ أِرقَّ يأكل أن — هذا من الرغم عىل — يحدث ومما
الغرب ويف لطيف، بنور السماء قبة تَُضاء النهر، وفوق السهل، وفوق املساء، ويف
ويف ُخرضة، إىل ضارب لَضبَاٍب ضيًقا رشيًطا تبرص ثم اللون، فاقَع أصفَر َخطٍّا تبرص

صوته. ردد الهدهد: قرر 21

. الكركدنُّ هو واملرميس ،Rhinoceros-bird, L’oiseau Rhinocéros 22

الطباع. الوحشية الجثة الكبرية الجوارح من طائر الرخم: 23
. املعوجُّ وهو األعقف جمع العقف: 24

وفسخه. ه شقَّ فزره: 25

سيده. من َهَرَب إذا العبد أبق من اآلبق، جمع األباق: 26
الجوع. السغب: 27
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األفيال. من جماعة

سمت يف يتحول ثم 28، ِليَلِكيٍّ إىل ل يتحوَّ أن يَلبَث فال بنفسجيٍّا يشء كلُّ يكون األعىل
أزرَق بلوٍن ممزوٌج حمرة إىل ضارٌب َلَمَعاٌن يظهر الرشق ويف الحمام، زرقة إىل الرأس29
فوالذيٍّ أزرَق لوٍن إىل ذلك جميع ويتحوَّل زاٍه، ورديٍّ وبلون رمادي بنفسجيٍّ وبلوٍن برَّاٍق
النور يكون الرشق ويف َصَدِئي، لوٍن ذاَت رمٍل آكاَم30 اللوُن هذا فيَلِطم واحدة دقيقة يف

رماديٍّا. والورد بارًدا
كريًها، ِكربيتيٍّا أصفر لونًا األفق َطَرف يكتسب — والحني الحني وبني — الغرب ويف
وأنواٍر ظالٍل َعبَث مع وذلك اللون، أصفَر — أسود طريٌ فوقه يحلِّق الذي — النيل فيصري
الرشق يَْطِيل برتقايلٍّ لون إىل األوسط األفق طرف َوَسط ل ويتحوَّ زرقة، إىل ضاربة وأمواج

والوردي. األزرق اللونني بني كان ما وهو ،Lilas 28

عىل األرضية الكرة مركز من الخارج الخط إليها ينتهي الفلك من نقطة الهيئة علم يف الرأس: سمت 29

الرجل. قامة استقامة
التل. وهي األكمة، جمع اآلكام: 30
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ويمتدُّ ويَعُمق خليج مثل الشمس فيه تَِغيب الذي املكان يف ويتَِّسع ويكدِّره، َهب31 بالشَّ
تلك عىل ُسُدوله الرشق من يصعد الذي الليل يُْرِخي ثم نحاسية، زعفرانية أمواج عىل

كان. خرب يف األلوان وتَِصري السماء، عىل ويستويل النحاسية املنطقة
الشمال. إىل الليل يف النيل ويسريُ النهر، خرير ويزيد

سواد. يتخلله بياض الشهب: 31
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الثالث الفصل

عىل ُمكَرٌه وألنه مواشيه، من يعيش ألنه وذلك ْهب؛ السُّ وسيد الصحراء سيد وحَده البدوي
ممالك، البدويِّ أمام وتمتدُّ املطر، وهوى النيل جوِّ هوى َوْفَق مرًعى إىل مرًعى من جلبها
غريها عن البحث إىل — دوًما — اضُطرَّ فتحها البدوي يََر لم وإذا أحد، ُمْلَك البدوي وليس

سابًقا. يشغلها كان التي إىل يعود أن قبل
وهنالك الحصاد، بعد بها الحقل يُِريُحون الذين القديمَة الفالحني تقاليد يوكِّد وهو
الذين األعراب ِشبَاه من هم مروي جنوب وعرُب والحضارة، البداوة بني انتقاٍل دور
ِحفَظ تاركني البذر بعد يَْرَحلُون وهم حبوبهم، بَذِْر مع ولكن ِقَطاِعهم، مع يتسكَّعون1
مرًة ويرحلون الخبز ويأكلون الَحبَّ يَْطَحنُون ثم لحصدها، يَرِجعون ثم هلل، حقولهم
منها، يُبذَر ما ضعف خمسمائة تُعِطي والذرة عنايٍة، إىل تحتاج ال كالِجمال والذرة أخرى.
املختارة األرس بعَض أخرى قبائل وترتك أرايضالسودان، من يُزَرع ما نصَف تسرت والذرة
انحطَّت أجيال بضعة مرَّت فإذا يًَّة، َحَرضِ األرس هذه وتصري الحبوب، لزراعة الواحات يف

التجارة. وتعاطت
وليسكن امللك، من أغنى كان ولو أجرٍي غريَ ُح الفالَّ وليس مكان، كلِّ يف ملٌك والبدويُّ
بعض يف والياٍت يعدل ما االتساع من تبلغ قد واحاٍت ليسكن أو النيل، شاطئَ الفالح
مغموًما، األرض إىل برصه ه يوجِّ وهو عمله، إلتالف تكفي واحدة عاصفًة أن لريى األحيان،
ال — ذلك مع — وهو والعنارص، َواري الضَّ تجاه النفس عن للدفاع ُزَمًرا يؤلِّف وهو
الواحة يَُعدُّ والذي ْهب، السُّ حدود عىل خيمتَه الضارب البدويِّ من كخوفه أمًرا يخاف

هداية. غري عىل مىش تسكع: 1
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ويستحوذ اق، األَفَّ من املدني حذر البدويَّ يَْحذَر ح والفالَّ واالنتهاب، للِحَصار ة معدَّ طليعًة
للنيل ملا ُعْرَضًة ويظلُّ مذبذبٍة، قواننَي إىل ويَرَكُن موجود، غري أمٍن إىل احتياٌج الفالح عىل

َرْوعته. ويَفِقد بها البََرص عىل أحٌد يقِدر ال أهواءٍ من واملطر
القبائل جميع بني مشرتٌك هو ما املالمح من وللبدويني الحسان، من البدويني وبعض
أولئك توالُد أسفر وقد والتالل، األنهار من العاطل السهل يف تفرُّقها من الرغم عىل
األعراب أولئك جعل عن سنٍة أربعمائة منذ األحمر البحر جاوزوا الذين والعرب اإلثيوبيني
السودان)، يف مالينَي سبعَة عددها (ويبلغ والضأن والبقر اإلبل وهنالك َسِجيًَّة، أعَرَق
العمل ساعات يف وتََقلٌُّب تَيٌْه وهنالك واآلبار، والولدان والنساء واألكواخ الِخيَام وهنالك
وخرافة، وإيماٌن أمٍن عدم وهنالك الحال، يف الخصومات يَفِصل قتاٌل وهنالك زعيم، وشيٌخ
«طالسم2 يف غوته عنها قال حياٌة وهنالك لها، نهاية ال وحريٌة حدوٍد بال أرٌض وهنالك

العرب»:

ساكنٌة والجنوب الشمال يف واألَرضون املغرب! هو الرب املرشق، هو الرب
أكواخكم، الزموا جي! َرسْ فوق أهوى كما أعيش دعوني … يديه بني سلم سكوَن
فوق هي التي النجوم مع مرسوًرا بعيًدا فسأذهب أنا وأما خيامكم، الزموا

عمرتي!

اإلنسان يغدو أفال السنني؟ ألوَف دامت التي الحياة بتلك هللا من اإلنسان يدنو أفال
جماًال؟ أكثَر بذلك

جوٍع عن يأكل ال العظام بادَي نحيًفا طويًال َجَمله بجانب واقًفا السهب بدويَّ وترى
الغاية، إىل دقيقٍة مفاصَل ومع ته بََرشَ نرضة تلطِّف أشياء مع أسمُر هو الشبع، حتى
الوعل، كأذني الصقتني كبريتني أذنني ذو هو ، بييضٍّ بوجٍه تُحيط قصريٍة لحيٍة ذو هو
فوق ناتئ ن4 مغضَّ جبني ذو هو الكريمة، الشمال عروق يف بقناه3 يرتبط أنٍف ذو هو

والكلمة مؤٍذ، كل بها يدفع أنه ويزعم الساحر يستعملها كتابة أو خطوط وهو الطلسم، جمع الطالسم: 2
الدخيل. من

أقنى. فهو منخراه وضاق قصبته وسط ارتفع قنًا: يقنى األنف قنى 3

مجعد. مغضن: 4
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قويتني شفتني ذو هو محرتز، َكتُوم صغري فٍم ذو وهو الصيَّاد، كعني الغائرتني عينيه
فطرية سجيٍة وعىل والكرامة، والرزانة الشجاعة عىل تنمُّ مجموعة ذو أي بروٍز؛ عدم مع
البدويُّ ويقيض الدوام، عىل الَقَدر أهواء رحمة تحت وظلَّ غاربه عىل حبله أُْلِقَي لرجل
وكان بطابعهما، والنجوم الشمس وَطبََعته شبابه، دوَر األبيض يقيض كما حياته جميَع
نفسه، عىل اعتماده عىل بََدنُه يوحي شخٌص وهو امللفوح.» هيئة «له يقول: هريودوتس5
عىل فيدلُّ مراٍت ثالث األوروبيِّ لدى مما أقوى هو ما البرص حدة من له شخٌص وهو
عضٍو َعَمل َعطل ما فإذا لهم، ملًكا أجملهم يختارون أجداده كان رجٌل وهو نفسه، قوة
منها كثريٌ يزال وال العادات، هذه لنا روى الذي هو واسرتابون6 بمثله، بطانته ت ضحَّ له

اآلن. حتى باقيًا
ويقع رائًعا، بقي ثم ومن رضورًة؛ القبائل، تلك وبني اإلقليم، ذلك يف القتال وظل
والَكَرم املحفوظ، اللوح يف مكتوبًة أموًرا والذبح والعفو الرصاع يزال وال مواجهًة، القتاُل
انفكَّت وما اإلسالم، يعتنقوا أن الوثنيون هؤالء استطاع أن اإلصابة ومن كاالنتقام، فضيلٌة
الذين البدو أهل عادات من كثرٍي عىل يحافظون َفِتئوا وما عنهم، غريبًة تكون النرصانية
وتََرى الثياب، وشقِّ الخطر وقت الُغبار ونَثْر امَلِشيب واحرتام كالثأر التوراة يف ذكرهم َوَرَد
لريوا القارة جميَع يجوبون أناٌس أفريقية غرب زنوج ومن البدويني، هؤالء بني اًجا حجَّ
األزرق النيل بني بأرسها أعواًما — أحيانًا — ويُِقيمون ليعيشوا، الطريق يف ويَعَملون مكة
مغادرتهم من سنًة عرشين بعد إال النبي قربَ يبلغون وال ا أَُرسً فيؤلِّفون األبيض والنيل

الغرب. يف دينية فرقٍة أيِة تاريخ مثَله يَْرِو لم عميق إيماٍن عن بالدهم
يدرون ال وهؤالء األصليني، البالد بدويِّي لدى النفيسِّ املزاج هذا مثل تَِجد ال ولكنك
ادتهم سجَّ هون يوجِّ التي قبلتها غري مكَة من يَعِرفون ال وهؤالء القرآن، سور وال القرآن ما

الرمل. عىل إياها واضعني الصالة قبل نحوها
املحيطة والعادات يانات الدِّ به تسمح مما أكثَر الحرية من للنساء البدوي ويَدَع
مكايد الحريم دوائر يف النساء َحْجب عدم عن وتنشأ الغرام، معنى البدويُّ ويدرك به،
بََلَغ قبيلًة وكردفان ِسنَّار بني إنكليزيٌّ رائٌد اكتشف َخَلت سنٍة مائة ومنذ ومنازعاٌت،

٤٨٤ق.م–٤٢٥ق.م). (حوايل التاريخ بأبي ُعرف يوناني مؤرخ هريودوتس: 5

٢٦ب.م). حوايل – ٥٨ق.م (حوايل اليونان علماء من جغرايف عالم 6
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حريٌة به لهنَّ يكون خطيٍّا عهًدا زواجهن يوَم معه يطلبن ما القوة من فيها النساء سلطان
يُصبَن َسَواِحر البقعة تلك يف يوجد يزال ال واليوم أيام، أربعة كلِّ يف واحًدا يوًما مطلقة

. ملصلحتهنَّ إال رجولتهم سابق إليهم يُِعْدَن فال بالعجز الرجال
مرياثَهم البدويون أولئك به يَحُرصُ الذي بالوجه الغرام يف الحرية هذه أمُر ويوكِّد
أن إىل يُطمأَنُّ «ال عربي: كاتٌب يقول البدويني أجمل هم الذين البشاريني وعن اإلناث، يف
فيَحِرمون أصحُّ األخت أو بالبنت البنوة أن يرون وهم األم.» إىل يطمأنُّ بل األب، هو الزوج
من فيهم جدال ال ورثًة إياهم عادِّين أَخَواتهم أبناء أو بناتهم أبناء سبيل يف اإلرث أبناءهم
إىل ِسنَّار آل ملوك لدى العرش وراثة يف الحقَّ تعنيِّ كانت التي هي واألمومة الدم، ناحية

سنة. مائة منذ اآلل هؤالء انقراض حني
القرن أو الشوك شكل عىل ُغصنًا يقلِّم وهو عام، كل يف مرًة أراضيَه ر يطهِّ والبدوي
الغصن ذلك إليه ويُدِخل آخر ُغصٍن يف ثَْقبًا ويحدث نُوف،7 السُّ ذي الوقد» «شجر من
العشب إشعال يف فيستعمله ويحرتق ن يدخِّ الذي الغبار من رضٌب يتكوَّن حتى املشذَّب
يف النمر يفكِّر وال الظباء، فتفرُّ ساعة نصف يف السهب تعمُّ والنار الريح، باتجاه اليابس
الحرشات وتغدو ملجأٍ، عن األفاعي وتبَحث حياته، إنقاذ غري يف النمر يفكر وال فريسته،
الطري، من إليه يصل ما الباز ويتصيَّد للَوْروار8 ُطْعَمًة بشجرياٍت االعتصاَم تحاول التي

أرساًال.9 هب السُّ من يَهُرب يشء وكلُّ
َمْرُجه. ر تََطهَّ فقد الرِّضا، بعني الحريق إىل يَنُظر وحَده والبدوي

الورق. من املجرَّد العود وهو السنف، جمع السنوف: 7
إىل لونه يميل طوق، عنقه وتحت حمرة رأسه قمة يف أسوده املنقار طويل الرجلني قصري طائر الوروار: 8

طويلتان. ريشتان ذنبه وسط ويف الزرقة، إىل أخرض وسائره الصفرة
يشء. كل من الجماعة وهو الرسل، جمع األرسال: 9

228



الرابع الفصل

النيل أن إىل معه نذهب أن أمكننا قديٌم عربيٌّ عاِلٌم به نََطَق َمثٍَل بَحْرفيَّة نَتَقيَّد لم إذا
من شهرين ويجري واملناقع)، والجبال الِبكر (الغاب الصحراء من أشهٍر أربعة يَجِري

اإلسالم. دار من واحًدا وشهًرا الزنوج بلد
عن أنفسنا يف ونسأل السودان»، َصنََع حينما الرحمن «ضحك يقول: العربي واملثُل
عىل يشتمل بنفسه قائٌم عاَلٌم السودان ألن وذلك أجله؛ من َضِحَك الذي السودان ِقْسم
خالل ومن الصحراء إىل االستوائية الغابة من يمتدُّ والسوداُن زاهرٍة، وأخرى كئيبٍة نواٍح
عىل ويشتمل مساحًة، مراٍت خمَس فرنسة يَعِدل والسوداُن الرشقية، الشمالية أفريقية
ويف االختالف، أشدَّ مختلٌف طابٌع السودان يف واملطر وللنيل اآلدميني، من ماليني ستة
منطقة خال وسهٍل تالٍل بلَد ليغدو رويًدا رويًدا يهبط ثم مرت، ألَف السودان يرتفع الَجنوب
الغرب، من وجزءٍ والرشق الجنوب من السودان حول الجبال وتحفُّ الربكانية. دارفور
مختلفة أدواٍر يف األمطار لحكم ويخضع الحبشة، نحو أي الرشق؛ نحو السودان ويرتفع
واإلنسان. والنبات الحيوان يف مطابقٍة أية السودان يف تجد ال ولذا االرتفاع؛ حسب عىل

يف مٍرت ونصف مرتٌ املاء من وينزل سنويٍّا، املناقع منطقة يف مرتٌ املاء من وينزل
الشمايل العرض من عرشَة الثامنَة الدرجة بني فيما ماءٌ ينزل وال سنويٍّا، الخرطوم
حيث الخرطوم، عرض وعىل الرسطان، دائرة َجنُوب ويف تقريبًا، بَربََر بعد أي والقاهرة؛
بني املطر ينزل ، األحرَّ يربِّد الصاعد الهواءُ وحيث املوسمية الرياَح يَِقف الشمس َسمُت

األثناء. تلك يف حدٍّ أقىص إىل ره وتأخُّ السمت ذلك لتقدُّم وأغسطس يونيو
الجنوب؛ ويف نْط، والسَّ والُعلَّيق والطَّْرفاء الكأل تُنِبت خفيفة صيٍف أمطار هي وتلك
منفصٍل غري موسمان لألمطار يكون طان، َ الرسَّ دائرة من البعد كثريِة مسافٍة عىل أي
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شهر ويف وأغسطس، مايو بني ا تامٍّ الجفاف ويكون بَيِّنًا، انفصاًال اآلخر عن أحُدهما
تركية. ام َحمَّ يف أنه اإلنسان إىل فيَُخيَّل بلٍل من األرض يف ما الشمس ف تَُجفِّ سبتمرب

تقريبًا، أسوان إىل الخرطوم من يمتدُّ السودان من جزءٍ غريَ النوبة بالد وليست
عيَّنَت التي هي األوروبية والدوُل حلفا، وادي حتى للسودان التابعة العليا نوبية وتمتدُّ
والرمال الرياُح وتسرت الجهة، هذه من القارَّة جميع عىل الصحراء الشتمال الغربيَّ الحدَّ
يف الفرنسية األمالك عن اإلنكليزية لألمالك فصًال طويلة مسافاٍت عىل األوتاد من ُغِرز ما

الواحد. الصحراء عالم
كوش، اسَم حلفا وادي فوق الواقعة البقعة عىل والتوارُة هم يُطِلقون املرصيون وكان
كردفان غري نواحيها من نعرف ال واليوَم إثيوبية، اسم عليها يطلقون الرومان وكان
ظلَّ السودان شمال أن أيًضا يعرف والعالم طويل. زمن منذ واملطاط الذهب تصدر التي
بدٍم مني املطعَّ والحاميني الساميني وأن عَرش، الرابَع القرن يف فأسلم كثرية قرونًا نرصانيٍّا
وحافظت الجنوب، يف يقطنون حاميٍّ بدٍم املطعمني الزنوج وأن الشمال، يف يَقطنون زنجيٍّ
— الخرطوم شمال يف الواقَع السودان قسَم بها ي نُسمِّ التي املنطقة وهي — النوبة بالد
الشمال حضارة تَنفذ ولم األجانب، َغَمَرها التي مرص محافظة من أحسَن عاداتها عىل
سلطاَن الفرتة تلك يف النوبة بالد وعانت الحارض، العرص ويف األزمان أقدم يف إال فيها
األوروبيني قبل ِزنجبار اكتشفوا والذين األحمر البحر ومن الشمال من أتوا الذين العرب

قرون. بعدة
دائًما، صالًحا للمالحة صالٍح غري ألنه ؛ التاريخيَّ البقعة تلك تطوَر النيل وَعنيَّ
جميع حاولت وقد األول. ل الَّ الشَّ عند أسوان يف املتوسط البحر حضارة عمل وينقطع
طول عىل قوارب يف النيل منابع شطر وجوهها مولِّية املساقط تجاوز أن املتمدنة السلطات
الفاتح عبََّدهم الذين البالد أبناء أنني وبني يَاط السِّ وَرضِب الحراب بقوة وذلك ِضفافه،

عيل. محمد عهد إىل الفراعنة عهد من
صنع من التوحيد وهذا الكبري، البلَد هذا د يوحِّ أن سنة مائة قبل أحٌد يَْسِطع ولم
آثار غريُ يبَق ولم ا. تامٍّ تحقيًقا ق ويُحقَّ أمره يوطَّد أن قبل عليه يُقَىض أن ويمكن عرصنا،
داخل يف ممالك قامت وقد األوسط، النيل يف القديمة القرون رجال َصنََعه مما وضيعٍة
أكثَر السهب يَرُقبوا أن امللوك يستطيع ال وحيث مجاًال، للسهب الغاب حت فسَّ حيث البالد

إذن. السهوب يف كالهما والزرائف امللوك فيشرتك الزرافة، تستطيعه مما
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دارفور َمَلَك من ومنهم األزرق، والنيل األبيض النيل بني ما َمَلَك َمْن امللوك هؤالء ومن
يَختِلفون وكانوا قليًال، إال اآلخرين أمر من يَعِرف ال منهم كلٌّ فكان األبيض، النيل عىل
عرص يف مملكة الفونج ويقيم عبوره، يتعذَّر نهٍر غري ببعٍض بعَضهم يَرِبط فال ولغًة دينًا
ويذكرهم قرون، ثالثة العليا نوبية من بقسٍم فيحتفظون دفنيس2 وليونار رسفانتس1
أن املحتمل ومن العرب، وبالِد بغداَد من علماء عىل بالطهم اشتمال من كان ِلَما التاريخ
لنسوته غرفًة وثالثني ثالثًا شاد الذي الظريف العميلِّ امللك ذلك أمَر األسطورة تتناول
انزوى ثم املعز من و٣٦٥ الجعة من كبريًا مقداًرا قرصه إىل جلب والذي والثالثني، الثالث
والحقُّ يوم. كل يف واحدة مرٍة سوى وزيره عليه يدخل أال عىل كاملة سنًة مسرتيًحا فيه
نصف غريَ الحكم بشئون يقوم ال فكان عَرش الثامَن القرن يف عاش الذي — امللك هذا أن
وأُسِقط الفاتحني، أسالفه من حاًال أسعد شعبَه جعل — ساعًة وعرشين أربٍع من ساعٍة
،١٩١٦ سنة إال النسب الالصقو وارثوهم يَِغْب ولم ،١٨٠٠ سنة حوايل امللوك هؤالء
نخيٍل، تحت الرتتيب َحَسنَة بأكواٍخ األزرق النيل عىل الواقعة ِسنْغا يف ذراريهم وتعيش

بَوقار. إليكم القهوة يقدِّمون أقوياء مللوٍك ساللٍة بقايا هم الذين وهؤالء
أهميَة فاتٌح مرصيٌّ أمريٌ ويعرف قرٍن، منذ السودان عاصمَة بسيٌط مخيٌم ويصبح
املوجودة الجزيرة شكل بسبب الخرطوم يه فيَُسمِّ عنده النيالن يلتقي الذي املكان هذا
األبيض النيل وبني بمَصبِّه النيل منبَع يصل الذي الخطِّ عىل الخرطوم وتقع هنالك،
عليه، قيامها عدم عند حتى نظَرنا مكانُها ويقف النهر، مركَز فتَُعدُّ األزرق النيل ومصبِّ
االستوائية الحدائق تصل وهي السهب، حدود إىل الخصيبة النيل ضفة من الخرطوم وتمتدُّ
يف تجمع التي الطرق جميُع تلتقي وبها أبدعها، الذي النهر خيال وفق الصحراء برمل
الجرسين إنشاء قبل — والتجار الحجاج ألوُف وكان املحيطني، البحرين بني العرض ذلك
إىل وااللتجاءَ التَّبَع من اإلفالت محاولني راجني ضارعني هنا يعربون — طويل بزمٍن
إىل كردفان من سيقوا من بُِعَث ولو العبيد، أشباح جميع نََهَض ولو القريبة، الصحراء
الذهب كدِّس ولو كثرية، أسابيع َعرُضهم لدام املنيعة العرب بالد يف فهلكوا األحمر البحر
، الرِّقِّ وإبطال البالد إغراق إىل فيؤدِّي النيل يسدُّ جبٌل منه لقام اسوهم نخَّ ربحه الذي

َعَطًشا. مَرص موِت مع ولكن

.(١٥٤٧–١٦١٦) مشهور إسباني كاتب رسفانتس: 1

.(١٤٥٢–١٥١٩) الطالينة متفنِّني أشهر من دفنيس: ليونار 2
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تقوم األزرق، النيل ُشْعبَتَي وبني األخوين، عناق النيالن فيه يتعانق الذي املكان ويف
تدور وهنالك والفواكه، الُخَرض فيها فتنبُت نَِخيل، ذاَت الظل وارفة3 خصيبة جزيرة
والزوارق الحديدية الخطوَط تََرى وهنالك أيامنا. يف حتى الِحْرس من بالقرب الناعورة4

عرصنا. آيات هي التي والطائراِت البخارية
يُْخِصبها البيض النيل عىل واقعٍة أرٍض أول هي الخرطوم من القريبة توتي وجزيرة
أياًما عظيمات بَْوباٍب وأشجار باسقاٍت5 نخًال النواعري مئات وتَسِقي األزرق، النيل ِغْريَن
يمثِّلون عاِلني وموظفني لحكام رائعٍة حدائَق يف النباتات هذه فتنتصب وقرونًا وأعواًما
ُمحكمة َمَراٍق وهنالك الراحة، وسائل عىل املشتملة الحجرية وبيوتهم قصورهم يف إنكلرتة
يبدو ال الذين السودانيني فإىل والسوريني اليونانيني إىل الكبار أولئك من تَهِبط الدرجات

مطلًقا. البالد أصحاب أنهم عليهم
الجرس ومن النيلني ملتقى من وبالقرب البساتني، تلك فيه تنتهي الذي املكان ويف
حيواناٍت غري تحتوي فال كبري بذوٍق قة املنسَّ الدنيا حيوانات حدائق أطَرَف تجد الثاني
األسد أمام ودالًال ظرًفا وتُبِدي خائفٍة غريَ هادئًة هنالك الغزالن وتَُجول السودان، من
أبو بجانبها ويَُرى هذه، األسرية الصيد حيوانات إىل مغموًما قضبانه وراء من ينظر الذي
فوق َعُصوٌف َجَمٌل ويجوب البالشني، وتغتسل الكراكي وتَِميس بمشيه، املضحك مركوٍب
ذلك جميع كان لو كما خفيف، حاجٍز خلف صغريٌ ماءٍ بقُر الورديَّ فمه ويَفَغر العشب،
َعْرًضا ذلك كان لو وكما الحديقة، ِسياج خارج طليًقا يطوف الذي عن ضارٍة غري ُصَوًرا

َحْرب. من بدًال جميًال
هؤالء أمور يف واملتخصص والحيوان لإلنسان املحب الحديقة مدير يصل وعندما
يعلمه ِلَما ظهره يف خفيًفا نطًحا الغزال فيَنَطحه جهٍة، كل من الجميُع إليه يُهَرع األحياء
أنعم ما إذا واملرء ، كالهرِّ قفصه بقضبان الفهد ويتمرَّس6 بالطعام، جيوبه امتالء من
ماليني عن نفسه يف سأل املحظَّرة،7 أو املؤنَّسة حيواناتها مع رة املصغَّ أفريقية يف النظر

واتََّسع. امتدَّ الظل: ورف 3

نواعري. عىل وتجمع دائرة عىل مركبة وقواديس كبري دوالب قوامها املاء لرفع آلة الناعورة: 4
باسقة. فهي وطالت أغصانها ارتفعت النخلة: بسقت 5

به. احتكَّ باليشء: تمرس 6
للمبالغة. والتشديد الحظرية، يف حبسه الحيوان: حظر 7
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يف يشتغلون ال ُعمَّ إىل الفطرية الحياة َدْوِر من فينتقلون يَُدرَّبون الذين السبعة األهايل
ال إنهم يقول أن غري من مصارَف وموظفي معلمني منهم ويجعل ُميَاَوَمًة8 القطن حقول

همجيًة. الحديقة تلك حيواناِت يَعِدلون يزالون
أكرب هي التي األهلية ُدْرمان أم مدينة تقوم األبيض النيل من اليرسى الضفة وعىل
سيٍف9 عىل سنة خمسني منذ درمان أم وتُبنَى مرات، ثالث الربيطانية الخرطوم مدينة من
األسوار مهدَّمة وهي األحمر، اآلُجرِّ ذاِت الخرطوم ملدينة مواِجهًة بيضاء قلعًة فتبدو خاٍل،
من هي التي املدينة هذه عىل — ذلك عن عوًضا — يتهافت السود جمهوَر ولكن اآلن،
يَشَغلون سنة ثالثني نحو منذ كانوا أنهم مع ُطوًَّعا السود يظلُّ وهل أفريقية، مدن أكرب

األخرى؟ فة الضِّ عىل القائم الُغوطيَّ الَقْرص
حقوِل سوى يف مثَله تأتي ال بما الشمس تُِشعُّ بالسكان الزاخرة الواحة تلك ويف
دين كاملنجِّ الِحَرف وأرباِب الصنَّاع من بجمهور تَِعجُّ وشوارَع ُطُرًقا يغمر والنُّوُر الجليد،
الرسوج، إىل المعًة مسامريَ ويُدِخلون األلوان، مختلف جلٍد من وسائَد يَِخيطون الذين
الذين وَّاغ وكالصُّ املسلوخة، أصابعهم بني َمَراِزب10 عىل يَكِبسون الذين ادين وكالحدَّ
الخيل تجارة وتتم به، الرُِّبيَّات11 يَِزنُون ميزانًا رافعني دقيقة أكواًعا بالفضة يُِحيطون
اإلنسان ويتسابق النهر، ة ِضفَّ عىل ع12 ُ والرشُّ الزوارق وتُبَاع املدينة داخل يف والحمري واإلبل
تجاٍر ورءوَس بها معتنًى أعراٍب وذوائَب13 وطرابيش، عمائم وتُبِْرص اخ، َ الرصُّ يف والحيوان
أسواق ويف اللحم عىل يَُرى كالذي بذُباب مستوًرا اًما شمَّ وتُبِرص محلوقًة، املرصيني من

الضخم. للشمام املشابهة الضأن

باأليام. عامله ياومه: 8
الساحل. السيف: 9

حديد. من العصية وهي املرزبة، جمع املرازب: 10
معروف. نقد الربية: 11

معروف. وهو الرشاع، جمع الرشع: 12
الرأس. مقدم يف شعر وهي ذؤابة، جمع ذوائب: 13
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بُُسٍط بائعي وتبرص يَنِْحبون، وآخرين يَِصيحون وأناًسا 14 انًا وقسَّ أوالًدا وتبرص
وتبرص وُمَكارين،16 وسائقني وموظفني ومشعوذين شيوًخا وتُبِْرص 15 مواخريَ، وأصحاَب
ِهيًفا ويونانيني اللون زيتيِّي وتبرصسوريني األلوان، كثري ريٍش مع السمرة شديدي زنوًجا
وتبرص حريريٍّا، أحمر لباًسا مرتدين ِطواًال كردفانيني وتبرص استعمارية، ثيابًا البسني
حمٍر وحواجَب دة مجعَّ شعوٍر ذوي وتبرصِخالسيِّني17 للبيع، ِفراءً حاملني مربوعني ُفْرًسا
رشيٍف أبناء من أو سنة ألف قبل إسكندري أمرٍي ساللة من كانوا لو كما ُقنٍْو وأنوٍف
ُمِصمٍّ َصَخٍب بني بيٍض ضيقٍة شوارَع يف الجمع هذا جميع ويَزَدحم معارص، إنكليزيٍّ
يستطيع حتى حديدية أعصاٍب ذا يكون أن من َام الرتِّ لسائق بدَّ وال نَِتنٍَة، خبيثٍة وروائح
وخارًجا. داخًال بالركاب املثقلة مركبتَه — حادٍث غري ومن الجرس، يَُدق وهو — يقود أن
— َسَحاب ذات غري سماءٍ من األمواج عىل أشعتَها الشمُس تُلقي حيث — وهنالك
يَْسَمع وهو عاٍر، صبيٍّ عىل ومعتمًدا عًصا عىل متوكِّئًا الرَِّصيف عىل ببطءٍ يَِسري شائبًا ترى
يف ما أروع هو الذي النُّوَر، َحَرَمه البرص، منه نََزَع هللا أن غري بهم، يشعر وهو إخوانه،

أفريقية.

القسيس. جمع قسان: 14

والدعارة. الريبة بيت وهو املاخور، جمع املواخري: 15
الدواب. مكري املكاري: 16

وأسود. أبيض أبوين من الولد الخاليس: 17
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أمام جالسني ونساءٍ رجاٍل وبني ِبيًضا، ُسَرتًا البسني َخَدٍم بني بباريَس، صغرية قهوة يف
ُقنَان3 ذََوا رجالن يقف صاخٍب، حاٍك2 من الرغم عىل يتخاطبوا أن محاولني جعٍة َقْعِب1
الطويل لذيلهما ا مدٍّ كثريًا يان ويتلوَّ الِبْليار لعبة ويَلَعبان معلَّق أخَرض مصباٍح نور عىل
أو — َجَمَعا الوسطى الطبقة أبناء من اثنان فهما غرو، وال الناعم. األخرض البساط عىل
املنضدة4 عصابة نحو بيضاء كرًة صامتني اآلن فيدفعان بأرسه النهار يف نماذج — دا نَضَّ
تلك يف — العاَلم ويف القواعد. بعض َوْفَق أُْخَرينَْي كرتني تََمسَّ لكي باملطَّاط؛ املطلية
تلك املاهرين املساملني الناس من آالٍف بضعُة يلعب واألنديات،5 الَقَهَوات يف — الساعة
عىل َوْقًفا لُعبته تََرى قرون أربعة منذ إيطالية يف الِبليَار اخرتاع من كان ما وعىل اللُّعبة،
لعبة يلعب ُجمهور عىل كثرية ٍة دقَّ من هذه والرأس الذِّراع لعبة تقتضيه ملا وذلك أقليٍة،

برأسه. الورق لعبة ويلعب بذراعه ْولجان الصَّ

البسيط. الضخم القدح القعب: 1
الفونوغراف. الحاكي: 2
القميص. كم القنان: 3

بالطاولة. املعروف وهو قوائم، أربع له يشء املنضدة: 4
النادي. لجمع جمع األنديات: 5



النيل

ى األخرضيضحَّ الِبساط عىل الرجالن ذانك يدحرجها التي الثالِث الُكَرات هذه ولصنع
ثماني يُْعَمل عاَجيْه ومن ، االبتدائيِّ العالم جبابرة آخر هو الذي الدنيا حيوانات بأقوى
تحت قميٍص أكماِم ذوي رجاٍل ستة أو بليارات ثالثة ز يجهِّ ما أي كراٍت؛ عُرش أو ُكَراٍت
يعملون الرومان كان (وقد العاج هذا من تُصنَع التي األخرى األدوات وأما أخَرض. مصباٍح
ِبيَاٍن وأصابَع ومساطَر شطرنٍج وِقَطع ومراوَح أمشاٍط من وذلك صناعية)، أسنانًا منه
زينٍة أدواِت سوى فليست مصنوعات، نَُفاية سوى فليست ذلك، إىل وما ِمَظالَّ ومقابَض
َصَالبة من للعاج ما لها مادٌة للكرات يوجد كان وما بها، غريها استبدال يسُهل وَلِعٍب
حتى والنساء الثمني. الخشب أو القرون من األخرى األدوات صنع يمكن كان حني عىل
استعمال عىل ُحِملن فلما سوٍد، أصابَع عىل البيض بأيديهنَّ يرضبَن ُكنَّ عَرش الثامَن القرن
أفضُل البَيَان يف العاجية فاألصابع املوسيقى، اقتضته صالح ألمر خضعن بيض أصابَع

غريها. من
كانوا ما وكلُّ له، الفيل جهَل ذلك يَجَهلون النيل ضفاف عىل الفيل صائدو وكان
كل من جميلًة أشياءَ قواربهم ويف جمالهم عىل يَجلُبون َْك والرتُّ العرب أن هو ونه يُبِْرصُ
ما الحارضة الساعة حتى الزنوج يَعرف وال منها، بدًال الفيل عاج غريَ يَطلُبون فال نوع
السياط لصنع يصلُح الذي املاء بقر جلد عىل العاج لون يفضِّ الِبيض كون يف السبب هو
النباتات بعض ُعَصارة عىل أو نحتها، يسهل التي الكونغوني قرون عىل أو والرسوج،

َهام. السِّ بها تَُسمُّ التي
العاج، لسوى يكرتث ال ولكنه أيًضا، املوادَّ هذه الزنوج من يأخذ األبيض إن أجل،
احتياطيٍّا عاًجا فَطَمَر الَهَوس ذلك عىل اطََّلع قد أبوه كان دنكاويٍّا رئيًسا أن يروى ومما

الدنيا. سيَد نفسه ا عادٍّ لذلك ثمٍن من يود ما ينال هذا ابنُه فصار النيل ضفة يف
ال حقوله، خرَّب إذا إال يصطاده ال وكان نادًرا، إال الفيَل يصطاد ال الزنجي وكان
يستعمل وال رسيًعا يتََصدَّع فكان العاج وأما مناًال. أسهَل املاء بقر دام ما لحمه أجل من
فال والتمساح، والنَِّمر األسد خالف عىل هو — ذلك مع — والفيل البقر. لشدِّ أوتاًدا إال
والنُّباح. بالرصاخ الزَّرع من بطرده األحيان بعض يف فيُْكتََفى الحيواَن وال اإلنساَن يهاجم

يًرا. رشِّ ليس وإنه الغالب، يف ذكيٌّ الفيَل إن الزِّنجية: األقاصيص وتقول
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الرجل َوَوَلُع امللوك، بعض ِقبَل من إال للزينة يُتََّخذُ ال — طويًال زمنًا — العاج وظل
شمال يف قرون منذ وذلك ُمهمة، تجارٍة موضوَع الفيَل َجَعَل الذي هو بالعاج األبيض
يُْعَرض كان وما األعىل، النيل يف سنة مائة منذ وذلك «الرتكي»، وصول منذ أي الخرطوم؛
الفيل، صيد عىل اإلقبال إىل أدَّى فقد العاج من عوًضا وبنادَق َخَرٍز من الزنوج عىل

إليه. أسلحتَهم الناس جميُع ه فيوجِّ تقليديٍّا» «عدوٍّا الفيل ويُضحي
والهول. بالحيلة إال وأذكاها الحيوانات أقوى من يدنو أن اإلنسان يستطيع وال
الحيوان هذا عىل ويُجِهز األفيال بثَْلط6 ويَسرتها املاء، بجانب أرشاكه يَنِْصب واإلنسان
ويتقدَّمون ويَحِرقونه بالسهب الرجال ألوُف ويُِحيط بالِحَراب، السالح من العاطل
الناس مئاُت الفيَل ويُطاِرد اللهب، أعماه الذي الفيل يَضطرب أن إىل الدائرَة ويُضيِّقون
هذه وتمزِّق أشجار، يف ُمستَْخُفون زنوٌج بنبالهم يَرِميه حيث إىل الفرار عىل ويحملونه

األمر. نهاية يف يهلك حتى بََدنَه النبال
الذين هم — الخرطوم جنوب يف الواقعة باملنطقة ويقيمون — وحدهم والبََقارة
املتني الخيزران من برمحني مسلحان اثنان يخرج النوبيني هؤالء ومن بنبل، يحاربونه
راكبًا أحُدهما ويُثِريه عاًجا أحسنها عنها ويعزالن الفيول جماعة نحو فارسنْي ويعدوان
راكًضا ويرجع نجالء طعنًة برمحه الفيل بطَن ويطعن األرض إىل اآلخر ويَثِب حصانه

الوسيلة. تلك مثل إىل بالعودة الرصاع إتماَم لرفيقه تارًكا
يف الرسور أصوات ودوَّت مكامنهم من الرجال َخَرج رصيًعا البطل الفيل َخرَّ ما وإذا
بُْعِد عىل كرات تسُع وستتدحرج ثقيلني، أبيضني رائعنْي عاجنْي باغتنام ابتهاًجا السهب

ُقنَان.7 ذوي رجال ستة وأمام ُخْرضٍ بُُسٍط وفوق هنالك، من األميال ألوف
تلك يف الوقاية بوسائل الرائعة الطُّْرَفة هذه الطبيعُة وحبَت الفيل، ذَبُْح ويصعب
بلوٍح امَلنَعة من بََلَغ قد تجده األفريقي الفيل ِدماغ إىل فانظر الخصوص، عىل القارَّة
عندما أي رأسه؛ َرْفِع عند القذيفة معه تَزَلق ما العليا سية ْ الرضِّ جذوره فوق واقٍع عظميٍّ
تُْطَلق التي القذائف وتستقر ، العدوَّ ومواجهته استفزازه حني الطبيعيَّ الوضَع هذا يأخذ

روثه. أي الفيل؛ َرِجيع الثلط: 6
القميص. كم القنان: 7
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مرت نحو تَرَسخ التي العاج ُجذُور توجد حيث الثخينة والَغَضاريف8 العظام يف مجانَبًَة
شجرًة. واقتالِعه َعتََلًة9 العاج اتخاذ وقَت بالجهد وقياًما الرأس التِّزان حفًظا عمًقا

العظيمتان، وأذناه األَْزَور10 ظهُره ويساعد ، الهنديِّ أخيه من أسمى األفريقيُّ والفيل
وِقحُفه11 املحدَّب وجبينُه نصبهما، عند ذُْعًرا وتوجبان خفضهما عند ُعنَُقه تَسُرتان اللتان
وتَعِدل أمتار، ثالثة عىل الِفيَلة من الذكر ارتفاع ويزيد فيه، الدفع قوة زيادة عىل النافر
الهنديِّ الفيل عاج من أقوى األفريقي الفيل وعاُج ، الهنديِّ الفيل قامَة منها األنثى قامة
تَْجتَثُّ السودان ويف للورق، 12 رمٍّ وكثريُ لألعشاب َقْرَطَمٍة قليل األفريقي والفيل بدرجاٍت،
وبأن كعتٍل عاَجه بعضها يُدِخل بأن وذلك مرتًا، ثالثني ارتفاعها يبلغ أشجاًرا األفياُل
مواجهًة األفريقية الفيول تُقتل ال ولذا بالخراطيم؛ األشجار أغصاَن اآلخر بعضها يجتذب
سيالن، غابات يف الهندية الفيول من الطليق السهب يف بأًسا أشدُّ وألنها ذلك، لسالحها

مستمرٍّا. إطالًقا عليها الثقيلة النارية العيارات بإطالق ذلك مع تدويخها ويُمكن
التماثيل يف كما الجمال هذا ويبدو شكًال، الهندي الفيل من أجمل األفريقي والفيل
يف نظريه تََرى ال كامٌل كلٌّ وأذنيه وخرطومه السوداني الفيل رأس من ويتألَّف املرصية،
وزنًا، الحيوانات جميع أثقل هو الذي الحيوان هذا رشاقة مثَل تَِجُد وال ، الهنديِّ الفيل
كالرجل ويَِسري ْخمة الضَّ قوائَمه فيُهزُّ صٍرب، وقلِة هياٍج عن الَجْول إىل الفيل هذا ويَِميل
ة الِخفَّ عنواَن الفيل كوُن القول وُمجَمل أعصابه، سيَد بقائه مع سواه عىل يَثِب الذي

كالولد. والِفتنة
السود من بمئاٍت محاًطا تراه واآلن السهب، فوق مطروًحا ميتًا الفيَل تََرى واآلن
تاريخ وعىل بَْسب13 والسَّ ْهب السُّ تاريخ عىل جلده تََكرُّش ويَُدلُّ وعاَجه، لحَمه يرتصدون
لو كما ساملٍة ُمْلٍس أماكن عىل مشتملٍة جغرافيٍة خريطٍة مثُل وهو والحرشات، الزوابع

شائب. رجل نَفِس عىل كانت

رخص. عظم كل وهو الغرضوف، جمع الغضاريف: 8
الحائط. بها يُْهَدم حديد من الضخمة العصا العتلة: 9

األعوج. األزور: 10
الدماغ. فوق الذي العظم القحف: 11

وأكله. بفمه تناوله رمه: 12

املستوية. البعيدة األرض السبسب: 13
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ويف متماثلني. غريُ ولكنهما َفِمه، من األَْحَجنان15 األبيضان َلبان14 السَّ يُنَزع وأخريًا
أحيانًا يَُرى ومما اليمنى. اإلنسان َكيَِد اآلخر من استعماًال أكثَر العاجني أحد تجد الغالب
من رضٍب إحداث عن أسفرت قذيفٍة أو حربٍة إلصابة نتيجًة العاج يف كٍرس وجود
الخارج إىل الداخل من َحَلَقات قرٍن، من أكثَر يف نُُموِّه، من يََقُع ِلَما والعاج امُلَقْرنَصات،16
والتحليل النَّْقُد ويَُدور واحدة، وتريٍة عىل لونًا، وال طبقاٍت، فيه تُبِْرص ال الشجر، يف كما
هنيهة منذ الفيل كان وإن هالكه، بعد عظيم رجٍل حول يدور كما القتيل الفيل َحْوَل

َحيًَّة. مجموعًة ذلك قبل الفيل كان وإن منسجًما، قياًما قائًما
يطالب فالرئيُس األربَع، الفيل قوائم الزنوج يَقَطع — الحال ويف — ذلك أثر وعىل

الِخداع. َخْشيََة بالعاج يطالب كما بها
َجَمَع كما الفيل عاج من حقيقيًة كنوًزا األعىل النيل يف الزنوج ملوك من كثريٌ وَجَمَع
وقد القديم. النوع هذا من العاج من املائة يف ثمانني تَِجد واليوم الذهب. من كنوًزا أسالُفهم
يعدلها ال ما اإلتقان من بََلَغْت تركيبيٍة موادَّ من كراٍت ُصنِْع من حدث ِلَما العاج طلب َقلَّ
قيمتها. عىل فحافظت القايس، الغربية أفريقية عاج من املصنوعة الكرات سوى متانًة معه
أماكِن اكتشاف منذ — والراديوم األملاس تجارة نُظَِّمْت كما — العاج تجارة نُظَِّمت وقد
من عظيمًة مقاديَر اإلنكليز ادِّخار ومنذ بالطائرة، األعىل النيل يف الكبرية الفيل جماعاِت
العاَلمية األسواق صارت ومنذ يُقتل، فيٍل كلِّ عن جنيًها خمسني رضيبَة وَفرِضهم العاج

العاج. ثََمَن تَرُقب
ويُبيَّض وَحبَّته وكثافته ومتانته لونه حسب عىل العاج يَُصنَّف أَنِفْرس17 سوق ويف
٤٥٠ عاجان ويَِزن الطبيعة، يف الناصع األبيِض لندرة البيان أصابُع منه تُصنع الذي العاج
وتُصنَع بهما، يَصنع ماذا يدري فال ُعْرٍس هديَة جورج امللك إىل فيقدَّمان إنكليزيٍّا رطًال
ومقابَض أسورٍة إىل النفايات هذه وتُحوَّل وعاء، يف نفاياته وتُلَقى العاج، من الكرات

للطعام. صالح وُهَالٍم18 َجَالءٍ ومساحيَق عٍة مرصَّ وأدواٍت

قهًرا. يُْؤَخذ ما السلب: 14
األعوج. األحجن: 15

املتدليات. :Stalactites املقرنصات 16
مشهور. بلجي مرفأ أنفرس: 17

غروية. مادة الهالم: 18

239



النيل

األعىل النيل َمِلُك وليس جنيه، مليون ثمنه عاًجا الحارض الوقت يف أفريقية وتُصِدر
النيل يََر لم الذي بلندن املصانع أحد مدير من وضًعا أحسَن عاٍج ألَف يَْملك الذي الزِّنجيُّ
َمخزنه يف يملك أنه — قوائم من لديه وبما كرسيه، عىل جالس وهو — يريكم والذي َقطُّ
هذه من فيل وكلُّ ذلك، لنيل فيل آالف ثالثُة أُهِلك وقد منوَّعٍة، بليار كرة ألَف ثالثني

ذلك! املدير من وأقوى أجمل الفيول
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كما السودان، ونشوء الحديث النيل تاريُخ كان وما اإلنسان، صيد إىل الفيل صيد يتحوَّل
ألوٌف اآلدميني ومن الِبليَار، اخرتاع لوال املعروفة بحالهما ليبُدَوا الرقيق، تجارة عيَّنتْهما
وذلك آخرين؛ أناٍس لدى — ِخصيانًا أو — أَُساَرى فغدوا فردوسية حياًة يقضون كانوا
ِبساٍط عىل كرات ثالث إىل يحتاجان كانا ُقنَان ذََوْي الوسطى الطبقة أبناءِ من رجلني ألن

أخرض.
فيُعطيه السودانيُّ ويُفتَن ، زجاجيٍّ بلؤلٍؤ يقايض أن عبقريٍّ لتاجٍر يَعنُّ األمر بدءِ ويف
تساوي التي الآللئ كانت وهل ا؟ ِغشٍّ هذا كان وهل كبريٍة، آللئَ خمسِة مقابل يف فيٍل عاَج
تكن أفلم جنيه؟ مائَة تساوي كانت التي الحقيقية الآللئ من جماًال أقلَّ دوانَق عرشَة
روعة وهل َرر؟ الدُّ ُقلِّدت كما ممكنًا الحال يف تقليدها صار ما خياليٍّا أمًرا البليار ُكَرة قيمُة
أكثر هو ما اللطيفة العادية الحجارة من تَِجد قيمتَه؟ تقرِّر التي هي ندرته أم األملاس
عندما للهوى تابعٍة قيمٍة من َرر للدُّ يكون ما يالَحظ ومما األملاس. من النفوس يف تأثريًا

الزِّنجية. كالرََّقصات موزونة بحركات ملونٍة آللئ من قالئد البساٌت سيداٌت تقوم
الحجارة التماع بََهَره وقد ُمختََربًا، كان وإنما أُضحوكًة، الزنجي يكن لم إذن،
فيه وتَنتَبه الزيادة، فيطلب َمكَّاٌر عربيٌّ بها يَسَحره كان التي األلوان الكثرية والبُُزوز1
ويظل جاره، وُدَرِر كنزه بني ويقابل الَجنَّة، من َطرِده آيَة هذا ويكون املقايضة، روُح
الرائَع النسيَج، ذلك أو النسيج، هذا أصابعه بني ويقلِّب التاجر، صناديق أمام ساعاٍت

القطن. أو الكتان من الثياب وهو البز، جمع البزوز: 1
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ولكن اشرتائه، من له مناَص وال السالح، من أعزَل التاجر كان لو رسقته عىل يُْقِدم الذي
جديًدا صيٍد موكَب يُنظِّم حتى كبري وقٌت يَمِيض أن ويجب عاٍج، ذي غريَ عاد يشء؟ بأيِّ
كانت النيل ومياُه أمطاٍر، موسَم كان واملوسُم األفيال، من أنياب ستَة أو أنياب أربعة لينال
الكبري الباشا هذا إىل يقدِّم أن يستطيع وماذا الصيَد، تَُعوق كانت النيل وسواعد مرتفعة،

وعبيد؟ أنعام غري يملك ال فقريٌ زنجية قبيلٍة رئيس وهو
ينتظره، كان ما وهذا برأسه، التاجر ويومئ عبيد؟ بضعة عىل التاجر يضارب وهل
الدوام عىل العبيد إىل الِعَطاِش العرب إىل الحبشة سوَد قرٍن، يف أجداُده، يسلِّم أفلم
يُمكن َرَقابًة وال ا حقٍّ يَعِرف ال الذي البلد ذلك ويف إذن، رائعٌة الفكرة وتلك ويغتنوا؟
ارتفاًعا توجب ال الرقيق من أرباًحا وبزوزه آللئه مقابل يف ينال أن ببنادقه املسلَح التاجَر

العاج. أسعار يف
اغتصاب عىل الحني ذلك يقترصحتى وكان القبيلة، رئيس لدى جديدًة الفكرة وكانت
الحقول، أعمال يف الستخدامهم حربًا املغلوبة القبائل من — النساء سيما وال — الناس
أفريقية غرب سواحل يف تَُزاَول كانت التي الرَِّقيق تجارة أن بيد للنرص، ثمنًا ذلك وكان
وينترش تَُعاَرض، وال بعدئٍذ، الشواطئ هذه يف عليها ويُقبَل النيل، شواطئ تَْعِرفه لم مما
إىل محتاًجا كان آخر ورئيٌس هب، السُّ يف حريٌق بها يَُعمُّ التي الرسعة بمثل الَجور هذا
خوٍف، عن الحرب يريد ال كان ولكنه راعيًا، ثالثني وإىل الزراعة بأمور للقيام امرأة ثالثني
صديقه حظرية يف َمْزُروبني اآلدميني من مئاٍت بضَع ويبِرص َشيْبٍَة، عن أو بََالدٍة، عن أو

عبيد. ثالثة مقابل يف فيٍل عاَج عليه فيَعِرض العربيِّ
َحوََّلت الرشقي، يُِحبُّها التي املتقلِّبة وبوجوهها ، َعَرشَ التاسَع القرن يف واملعاوضُة
بني ِسباٌق وقع وهكذا عاٍج. تاجَر ليعود رقيق صائِد إىل ثم رقيق تاجِر إىل العاج تاجَر
فَعَقَد العرب، من تجاٌر بالخرطوم يقيم وكان األعىل، النيل يف الفيل وصيد اإلنسان صيد
أناًسا يشرتون وصاروا تنافسهم من مستفيدين القبائل رؤساء مع معاهداٍت التجاُر هؤالء
الثامَن القرن يف أملانية سواءِ يف إنكلرتة سلكتها التي السبيل مثل سالكني رعاياهم من
طريَق هؤالء أحد وَوَجَد لها! ضمري ال مبدعة نفوٍس عن تصُدر ممكناٍت من لها ويا عَرش.
حائًزا وباعهم عليهم فَقبَض مجهولني قوًما هنالك فاكتشف املناقع من املارََّة الغزال بحر
الطمع ولوال أيًضا، « الرِّقِّ «داَر أفريقية رشُق وغدا للحضارة! ممثٍل ورشف رائٍد رشف
اقتََحم وما الشمايلِّ، العرض من الثالثة الدرجة حتى السري عىل تاجٌر أقَدَم ما العاج يف

الزنوج. أهواَل وعانَى النيل مخاطَر
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متموِّيل أحَد — عليٍّا نسميه — شارٌد أو اٌق، أفَّ يُقِنع أن أحيانًا يَحُدث كان ومما
عيلٌّ ويُغِري أشهر، ستة بعد عاًجا صعفيها يَدَفع أن عىل جنيٍه مائة يُقِرضه بأن الخرطوم،
لؤلؤ من أرطاٍل مئاِت وبضع وقذائَف وبنادق زوارَق ويشرتي فيهم، املشتَبه من نفًرا هذا
تالريًا)، ١٥) ًما مقدَّ أشهر خمسة رواتَب أولئك من واحٍد كلِّ إىل ويَدَفع ، الزجاجيِّ فينيسية
ويردُّون حساباتهم، لتقييد ورقًة ويناولهم الغزو، من العود عند َدَفَع ما بضعف ويَِعُدهم
النيل منابع جهة إىل ديسمرب شهر يف ويَُسار الكتابة، يعرف الذي الوحيد ألنه إليه؛ الورقة
بضَع إليه ويُهِدي الرؤساء أحد يف الصداقة برابطة عيلٌّ ويرتبط نكا، والدِّ الشلك يقيم حيث
تلك يف قريًة ورجاله عيلٌّ ويهاِجم وأعدائه، جريانه محاربة إىل الرئيس هذا وينطلق بنادق،
الناَس ويقتاد ألسورتهم، أخذًا أيديهم ويقطع الزنوج أهلها بعض ويقتل ويحرقها األثناء
من يشءٍ مع حسناء فتاًة إليه م فيقدِّ الجديد األسوِد صديقه إىل ويعود واملواَيش واألوالد

املوايش.
ويأتي األرض من عاَجه ويُخِرج الِقطاع، من كثري أخذ يف رغبٌة الزنجيَّ امللك وتُساِوُر
نصيبَهم الُخَفراء ويأخذ تقريبًا، اآللهة من أو الباشوات من يعدُّه الذي الغريب ذلك إىل به
ويَُقيِّد منها، يمكنه ما أقىص واحٍد كل ويَِرشي سوٌق، وتَُقام العبيد، من حتى الغنائم، من
نسائهم إىل باألغالل امُلوثَقني العبيَد يُعيد ثم رجاله، أجور من ينزِّله حتى يشءٍ كلَّ عيلٌّ

جميلة. فيٍل أنياِب مقابل يف آبائهم إىل أو البائساِت
وأوالَده نساءَه ويَُقود ويقتله عيلٌّ ويَنَْهبُه وحليفه الرئيس باختصام ذلك ويُختَم
وإعداًدا للنهب إدامًة الرجال بعض ويَتََخلَّف للرحيل، ويُْستََعدُّ القوارب ُ وتُمَأل عبيًدا،
ع وتوزَّ البرشية السلعة هذه تُنَْزل الُخرطوم من وبالقرب القادم، العام يف أخرى لغنيمٍة
العبيد ويُنَقل عيلٌّ، َجَمَعها التي الثروة مقدار عىل السلطات اطِّالع َخشيََة الباعة بني
ويُوَضع القاهرة، إىل العبيد بعض ويَُساق العرب، بالد إىل األحمر والبحر الصحراء بطريق
أَْرَخى ما فإذا املبسوطة، لذراعه المٍس طويٍل مقبٍَض ذو ِملَقٌط منهم واحٍد كلِّ ُعنُق حول
العام يف العاج من به يجيء ما ويَبلُغ املوعود، بالعاج دائنَه عيلٌّ ويأتي اختنق، ذراَعه
، إنكليزيٍّ جنيه آالف أربعة الخرطوم يف قيمتُه تساوي ما أي كيلوغرام؛ آالف عرشَة الجيد
بضَع الغزوة رئيس نصيب ويَبلُغ السبب، لهذا شيئًا يَُكلِّفونه فال عبيًدا رجاله إىل ويَدَفع
عيلٌّ يَغتَِني وهكذا جنيهات، ستِة أو جنيهات بخمسة منهم واحٍد كلُّ يُبَاع العبيد من مئاٍت

الِبيض. تجار من ككثرٍي ثانويٍّ بمحصوٍل
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سلطة من أقوى الجنوب يف َفَغَدت سياسية سلطٍة أصحاَب اسون النَّخَّ صار وهكذا
إىل تدفع الرواتب بعُض وكانت الغالب، يف ِضدَّها األمراء بعض مع لتحالفهم الحكومة
وكان الخرطوم، باشا وكان وصغارهم، املوظفني ِكبار وكان عبيًدا، املرصيني املوظفني
مع يُروى ومما األسعار. ارتفاع عند نيويورك مصَفق يف كما يضاربون جميعهم، هؤالء
سنة بني مما سنٍة كلِّ يف اآلدميني من ألًفا وستني ألًفا أربعني بني ما ِبيَع أنه التوكيد
التي التجارة وأصبحت السنني. تلك يف الكثري املوتى عدد يُعَرف وال ،١٨٦٠ وسنة ١٨٤٠
سياسية أزمٍة عن األمر نهاية يف وأسفرت للدولة، رضوريٍّا أمًرا األعىل النيل يف بالعاج بدأت

املرصية. السيادة أُُفول وعن
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أنه وذلك غريبة، هديٍة مع مرص وايل أمام — كايُّو الة الرَّحَّ َمثََل — فرنيسٌّ يوٍم ذاَت َمثََل
تجربة فكرَة لديه وأثار وثماره، قطٍن بذور عىل مشتمًال كيًسا السودان من إليه َجَلَب
ألباني. أصل من جنديٌّ ألنه بليني؛1 كتاَب عيل محمد يقرأ ولم مرص، دلتا يف القطن زراعة
أمريًا ال فاتًحا، عيل محمد كان وإذ ريب، ال املرصيِّ القطن عن عيل محمد سمع وقد
مكان يف عنها سنتكلَّم التي اإلشارات هذه أهمية معه يُدِرك ما الذكاء من لديه كان وراثيٍّا،
الباشا ويَعَلم واملوظفني، الضبَّاط لتقارير ا ُمِتمٍّ الرائد تقريُر جاء ١٨٢٠ سنة ويف آخر.
الرشقية، األقاصيص جميع يف كما والخيال الحقيقة بني جامعة طريفة أموًرا كايُّو من
بالعاج يَِعجُّ وأنه منه، ينالونه كانوا الفراعنة وأن السودان، يف ذهٍب وجوَد منه الباشا يعلم
يوجد األزمان أقدم منذ عنه يَُحدَّث الذي األملاس وأن اللُّبَان، بلد كردفان وأن واألفيال
الواقعة األخرى األفريقية األمكنة يف منه يوجد ِلَما العرض من عَرشَة الثانيَة الدرجة حوايل

الدرجة. هذه حول
واحد آٍن يف َحِمًسا عامًلا كايُّو وكان النيلني، ملتقى من ماءٍ زجاجة كايو جلبه ومما
يكتشف أمر ويلُّ يناله الذي للمجد ويا الوجه، هذا عىل عيل محمد يف اإلقدام روح فأيقظ

للعلم. نصريًا صار ما إذا مرص فاتح ضد أوروبة خصومُة وستَْخُمد النيل! منبع
أفكار من يُضِمر بما كايو إىل أرسَّ قد عيل محمد يكون أن قليًال املحتمل ومن
األفضل أن يرى كان ولكنه مفيدين، معِدنني واألملاس الذهب يَُعدُّ كان أجل، سياسية.

.٧٩ سنة فيزوف بركان َفَوَران عند هلك وقد الرومان، علماء من طبيعي عالم بليني: 1



النيل

األلبانية كتائبه يُْلِهَي وأن عليه، ثاروا قد كانوا الذين املماليك من القاهرة يُنِقذ أن منهما
الخصوص، عىل جنوًدا يَجَمَع وأن األحمر، البحر تجارة مَرص إىل يجتذب وأن والرتكية،
ما العدد كثرة من جنودهم بََلَغ ولو كثريين، جنوًدا يجمعوا أن الطغاة جميع أحالم ومن
جديدٌة، عبوديٌة عليهم لتُفرض حرِّروا عبيٌد والجنود العمل! من عاطلني معه يُصِبحون
سببًا هذا وُوِجد عًرسا، الجباة وأرهقهم كثريٍة، سنني منذ رضائب النوبيون يَدَفع ولم
ال فِلَم نفسه تلقاء من يَنبُت القطن كان وإذا جنود. لَجمِع سببًا منِتجة، رضيبة لجباية
وَمجُد والعاج الذهب يضاف هذا وإىل مَرص؟ يف به ويُنتََفع هنالك كبريٌة مقادير منه تُزرع

النيل! منابع اكتشاف
١٨٢٠ سنة بني عيل محمد إليه َهَها وجَّ التي بالَحَمَالت إال السودان تاريخ يبدأ وال
من البالغ ابنُه أخضع فقد غاليًا، إقدامه ثمَن املمتاز الرجل هذا َدَفع وقد .١٨٤٠ وسنة
فوقع العرض من عرشَة الحاديَة الدرجِة حتى السود قبائَل سنة وعرشين اثنتني العمر
امللك من — الخرطوم شمال يف النيل عىل الواقعة — ِشنِدي يف َطَلب أنه وذلك ٍك؛ َرشَ يف
الحبوب، من بعرٍي ِحْمِل وألَف واملعز والضأن اإلبل من وألًفا فتاة أََمٍة وألف بقرٍة ألَف نمر

التِّبن. من بعري حمل وألَف
أن ويظهر الَعَجب، يُوجب ما البساطة من هو حسابكم «إن ويقول: امللك وينحني
دعا املعسكر حول التبن وُكدَِّس يشءٍ كل ُجِمع وملَّا تَعِرفونه.» الذي الرَّقم هو األلف
هو الفتى الفاتح ويهِلك التِّبن، ويَحرق ختامها يف امللك ويتوارى وليمٍة، إىل الُغَزاَة امللُك
وولٍد امرأٍة ألف وذُبح شندي أُحِرقت فقد هائل انتقاٌم ذلك ويَعُقب اللهب، بني وضباطه

الصحراء. إىل للفرار وحده نمر امللك ق ويوفَّ النيل، ضفاف عىل
القاهرة إىل تُرَسل كأْن فظائع، من تََخلَّلها ما مع اكتشافاٍت عىل الَحَمَالت تلك وأعانت
وكانت ل. املفضَّ طعاَمه الجعة مع اإلنسان َكبَد ِسنَّار يف َمِلٌك يَُعدَّ وكأن األَُساَرى، آذان
قبل، من أحٌد إليهم يَِصل لم الذين نكا الدِّ إىل خفيفٌة قوارب تسري وكانت تقام، الخرطوم
يف جديًدا أسلوبًا بابتكاره هنالك نفَسه ويُخلِّد بنفسه، السودان إىل عيل محمد ويَذَهب
تَدَفع بأن آمًرا بعرٍي بَْعَر محتويًا كيًسا قريٍة كل يف بشجرٍة بتعليقه وذلك الرضائب، جباية

بََعَرات. من الكيس يف ما بعدد تالرياٍت قريٍة كل
النواحي هذه وتتمتَّع البلد، نواحي من يُرَقب أن يمكن فيما السلم تسود وأخريًا
كما زمان، كلِّ يف يََقع كما الجنوب يف الرُّوَّاد أثر عىل اللصوص ويَِسري املقابر، بسكون

246



السابع الفصل

ذوي من تجاٌر العلماء خلف ويتَّجه حرٍس، بال البقاع تلك ارتياد ويبدأ اآلن، حتى يََقع
الرجوع. إىل ويضطرون السهب يف املبرشون ويُوِغل النيل، منبع نحو الَجَشع

التجار ويالقي «قاعدًة». رسدينية قنصل ولدى «وكالًة»، البابا لدى أفريقية وتغدو
ويحاول ليسوع، الزنجيَّ يكسبوا أن هؤالء ويحاول نمسويني، رهبانًا املرصيون واألرشار
، نبيٍّ رسالة وراء مقاصَد من تُضِمر ما أوروبة يف دوٌل وتُخِفي عاًجا، ينالوا أن أولئك
جميع يثري املجاهل تلك ويف العبيد، الصطياد تسويًغا نبيٍّ رسالة عىل أخرى دوٌل وتعتمد

. الزِّنجيِّ عىل النرصانيِّ عطف ويُثِري ، النرصانيِّ عىل النوبيِّ حقَد ذلك
باشا إسماعيل قصورهم يف الرقيق تجاُر فيقاوم سنًة أربعون أو سنًة وتميضثالثون
كتائبَهم يناسب الذي باملقدار إال الرضائب من يَدَفعون وال عيل، محمد حفيُد هو الذي
أعدائه بسبب يده تَقُرص النِّيَّات أطيب من باشا إسماعيل يساور كان ما وعىل الشخصية،
ويََعضُّ السودان، يف مساعدته إىل يُِرسع أن أجنبيٍّ من يطلب مرصيٍّ أوَل ويكون وديونه،
كانت األجنبي هذا ونواجذُ وكإنكليزي، وكنرصانيٍّ كحاكٍم بالنواجذ األمر عىل الحاكم هذا

املتانة. يف غايًة
أفريقية، قصد إىل نشاطه َحَفَزه حينما عمره من األربعني يف بيكر صموئيل وكان
وكان العاَلم، يف وثَّابًا وَجوَّابًا سيالن يف عنيًدا صائًدا — الحني ذلك حتى — هذا بيكر وكان
تغادر الُقلُوع2 ذاَت أبيه سفن يُبِرص صباه منذ كان فقد َعَجَب، وال لدمه، ممازًجا هذا
وعينني رئتني ذو العمالقة من ٌب َرضْ وهو إنكلرتة، قاصدًة السكَّر من ِشَحٍن3 مع جمايكا
نََرشَ عندما وهو النَِّمر، لصيد إليه ذهب ما أوَل كانت وسيالُن ابتالء، كلَّ تقاوم وعضالٍت
عاٍر، نصَف هنالك ويبدو الخيال، من القريبة مآثره صحة يف أحٌد يَُشكَّ لم ذلك قصَة
إىل احتياجه أمَر ويُدِرك ، الفطريِّ الرجل انطباَع النفِس يف فيُلِقي رمًحا، حامًال ويبدو

بنادق». «مدفعية
َربَّى وقد ويفهم، يحب ما أشدَّ واألوالُد الحيوانات فكانت سجيَّته، من القسوة وليست
َغُضوبًا وكان أعوام، ثالثة يف أوالده من ثالثًة َفَقَد عندما نفسه يف اليأس ودبَّ صغريًا عبًدا
ثروة، من َوِرثه ما بفضل مستقالٍّ وكان وِقًرى، كرٍم مع ًا متجربِّ وكان رًضا، رسعة مع

إليها. يحتاج كان التي هي والحرب للمغامرات، ُخِلَق أنه فيلوح صحًة يَطَفح وكان

السفينة. رشاع وهو القلع، جمع القلوع: 2
به. تمأل أي السفينة؛ به تشحن ما وهي الشحنة، جمع الشحن: 3
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رشيكَة هنالك، األوىل زوجه موت بعد ويَِجُد متأخًرا، الحربيِّ الِقِرم ميدان إىل ويصل
الصغرى، آسية يف معها بَبَة الدِّ يصطاد َمَجِريًَّة حسناءَ يَِجد له، تصلُح التي حياته
َحَواَيلْ أي الدور؛ ذلك يف ومغامروهم اإلنكليز صيادو وكان برسعٍة، عليه أَم السَّ ويستحوذ
سيالن، يف عما تختلف التي واألسود الُفيُول حيث النيل بغري يَحلُمون ال ،١٨٦١ سنة
ويُْقِعده، الغربيَّ العاَلم يقيم أمٌر الحني ذلك يف يُوَجد وكان الصيد، ألرايض َحدَّ ال وحيث
كفاٌح يوجد كان الجهود، جميَع يتطلب جهاٌد يوجد كان إنجاًزا، يتطلَّب عمٌل يُوَجد كان

هنالك. كانت أموٌر واملجد واإلنسانية فالحرية ؛ الرِّقِّ ضدَّ
سنني، ثالث مدَة الحرمان رضوَب ويعاني بيكر ويجاهد بطولٍة جهوَد بيكر ويبذل
ألربت، بحريَة يكتشف الثانَي، النيل منبَع ويكتشف الدوام، عىل ذلك أثناءِ يف زوجه وترافقه

الرشقية. أفريقية جميع أرجاءَ صموئيل اآلساد صائد َمجد خربُ ويَُعمُّ
ُعرضًة ويكون أعوام، خمسة بعد كبريًا موظًفا ذلك الشهريُ الزنوج محب ويعود
النرصانيِّ لهذا أَِذن الذي ذا ومن الرقيق؟ تجار َصْفَو ليكدِّر يأتي وملاذا الظن. وسوء للحقد
عالقة هي وما الزنوج؟ وثنيِّي ستارها تحت املسلم يبيع التي القرآن لتعاليم التعرض يف
عبيدهم من واحٍد كلَّ يبيعون كانوا الذين أفريقية» «مسلمي ب األمريكيني النصارى حرب
ذلك مع تُثِْبت كانت بأمريكة والجنوب الشمال بني الطويلة والحرب جنيهات؟ بخمسة
الرسمية البزة معنى األعىل النيل يف كان وماذا عنه. الربِّ وِرضا الرقِّ نظام رضورة

القاهرة؟ يف ِبيكر عىل بها الخديو أنعم التي الزاهية
ويأتي األوقات، أقتم يف األسئلة هذه نفسه يف َوَضَع قد بيكر يكون أن املحتمل ومن
يأتي تلك، األعىل النيل منطقة تُْهِلك التي العظيمة األفعى لذَبْح واألفيال اآلساد صائد
يف الرق مكافحة جمعيات ح بتبجُّ بيكر ُ ويَهَزأ ، الرقِّ عىل ال الرقيق، تجارة عىل للقضاء
بآالم األمر بدء يف يُْعنَْوا أن أعضائها عىل إن بقوله: اللَّْوم سهام إليها ه ويوجِّ إنكلرتة،

الفحم. مناجم يف إخوانهم
ولكنه َخَلفوه، من جميع شأن بالعرب، الظنَّ يُحِسن وال الزنوج يحبُّ بيكر وكان
يريد، ِلنُْكولن5 كان كما تحريَره يريد ال كان ولكنه له، تُولستُوي4 كحبِّ العبد يحبُّ ال كان

.(١٨٢٨–١٩١٠) مشهور رويس وأديب روائي كاتب تولستوي: 4
.(١٨٠٩–١٨٦٥) املشهورين األمريكية املتحدة الواليات جمهورية رؤساء أحد لنكولن: 5
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اآلخرين، العمال نصيب بلده يف للعبد وكان النِّخاسة، مكافحة هو يودُّه كان الذي وإنما
ذات أحيانًا، سارٍّ منظٍر ذات ثمرٍة غريَ ِسْلعة، غريَ يكن لم آخر مكاٍن إىل نُِقَل ما فإذا
إىل يُنَْظر أن بيكر ويََرى الحريم. دوائر يف وُسخِريٍَة تسليٍة أداِة غريَ حقيقًة، خفيٍّ َعيٍْب
يف بيكر ويُبِْرص لإلنسان، اإلنسان بيَع ِبيكر ويَكَره سعادته، إىل مما أكثر اإلنسان كرامة
اًة موشَّ ُسَرتًا البسون سوَّاٌس حولها من يحفُّ عرباٍت يف يتنزهون سمانًا باشواٍت القاهرة
َسِمَعه ومما وليلة. ليلة ألف دور إىل به ينتقل ما يشاهد أنه الناظر إىل فيخيَّل بالذهب
إياهم عارفني األُبَّاق6 إخوانهم آثاَر سيدهم يُُرون مصانعني ماكرين ُوشاٍة ضجيج هنالك

رائحتهم. ومن أباهمهم شكل من
مخصيُّون الرمل عىل ُمْستَلُقون الزنوج من صبياٌن بعينيه بيكر عليه اطلع ومما
يعتمد القبطية األديار بعض وكان لنَْزِفها، َقْطًعا الجروح عىل َرَصاٍص َصبِّ مع بِمبَضٍع
، الَخِيصِّ هالك إىل يؤدي وقد والخصاء، ِخْصيان، ُصنْع عىل — يشءٍ كل قبل — َدْخِله يف

يجهلونه. الوثنيون الزنوج كان مما والِخَصاء والنصارى، املسلمني اخرتاع من هو
واليًة جعل فقد حكومٍة، رجل أنه — رائًدا فغدا صائًدا كان الذي — بيكر وأثبت
النوبيون وكان وحيًدا، كان أنه بيد سنوات، عرش منذ رادها قد كان التي املنطقة من
كانوا موظفيه أعىل أن عنده ثبت ومما يَْخَدعونه، إمرته تحت هم الذين واملرصيون

يُقَهر. ال سلطاٍن ذوي يَبُْدون كانوا الذين والنخاسون هم متواطئني
وكان الزُّبرَْي، اسمه مغامٌر النوبيني من َظَهَر فقد عبقرية، ذوي كانوا من أولئك ومن
النيل يف ِنَخاسٍة داَر فأقام ورشوٍة، فساٍد عن مقاٍم صاحَب فصار فقريًا جاهًال هذا الزبري
ذات أكواٍخ يف عيشه مع القالع من نوًعا وأنشأ عليها، للمحافظة كتائب وَجَمَع األعىل
ليخىش كان وما زائريه، يف للتأثري ُمَقيٌَّد أسٌد القلعة َمدَخل ويحُرس فضية، وأدواٍت بُُسٍط
املقاتلني لَُّك الشِّ يخاف كان وإنما ، اإلنكليزيَّ الخرطوم حاكم وال الضعيفَة القاهرة حكومة
ُطُرَقه. ويَقَطع النيل يسدَّ أن يمكنه الذي السدَّ يخاف كان كما دوًما يهاجمونه الذين
بنفسه ونادى سليماَن، ى فتسمَّ ذلك ابنه صنع وقد ملًكا، نفسه يعلن أن يستطيع وكان

الهارب. العبد وهو اآلبق، جمع األباق: 6
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لباشوات ا رسٍّ معاِهًدا هذا بالجملة الرَّقيق تاجر وكان ومكاكا، وبور الغزال لبحر ملًكا
الدواليب.7 يف عراقيَل ليضع جاء الذي اإلنكليزيَّ يكَره وكلٌّ الخرطوم، وموظفي القاهرة
عنٌي هو الذي العربيَّ يَْمُقُت الزنجي فكان البلد، ذلك جميَع تسود الضغائن وكانت
يمرُّ حيث الكأل يَنبُت ال ويقول: الرتكيَّ يمقت العربيُّ وكان ويَِبيُعه، َغْصبًا فيأخذُه عليه
يُبِْرصه ملا األوروبيَّ يمقت يشء كلَّ ثََمَراُت إليه تُْجبَى أن يودُّ الذي الرتكيُّ وكان ، الرتكيُّ
عن الناشئة لديونه تأديًة له بلده أبواب فتح عىل الخديو َحَمَلت التي األوروبي مطامع من
املسلم وكان الكافرين، استعباد له النبيُّ أباح الذي املسلم يمقت الوثني وكان تبذيره.
تَتَدرج العامة البغضاء هذه وكانت الزوجات. د تعدُّ نَِبيُّه عليه حظر الذي النرصانيَّ يمقت
األبيض وكان عكَس. وال األبيض، وإىل الزيتي إىل األسمر ومن األسمر، إىل األسود من
أنصاف عىل األوالَد ل يفضِّ الذي الذكي كالرجل ذلك يف وهو السود، نحو بعاطفٍة يشعر

العلماء.
سنواٍت أربَع هنالك وأفنى أيامنا، يف لم السَّ كُدَعاة الربكان هذا فوق وحيًدا بيكر كان

سامًلا. صحيًحا رحلته من عودتَه املعجزات من ا عادٍّ صاحيًا بلده إىل وعاد حياته من
بعيدها لندن يف األجنبية» الرقِّ مكافحة «جمعيُة وتحتفل سنني، عُرش وتميض
عنه صدوره يَنُدر بما ذلك ويرفض الرشف، ضيَف يكون أن إىل بيكر ويُدَعى ، الذهبيِّ
إنكلرتة يف الخمسيني العيد بهذا االحتفال وغ يسِّ ما أجد «ال جوابه: يف فيقول غلظٍة من

والدناءة.» الرِّئاء من بغيٍض ممقوٍت مزيٍج مع
يف مكانًا الرشيف للرجل — الغالب يف — يجعل مما كهذا بابه يف فريد جريءٌ وقوٌل

أعماله. جميع من دواًما أكثَر التاريخ

قوله: يف الحريري استعملها وقد مولَّدة، والكلمة محور، عىل تدور آلة كل وهو دوالب، جمع الدواليب: 7
الدوالب.» يف ملغًزا وأنشد اآلداب، معيار األلباب أويل يا «وهذا
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املسلَّح املحارب وبعد اللَّْحيَاني، الشديد الضخم الصائد فبعد تماًما؛ خالفه عىل َخَلُفه كان
أشيََب الشعر أشقَر ماهًرا نحيًفا صغريًا رجًال للسودان حاكًما الخديو يعنيِّ ُموًقا،1 الالبس
شمَس يتحدَّى وصفاؤه لونه بهاء وكان بَعْمَرة، وال ببزٍَّة مقيٍَّد غري الحركة دائَم الشارب
رجل َغَضارة2 وعىل تقريبًا، صبيانيٍة رشاقٍة، عىل بساطٍة، عىل محافًظا وكان الصحراء،
عيناه لوال والسمر السود أولئك بني كبري بسلطاٍن عليه ليُنِعم ذلك جميع كان وما ، ريايضٍّ
بٍرص ذو «إنه له: صديٌق قال وعنه كالنِّبال، الرِّجال يف اذتان النفَّ الفوالذيَّتان الزرقاوان

األوقات.» جميع يف بعيٍد إىل يمتدَّ لم وإن بنوره، الَعَجب يُثِري
يتَِّصف كان مما َعَطله مع باطنيٌّ َلَهٌب يُشِعله الذي ُغورُدون الجنرال أمر هو ذلك
ملغادرة بهما ق وُوفِّ البحريات بهما واكتشف الُفيُول بهما َع َرصَ وبٍرص بأٍس من بيكر به

سامًلا. صحيًحا حياتَه، فيها غوردون َخِرس التي أفريقية،
وأفضُل مرتبٍة، أعىل إىل بفاجعٍة حياته ُخِتَمت رجٍل فضائل رفُع يَُحاَول الغالب ويف
ُخلُقه، ضحية ذََهب غوردون أن والحقُّ مزاجه، إيضاح يف املوت بهذا يُستََعان أن ذلك من
يف يُْقَرأ الذي الحزم بذلك عليه يمن كان والذي تردده، مع ويشدُّه يُمِسكه كان فالذي
كان وإذا كآبٍة، قلة مع كرومويل يشابه هذا يف وهو هللا، عىل الروائي اعتماده هو نظره،
فإن النرصاني إيمانهم تثبيت إىل يَُؤدِّ لم والوثنيني باملسلمني الدائم اآلخرين الرواد اتصال

منه. أرقَّ خف فوق يلبس غليظ خف املوق: 1
والخصب. السعة الغضارة: 2



النيل

األفريقي اإلنكليزي هو — ليفينغستن مع — فغوردون ، قطُّ يتزعزع لم ُغورُدون إيمان
اإليمان. الراسُخ الوحيد

األزرق. والنيل األبيض النيل اْلِتقاء

يف يَِجد لم وإذا يقف، أو يتقدم أن أراد إذا إَشْعيَاء النبيَّ يستلهم غوردون وكان
صباٍح كل يف التوراة يتلو َظلَّ أنه فيلوح الثاني، امللوك سفر يف نصٍّ إىل أشار ماءً دارفور
صادٍر َكَرٍم من فيه كان وما سنة، عرشين أو سنني عرش مدة مرًة يوٍم كل من مساءٍ أو
سخاءٍ من ماَله به ع يوزِّ كان وما كسليمان، اٍر َغدَّ َخصٍم إطالق إىل فيَدَفعه إيمانه عن
يمكن ما عنده نَِفَد أن يوٍم ذات وَحَدَث بالبُْخل. االسكتلنديني شهرة لتبديد وحَده فيكفي
به أنعم قد الصني عاهل كان الذي الذهبيَّ الِوساَم فباع حاشيته من مريًضا به يساعَد أن

عليه.
يبدو وطوًرا راحًما يبدو فطوًرا خطًرا، تقلُّبًا تََقلُِّبه من بد ال كان مزاجه هذا وقائٌد
إىل أرسله كتاٍب يف وذلك َعى، َرصْ خرُّوا الذين أعدائه عىل تحنُّنه عن أعرب فقد قاصًما،
يقسو كان بسهولة، يثق كان إذ وهو؛ حياته، نصف أثناء يف يراسلها انفكَّ ما التي أخته
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جعل قد وهو موظفيه، من يرتيش من إعدام عن يتأخْر لم وهو يخادعه، من معاقبة يف
يقرِّر أن املخاطر وحني املعارك يف عليه وجب ما وإذا النجي، هذا فداجنه4 نجيه3 زنجيٍّا
يف املوضوع ويقلِّب التوراة إىل لريجع بأجمعه يوًما خيمته يف عليه أحٍد دخول حظر أمًرا
كان وما يت؟» الصِّ هو ما العبد؟ حرية هي ما الخلقي؟ هو «ما نفسه: يف ويسأل قلبه
ال للسخرية مثريًا عاطفيٍّا، إنعاًما املجد يف النظر إنعامه ومن مليٍّا الصيت يف تفكريه من

جذابًا. لجعله وحده فيكفي ريب،
إىل رمًزا أصفَر أخَرض أزرَق رشيًطا توراته يف الواضع الجبيل االسكتلندي هذا وكان
هيئُة له فكانت ِصباه، منذ سيماه عىل تُقرأ كانت التقوى ولكن مهندًسا، ضابًطا قومه،
الصني يف جديٌد مسيٌح ظهر إذا حتى وسيفه، إيمانه إىل استناده حني ميشيل القديس
التوكيد مع ويقال ذلك، يف ق ويوفَّ يقاتله، أن إليه وفوِّض جنراًال غوردون الكولونيل ُعنيِّ
إىل يعود — والقدس اآلستانة إىل بعثاته بني — وكان الصني، أنقذ إنه — مؤخًرا —
ظاهًرا النساء يف ويزهد الخارج إىل سفره يستأنف ثم ِحْصنًا، وينشئ مرة كل يف إنكلرتة
الوردي رونقه ألوحى قليًال عليه هو مما أطوَل كان ولو قدِّيٍس، َمْسح غري من األقلِّ عىل
كان وقد الجميل. االسكتلنديِّ بمثال الرائعتان وعيناه املتناسق املرشق وُمَحيَّاه5 الحسن

السودان. إىل َوَصَل حينما عمره من األربعني يف
يفقه ال الذي الدنيا رجل من املجرمني تجاه تسامًحا أكثَر يَبُْد نقيٍَّة نفٍس ذا يَُك ومن
ويفوِّض األعىل للنيل حاكًما غوردوَن إسماعيُل يرسل ١٨٧٤ سنة ويف أبًدا. الجرم سبَب
أن ل ويُفضِّ ، الرقِّ ملكافحة مما أكثَر املنطقة هذه لفتح فيكرتث مرص، أجل من فتحه إليه
بالقرب سابًحا النيل عبوره من كان وما العرب. مقاتلة من أكثَر الزنوج قلوَب يَكِسب
احرتام به نال فقد عاليًا بندقيتَه إمساكه ومن التماسيح من َوِجٍل غريَ جوبا دوافع من
اليرسى. بيده بندقيته حامًال السابح األبيض قصة النهر طول عىل انترشت وقد الزنوج،
أثار مثلما الحقد من ويُثِري السودان، لجميع حاكًما غوردون فيصبح عامان ويَمِيض
الذين دارفور ملوك يَطُرد أن معه يستطيع ما القوَّة من الزبري الزنوج ملك وكان ِبيكر،
يقاوم أن يعرف لم — األفاقني من ككثري — ولكنه سنة، خمسمائة آلهم يف امُلْلك ظل

تساره. من النجي: 3
وخاتله. داهنه داجنه: 4

الوجه. املحيا: 5
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سليمان دعوة غوردون أراد وملا العود. من ُمِنَع حيث القاهرة إىل فانجذب الخديو رغائَب
وال محكمته إىل يدعه لم العقل سبيل سلوك إىل — قيمًة أبيه دون كان الذي — الزبري بن
وسار التوراة استفتح وإنما ضخمٍة، مدافَع مع قويًة كتائب إليه ه يوجِّ ولم ضيافته، إىل
يوم، كل ويَقَطع بعريه، ويحث فارس، مائتي مع الصحراء يف ويغاِمر حاكًما، ال نرصانيٍّا،
األرشار مخيَّم ويدُخل عدوه، أمام وحده يَربُز حتى كيلومرت، مائة ومرحلٍة، مرحلٍة وبني

ب. املذَهَّ َزَرده6 وعىل الربِّ عىل متوكًال رويًدا رويًدا والزنوج
ووعد بسوءٍ، وه يََمسُّ لم هم وضعه؟ الهمج من أناٌس يعرف أن املمكن من كان وهل
غوردون إىل وخيِّل وليمة، إىل ُدُعوا غوردوَن الحرس أدرك وملا املذنبني. بمعاقبة سليمان
كل عاد حتى ينرصف غوردون كاد وما الرذيلة. عىل انترصا العايلَ ومقامه الحقَّ أن
مع ال ، حقيقيٍّ جيٍش مع ِجيسِّ الباسَل اإليطايلَّ أرسل وهنالك عليه، كان ما إىل يشءٍ
َعتَْوا،7 أن يعتِّموا لم الذين الزنوج َحرََّر وهنالك وقتله، سليمان ِجيسِّ فغلب ب، مذهَّ َزَرٍد
التحول وكان املنطقة، جميع يف وانترشوا غيًظا وُمِلئُوا بالِبطالة ُمنُوا8 الذين العرَب وطرد
نشأ وقد للسبب، إلغاءٍ غري من النِّخاسة وتالشت اسون النَّخَّ وتالىش الغاية، إىل مفاجئًا
والسلطان املال عىل السودان يف يَقِبض من جميع إثارُة الرائعة الرجال أولئك مقاصد عن

األوروبيني. هؤالء إىل سلطتها أحالت التي املرصية الحكومة ضد
مواهبه ويضع سنني، سبع منذ بيكر َصنََع كما مغاضبًا السودان غوردون ويغادر
عىل سنني عرش إصالحاِت بعد البالَد غوردون ويرتك إنكلرتة، ترصف تحت وِخَدَمه
ضاعف فقد السود سبيل يف النوبيني العرب مكافحة من َحَدث وما الربيطانية، نَّة السُّ
يمقتون — السنني مع — والسودانيون لم. بالسِّ وإمتاعها البالد تنظيم من بدًال الفوىض
هنالك النيل مصبِّ عند النعم بأطايب لتتمتع املحليني امللوك خلعت حكومًة بالتدريج
اإلثراء وعىل الرضائب من اإلفالت عىل يتفقون األغنياء وكان الباشوات. مظالم بفضل
النصارى الكالب هؤالء كون غري شيئًا يعرفون ال الفقراء وكان والرَّقيق، العاج بتجارة
يكفي َدنٍَس من تحريرهم سبب يف ما وكان النِّخاسة، بإبطال املديوَن الخديو يطالبون

بعض. يف بعضها يتداخل املزرودة الدرع الزرد: 6
. الحدَّ وجاوز استكرب عتا: 7

به. أصيب به: مني 8
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وجلِد النعام، وريِش الشمع، بيَع التجار عىل املرصية الحكومة َحَظَرت وقد الحرتازهم.
األشياء. هذه محتكرًة الخصوص، عىل والعاج والببغاوات، املاء، بقر

أن إىل البدويِّ حساب عىل فيها يُعسِكرون واحًة، بلغوا ما إذا الخديو، جنود وكان
بماٍل زوجه تأتي حتى جافٍّ مجًرى إىل ُجرَّ أو بنخلٍة ُرِبَط ذلك رفض فإذا عليه، ما يؤدِّي
سنواٍت يف راتٌب إليه يُدفع ال الذي الجندي أُجرُة تقوم كانت األساليب هذه وعىل أنعام. أو
األعراب ِشبَاُه وكان منه. الجندي يَطلُب مما بأكثر يطالب الذي القبيلة رئيس وُجعُل
عىل برضيبٍة املكلَّف الفالح وكان منيع، سهٍب إىل أنعامهم مع ويفرون تهم َغالَّ يرتكون
األبيض النيل منابع نحو ه ويتوجَّ بوًرا أرضه يَدَُع أرسته أفراد من واحٍد كل وعن حقله
هي التي الناعورة من يؤخذ َخْرٌج، يشءٍ كلِّ من ويُؤَخذ رقيًقا، يبيع أو ُطُرًقا ويقطع
األوالد، ِختَان ومن الثَّمر، من عطلت ولو النخلة ومن النيل، شواطئ يف الحياة مصدر
أسالفه، غرار عىل يسري وكان عزله قد غوردون كان للذهب عابٌد باشا الخرطوم إىل ويعاد
القايض هذا إىل يقاد يعارسه من كل فكان قاضيًا، ويسميه مدفًعا الباشا هذا ويَنِصب

منه. تُْطَلق بقذيفٍة إِْربًا إِْربًا ويمزَّق فوهته أمام ويُربَط
األحوال جميع كانت بالسودان، العام االستعباد ذلك أثناء ويف ،١٨٨٠ سنة وحوايل
حتى ِّ الرسِّ كلمة يَِجُد شعبيٍّ خطيٍب من بد ال وكان اجتماعيٍّا، قوميٍّا حزبًا لتلد َحبَاَىل

الِبيض. بصرية كَعَمى عًمى مع اآلدميني ماليني تتبعه
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حديثي من ككثرٍي — له وكان صغره، يف أُِذلَّ قد وكان صباه، يف فقريًا أحمد محمد كان
وكان عناٍد، من به اكتسبه وما عزيمته به اشتدت ِلَما أمره بدء يف الُحبُوط حظُّ — النعمة
فلم شيًخا ويالزم ُدنُْقله، يف الت الَّ الشَّ بني النخل خشب من لقوارَب صانٍع نوبيٍّ فقرٍي ابَن
— فيبيع حنٍي بعد والقراءة الكتابة ويتعلَّم والتسعني، التسع النبي أسماء سوى يستظهر
— يوٍم ذات — ويلوم واملرض، السحر ضدِّ طالسَم عىل مشتملًة ورٍق ِقَطَع — ليعيش
المٍس عنقه حول ملقٍط بوضع ويعاقبه معلُِّمه عليه ويغضب دينيٍّا حكًما ملخالفته معلمه
لتعليم مدرسٍة مدير لدى خادًما ويغدو صاغًرا، العفو محمٌد ويَطلب املبسوطة، لذراعه

املعلم. لذلك أزرَق عدوٍّ القرآن
نافعٍة أمور بثالثة اتصاَفه ويبرص املقابل، املعسكر يف حسٍن بقبوٍل اآلبق هذا ويقبل
خاٍل وذو الثَّنَايا أفرُق وأنه الشعر، ناعُم العينني جميل وأنه محمٌد، اسمه أن يبرص فيه:
وهو — ويفكِّر زعيم، إىل محتاجون اليائسني الساخطني قومه أن ويُدِرك األيمن، خدِّه عىل
يف وليٍّا ناسًكا يبدَو أن عليه يجب كان ولكن الدور، هذا تمثيل عىل قدرته يف — اللَِّسن
مع ناسك ويلٍّ حياَة يقيض وأين إياه، الجميع مشاهدة مع منزويًا يعيش أن أو األمر، بدء

إليه؟ األنظار توجيه
النهر مجرى يف واقعة كبرية جزيرٍة يف زوارق يصنع كان أعمامه أحد أن ويذكر
ناحية، كل من مرئيٍّ لناسٍك مناسب رائع مركزيٍّ مكاٍن يف أي الخرطوم؛ من الفوقانيِّ
هنالك يقف الزوارق من كثريٌ وكان الجزيرة، هذه شواطئ عىل تمتدُّ الزوارق جميع وكانت
يمرُّون الَجنوب من اآلتون الرقيق وتجاُر الغرب من اآلتون مكة اج ُحجَّ وكان لإلصالح،
عنده، كغاسلتني زوجيه تقديمه مع وذلك إذن، ويلٍّ مثل هنالك محمٌد ويستقرُّ أمامها،
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الجميل بَشعِره ويُعنَى القرآن يتلو وكان والثََّمر، الُخَرض عىل طعامه يف اقتصاره مع وذلك
وال الجميع لدى االطالع ُحبَّ الزكية برائحته فيُثِري الثمني بالعنرب يَتََطيَّب وكان الطويل،

النساء. سيما
خاله ملشاهدة األوالد ويأتي مكان، كلِّ يف أبَا جزيرة ويل فيُعرف سنني بضع ويمرُّ
والفالحون الجنود ويَطلُب باملال، النساء وتأتيه كالثلج، األبيض ثوبه وتقبيل الجميل
لحفظ الفالحون ويطلبها األصنام، ُعبَّاد مزاريق من للوقاية الجنود يطلبها منه، طالسَم
من يأتيه ما جميَع الفقراء عىل لتوزيعه بالزاهد يُدَعى محمٌد وكان األوبئة. من مواشيهم
جاوز أن اتفاًقا حدث وإذا يموِّنونه، الذين هم الجزيرة فقراء بأن جهٍل عن وذلك الهبات،
وحيَّاُه األفلج»2 «األَب سمي بيده طاًسا حامًال منشًدا أو هازًجا1 ضفته عىل وتنزَّه النيَل

الجميع.
الغربيِّ من أمهر ِدبْلُميٍّا به يكون رشقيٍّ صٍرب مع يومه مجيء ينتظر محمٌد وكان
اآلتون املالحون له يَِصُفه الذي املتزايد الَهيَجان ذلك صامتًا مالحظته مع وذلك العصبي،
املهدي ظهور بقرب مريديه ينبئ وأخريًا جزيرته. يف للرَّْسِو السودان جهات جميع من
مرٍة كلِّ ويف — قروٍن منذ أنه هو والواقع القرآن. به أخَربَ الذي املسيح أي املنتظر؛
يُتِمُّ الذي النبيِّ مرَسِل بظهور املهدي، بظهور رجٌل يخرب — ثورٍة عن اإلسالم يتمخض
مردِّدين: يقولون الناس وجميُع املهدي، ظهور أمَر محمٌد ويُبلِّغ مقامه، ويقوم عمله

املهدي؟» يكون ومن املهدي، «سيظهر
من حطب أخذَ بواخره عىل الحاكُم وَحَظَر الخرطوم، يف َشكٌّ السلطات يخامر ولم
بخارية، اراٍت بصفَّ الصالة إىل املسافرين داعيًة عندها التمهل عىل وَحَمَلها أبا، جزيرة
وتظل رشابًا، إليه الجميل الويل ويقدِّم يوم، ذات الجزيرة إىل عاٍل قبطيٌّ موظٌف ويَِرد
الباشا. فيُدَهش الكرامة هذه نبأ الباشا عىل القبطي ويقصُّ مملوءًة، عليه املشتملة الجرة
الشعب، فاقة وزيادَة األحزاب، زعماء وتخاصَم األمور، أولياء َرَعَن3 محمٌد ويبرص
ويأتي مهديَّته، إعالن عىل ويَعِزم به، الناس يؤمَن حتى بنفسه يؤمَن أن عليه أن ويََرى
أنه عليهم يقصُّ املاضية، الليلة يف رؤياه خربَ ويقصُّ جزيرته يف النخيل تحت إىل بمريديه

قراءته. أو غنائه يف وطرب ترنَّم غنائه: يف املغني هزج 1

أسنانه. بني ما تباعد من األفلج: 2
الحماقة. الرعن: 3
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نزل محمًدا النبيَّ رأى وأنه به، تُِحيط والصالحني واألولياء املالئكة من ة نريِّ كتيبًة رأى
باهلل كفر فقد بمهديته يصدِّق لم فمن املهدي، هو «هذا وقال: الخرضاء بُرَدتَه البًسا إليه
يا «اعلموا لهم: املهدي ويقول مرتجفني، صامتني وليِّهم أمام التالميذ ويركع ورسوله.»
لذلك باسمه َي ُسمِّ وأنه محمٍد، ذرية من أنه يَدَّعي ثم املنتظر!» املهدي أنني أصحابي

صفيَّه. كونه عىل آيًة وجهه عىل التي السمة من جعل هللا وأن السبب،
مليوٍن إىل محتاًجا كان ولكنه به، لإليمان مستعدين الناس من املئات كان أجل،
أنحاء إىل أصحابه ويُرِسل الويل وضَع يرتك الحني ذلك ويف النرص، إىل حزبَه يقود حتى

امُلعِجز: ظهوره ليعلنوا البالد

سيدنا عىل والسالم والصالة الكريم، الويلِّ هلل الحمد الرحيم، الرحمن هللا بسم
هللا عبد بن املهدي محمد هللا إىل املفتقر العبد َفِمَن وبعد التسليم، مع وآله محمد
الكربى، بالخالفة عيلَّ هللا َل تََفضَّ ثم … وبكتابه باهلل املؤمنني هللا يف أحبائي إىل
كرسيِّه عىل بالجلوس وخلَّفني املنتظر املهدي بأني ملسو هيلع هللا ىلص الوجود سيد وأخربني
سيُد أخربني ثم … واألولياء باملالئكة هللا وأيَّدني واألقطاب، الخلفاء بحرضة
األيمن، خدي عىل الخال وهي عالمًة، املهديَّة عىل لك جعل هللا بأن ملسو هيلع هللا ىلص الوجود
الحرب حالة يف معي وتكون نور، من رايٌة تخرج أخرى: عالمًة يل جعل وكذلك
فال أعدائي قلوب يف الرعَب ويُنِزل أصحابي بها هللا فيُثَبِّت عزرائيل يَْحِملها
نور من مخلوٌق إنك ملسو هيلع هللا ىلص: النبي يل قال ثم … هللا َخذََله إال بعداوٍة أحٌد يلقاني
قلوب يف جعل هللا ولكن املنتظر، املهدي بأني صدَّق سعادٌة له فَمن قلبي، عنان
عليكم. والسالم … جاههم عىل حرًصا يصدِّقون فال النفاَق الجاه يحبُّون الذين

يف هم من جميَع هللا باسم د تَوَعَّ بل فقط، الربانية رسالته املهدي يبتدع لم وهكذا
مدنيٍّا دستوًرا القرآن دام ما عقيدته إىل تستند سياسته وكانت ينتقدونه، أو أمره من شكٍّ
لهذا وكان مًعا. الجديدة الرشيعة لهذه وحماًة للرشيعة مفرسين الشيوخ دام وما أيًضا،
يرغب ما — التوراة من املطلقني األمر ألويل أيرس هو الذي — بالقرآن الجديد الزعيم
َحيُْث ﴿َواْقتُلُوُهْم يَُقاِتلُونَُكْم﴾، الَِّذيَن ِهللا َسِبيِل ِيف ﴿َوَقاِتلُوا القرآن: ويف حكٍم، من فيه

ثَِقْفتُُموُهْم﴾.
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الصحراء. يف ظباء

إىل مرافقه فريسل األوان، بعد غوردون َخَلَف الذي الجبان املرصي الحاكم ويتدخل
أن الباشا عىل ويجب املهدي، أنا تحاورهما: فاسمع الخرطوم، إىل املهديَّ ليدعو الجزيرة

بي! يؤمن
ذلك؟ تُثِْبت وكيف –
ذلك. وقت يَِحلَّ ملا –

ملقاتلتك. بجنوٍد سيُؤتَى –
النيل. سيبتلعهم –

إذ الجزيرة؛ أمام لرتسو وإنها ملحاربته، ومدفع رجٍل ثالثمائة مع باخرٌة وتُرسل
طلوع قبل فتسري األرَض تلك الكتائب تَعِرف وال الكتائب، قيادَة الثالثة الضباط يتنازع
عىل قنابل وال باروًدا املدفعيُّ يجد وال ، املهديِّ مريدو ويباغتهم هًدى، غري عىل الشمس
أن بعد الباخرة إىل رجالها وعاد الحملة ُكرست أن إىل الهواء يف النار يطلق ثم الضفة،

العجيب. املهديِّ انتصار عن السودان يف الناس ويَتََحدَّث نصفهم، َهَلَك
وهو األنصار، من يمكن ما أكثَر األوساط جميع يف ليجمع الزعيُم ينطلق واآلن
وهو ك، املالَّ كبار عىل والقضاء اإلتاوات بإلغاء يقول وهو بالشيوعية، الفقراء يبرشِّ
الوقت يف وهو وقتلهم، األغنياء بعض انتهاب إىل أدَّى ما وهذا الفالح. بفضائل يُِشيد

260



التاسع الفصل

الجباة أي واأللبان؛ الرتك بأن ح ويرصِّ دينيٍة برباهنَي األموال رءوس أرباب يجتذب نفسه
«الزعيم» هذا ويخاطب واجبة، غري إطاعتهم وأن مسلمني ليَُعدُّوا أهٍل غري والحكام،
متعاديًة طبقاٍت رايته تحت فيجمع الوجه هذا عىل واالجتماعيَة الوطنيَة القوم مشاعَر
أموالهم حمايته من يلوح ملا معه ويسريون منه النوبة أغنياء ويَضَحك متناقضًة، ومنافع
إىل عودتهم بإمكان العرب ويَُرسُّ الفخم، الشيوعيِّ بكالمه الصعاليك ويَثِق الفوىض، ضد
العمل، عىل إياهم األوروبيني محرريهم حمل من تربَّموا أن يلبثوا لم الذين العبيد تجارة
هؤالء جميع كان وهكذا البيض، من ارة، البقَّ الزُّْرق، أعدائهم َخَالَص اعتقدوا والذين

للقنوط. املوِجِب وضعهم من إنقاذَهم يَرُجون الناس
عند العلم قيمة يُدِرك الذي الهمجيِّ شبه وهو اآلن، بعد َعَلٍم إىل املهدي ويحتاج
واألزرق األبيض النيل بني أسفاره يف أمامه والحمر الخرض أعالمه وتَْخِفق الهمج، ِشباه
محتاًجا كان أنه بيد يََودُّون، بما إياهم لوَْعِده ويوم يوٍم بني أتباعه ويَِزيد دارفور، يف أو
بالدعوة قيامه مع — وهو الناَس، إليه اآلخر ويدعو بالسيف أحدهما ب يَْرضِ وكيلني، إىل
الدعوة. أمر يُدير رئيٍس إىل محتاًجا كان — إياه الناس ألوف عبادة مع — وهو — رأًسا
فإن الحني ذلك االختصاصحتى من دوائر ضمن تدخل لم السودان يف املهن إن وإذ
واسم حربيته، ورئيَس دعايته عامَل صار فيه الجدريِّ من آثاٍر وذا كبري أنٍف ذا أعرابيٍّا
يف ١٨٨١ سنة يف وكان سنٍّا، املهدي من أكربَ وكان (التعاييش)، هللا عبد األعرابيِّ هذا
َحَدَث وما بأًسا، النوبة قبائل أشد هي التي ارة البقَّ من وكان عمره، من والثالثني الثالثة
ويبدو طريقه ويَُشقُّ وعشريته، هو استئصاله إىل فأدى األخرية العرش السنني يف فتٍن من
ويدوِّي الكالم، مقاَم الحسام ويقوم الجديد، الويلِّ لهذا نفسه ويََهُب يشء، لكل ا مستعدٍّ
السيف بني طبيعيٍّ انتقاٍل آية ويكون وعرضه، السودان طول يف الكبري الدراويش طبل

واإلعالن.
الَهَمج لدى شعبية حركة كلِّ أداة هي التي والبزَّات باملظاهر يُعنَى أن يجب وهنالك
أوجده الذي الجيش اسم عىل الدراويش اسم ويطلق السواء، عىل ود والسُّ الِبيض من
نُُسج من بِقَطٍع مزيٌَّن أبيض قميٌص وهي «الجبَّة»، الدراويش ويَلبَس برسعة، املهديُّ
هللا، عبد ، املهديِّ خليفة ويرافق األيدي، بَشبْك املهديِّ مبايعة يمنَي الدراويش ويؤدي بُْقٍع،
بغري واحد، أمٍر بغري يبايل وال عال، بصوٍت ويصيلِّ أسود َعَلٌم ويتقدمه مكان، كلِّ يف زعيَمه
منه، ِقطاعه نزع إليهم رضائَب دفعه عن نشأ والذين قبيلتَه، أذَلُّوا الذين «الرتك» محاربة
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بذلك، املقدسة الكتائب م فتتضخَّ األكواخ، خارَج العشائر، مختلَف الطبول تدعو ذلك ومع
عند الَهذَيان من برضٍب ويصابون اخ، َ والرصُّ الَعْدِو بفعل الدراويش حناجر تُقطع وتكاد

هللا. أسماء بذكر أصواتهم رفع
املهدي، وهذا البسيطة، القديمة العادات إىل بالعودة القائل وهذا القومي، الزعيم وهذا
وكان باملال، يُِمدُّونه ال من جميع أمواَل ويصادر به يؤمنون ال من جميَع يَسُجن كان
الناس إيماَن القرن4 وحيد جلد من املصنوعة يَاط السِّ مئاُت تَُشدُّ حني عىل املشانق يَنِصب
الذي عَرش الثانَي اإلماُم أنه يُِذيعون اظ الوُعَّ من املئاُت وكان ذلك، مع الويلَّ وكان برسالته،
الناس ويَحِمل اإليمان َي ليُنقِّ قرنًا عرش اثنْي منذ اإلسالم ينتظره والذي (!) القرآن به أخرب
الدراويش فيُعلن رموًزا، دجاجهن بَيض عىل النساء وتَِجد الجهاد، ويُعَلن مذهبه، عىل
بابتسامه زائريه إلثارة يعمل املهدي وكان األكرب، الزعيم السم األوىل العربية الحروُف أنها
كما أظافره تحت ُفلُفًال يََضُع كان املهديَّ أن يوميته يف غوردون ذكره ومما ودموعه.
أراد. متى يبكَي حتى عينيه عىل يده يُِمرَّ أن إال عليه كان فما اليونان، أحد ذلك اكتشف
غريَ كان إنه أجل، عليه. انطباقها عدم عند له مالئمًة األسطورَة يجعل املهديُّ وكان
يف أبرص أنه غري مجراه، يف الذهب عىل يدلَّ ولم ظهوره عند يَِجفَّ فلم الفرات يف مؤثِّر
املهديُّ منه يخرج أن يجب كان الذي َدَرن،5 سلسلة من ه ماسَّ جبل تحوَل الرَُّؤى إحدى
بجمع محاًطا الحقيقيِّ غري الجبل إىل محمٌد ويذهب بالسودان، َقِدير جبل إىل الجديد،
النساءُ ويُوِقُد السفوح يف الجمُع هذا ويَُعْسِكر وأوالد، نساءٍ مع جيٌش يرافقه أي عظيم؛
أجمَل عبَّاُده املهدي ويََهُب إزعاج، سبَب يكونوا أن من بدًال بأصواتهم الحميَّة نار واألوالد
َدْوِر تمثيل عىل ويداوم الجبل، يف خيمته َحْوَل خيامهن وتُنَصب له، أزواًجا ليكنَّ بناتهم

ذلك! مع الويلِّ
املواعَظ هذه املهديُّ ويُذيع ، خطيٌّ وبعُضها ، َشَفِهيٌّ الجبل يف املهديِّ مواعظ وبعُض
هو خدِّه خاَل أن ويوكِّد أصله، عىل املهديُّ ويُِرصُّ الجنود، بَقنََواِت6 تُنَْقل الحقة بالغاٍت يف
أحمَد محمد كلمَة ويستبدل واضحًة، أصبحت العالئم جميع أن ويَذكر األدبية، قوته منبع

الكركدن. القرن: وحيد 4

األقىص. املغرب يف واقعة :Atlas درن جبال 5

عوده. أو الرمح وهي القناة، جمع القنوات: 6
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خطيٍب أول أنه ويحتمل األلفية، هللا» رسول محمٌد هللا، إال إله «ال جملة: يف محمد بكلمة
الحقيقة. من َمسحًة اكتسبت باستمراٍر ت ُكرَِّر ما إذا األكذوبة أن أدرك عرصيٍّ

زعماءَ منهم واحٍد كلِّ إمرة تحت ويََضُع مىض، فيما كالنبيِّ خلفاءً أربعَة ويَُعنيِّ
جيًشا هللا عبُد الخليفُة ويَجمع األلوان، املختلفة األعالم من ًدا ُمَعقَّ نظاًما ويبتدع مساعدين،

الرايات. وَرْفع والُخَطب االحتفاالت هذه أثناء يف السودان جميع من عظيًما
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اإلسكندريَة اإلنكليُز ب وَرضَ مصلحتهم، َوْفَق وامَلْرج للَهْرج ا حدٍّ القاهرة يف اإلنكليز َوَضَع
السلطة، زمام عىل وقبضوا ِنصابه إىل األمن إعادة رضورة وأعلنوا فتنٍة أثناء يف باملدافع
ُحذِّر مما الرغم وعىل ذلك، ومع السودان. ملغادرة استعداُدهم — النجاح هذا بعد — والح
الضباط معظم معارضة من الرغم وعىل حكومته. ِقبَل من ِهيكُس اإلنكليزي الكولونيل به
وإنقاِذ املهديِّ ملقاتلة جيًشا مَرص لدى مستخدًما كان الذي الكولونيل هذا نَظَّم املرصيني،

السودان.
األعراب من ءَ أِدالَّ والتخاذه البالد، لغَة لَجْهِله البُداءة منذ للهزيمة ِهيكُس ويُعدُّ
الصحراء، ويف الِعَصابات حرب يف ينفع ال ما العرصية األسلحة من والستعماِله يضلِّلونه،
بأسلحٍة زين مجهَّ املرصيني ترى جهٍة فمن الحاسمة، املعركة يف متناقضان عامالن ويبدو
ترى أخرى جهٍة ومن حنٍي. كلِّ يف بها ينتفعون كيف يَعِرفوا أن غري من ولكن حديثة،
يقان والسِّ الذُّرعان لوقاية وَحَلًقا وُزُروًدا ُدُروًعا البسون رؤساءُ مقدمته يف يَُجول جيًشا
مزاريقهم، هازِّين يَتَِّبعونه راقصني صاخبني سودانيني وتََرى الصليبيني، من كانوا لو كما
صفراءَ ِبذْلٌة البس إنكليزيٌّ ضابٌط ويسري الهواء، يف أقواَسهم راِمني ُعَراًة زنوًجا وترى
مختلَف وبُرنًُسا حرير من ِعمامة البٍس نوبيٍّ أمرٍي نحو حديث ُمَسدَّس عىل وقابٌض نظيفًة
غالبًا النوبيُّ هذا ويكون ، العربيَّ حصانَه وهاِمٍز1 الكبري األحدَب سيَفه وُمَهْزِهٍز األلوان،

مرة. كلِّ يف

ليعدو. باملهماز نخسه الفرس: همز 1
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يَخرُّون، من آخِر من ِهيْكُس الكولونيل ويكون املساء، يف املرصيِّ الجيش ويُقىضعىل
رجٍل ثالثمائة غري الذبح من يُْفِلْت ولم كغنائَم، املقطوعِة اإلنكليز ضباط برءوس ويُؤتَى

يُْرَوى. ما عىل
السودان سيَد يصبح النرص بعد واملهديُّ الحبيب، البطَل يُصبح النرص بعد واملهديُّ
رأَس حربته عىل حامل درويٌش ويتقدُمه األبيض، ويدخل النيل يَعُرب واملهديُّ تقريبًا، كلِّه
لكي الرأَس هذا الدرويش يُنِزل — أسابيَع وبعد — وأخريًا ر. املتحجِّ ِهيكس الكولونيل
ا خاصٍّ املهديِّ أمام يُحَمل الذي السيف وكان املاكر، املغامر ِحصان أمام الرتاَب يُقبِّل
الروماني «اإلمرباطور وهي: حلها، أحٌد يَسِطع لم كتابٍة عىل يشتمل وكان دارفور، بسلطان
الجزائر، قرصاَن حارب ٍق متعوِّ لصليبيٍّ السيف كان أن املحتمل ومن الخامس»، شارل
إىل انتهى حتى يٍد إىل يٍد من فانتقل متوحشٍة، قبائَل يدي بني موته بعد السيُف فَوَقَع
املسلم انتصاِر آيَة متديِّن نرصانيٍّ إمرباطوٍر سالُح يصري وهكذا السودانية، الصحراء

. النوبيِّ
َرَشَده فيَفِقد الجميع، ويَعبُُده االنتصارات، تلك بعد برسالته يؤمن املهديُّ وأضحى
خرضاء وِعَمامًة أصفَر حريريٍّا ثوبًا ويَلبَس فمقداًرا، مقداًرا نسائه عدَد فيزيد ويَثُقل
فوقه، هللاَ َجَعَل رجًال فيعاقب العظمة جنون عليه ويستويل وَجْور، رحمٍة نَوباُت وتعتوره
خليفتُه ويغدو ًما، ُمتََهجِّ ذلك َفَعَل — أبداه فيما صادًقا كان وإن — الرجل إن ويقول
ِبزَّته عىل تخاط التي النسائج بأجزاءِ — الخصوص عىل — باَله فيَشَغل املجلس رئيَس
أحُد ويذهب عاج، من ُصوٍر2 يف رجٌل — خرج ما إذا — الخليفة هذا ويتقدم الرسمية،
عند ماهًرا َصوَّاًال املهديُّ وكان عنفه، ضحية اآلخُر ويذهب العامِّ، امَلَلق ضحيَة الرجلني
من بذلك َخَرَج قد وهو وطنه، إىل وحنينه شعبه َضنْك من فاستفاد السلطة إىل تََطلُّعه
من كان وما بوعوده، ُسِحَر جمًعا استبداديٍّ بأسلوب وَمَلَك فيهما نشأ اللذين والذل الفقر
أوجب فقد أمامه الجمهور هذا ركوع ومن َهَوٍس عن جمهوٍر ُهتَاف ومن َعَلمه ُخُفوق
واالحتفاالت املظاهر يف وقته ويَقِيض بذلك، الباطنيَّ اتزانه ويَفِقد إلهية، رسالتَه بأن إيمانه
قليل. عما هللا ويُِميته ُخَطبه، وترتاكم َقتٍْل بأحكاِم فيَنِطق جامحة أهواءٌ وتُساِوره لذلك،

البوق. فيه، ينفخ القرن الصور: 2
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وِوْلِهْلم فيكتورية وامللكة وبسمارُك غالدستُن وكان ،١٨٨٣ سنة نوفمرب شهر ويَِحلُّ
عىل يسيطرون عَرش،5 الثالَث ولِيُوُن ُجوِزيف وفَرنَْسوا ُهنِْربت4 وامللك وكريسبي3 األول
موزًَّعا منها جزءٌ كان التي أفريقية لتقسيم — الروس عدا ما — الجميع ويكرتث أوروبة،
أفريقية عىل انقضاٍض نذيَر — ومالية حربية كدولٍة — مرص انهيار وكان ذلك. قبل
األبواب مفتََّحَة بأرسها القارة وجدَت طبيعيٌّ ِحْصٌن هي التي الَحبََشة عدوت وإذا الرشقية،

رسيًعا. والزنوج العرب من وسيُْقتَصُّ هنالك، إىل وليُذَهب لها، وُطْعَمًة الِبيض لدول
ِفَرٍق وقهُر اإلنكليز، من ضباط َقْهُر يَحُدث أُذٌُن، بمثله تَْسَمع لن فظيع أمٌر ويحُدث
من أخالٍط ِقبَِل من املوت، بعد وإهانٍة أعناٍق رضِب مع الضباط، هؤالء ألَّفها مرصيٍة
اجتناَب — َجْدَوى غري عىل — إنكلرتة وتحاول والزنوج، والنوبيني والفالحني األعراب
األوسط النيل من أُخِرَجت قد ومُرص مَرص، عىل سلطاٍن من لها تمَّ ما يَفِرضها مسئوليٍة
النرصانية أوروبة الهمُج يُِصب ولم سنًة، ستني مدَة بهما استقرت اللذين األعىل والنيل
، إنكليزيٌّ واآلخر نمسويٌّ وأحدهما ولُبتُن، سالطنُي ويُكَره قرون، منذ الِخْزِي ذلك بمثل
الركوع وعىل التسليم عىل الخديو، بفضل باشوان وهما سودانيتني، ملنطقتني حاكمان وهما
واآلن الكالب. النصارى ِضدَّ الجهاد وعىل دينهما عن االرتداد وعىل للمبايعة املهديِّ أمام
عبَد العبدين: ولندن، بفينَّة الوسطى الطبقة أبناء من هما اللذان الرجالن، هذان يبدو
يَُجوب الذي امُلَرسج7 م6 املطهَّ الجواد جهتي من حافيني يسريان واآلن هللا، وعبَد القادر
األخرى امللوَّنة والقبائل الشعوب بها تُْدَعى آيًة هذه تكن أفلم ُهوب، والسُّ الطُُّرَق به املهديُّ

بها؟ البيض السادة يَُقيِّدها التي األغالل تحطيم إىل
واألسارى قليٌل، األوروبيني من األُسارى فَعَدُد ذلك، مع االنتقام يف أوروبة تُفكِّر ولم
إىل نََظرَت ولو واضحٍة، غريُ األوروبيني األسارى عن والحوادث نَِكراٌت، األوروبيني من
لوجدَت عاٍم، منذ كرومر) (اللورد بارينغ شئونَهم يدير الذين املرصيني، ِوجهة من األمر

.(١٨١٩–١٩٠١) بإيطالية السياسة أقطاب من كريسبي: 3

.(١٨٤٤–١٩٠٠) ١٨٧٨ سنة العرش عىل جلس وقد إيطالية، ملوك من هنربت: 4

.(١٨١٠–١٩٠٣) ١٨٧٨ سنة بابا انتخب وقد البابوات، أحد عرش: الثالث ليون 5
الحسن. التام الجواد املطهم: الجواد 6

الرسج. عليه شد الفرس: أرسج 7
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كان ُغِلبُوا؟ الذين الجنود أولئك أمُر كان وماذا الثائرين، وبني كتائبهم بني الصحراء
ِنطاق تضييق يََرْوَن اإلنكليز أحراُر وكان األدبية، وقوَّتهم شوقهم سوءَ سيئًا سالُحهم
السودان ترك ويَُقرَّر بأفريقية، يبايل ال كان الذي الشائب غالِدْستن فيؤيدون االستعمار
بالبلد عارٍف ضابٍط وجوَد يستلزم العمل بهذا القيام وكان الخرطوم، حامية واسرتداُد
يُنتََظر وال مجٍد، إىل ساٍع غري متقهقًرا يحارب أن به يستطيع الِحْكمة من بنصيٍب متصٍف
غوردون. عىل ويُعثَر منه، أَْخبَُل هو عمن ويُبَْحث بيكر، اآلساد َصيَّاد من هذا الذات إنكار
والشمال الشمال من الريح َهبَّت إذا إال مجنونًا يكون ال كَهْمِلت،8 غوردون، ولكن
يُْؤَمر بما يَعَمل هل يَعِرف كان وما الَحرجة، الساعة يف يَعَمل ماذا يَعِرف كان وما ، الغربيِّ
السودان عن الَجَالء كان وما مرتدد، عامٍّ ورأٍي متنافرة لحكومٍة يصلح لذلك وهو به،
بانَْت امرأٌة السودان «أن ب حنٍي ذات ح رصَّ قد كان وغوردوُن غوردوَن، برنامِج يف ليلوَح
لنا يكون أن يمكن ثم ذلك، تَْفَعل فَدْعَها ثانيًة تتزوجه أن أرادت فإذا ، املرصيِّ بَْعِلها عن

هنالك.» معها شأٌن
خمسة منذ أي الخرطوم؛ من عودته منذ النسيان ِستاُر ُغورُدون عىل أُسِدل قد وكان
وغوردون موريس، وجزيرة والكاب والهند الصني يف املدَة هذه َقَىض وغوردوُن أعواٍم،
زار وغوردون األدبية، لقوَّته إنماءً (فلسطني) املقدسة األرض يف عاًما املدة هذه من َقَىض
تجارَب ال باطنيًة، تجارَب بذلك نال وغوردون ذلك، أثناء يف كثريًة مراٍت استكلندة بلَده
امللَك ليخِدم أفريقية إىل يعود أن أوشك وغوردون رسائله، بذلك تَشَهد كما ظاهريًة،

إنكلرتة. ليخدم ال ارتيادها، يف ا غضٍّ ستانيل أبدى التي الكونغو يف البلجيَّ ِليُوبُولَد
الكونغو، إىل الذهاب يف خطَّته عن ويُْقِلع لندن، إىل بروكسل من غوردون ويُدعى
قول ومن بالجالء، القائلني من غوردون يكن ولم مقابلٍة. أثناء يف األمة وكالَة ويَقبَل
ويَُعنيَّ ملرص.» وتهديًدا الهمجية إىل رجوًعا الخرطوم يف املهديِّ وجوُد «يَعِني غوردون:
اعتقاده مع كرومر اللورد ويُذِعن منه، يرتابون وزراء ِقبَل من — ذلك مع — غوردون
املسيطر — العامُّ الرأُي ويبدو عنها، الَجَالء عىل يوافق ال ذلك السابَق الخرطوم حاكم أن
األمَر ويُِجيز ، الظِّلِّ يف وحده غالدستن الشائب ويظل غوردون، بجانب — إنكلرتة عىل

غايَة بلغ وقد الخامس. القرن يف عاش أنه فرئي أسطورة من أمره عرف الذي غوتلدنة أمري هملت: 8

اسمه. شكسبري فخلد ألبيه االنتقام يف الجنون
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لو كما برغائبها غوردوَن األمُة وتَكأل املهمِّ، األمر ذلك عىل وزراء ثالثة إرصار بعد برقيٍّا
ُقْطٍر. عن للَجَالء ال بلٍد، لفتح ذاهبًا كان

الِبيضواملوظفني َجعُل هي الرسالة؟ تلك َقِبَل حينما النفسية الرجل حال كانت وماذا
من آخَر وكونُه املدينة، هذه يف حكومٍة شبِه وترُك الكتائب، واسرتداُد آمنني، الخرطوم يف
والرجل أيام، ببضعة تعيينه قبل ذلك بغري َجَهَر والرجُل الِبيض، من السودان يغادر
يف مرابطٍة كتائَب بضِع سوى فيه له يكون ال بلًدا ليَبلُغ وحيًدا أعزَل الصحراء يَُجوب
وأن املدينة، تلك يف به يُحيط أن العدوَّ أمكن الشالالت جاوز ما إذا والرجُل الخرطوم،
ريب، ال ضابًطا كان عندما ذلك أبرص قد والرجل املتمدن، والعالم بالشمال صالته يقطع
وال التعصب عىل ُحرَِّض جمهوٍر قوَة يجهل وال البلَد يعِرف كان — سياسيٍّا — والرجل

مرص. من مرَسٍل ولكلِّ للنصارى بُغِضه درجَة
فيلسوٌف غوردوَن ولكن توراته، وعىل سيفه عىل يعتمد صليبيٌّ غوردون ولكن
فكان الغاية إىل متسامًحا غوردوُن كان أجل، وجدانه. وعىل ذكائه عىل يعتمد 9 بوريتانيٌّ
جماح فريدُّ حياته جميع يف يَُهزُّه كان املجد أن غري وجٍه، مائة عىل الرب يُعبََد بأن يَرَىض
يف الواجب روَح ويَُداِري ، دنيويٍّ دنٍس من املجد عليه ينطوي ِلَما نفسه يف املجد روِح
حافلًة حياتُه وكانت عمره، من الخمسني يف وكان السابقني، النصارى من ككثرٍي نفسه
ناقصٍة. وسائَل غرِي يف يترصف فال الوزارة يف قليل َسنٍَد ذا وكان العالم، أنحاء يف باملفاخر
أركان رئيس أن غري منه، يتحرَّز غالدستن وكان به، الثَِّقة محدوَد القاهرة يف كرومر وكان
إىل حننٍي ذا كأسالفه كان غوردوَن والنيل بالصحراء العارَف والحاكَم واملهندَس الحرب

يحتمل. ما عىل املوت وإىل املآثر، وإىل وزنوجه جنوده وإىل عمله وإىل أفريقية
أشدَّ وما سنني، خمس غياب بعد الخرطوم يف وبيكر هو شاده مما يشء يَبَْق ولم
بأرسَع امُلعسَكر يَُقوَِّض فال الحكومة أمَر ذَ يُنَفِّ لكيال شجاعٍة من عليه يكون أن يجب ما
فيها تَِجُد ال ولكنك مطوَّلة، قراراٍت عىل الحكومة إىل املطوَّلُة برقياته وتشتمل يمكن، ما
وكيف الخرطوم، وال البالُد تغاَدَر أن ينبغي ال إنه القائل األسايسِّ رأيه حول اختالًفا

للنقل؟ وسائَل بغري وامرأة وموظَّف وجنديٍّ شخٍص ألَف ستون الَجَالء عىل يُْحَمل
وال التوراة؟ يف ذُكر الذي إيليَّا كالنبيِّ استقبلوه أن بعد هنالك هؤالء ترُك يجوز وهل
غوردون ويَِسري الصادر، األمر تنفيذُ — األدبية الناحية وال — العملية الناحية من يمكن

اإلنكليز. الربوتستان شيع من شيعة البوريتانية: 9
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َسَلُفه كان كيلومرتات خمسة طولها قناٍة عمَل ويُتِمُّ الخرطوم ن فيُحصِّ إذن، ضابٍط مثل
جزيرًة، ويَغدو الفيل ُخرطوُم بها فيُقَطع األبيض بالنيل األزرق النيَل يَِصَل أن بها أراد قد
ويدرِّب املدينة، هذه عىل الهجوم ليَْعُرسَ النهر بَشِفري10 وينتفع الجزر يف الحصوَن ويُِقيم
حقيقَة — نفسه هو — يعتقد ال إغاثٍة، جيش بورود إياها مخربًا عزائمها ويشدُّ كتائبَه

أمره.
بأن يأمر فال ُكروْمِويل، كان كما الضابِط، ُغوردوَن أمام البوريتاني ُغورُدُن ِحي ويمَّ
والسياط، األغالل من محلَّهم َحلَّ الذين الباشوات يستعمله كان ما قرصه أمام يَُحطَّم
َمِلك جلَب ويريد ، املهديِّ لدى مما سالٍح نَْزَع بذلك قاصًدا الرقيق اقتناء َحْظر ويُلِغي
القادر السودانيِّ َقبَضة بذلك السلطة فيَجَعل فيها ُحِجَر التي القاهرة من الزبري العبيد
ملا لندن يف تجتنب فكرٌة وهذه ، سيايسٍّ قطٍب فكرة هي وهذه املهدي، مقاومة عىل وحده
فكانوا قط وحوٍش بني يعيشوا لم سادٍة من املؤلفة الرق مكافحة جمعية رصاخ من كان
بمكاٍن الغرابة ومن مليٍّا، األمر يف يفكروا أن من بدًال الخلقية الناحية من األمر إىل ينظرون
غوستاف شأن إلنقاذه، العبيد ملك غوردون العبيد محرر جدوى، غري عىل يطلب، أن

عمره. أواخر يف الخاصة كنيسته تسامح إىل أساء الذي أدولف11
يَُزور أم الوقت، فات لقد السابقني؟ ملوكه إىل البلُد به يعوُد بالٌغ أيذاع يفعل؟ وماذا
التدبري هذا يُوَضع سنني؟ بضع منذ العبيد ملك لدى صنع كما مذهبًة درًعا البًسا املهديَّ
ويبدأ . املهديِّ ِحصان بجانب يَعُدو ثالثًا عبًدا صاحبه َجعُل فيلوح امليزان يف األخرُق
يقابل كيف هذا الشعب خطيُب ويَعِرف ، املهديِّ عىل كردفان سلطنة بعرض غوردون
يَعِرض أن إلنساٍن ينبغي ال إنه العرَض: هذا رفضه يف فيقول بَحذَر، األمور هذه مثَل
سبأٍ: مللكة سليمان قال ماذا البوريتاني لالسكتلندي املهدي محمد ويذُكر السلطان، عليه
إَِليِْهْم اْرِجْع * تَْفَرُحوَن ِبَهِديَّتُِكْم أَنْتُْم بَْل آتَاُكْم ا ِممَّ َخرْيٌ هللاُ آتَاِنَي َفَما ِبَماٍل ﴿أَتُِمدُّونَِن
املهدي ويحاول َصاِغُروَن﴾ َوُهْم أَِذلًَّة ِمنَْها َوَلنُْخِرَجنَُّهْم ِبَها َلُهْم ِقبََل َال ِبُجنُوٍد َُّهْم َفَلنَأِْتيَن
إىل املطمنئُّ غوردوُن ح ويرصِّ عظيًما، نبيٍّا القرآن يف ُعدَّ الذي بعيىس أيًضا يستشهد أن

ذلك. صحة بعدم توراته

أعاله. من ناحيته النهر: شفري 10

١٦١١ سنة العرش عىل جلس الذي الثاني غوستاف الداهية أسوج ملك هو أدولف: غوستاف 11

.(١٥٩٤–١٦٣٢)
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وعمامة ورسوال ورداء درويٍش ُجبَّة من مؤلفًة منه هديًة جوابه إىل املهدي ويضيف
ال الذين الكربى السعادة وأهل الزهاد كسوة «هذه قوله: مع وسبحة وحزاٍم وطاقية
عنده ما وطلبَت هللا إىل أَنَبَْت فإن … الدرجات لعايل طلبًا املشتهيات من فات بما يبالون
يكتب الذي الزاهد هذا لدى وكان «… حظِّك لدائم وتتوجه ذلك تلبس أن عليك يصعب ال

امرأة! مائة من أكثَر تحتوي حريٍم دائرة ذلك
نخافه، كما هللا يخاف املسلم أن يل «يلوح قوله: يوميته يف ل ويسجِّ غوردون م ويتبسَّ
حال هي هذه الوثنية!» من يشء عىل وكلنا مثلنا، نرصانيٌّ — إخالصه عند — واملسلم
بَِقَي من عىل املهدي كتاَب يتلو الحاكم هذا أن غري الخاصة، حياته يف متسامٍح فيلسوٍف
بحذائه ويدوسها إليه املرسلَة الزاهد جبة ويَطَرح رسميٍّ اجتماٍع يف الخرطوم وجوه من

. العسكريِّ
بأن الخرطوم شمال قبائُل وتشُعر املفاوضة، تلك بعد العدوين من كلٌّ ب ويتأهَّ
إىل فتنحاز الشمال من تَُهدِّدها عنها امُلعَلَن الكتائب وبأن الَجنوب، من يهدِّدها غوردون
عن ُفِصَل قد الكتائب بعض مع تجده اإلنكليزي ذلك إىل البََرصَ وارجع نهائيٍّا، املهدي
باملدد ويوَعد باقيًا، ظلَّ الذي هو وحده والربُق درويش. ألَف خمسني ِقبَل من العالم بقية
عاجزٌة، املرصية والحكومة املناسب؟ الوقت يف املدد إليه يصل وهل األمر. نهاية يف برقيٍّا
الذي الرجل ذلك عىل يضَغن غالِدستُن كان أن املحتمل ومن حائرٌة، اإلنكليزية والحكومة
غوردوَن إلرسالهم زمالئه عىل يَضَغن كما الحارضة العسكرية الحملة إىل تمرده أدى

إليه. الصادرة األوامَر ذَ يُنَفِّ أال راجني
كان الخرطوم مغادرة عىل لغوردون حمًال املدد إرسال ر يؤخِّ غالدستن كان وفيما
صحافيٌة حملٌة وتَُشنُّ إنكلرتة، قبضَة ومَرص للسودان إبقاءً فيها البقاء عىل عازًما غوردون
التي الكتائب أن بَيَْد بالتدخل، القائلني الوزراء فوز عن فتسفر ١٨٨٤ سنة أغسطس يف

أشهر. ثالثة بعد إال تذهب لم مايو شهر يف املوقف إنقاذ تستطيع كانت
اللورد إىل برقياته يف سافرًة الحقيقة ويَذُكر نكبة، من يَُعدُّ ما غوردون ويُبِرص
وقد األمور، من رضوريٌّ هو ما بنفسه ويقرِّر بعد، فيما ه تسريِّ الحوادث ويَدَع كرومر،
يف ويقول الخرطوم.» حامية برتك ِحي يَمَّ ال لعاٍر ُعرضًة «وأََدُعكم االستواء خطِّ نحو يسري
«. املهنيِّ الرشف من عاطلون ماكرون منا بْلُِميِّني الدِّ أن غري أسوياء12 قوٌم «نحن يوميته:

داء. وال فيه عيب ال الذي الخلق املستوي وهو السوي، جمع األسوياء: 12

271



النيل

العاقل، أمر يف املتعصُب به يَحُكم مما أعظَم بإنصاٍف ب املتعصِّ أمر يف العاقل ويَحُكم
القوم. ِنَفاق من لخلوِّه حنٍي بعد غوردوَن ويمتدح اإلهانة كرومر اللورد فيزدرد13

غوردون أرسل أن َحَدَث ومما غوردون. َخَالص عدم عىل وغالدستن النيل ويتَِّفق
َغْرقاها، الدراويش ذَبََح وأن ٍل شالَّ يف لها الحاملُة الباخرة ت ُكِرسَ وأن ُدنُقلة نحو كتيبًة
الخليفة يجمعه ما ويزيد األبيض، واملؤمُن األسوُد النبيُّ فيتنازع الخريف فصل ويَِحلُّ
فيَحِفر ِحصن إىل املدينة هذه يحوِّل أن الحاكم ويحاول فمقداًرا، مقداًرا الخرطوم حول
الجراياُت ع وتَُوزَّ والصمغ ار15 الُجمَّ من ُخبٌْز ويصنع َخيًْشا،14 فوقها ويَبُسط خنادق
يبرصون صاروا الذين اآلدميني ألوف عزائم غوردون ويَُشدُّ النقود، وتَُرضب األهايل، بني
متأخرين. اإلنكليز َوَصَل ما إذا الدمار من بهم يَِحيق ما ويرون الحصار، نطاق تضييق
ديسمرب، يف عليها استوىل التي ُدرمان أُمِّ يف األخرى األبيض النيل بضفة املهديُّ ويقيم
العربي بيته سطح يف وصعد بها، امُلْكَث يُِطيل أخذ التي َحِريمه، دائرة من َخَرَج فإذا
ما إذا وهو َعُدوُّه، يسكنه الذي الُقوطيِّ القرص سطح النيلني وراء يبرص أن أمكنه األبيض
الذي قرصه سطح عىل ساعاٍت لقضائه غوردوَن َشبََح يتبنيَّ أن استطاع امِلنَْظار استعمل
مرتقبًا الجديد تِريْستان16 يَعِرف أن استطاع فقل شئت وإن الخرطوم، يف نقطٍة أعىل هو
أن املحتمل ومن شيئًا، منتِظر غريَ كان أن املحتمل ومن الشمال، من الخالص سفينَة
ويُمنَع الربق خطُّ ويُقَطع اإلنقاذ، يف يرغبون يكادون ال الذين الشهداء نُبُوة تواثبه كانت
هزليًة صوًرا فيها ويَرُسم يوميته، وينشئ النفيسِّ لرتدده وينقاد بالعالم اتصاٍل كل من
عىل كثرٍي أفالطونيٍّ الَغَرض من ُخلُوٍّ مع خصمه بمهارة ويُعَجب وللوزراء، كرومر للورد

به. َوثُِقوا من جميع حال يف مفكًِّرا نشاطه عىل محافظٍة ومع قائٍد
فصول يف مما أكثَر مستواه َهبََط فقد األمر، نهاية يف بالعهد يَِخيس17 النيل حتى
بينها واسع َمنَقٌع ن ويكوَّ وأسواٍر، متاريَس18 من غوردون بناه ما وينهار املاضية، الشتاء

وأرسع. بلعها اللقمة: ازدرد 13
الكتان. من خشن نسيج الخيش: 14

النخل. شحم الجمار: 15
الوسطى. القرون يف أسطوري رجل تريستان: 16

أخلف. بالوعد: وخاس وَغَدر، نََكَث بالعهد: خاس 17

كالحائط. العدو من به يُستََرتُ ما وهو املرتاس، جمع املتاريس: 18

272



العارش الفصل

وتَكتَظُّ املجاعُة وتَِزيد َجَفافه، عدم عند إال به ِوقايٌة للمحصورين يكون فال النهر، وبني
صفري إليها يصل وال الخرطوم فوق الِعقبان وتحوم والِجمال، الناس بُجثَث الشوارع
نوافذَ فيُنِري املهدي قنابل يخاف ال قائَدهم أن املحصورين يرى أن غوردون ويريد باخرة.
قبل ويكتب حياته من األخرية األسابيع يف ْقر الشُّ غوردون ُخَصل جميع وتبيضُّ قرصه،
كثريًا، املدد َق ُعوِّ فقد إليِك، كتبي آخَر هذا يكون «قد قوله: أخته إىل بأسبوعني خاتمته
أدَِّخر لم أنني عىل هللا وأحمد … تماًما سعيًدا أجدني يريد، ما وْليَُكْن ، املسريِّ هو وهللا

بالواجب.» القيام يف وسًعا
أيام، َة عدَّ ويرتدد النهر، عىل الحظِّ سيِّئ الشمال من اآلتي الصغري الجيش ويغدو
البواخر عىل ناًرا — األيكة يف واملتوارون النهر بدوافع العارفون — الدراويش ويُطِلق
النواعري خشَب املالحون هؤالء ويتَِّخذ ساعة، كلِّ يف الوقوف عىل حيها مالَّ فيُكِرهون
الجنوب يف النهر ُعقدة من الخرطوم إىل الجيش ذلك يسري ثم بواخرهم، لقدور وقوًدا
امِلِرص عىل بالهجوم فيأمر أيام بضعَة الجيش ذلك سريَ الخليفة ويُبِرص الصحراء، قاطًعا
َزحَف — قرصه سطح ومن — الصباح يف غوردون ويرى يوم، ثالثمائة منذ املحصور

الخرطوم. نحَو الدراويش جيِش
دون الدينية وساوسه وتَُحوُل الحال، تلك مثل يف نفسه قتل قرَّر قد غوردون وكان
بذلته ويلبس مقامه سمو ويذكر ا، تامٍّ هدوءًا هادئًا ويبدو شهيًدا، يموت أن ويودُّ ذلك،
قرصه، باب العدو اقتحام حني الدرج من وينزل ومسدسه سيفه ويتقلد البيضاء الرسمية
هللا!» عدو «اقتلوا قائًال: أحدهم يرصخ ثم خوٍف، عن ثواٍن بضع الدراويش جميع ويرتدد
أن بعد فيما القضاء مجلس إىل دعوا شهوٌد ويذكر شزًرا، ذلك إىل وينظر برمٍح، ويُرمى
سيوٍف بطعنات رصيًعا خر حيث الباب إىل متوجًها سيفه عىل قابًضا طريًقا لنفسه شق
وكان ويرجم، منزله أمام مزراٍق رأس عىل يوضع ثم املهدي إىل برأسه ويؤتى وخناجر،

الخرطوم. يف عظيمٍة مذبحٍة فاتحة هذا
عدوه جثة ملشاهدة ويذهب غوردون، باخرة عىل النيلني املهدي يعرب الغد ويف
لهن حمًال النساء وتعذب واملرصيني، البيض آخر بجثث الطرق وتطفح الرأس، املقطوع
مع الكالب وترش املحترضين، سادتهم عىل العبيد ويرقص نقودهن، مخابئ إظهار عىل
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الخرطوم. فوق رمل زوبعة

لنفسه ينتقم سعٌر20 19 هذاءٌ جمهوٌر القبائح برضوب ويقوم وتُحرق، بالكحول أصحابها
والبنني البنات من يروقه من يختار من أول املهدي ويكون قرن، نصف استعباد من
بيته إىل ومرآته غوردون مغطس بحمل الخليفة ويأمر الخليفة، دور يأتي ثم األسارى،

رماد. إىل الخرطوم وتحول درمان، بأم األخرى النيل ضفة يف
عشرية شعار حاملٌة اسكتلنديٌة كتائب فتأتي الخرطوم، سقوط عىل يومان ويميض
وتصاب العدو عىل وتكر البنادق، برصاص فتُستقبل توتي، جزيرة وتبلغ غوردون،
مجرى يف املعسكر إىل ذلك بنبأ نجوا من ويأتي معظمها، ويهلك املساقط، يف بالخيبة

يونانية. مأساٍة ختام يف كالرسول الوجوه صفر ويبدون التحتاني، النهر

الهذيان. الكثري الهذاء: 19
املجنون. السعر: 20
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النرص، بعد أشهٍر أربعة غري يعيش فال األخرية السنوات يف ويرم21 املهدي ويسمن
والتالريات، الذهب يكثر حيث النساء بيوت من بسلسلٍة محاًطا الزاهد هذا منزل وكان
وكنت القحط، يخىش كان لو كما الذرة من احتياطية عظيمة أكداٌس له تجمع وكانت
واملعلبات املصابيح من كدًسا أي األوروبية؛ األدوات من عجيبة كومًة ذلك بجانب ترى

النصارى. لدى السحر أجهزة من ُعد سحريٍّ فانوٍس ومن واملطابع
طالبًا األجنبية البلدان إىل رسًال أرسل لقد به؟ املهدي يصنع وماذا السودان، وفتح
ترك ولكنه املايض، يف كما الحني بعد الحني يف بنفسه الناس يعظ كان أجل، به، اإليمان
زوجها ذبح التي الحسناء بأمينة والعناية األكل غري يف يفكر ال فصار للخليفة الحكومة

واألموال. املناصب يتنازعون األنصار وشباب الدراويش تارًكا الخرطوم يف وأبوها
ارتدى بيته يف كان ما فإذا كتان، من ثياٍب لبس عىل منزله خارج يف املهدي ويداوم
أراحه وإستربق23 سندٍس22 من وسائد عىل استلقى ما إذا وهو ثمينٍة، نسائج من مالبس
منه وقوًفا أقربهن ويلبس أخر، نساءٌ ومسدته24 النعام، بريش وراءه القائمات نساؤه
املؤمنني، من يطؤه الذي والرتاب به يغتسل الذي املاء ويباع غريهن، ثياب من أفخر ثيابًا

سمنه. ضحية أو أمينة قبل من مسموًما ويموت أيام، ستة ويمرض
رصيًعا فخر الردى يرهب وال فيه عيب ال صنديًدا رشيًفا باسًال مخلًصا غوردون وكان
منتفًخا متورًما كثٍب عن الشعبي الخطيب تعقبه وقد القتلة، من جمٍع بطعنات وحيًدا

أسطوري. بإكليٍل اآلخر وتوج ملعونًا أحدهما فظل ذهب، من وأكياٍس بنساءٍ محاًطا

ينتفخ. يرم: 21
حريًرا. ولحمته سداه كان ما والديباج ورفيعه؛ الديباج رقيق السندس: 22

النسيج. الثخني الديباج اإلستربق 23
مقامها. «دلكه» كلمة تقوم وال عامية والكلمة شيًدا، عليه يده أمر مسده: 24
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ذلك؟ َوَقَع لو مَرص مصريُ يكون وماذا تَُسدُّه، لو ودَّت الَهَمج من قبائل قبضَة النيل كان
إخصاب عىل داوم لو األزرق النيل ِغْريَن إن حتى جريانه، عىل داوم لو النيل إن حتى
سنة ألفي منذ كأجدادها — القبائل تلك نزول دون — يوٍم ذات — ذلك حال ما الوادي،
طريق وقطع األحمر البحر ساحل ومراقبِة عليها لالستيالء مَرص إىل — سنٍة آالف ثالثة أو

َحَدث؟ الذي بعد ذلك يتعذَّر وهل الربيطانية. ُفن السُّ عىل الهند
ويكون فيه، يَُماَرى1 أمًرا أفريقية تقسيم يف خطَّتها كوَن مذعورًة أوروبُة وتُبِرص
ويغدو واالنِتقام، الجهاد إىل ذكراه تدعوهم بطٌل — اآلن بعد — اإلنكليز من للمستعمرين
عىل انفراده ساعات يف به َحَلَم قد يكون أن يحتمل الذي السيايسِّ السلطان رمز غوردون
َعِمَلت فإنها سبيلها يف َهَلَك رجٍل نحو بالواجب تَُقْم لم أمًة أن َحَدَث وإذا قرصه. سطح
إنكلرتة كلُّها العوامل هذه َحَفَزت وقد تجاهه، عليها ملا وفاءً ذكراه أجل من الكثري اليشءَ

ِهيْكس. الكولونيل هالك بعد تُِرْده لم ِكفاٍح إىل
سنة بني فيما السودان عىل الخليفُة ويسيطر ذلك، مع سنًة عرشَة ثالَث ويُنتََظر
من جميع بقتل الخليفة ويبدأ إرهابًا، عليه سلطانه فرَض يحاول أو ١٨٩٨ وسنة ١٨٨٥
ودارفوَر الجنوب يف والزنوَج الشمال يف العليا مَرص يهدِّد ثم املهدي، أقرباءِ من يضايقه
وتَنُْقُض مناوبًة، الجهات كل يف ا َكْرسً يعاني أو نًرصا وينال الرشق، يف والحبشَة الغرب يف
قتال. بال أطرافها من السودان بالَد — وبلجيكة وفرنسة إنكلرتة — املجاورة البيض دول

ونازع. جادل مارى: 1



النيل

إنكلرتة يَْدَفع ما األثر من لحادٍث فيكون غوردون موت بعد سنًة عرشَة وتَميضإحدى
مايو شهر يف َعدَوى، يف منليك النجايش ِقبَل من الطالينة سحق أسفر فقد قرار، اتخاذ إىل
جالئها أو العظمى بريطانية ل تدخُّ رضورَة إدراكهم عىل األحرار َحْمِل عن ،١٨٩٦ سنة
أناس قبل من غلبتا — وإيطالية إنكلرتة — الكبريتني الدولتني أن والحق مستعمراتها. عن
بني تحالفهما احتمال مع الحني ذلك يف متحاربني أفريقية برشق لبلدين تابعني ملوَّنني
بأحَد َعدَوى معركة بعد السودان يف تتدخل أن لندن فتقرِّر السري وقت ويحل وحني، حنٍي

يوًما. عَرش
السودان تحتل التي واألمة تقريبًا، تَمَّ قد أفريقية تقسيُم وكان ا، عامٍّ حالٍّ ذلك وكان
عىل — خاصٍّ بوجٍه — وتسيطر وعسكريٍّا اقتصاديٍّا االستعمارية إمرباطوريتها تَدَعم
العظمى بريطانية تَعَدم ولم الجنوب، من وإلنكلرتة الغرب من لفرنسة الصالحة الطريق
وأمكن ريب، ال فيها البقاء قاصدًة احتاللها بعد يساورها ما عىل مَرص الطالع وسيلًة
تُنِْقذ أن وهي: بطولًة؛ متساويٍة ظواهَر ثالِث إىل ذلك لبلوغ تستند أن العظمى بريطانية
فرنسة َع توسُّ منعها مع لغوردون تنتقم وأن مرص تَْحِمَي وأن الفوىض من القطر ذلك
فطنة يف يَُشكَّ أن سنني بضع منذ السائد الرأي من وكان والجنوب. الغرب من أملانية أو
فيجب الراهنة الحال يف وأما ساعدتهم. التي املصادفات أو حظهم يُْمتََدح وأن اإلنكليز،

سياستهم. يف املدارك باتِّساع لهم يُْعَرتَف أن
يقول الحارض الوقت يف حتى السودان، يَْقَطع والنيل ملرص، الحياة مصدر والنيل
استيالء مرصخطَر إىل تَُجرَّ أن إلنكلرتة يحقُّ ال إنه العالية املناصب أصحاب من إنكليزيٌّ
تَُروم تزال ال الضمِّ يف دولٍة رغبة عن بذلك النقاب فيكشف األعىل النيل عىل ثالثة أمٍة
ويقرتن مرص لينقذ الحرب إىل الربيطاني يذهب وهكذا االستعمارية. الحروب يف النَرص

األساطري. أبطال من ككثري وجمالها بمالها ويتمتع بها
اقتضته مما أقلَّ وماًال رجاًال الحملة هذه وتقتيض السابقة، بتجاربها إنكلرتة وتنتفع
سالمتها، عىل خطٍر من ُزِعم ملا والرجال املال مُرص وتُقدِّم بالنرص، وتُكلَّف األوىل، الحملة

مرات. بعرش املهديِّ مقاتلة يف بذَّروه مما أقل أي ١٣٠٠٠٠٠؛ غريَ اإلنكليز يُنفق ولم
الَعَرق جعلت اآللهة أن غري العموم، عىل االنكسار من أرخَص االنتصار يبدو أجل،
إىل مَرص حدود من تمتدُّ التي هي تقريبًا ماءٍ بال والصحراء النرص، تاج أمام اليوم وجهاَد
الشمايل. العرض من عرشَة السادسَة والدرجة والعرشين الثانية الدرجة بني أي الخرطوم؛
والنيل وغوردون، لِهيْكس وقع كما الهالك كان وانعطافه ودوافعه النيل عىل اعتُِمد وإذا
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بدَّ وال األمام، إىل للسري طريًقا يصلُح ال والنيل أيًضا، الفتح أداة والنيل الحملة، هدف
أو أنفاق ُصنْع إىل احتياَج وال هنالك، نهَر وال جباَل وال الصحراء، يَقَطع حديديٍّ خطٍّ من
آيَة يكون أن من أكثَر نشاٍط دليُل الحديديَّ الخطَّ أن إىل وهذا لذلك، كثريٍة جسوٍر إنشاءِ
هذا ويَدُخل يُقهر، أن يجب الذي العدوُّ هو — األرض ال — والجو ضباٌط، فيديره ، فنٍّ

العمل. بذلك ُقِرنُوا الذين الجنود إرادة ضمن
طويًال أهيَف وكان الوجه، رصنَي وكان األربعني، يناهز الصحراء يف القائد ُعمُر وكان
عىل حصانًا ركوبه عند الغاية إىل َمِرنًا البنية صحيَح الشمس بفعل أسمَر ْعر الشَّ كثريَ
لعينه األعىل العضل يف َفَلٍج نتيجُة أنه ُعِلَم ما إذا مزعًجا حوله كان وما الخصوص،
محلَّ يجعله فال املتجربِّ وصمته الناس من ونفوره الفاتر َوْضِعه من كان وما اليرسى،
موقع الناس من يََقع أن يودُّ ال رجٌل بأنه فيوحي مصافحته ِطَراز من كان وما عطٍف،

فيهم. يؤثِّر أن يريد وإنما الرضا،
ناٍد، وال بمدرسٍة مستعنٍي غري خاصًة تربيًة منزله يف وُربِّي منزويًا، شبابه وَقَىض
وكان طموَحه، ألهب فقد — قليًال ولو — بزمالئه الفتى الضابط هذا اجتماع من كان وما
، الربويسِّ املوظف عند كما بالواجب شعوٍر وعىل ملهنته ُمطَلق إخالٍص عىل ينطوي نفوُره
غريَ يَِعْش لم فلسطني يف جسوٍر رسوَم َوَضَع أم قربس يف خرائط أََوَضَع عليه وسواءٌ

الحال. يف لندن إىل رؤساءَه شاكيًا إهانًة لوٍم أقَل ا عادٍّ وحيٍد
أن عىل يَُخاَف أن ل يفضِّ وكان النساء، إىل وال الرجال إىل بعطٍف يوحي ال وكان
قد وهو وهًوى، فبحماسٍة ذلك فعلوا فإذا عنه، يدافع كان َمْن األصدقاء من وقليٌل ، يَُحبَّ
األحمر البحر سواحل عىل ذََقنَه فَخِرس معركٍة، غري ويف أفريقية، يف وفارًسا جنديٍّا ُجرِّب
أثناء يف فيصنع ِغلظته عىل ويَُعاب عاليًة مناصَب املستبدُّ هذا وينال زمٌن ويَمِيض تقريبًا،
أحٍد، إىل يُصِغي ال وكان خصومه، زيادة إىل ويرتاح غطرسًة فيشتدُّ يؤيِّدها ما ِخَدِمه

رائعٍة. نتائَج إىل فينتهي عليه عزم ما غريَ ذ يُنفِّ وال أحٍد نفوذَ يُعاِني ال وكان
وَفتَح الدراويش وَهَزَم الصحراء خالل من الحديديَّ الخطَّ أنشأ الذي الرجل هو ذلك
إجازٍة، أثناء يف بالقنابل اإلسكندرية َب َرضْ شاهد قد كتشنر وكان بالده. سبيل يف السودان
استطاع ما كتشنر وَصنََع الجديد، املرصيِّ الجيش حرب ألركان رئيًسا كتشنر وصار
أنه لُوِجَد َق حقَّ ما إىل النظر بعد كتشنر أمر يف ُحِكَم ولو غوردون، تُنِْقذ حملًة لينظِّم
ظهر راكبًا كان حينما الرأُي هذا الزمه أن املحتمل ومن ذلك. عىل قادًرا كان الذي الوحيد
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ليثأَر اختَاره الذي الَقَدر وف ُرصُ يف مفكًِّرا الحديدي الخطِّ إنشاء متتبًعا منفرًدا الجمل
إلنقاذه. ْق يوفَّ لم الذي بذلك

ومما َجَربيٍّا، كان كتشنر ألن الغالب؛ يف ه يسريِّ كان مما الطراز ذلك من وأفكاٌر
يالئم الذي باملقدار االعتقاُد هذا منه تمكَّن أن باملسلمني وصالته بالرشق إقامته إليه أدت
يناسبه؛ ما اقتبس — اإلمكان َقْدر عىل بلغتهم يتكلم كان الذين — العرب ومن طموَحه،
جامًعا وكان الرشقي، الفنِّ َق وتَذَوُّ رجاله مع نقاٍش كلِّ وَرْفَض بالقدر اإليمان اقتبس
الحديقة وتعد التلذذ، هذا ويَُعدُّ محرتًزا، لها جالبًا قرصه إىل األسواق من فيأتي لآلثار
اللذين الوحيدين هواه مظهرْي أسوان، أمام نيليٍة جزيرٍة يف التنسيق الحسنة الروائية
جانبًا يشءٍ كلَّ فيَطَرح بالربيد إليه يُؤتَى وكان طموح، من قلبه يف يحرتق ما يُبيحهما
يكون أن عىل الورد ُعُرش تحت يَتَنَزََّه أن ل يفضِّ وكان األمر، بدء يف بُْستَاِنيِّه تقريَر ويقرأ

الدوام. عىل وحَده
االئتالف ليَُصون روسية إىل ذاهبًا كان حينما أملانيٍّ بلْغٍم كتشنر ُقتل ١٩١٦ سنة ويف

التصدُّع. من
حون يرصِّ لندن يف الخرباء كان الصحراء يف تَُمدُّ الحديدية الخطوط كانت وفيما
خيمته يف ضابط مع خطَّتَه يرُسم كتشنر كان وفيما للصواب، مخالٌف مرشوعها بأن
الخصوص عىل السودانية والكتائب — املرصية الكتائب كانت حلفا وادي من بالقرب
حبوٍط، أقلِّ عند الرشقيِّ عزيمة انحالل سهولة يَعِرف وكان نظاميٍّا، تدريبًا تدرَّب —
كتيبُة وكانت العمل، بذلك للقيام املقاومة وقوة والعناد الهدوء رضورة درجَة يعلم وكان
أفريقية شمال شعوب جميع أخالِط من أي رجل؛ ثمانمائة من مؤلَّفًة الحديدية الخطوط
تعليمهم من بد ال وكان لُّك، والشِّ نْكا والدِّ الدراويش وأرسى حني الفالَّ من أي الرشقي؛
الخطوط من األوىل الكيلومرتات كانت وفيما وتسمريها، الخطوط وربَط العوارض وضَع
النخل تحت يَجِلسون الزنوج من ِفتياٌن كان الصحراء يف مستقيمًة تُوِغل الحديدية

الربق. أمور يف ويتخصصون امُلورسيَّة2 األبجدية ويتعلَّمون
َوْفق ق يحقَّ أمٍر ككلِّ يتجىل ثم البُداءة، يف يشء إىل مؤدٍّ غري الحديديُّ الخطُّ ويبدو
ومقداٌر رجل، آالف ثالثة ُقوُت عليها فيُنقل األوىل الخطوط وتُمدُّ حسابها، أُْحِسن خطٍة

.١٨٧٢ سنة ومات ١٧٩١ سنة ُولد الذي مورس األمريكي الفيزيوي والعالم الرسام إىل نسبة 2
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الوقت إىل ويُفتََقر الخصوص، عىل املاء ومن والعوارض، الحديدية الِقضبان من متزايٌد
أعراب يشنه هجوٍم من الوقاية فيه ما يُوَجد ولم الشتاء، قبل العمل يَتِمَّ أن ويجب والنقد،
من ألكثر يكفي ما املاء من لديها ليس التي املعاديَة الِعَصابة هذه به فيُِبيدون الخليفة
والذي الثالث الشالل عند املنتهَي الخطَّ قوَّضوا أنهم مرٍة ذاَت حدث ومما أيام، ثالثة رشِب

.١٨٨٤ سنة باشا إسماعيل أنشأه
الجزء لذلك حفًظا الفوقاني النيل مجرى إىل حلفا وادي من ُمْفَرَزًة كتشنر ه ويوجِّ
، الرشقيِّ الجنوب يف النهر ُمنَْعَطف بأقىص َحَمد أبي إىل السري يف يُِغذُّ حني عىل النهر من
ويتقدَّم وأقفُره. الخطِّ يف ما أصعُب هو الجزء وذلك كيلومرت، خمسمائة ذلك ومسافة
ومن بَْرٍق خطوِط ومن خرائَط من خالني والجنادل، الرمال بني من أولئك الصحراء عمال
أولئك الصحراء عمال ويتساءل والنجوم. والِفرجار البوصلة بسوى مهتدين غري ، السلكيٍّ
كيلومرتاٍت عرشة كلِّ يف املهندسني ويَتْبَع أمامهم، العدوَّ مالقاتهم إمكان عن — دوًما —
الخطوط يضعون آخرون شخٍص األرضوألُف دون يمهِّ شخص وخمسمائة ألٌف األمام إىل
يَجلُبه ما مع كيلومرتاٍت عرشَة عسكرية فنيٌة طليعٌة تَتََقدَّم أيام أربعة كلِّ ويف الحديدية،
يف بَغَداءٍ أوالَدها تأتي عطوٍف كأمٍّ وذلك َحْلَفا، وادي وماء ِليَفْربُول فحم من األول الِقَطار

الحديدية. الخطوط من كيلومرتات خمِس نحو الواحد اليوم يف ويَُمدُّ نُزهة، أثناء
النافَث الفوالذيَّ التِّنِّني بأن الخرطوم ويُخِربون يََقع، ما الدراويش جواسيس ويرقب
يخرِّبونه وهل الدواليب، عىل بالباخرة الدراويش يدعوه واآلن فمقداًرا، مقداًرا يقرتب للََّهب
الحديدية الخطوط من كيلومرتًا عرشين ر فتدمِّ ملساعدتهم عاصفٌة وتَثُور النيل؟ جهة من
يُْغَلبون ال أناًسا البيض الرجال ويبدو ذلك، مع البيض الرجال ويتقدَّم ساعة، نصف يف
األَيْنُق3 فوق منهم كان ومن الشالالت، فيجاوز السفن عىل منهم كان فَمْن ذلك، مع

الحديدي. الخط ويسبق الصحراء فيجوب
ِقبَل وجهها املولِّيََة الكتائب تلك حمد أبي يف الخليفة كتائُب َهَزَمت لو يحدث وماذا
حمد، أبي عىل يستولون اإلنكليز أن بَيَْد ذاك؟ إذ الفوالذيُّ التنني يُْصِبح وماذا األعىل؟ النيل
يف فيلتقون نََفٍق طريفْ من يسريون الذين كالَفَعلة وتَُحيِّيهم الصحراء طالئع بهم وتَلَحق
يَُخفَّ أن اآلن بعد ويمكن املاء، ذا هو ها النيل، ذا هو هذا أكرب! هللا مقدًما، معينة نقطٍة

الَعْطربة. مصبِّ حتى الَجنوب يف األرض وإعداد الحديديِّ الخطِّ بناء مساعدة إىل

الناقة. جمع األينق: 3
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السهب. خالل من سفر

ملا ساحًرا ويَُعدُّ مارس، شهر يف بَْربََر يف ِكتشنر ويكون والشتاء، الخريف ويميض
الفوالذي التنني سلطان وينطوي جنوده، يُْلِقيه مما أكثر الرعب من الحديدي خطُّه يُلِقيه
ويحمل الرحمَة، يَْعِرف ال َقَدٍر عىل األفهام تُدِركها ال التي وحركاتُه باألرسار الحافل
يكفي الخليفة ثوِب َلْمُس كان وباألمس وها، ليََمسُّ القاطرة إىل َمْرضاهم بربر سودانيو

الخليفة. سيُفِني الذي التنِّني إىل هون يتوجَّ واليوم للشفاء،
الجرس يُنَْصب أن يجب أنه بيد ومياَهها، الحبشة جبال ِغْريَن العطربة نهر ويُدحِرج
يوًما، وأربعني اثنني يف إنشائه، أمر إليها ُفوِّض وقد األمريكية، الرشكة ه وتُِتمُّ برسعة، عليه
ِميكاِنيني4 بفضل وذلك النيلني، ملتقى لتفتح إنكلرتة عليه وتمرُّ مرتًا، ٣٤٠ طوله ويبلغ

األفريقيني. من وعماٍل األمريكيني من

.Mécaniciens 4
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من املؤلف الجيش ينقض ١٨٩٨ سنة ديسمرب شهر من الثاني اليوم صباح ويف
الدراويش جيش عىل الحديثة بأسلحتهم مرصٍي ألف عرش وثمانية إنكليزي آالف ثمانية
معركٍة آخر هذه وكانت األبيض، النيل من اليرسى الضفة عىل الواقعة درمان أم يف الضخم
كتب واصطراٍع األبيض. بالسالح والتحاٍم فرساٍن حمالت من تخللها ملا القصة يف روائية
تلك وتشابه املعارك، بألواح تذكرنا وملشاهد والبطولة، الشخصية للبسالة فيه الفوز
مشابهتها من أكثر سنة وخمسني مائٍة منذ وقعت التي األكرب فردريك معارك امللحمة
الرائع. بقلمه ترششل فوصفها سنة عرشة ست بعد اشتعلت التي العظمى الحرب معارك
وجميع الشعوب جميع أن هو واألمر غوردون، للجنرال انتقم قد يكون وبذلك
واستقرارهم البيض لنرص نتيجًة أقل التكفري وهذا التكفري، إىل زمٍن كل يف تدعى العروق
الطنانة، وعوده من الرغم عىل وضيٍق خراٍب من البالد به الخليفة أصاب مما بالسودان
ماليني، ثمانية من بدًال السودانيني من مليونني عىل سنًة عرشين يف املهدية ميزان نم وقد
رفع وهل نفوسهم؟ والزهو األمل حرك وهل الستة؟ املاليني تلك هالك يف العلة هي وما
بالغة القرص بالغة الستة املاليني أولئك حياة كانت وهل حياتهم؟ قيمة والزهو األمل
ويثق املنازعات؟ تلك من ربٌح للجمهور وهل منهم؟ الجديد األعىل املثل فنزعها التوتر
أنفسهم، بذلك ويساعدون آالٍف بضعة ويساعده مرة، مائة يجب مما أكثر بنفسه مغامٌر
فال تفكرٍي من الخارج ينتزعه وما الضحايا، من ويغدون الخيبة برضوب اآلخرون ويُمنى
منها نفع ال التي املعارك يف يُرصعون ينفكوا لم ألنهم وذلك الطاغية؛ أضلهم من يفيد

لوطنهم. وال لهم،
خطوط عىل نقلت التي الحديثة املدافع وال الطلقات، الرسيعة البنادق تكن ولم
اإلنكليزي، القائد وتجربة والشجاعة النظام وال أفريقية، قلب إىل الحديدية الصحراء
انترش الذي اإليمان نار انطفأت فقد عاًما، عرش خمسة مىض وقد النرص، عوامل وحدها
مهديان بعد فيما أتت التي السنوات يف حاول وقد السهب، يف كالحريق السودانيني بني
سعادة ومن يوفقوا، فلم ثانية مرًة اإليمان ذلك يلهبوا أن صغاٌر مهديني ثالثة أو صغريان
إىل القبائل من كثريٌ وانحاز األحيان، جميع يف كما الطغيان عىل قىض أن ظلموا من
اإلنكليز، يحارصه ثم النائية، البقاع يف عاًما الخليفة واختفى رسوٍر، وعن طوًعا اإلنكليز
كمسلٍم القدر حكم مبًرصا بمريديه محاًطا كبرية سجادٍة عىل ويجلس العدو، وينتظر
تلك من بالقرب وأتباعه هو بالرصاص رزينًا ويقتل العفو، يطلب وال يقاوم، وال صالح،

منها. املهدي ظهر التي النيلية الجزيرة
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، حجٍّ محل يصبح لكيال عقب، عىل رأًسا بقلبه ويأمر املهدي، قرب كتشنر ويخرب
األزرق والنيل األبيض النيل وجنوده كتشنر ويعرب النيل يف رمادها ويُلقى عظامه وتُحرق
إىل ويتوجهون عاًما، عرش خمسة منذ املهدي صنع كما الخرطوم ويدخلون النرص بعد
شكٍل عىل صفت التي الكتائب فوق واحد علٍم من بدًال علمان ويرفع القرص، أنقاض
غوردون نشيد ثم الوطنيان النشيدان وينشد املرصي، والعلم اإلنكليزي العلم يرفع مربع،
عندئٍذ وجده يكتم أن يسطع لم الجنان الثابت كتشنر أن ويُروى معي»، «أقْم املفضل:

حنان. عن
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عىل تسري كانت ود السُّ بلد عىل فتستويل املنتقم دوَر تمثِّل البيض من دولٌة كانت بينما
الخيال. عنها يَقُرص مسابقٌة وتبدأ قبلها، الوصوَل محاولًة لها منافسٌة أخرى دولٌة الدَّْرب
أفريقية استعمارية إمرباطورية إقامة يف تسعى عاًما عرشين منذ فرنسة ْ تَْفتَأ ولم
إنكلرتة مزاعَم فرنسة وتَُصاِدم ِسيَداَن،1 يُنِْسيَها أن يريد كان الذي بسمارَك من بتأييٍد
تأثري ذاَت تكون األول نابليون عهد منذ فرنسة انفكت ما مرص يف حتى الخصوص، عىل
حول دة املعقَّ القضايا من كان ما توتًرا الوضع زاد ومما هنالك، إنكلرتة وتَدَحرها عظيم،
حسب عىل — مباحًة أرًضا السودان أصبحت وملا القروض. من اآلتية األموال توظيف
من فأرسلت النيل، عىل ارتكاٍز نقطة لها تكوُن لو فرنسة َودَّت — السياسة رجال تعبري
ذلك بأن ١٨٩٥ سنة يف لندن ح وترصِّ الغزال، بحر أعايل إىل ُروَّاًدا الكونغو يف ممتلكاتها
حادَّة، أزمٍة من تعانيه كانت ِلَما األمر يف تنازع أن فرنسة تسطع فلم ، وديٍّ غري عمٌل
ومن عرَضها، مناِفستُها فرتدُّ األمر نهاية يف كتشنر حملة يف تُسِهم أن فرنسة وتَعِرض
الحني ذلك ويف تأخٍر، من وقع مما بغمٍّ فيُثَاب العالم اقتسام يف يحلم الفرنسيني من كان

خيالية: خطٌة الرجال لبعض تلوح
وليرس األوسط، النيل نحو الشمال من اإلنكليز يسري النيل! نحو بهجوٍم ولنقم
الحافل النيل منبع من فرنسة اقرتبت وكلما األعىل، النيل نحو الغرب من الفرنسيون
عرشَة الثانيَة الدرجة يف األبيض النيل سيدَة فرنسة صارت ما وإذا قوًة، زادت باألرسار

عظيمة بهزيمة — ١٨٧٠ سنة يف — فرنسة فيه منيت الذي املكان وهي فرنسة، بالد من سيدان: 1

مقاتل. ألف مائة من مؤلَّف جيش رأس عىل الثالث نابليون أرس عن أسفرت



النيل

من إليه تحتاج ما — يحتمل ما عىل مرص— وَحَرَمت إنكلرتة أزعجت الشمايل العرض من
الخامسَة الدرجة يف األزرق النيل به يأتي ما كفاية لعدم وذلك األسداد، من يُبْنَى بما املاء
ُهوب والسُّ املنيعة واملناقع املتوحشة القبائل تنطوي وهكذا الشمايل، العرض من عرشَة

فصل. إىل تحتاج عامليٍة معضلة عىل والبحريات والصحارى
ألن وذلك تسري؛ أن قبل باق السِّ فرنسة خرست ذلك ومع تغامر، أن فرنسة وتحاول
أحوال يف يصل من هو الغالب وإنما علمه، يرفع من وأول يصل من أوَل يكون ال الغالب
الفرنسيون يقدر وهل يبقى. أن به يستطيع ما القوة من ويكون كثري رجاٍل مع مالئمة
تجد لم روَّاٍد ثالثَة أو رائدين َعَدْوَت وإذا النيل؟ إىل الكونغو من حديديٍّ خطٍّ إنشاء عىل
بينها. من يسار التي القبائل حتى تُعَرف كانت وما الغزال، بحر حوَض َعَربَ قد أحًدا

فرنسة أرسلته ما كل هو املدافع، من عطٍل ومع الزنوج، من رشذمٍة مع وضابٌط،
من مكاٍن أقرب ولبلوغ النيل، لبلوغ البالد أوحش بني ومن الخرضاء الغابة خالل من
وتنشئ أمينة قاعدٍة من إنكلرتة تنطلق األثناء تلك ويف الرسعة، من يمكن بما النيل، منبع
سيد العدو هذا كان أن املحتمل ومن العدو، ضد مرص وجيش جيشها لنقل حديديٍّا خطٍّا

األقىص. الجنوب يف فاشودة حول ما
كامِلْغَول3 «َرْخًصا2 وزيره وصفه كما َمرشان كان َمرَشان؟ الكولونيل كان ومن
أخَمِص4 من فيه، يشء كلُّ ويبدو بإحكام، نََطَق تكلم ما إذا وهو كالنَّبْل، عيون وذا
للدعاوى، وكيٍل عند كاتبًا أمره بدء يف وكان بالكهربا»، مشحونًا رأسه، ة قمَّ إىل قدمه
الثالثة يف وكان ضابًطا، وصار بأفريقية، االستعماريِّ املشاة َفيَْلق إىل فانتسب يَثبُت، فلم
بفرنسة يُلِمُّ الحظ سوءَ إن القائلة: القصة عىل يقَيض أن أراد حينما سنيه من والثالثني
من و٥٠٠ الِبيض من ٢٣ مع إنكلرتة ضد الرسيع بغزوه ويغاِمر وقت، كلِّ يف النيل عىل
«بعثِة سوى يُِمدَّ لم الذي بلده من ا تامٍّ تأييًدا مؤيًَّدا يكون أن غري من وذلك نغاليني، السِّ
العارشة الدرجة يف بسلطانها يُشَعر ال عاد التي تركية نََزَق الحبوط عند ُمداِريًا ارتياٍد»
بمغامرته قيامه حني الوسطى القرون فرسان مثَل مرشان ويَظَهر الشمايلِّ، العرض من

اللني. الرخص: 2
طويل. نصل املغول: 3

باطنها. القدم: أخمص 4
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ِبريَان كان ما بمثل يأتي أن حاول فقد عجب، وال الحائط. عرض الَقَدر برصوف ضاربًا
سنة. ألف منذ ني السِّ نهر ِضفاف عىل به قام قد غلرب ذوبوا

ويُوِغل الرشق إىل متوجًها لَوانُْغو من َمرَشان، النورمان، قدماءِ أبطال خليفُة ويَِسري
أََكَلة يقاتل وأن الضواري، يقاتل أن عليه ِلَزاًما ويصري الكونغو، وادي من البكر الغابة يف
يتسلَّحون اإلنكليز أن يَعِرف وكان اليه، وحمَّ صيَّاديه يفرتسون كانوا الذين البرش لحوم
كانت وهل كانوا؟ أين ولكن األوسط. النيل يف ويتقدمون الحديديَّ خطَّهم وينشئون
رجاَله؟ تَتَخطف والوحوش األسود كانت كما رجاَلهم تَتَخطف الرمل وعواصف الصحراء
يف للفرنسيني حرًة الطريَق فيَدَع هللا بعون الشمال يف يَِقفهم الدراويش جيش كان وهل
أن قبل يصل أن يودُّ وكان مشوَّه، ٌ نبأ أتاه ثم وأشهًرا أسابيَع ذلك مرشان َجِهل الجنوب؟
للحضارة والعدوِّ الهمجيِّ األسمر املسلم من خوفه وكان الدراويش، عىل اإلنكليز يَقِيضَ
عند ولَِما بمَرص اإلنكليزي لتمتُّع املتمدن، األبيض النرصانيِّ اإلنكليزيِّ من خوفه من أقلَّ

ونفوٍذ. مدافَع من اإلنكليزيِّ
يف الغزال بحر مياه وتغُدو وتطول، وتطول ، الفرنيسِّ الفارس عىل الطريُق وتطول
عىل 5 إْلبًا يشءٍ كلُّ ويَلُوح أشهر، ستَة رْي السَّ معه يتأخر ما االنخفاض من السنة هذه
وكتيبته مرشان يَمِيش ذلك ومع قانٍط، غريَ َمرشان يتقدم ذلك ومع املحارِب، َمرَشان
غايَة مرشان يبلغ ١٨٩٨ سنة يوليو ويف األمر، نهاية ويف فمقداًرا. مقداًرا تَنُْقُص التي
ُملتََقى هي التي فاُشودة فوق األلوان املثلَّث العلَم باحتفاٍل ويرفع النهَر، يَبلُغ أحالمه،
غري يشء ال علمه؟ فوق علُمه يَخِفق الذي املنافس فأين سنني، ثالَث مرشان وسار الطرق،

كالرساب. يشءٍ كلِّ عند 6 وتُِغمُّ يشءٍ كل أفريقية يف م تجسِّ شائعاٍت
— الشمايلِّ العرض من العارشة الدرجة يف أضحوا الذين — الفرنسيون وكان
العرض من عرشَة الثامنَة الدرجة يف بَرببََر الدراويش عىل نٍرص أوَل اإلنكليز نَيَْل يجهلون
النهر شاطئ عىل ود وللسُّ لهم خصٍم أبيَض وجوَد يَعَلمون اإلنكليُز كان وما الشمايلِّ،

الجنوب. من كيلومرت ألف بُعِد وعىل نفسه
بال كان الذي َمرشان أمام معه َفرُّوا ما البقعة تلك يف الضعف من الدراويش وكان
مع حمايٍة معاهدة ويَعِقد النهر، ِضفة عىل صغريًا ِحصنًا َمرشان ويُنِشئ تقريبًا، َعتَاٍد

إلبًا.» علينا الناس أصبح «قد ومنه إنسان، عداوة عىل يجتمعون القوم اإللب: 5
غمام. ذا صار أغم: 6
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َمَدٍد من أمٍر كل عليه يتوقف ما يُعِوزه كان أنه غري الُخَرض، بعَض ويزرع لُّك الشِّ رئيس
ويظل ق، يُوفَّ فال والحبشة بالكونغو عالقة ذا يكون أن فيحاول بوطنه؛ واتصاٍل وُعَدٍد
وتَِقف بنادَق، بعض ومع الِبيض ضباطه أواخر مع النيل عىل هو هنالك، هو وحيًدا،

لها. يُْرثَى حاٍل يف بعموِده معلًَّقا الَعَلم فيبدو الصيف أشهر يف الريُح
أمامه العدوَّ ويَدَحر َهَواَدة، بال األثناء تلك يف اإلنكليزي الحديديِّ الخط مد ويدوم
ُطعَمة هو الذي البلد ذلك يف يََقع كان ماذا أحٌد يَعِرف ولم يحتمل، ما عىل فاشودة حتى
يَفِصلون املسلمون زال وما بكتشنر. مرشان َوْصل عىل القادر هو وحده والنيُل الفوىض،
فرنسيٍّا ٢٣ يخىشسري اإلنكليزي كان وما شيئًا، يخىش اإلنكليزي كان وما املتنافسني، بني
فهؤالء النيل، بضفة حلُّوا ولو أحياءً، كلهم ظلُّوا ولو سنني، ثالِث منذ سنغايل، و٥٠٠

مرهوبني. ليسوا
عىل أياٍم أربعة وتمرُّ حاسم، نٍرص من درمان أم يف تمَّ ما عىل أياٍم خمسة وتمرُّ
فاشودة يف أبيَض وجوَد بنبأ تأتي الجنوب، من نبأٍ بأول باخرٌة فتأتي الخرطوم احتالل
عامني، عناء بعد أيام بضعَة يسرتيح أن ِكتشنر يمكن وكان لُّك، الشِّ مع معاهدًة َعَقَد
ثالثة انقضت فلما الباخرة، يف َجْوَلٍة بنصف فقام هنالك، ما أدرك أن يتمالك لم ولكنه
ومائَة سودانيًة كتائَب معه ويَجِلب التَِّعس، الفرنيسَّ ذلك ليزور النيل منبع نحو ه تََوجَّ أيام

زيارته. َمغَزى ُمِضيفه يُدِرك حتى مدافَع ذاِت سفن وبضَع اسكتلنديٍّ
مثلُث كبريٌ علٌم ج يَتََموَّ حيث فاشودة يف اإلنكليزية السفن تَْرُسو أياٍم تسعة وبعد
مع هيئًة متماثالن البيض من ضابطان يلتقَي أن ا، حقٍّ الروائية، الفصول ومن األلوان،
من األميال ألوف بُعِد عىل تساملهما مع جارتني أمتني إىل منتسبان ِشعاًرا، اختالفهما
ويتَّجه إعجاب، كلَّ ِكتشنر إقدام ويستحقُّ اآلخر، خلُع منهما كلٍّ إىل ُمَفوٌَّض هنالك،
باريَس توجيه ومن نَد السَّ ومن الرجال من العاطِل مرشاَن إىل الحني ذلك يف العامُّ العطُف
غريَ باألمس الغالب إىل يقدَّم والذي الخرطوم)، يف برقيٍّا ه يَُوجَّ الذي كتشنر خالف (عىل له

فيه. الريح تَْخِفق ال َعلٍم وبسوى يستعمله أن له ينبغي ال مسدٍس بسوى ٍز مجهَّ
بإيصاله الفرنيسَّ اإلنكليزي َهنَّأ بأن وذلك َمرشان، كوخ يف الفاتحان ويتحادث
خربَه َعِلَم الذي الكبري بالنرص اإلنكليزيَّ الفرنيس َهنَّأ بأن وذلك حسن، هدٍف إىل مغامرتَه
أن فقط ُعِلَم وإنما التهنئتني، تينك َعَقب الذي الصمت مقداَر يَعِرف أحَد وال الزنوج، من
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ملتقاه حتى الغزال بحر احتالل يف عنها وكيًال حكومتي «أقامتني قائًال: ح رصَّ مرشان
النيل.» شمال عىل الواقعِة لُّك الشِّ أرايض باحتالل أي الجبل؛ ببحر

من لدولٍة سلطاٍن وجود عىل أوافق بأال تفويٌض «لديَّ قائًال: ذلك عن كتشنر ويجيب
وجوب من يَِجد ملا يَنَْهض ثم رسمية، مذكرًة َمرشاَن إىل ويَُسلِّم النيل.» وادي يف البيض
ولم زميله، مشاعَر أدرك فقد املاجد، الرجُل يتجىل وهنا ، الفرنيسِّ العلم بجانب َعَلمه َرفع
خمسمائة بُعِد إىل ذهب بل هائلٍة، نتائَج من ذلك إليه يؤدي قد ِلَما َعَلمه إنزال عىل يُكِرهه
وباط، السُّ عىل مركًزا وأنشأ النيل منبع نحو يوٍم مسريَة ه توجَّ ثم ! الرتكيَّ العلم وَرَفَع مرت
أن عليه ُغبَار ال بأدٍب مرشاَن وبَلََّغ مدافَع وأربعَة سودانيٍّا َحَرًسا فاشودة يف وترك وعاد،
عىل الحربيِّ للَعتَاد نقٍل كلَّ َمنََع وأنه ، املرصيِّ اإلنكليزي الثُّنَاِئيِّ للحكم خاضٌع «البلَد»

النيل.
متواجهنْي. واقفنْي الضابطان ويظلُّ

حكومتي. غري من أمًرا ى أَتََلقَّ ال مرشان:
… اضطررُت ما وإذا كتشنر:

هنا. سأموت إذن مرشان: قال حتى بذلك يلفظ كتشنر يكد ولم
اللقاء، هذا عن تقريَره كتشنر ويقدِّم ، العسكريِّ الرشف شعائر َوْفَق يشء كل ويقع
بني أُلعوبتني الرجالن ويصبح القديمة، العادة حسب عىل أوروبة يف األفريقية املهزأة وتَُحلُّ
الحرب، َشبَُح ويَلُوح األمر، هذا يف ولندن باريس وتنهمك واملضاربني، السياسيني أيدي
نشوبها، دون حال الذي هو — إنكلرتة ِحكمُة ال — الحني ذلك يف فرنسة وَضعُف
مفاوضات أثناء يف عقالها من األحقاُد تُطَلق الصحف ويف الَجَشع، يتجىلَّ ُحف الصُّ ويف
َمرشان بذكر ويَُشاُد الخضوع، عىل باريس وتُحَمل أسابيَع، ستَة ذلك ويدوم الوزارتنْي،
ُمِنيَت عما لألذهان ًفا وَرصْ فاشودة عن للَجَالء َسرتًا الغار بأكاليل ويُْغَمر للحضارة، رسوًال

ُحبُوط. من فرنسة به
مرشان، أنقذ الذي هو درمان أم يف انتصاره إن ٍة7 أمَّ بعد موكًِّدا كتشنر ويقول
نٌرص اإلنكليزية للحكومة تمَّ فقد أمٍر من يكن ومهما الدراويش، لَقتََله النرص هذا فلوال

الحني. األمة: 7
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من يشء عىل تَقِدر ال أنها الفرنسية الحكومة أيقنت وقد الفرنسية. الحكومة عىل َسْلِميٌّ
عنه تََخىلَّ أن بعد رائٍد إىل َمرشاُن ويتحول بعد، فيما معها السري عىل َفَعَزَمت إنكلرتة غري
كتشنر ويضع والُقوت، الَعتَاد إىل احتياجه ويُعِلن بالذهاب، األمر إطاعَة فريفض رؤساؤه
باخرة عىل السفر عن مرشاُن ويَرَغب باخرتَه، عليه ويَعِرض ترصفه، تحت إليه يحتاج ما
التكريم من برضوٍب تشييعه وعن الجديد الِقطار يف السفر عن ثم البَخيت،8 خصمه
رافًضا للنيل آخَر رائًدا مرشان يكون وبذلك ذلك، بعد بحًرا فرنسة إىل العود وعن الرِّئائي،
عرشين منذ — باشا أمني فيه َرَفض الذي املكان من بعيد غرِي مكاٍن يف وذلك يَُعان، أن
يَُجوب وهكذا الَحبََشة، من له طريٍق َشقِّ عىل مرشان ويَعِزم ستانيل، يُنِقذه أن — عاًما
وهكذا منه، الرغم عىل كيُشوت ُدوِن مثَل مرشان يَبُدو وهكذا جانب، إىل جانٍب من أفريقية
األلوان املثلث العلم َرَفَع رجٌل، رأى وهكذا املفجوع. الشخص لهذا مهزأًة العاَلم يَظَهر
الرشف يُنْقذ أن َجْدَوى، غري عىل أشهر خمسة انتظار بعد َطيِّه إىل فاضطرَّ النيل عىل
لخطٍر ُمَعرًَّضا أبرصه الذي فرنسة رشَف يُنقذ لم إذا وهو الوسطى، القرون يف كنظائره
جنديٍّا وكان الوسطى الطبقة أبناء من كان رجٍل رشَف أي نفسه؛ رشف أنقذ فقد فاضٍح

ه. تَُواسِّ ُدو مرشان بابتست جان الشقيِّ الفاتح رشَف أي قائًدا؛ فصار عاديٍّا
مبارشٍة غري وكنتيجٍة عودته، تاريخ من سنواٍت ستِّ بعد وإنكلرتة فرنسة وتتحالف
عىل بعدئٍذ شاهًدا يكون ثم اإلنكليز، بجانب العظمى الحرب أثناء يف ويحاِرب لغزوته،
فرنسة إمرباطورية موته قبل ويرى ،١٩٣٤ سنة يف ويموت ُفتُوٍر، من البلدين بني ما

منها. جزءًا النيل يكون أن غري من أفريقية غرب يف الكربى االستعماريَة

املحظوظ. البخيت: 8
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يَْخِفق واآلن ، الرتكيَّ العلَم كان اللون، أحمَر فاشودة فوق كتشنر رفعه الذي العلم كان
العلم بجانب العامة واملباني السفن جميع فوق ، املرصيُّ العلُم الجميل، األخرض العلُم
الرغم عىل طويًال َزَمنًا يدوم أن ويمكنه قرن، ربع منذ الثنائيُّ الحكم ويدوم ، اإلنكليزيِّ

الفريقني. أضعف اعرتاض من
مَرص سبيل يف النيل عىل اإلرشاف كان وقد أخرى، مرًة السودان مصريَ النيُل ويَُعنيِّ
— مرص زمام عىل القابضُة إنكلرتة بها تتمسك وعوامَل ذرائَع األعىل مجراه وتنظيُم
ِلتُْمِسكه البلد هذا إفالس دون إنكلرتة حالت وقد تقريبًا، مطلًقا قبًضا — مىض فيما
َمَلَكت أن بعد النيلني وملتقى األوسط النهر مجرى لغريها إنكلرتة ترتك وهل األبد. إىل
أََو ؟ للمهديِّ تابعني كانوا الذين الَهَمج، لهؤالء للسودانيني، ترتكهما أََو وُفوهته؟ منبعه
ترتكهما أََو سنة؟ وستني خمٍس مدَة خراٌب بهم للسودان كان الذين للمرصيني ترتكهما
السودان جهِة من بالنيل مَرص يُزِعجوا أن يمكنهم من الناس من ُوِجد إذا للفرنسيني؟

الناُس. أولئك هم وحَدهم فاإلنكليز
وكانت وتُِديره، السودان تسرتدَّ أن معه تستطيع ال ما عف الضَّ من مُرص وكانت
والفرنسيني، للسودانيني تََدَعه أن عىل لإلنكليز مكانَها تَدَع أن — لذلك — ل تَُفضِّ مرص
فال الدنيا مَرص عن به تداِفع ما األهمية البالغة املصالح من العظمى لربيطانية وكان
أم يف انتصارهم بعد — اإلنكليز اقترص ولو االختالف، حني دعائمها تقويض عىل تُقِدم
كان أنه غري ذلك، دون يَُحولُوا أن املرصيون استطاع ما وحَده علمهم رفع عىل — درمان
احرتاُب اجتُِنَب وقد القاهرة. يف ونفوذه بماله إنكلرتة تَْعتَدُّ ما املكتومني الحلفاء من ملَرص
َعْزم عن بل فقط، فرنسة يف َضْعٍف عن ال فاشودة، أيام َشبَحه الح الذي وفرنسة إنكلرتة
يف نة محصَّ زاويٍة فوق كتشنر فعل كما رمًزا الرتكيِّ العلم رفع عىل — أيًضا — إنكلرتة
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— حقيقيني كرشقيني — املرصيون استفاد وقد الشمايلِّ. العرض من العارشة الدرجة
صاروا فإنهم السودان َضيَاع أوجب قد إدارتهم سوء كان فإذا الغربية، الدول تنازع من
والذي اإلنكليز، من ُقوَّاٍد مع وجنوِدهم بماِلهم فتحه أُِعيد الذي البلد ذلك سيادة يف رشكاءَ

. اإلنكليزيِّ النفوذ بفضل ُحِفظ
يؤدي «ال القائل: هو كرومر واللورد العلمنْي، أمُر له َعنَّ الذي هو كرومر واللورد
أمتن حكٌم به استُبِدل ما إذا عه ُمْخَرتِ ِقبَل من َعْربٍة َسْكِب إىل الثنائيِّ الحكم هذا أُفول
بني الحقوق فلتوزيع الجميع َحريَة يثري بما قائًما ظلَّ قد النظام هذا كان وإذا منه.»
ماَلها الزوُج به تقدِّم رشقيٌّ ِقراٌن هذا إن يقال: أن ويمكن متساٍو، غري توزيًعا الفريقني
مع وهي النيل، ماء أي الحياة؛ حقِّ غري ذلك مقابل يف تنال أن غري من أوالَدها وتََضع
بَْعلها بجانب حصانًا راكبًة النرص أقواس تحت العظيمة األحوال يف تمرُّ رشعيٌة زوٌج ذلك
التاريخ، يف االنتداب تحت ُوِضع بلٍد أول هو والسودان تماًما. بًة مَحجَّ بالُحِيلِّ مغمورًة
أفسد حني ١٩١٩ سنة يف باريس مؤتمر ِقبَل من الكلمة هذه استعمال قبل هذا وكان

معناها.
هم املرصيِّ اإلنكليزيِّ السودان يف — املوظفني أكابر جميع وإن — العام الحاكم وإن
اإلنكليزية الحكومة به تُوِيص حاكم تعينَي بالقاهرة امللُك َرَفض أن َحَدَث ولو اإلنكليز، من
َعْزله عىل امللك يَقِدر ال الذي — الحاكم ولهذا ه، ِضدَّ الربيطانية اإلمرباطورية جميع لَوَجَد
به معموًال العسكري الُعريف القانون يزال ال ِلَما وذلك الحقوق، من للمهديِّ كان ما مثُل —
طاغيًة، فيها يَقِيض الذي وهو املهمة، املسائل جميَع يقرِّر الذي هو والحاكم السودان، يف
االحتالل نفقات من كبري بقسٍط تقوم مرص تزال وال الجنوَد، تُقدِّم التي هي مرص وكانت

جنيه). ٧٥٠٠٠٠)
ِتجاه حربًا األوسَط النيَل مرص َخِرست ولو ذلك، مع ذلك وراء من فائدٌة وملرص
عادت مرص أن والواقع االنتقام. يف تفكريها غ يَُسوِّ ما التاريخيِّ األدب يف لوجدت إنكلرتة
لسكانه إدارٍة سوء عن أضاعته قد كانت باالشرتاك بلٍد امتالك إىل — إنكلرتة من بتدخٍل —

األصليني. النوبيني
دول من دولة أية به تَشُعر كما السكان أولئك من أرقى بأنهم املرصيون ويَشُعر
— الفالحني طبقة غريُ وهي — العليا املرصيني طبقات وتظهر الزنوج، عىل املنتدبة البيض
وهي ، الرويسِّ القيرصيِّ العهد يف الراقية الوسطى الطبقة وكأبناء كاألرشاف العدد ِقلَّة من
ازدراءٍ بغري تَشُعر ال وهي سنة، آالف خمسَة القدم من بََلَغت لحضارٍة وارثًة نفسها تَُعدُّ
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وللطَّْهي بالخيل للعناية يَصلُحون والذين البرش، لحوم أََكَلة من هم الذين للسودانيني
لعبيد أبناءً ١٩٠٠ سنة حتى السودانيون الَخَدم وكان القاهرة، قصور يف َخَدًما وليكونوا
ِغياب بعد بلدهم إىل الخدم أولئك ويعود الصيد، يف كالباز الغارات يف َقنَّاصني اتُِّخذوا

ال. الُجهَّ أنصاِف وَزْهَو ومزاعَم نَْقًدا معهم جالبني سنني بضع
عليهم، الحارض السودان جيِل حقد املتعايل السيد لَوْضِع املرصيني انتحال وأثار
طرده، قد املهدي كان الذي الباشا يَمُقُت والسودانيُّ َخَدُمه، يخشاه سيًدا املرصيُّ وليس
أحذيته يَمَسح والذي البيض، من َمَرَدٍة أكتاف عىل عاد الذي الرتكيَّ يمُقت والسودانيُّ
السادة هؤالء من فائدته هي وما الفتيان، من آالٍف بضعُة القاهرة يف سياراته ويَغِسل
حني النهر ِضفة عىل بالفالح السودانيُّ يَُقاس أن الرأي من أليس األجانب؟ أو املحليني
َقْطًفا النخل يف أوالُده ويَنُْمل1 القوية بأيديهنَّ الذَُّرَة نساؤه ويَطَحن ناعورًة ثَوُره يُِدير
والفالُح ، الَربِديِّ ألياف عىل املكتوبة القديمة الحكمة يَجَهل كالسودانيِّ والفالُح، للِبَسار،2
القراءة. يَُعلَّم الذي السودانيُّ يَُفكُّه ال كما الحارض الوقت يف الهريوغليفيَّ الخطَّ يَُفكُّ ال

تربية عىل األبيض ُقدرة من تبدأ التي األدبية الدورة تلك تجاه أخرى مرًة وترانا
جلد من مصنوعة بِسياٍط الَجْلد عىل إنكلرتة ُحكم يَُقْم ولم األبيض، عجز إىل لتعود األسود
إىل البَُداءة منذ إنكلرتة وتستند عقيمٍة، بتدابريَ وال بقواننَي إنكلرتة تأِت ولم القرن، وحيد
القضاء درجَة األصليني البالد لسكان إنكلرتة وترتك عاداتها، باحرتامها القبائل مساعدة
الوظائف من املائة يف ٢٣ وتَِجد السودانيني، بيد الدنيا الوظائف من املائة يف ٥٥ فتجد األوىل
ومعلم وبريٍد مكَّاٍس3 ١٢٠٠ البالد أهل الحارضمن الوقت يف ويوجد املرصيني، بيد الدنيا
الخطوط ومستخدمي والُعَمد واملهندسني والطبَّاعني القضاة من موظف و٣٠٠٠ وجاٍب
عىل دليًال ويُتََّخذُون عليه، هم ما إىل األلفباء من السودان يف الناشئني واألطباء الحديدية
يف َخَطٍر ذوي يكونوا لم وإن — وهم برسعة، عددهم ويزيد التمدين، يف إنكلرتة ُجهِد

لسادتهم. منافسني إىل الرتبية تَُحوِّلُُهم قوٍم طالئع يَُعدُّون — الراهنة الساعة

صعد. الشجر: يف نمل 1
ينضج. ولم لون إذا التمر وهو البرس، جمع البسار: 2

الجمرك. بموظف اليوم يُعَرف ما هو املكاس: 3
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ولم العرشين، القرن نهاية يف والسودان مرص مصري يَُعنيِّ أن التطور ذلك شأن ومن
املرصي يُوِحي ال ولذا السوداني؛ إىل شيئًا عَرش التاسَع القرن يف املرصيُّ الفاتح يَْجلُب
يصل اعتقاٍد من له ما الكبري القطر ذلك شمال ألهل وكان احرتام، بأقلِّ السودانيِّ إىل
وإليك به، األبيَض النرصانيُّ اإليماُن يَِصل مما أحسَن الدولة وبأدب وبالقدر باهلل املؤمَن
الناس أعلم من هو الذي َمْكمايِْكل َهُروْلد البيض نحو السودانيني مشاعر عن يعربِّ كيف
َحْول هزيل تصور ذَُوو ولكنهم ريب، ال طيبة ِنيَّاٌت األفذاذ البيض «لهؤالء بالسودانيني:

السليم.» الذوق يف نقٍص عىل عاداتهم من كثريٌ ويَنِمُّ الدين،
وداسوه زعماُؤه فَخَدعه النَّْفَرة من بَطْفرٍة ثار قد املعبَّد املباع الشعب هذا وكان
الغرب. نُور إىل الظلمات من بغتًة فانتقل البيِض من كتائب عليه استولت ثم بأقدامهم،
أوروبة يف يُنَقلون سنة، خمسني من أقلَّ مدٍة ومنذ القرن، هذا أوائل يف السودانيون وكان
قطرهم كضواري فيُْزَربون حيوانات حديقة إىل حيواناٍت حديقة من أرسهم مع زمًرا ُزمًرا
جالًسا حفيدهم ترى واليوم للبيض. ترويًحا ديارهم يف وللصيد بالدهم لرقص عرًضا

النيل! جراثيم يف ق ليدقِّ بالخرطوم املباحث معهد يف ُمجَهر أمام
من صغري جزءٍ غريَ القراءة يَعِرفون الذين سودانيٍّ ألف عرش االثنا ليس أجل،
مما بأرسع تنترش األقلية هذه معرفة أن بيد ماليني، ستة حديثًا عددهم بََلَغ سودانيني
ولَِم معارصيهم، من أعىل منهم قليٌل كان الذين الرهبان زمن يف الوسطى، القرون يف
مدرسًة القاهرة يف تَِجد أََو مثَلهم؟ التطور يف يُبِطئون الذين الفالحني سلطان يعانون
النيل ضفاف عىل القائمة ُغورُدون كلية يف ما التسلية وسائل من فيها الفالحني ألبناء
أبيَض جلبابًا البٍس طالٍب خمسمائة الظهر وقَت منها فيَخُرج الحاكم قرص من والقريبِة

بَرِسيفال؟4 كفرسان الخرطوم حدائق يف َزاِهني اثنني اثنني فيتنزَّهون
هذه ومن طالٍب، ألَف لثالثني وخمسمائٍة ألًفا العدد من بلغت مدارس البيض وأنشأ
برسعة، املرصيني عدد ويزيد وأطباء، بريد وموظفو ضباٌط فيها يَتََدرَّب كلياٌت املدارس
سكانه، إلطعام يكفي فال ١٩٥٠ سنة حوايل مزروًعا األدنى الوادي جميع وسيكون
ألراٍض طلبًا األعىل النيل مجرى نحو الفالحني من يَِفيض ما هجرة عن ذلك وسيُسِفر

امللحن هذا َوَضع ما آخر وهي ،(١٨٨٢) فصول ثالثة من مؤلفة لفاغنر موسيقية رواية اسم برسيفال: 4
الشهري.
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الدَّْرب هذا عىل ساروا قد الفالحون وكان لهم، تابًعا 5 ُهْريًا يَُعدُّ الذي السودان يف جيدٍة
مىض. فيما إثيوبية ملوك طرد بعد

من امللوَّنة الجلود أصحاب يقتبسه الذي القوميِّ الشعور إىل ذلك جميع ويضاف
الذي لُوَغاْرد اللورد َقوِل ومن بتعديلها. إنكلرتة تُعنَى عنيفة تحوالٍت عىل فيُدلُّ الِبيض
أمِرنا، حقيقَة أجيال ثالثة أو جيلنْي يف الزنوج نُِرَي أن «يمكننا عظيم: أفريقيٍّ آِخُر هو
يف بأننا يشعرون جعلهم مع ألصحابها البالد ترك إىل وسنُضَطرُّ الرحيل، إىل يدعوننا ثم
ما إىل ليوتي املريشال ويذهب اآلخرين.» البيض من أمانًة أكثر أصدقاءَ التجاريِّ الحقل
اثنني رأي هو وهذا الوحيدة.» االستعمار ذريعُة هو «الطبيب فيقول: ذلك من أبعد هو

الفتح. َدْور ُروَّاد من
املهدي محاربة بعد وزادت الحديث، العلم بفتوِح السودان يف إنكلرتة جهود لت وُسهِّ
فيَنُقلكم كيلومرتًا، ٣٥٠ فيَخترصمسافة النيل ُمنَعَطف يَقَطع الذي ، الحديديِّ الخطِّ أهميُة
يف امِلَرصين هذين بني الطائرة وتنقلكم ساعة، مائة يف الخرطوم إىل القاهرة من الخطُّ هذا
وعرشين سبع يف األحمر والبحر الَعطربة بني الحديديُّ الخطُّ وينقلكم ساعة، عرشَة أربَع
الصالح، غرِي القديم املرفأ بناء أُِعيد حيث سودان، بور من سنٍة كلِّ يف ويَصُدر ساعة،
املؤدِّي األحمر البحر طريُق هو وهذا جنيه، ماليني خمسة قيمتها تبلغ ُطنٍّ ماليني ثالثُة
النيل نحو سفٌن أسبوٍع كل يف وتسريُ القديم، منذ عنه يُبَْحث والذي أفريقية، داخل إىل
ع وتُوزَّ الطائرات، لزيت مستودعاٌت وأُنِشئت القوافل، طريق طول عىل آباٌر وُحِفرت األعىل،
ذلك فيوجب املايض يف مما أكرب بمقاديَر العربي الصمغ ويُنتَج املجاعات، سني يف حبوٌب

الحلويات. من كثري ابتياَع
اإلنسان صديُق ويكون ر، تَبَخُّ من األحمر البحر ساحل عىل يحدث بما امللح ويُنَال
ِلَما الَحبََشة حدود غري يف أثٌر له يبَق لم الذي الرِّقِّ من الناس ويُحَمى ا، مستعدٍّ الطبيب
من ولكنه عرصنا، فضائل من ذلك جميُع وليس َرَقابتها، معه يتعذَّر طوٍل من عليه هي
باملستعمرات السودان مقابلة عند هذا مصداق ويَظَهر السودان، يف القائمة الحكومة عمل

وغريه. القمح فيه يُجمع كبري بيت الهري: 5
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ِصَمَم7 الزِّيغان تَجَمع الخرطوم ففي اإلنكليزية، بالحضارة تنتفع الزِّيَغان6 حتى األخرى،
األرصفة عىل مناظُر ذلك من فتتألَّف وتقلِّبها وتختطفها الالمعة املعدنية املياه ُزجاجات

املبلَّطة.
بني رجال وجود عىل دليًال هذا فجاء الضباط قبل من السودان من مهمٌّ قسٌم ونُظِّم
اغتنى أن العظمى الحرب نتائج ومن املوت. ُصنِْع غري بأعماٍل القيام عىل قادرين الضباط
يف َمِلٍك ونصِب تركية انهيار عن نشأ وقد العظيمة، للُمَؤن ثمن من َقبَضه بما السودان
غوردون تالميذُ أوجبها التي الِفتَن من كان وما السودان، يف اإلنكليز مركز تعزيُز القاهرة
الخاضعِة ود السُّ كتائب عصيان من كان وما أيام، بضعَة إنكلرتة أزعج فقد القدماء
من الرسيع التطور عليه ينطوي فيما التفكري عىل اإلنكليَز حمل فقد السودان من لضباٍط
يف يَخُدمون والذين الِفتَن، تلك عىل َحرَّضوا الذين املرصيني من الَخَالُص وكيف مخاطر،

ذلك. لنَيْل إنجييلٍّ مرسل قتل يَْكِف لم ؟ الثُّنَاِئيِّ الحكم قيام منذ الجيش
،١٩٢٤ سنة نوفمرب شهر يف العامَّ السودان حاكَم بمَرص الوطنية دعاة من نفٌر َقتََل
كما سنًة عرشة ثالَث املرة هذه يف العظمى بريطانية تنتظر ولم بالقاهرة، إقامته أثناء ويف
السودان من املرصية الكتائب جميع إخراج يف مبتغاها نالت بل غوردون، قتل بعد فعلت
القوميون ويُذَْعر العقوبات، من وغريِها التعويضات عن وفضًال وبإنذاٍر، أيام، ثالثة يف
من املعتدلون ويرتعد للسياسة، رمًزا األبيض الَعَلِم أساِس عىل النيل لَوْضع املرصيني من

األعىل. النيل يف السلطان صاحب وعيد تجاه املرصيني
الَعَلم وصار منه، كتائبها بخروج السودان عىل مرص لسيادة أَثٍَر آخر يزول وهكذا
وعىل الخرطوم يف الحاكم قرص سطح عىل إال اإلنكليزي العلم بجانب يَْخِفق ال األخرض

النيل. يف تَمَخر التي البواخر مؤخرة

أبيض. وبطنه ظهره ريش صغري غراب وهو الزاغ، جمع الزيغان: 6
ونحوها. القارورة سداد وهي الصمة، جمع الصمم: 7
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مٍة ُمَرقَّ أنصاب1 من تراه وما الخرطوم، بعد ما إىل االبتدائيِّ منظره عىل النيل يحافظ
تُنِعش قرى من تراه وما النيل، يَرُقب اإلنسان أن عىل وحَده فيدلُّ الشاطئ يف مغروزٍة
أعمدًة النيل من الثاني القسم ضفاف عىل وتُبِرص واليوم. األمس غري عىل يَنِمُّ فال ِضفتيْه
آالف خمسة منذ مآثره عىل شاهدًة لتكون اإلنسان أقامها وأهراًما مشذَّبًة وجنادَل ومعابَد

كيلومرت. ألفْي الطول من بالغٍة يق الضِّ كثريِة واَحٍة يف سنة
تزال فال الربد، وال املطر يَخَىش أن الَقِصف الرميلِّ للحجر وال الخالد، للغرانيت وليس
يشء يلوح وال لها، صانٍع غريَ اإلنساَن يقاتل الذي اإلنساُن كان لو كما باقيًة األعمدُة تلك
ازدواًجا املزدوجان النيالن فيه يغادر الذي املكان يف الجميلة الَجَواِري3 َصَوارَي2 يجاوز
القائمة األهلية املدينة ِقباب إىل وانُظْر الخرطوم. يف أي ضفافه؛ عىل أُِقيم ِمْرصٍ أوَل أخويٍّا
اإلنكليز كأبراج االنخفاض من تَِجْدها الصحراء يف تالشيها يَبُدو والتي األبيض النيل عىل
ِضفاف عىل القديمة األوروبية مدننا بُسُدوف4 هنالك يُذَكِّر يشء وال األزرق، النيل عىل
يجدر ما الجالل من املكان ذلك يف املزدوج وللنهر وُموسقَوه، والدانوب ني والسِّ التايمس

األربع. ضفافه يف كبرية عاصمٍة عىل يسيطر أن معه

املنصوب. اليشء وهو النصب، جمع األنصاب: 1
السفينة. وسط يف يركز عمود وهو الصاري، جمع الصواري: 2

السفينة. وهي الجارية، جمع الجواري 3
بعد. من تراه وغريه اإلنسان سواد هو والشخص بعيد، من يرى الشخص وهو السدف، جمع السدوف: 4
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املتحدين، النيلني ضفة أمام ثم اليمنى األزرق النيل ِضفة أمام تُوتِي جزيرة وتقع
تَِجد وال بالِغنَى، الِغْريَن َغَمَرها وقد بجمالها، تجتذبكم وهي منحدرٍة، شواطئَ ذات وهي
من ويَنَال األصفر، ْهب السُّ عىل باسمراره نخلها ويمتاز الرَّْوعة، من لنخلها ما مكاٍن يف
مثريٌة والجزيرة وظالٍل، غاٍب ذاُت والجزيرُة الطََّراَوة، من فيه يُْرَغب ما يِْزها ُجمَّ َدْوح

حقيقية. أََجمة تسرته برأٍس التحتانيِّ النهر مجرى يف تنتهي والجزيرة للخيال،
الُجَزيَْرات هذه وتتوارى النيلنْي، ملتقى يف ُجَزيْراٌت الجزيرة تلك من بالقرب وتَظَهر
الَحَصا من برواسَب املسافة بعض عىل أخرى مرًة ن تَُكوَّ ثم الفيضان، وقت األمواج تحت

الشاطئ: أهل تخاصم ويبدأ والرمل،

جزيرتي. هذه كانت (صارًخا): أحمد
املايض. الشتاء يف َحَرثْتُها التي الجزيرة هي هذه كال، (زاعًقا): محمٌد

بالنهر. مغمورٌة فاملعالم القايض، عىل األمر ويصُعب
— اآلدميون ويذكِّركم ُمثَْقَلة، قوارُب أخرى إىل ِضفة من والحيواَن اإلنسان وتَنُْقل
ستيكس5 بُزَمر — الِبيض جالبيبَهم البسني كبرية ٍع ُرشُ تحت مكدَّسني مرورهم عند
بالعبيد، املشحونَة الزوارَق تلك النار إىل تدفع الريح كانت حني القريبة األزمنة وبخاطرِة
مما أكثر النيل لعبور النهر، ومصبِّ الخرطوم بني تَُرى التي الكبريُة، املراكب تلك وتَصلُح
يديرها عالية ٍة وَدفَّ املقدمة يف طني من َمْوِقٍد مع الغاية إىل ابتدائيٌة وهي فيه، للطواف
الزوارق ذهاب دون اصاٍت برقَّ زة املجهَّ املجاديف وتَُحول والصخور، بالرياح عارٌف رجٌل
املثلثَة األرشعَة الريُح نفخت ما وإذا الخرباء. من أناٍس سوى يُْمِسكها وال الصخور نحو
طيوٌر أنها النهر يُبِرص ال الذي الفارس إىل خيِّل منحنيني صاريني يف واملعلَّقة الشكل

الصحراء. أرض عىل متَِّئدًة تَِسري عظيمٌة
طويل؛ لزمٍن ال ولكن الغربية، ة فَّ الضِّ نحو األبيَض النيَل الصائل األزرُق النيُل ويَدَحر
النيُل يَُفوقه وال اتساعه، سابُق إليه فريجع عليه، ق يتفوَّ أن يَلبَث ال األكرب أخاه ألن وذلك
العنارص احرتاب ويعود الَحبََشة، أمطار عن يَنُجم الذي األعظم الفيضان حني إال األزرق
انتفاخ من يَجِفل األزرق النيل َسَمَك أن ذلك ومن بالربح، املوجودات من ِصَغاٍر عىل هذا

األساطري. يف جاء كما دورات سبع له جهنم يف نهر ستيكس: 5
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هنالك ينتظره األبيض النيل بََجَع6 أن عالٍم غريَ ة فَّ الضِّ عىل هادئ حوٍض إىل فيهاجر التَّيَّار
تصالحهما. بعد العظيمنْي املتنافسنْي تابعو يصطرع وهكذا ليصطاده،

يف كما هنا وللنهر ، األسطوريَّ مجَده غ يَُسوِّ ما املنظر من الخرطوم يف وللنهر
أن بعد ذلك عىل يظلُّ والنهر َفتَاِئه، مغامرات بعد ذلك نال والنهر َمِلٍك، َسريُ القاهرة

حياته. رس هذا ويف الصحراء، يف أسابيع يَجِرَي
كأعاظم الصحراء بمصارعة يبدأ حني ُدوَّاِمه7 يف نفسه يقاتل النيل ترى ذلك ومع
الشالالت، دور ويبدأ أنفسهم، مجاهدِة ويف العالم مكافحتهم يف يَْضنَْون الذين الرجال
وقدرته شجاعته الختبار كاألعداء الطبيعة جعلتها قد — سابًقا كاملناقع — الت والشالَّ

الكبرية. األمور يف سجاياه وإظهار
العطربة ملقى حتى السهب جوب يَُعدُّ الخرطوم بعد التحتانيِّ النهر مجرى ويف
األَبَنُوُس8 يزال وال تقريبًا، البحر حتى ترافقه التي الصحراء دخول َقبل للطبيعة َوداًعا
هنالك، الستغالله معمٌل معه كان ما الكثرة من الِعْظَلم10 ويَبلُغ هنالك، يَنبُتان والكابيل9
شجٌر يَنُمو وهنالك هنالك، السفن لصنع ُدوًرا معه الرتك أنشأ ما القوة من نْط السَّ ويَبلُغ
الحيوانات جميُع فيجتنبه بالعمى الحطاب َعنَي ُعصارتُه وتُصيب كالَفلِّني خشٌب له آخر
َمدَّ بذلك فيالئم جذوَره نُْط السَّ ويبُسط بأذًى، يُصاب أن غري من يَقضمه الذي املعَز خال
الليايل 11 ُقرُّ معه يكفي ال ما امِلنْطقة تلك يف الربودة من النيل ماءُ ويكون وَجْزَره، النهر

لتفسريه.
من كيلومرتًا تسعني َمسافَة أي مراحَل؛ ثالَث أو مرحلتنْي الخرطوم من َت ِرسْ وإذا
وأبرصَت مرتًا، وسبعني خمسة عىل يَِزيد ال النيل عرض َوَجْدَت ، التحتانيِّ النهر مجرى
ويُسميه الل، الشَّ بدء هو وهذا َمِضيٍق، مدخل عىل للدَّاللة الربكانيِّ الحجر من عموديْن

بََجَعة. واحده منقاره، تحت عظيمة حوصلة له املنقار عريض طائر البجع: 6
تدور أي فتدوم؛ برسعة ينقضه ثم خيًطا عليها الصبي يلف خشب من لعبة وهي الدوامة، جمع الدوام: 7

الغرق. فيه فيَُخاف ماؤه يَِجيش البحر يف موضع وهو الدردور، بمعنى تجيء وهنا األرض، عىل
أسوده. العود صلب عظيم شجر األبنوس: 8

.Aca ou 9

به. يصبغ نبت العظلم: 10
الربد. القر: 11
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مع هني متوجِّ مَرص من بادئني الشالالِت َعدُّوا ألنهم وذلك السادس؛ بالشالل الجغرافيون
يُوَصف النهر أن مع مجاراتهم إىل مضطرين وأرانا ، الفوقانيِّ النهر مجرى إىل الحضارة
ألنهم وذلك ًال؛ َشالَّ ٣١ العرُب ويُْحِيص خاتمتها، من يُبَْدأ فال اإلنسان حياة تُوَصف كما

الالت. الشَّ من املساقط من كثريًا يَُعدُّون
ُعنُق فقالوا: بأرقام، تعيينها من بدًال خياليٍة بأسماءٍ الشالالِت دعوا قد والعرب
وهي الكربى، النيل ُعرَوة وتبدأ والحارك،12 وامَلْوِحل واملغفور العبد وبيت وامَلرجان الجمل
بالشالل وتنتهي السادس، الشالل عند الشمال، إىل الجنوب من الطويل مجراه يف الوجيدة
من عرشَة السادسَة الدرجة يف َسبْلوقة، خانق أي السادس؛ ل الشالَّ ويقع تماًما، األول
الشمايلِّ؛ العرض من والعرشين الرابعة الدرجة يف األول الشالل ويقع الشمايلِّ، العرض

الطول. من واحدة درجٍة عىل الشاللني كال ويََقع أسوان، عند أي
إىل ترجع وجنادُل غرانيٌت طريقه تَُسدُّ — النهَر يَِقف يشء ال حيث — الصحراء ويف
إىل تَُردُّ هذه الصخر مكافحَة ولكن كيلومرت، ١٢٠٠ عطفَة عليه فتَفِرض الطوفان قبل ما
ب يُبْتََىل والنيل الرمل، من سهلنْي بني َجَفافه دون يَُحول ما والحيوية النشاط من النيل

املناقع. من َخَرج كما ظافًرا منها يَخُرج ثم شالًال ٣١
من هي املالحة وتقف السري ذلك أثناء يف النيل بِخناق تأخذ التي التالل وجميع
ولو ابتدائية. صخوٍر من أي صلصاٍل؛13 من صفائَح ومن الِبلَّورية والصخر الصوَّان
حتى املليارات يُنِفق أن عليه لوجب املناقع طول عىل قنواٍت يُنِشئ أن اإلنسان استطاع
يكون دائرٍة قوِس غريَ هذه للمالحة الصالحة الطريق تكون ولن الغرانيت، عىل يتغلَّب

لها. َوتًَرا الحديديُّ كتشنر خطُّ
كيلومرتًا ٢٥٠ الطول من فيبلغ األول الفرع فأما للمالحة؛ صالحٌة فروع ثالثة وللنيل
بني ويقع كيلومرت ١٨٠٠ الطول من فيبلغ الثاني الفرع وأما النيل، من األعىل القسم يف
وادي بني ويقع كيلومرت ١٣٠٠ الطول من فيبلغ الثالث الفرع وأما والخرطوم، رجاف
تجد لم منه كيلومرت ستمائة يف للمالحة الصالَح األزرق النيَل َعَدْوت وإذا . واملصبِّ حلفا

مصدرها املؤلف يذكر ولم األسماء، لهذه أصًال الكتب من إلينا انتهى فيما البحث بعد نجد لم 12

فرتجمناها.
يصوت. أي يبسه؛ من يصل الذي اليابس الطني الصلصال: 13
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مساوَف14 عىل تَمَخر السفن كانت وإن مجراه نصف يف السفن لسري نافًعا العمالق النهَر
القارة هذه يف وما النصيب، ذلك مثُل الكربى األربعِة أفريقيَة وألنهاِر الته، شالَّ بني قصريٍة
األخرى. القارَّات يف كما فيها العاملية للتجارة كبريٍة رشاينَي وجوِد من فيَمنَع ِهَضاٍب من
رجاف. َهَرم من كيلومرت ألفْي مسافة وعىل املكان، هذا يف جزيرة املائة ظاهرة وتبدو

الشالالت. جميع يف الظاهرَة هذه وسنرى
من عاَلًما وكبرية، صغريٍة مساقَط وبني كيلومرتًا، عَرش ثمانيَة عىل النيل ن ويكوِّ
لصخٍر مقابلٍة صغريٍة جنٍة مثَل والباديِة والزَّبَد، بالطََّراء واملبلَّلة بالُخَرض املستورة الُجُزر
وأشجاِر الطويلة الفروع ذي نْط بالسَّ الجزائر هذه وتَُظلَّل أصفَر، جافٍّ وسهٍب َصْلٍد15
بالَخَرض ولها البكر، األيَكة يف كما امُلَعرِّشات عليها تلتقي التي ْوم16 الدَّ وأشجار يز الُجمَّ
حيواٌن صفَوه يكدِّر ال الذي الخيال حياة ومن ُعْزَلتها من تعويٌض الهارب املاء بني الدائم
يََدْعَن السعادة ذوات من نسوًة رائعٍة حديقٍة ظلِّ تحت تُبِرص وهكذا نادًرا. إال إنساٌن وال

يَحُسْدنهم. أن غري من يُمرُّون الخالدين الحياة ُسيَّاَح
فقط، مجراه تَُعنيِّ ال ِمْرَفَقها، عليه وتَفِرض الرشق، نحو النيَل الصخُر تَْدَحُر وعندما
هذه وتكفي فاف. الضِّ طول عىل املمتدة األرايض مصريَ — أيًضا — بانحدارها تقرِّر بل
عىل منها الواحدة طول يَِزيد ال والتي — بالِغْريَن املغطَّاة الخصيبة الضيِّقة األرايض
وذلك الصخر، عىل الطينية أكواُخها قائمٍة قريٍة لتمويِن — األحيان بعض يف أمتار خمسة

النخيل. وغرس الحبوب لزراعة أرض قطعِة بأصغر العناية مع
الصالحة األرايض من قليل غري مقداٌر ولشندي الرشقية، النيل ِضفة عىل شندي وتقع
كَمِلٍك وذلك الرشق، من رسوٍل آخَر يقابل أن بعد الصحراء يف النهر يُوِغل ثم للزراعة،
مجراه يف النيل إىل ينضمُّ العطربة فنهر كبرية، معركٍة إىل ذهابه قبل ساٍع آخَر يقابل
الرباكني من األخريُ الرافُد هذا ويَِصل الخرطوم، من كيلومرت ثالثمائة بعد التحتاني

منها. األزرق النيل يَخُرج التي الَحبَِشية
الِجْرسُ وهي — الكربى العطربة قنطرة من يونيو شهر يف يَُمرُّ الذي السائح يَعَلم وال
عميقًة الستِّ أقواسها أركان إلدخال كثريًة مبالَغ كتشنر إنفاَق — النيل منبع بعد الرابع

املسافة. جمع املساوف: 14
شيئًا. يُنِْبت ال الذي األملس الصلد: 15

النخل. يُشِبه شجر الدوم: 16
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سيٌل َهَدر يوليو شهر يف عاد ما وإذا ، جافٌّ فاه الفاغر النهر مجرى ألن وذلك الصخر؛ إىل
ِضفَة معه الَوِحَلُة أمواُجه تَلِطم ما األركان تلك حول الُعنِف من بالٌغ مرت خمسمائة عرُضه
تسمية سبب هو وهذا قصرية. غري مسافٍة عىل مصبِّه بعد ما تَصِدم أي الغربية؛ النيل
النيل لِجريَة املشابهِة الَغُضوِب ِجريَتِه يف العطربة نهُر ويَُجرُّ األسود»، «النهر ب إياه العرب
وُسوًقا َخيُزَرانًا األمطار، من األزرق النيل به يتغذى بما يَتََغذَّى العطربة ونهُر األزرق،
وَقتََله وَحَمَله فاجأه والنبات الحيوان من غافًال وعامًلا ممزَّقًة وفيوًال وبقًرا وُجذُوًرا وأُُصوًال

س. النُّعَّ الوسطى الطبقة أبناءَ الثوريُة العاصفُة تَجُرف كما
مياهه سابق ومع وحيًدا، النهر ويظلُّ الصحراء، هي وتلك للنيل، رافد آخر هو ذلك

النهاية. حتى
شديدُة فالصحراء ألوان، ثالثة الكربى الُعروة تلك من الجري أثناء يف النيل ولوادي
َعرُض ويكون الخرضة، شديدُة املزروعة واألرايض له، َحدَّ ال ما إىل الناحيتني يف فَرة الصُّ
العمق من تَبلُغ تَكاُد وال غالبًا، األرايضضيقًة هذه وتكون أحيانًا، ميٍل نحَو األرايض هذه
وصخوٌر ُجَزيْراٌت وتَربُُز المٌع، رماديٌّ مبلٌَّل غرانيٌت يَربُز الوسط ويف عموًما، َقَدم مائَة
الشفري17 إىل األصفر الرمل من املفاجئ االنتقال ويُعدُّ مساقَط، وتُحِدث الفائر املاء من
أموًرا صحراوية، نصِف ِمنطقٍة وجوَد َعَدُم ويعدُّ أرض، أصغر ِخْصُب ويعدُّ األخرض،
اإلنسان عمل وعىل األحيان بعض يف قليل بمطٍر عليها هللا يَُمنُّ حقوٍل افتقاد عىل شاهدًة

الحجري. مجراه يف النهر من ماءً ِبَمتِْحه18 البادية من الرغم عىل حديقًة أبدع الذي
وستقوم لها، َمِدينًا تقدم ما جميع يَُعدُّ التي الِجنِّيَّة هي — الناعورة أو — والساقية
الدواليب ألوُف النهَر وتَُراِفق نهايتَه، الرسيع الفيضان يَبلُغ مرصعندما يف العمل ذلك بمثل
دواليَب يوٍم كلِّ من ساعات عرش يف الثريان ألوف وتُِدير والَقِصيف،20 يف19 ِ الرصَّ ذواِت
وأولئك معهما، يدور صبيٌّ أو رجٌل الثِّريان من زوجني كلَّ ويَُحثُّ املاء، عن باحثًة ُمنْتَِصبة

أعاله. من ناحيته الوادي من الشفري: 17
نزعه. املاء: متح 18

وإغالقه. فتحه عند صوَّت رصف: 19

البعري. هدر القصيف: 20
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ماءَ — السنني ألوف منذ — يَْمتَُحون وأناٍس ثرياٍن َحَفَدة هم الصبيان وأولئك الثريان
بعينها. والقواديس21 وبالدواليب بعينه املكان يف النيل

صادرٌة إال الشمس َوَهج تحت النواعري صنع يف خشبها يُتََّخذ التي النخل وما
تلك يف والنصارى واملسلمون والوثنيون والرومان املرصيون غرسها التي النخل عن
لدورة نَيًْال وأسنان بحبال ُزوها وجهَّ واحد نمط عىل شذَّبُوها والتي املستوية، فاف الضِّ
ألوف مسافة عىل النغم املطَِّرد بلحنه يَُغنِّي والدوالُب الصحراء، حدوِد حتى وللِخصب املاء
زمرد، من نهر إىل الصحراء طرف يحوِّل األقصف األعقد22 القديم والدوالُب األميال،
الذََّمى24 بني الزُُّمرُّد من ُحِليَّه يصنع فكان اآللهة، أبشع هو الذي ُفولِكن23 كاإلله وذلك

والُعثَان.25
عرشين نحو حامًال عموديٍّا دوالبًا غليظٌة ِحباٌل تَُحرِّك النهر، وفوق الُجُرف،26 وعىل
ِجذْع28 حول يُدوُر الدوالُب وهذا أحمَر، الزب27 طنٍي من املصنوعة الطويلة الِجَرار من
ما فإذا وتمتلئ، املاء يف َجرٍَّة كلُّ تَغِطس األسفل ويف مركزه، يف أُُفِقيٍّا تدميًجا ٍج ُمَدمَّ نخلٍة
خندٍق إىل تجلُبه مجوَّفٍة شجرٍة ساِق يف املاء وَصبَّت عموديتها من انحرفت ثانيًة َصِعَدت
ثاٍن كثيٍف دوالٍب يف — أمتار بضعة ارتفاع عىل — األفقيُّ النخل جذع ويَندِمج صغري،
خلفهما، صغري لوٍح عىل لهما السائق الصبي ويجلس ، عموديٍّ ِمحَوٍر حول الثوراِن يُِديره
أَُخَر مراٍت يف وهو زافرًة،29 اتُِّخذَْت ثالثة نخلة تحت مرتني رأسه يَحِني دورٍة كلِّ يف وهو

الحال. تلك يف كما كثريًا االنحناء إىل مضطرٍّ غري الرََّسن ممسًكا الثريان وراء يسري

السواقي. من املاء به يخرج إناء وهو القادوس، جمع القواديس: 21
عقد. به كان ما األعقد: 22

األساطري. يف جاء كما الرومان عند واملعدن النار إله فولكن: 23

الكريهة. الرائحة الذمى: 24
والغبار. الدخان العثان: 25

النهر. حاشية من املاء أكله الذي الجانب الجرف: 26
بعًضا. بعضه يلزم الذي املتماسك امللتِزج الطني هو الالزب: الطني 27

ساقها. النخلة: جذع 28

به. يدعم ما البناء: زافرة 29
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موضوٍع خشبيٍّ مركٍز يف العموديُّ النخلة ِجذُع يَُدور املحرِّك الدوالب يتحرَّك وعندما
ومَرص، النوبة بالد يف النيل طول عىل يُسَمع الذي يف ِ الرصَّ إىل ذلك فيؤدِّي األسفل يف
كلَّ فرتى ومسامريَ، َجرْي30 من لديه ليس ِلَما األرض يف َمَداٍر ركز عىل الفقري يَقِدر وال
وأوراقها َطها31 وُرشُ ُجذُوَعها تُعِطي يشءٍ، كلَّ تُعِطي والنخُل الَخَشب، يف ُمَشذَّبًا يشءٍ
نْط السَّ خشب من يصنع الذي هو وحده والدوالب الشمس، َحرَّ ح الفالَّ تَِقي التي الجافة
جرٌة ت ُكِرسَ ما وإذا الِجَرار، غري يبتاع فال أجداده ُسنَّة عىل الفالح ويسري الغالب. يف
ُعَلب من كبرية ُعْلبًَة أو الزيت صفيح من إناءً — الحارض الوقت يف — بها الفالح استبدل

الفارغة. املحفوظات32
وتدور الفراعنة، عهد منذ الساقية يف بُدِّل ما كلُّ هي الشمس بنور الالمعة والعلب
من واحدٍة كلُّ ُحرَِّكت ما وإذا اليوم، تَُدور كما الفراعنة قبور ُجُدر عىل َرة املصوَّ الساقية
دقائق بضِع يف النيل ماء بََلَغ الثريان من بزوجني األربع أو الثالث السواقي أو الساقيتني
بالَخَرض. لتُْسَرت اإلنساِن َسعَي منتظرًة مجرَّدًة ة جافَّ مرتًا عرشين عنه مرتفعًة منطقًة

ال التي الثمانية األشهر يف املطر مقاَم تقوم التي القديمة السحرية اآللة هي تلك
ويَفِقد َحوَله، ة املمتدَّ األرايض عىل يفيض الذي الَحبَشة جبال بماء أثنائها يف النهر يأتي
حيث بعدئذ، مَرص ويف النوبة، بالد يف واسعٍة مساوَف يف أمُره فيُجَهل فائدتَه املحراُث
أشهر ثالثُة تقوم وحيث ا، َقْرسً باملحاصيل فيُنِعم مصنوًعا أو طبيعيٍّا وصوًال املاء يَِصل
ويُحِدث الربيع، إىل الخريف من َدوَرتِنا مقاَم — األحيان بعض يف أسابيَع بضعة أو —
يَعِرف وال الحبوب، بعَض فيها ويَرِمي أحيانًا، َقَدٍم بَعْقِب أو حديدٍة، بطرف ُحَفًرا الفالح
ارتفاَع السوق وتَبلُغ برسعة الحبُّ وينبت يَقَلعه، الذي الفاسد الكأل غري سماًدا الفالُح
وحبٍّ كبرية ُخَصٍل ذاَت عرانيَس الجيدة األنواع وتعطي األحيان، بعض يف أمتار خمسة

ِعري. والشَّ الُربِّ عن الذَُّرة هذه وتُغِني دقيق، غالٍف ذي أبيَض
وُفلُفًال وتَبًْغا اًما وشمَّ وَقْرًعا وعدًسا وفوًال ثامًرا33 ذلك عن فضًال الشاطئ ابن ويَزَرع
وتُتََّخذ وُدنُقلة، بَربَر حول الرَُّطب من النيل وادي جميع يف ما أحىل ويَنُضج وِخْروًَعا، أحمَر

الجص. الجري: 30
النخل. ورق هو والخوص املفتول، الخوص وهو الرشيط، جمع الرشط: 31

.Conserves 32

اللوبياء. الثامر: 33
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بينها ع يوزَّ َفَحاِحيَل،35 من بينها ما لقلَِّة النخل، أن وذلك النخل؛ لتأبري34 طريفٌة طريقٌة
وَجنَْوا النخل يف األوالد نََمَل37 الربيع فصل َحلَّ فإذا األمومة، نظام يف كما اللََّقاح36
ريح َهبَّت وإذا الناعورة، بماء وَسَقْوها أُنْثَاها عىل 39 الُكشَّ ورموا املزهرة عساليجها38
ناِر يف ورأُسه املاء يف وِرْجلُه هللا بلُح «ينمو يقول: العربي فاملثل هللا، َحِمُدوا ُموم السَّ

السماء.»
شحٍم غري من كلُّهم وَعَضٍل، َعَصٍب من كلُّهم ِنحاًفا، ِطواًال ُسْمًرا أناًسا وإليك
ألوف منذ النيل ُعْرَوة بأطراف يقيمون الذين الربابرَة إليك وحرِّها، الصحراء رمل بفعل
ويَحِلقون البدو، أهل من جنسهم أبناءُ يزال وال مىض، فيما بدويني كانوا وقد السنني،
كما العيون ُخوُص41 األنوف، ُقْعُم40 وهم راجعٌة، جباٌه ولهم َمْلًطا، ولحاهم شعوَرهم
ويبدو برصهم، من سيماهم عىل الحياة وتَظَهر عر، الشَّ الكثرية حواجبهم تحت تبُدو
َخَدًما القاهرة يف املرصيني أغنياءُ ويتَِّخذُهم بهم، اختالٍط أول من وِودادهم نشاطهم
أفريقية أهل أكثَر ويَُعدُّون لسادتهم، إخالصهم من ُعِرف ِلَما وُحوذيِّني42 وطهاًة وُسَعاًة
صندوٍق عىل الغالب يف وينامون التمر، من وحفنٍة والجبنة بالذَُّرة ويغتذون ِقًرى، الرشقية
َلبٍَن عن له ويَبَحثُون لضيفهم، تكريًما شاًة ويَذْبَُحون أُنْسهم، يزول أن غري من قديم
أقاصيَص عليه ون يَُقصُّ أو نَْوِمه وقت ويَحُرُسونه بعيدة، َمَسافة من َحَسٍن وبُنٍّ سائٍغ
نصارى كانوا أنهم عىل يَنِمُّ ما البقايا من لغتهم ويف الكواكب، ذات السماء تحت قديمًة

. الرَّبِّ يوَم األحد يوم ون يَُسمُّ يزالون وال مسلمني، يَِصريوا أن قبل

لقحها. تأبريًا: النخل أبَّر 34
النخل. ذََكُر وهو والفحال، الفحل جمع الفحاحيل: 35

النخلة. به تلقح ما الالم بفتح اللََّقاح: 36
صعد. الشجر: يف نمل 37

الشجر. قضبان من الن ما وهو العسلوج، جمع العساليج: 38
النخل. به تلقح ما الكش: 39

األنف. يف امليل أي القعم؛ ذو وهو األقعم، جمع القعم: 40
رأسه. يف عينه غارت َمْن وهو األخوص، جمع الخوص: 41

العامة يه وتسمِّ املركبة، لسائق اآلن ويستعملونها السري، عىل الدواب أو الخيل املستحث الحوذي: 42
«العربجي». الرتكية بالكلمة
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مجرى عىل واقعٌة وهي الصفراء، الصحراء يف خرضاء بُقعٌة — بَْربَُر — وعاصمتُهم
— الحارض الوقت يف مهمًة تكن لم وإن — وهي العطربة، َمَصبِّ بعد التحتانيِّ النهر
تَقِصُدها، اعية الرشِّ السفن وكانت سنة، ثمانني منذ األعىل النيل عىل مدينٍة أكربَ كانت
حدائَق من فيها وما الخصوص، عىل وللنِّخاسة والذهب، للعاج ُسوًقا القديم منذ وكانت

والحيوان. اإلنسان لَعَرق — بالحقيقة — فَمِديٌن والتجار املوظفني لِشيِب ظليلٍة
امُلنَعَطف ذلك يف والنيل تلك، الشالالت منطقة يف والنيل امِلنطقة، تلك يف صوٌت وللنيل
ِفَقَر أن يف ِمَراء وال ويُزِبد، ويُرِعد ويَُزْمِجر يَهِدر العرض، من درجاٍت أربَع يجاوز الذي
أن قبل كبريًة بحرياٍت تؤلِّف كانت تلك: الغرانيت حواجَز أن يف مراء وال تلك، وَّان الصَّ
اصطراع يف السنني ألوف انقضاء َوَجَب تتوارى لكي وهي طريًقا، لنفسه النيل يَُشقَّ
للموج تاركٍة غريَ الظافر باملوج وتداس44 تدرس43 الصخوُر تنفكَّ ولم والصخر، املاء
ومن والُجَزيَْرات الجنادل مئاِت بني النهر ويَنَقضُّ لخضوعها، نتيجًة وَحَصيَاٍت ذراٍت غريَ
كاتب َزَعَم ضوضاء 45 ُمَضْوِضئًا كيلومرتاٍت، َة ِعدَّ الطول من تبلُغ التي — الدوافع خالل

ا. ُصمٍّ يصبحوا أن من خوًفا بسببه يهاجرون كانوا الشواطئ أهل أنَّ رومانيٌّ
يَُعدُّ الحارض الوقت يف هائلة أصوات من الربابرة يُخِرجه ما فإن أمٍر من يكن ومهما
أخرى إىل ضفة من أصواتهم لبلوغ وذلك كان، عضٍو أيَّ تَُقوِّي الرضورة أن عىل دليًال

خطوات. عرش ملسافة صوته يُسَمع األبيض الرجل يكاد ال حني عىل املوج، هدير مع
كثيبني بني يَِسري الذي فالسائح الرائعة، فاف الضِّ تلك يف العجب تقيض أن وألُذُننا
أيًضا يُفتَن سفينٍة صاريَة يََرى أو نخلٍة رأس يََرى أن غري من النهر من دانيًا بعريًا راكبًا
عند ذلك بمثل ِهريُوُدوتْس عرص أغارقُة يُفتَن كان كما املياه خريَر بعيٍد من بسماعه
هدير اختالط يَسَمع الفيضان وقت فة الضِّ عىل يميش الذي والسائُح البحر. مشاهدتهم

امَلدِّ. بقوة الشاطئ عن ُزُحولها46 عند الَحَصا باصطكاك األمواج
كيلومرتًا سبعني وبعد — الخامس الشالل عند كثريٌة وجزيراٌت سبٌع ُجُزٌر وتحاول
غري عىل كيلومرتات عرشة يف النهر مجرى تَُسدَّ أن — التحتانيِّ النهر مجرى عىل بَْربَر من

باليًا. جعله اليشء: درس 43

صقله. السيف: داس 44

صوَّتوا. وضوضئوا: الحرب يف القوم ضأضأ 45

ى. وتنحَّ وتباعد زال زحوًال: مكانه عن زحل 46

306



عرش الرابع الفصل

وبعد الشمايلِّ العرض من العرشين الدرجة َحْوَل املاء عىل الصخور تتغلَّب ثم َجْدَوى،
ويَحِمل متقهقًرا، الرصاع عىل وتُكِرهه الحديدي، الخطِّ من كيلومرت بأربعمائة الخرطوم
عىل النيل نهَر — الغرب إىل الرشق من الصحراء يَُجوب الذي — الثخني الربكاني السماط
من ِمئاٍت لبضع الَجنوب نحو الجريان وعىل حياته، يف الوحيدة للمرة الوراء إىل الرجوع
َجريَه استأنف الغرانيتيِّ خصمه من بُْعٍد عىل كان إذا وهو منبعه، إىل كالعائد الكيلومرتات
لرَيِجع ِوجَهتَه يَُغريِّ الذي كالرجل وذلك له، َة امُلَعدَّ السبيل َسَلَك أي فوره؛ من الشمال إىل

َمْغنَِطيَّة. بُقًوى إليها
يف وتبدو تقريبًا، واحد عموديٍّ خطٍّ عىل وأُسوان والخرطوم َحَمد أبي ِمرَفق ويقع
ثالثَة العرض ومن ميًال عرشين الطول من البالغة الكبرية، النيل ُجُزر إحدى املنعطف هذا
الصوَّانيتني ضفتيه بني النهر يضيق حني عىل ذلك، العنارص اصطراع عىل شاهدًة أميال،
يف والفضة الذهب عن يبحثون القدماء وكان مرت، وألفْي مرت مائتْي بني متناوبًا ويتسع
تكون أن إما وهذه بجانبهما، ثمينة وحجارٍة نَُحاٍس وجود عن ديودورس ويتكلَّم ُجُزره،

هنالك. ُوِجَدْت قد تكون أال وإما هنالك، من َقْت ُرسِ قد

الثاني. الشالل
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بني الوحيد السبيُل هو النيل ألن امِلنطقة؛ تلك عن الطرق ُقطَّاع ينقطع وال
الشاطئ فوق شاهٍق عىل قائٌم بَرَّاٌق أسوُد قديٌم َقْرصٌ لنا الح ما وإذا الصحراوين،
كوًخا ورأينا بعد، فيما أدجنني حاجزين بني ليَِضيَق جديدًة دوافَع يؤلف النهَر نا وأبَرصْ
صغرية قطعٍة من عيَشهما يَكِسبان وأوالَدهما زوجني فيه ووجدنا جندٍل إىل يستند هزيًال
القاطع الفارس لنا تََمثَّل الوسطى؛ القرون ذكريات لنا تمثَّلت الضفة عىل واقعٍة الغاية إىل
وال األساطري، يف جاء كما السعداء هم والفقراءُ املستعطي، والفالح األسري والتاجر للسبيل

األمراض. يَعِرفون ال إنهم للسياح يقولون امِلنطقة تلك ففالحو عجب،
هما وحَدهما والبََزْلُت الغرانيُت فليس الخامس، الشالل من أعنف الرابع والشالل
ستة يف النهُر ويَقِرض أيًضا، وَّان والصَّ َماِقيُّ السُّ الرُّخام يَُعوُقه بل النهَر، يَُعوقان اللذان
أصعب هو وهذا ُموِحًشا، كئيبًا محصوًرا فيظهر ُمِغمٍّ أسوَد تلٍّ من طريَقه كيلومرتاٍت
عىل الرفقاء ويتعاون يجاوزونه، الذين هم ِخربًَة البالد أهل وأكثُر األوسط، النيل من قسٍم
حتى بحبل دوالٍب كلُّ يُْقَرن بأن وذلك التَّيَّار؛ ضدَّ الشالالت يف الصاعدة القوارب َجرِّ
يف نََفَخ النهر إىل يَنِزل أن أحدهم أراد فإذا ماهرون، ُسبَّاٌح النوبيني وجميُع التايل. الدوالِب
قرش يف وتمر بخبز ُمَزوًَّدا الذَُّرة ُسوق من مصنوٍع ُمذَرَّب48 َرَمٍث47 عىل َجَلَس أو ِقْربَتِِه،

املاهرة. بيده لألمر ُمَدبًِّرا النيل عىل سائًرا عائًما بأرسها أياًما فيقيض ام َشمَّ
كان الذي الشهري األسود باريس49 يصنعه كان كما يُْخَطف قد أو َرْجًما، يُقتَل وقد
عىل بادية أنقاضه تزال ال الذي العبد» «َكْعِب50 إىل بهنَّ فيأتي النوبة بالد حساَن يُغِوي
شاد حيث الَحَجرية الصحراء إىل بها فجاء سيده زوَج أضلَّ بسيٌط رقيٌق والعبُد الشاطئ.
الخلوُد يُكتَب فلم بذكره يُِشيد أومريس مثل شاعًرا النوبيُّ هذا يَِجْد ولم منيًعا، قًرصا لها
بني الزنوج ِشفاه عىل بتَُؤَدٍة تجري أسطورتها أن غري تلك، السوداء هيالنة يمينه ِلُملك

النيل. هدير
يستأنف وهنالك منبعه، يف كما والُجُزر الصخور تلك بني موحًشا النهر ويظهر
يََرصع وعندما السابح، يَرُقبَان وهنالك ه، ولِصُّ النيل سيد أي والتمساُح؛ املاء بقُر الكفاَح

البحر. يف ويركب بعض إىل بعضه يَُضمُّ خشب الرمث: 47
حاد. مذرب: 48

هيالنة. منيالس: زوجة أغوى اليونان أساطري أبطال من باريس: 49
البيت. بمعنى هنا ويأتي متساوية، مربعة سطوح ستة له الذي املجسم الكعب: 50
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وليس إخوانَه، ُمْرِعبًا كالهرِّ الَعبَه بذَنَبه رجًال — الرمل يف املطمور نصف — التمساح
أن يَْزُعُمون وهم الحال، تلك مثل يف دفاٍع ووسائِل مهارٍة من لُّك الشِّ لدى ما هؤالء لدى
كثريٌ ويجادل مختاًرا، فيه األوروبيَّ د يَُزهِّ تفضيًال الزِّنجيِّ عىل األبيَض ل يَُفضِّ التمساح
فيَنَصح ذلك عكَس النوبي ويوكِّد الشاطئ، عىل لإلنسان التمساح تَتَبُّع يف الرُّوَّاد من

نفسه. إلنقاذ دوائَر دوائَر بالركض الضحية
وحني حني بني حيوانًا أو إنسانًا النيل يف داس فإذا طبائع، من للنبيل ما املاء ولبقر
يَُجرُّ ال وهو كبريًا، خَلَقه الربَّ وألن صغريٌ، الزورق فألنَّ زورًقا َقَلَب وإذا وشأنَه، تََرَكه
الحركة بطيء وهو األرض، يف كالفيل باحة السِّ يف وهو أبًدا، املاء إىل حيوانًا وال إنسانًا
باخرة من ودورانًا ضوضاء أقلُّ الغالب يف وهو ُقَرنَائه، بني املزاج طيِّب الُخلُق َدِمث
من وهو 51، ِسنجاِبيٍّ زيتونيٍّ لوٍن ذو وهو املاء، من ُطنَّنْي َحيَِّز مثَله تَشَغل صغريٍة نيلية
وعيناه الجميلة الوردية شاماته تَِنمَّ لم لو املاء من بارًزا ُجلُموًدا معه يَُعدُّ ما الجمود
كاشًفا بالية مائلًة أسنانًا عارًضا بغتًة فاه يَْفَغْر لم ولو حيواٌن، أنه عىل وَخْطُمه52 وأذناه

بلطفه. الشعراء تغنَّى الذي النِّيلُوَفر53 َقصَف العريض لسانه عىل
إىل يُخيِّل ما الِكَرب من عيناه تبلغ بل الفيل، كعيني غائرتان عينان املاء لبقر وليس
قوة من الصغريتني أُذنيْه مع بهما املاء ولبقر وجهه، عىل موضوعتان أنهما معه الناظر
كثريَ تراه هؤالء من أحًدا يَْخَىش ال كان إذ وهو أعدائه، حضوَر به يُِحسُّ ما الشعور
الليل، يف املاء من يخُرج لم املائية النباتات كثرت وإذا فاد،54 السِّ وقَت خال فيما الهدوء
من خارج أنه ُظنَّ آنئٍذ ُخَواره ُسِمع وإذا للكأل، انتجاًعا55 مساءً الشاطئَ يَقِصد وهو
يَُحوبُه الذي الحقل يف يُحِدث وهو مروره، عند ثَْوٍر َسْحِق عىل لقدرته األدباُر فتَُوىل مغارٍة

. حديديٌّ ِمْحَراٌث يُحِدثه مما أعمَق ُحَفًرا ذاك إذ
َموِطنه. هو الذي النهر إىل يعود ثم

الرمادي. األزرق اللون ذي بالسنجاب املعروف الحيوان إىل نسبة السنجابي: 51
وفمها. أنفها مقدم الدابة: من الخطم 52

عمق بحسب يطول أملس وساق كالجزر أصل له الراكدة املياه يف ينبت النبات من رضب النيلوفر: 53
وأزهر. أورق املاء سطح ساوى فإذا املاء،

جامعها. سفاًدا: أنثاه الذكر سافد 54

أماكنه. يف لطلبه ذهبوا الكأل: القوم انتجع 55
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أثًرا ضفتيه عىل يصاِدف فلم وصحارى ومناقَع جباًال الطويل مجراه يف النيُل جاب
مكسوًرا. عموًدا كان ولو للمايض،

الرابع، الشالل بعد التحتانيِّ النيل مجرى يف األهرام من حقًال فورك من وتُبِرص
ُمنَعَطف َجنُوب أقىص يف وتُبِرص السلطان، ذوي من ألناٍس 1 َجَدثًا أربعني من أكثَر تُبِرص
أبي صنم يف أي بعيدة؛ َمسافة ومن تلٍّ سفح عىل أجداٍث تسعَة أو أجداٍث ثمانيَة النيل
فواصَل مع واألهرام واملباني األعمدة تعاقبت ًدا مجدَّ الشمال إىل النهر اتََّجه فإذا ُدوم،
ومن اآلثار؟ تلك تُِعيُدنا التاريخ ُظلُمات من دوٍر أيِّ وإىل الثاني، الشالل حتى طويلٍة
الوحشية الزنوج قبائل أسماءَ الهريوغليفي، وبالخطِّ الغرانيت عىل نََقَش الذي الفاتُح هو
عن جاءوا الذين املرصيون هم الفاتُح ذلك األعقاب؟ إىل لتُنَقل الربديِّ أوراِق عىل وكتَبَها

. الغربيِّ العالم ويف النيل عىل العروق أقدُم هم والذين والعبيد، الذهب يف طمٍع
الذي كالقسيس وهو — باألرسار الحافُل والنيل بشالالته، عارضهم الذي هو والنيل
إىل عيونَهم األجانب َمدِّ دون حال أنه يَلُوح الذي هو — هللا وجه رؤية من املؤمنني يَمنَع
األعىل النيل مجرى إىل هون يتوجَّ املرصيون كان وهل بالحياة. عليهم تَُمنُّ التي املياه عزلة
ماءٍ وكثري الصحراء، يف ماء ال الشالالت؟ بني زوارَق يصنعون كانوا وهل زوارقهم؟ عىل
السبب، لهذا األعىل مجراه إىل يسريوا أن األجانَب يمكن كان فما الفيضان، حني النيل يف
ذلك، عن األصليني األهايل إغضاء عند التقدُّم عىل تجرؤ كانت التي هي فقط قليلٌة وزمٌر

القرب. الجدث: 1



النيل

املغامرين أولئك عىل األلِفيَّة األقاصيص وتدلُّ العداوة، ناصبوها إذا نصيبَها الهالُك ويكون
َفَزُعهم. َفَرَدَعهم ُفُضولُهم دفعهم الذين

رمسيس ويُِقيم األمر، نهاية يف األعىل النهر مجرى إىل ًها متوجِّ الكبري رمسيس ويسري
وُصنَّاًعا فالحني ويُْسِكن ِضفتيه، عىل وُمُدنًا معابَد ويَِشيد ِضفتيه، عىل مستعمراٍت هذا
عىل حاتِشبُست امللكة وَرَسَمت النوبة، بالد يف وتماثيَل مباٍن بإقامِة مآثره ويَُخلِّد هنالك،
أوضاَع اتخاذهم مع ذهٍب وَحَلَق أُُسوٍد وجلوَد وزرائَف مواَيش لها جالبني زنوًجا ُجُدِرها
بألفْي املسيح قبل َحَدَث ومما امليالد. قبل سنة آالف أربعِة إىل اآلثار هذه وتَرِجع املغلوبني،
سلطانهم امتدَّ أن فيه ريب ال ومما مرٍة. ذات األزرق النيل حتى الفراعنُة أوغل أن سنة
النوبة بالد من أخذوا وأن الرابع الشالل إىل امليالد قبل ١١٠٠ وسنة ١٩٠٠ سنة بني

وذهبًا. عبيًدا
النيل كان ذلك ومع األجنبي، يَفِتنه لم من أبنائه من يَحِمي النيل كان ذلك ومع
تَعلُو الُعَرفاء ِسيَاط كانت ذلك ومع قتلهم، إىل األبناء هؤالء فيَِهبُّ الغزاة ُسُفَن يحطِّم
فيها، الذهب ُعُروِق وتَتَبُّع التالل، يف دهاليَز َحْفر عىل فيُكَرهون الغالب يف األبناءَ هؤالء
الُجثُيِّ عىل الشباب يُْحَمل وفيما حديد، من بمعاوَل وإسقاطها بإحمائها الصخور وفكِّ
نُور إىل بها والَحبِْو3 املرتجرج، ج2 ُ الرسُّ َضْوءِ عىل تَسُقط التي الِقَطع جمع وعىل ُعَراة
بعد فتُْطَرح العدس بحجم ِفَدًرا4 تصبح حتى ِبَرًحى والنساء يب الشِّ يَسحقها النهار،
ال حتى ُمتََحنِّيَة5 حجرية ألواٍح عىل تُْغَسل ثم طويل، ضيق َزْورٍق طول عىل الفيضان
مع طنٍي من بََواِتَق7 يف التِّْرب هذا األجنبيُّ يَصَهر ثم قليًال، المعة ُشذُوٍر6 غري منها يبقى

وألواًحا. َحَلًقا منها يصنَع حتى أيام خمسة مدَة وملٍح َرصاٍص

يف مشتعلة موادَّ إىل ويتحلَّل فتيلة يف فيصعد نحوه أو زيت فيه يجعل إناء وهو الرساج، جمع الرسج: 2
به. فيستضاء النار ه تمسُّ عندما طرفها

وبطنه. يديه عىل زحف حبًوا: يحبوا الولد حبا 3

القطعة. وهي الفدرة، جمع الفدر: 4
ة. معوجَّ متحنية: 5

معدنه. من تلقط الذهب من قطعة وهي الشذرة، جمع الشذور: 6
املعدن. الصائغ فيه يذيب الذي الوعاء وهي البوتقة، جمع البواتق: 7
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يكونون أبناؤها َفِتئَ فما وُقِهَرت وثارت أوالدها، أجلَد النوبة قبائُل أضاعت وهكذا
عبيًدا.

األبيض، النوبية النعامة ريَش األجانب الُغَزاة نَْزِع معنى النوبيون يدرك أجل،
وَحْملهم عاجها، لنَيْل األفياَل وذبِحهم الجمال، ظهور عىل ألخذها األنمار جلوَد وسلِخهم
وجعِلهم األلوان مختلفة بزَّاٍت وإلباِسهم معهم النهر إىل النزول عىل األقوياءَ الصحراء أبناءَ
بتلك البالد سادة اهتمام معنى يُْدِركون ال النوبيني ولكن الطريق، مفارق عىل ًطا8 ُرشَ
َهَلَك بأن وذلك العبيد؛ بألوِف سبيلها يف َي ُضحِّ التي الهزيلة ْفر الصُّ املعدنية األقراص
امُلَعدِّنني لَرَقابَة أو البواتق لتقليب اآلخر نصفهم أُِعدَّ وبأن النهر، يف أو الصحراء يف نصفهم
قربَه أو رضيَحه حياته أثناء يف فرعوَن إنشاءَ النوبيون هؤالء َجِهَل وقد السياط، تحت

بالدهم. ذهب من رطٍل ألَف ثالثني عىل املشتمل
باسمه الذهُب «يُستخَرج الذي امللك بأنه يفاِخر عَرش الثالَث القرن يف رمسيس وكان
ِحذُْق وكان أيامنا، يف بها يُنْتََفع أن معه يُمِكن ما َمنَاجمه تنظيم من َفبََلغ الجبال»، من
من رئيًسا عنًرصا — زمٍن طويَل — النوبة ذهب وظلَّ طمعهم، يَعِدل الفراعنة أولئك
الذهب يف ما يجهلون ال كانوا ذلك ومع الذهب»، «أرَض تَعِني والنوبُة سلطانهم، عنارص

تقول: الدنيا مَرص يف كتابًة بأن كهنتهم أنبأهم فقد َلْعنة، من

بكم. خاصٍّ غريُ وهو اآللهة، جسم هو الذهب إن

الفردوسية الحياة من النوبيون َخَرج أن يَحُدث ولم يوم، ذات اللعنة تلك َقْت وتََحقَّ
الغضب عليهم يستحوذ واآلن ، التحتانيِّ النهر مجرى نحو فساروا بها يَنَْعُمون التي
مَرص ملوك بني ما — بيانكي — ملوكهم أحد علم فقد االنتقام؛ وحب والهلع والفضول
طيبة ودخل أعداءَه، وَقَهَر وثريانه، بزوارقه الحدود وجاوز جيًشا، فَجَمَع شقاٍق من
أتى وقد بعده، من وذريته هو مرص جميع سيَد وصار امليالد، قبل ٧٥٠ سنة يف وَمنِْفيس
املرصيني، زمام عىل بِغلظة فقبضوا الفقرية، كوَش من النَِّشاط الوحوش الفاتحون هؤالء
امللك ذلك اكرتاث عدم عىل الكتابات وتدل كالَهيَاِطلة،9 التهذيب البالغي للمرصيني وبََدْوا

الرشطي. جمع الرشط: 8
أتيال بقيادة أوروبة فغمروا قزوين بحر شواطئ يسكنون كانوا الوحوش من قوم :Les Huns الهياطلة 9

الخامس. القرن أواسط يف
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َعَلف نقص من ره تذمُّ وعىل هليوبوليس، قرص يف للِحَسان الربوسيني أخالق بمثل املتخلِّق
خيله.

وال األشوريني، أعدائه عىل َحَزِقيَّا للملك ا نَْرصً فلسطني إىل امللوك أولئك أحد وذهب
هؤالء يف أخرى نافعة وأموٍر حيني واملالَّ والفلكيني والقصور املعابد تأثري َمَدى نَعِرف
فقد الحال تكن ومهما إرهاٍب. عن السلطان لهم واستقرَّ الحضارة َغَزوا الذين الَهَمج

األساطري. من رضبًا يَُعدُّونها كانوا بمعارَف تََزوُِّدهم مع ولكن األمر، نهاية يف ُطِردوا
رشق من بعيد مكاٍن إىل الشالالت من ممتدٌة وبعدها الفتوح تلك قبل دولٌة وقامت
الكربى، النيل ُعرَوة من الجنوب أقىص يف واقعًة هذه َمْرَوى مملكُة وكانت النوبة، بالد
انًا ُكهَّ السلطان إىل َدَعت قد هذه الفراعنة مستعمرُة وكانت نَبَاتَة، عاصمتها وكانت
ود السُّ ملوك إىل أوحوا أنهم فيلوح علماءَ، أو أَُساَرى أو مهاجرين هنالك بََلُغوا مرصيني
املرصيَّ البناء فنَّ إليها يُْدِخلوا أن حاولوا بالدهم إىل الفاتحون عاد فلما االنتقام، بمغازي
أو الفراعنة غرار عىل مفاخره يَُخلِّد أن ِبيَانِكي امللك أراد وملا وقوانينَهم. املرصيني وعاداِت
«جالب بالكلمة: العظيمة املعابد أحد كتابات يف نفسه نََعَت املعارصين الطغاة ُسنَّة عىل
اإلله ر وُصوِّ التيجان»، وصاحب الشمس وابن والجنوب الشمال وملك البلدين إىل السالم
بضعَة به يََرصع وضٍع يف امللك ذلك ر وُصوِّ قصريًا، سيًفا امللك ذلك إىل يقدِّم وهو أمون

أعدائه. من نفٍر
خمسة مدَة حليفًة الخامس والشالل الثالث الشالل بني الواقعة اململكة تلك وظلت
نَبَاتة ملوُك انفكَّ وما الحكومة، عىل السيطرة ذي — أمون — الدولة وإلله لطيبة قروٍن
الدلتا. عىل القصرية سيطرتهم من قرننْي بعد ما إىل البلديْن» «ملوك ب أنفَسهم بون يلقِّ
لهم سلطان كلَّ أضاعوا أنهم مع النوبة بالد سادة بأنهم يُباُهون كانوا الفراعنة وكذلك
والياٍت عن يتنزَّلون ال الذين املستبدِّين عناد من ٌب َرضْ وذلك طويل، زمن منذ هنالك
طعن وقد جيوشهم. رأس عىل بَحَمالٍت يقومون كانوا الزمن ذلك ملوك ولكن يَخَرسونها،

الثالث. الشالل من وبالقرب بيده النوبة ملَك األول تُوتُْموزيُس
وأُسِدل الكهنة قبضَة الحكُم وصار القادمة، القرون يف تلك امللوك هالة وغابت
الوقت يف وحدها ُحلَّت شعبيٌة، لغٌة واستُبِدلت املرصية، العادات عىل النسيان ستار
امللك َدْور ويأتي الرسمية، الكتابة غري يف تكن لم التي الهريوغليفية باللغة الحارض،
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ذلك بذكر األغارقة من ُكتَّاٌب ويشيد ذلك. وقع كيف يعِرف أََحَد وال ، األسطوريِّ قمبيز
امللوك ويرتدُّ النقد، ِمَحكِّ عىل يقولون ما أحٌد يََضع فال كبرية بحماسٍة العجيب البلد
من َمْرَوى الجديدة لعاصمتهم ِلَما وذلك قهرهم؛ ليَتََعذَّر الرابع الشالِل حتى املحلِّيُّون
هنالك امللوك أن اسرتابون ويروي كان، اعتداءٍ أليِّ ُعرضًة جعلهم عدم ومن بالنيل، حمايٍة
األجداَد هؤالء َخَلَف ثم بسالًة، وأعظِمهم مهارًة وأكثرهم الناس أجمل من يُنْتََخبُون كانوا
تُمِيل التي هي اآللهة إن يقولون كانوا ان لكهَّ األعقاب هؤالء فَخَضع ِضَعاٌف، خلٌف الُقساُة
وُوِجَد امللوك، عىل معه االنتحاَر يفِرضون ما السلطان من وكانوا الغادرة، أوامَرهم عليهم

األكرب. الكاهن قاتًال نفسه من الكهنَة يُمكِّن لم فقط واحٌد امللوك هؤالء من

بالق. من بالقرب النيل

مع العرش عىل وصيًة السلطة بشئون امللوك ِصَغر أثناء يف تقوم امللكة األم وكانت
هؤالء إحدى َفتََحت وقد طويًال، َزَمنًا لنفسها بالسلطة تحتفظ وكانت الكهنة، إرشاف

315



النيل

مرهوبًا جديًدا شعبًا أن غري وِبَالق،10 أُسوان إىل وَوَصَلت العليا مَرص من جزءًا امللكات
إىل هت ُوجِّ إهانٍة بسبب لالنتقام جيًشا أرسلوا الرومان أن غري البالد، عىل يستويل كان
الشالَل فبََلَغ البالد يف الجيُش هذا فأوغل تماثيَله، امللكة تلك َكٍبَكبَْت الذي إمرباطورهم

للعرب. جيش سوى أحٌد العمل ذلك بمثل يقوم فال سنة ألفا ويَمِيض الثاني.
عىل الواقعني البلدين ذينك االنتقام ورضوُب السالح وحظ الحقد يتناوب وهكذا
بالَد ِديُوكِليسيان اإلمرباطوُر غادر حني امليالد بعد ٣٠٠ سنة حتى وذلك النيل، ِضفاف

النوبة.

اسمه الثاني لبطليموس معبد فيها األول، الشالل عىل أسوان جنوب يف واقعة جزيرة :Philoe بالق 10

األقطار من الوارد العاج سوق فيها كان التي أسوان جزيرة غري وهي الوجود»، أنس «قرص العامة عند
.Eléphantine الفيل جزيرة اليونان سماها ولذلك السودانية؛
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بالنخل، مستورًة الشمال إىل اتجاهه حني النهر طول عىل املمتدَة الضيقة األرَض تََرى
والبالغِة الثالث والشالل الرابع الشالل بني املمتدة الطريق طول عىل كثريًة واحاٍت وتََرى

كيلومرت. ثالثمائة
الحر، وجود مع الطيور الصطياد األوالد ويقف ، الَحبُّ يكون حيث الطري ويكون
ال التي النواعريُ تَُرصف حني عىل كلِّه، النهار يف أغصانًا ويحرِّكون معروفة أتالٍم1 عىل
ساعات عرش مدَة كِمئَزر، ُعنُقها جلد يَتََدىلَّ التي الكبرية، الثرياُن وتدور التعَب تَعِرف
نفَسه يُقِنع أن اإلنسان طبيعة ومن تفكِّر، فيم نَعَلم وال للماء، إصعاًدا الشمس َوَهج تحت
ُدنُْقلة ُحُصن أن إلينا يَُخيَّل ومما بنصيبه، راٍض — حيوانًا أو كان إنسانًا — َعبَده بأن
َعْدوها أثناء يف تَحُسد أن املحتمل ومن طيبة، حياًة تقيض القديم منذ املعروفَة الِبيَض

رزينٍة. هادئٍة بُخًطى دائًما دورانًا يدور البهائم من تراه ما الوحيشِّ ِشبِه
ناحيته من القوافل تسري الذي امُلنَْعَطف من القسم هذا يف السنني ألوف آثاُر وتَُكدَّس

الجنوب. إىل الجنوبية
هنالك القطعة هذه وتُرتَك ُدنُْقَلة، من بالقرب األرض عىل وَّان الصَّ من قطعٌة وتَْضَجع
من جنوٌد كان الذي البيت هذا زوايا إحدى منها تتألَّف وكانت طني، من بيٍت خراب منذ
القطعُة تلك كانت أن فيه ريب ال ومما األخرية. كتشنر حملة أياَم فيه يَنِْزلون االسكتلنديني
وكان ، عربيٍّ قٍرب من الحجَر ذلك نََزعوا قد البنَّاءون وكان لها، تاريخ ال لناعورٍة ِدعامًة
ا رسٍّ التقيُّ ابنه َدَفنَه عبٍد ُجثَْمان عىل الِعْقبان غاراِت دون — هكذا — حال قد الحجر ذلك

األرض. من الفالح سكة تشقه ما وهو التلم، جمع األتالم: 1
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الحصون أحد عن ليًال الحَجر َفَصَل قد االبن هذا وكان السنوات، من عرشات بضع منذ
زاويِة من الحجَر َخَلُعوا قد املماليك هؤالء وكان عيل، محمد ملقاومة املماليك أقامها التي
دوٍر بعد األساقفة جميع بقتل أمر حينما عرش الثانَي القرن يف الدين صالح شاده مسجٍد

السالم. من طويٍل
مدًة األماكن من كثري عىل مسيطرًة ذلك األوسط النيل وادي يف النرصانية وكانت
شادها لكنيسٍة زاويٍة حجَر القطعُة تلك كانت أن املمكن فمن قرون. ستة عىل تزيد
يَرِبطون الزمن ذلك يف امُلَدرَّعون الصليبيون وكان للقدِّيسني، تكريًما نُْقِيلُّ الدُّ ِسْلُكون امللك
مخاطِر اقتحام قبل الكنيسَة تلك يَدُخلون عندما الحجر يف ثابتة بَحلقة الجميلَة ُحصنَهم
من ِجيَاَدهم الفرسان هؤالء يَُفكَّ أن عىل وذلك تَحِميَهم؛ أن العذراء إىل ضارعني الصحراء
وال فقط، أحذيتهم بمقدَّم ُرُكبها2 إمساِك مع خواَرصها بلطٍف يَهِمزوا وأن الحجر، َحلَقة
الحجَر تَِجد ذلك من أقدُم هو ما إىل البَرص وارِجع اليوم، حتى منظوًرا الَحْلقة أثر يزال
عىل اآلن، حتى الُحمُر، الرملية الحجرية أعمدته تقوم الذي بتُحور معبِد ُرَواِق من جزءًا
قد يكون أن يحتمل والذي متأخًرا، أَتَى إغريقيٍّ عمِل عىل شاهدًة فتَُعدَّ النخل غابِة مدخِل
العبيد إن ثم الَحرْيَة، إىل ترَوى مملكة يف الروماني اسُمه يدعو الذي مارس لإلله ُكرَِّس3
نجهُل لفرعوٍن َضْخم تمثاٍل قاعدة من الحجر انتزعوا قد كانوا البناء ذلك يف َعِملُوا الذين

السنني. مئات منذ ُدنُْقَلة شاطئ عىل ُمَكبَْكٍب اسمه
َعبَُدوا الذين واملغلوبني والفاتحني يانات والدِّ الحضارات أمُر فُقِيضَ زال، يشء وكلُّ
يف القوة أن يعتقدون كانوا الذين أولئك حتى مختلفة، وِسَماٍت بأسماءٍ والقوة النوَر
قد وهم والحاميات، واملعابد واملساجد بالُحُصون الحياة تمجيَد أرادوا قد وهم الرحمة،
قد وهو األبدي، هو الباقي، هو وحده النيل وَصوَّان مجدهم، ذََوى قد وهم ونُُسوا، تََواَرْوا
وهو السنني، وألوَف والقرب والناعورَة الزِّْرِفني5 وثَْقَب اش النَّقَّ وإزِميَل4 الضغط احتمل

يُفِنيَه. أن غري من دائًما خفيًفا ا مسٍّ ه يََمسُّ والنهُر النهر، شاطئ عىل ضاجٌع

الركاب. جمع الركب: 2
دخيلة. نرصانية وهذه هللا، لخدمة خصصها وغريها واألواني البيعة األسقف وكرس َسه، أسَّ البناء: كرس 3

الحجر. بها ينقر حديد من آلة اإلزميل: 4
الحلقة. الزرفني: 5
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النهَر وتُقِسم جديد، من املوَج يقاوم ُدنُقَلة من الفوقانيِّ النهر مجرى يف والغرانيُت
الجزيرَة هذه ويَتبَع كيلومرتًا، ٣٥ طولها والبالُغ النيل ُجُزر أطول هي التي أَرُغو جزيرُة

دوافَع. سبِع يف ويُزِبد ويُرِغي النيل بها يَِضيق صخرية وُكتٌَل جزيراٍت بضُع
الخرطوم، من كيلومرت ١١٠٠ بعد وعىل الثالث، الشالل يف منظَره يغريِّ والنيُل
ويغدو عرًضا، أقلَّ النهر مجرى ويكون بالسهب، الشعور فيَِقلُّ الكربى، الُعرَوة ووسط
ع يَُشجِّ يشءٍ وكلُّ تنظيًما، أحسُن لصوٍص عصاباُت الحضارة عىل وتَِنمُّ نادًرا، املاء بقُر
عىل تالٌل وتَفِرض املسافرين، مهاجمة عىل جماًال أو خيًال رجالُها الراكِب العصابات هذه
االرتفاع بعَض مرتفعة جباٍل سلسلة وتَدُفق الغرب، إىل الرشق من مفاجئًا ُمنَْعِطًفا النهر
من ومسايَل مضايَق يف جديد من النهر ويجري أحيانًا، الشتاء يف السماء ماءُ عليها فيَنِْزل
ماهٌر نوبيٌّ معه يستطيع ما يق الضِّ من املرات بعض يف النهر ويَبلُغ وأخَرض، أحمَر ُرخاٍم
كثريٌة ُمنَْعَرجاٌت وتَُحول مرتًا، ثمانني َمسافة عىل أي أخرى؛ إىل ِضفٍة من َحجًرا يَرِمَي أن
العرب يَدُعوه الذي الوادي ذلك يف مالحة كلِّ دون قليلة غريُ ودوَّاماٌت ضاغطٌة وصخوٌر

الَحَجر». «حياَة امَلِرن التصويريِّ بلسانهم
الغالب يف فتَغَرق الجنوب، يف إخوانهم من امِلالحة يف مهارًة أقلُّ امِلنطقة تلك وأهُل
والسيئِة الداخل إىل الخارج من قليًال بِة امُلَحدَّ النخيل من ُسوٍق أربعة من املصنوعُة أرماثُهم
مثلهم، يُِجيُدها أبيَض تَِجُد فال باحة السِّ يف وأما أعالها. من مفلوجٍة بمجاديَف اإلدارة
يجاوز أن األسود وعىل سابًحا، النهَر ويَعُرب أُُفِقيٍّا ربًطا رأسه عىل ِمطَرده6 يَرِبط واألسود
أو الحبوب من حفنًة فيه ويَبذُر يِّق الضَّ َحْقِله إىل فة الضِّ يف ناحيٍة أوعر من ليَِصَل املاءَ
عىل إياه حامًال سابًحا كوخه إىل ويجلُبه َزَرَع ما ليَحصد إليه يعود أن عىل وذلك اللُّوبياء،
البلد. ذلك يف كما فيه العيش َكْسُب يَْعُرس مكانًا تَِجد لم املتجمَد املحيَط َعَدْوَت وإذا رأسه،
وتَُعدُّ واحته، عن يتكلم امَلْعز من وأربعًة وبقرتني كوًخا البقعة تلك يف يملْك ومن
الكربى الدول مآثر وتَلُوح هللا، نعمة عىل دليًال النخلة وتَُعدُّ الِغنَى، عىل دليًال الناعورُة
نََصبَها التي الهائلة األعمدُة تكن لم ذلك ومع الهزيلة، الراهن العيش عالئم بني الغابرِة
طريٍق عىل وال سوٍق َوَسِط يف بمجدهم لإلشادة وِسيُزوسِرتيس وتُوتُْموزيس أَِمنُوِفيس

القصري. الرمح املطرد: 6
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الصخور بني تمجيدهم عىل العبيد ألوَف الفراعنة ُخنُْزوانيُة7 َحَمَلْت وقد زاخرة، تجاريٍة
منذ شعرية ِرَعاِئيٍَّة عىل ينطوي ال وَفْقٍر معم سعرٍي ويف امَلْغَراء الصفراء والصحراء وِد السُّ
أولئك كان ولو الُحُضور، من جمهوٍر إعجاب عن ُغنْيٌَة امللوك ألولئك كان ولو الزمن، ذلك
الرُّعاة من مئاٍت بضع غريُ يراه ال مما الحجر عىل املنقوشَة مآثرهم أن يَعَلمون امللوك
وبما شادوه بما اآللهة أنداُد أنهم العتقدوا الشمس، َفتْهم جفَّ الذين الفالحني ومن الُعَراة
النيل مستوى أن اآلثار تلك أحد من نعلم فإننا األمر يكن ومهما السنني. أللوف فيه فكَُّروا
أمتار؛ بثمانية الحارض الوقت يف عليه هو مما أعىل الثالِث أَِمنُوِفيَس عهد يف كان االعتياديَّ

سنة. آالف ثالثة يف املاء عمُل هو الفرق هذا وسبُب
من فبالقرب جيل. بعد جيًال املحليني للسكان تفسريُها َوَجَب كتابٌة نُِقَشْت ذلك ومع
الفراعنة أحُد أََمَر للمالحة، صالًحا النيل يُصِبح وحيث الشالالت، نهاية ويف حلفا، وادي

الكلمة: الغرانيت من َعُموٍد عىل تُنَْقَش بأن

سفينة. عىل النيل مع يسريوا أن املوضع هذا بعد الزنوج عىل يُحَظر

بالقرب هنالك، الجنوبيُّ مَرص َحدُّ كان د املتوعِّ اإلنذاُر ذلك فيه ُوِضَع الذي الزمن ويف
الخرطوم، بعد التحتاني النهر مجرى من كيلومرت ١٥٠٠ َمساَفِة وعىل الثاني، الشالل من
أكثَر النفس يف مؤثٌر الثاني الشالل وهذا املكان، ذلك يف الجنوبيُّ مَرص حدُّ يزال وال
ما وإذا املهالك، منظُر الشالل ولهذا النبات، من ُمَجرٌَّد بركانيٌّ الشالل وهذا سواه، من
نور عىل الالمع البارز ر املتحجِّ املاء بقر من جحفٍل أمام أنه إليه ُخيَِّل منه اإلنسان َدنَا
خفيف مائيٍّ َدَوَراٍن من الصخور حول يحدث وما يشء، كلَّ املاء لتدوير وذلك الشمس،

الوهَم. فيَُقوِّي
املاء، من أكثُر حجارٌة اليرسى، النهر ِضفة وعىل ِصري، أبي َجنَْدل فوق من وتَُرى
أكثر الفيضان حني الجزر هذه من ويَبَقى جزيرًة، وخمسون ثالثمائة الشتاء يف ويَُرى
أكواٍخ عىل تشتمل وهي األقل، عىل منها جزيرًة خمسني يَسُكنُون والناُس جزيرة، مائة من
حقول أتالُم وتَبُدو الفيضانات، من كثريًا قاومت قوية َسنٍْط أشجار وعىل الزٍب، طنٍي من
الحقول إىل األهايل ويذهب حديقة، من زاوية يف ألوالٍد مرتوكًة ُمَربََّعاٍت والعدس الفول
والَحَصاد. للبَذر وذلك مجاديَف، ذواَت قوارَب أو ِرشاعيًة زوارَق راكبني عام كلِّ يف مرتني

العظمة. جنون الخنزوانية: 7
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بيٍض أبليٍة وجوِه مع وذلك اليمنى، النيل ِضفة عىل الصغريُة َحْلَفا وادي مدينة وتمتدُّ
البحر شاطئ بكثبان يُذَكِّر اليرسى فة الضِّ فوق تلٌّ عليها ويسيطر ونخٍل، سكاٍن وكثافِة
يف تََلبٍُّث ومن الحديديِّ الخطِّ بدء ومن النهر مع الذََّهِبيَّات نزول من تُبِرصه وما العالية،
اآلن. بعد فخوًرا وحَده األخرض مَرص علُم ويَخِفق املرص، إىل الحياَة تََهُب فأموٌر املالحة

يَِسري هو سعيًدا، الشالالت ِمنطقة النيُل ويجاوز مرسوًرا، الثالثة مغامرتَه النيل ويُتِمُّ
مرص. يَدُخل هو الخرطوم، يف مما أكثَر جليًال عريًضا ُمتَِّئًدا
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نوبية واملسماُة وأسواَن، َحْلفا وادي بني الواقعُة امِلنطقة وتمتدُّ بَعُد، هنالك مُرص وليست
أفقر من وهي الرشق، نحو االنعطاف شديدُة وهي النيل، طول عىل كيلومرتًا ٣٥٠ الدنيا،
مرت، مائة عىل عرُضها يَِزيد مزروعًة أراَيض فيها تَِجد وقلما َوْحَشًة، وأشدِّها مرص أجزاء

الغالب. يف النيل نهر تََمسُّ الصحراء وتكاد
وكالما ، نوبيٌّ وكالهما الشالالت، يف أخيه حياَة هنا املرصيِّ الفالح حياة وتماِثل
من والخشبية الحجرية البيوت بناء يف يُتََّخذ ملا هنا أثََر وال والفيضان، للساقية تابٌع
املرصيُّ الرِّتَاج1 كان هنا ومن بعد، فيما النيل طني من تُصنَع والبيوت ونخيل. غرانيت
عىل الصبيان يصنعها التي الرمل كأبراج فجعلته شكله الطينيُة النيل مادُة َفَرَضت الذي

الساحل.
السودان إىل املرصيون منها يَُمرُّ ِمنطقًة القديمة القرون يف الدنيا نوبية وكانت
وتََركت كثرية، قروٍن يف إليه املؤدية الوحيدَة املمكنة الطريَق فَظلَّت والذهب العبيد لجلب
َحْلفا، وادي من بالقرب اليرسى النيل ِضفة وإليَك هنالك، غريبة آثاًرا املتعاقبة الحصارات
حيث الصخر يف منحوٍت معبٍد من بالقرب الوسطى القرون يف أُقيمت قلعٍة بقايا وإليك
تُبِرص وحيث النصارى، قدِّييس ُصَوُر عليها ُرِسَمت بارزة قديمة مرصيًة نقوًشا تُبِرص
يُرِضع أنُوِكت اإللَه تُبِرص وحيث إبيماخوس، القديس إىل يَنُْظر الكبيشَّ ُخنُوم اإلله رأَس
الُقبَّة عىل وتََرى صدرها، إىل يسوَع الصبيَّ تَُضمُّ العذراء تُبِرص وحيث الفراعنة، أحَد
تُوت. اإلله أمام واقًفا حاِرْمهاب امللَك بجانبه وترى ًدا، متوعِّ يده يَرَفع بزنطيٍّا مسيحيٍّا

العظيم. الباب الرتاج: 1
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َمْرَوى، مملكة عهد إىل يَرِجع نوبيٍّ ِحْصٍن أنقاِض بجانب لهاتُور معبٍد بقايا وتُبِرص
ويف — ذلك من بعٍد عىل قبطيٌّ كاهٌن ونََقش إسالمية، قبوًرا املعبد هذا بجانب وتُبِْرص
َصَلبَه قد كان نوبيٍّا َمِلًكا أن معتقًدا املرصية اآللهة ُصَور بني إبراهيم اسَم — الدرِّ معبِد
حول والفالحون، والقدِّيسون والعبيد، واآللهة وامللوك، الكهنة تقاتل وقد املكان، ذلك يف

رمًال. وجعلهم إليه فدعاهم وصورتِه الربِّ اسم
صحراءَ الغرب يف وتََرى النهر، طول عىل مختلف ارتفاع عىل الصحراوان وتسري
َصْخًرا األكثَر العرب صحراءَ الرشق يف وتََرى ُسْمٍر، جباٍل مع كالذهب الصفراءَ ليبية

عريضٌة. ُكثْبَاٌن بينهما املالحَة وتَُعوق ، الرماديِّ األسمِر اللون وذاَت
وتَبَقى ِنيُوكاسل، من يأتيها بعيٍد؛ من الفحم ويأتيها الَغْور، قريبُة ِبيٌض والبواخر
عىل قطار مروُر اإلنسان إىل فيَُخيَّل املطر من العاطل البلد هذا يف ُمْغَلقة غريَ مواقُدها
عىل َمْن أن منهما كلٍّ يف املسافرون ويَُظنُّ السود، يكون حيث أختَها سفينٌة وتَُجرُّ النهر،
رويًدا رويًدا األمواج عىل واملجرورُة الجارَّة وتَِسري الثانية، الدرجة مسافري من هم األخرى
غري البيض، عند ه امُلَوجَّ والدماَغ اآللة تَِجد أجل، العرقني. بني يَْجَمع الذي الَقْهر إىل رمًزا
الثانية الباخرة وهذه األخرى، الباخرة يف الزُّبُن2 كأيدي ْمرة السُّ شديدُة ادة الوقَّ األيدَي أن

الشمال. إىل البلد محاصيَل تَنُْقل التي هي
عىل ْفر الصُّ الحجارة من َضْخمٍة تماثيَل أربعُة املاء وبني التالل هذه بني وتنتصب
حيث سنبل، أبي يف أي َحلفا؛ وادي بعد التحتانيِّ النهر مجرى من كيلومرتًا ستني بعد
ترى معبد، جدار أمام مرات أربَع جالًسا بعينه الرجَل فَرتَى النيل، إىل ليبية تالُل تَِصل
آالف ثالثة منذ الشمس َمطَلع إىل ًها متوجِّ معبوًدا ترى يحتمل، ما عىل َمِلًكا ترى إلًها،
بطٍل تمثال أم ابنه، له أقامه منصور أٍب تمثاُل هذا أََو امَلْقَلع، من استُْخِرج حني سنة
رعاياه نَذََره مللٍك أَثٌَر أم امَلِلكة، أمه به َخلََّدته باسل ابٍن تمثال أم الحافظ، إللهه ُمَمثٍِّل

موته؟ بعد لآللهة
هذا عهُد دام وقد بنفسه، نفسه خلَّد الذي الثاني رمسيس تمثال هو وإنما ، كالَّ
سبعة يف فأقام َمجِده، عىل به يَسَهر ما الوقت من لديه فكان سنًة، وستني سبًعا العاهل

عىل الكلمة جمع الصواب من وليس واحد، بائع عىل الرشاء يف يرتدَّد من وهو الزبون، جمع الزبن: 2
وغيور. صبور جمع وغري كصرب الفاعل بمعنى فعول ألنه زبن؛ والصواب زبائن،

324



عرش السابع الفصل

أبي يف القائم املعبد هذا يَُعدُّ التي املعابد من مَرص يف ما أضخَم ولنفسه آللهته أمكنٍة
عبادته عىل األمثال أعظَم َب َرضَ وهكذا بجانبها، صغريًا الجنوبي الحدِّ من بالقرب سنبل
الجامحة الدعايُة تلك لوال األكرب بَرمِسيَس ب ليَُلقَّ كان وما القديمة، القرون يف الذاتية
عىل امَلَهَرة الكهنة زمرَة زمٍن بعد األباطرُة َحَمَل ثم انقطاع، بال اسمه تكرار عىل القائمة
الحكمة»، «منبُع بأنهم الترصيح عىل العلماء فريَق َحَملُوا أو هللا»، «ُرُسُل بأنهم الترصيح
يَحِمل كان ملٍك بجانب الشعبيني زماننا خطباء شأُن هو وما هذا، معنى هو ما ولكن
ليكون مرتًا عرشين ارتفاع وعىل متصلٍة نَُسٍخ أربِع عىل َجنَدٍل يف الخاص تمثاله نَْحِت عىل

آلهته؟ عند جالًسا
هو ِلنٍي، مع قليًال الوجه ُر وامُلَدوَّ تاريخيٍّا طوًال األنِف الطويُل رمسيس هو أجل،
َشْطَر هادئًا وجَهه امُلَويلِّ رمسيُس هو الدنيا، ومَرص العليا مَرص لتيجاِن الحامُل رمسيُس
والذي الشمس، ُشَعاع يَْخَىش ال الذي الِعمالق هو ركبتيه، عىل يديْه والواضُع الرشق
عينيه تحت يََرى وهو يَصُحو، الذي النيل وادي عىل ليلية اسرتاحٍة بعد نظرًة يُْلِقي
يلوح، ما عىل عهده، منذ باكية ساقيٍة من قريٍب صغرٍي َشعرٍي َحْقَل الزرقاء السماء وتحت
مَلْلِئها َجرًَّة وحاملٌة أسوَد بإزار ِثرة ُمدَّ امرأٌة وتذهب بطيئٍة، ُخًطى ذََوا ثَْوَران فيَُحرُِّكها
ويتوجه صغريًة، يًة ِفضِّ ُغُضونًا عليه الصباح نسيُم يُْحِدث والذي الزُّرقة، البالِغ النيل من
شفريَ الصحراء طرُف ويمسُّ لرفعه، الصاري يف غالٌم ويَصَعد أبيض، رشاٌع الشاطئ إىل

الَوِحل. فة الضِّ
النيل فإن َجَربوته، يكن ومهما هنالك، األربعة التيجان ذي امللك ذلك ِقَدم يكن ومهما
ويُكَرس وأجيال، أجيال منذ بسلطانه النيل مَلْوج َمِديٌن وامللُك مرة، ألَف وأقوى منه أقدُم
َمزََّقه طاغيًة كان لو كما الرمل يف الفوقانيُّ نصفه ويَْضَجع األربعة، امللك تماثيل أحُد
يبدو رمسيس، آل يَبُْدو التماثيل، تلك سيقان بني اليشء بعُض ويَبُْدو الثائرون، عبيُده
ساَقْي بني ظهوُرها للطبيعة َقْلٍب من كان التي والدتَه تمثاٌل ويَعِرض وأوالده، زوجه
وعىل ذراعيه عىل نََقَشه كما قدميْه بني اسَمه رمسيُس نََقَش وهنالك الهائلتنْي، ولدها

قالدته.
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مآثَرهم لُوا فَسجَّ املجد من نصيبَهم يَحُصدوا أن فرأوا ومرتزقٌة جيٍش ُقوَّاُد أتى ثم
الكلمة: فكانت وقاعدته، القديم امللك ذلك أعضاء عىل

ذلك. ْلنا سجَّ قد أُوُدوُموس، بن وِبلِيكوس أَُموِبيُخوس، بن أْرخون نحن

من أشهَر هنالك، إىل املصادفة بهم أتت الذين الَهْزَىل،3 النَِّكرات القادُة هؤالءِ وغدا
يَّاح السُّ من كثرٍي الستطاعة وذلك أسماءهم، رجليه أباِهِم بني نََقُشوا الذي األكرب امللك ذلك

علماء. بضعة غريُ الهريوغليفيَّ الخطَّ يَُفك ال حني عىل اليونانية يقرءوا أن الرشق يف
البالغة التماثيل من بسلسلٍة ُمثَِّل بأن الكهف داخل يف ألوهيته نصَف رمسيس وأعلن
كلِّ يف امللك من أصغَر ْقِريِّ الصَّ الرأس ذو الشمُس اإللُه ويَبُدو أمتار، عرشَة االرتفاع من
رمسيَس ونرى امُلَؤلَّهة، صورته مع قربانًا إليه رمسيُس يَُقدِّم الُجُدر تصاوير ويف مكان،
الضارعني خصوَمه َفٍة ُرشْ فوق من ويَرِمي عدوَّه ويَقتل إلٍه من السيَف يتناول أيًضا
املغلوبني موكب يَُقود أو الحرب يف املقطوعة أعدائه أيدي بإحصاء ويأمر عفَوه، والطالبني

امُلَؤلَّه. تمثاله أمام
عدوٍّا، القاتِل للملك فيكون األحيان، بعض يف الفنِّ من هذه الذاتية عبادته وتصبح
امرأٍة إىل يُصِغي وهو بارز، يونانيٍّ نقٍش َرْوعُة قدمه، تحت املقهوَر خصَمه والجاعِل
حاملتان اليوم زينة بمثل ُمَزينَتَان إَِالهتان الذُّْرَعان بَرفِع امَلِلكَة وتُبَاِرك بلطٍف، ِزنَْده تُْمِسك

الحياة. مفتاَح
ُقدُس هو الذي املزاَر هذا وتُِنري الغار، ذلك يف الشمس أشعُة تَنُْفذ الصباح ويف
مؤثٍِّر بمظهر ويُنِْعم مفاجٍئ، جامٍع بمنظٍر الليل يف الكشاُف الكهربا ضياءُ ويَُمنُّ األقداس،
بما نبايل كما الحدِّ املجاوزِة والكتابات األشكال بهذه — ذلك مع — نبايل وال الغاية، إىل
والليبيني والنوبيني الِحيثيني أسماء تسرتعي وال فنية، ُصَوٍر من نفُسه الخط عليه ينطوي

بعيد. من األمواج تلك َدِويُّ يسرتِعيها كما أسماَعنا
خالل من — الوثائق هذه تَُدلَّنا لم لو امللكيِّ الُحْمق وثائق من يشءٌ انتباهنا ه يوجِّ وال
جنوًدا نُبِرص وبها فيه، ُوِضعت الذي الزمن يف الحياة عىل — صبيانيٍّ فنٍّ ذاِت مناظَر
وتََرى خيولهم، ويَعِلفون امُلَعْسَكر يف يعيشون املرصيني وأعداءَ املرصيني ونبرص وعبيًدا،

الهزيل. جمع الهزىل: 3
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تََرى حني عىل جرحاهم آخذين ُفرَّاًرا نفسه، َرمسيس من وبالقرب للدر، املجاور املعبد يف
امللك إىل يقدِّمون زنوًجا وتََرى مواشيهم، مع ِحَزانًا ينتظرونهم أهَلهم األخرى الضفة يف
مربوٍط َسلٍّ يف طفًال حاملًة امرأًة وترى وذهبًا، وعاًجا وَزَراِيفَّ ونََعاًما َسلُوقيًَّة وكالبًا ُقُروًدا
من بالقرب الُقرُفصاء امرأته تَجِلس حيث قريته إىل بجريٍح ويُؤتَى جبينها، عىل بُعَصيْبَة
هذه فينا تَُؤثُِّر ولَِم ذراعيها، عىل طفًال حاملٌة أخرى امرأٌة مرتاٍس فوق تَِقُف وحيث النار،

إله؟ إىل َلْت تََحوَّ التي الصخرُة تؤثِّره مما أكثَر الصغرية املناظُر
الصحراء تلك يف العاهل ذلك َعَظَمُة فينا توجبه الذي النفيسَّ االرتباَك تََرْوَن أفال

بجانبه؟ املنتصب النهر عن ناشئًا
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اعتدائه بنتائج يشعر ولكنه خصمه، النيل يُبِْرص وال رابعة، بمغامرٍة للقيام النيل يسري
عهد من حدث ما جميع من هوًال أشدُّ ضغٌط وهنالك يَْضَغُطه، ما وهنالك ه، همُّ فيزيد
يف مما الَهَلع إىل أَْدَعى َضْغٌط وهنالك شبابه، أيام املناقع يف وسريه األعظم سقوطه
يعلو والنهُر مطر، ماءَ ى يَتََلقَّ أن غري من يرتفع مستواه َفِتئَ وما ُكُهوَلته، أيام الشالالت
الفيضاَن ليس هذا أن بيد أُسوان، قبل الفوقانيِّ مجراه من كيلومرتًا ٣٥٠ َمسافة حتى
األزرق، النيل يف فتَُصبُّ الَحبََشة جبال عىل النازلة الصيف أمطار عنه تُسِفر الذي األكرب

باألرسار. حافلٌة ُقًوى النيَل وتَِقُف
حياته من السنني ألوف منذ يَحُدث لم إنه نفسه يف لقال ذاكرٍة ذا النيل كان ولو
أن هو إلغاًزا ذلك من وأكثُر عاًما، ثالثني منذ له اتََّفَق ملا خالًفا الشتاء يف البالد َغَمَر أن

الَفيََضان. وقَت الصيف يف وتَهِبط الَحَصاد وقَت ترتفع مياهه
النخل ِشَعاف1 انتصاُب ومنها كثرية، الشتاء يف التحول هذا رسعة عىل الدالَّة واآلثاُر
كما ُغبَار إىل فيَُحوِّلُها ُجُدًرا الباخرة َحيُْزوُم2 ويََمسُّ فيه، النخيُل تَنْبَُت أن غري من النهر يف
أقامها ترابية أكواٍخ سوى ليست الُجُدَر تلك ولكن هنا. بُلَِعْت قد إِيَس3 مدينُة كانت لو
من الناعورة رأُس ويَربُُز النيِل، أبيها إىل تَرِجع باملادة، َزَها َجهَّ الذي إىل فَرتِجع فالحون
من ليست وهي هنالك، الطني ويرتاكم النخل تَسُقط عندما ُجَزيَْراٌت ن وتَُكوَّ األمواج، بني

أعاله. يشء كلِّ وشعفة الشعفة، جمع الشعاف: 1
الحزام. عليه يضم وما الصدر، وسط الحيزوم: 2

امليالد. بعد الخامس أو الرابع القرن يف األمواج ابتلعتها قديمة بريتانية مدينة إيس: 3



النيل

فيعود الراهن، الزمن يف تَربُز القديمة الجزر أن هو واألمر املناقع. يف العائمة الُجُزر نوع
بالثَِّمار، واملستورِة املاء من البارزة النخيل رءوس يف األوالد ويَنُمل بالزوارق، إليها أهلُها

السنة. شهور من أشهر تسعَة غارقٍة ِشبَه ظلَّت وإن
يف حجٍر ومن الزب، طني من بيوٌت الجديدة فاف بالضِّ املتصلة التالل عىل وينتصب
الكليسِّ ِطالئها تحت — البيوت هذه وتَبُدو هنا، ثانيًة الغرانيت لظهوِر األحيان، بعض
وال نوافذَ، البيوت لهذه ترى وال القديمة، النحاس ألواح يف كالحصون مًة متجهِّ — الجديد
التي بالنماذج وتُذَكِّرنا مهجورة، بأنها الغريبة فاتُها ُرشُ وتُشِعر وجوَهها، الشمس تُِيضء

املنظر. لتغيري مهندس َوَضعها
عىل رصيٍف مظهُر د امُلَجمَّ للطني ويكون ، حقلهنَّ طرف لزرع َعٍل من ِنسَوٌة وتَنِزل
هن وحَدهن والنساء الصغار، حمريهن ظهور عىل نسوٌة هنالك من وتُمرُّ النهر، طول
وهؤالء مطاعمها، يف أطباٍق منظِِّفي أو القاهرة يف َكنَّاسني الرجال دام ما ن يَِرسْ الالتي
يهاجرون الرجال وهؤالء الدنيا، مَرص فالحي من ذكاءً وأقلُّ أمانًة أكثُر هم الرجال
ثم فقط، واحدة لسنٍة ولكن كتشنر، ضباط لدى عسكريني َخَدًما ليكونوا السودان إىل

أزواجهم. إىل يَرِجعون
ُرِفَع وقد الجديبة، الوَِعَرة فاف الضِّ هذه بني ويَْهِبط الفالحني هؤالء حظُّ ويَْصَعد
مَرص يف أراٍض إليها وُقدِّمت األَُرس، ألوِف مساكَن مرٍة كلِّ يف وَغَمر مرتنْي، أُسواَن َخزَّان
عليها عاش التي والحجر الَوَحل ذات امَلْرِت4 الرتبة تلك مغادرة تُِرْد لم وهي الخصيبة،
الخائضة النخُل وظلَّت ارتفاًعا، أكثَر أماكَن يف جديدًة أكواًخا أقامت قد وهي أجدادها،
راكبًة إليها تَِصَل أن َوَجَب وإن ُرَطبَها تأمل أن وتََودُّ آبائها، شجَر تُعدُّها وظلَّت لها، ُمْلًكا

سفينة.
شواطئُها وتسُرت صغرية، ِفيُورداٍت5 يف بينها من النهر فيجري ُجُزٍر أشباه وتكوَّنَْت
شهر يف ة امُلْخَرضَّ األرايض عرض ح ويرتجَّ القادم، الشهر يف املاء وَسيَغُمرها َخِربًَة ُقًرى
حبوبهم نقل إىل الَحَصاد بعد النوبيون ويُْضَطرُّ مرت، وثالثمائة مرتًا خمسني بني فرباير

الشتاء. فصل يف املاء يَْجُرَفها لكيال الجديدة، منازلهم إىل

فيها. نبات ال التي األرض املرت: الرتبة 4
النرويج. يف الفيوردات هذه وجود ويكثر العميق، الضيِّق الخليج هو :Fiord الفيورد 5
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يف تََقُع وهي الفيضانات، من حًمى يف القليل ارتفاعها يجعلها صغرية مدينٌة رُّ والدِّ
قصرية ُعرَوًة النيل عىل الجبال تَفِرض حيث كروسكو منها وتَقُرب النيل، ُمنَْعَطف نهاية
النخلة َجذُر يُخِرج خصيبة بُقعة يف الجبال هذه وتقع ، الرشقيِّ الجنوب نحو متَِّجهة
وتَلَمع زاخرًة، السوق وتبدو ِنَشاًطا، اء أصحَّ الناس يَبُْدو وهنالك أصول، ِعدَّة بها الواحدة
عند َحَمد أبا فتبلُغ الجمال ل تَُحمَّ كانت وهنالك األصفر، نْط السَّ شجر خالل من البيوت
الخطُّ يَتْبَعها التي الطريق من النيل ُعروة قاطعًة أحيانًا أيام ثمانيِة يف الرابع الشالل
األحمر. البحر نحو يَِسريون مكَة اج ُحجَّ كان هنالك ومن الحارض. الوقت يف الحديديُّ
الجميلة ُكرُدفاَن ِجمال فتنتظر الطُُّرق يف الصغرية ُفورد سيارات وتُبَوِّق ر تَُزمِّ واليوم
عرشة تساوي كانت أن بعد جنيهني من أكثَر تساوي ال صارت أنها تَعِرف كأنها ًة6 باِرسَ
جابا وكتشنر غوردون أن مع َجُزوًرا،7 القاهرة يف منها جعل قيمتها نزول وأن جنيهات،
املوحشة. السودان ُسُهوب يف للحضارة ُرُسٍل أوَل حاملًة فكانت آبائها متون عىل الصحراء
مَرص حدود عند بحريًة النيُل ويُصِبح فمقداًرا، مقداًرا عريًضا النهَر يجعل والسدُّ
الحجر ويبدو النبات، من خاٍل باهٌر أسمُر خيايلٌّ واملنظُر الرسطان، دائرة يف أي الحقيقية؛
غريبًا، مستديًرا َرْكًما املركومُة واملصقولُة األشكال الطريفُة والصخور والُجُزر والرُّبَى
شالُل — األول الشالل يظهر وهكذا أطواًدا. أو ُكتًَال أو َعَمًدا أو مستويًة الجنادُل وتبدو
ال نهٍر ِضفاف من وبََدًال له، َحدَّ ال اتساٍع مع ولكن الثاني، ل للشالَّ تكراًرا — أُسوان
نصف البحرية تلك َشِفري َحْوَل واقعٍة األحمر الغرانيت من بعيدٍة شواطئَ غريُ منه يَُرى
ذلك ويَبلُغ دانتي، رؤيا يف الَغْرَقى كأرواح نخٍل رءوُس خارجها تنتصب التي رة املتحجِّ
يُْعَجب ال ما األبصار وإعشاء الحقيقة من والبعد النفس يف التأثري من السائل َماُط السِّ
مستعدٌّ ِتنِّنٌي أنه الشالل، أي املواجه؛ األبيض الِقطار ويلوح اشتعل، ما إذا اإلنسان منه

هنالك. إىل يَِصلون الذين حني املالَّ عىل للوثوب

بارس. فهو وجهه، قطَّب برس: 6
والغنم. النوق من ينحر ما الجزور: 7
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البحرية تلك فوق خالصة مرصيٌة هي التي األوىل الزوارق ُقلُوع تَْزَلق ذلك ومع
تََمسُّ وهي امُلْرنََحة،9 أو السارية عىل األلوان مختلفِة أعالٍم مع َوانح8 السَّ كالطيور
ِتجاه ويشتدُّ كَّان11 السُّ عىل ِذَراَعه الرُّبَّان ويضع خفيًفا، ا َمسٍّ املغمورة النخل ُسُعوَف10
وتبلُغ ِفيكتَوار،12 تمثال يف كاإلَِزار الوراء إىل متموًِّجا األبيض قميصه ويرتَدُّ الشمال، ريح
كلِّ من تُعِمي التي الصفراء الصحراء به وتحيط الَخْرص، حتى الُحمُر األساس صخور

الطريفة. األعمدة تيجان من الزورق يقرتب حني عىل جانٍب
املايض يف ساخر خياٍل بقايا وهي البحرية، خارج رءوسها والَعَمد الرُّتُج13 وتَنِْصب
روائية روٍح ُحلُم وهي آفلٍة، آلهٍة ذكرياِت ِظالُل وهي الراهنة، الحياة بدساتري مباٍل غرِي
الفيل جزيرة من يَْدنُو الذي املسافر عىل األفكار وتستحوذ الفناء، رهنِي يشءٍ كلَّ تَبكي
ذَنَبَه يَُحرِّك ُعَصيِْفريًا يََرى وحني املياه، ارتفاع حني الشتاء يف وذلك زورٍق، فوَق (ِبَالق)
النيل يف رجليه يَغِسل ِغْطِريٌس عاهٌل هو الذي أُوِزيرس إفِريز وعىل املاء مستوى عند
أقلَّ ٍح14 َرصْ َسْقَف امِلجَداف ويََمسُّ األمواج، بني من وحَده يَْظَهر الذي إيزيس تاج وعىل
القساوسة َحَسَد أن عىل تدلُّ باإلزميل، نُِزَعت التي األجزاء أن غري الثُُّقوب، أن غري ارتفاًعا،
سنة، ثالثني منذ ِبالق معبد يَغُمر فتئ ما الذي السدُّ إليه أدى مما أكثر مضارَّ إىل أدَّى
ًة جافَّ املعابد بََدت العاديِّ مستواه إىل النيل وعاد الخزَّان وُفِتح الخريف فصل حلَّ فإذا
هذه ويمكن ة، ُخْرضَ إىل الضارب الطني من بطبقٍة الُجُدر استتار مع ولكن املايض، يف كما

. الجنِّ لَسَكن تَصلُح أن املقدسَة األماكَن
هي التي املعابد، هذه أماَم لم السَّ حول عقوَدهم يُْمُضون والنوبيون املرصيون وكان
عىل ذراَعها كليوباترة َوَضَعت أن املحتمل ومن مغمورٍة، غريَ كانت أيام آللهتهم، رضائُح

جانب من يأتي الذي وهو البارح، ويقابله اليمني، جانب من يأتي الذي وهو السانح، جمع السوانح: 8
بالبارح. وتتشاءم بالسانح، ن تتيمَّ والعرب اليسار،

السفينة. صدر املرنحة: 9
النخل. جريد وهو السعف، جمع السعوف: 10

السفينة. دفة السكان: 11
األساطري. يف جاء كما اليونان إَِلَهات من فيكتوار: 12

تفسريه. مرَّ وقد الرتاج، جمع الرتج: 13
عاٍل. ِبنَاء كلُّ القرص، الرصح: 14
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سنبل. أبو

السلطان كان وهنا فيه. َوكَره الخطَّاف يَبنِي الذي املكان ذلك يف الُقرُفصاء جالس عبٍد يَِد
املرصية اآللهة لدى ُحْظَوة ينال أن أراد هاِدْريان القيرص أن بَيَْد األولنبيا، آللهة بعدها
إله جعل بأن وذلك جدار؛ عىل النيل منبع وصور رومة، خارج وهوروس إيزيس َفَعبََد
عقاٌب إليه ينظر حني عىل جرتني من املاء صابٍّا صخرٍة قاعدة عند أفعاه مع جالًسا النيل

وباز.
ثم الدلتا، يف ليسوَع النرص تَمَّ حني الَجنُوبيِّ الطرف هذا إىل إيزيس هجرة وكانت
الصور تلك فقلبوا محمٍد أتباع جاء ثم املرصية، اآللهة بني العذراء تمثال اٌن ُكهَّ َوَضع
هو الذي الثالث القرن يف شيدت التي الرائعة املباني أن غري بها، قرآنيًة آياٍت واستبدلوا
والتي وأهيف، األخرى من أصغر هي التي املعابد، وهذه قائمًة، كانت االنحطاط عرص
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واقفًة تزال ال وهي الكالسية،15 املسحة من عاطلٌة وزخرًفا، أناقًة األخرى من أكثر هي
الزينة فرط من املعابد هذه به تتصف وما برضر، العنارص تصبها ولم النيل وسط يف
عندما حسنٍة حاٍل يف املعابد هذه تزل ولم املسحور، املزمار من منظًرا منها فيجعل
عىل أسمائهم بجعل الفرنسيون ُعني وقد البطلمية، الجدر عىل أسماءهم الفرنسيون نقش
غرار عىل الفرنسيون سار وقد الزورق، من الرشقي الرتاج فوق به ترى أن يمكن ارتفاٍع
إنكليزيٌّ جاء ثم الجنراالت، أسماء جميع درج مع األهرام معركة بذكر فأشادوا الفراعنة
الكلمة: مع عليه كان ما إىل فأعاده لنابليون ابٌن جدده ثم حنٍق، عن نابليون اسم فحك
زماننا. يف للمتعصبني درًسا يكون أن يصلح فهذا التاريخ»، من صفحٍة تدنيس يجوز «ال
فإننا املساء، وقت الغرب إىل ونظرنا حديد، من بمراٍق رتاٍج فوق صعدنا ما وإذا
ونبرص كالعظلم،16 زرقاء النيل بحرية نبرص الطبيعة، يف الرائعة املعبد ألوان تكرار نبرص
خرض، زرق ظالٍل مع اللون برتقالية املجاورة الجبال ونبرص خرضاء، رماديًة النخل
السماء يف مربقٌع قمٌر الشمس ويعقب بنفسجية، البعيدة والجبال وردية الصحراء ونبرص
طريًقا األرجواني، طرفها من الشمالية، السماء تنرش حني عىل الزرقاء، الخرضاء الغربية
يف الرأس، سمت يف األعىل، يف ينتهي الذي الالمع األخرض والسحاب الوردي السحاب بني
النور فيذوي دقائق بضع تميض ثم النهار، هبات آخر مودًعا ، سهميٍّ لخطٍّ الذهبي العهد

الظالم. يف املحدود غري النيل ويغطس دكناء شهباء17 الجبال وتصرب
كالسكني، الشهب18 من مئات بضع الشفق وتقطع بغتًة، األنوار من سلسلٌة وتتقد
الذي العالم هذا يف رشارٌة وتسقط هائل، بناء من فوقه تشتعل ما الشهب هذه وتظهر
فقد الفوىض، خاتمة هي وهذه وينهار، فوره من جداٌر ويبرت الطوفان، قبل ما إىل يرجع
الحجرية، الغيالن وتوارت واملعبد السماء ألوان وتالشت سلطانها، ناظمٌة عزيمٌة فرضت
املعبد، رتج غري يربز فلم الشمال، وجه يف البحرية تلك الرمادي الحجر من خزاٌن ويسد
منتظًما، وضًعا املوضوعة املصنوعة املساقط من سلسلًة األخرى السد هذا ناحية من ونرى
٣٥٠ طول عىل الدنيا نوبية يزعج الذي هو العمل وهذا يشء، كل سبب هو العمل وهذا

.Classique 15

بالنيل. يعرف ما وهو به يصبغ أزرق نبات العظلم: 16
سواد. يتخلله بياض أي شهبة؛ لونه يف كان ما وهو األشهب، مؤنث الشهباء: 17
عموًما. الكوكب وقيل: النار، من متولد ميضء كل وهو الشهاب، جمع الشهب: 18
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النخيل وإلغراقه الجرد، التالل إىل إياهم ولدحره بيوتهم الفالحني ألوف لحرمانه كيلومرت،
جريءٌ اخرتاٌع هو وذلك البنيان، بذلك النيل قهر قد واإلنسان عليه، نحن الذي بالق ومعبد
يخرس الذي املكان هو وذلك الفوقاني، ومجراه التحتاني مجراه يف النهر مصري َعنيَّ قد

حريته. فيه النيل
أسوان. خزان هو وذلك
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أيِّ يف ه تغريِّ أن غري من األوسط مجراه طول عىل َخَطٍر يف النيَل أوقعت اإلنسان مكافحة
والنيُل السهل، ُمْغِويات النيل وقاوم الشالالت، يف وال املناقع يف النيل يُْغَلب ولم كان، مكاٍن
الَقنََوات إنشاء خطط جميَع أحبط قد والنيل اإلنسان، يد من تََفلَّت قد والنيُل الجنادل، أبىل
الشالل من خروجه وحني َحلفا، وادي يف والنيُل للمالحة، صالًحا لجعله الجهود وجميَع
قد الَهيََجان القليل الصامُت والنيل الَغَطاِريس، الفراعنة من أقوى َمِلٌك لألخري، السابق

منصوًرا. والصحراء واملناقع الجالميَد اقتحم
عن لعجزه الَجَزع إىل املغامرات أدعى هي التي األخرية املغامرة هذه النيل عانى ثم
ال ما إىل وامتداَده انقطاع، بال موجه تصاعَد رأى أن راعه وقد . خفيٍّ عدوٍّ ضدَّ الدفاع
التحرُّر، أثُر ال الغمِّ أثُر عليه كان الصحراء أطراف املستمر بارتفاعه غطَّى وملا له. حدَّ
أمامه يُْقَهر ال عدوٍّ قيام يََرى إذ أمامه؛ غليظ هائل جدار انتصاب يبرص إذ لكذلك وإنه
فلم وَقهَره، النهر وقَف والصخر الصحراء حاولت أن العبث ومن والحيلة، للقوة جامٍع

عبََّده. وإنما زواَله، البارع اإلنساُن يُِرد
فيها، الرائعة الفوىض نهاية وآيَة النيل حياة يف املغامرة ختام عالمَة أسوان وتَُعدُّ
اإلنسان يدي بني ينثني العنارص عليه تقدر لم الذي والنيُل نافع، والنيُل يُقَمع، والنيُل
من األخري الربَع معه يعنيِّ ما القوة من السدِّ ذلك عمل ويَبلُغ العقل، إلرادة ويَخَضع
آالف خمسِة حتى بأرسه النهر يف وممِكناته بنتائجه يؤثِّر أنه عن فضًال النيل مجرى
بعد وسنتكلَّم وصفناه، ما لجميع جديًدا معنًى وإعطائه الفوقاني مجراه من كيلومرت



النيل

الذي النيل فيه نَدُرس الذي الوقت حلَّ وقد مرص، يف 1 الفاوستيِّ العمل هذا تأثري عن حنٍي
بأسوان. مصريه تعيني وجوب يف السبب إلدراك — وكماء كعنٍرص — الوحيدة الوسيلة هو
املوج يَِصل قوة وبأية وقت أيِّ ويف الوجه؟ ذلك عىل يُوَقُف الذي املاء يأتي أين ومن
عن لهواها التابعُة الطبيعة له تَكِشف ماذا يَعِرف أن بالقاهرة املهندس عىل يجب غًدا؟
النهر من األدنى القسم إىل أُسوان حواجز تُرِسله الذي املاء مقداَر ليعنيِّ األعىل النيل أمِر
الرَّصايصِّ وبقلمه الصغري مكتبه يف واملهندُس حني، أي وإىل حفُظه يجب ما مقداَر ويعنيِّ
ِجهاِز عىل يُْرَسم وما املدير، الدماَغ يعد العددية األنساب يف جدوٍل من عنده وما وخرائطه
الرَُّصرْيِص حتى النيلنْي مياه ارتفاع به فيُعَلم صباح كلِّ يف بيٍض خطوٍط من ُموْرس
عن أُسوان مهندِس إىل ويُِربق األوامَر فيُصِدر ذلك حول رأٍي تكوين عىل ويُِعينه كال وَمَال

اليوم. ذلك يف يفتحها أن يجب التي الحواجز مقدار
النيل يف َسدٌّ فيُصنََع ًما مقدَّ النهر يُقَهر ال فِلَم الفوقانيِّ املجرى عن القياُس كان وإذا
وشأن الشابِّ النهر شأن هو فما أسوان من األمر إىل نُِظر وإذا األوسط؟ والنيل األعىل
يَرُقب الذي األعظم السدِّ ذلك لدى النيلني من كلٍّ شأُن وما والشالالت؟ واملناقع البحريات

ويَُقيدها؟ أهوائهما جميَع
الفوقانيِّ املجرى إىل البرص ُرِجَع وإذا الرسطان، دائرة تحت السدِّ عىل ُوِقف وإذا
جديدة، فاملسائُل النظر، ووجهُة اللهجة َت ُغريِّ االستواء، خطِّ تحت عملُه يجب عما وُسئل

باملستقبل. خاصٌّ املالحظات من وكثريٌ سنة، ثالثني منذ إال الخزان يُوَجد ولم
بحرية مِلنطقة ويوجد النيلنْي، تنافس مثَل األبيض للنيل كمنابَع بحريتان وتتنافس
الكربى، األفريقية الَوهَدة من الغربيِّ الطرف عىل البحرية هذه ولوقوع الجبليِة، ألربت
درسنا ما وإذا األبيض، النيل حجم يف كبريٌ تأثريٌ العظيمِة، ُرِونُْزوِري بجبال وإلمدادها
كيلومرت مليون نحِو حاصَل َوَجْدنا النهريَّ نظاَمهما ودرسنا مًعا البحريتني تَينك ِمساحَة
ُرئَِي العملية الناحية من األمر إىل نُِظَر وإذا مربع. كيلومرت ٣٠٠٠٠ ال مرص يَُغذِّي مربع
مدينًا ليس النصف هذا وأن البحريتنْي، تَينك من مَرص إىل يأتي الجاري املاء نصف أن

تغذيهما. التي لألنهار منه جزءٍ بغري
َعَدْوَت وإذا صحنَها، يمأل ال فيكتورية بحرية نحو يجري ما جميع أنَّ هو والواقُع
من النازل واملطُر إليها، الروافد مياه وصول دون يَُحول أشهٍر يف الربديَّ وجدَت كاجريا

االسم. بهذا املعروفة غوته روايات إحدى هو الذي فاوست إىل نسبة الفاوستي: 1
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من يأتي النيل إن القائلة القديمة األسطورة يسوغ وهذا البحرية، يمأل الذي هو السحاب
هذا ِمساحة نصف بمقدار سويرسة ِمساحة عىل فيكتورية بحرية ِمساحُة وتزيد الَجنَّة،
نقٍص، من برسعٍة مائها ر تبخُّ يوجبه وما البحرية ِمساحة َفيض بني ا تقاصٍّ ونرى البلد،
أمثال أربعة نحَو فيكتورية بحرية يف وُخْرس كسٍب من ر والتبخُّ املطر عن يَنُجم ما ويَعِدل
مسقط عند سدٌّ يقام أن ويكفي وُخْرس. َكْسٍب من املياه وجريان الروافد عن يَنُجم ما
حوٍض إىل البحرية هذه لتحويل الَجَفاف، لسنوات الوجه هذا عىل املاء يُْحَفظ وأن ريبون،
مناقَع ومن كيوغا بحريِة إسَفنجِة من يمرُّ املاء هذا ولكن ملَرص، أكيد ثابٍت احتياطيٍّ

طليًقا. يجري املاء ترك عن ينشأ كالذي نسبيٍّا كبريًا الخرساُن فيكون أخرى،
وقلِة ِصَغرها إىل نظًرا للسدِّ فيكتورية بحرية من أصلُح ألربت بحريَة أن ويُرى
واحٌد مرتٌ ارتفاُعه سدٌّ فيكفي ِمثَاليٍّا، طبيعيٍّا َخزَّانًا وظهورها شواطئها، ووقوِف نُُقوعها،
وال أُسوان، يف مما أكثَر أي املكعبة؛ املاء أمتار من مليار ونصف مليارات خمسة لجمع
كيف ولكن ووَْعٍر، َحْدٍر من الشواطئ عليه ِلَما عليه مما أكربَ ر، التبخُّ وال البحرية، تكون
واملسألة البحرية؟ شمال أقىص يف الثاني منبَعه أن مع للِمالحة األعىل النيل صالح يُصان
يف ألربت بحرية مخرج عند دِّ السَّ أإقامُة أفضُل: األمرين أيُّ — إذن — يُْعَرف أن هي

نموله؟ عند كيلومرت مائتي بعد إقامتُه أم بَْكَواتْش
التي السواعد من كثريًا ألربت بحرية مخرج من مجراه يف الشابُّ النهر ى ويتلقَّ
كان ما أسبوٍع يف فيَخَرس مغامًرا يَبُدو النهر هذا أن غري األمطار، موسم يف ربَحه تَُضاِعف
ويكاد مكاسبه، نصف من يَقُرب ما ُمنُغلة مناقع يف فيرتك املايض، األسبوع يف َرِبَحه قد
يعدل ما الكثرة من املناقع يف الخرساُن ويَبلُغ مساعدته، إىل الغزال بحر يخفَّ لم لو يجفُّ
األرايض ِمساحة لجعل يكفي ما أي مكعب؛ ماءٍ مِرت ملياَر ١٤ من مكعب مرت مليار ١٣٫٥
بغري الجبل وبحُر الغزال بحُر يُِعني ال وهكذا أمثالها، ثالثَة مَرص يف للزراعة الصالحة

النيل. مجموع من الُعرش
جميع فإن مجراهما من األسفل القسم يف االنحدار من عاطلٌة سواعدهما أن بما ولكن
أن طريًقا، يَُشقُّ حني املاء، بقر يستطيع بُقعًة هنالك وترى املستنقع، ذلك إىل يسري ذلك
فرعوَن»، «خطَّة الذهَن َفَوَرَدت ذلك معالجة وأُريدت مجراه، فيغري نهر ِضفة فيها يَُقوِّض
التوفري وكثرة التنفيذ رسعة من هو النظاُم وهذا األدنى، النيل عىل طبَّقها التي ِمينَا خطُة
بحر من اليرسى فة الضِّ عىل حجريٌّ َسدٌّ يُحَدث فبه املناقع، يف املاء َضيَاع به يُْجتَنَب ما
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فيُْحَرص مرتين االرتفاع ومن أمتار عرشَة العرض من بالٌغ كال، ومال رجاف بني الجبل،
بذلك. الغزال بحر

أسوان. من التحتاني النيل مجرى

الجبل، بحر مناقع لنصف عازٌل ثاٍن سدٌّ التسوية تلك يمني عن يُنَشأ النظام وبذلك
بحر جهة إىل ُردَّ قد الجبل بحر يكون النظام وبذلك النصف، بمقدار مساحتها فتَِقلُّ
الرشقيِّ االتجاه نحو خفيًفا ارتفاًعا بذلك ترتفع األرض أن ومع مستواه. فريتفع الزراف
دَّين السَّ ذينك ويُمِكن الغزال، بحر طول عىل وتَِضيق هنالك تَِزيد الرشقيَة املناقع فإن
يف يَُقاَما أن جنيه، مليوَن التكاليف من والبالغنْي كيلومرت، تسعمائة الطويلنْي الفرعونينِي
ال ربع غريُ يُنَْقذُ فال بذلك املناقع نصُف املاءَ ويُحَرم املناقع، نصَف يَفِصال وأن سنني ست
الَجَفاف. ِسِني يف كبريٌ نفٌع ملَرص فيكون البُقعة تلك يف تَِغيب التي مكعٍب مٍرت ملياَر ١٥
بروافد مرص مصري وسيُنَاط املرشوع، ذلك ق يَُحقَّ لم ما النيَل تستنزف واملناقُع
الَحبََشة بماء يأتي الذي هو والسوباط يشء، كلِّ قبل وبَاط وبالسُّ التحتانيِّ املجرى
كالسيل ويَندفع شتاءً فيَِجفُّ العالية، الجبال أمطار لنظام خاضٌع والسوباُط ، الَجنوبيِّ
النيُل ويصبَح البحريات ماء جميَع املناقُع تَبَلع حتى الجو يف تعديٍل قليُل ويكفي صيًفا،

خالًصا. َحبَِشيٍّا نهًرا
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يكاد فهو 2، َهريِّ مرشوٍع يف يشء كلَّ فيَخَرس أمٍر كلِّ يف يغامر الذي كالتاجر والنيل
وبحر الغزال بحر التقاء َفوَر أي األخرية؛ الدقيقة يف ملساعدته وبَاط السُّ يأِت لم لو يَِجفُّ
يف إال األقىص حدِّه إىل يصل فال األعىل، مجراه يف فيضاناته وبَاَط السُّ تَُقلِّل أجل، الجبل.
يكون الخريف فصل يف السوباَط أن غري أبريل، شهر يف يبدأ ارتفاعه أن مع نوفمرب شهر
السوداَن يَُجوب وال نو، بحرية حتى مياَهه به ويَدَحر النيل مجرى به يسدُّ ما القوة من

أشهر. ثالثة يف النيل ماء من قليٍل سوى — إذن —
الخرطوم نحو ِهينَته عىل يجري الذي هو توابعه، مع السوباط نهُر أي الحبشة؛ وماء

األبيض. النيل مجرى يف

األمور. يف ر يتهوَّ الذي الهري: 2
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بهذا غاياتها تَبلُغ والطبيعة يلوح، كما عقب عىل رأًسا الطبيعة ُسنَن جميع يَقِلب النيُل
الصيف، يف والنيُل تماًما، يَِجفَّ أن غري من واملناقَع الصحارى يَُجوب فالنيل ذلك، مع الَقْلب
والنيُل ، العاديَّ الفصول نظاَم املرتفعة بمياهه يَقِلب الذي هو األخرى، األنهاُر تَِجفُّ حني
تعقيًدا، أشدَّ حياٍة أحوال اتِّباعه ومع غزارًة األدنى انُوب والدَّ الكونغو دون أنه مع يَبَقى
وقد الَجَفاف، معه يحتمل ما القوة من يكون — مطر بال مناطَق من سريه مع — والنيل

النيلنْي. تآخي بفضل النتيجَة هذه الطبيعُة نالت
كلٍّ نصيب تعينُي يَصُعب كما اآلخر من أهمُّ النهريْن أيُّ يُعَرف أن الصعب ومن
اللذيْن رايت، األخوين أو كوري، ومدام ُكوِري كمسيو الفضل يف الرشيكنْي العاِلَمنْي من
إن نََعْم، اكتشافاتهما. إىل وصوًال وبحٍث وإلهام وتصوٍر ريايضٍّ علٍم من فيهما ما اقرتن
مياهه وصوَل انحداره عدُم ر ويؤخِّ مَرص، يُنِقذ البُْطءَ هذا أن غري بُْطأً، أشدُّ األبيض النيل
هو الذي — األزرق النيل أن مع وديسمرب، أغسطس الشهريْن بني الخرطوم من تَُمرُّ التي
من يَخُرج ال الوحيَد األبيض النيل إن ثم وسبتمرب، يوليو بني مياهه يُلِقي — رسعًة أكثر
— ولواله النواعري. تَسِقيها التي املبارشة فاف الضِّ عىل مقصورًة الزراعة وتظلُّ مجراه،
تحت قليًال ماءً األزرق النيُل يحمل حني الَجَفاف فصل يف َعَطًشا مرص ملاتت — ذلك مع
حياٍة ضامُن األخوين فأكربُ حكمٍة، عن لألقوى النَرص الطبيعُة تََهِب ولم األرض، سطح

عبقرية. صاحُب وأصغرهما
والنزول االرتفاع نسبة ترى ففيما مزاجه، ُعنْف عىل دليٌل األزرق النيل حساب وأرقاُم
يف النيل حساب يُبَرص أن ويمكن ،٥٠٠ : ١ األزرق النيل يف تَِجُدها ٥ : ١ األبيض النيل يف
— يُعرف وال األزرق، النيل ماء هو آنئٍذ فيه الذي ألن ومايو؛ ديسمرب الشهرين بني مَرص



النيل

الَحبَشة لجبال أي األزرق؛ للنيل مدينٌة ألنها يونيو؛ شهر يف الزيادة تكون ماذا — مطلًقا
املساعدة، عن يَُكفَّ أن لهواه التابع العنيف األزرق النيُل يَلبَث وال املوسمية، وللرياح
أغسطس الشهرين يف الحساب ثلثي يحتمل وهو له، عنَّ متى العمل بجميع يقوم ثم
من األمر يف ُحِكم وإذا السدس، األبيضسوى والنيل العطربة من كلٌّ يحتمل وال وسبتمرب،
مصدُر هو األزرق النيل وإن األبيض. النيل مصدُر هو الجبل بحر إن قيل املاء غزارُة حيث
ففي أزرَق، ليس األزرق النيل أن كما أبيَض، ليس األبيض النيل أن إىل وهذا بأرسه، النيل
افًة شفَّ مياُهه تكون وال حمرة، إىل ضاربًا يصري ثم أخَرض، األبيض النيُل يكون الربيع
مع الشكوالتة كلون الفيضان موسم يف األزرق النيل لوُن ويكون الشتاء، فصل يف حتى

صفاءً. أكثَر يصبح ثم اسمراٍر،
فالنيل برتكيبها، بل أمواجه، بَصولِة عبقريته عىل األزرق النيل يدل ال ذلك ومع
يأتي خصيب، ِغْريٍن إىل الحبيشِّ البََزْلِت أجزاء ل ويُحوِّ بركانية جباٍل من يخرج إذ األزرق
ضفاف عىل الغرين قيمة وتُعَرف أوروبة، أنهار جميُع وال األبيض النيل عليه يَقِدر ال أمًرا
الربهميِّ باتِّزان الهندويس م تبسَّ الِغالل فأتلف الَغنج نهر فاض ومتى أيًضا، الغنج نهر
سنة آالف خمسة منذ املرصيون وكان القادم. العام يف الرتاب ِخصب قوة من يَعلمه ملا

سنة. كلِّ يف للِغْرين مدينٌة محاصيَلهم وأن الدلتا، وجود سبُب الِغْريَن أن يَعِرفون
املئوية النسبُة وتَعِدل به، عالقة محلولٍة بموادَّ — أيًضا — األبيض النيُل يجيء أجل،
نباتيٍّ أصٍل من املوادَّ تلك أن غري ِغْريَن، من األزرق النيل يف ما االنحالل املمكنِة املوادِّ لهذه
َميًْال، أقلُّ االنحدار وألن العظيمة، امِلْصَفاة بعمِل تقوم املناقع ألن وذلك الخصوص؛ عىل
نصُف السوباُط ويَحِمل َكُرسه، يمكن ال الَخَزِيفَّ الرتاب وألن يبقى، ما تَِقف الُجُزر وألن

الخاصة. مناقعه يف ِغْريَنه معظم ويَفِقد ِغرينًا، الحبيشِّ
ومناقعهما، مجاريهما يف فرَيُسب لبة الصُّ املواد من وباط األبيضوالسُّ النيل يَحِمله وما
أغسطس يف أي فيضانه؛ شهَرْي يف املوادِّ تلك مجموع من املائة يف ٨٦ ب األزرق النيل ويأتي
وإىل والجري، والغرانيت البََزْلت من يَقِرضه ما النهُر يَُجرُّ أيًضا الشالالت ويف وسبتمرب،
من هو يَحِمل مما املائة يف و٩ َعِفنٍَة، موادَّ من النهر يف وما النهر، رمُل يَُضاف الِغْرين
تزيد وهكذا والهواء، الَجَفاف وبفعل الصحراء من مروره أثناء يف فيَتَلف العضوية، املوادِّ
— فورها من — الطيور أخذت وسَكن الفيضان انتهى ما وإذا قوًة. املاءَ عدوَّها الصحراء

َفاف. الضِّ عىل املنتثرة الِجيف وأنواَع امليت السمَك تفرتس
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بالده، من كُرُسٍل طريقه يف يشءٍ كلَّ — الهائج جريانه أثناء يف — األزرق النيُل ويجرُّ
الحواجز. من الغرين ويَقُطر1 واملزالق، واملضايق الَقنََوات من كثريٌ أمياٍل يف عمِله من ويَُعدُّ
وتراُب الَحبََشة براكني نُثَار ويتصبَّب املتفتت، شفريَه َجَرف سيٍل إىل النهر ل تحوَّ ما وإذا
السهب حرائق وَرماُد الريح بها تأتي التي الصحراء ورماُل املتساقط األودية منَحَدَراِت
ضدَّ للدفاع الجنوبي األبَّاي وادي من قريبًا أو ملراعيهم تجديًدا إثيوبية َهَمُج يُوِقدها التي
خالل ومن — أشهٍر يف — ْمر والسُّ ود السُّ املوادِّ هذه جميُع يَتََصبَّب أي الفيول؛ جماعات
أرسَع — مطر إليها ينزل ال التي أرضمرص— من لتُخِرج وصحرائها، النوبة بالد ُسْهب
عىل يضاربون الذين الرجال حسابات تُنَاط وهكذا الغالب. يف ٍت غالَّ من الدنيا يف ما وأبرَك

َمَصبِّه. إىل منبعه من استغالله أحٌد يُتِمَّ لم نَُفوٍر نهٍر بأهواءِ َمنِشسرت يف القطن
عىل ى يَُصفَّ إنه حتى لقيمته، رمًزا يَُعدُّ ذهٍب عىل الِغنَى، مصدُر أي الغرين؛ ويشتمل
من املنتَظم استغاللُه يتطلَّبه ِلَما قليٍل بمقداٍر ولكن الحني، بعد الحني يف السودان حدود
أن فوجدوا َسَماٍد من الِغْرين يف ما االختصاص ذوي من أناٌس َحَسَب وقد كثرية. نفقاٍت
وما بالحرارة، خصبه ويزيد جنيه، ونصُف جنيٌه قيمته ما منه يحتوي مَرص يف فداٍن كلَّ

امتصاصه. قوة فيَِزيد الحديد أُكِسيد من فيه
منها فتجعل مَرص عىل الَحبََشة أمطار بها تَُمنُّ التي الكربى الِهبَة طبيعة هي تلك
مستعدٌة يَغَشاها التي األرض فإن املولِّد التذكري عنَرص النيل غرين كان وإذا محيًطا. بحًرا
ويَتََخلَّل مرص، أرض تََصدُّع فيوجب الفضيان بعد َجَفاٍف من يكون وما الحياة، لتََهَب
مقداُر قليٍل وغريُ أخرى، أماكَن يف امِلحراث حديدة ها تشقُّ ما تشابه التي الُفُطور2 يف الهواء
املواد ويحلُّ عميًقا نفوذًا اآلتي الفيضان ويَنفذ الحصاديْن، بني تَرُسب التي حة امللقِّ املواد

الرتاب. من الدنيا الطبقات ملح فعَل ويقلِّل الغرين ويُودِع النبات، لنموِّ الرضورية
والنيل السنني. بألوِف ِغالل إىل الغريَن اإلنسان ل يحوِّ أن قبل الدلتا أوجد قد والنيل
الخاصة واألرقام العالئم أُوَىل وتَرِجع السنني، بألوف ذلك قبل الصحراء يف طريَقه َشقَّ قد
نحو الِقَدم من تبلُغ وهي التاريخية، الغرب وثائق جميع من أقدُم هو ما إىل بالفيضان

قطرًة. قطرًة وجرى سال قطر: 1

الشق. وهو الفطر، جمع الفطور: 2
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التي الكربى والثورُة الحارض، الوقت يف الصحة من قريبًة تعدُّ وهي سنة، آالف ستة
قرن. عىل الِقَدم يف تزيد وال اإلنسان، عمل من هي النيل عاناها

الغرين يف تُبذَر الحبوب كانت كيف الفراعنة قبور ُجدَران عىل التصاوير من ونَعَلم
بحياٍض تُِحيط أسداٌد الُجُدر تلك عىل وتَُرى شهرين، بعد يُحَصد كان وكيف الفيضان بعد
الفيضان ماء ه توجِّ كانت الحكومات أن عىل يدلُّنا ما الكتابات ومن الحارض. الزمن يف كما
سنًة أربعني منذ يحتفل وكان بعيد، مكان إىل امُلولد للغرين إيصاًال آخر إىل حوٍض من
جباَل األوىل األزرق النيل أمواُج تغادر الذي باليوم أُسوان، َخزَّان إنشاء قبَل أي مضت؛
ان الُكهَّ فكان اختلفت، التي هي واألسماء سنة، آالف خمسِة قبل يُحتََفل كان كما الحبشة
فريتفع أوزيرس أخاه يبكي حني النيل يف دموَعه يَسُكُب إيزيس بأن الشعَب يُخِربون
يقول واليوم الفيضان. بوصول ُمخِربًا القاهرة إىل الرَُّصرْيِص مهندس يُِربق واليوَم النهر،
ولن يونيو، شهر من عَرش السابَع اليوم ليلة تَنِزل ربانيًة قطرًة إن واملسلمون: النصارى

. عريِّ الشِّ الناس خيال شعَلَة يُطِفئ أن عالٌم يستطيع
ويكون بالِغْرين، ة الجافَّ الحقوَل فيُخِصب الصيف، فصل يف مَرص الفيضاُن ويغمر
ويأتي نفسه، تلقاء من الحبُّ فيَنبُت االستوائية املناطق يف كما حارٍّ غريَ لطيًفا الشتاء
العراَق يَغُمر الذي الفيضان عكِس عىل ويكون إذن، املناسب الوقت يف الحبيشُّ الفيضان
يبدأ األعىل األزرق النيل ففي املوجة، ِرحلة فيه تدوم الذي الزمن مقدار ونَعِرف إِذَن،

يوليو. يف الدلتا إىل ويَِصل يونيو، يف أُسواَن ويَبلُغ أبريل يف الفيضان
بدَّ ال وكان به، يُنتََفع أن غري من السنني ألوف منذ البحر يف يَُصبُّ املياه ومعظم
النيل طول عىل األرايض وتُسَقى مرص يف وسواه أسوان َسدُّ يَُشاَد حتى عرصنا حلول من
ورائها من الصحراءُ وتَغُدو محاصيل ثالثَة أو محصولنْي األطياُن فتُعِطي ما، ارتفاٍع وإىل

خصيبًة.
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الفوقانيِّ املجري ابن أعمال من َغمٍّ يف األزمنة أقدم منذ جدول كلِّ ِضفاف ابن ترى
إىل إياه تحويل وعن املاء، من كثريًا الجاِر هذا استنفاد عن نفسه يف فيسأل وحركاته
املجري ابن اعتداء من التحتانيِّ املجري ابَن البلدان جميع قواننُي وتَحِمي مصلحته،
ا خاصٍّ جدوٍل منبع كان وإذا األقل. عىل واحًدا بلًدا يَسُكن الفريقني كال كان إذا الفوقاني
جميع به يصري ِلَما صعبًا يصبح املاء بمجاري الصحيح االنتفاع فإن آخَر أرٍض بمالك
عندما خطًرا أشدَّ الوضع ويَبُدو َخَطر، يف الخاصة األموال وجميُع يُِديُرها التي الدواليب
من بل للرشب، الصالح مائه أجل من ال عظيم، ماءٍ مجرى عىل بأرسه بلٍد أمُر ف يتوقَّ
آخر، بلد يف هذا املاء مجرى منبع يكون عندما وذلك سكانَه، تَُغذِّي التي الحبوب أَْجل
ا تامٍّ نفوذًا املنبع يف السلطة أصحاب نفس يف يَنُْفذوا أن امَلَصبِّ يف السلطة أصحاب وعىل
الفوقانيِّ املجرى ساكُن فَرصف الفريقان تنافر لو يقع وماذا مقاصدهم. يَعِرفوا حتى
الريِّ أمور يف الدويل فاالشرتاُع باملثل؟ مقابلًة خائٍف غريَ ُخبٍْث عن ِوْجهته عن املاء منبَع

َدْويلٍّ. حقٍّ ككلِّ وهميٌّ
وذلك املعارصين، املرصيني يساور ما فمثُل َغمٍّ من املرصيني قدماءَ يساور كان وما
كما يديها بني األزرق النيل منبَع اآللهُة َوَضَعت التي النَِّكَرِة البعيدِة إثيوبيَة أمِة ِتجاة
ويف بدونهما، تعيش أن مَرص يمكن ال اللذين املولِّد والغريَن األكرب الفيضاَن وضعت
الفوقانيِّ املجرى وأهل التحتانيِّ املجرى أهل تنازع عىل شواهُد والكتابات األساطري

الغالب. يف للعقل مخالفٍة مخاوَف إىل الوضُع هذا أدَّى وقد وتفاوضهما.
مَرص يف أطنابَها املجاعُة فرضبت ١١٠٦ سنة يف يََقْع لم الفيضاَن أن القصة ويف
النرصانيِّ الَحبََشة نجايش إىل ميخائيَل، ، القبطيَّ والبطرَك النرصانيَّ األمريَ السلطاُن فأوفد
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السدَّ فَخَرق الحنان عاطفُة فيه وثارت النجايش يف الذهب أثَّر وقد الهدايا، من كثرٍي مع
يوم كل يف صاعًدا السوداَن َعمَّ أن الفيضان يَلبَث فلم األعىل، األبَّاَي ل يَُحوِّ الذي الصغري
كان ِلَما الظافرين، استقباَل الدلتا يف ميخائيُل استُقِبل الفيضان نهاية ويف قراريط،1 ثالثَة
أخيهم إىل مَرص البيُض النصارى يسلِّم أن السلطان وَخِيشَ املاء، من َ بأبطأ سياحته من
يف راغبًا بغتًة السلطاُن عليه يغري أن النجايش ُص الُقمُّ هذا َخِيشَ كما ِص، الُقمُّ النرصانيِّ
أو الدينية، املنازعات يف يتورَّط املناقع، من يَتَفلت إذ والنهُر األبد، إىل كلِّه بالنيل االستئثار

األنبياء. مذاهب عن الربكانيِّ الِغْرين ُغربََة عنه غريبٍة األفكار من عالٍم يف
متكئٌ وهو السلطاَن لنا فيَصف ١٤٨٨ سنة القاهرة يف االجتماع قصة من ُروي وما
أمامه، مرتني األرَض يقبِّلون البيض ملوك جميع وسفراء الذهبية خيمته يف أريكته عىل
والخروج النهوَض فريُفض كالسلطان ٍة2 ِمَحفَّ يف مضطجًعا وحَده النجايش رسوُل ويَِصل

يوَحنَّا؟ ص الُقمُّ وسيدي سيدك مع ْلَم السَّ أتريد موالي! ويسأل: منها،
يس. الِقسِّ هذا مع َسْلٍم يف آبائي عاش لقد –
«سيدي». ب ادُعه وإنما قسيًسا، تَْدُعه ال –

الُقمُّص سيدي مع لم السَّ «أريد : بتأنٍّ السلطان فيقول مرات، ثالث األمَر هذا ويكرِّر
يُوَحنَّا.»

إذ أصبَت وقال: ذهٍب من ِسَهاٍم وستَة َقْوًسا مرص سلطان إىل الحبيشُّ َسلََّم وهنالك
ولو بلدنا، من يأتي فالنيُل السبَب، تَعِرف وأنت يديه، بني وموتُك فحياتُك سيدي، قلَت

جوًعا. جميعكم وأماتكم املاء لقطَع سيدي أراد
«. حقٌّ «ذلك السلطان:

األحباش. وُخيََالءِ األقباط وِحيَل الرتك بجهِل اإلكراَه ذلك ِجبُّن املؤرخ ويفرسِّ
١٥٠٠ سنة ففي حقيقًة، األُسطورة تلك من يَْجَعل أن الغرب من نرصانيٌّ وحاول
الهند، يف للملك نائبًا عظيم، رجٌل منه ُجِعل الذي الربتغايلُّ، آلبُوِكْرك ُدو ألُفونسو كان
يوحنا ُص الُقمُّ عىل فاعتمد مَرص وإهالَك التجارية ُطُرَقه السلطان من يَنِزع أن فأراد
إال — ابنه روى كما — عملُه يَحبَط فلم األحمر، البحر إىل األزرق النيل تحويل يف وسعى

عطًشا.» مرص فتموت ، تَالٍّ يَخِرق أن يمكنه كان «وإال ماهرين، عماٍل وجوِد لعدم

الدخيل. من والكلمة األصبع، عرض املساحة يف وهو القرياط، جمع القراريط: 1
تخرتوان. ويُسمى املسافر، عليه تَِميل رسير املحفة: 2
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به ُعدَّ ما الحديثة الكتب من ُوِضَع تزيد، أو سنة أربعمائة بعد أي أيًضا؛ واآلن
ما أهمَّ أن يَعَلم أن العاَلم جميع عىل يَِجب ذلك ومع ممكنًا، أمًرا املرشوع ذلك تحقيق
يتعذَّر التي السيول مئاِت من بل تحويلُه، يمكن مجًرى من يأتي ال األزرق النيل به يأتي
جريانه قياِس عىل َحَمَل فقد ومنافَع مخاطَر من األزرق النيل يف وما بعيد، من ضبُطها
وسيُعنَى ،١٩٣٠ سنة باألمر ُعني وقد األبيض. النيل عن ذلك مثل يُصنَع أن قبل وحسابه

َريَْب. ال املستقبل يف به
عىل الحبشة تُكَره ولن َخَلْت، سنة ثالثني منذ طانة لبحرية سدٍّ مشاريُع وُوضعْت
ما وهذا الخارج. من َقْرٍض كلِّ عن يُْغِنيها الرِّقُّ دام وما مستقلًة دامت ما امتيازاٍت منح
— الري مسائل لجميع رئيًسا أساًسا النيل عن حساباته تُتََّخذ الذي — غارستن من َجَعل
األبَّاي يف بأعماٍل القيام عدم عىل األخريُ هذا به يَُعاِهد والنجايش إنكلرتة اتفاق يف عامًال
ًما. مقدَّ ومُرص إنكلرتة عليه تُوافق أن غري من ذلك بصنِع ألحٍد السماح عدم وعىل األعىل،
َضمان مقابل يف املمتاز إنكلرتة بمركز ١٩٢٥ وسنة ١٩١٩ سنة يف إيطالية اعرتفت وقد
النفوذ» «مناطق باسم هذا َوَقَع وقد ، السدِّ ذلك مثل إنشاء عند الَحبََشة من الغربيِّ القسم
الحبشة، نجايش ِريََب تُِثري فرنسة فتئت وما . االستعماريِّ للفتح عرصيٌّ شكٌل هي التي

.١٩٣٥ سنة صيف يف سياستَها فرنسة ت َغريَّ ثم
إلنشاء النقود من رضوريٌّ هو ما األحباش عىل إنكلرتة َعَرَضت ١٩٢٧ سنة ويف
األمريكيني، شطر وجَهه النجايش ويَُويلِّ ، السودانيِّ قطنها زراعة ريِّ زيادة إىل مؤدٍّ سدٍّ
يكون أن إنكلرتة وتَخَىش نيويورك، يف رشكٍة قبل من َسدٍّ مرشوِع وضع عن هذا ويُْسِفر
االتفاق َلت َفَفضَّ النيل مجرى يف تأثريٌ األمريكيني القطن ملوك ومصالح األمريكية لألموال

يشء. كلُّ فَوَقَف العاملية األزمُة حدثت ثم هؤالء، منافسيها مع
ويقاومه العظمى، الدول َحَسَد — يوٍم ذاَت سيقام وهو — طانة بحرية سدُّ ويُثِري
خروجهم وقُت به يُْجَهل ولَِما البالد، يف األجانب دخول من يوجبه ِلَما أبيبا أديس أحباش
اآلتني األجانب أن — قسوسهم من بَوْحٍي — طانة بحرية شواطئ سكان ويَزعم منها،
وإىل كنائسهم هدم إىل فيؤدي مرت مائة ارتفاُعه يبلغ سدٍّ إقامة يريدون املشاريع أجل من
الذين وهم — وحدهم واملرصيون طانة، بحرية َسموا قد كانوا األجانب وأن األبَّاي، تحويل
أن الحارض الوقت يف يَعَلمون فهم لذلك، يكرتثوا لم — السالطني عهد يف الحبشة أهمتهم
يحرمهم ال السدَّ ذلك وأن طانة، بحرية من مرص إىل يَِصل الفيضان من املائة يف ثالثًة
السدَّ ذلك وأن البحرية، هذه من يأتي ال الغرين وأن عيشهم، عليه يقوم ِغْريَنًا وال ماءً،
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الَجَفاف، عند والسودان ملَرص املاء من مكعٍب مٍرت ملياراِت ثالثَة — بالعكس — يحفظ
النيل أسداد لجميع مَرص إنشاء بعد وحَدهما وجزيرته للسودان املقداَر هذا يَحَفظ وأنه
سودانيٍّا األزرق النيل يكون — الفيضان وقَت الشتاء خال وفيما — الحال هذه ويف األبيض.

خالًصا. مرصيٍّا األبيض النيل ويكون ًفا ِرصْ
ا خاصٍّ املاءُ يكون حيث األزرق النيل عىل َسدٍّ إنشاءَ الحارض الوقت يف إنكلرتة وترى
األزرق النيلني: ملتقى ومن الخرطوم فوق من كيلومرت ثالثمائة بُْعِد عىل وذلك بها،
القطن حقول وَسْقِي النهر وَسدِّ النهر مجرى َرْفِع من إليه يؤدي ِلَما وذلك واألبيض،
قصري، بوقت أُسَوان يف ِنيَل الذي النجاح بعد القراَر هذا إنكلرتة وتَتَّخذ املخزون، باملاء
ُمثِْرين، ا ُجُرسً القوم ويبدو والطغاة، الكتب تُحِدث كما ُموَضًة.3 النجاح هذا مثل ويُحِدث
ويود األمريكية، املتحدة للواليات تابعني يكونوا أن منشسرت يف املصانع أصحاب يريد وال
قلوبهم. يف الغمَّ يُلِقي ِبْدًعا4 األمر يَُعدُّ وال زمن، منذ القائمة بالتقاليد يلوذوا أن اإلنكليز
من يبلغ مثلٌث الجزيرة أن والواقع قرن، منذ الجزيرة يف يُزَرع القطن أن هو والواقع
وتَقَطع ضلعاه، والنيالن املثلث، رأس والخرطوم إنكليزي، فدان ماليني خمسَة املساحة
مَرص أرايض جميَع ويَعِدل سويرسة، نصَف ويَعِدل وِسنار، كوسِتي بني ْهَب السُّ قاعدتُه

تقريبًا. للفالحة الصالحِة
الربِّيِّ ِشبِه كالقطن الهزال من هو البالد أهل يزرعه كان الذي القطن هذا أن بيَد
يف ليس ِلَما األمريكي، القطن يزاحم أن يمكن ال وهو الحبشة، حقول يف اآلن يُزَرع الذي

الخصوص. عىل املاء من الجزيرة يف ما ولقلِة والفن، للِحذْق أثٍر من الجزرة
الكفاية، بدرجة وال املناسب الوقت يف الحقوَل املنتظمة غري األمطار تَسِقي وال
مايو الشهرين، بني يهطل الذي للوابل5 كان بالري االستوائيِّ شبُه املطر أُِتمَّ ما وإذا
ات امِلَضخَّ وكانت ومطَّاًطا، ِسمِسًما تُنِْبت املنطقة هذه وكانت عمٍل، أحسُن وسبتمرب،
بمآثره كتشنر وأراد محصول، أطيُب يُؤَخذ فكان القرن هذا أوائل يف تُْستَْعَمل الضخمة
خزَّان نفقات لتغطية ُمَعدٍّ َقْرٍض ضماَن الحكومة من فنال وَعَظمة َرَخاءٌ لألرض يكون أن

ِسنارَمْكَوار.

.Fashion, Mode 3

الجديد. املحَدث البدع: 4
الشديد. املطر الوابل: 5
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سنة يف تبدأ أن يجب كان التي األعمال، لت وأُجِّ ،١٩١٣ سنة املشاريع وُوِضَعت
ثالثَة األويلُّ التقدير وكان ،١٩٢٥ سنة يف إال السدِّ هذا قياُم يتمَّ ولم الحرب، بسبب ١٩١٤؛
أن ويجب جنيه. مليون ونصَف جنيه مليوَن عَرش ثالثَة السدِّ نفقات فبََلَغت جنيه ماليني
ثالثَة الطول من البالغ َعام6 الدِّ جدار َطَرَيفْ بني ما لقطع ساعٍة نصف من أكثُر يَُسار
بحريٍة من تُنَال ال نتائُج نهٍر من تُنَال أن النفقات وكثرة َعاب الصِّ من ولكن كيلومرتات،
أكثَر املاء من مرتان وعرضه مرت مائُة طوله بسدٍّ تَمنَح أن طانة بحريَة ويمكن بصعوبة،
ومقداٌر مراٍت، ثمانَي منه وأعىل مرًة ثالثني ذلك من أطوَل بسدٍّ ِسنار حوُض يمنحه مما

سنتني. ملدة املاء من إليه تحتاج بما لندن يُِمدَّ أن يمكن مما هذا مثُل
نظام َوْفق يَُمرُّ وإنما معينٍة، بمقاديَر ُكًوى7 من مَرص يف كما املاء هذا ع يُوزَّ وال
الجزيرة، ثلث عىل به املاء ع يَُوزَّ وما العالم يف فريًدا معه يَُعدُّ ما الكمال من بََلَغ للقنوات
نُِظر وإذا أضواجه،8 اجتناب مع للنهر موازيٌة كيلومرت مائة طولها رئيسٌة قناٌة وهنالك
وترى الروائية، الطبيعة ملقاصد مضادٌّ خالٌص مستقيٌم خطٌّ ُوِجَد الجوِّ من بالطائرة إليها
تَِضيق — الحجارة من املجردة الجزيرة أرض يف حفرها يسُهل التي — الجانبيَة الَقنَواِت
أن بيد بخطوة، أصغرها عبوُر معه يمكن ما يق الضِّ من تبلُغ وهي فمقداًرا، مقداًرا
األزرق والنيل األبيض النيل طول ضعفْي أي كيلومرت؛ ١٥٠٠٠ الطول من يبلغ مجموعها
أن غري من البحر إىل يَجِري وكان سنني، عرش منذ املاء بهذا يُنْتََفع ال وكان مجتمَعنْي،

إنسانًا. يُِفيد
— الرائع التوزيع نظام وبفضل — معينٍة أوقات يف وأضيقها الجداول أبعُد ويناُل
يف حدث وإذا الَحبََشة. ِهَضاب يف املطر من يَنِزل ما نسبة عىل املاء من معينًا مقداًرا
ماءٍ عىل الرئيسُة القناُة اشتملت الحوَض الفيضاُن َمَألَ أن يونيو شهر من الثاني النصف

أشهر. تسعة يف يَُوزَّع
واستعباده امُلزَدهي االستعمار به يُوِحي الذي التحدي كان وما مثريٌ، منظٌر وذلك
أن من بدًال العمال مرتبة إىل اآليلُّ النظام أنزلهم أناٍس سعادة عىل األسُف وال املتواري،
من بلغت التي األدمغة بتلك إعجابنا ليقلَِّل الشمس، تحت الهادئِة البطالة يف يعيشوا

الدعامة. الدعام: 6
الحائط. يف الخرق وهي الكوة، جمع الكوى: 7
الوادي. منعطف وهو الضوج، جمع األضواج: 8
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السنني مئات منذ املسلُم — السودانيُّ كان الجزيرة ويف العنارص، قدرَة يَعِدل ما الَجَربُوت
الرجل كان وما الجنة، من مطروًدا كان أي الزرق»؛ «السالطني ل عبًدا للفونج، عبًدا —
محاصيل وكانت الشبان، حتى ذلك فيُدِرك وجوه ِة ِعدَّ من أغناه فقد له بناه قد األبيض
هذا أن غري السودان، ِنْرب9 الجزيرة إن يقال وكان املطر، الكثرية السنوات يف عظيمًة الذرة
بالغبار املستورة الحقوَل تلك بأنفسنا أبرصنا وقد السنني. العرش يف واحدة مرًة يقع كان
يريد ال وهللا هللا، أراد متى ولكن القطن، اقتطاف يَعِرفَن النساء وكان لها، يُْرثَى حاٍل يف

وقت. كلِّ يف ذلك
عندما مخاوفه زادت وقد الجديد، حياته نظاُم له َ ُفرسِّ ما إذا يُذَعر البلد ابن وكان
الواحِد الفدان َدْخُل فُحِسَب طويلٍة، سننَي لعمل نتيجًة لألمالك سجالٍّ الحكومة اتخذت
يشتمل مربعات إىل السجلِّ ذلك يف البالد َمت ُقسِّ وقد عاًما. ألربعني املتوسط املعدَّل َوْفَق
األلوف فصار ماءٍ، جداوُل منها واحٍد كلِّ بني ويَفِصُل فدادين، عرشة عىل منها واحٍد كلُّ
أولئك عىل حقًدا يَْغِيل يب الشِّ من واحٍد غريُ وغدا حقولهم، بني يفرِّقون ال السودانيني من

إليه. السعادة يجلُبُون أنهم يَزُعمون الذين
الذي الثَّْقب فتح إىل ُفُضوٍل من واألوالد النساء يف ما َحَفَز فقد مفاجأٌة كانت ثم
ثم رسوًرا، ُهتَاَفهم املزروع الحقل إىل املاء وصوُل أوجب وقد جدولهم، إىل املاء يجلُب
به أتاهم ما مكاٍن كلِّ يف بَذَُروا وقد أيًضا، الحقول يَغُمُر فوجدوه التايل الجدول إىل أهِرعوا
الثماَر أبرصوا الجديد، املوسم يف ازدهاًرا فأبرصوا والقطن الذرة بُذُور أكياس من البيض
النساء وجلست الَخَوايل، السنوات يف مما أنصَع القطن َجْوَزَة ورأوا املايض يف مما خريًا
الرجال وَوضع أمهاتُهن، تصنع كانت مما بأحسَن القطن تنظيف وتعلَّمَن ، أكواخهنَّ أمام
محطة إىل عظيمة أثقاًال لًة محمَّ الجمال وَمَضت بأرجلهم، إياها راكمني أكياس يف القطن
حتى األحمر البحر إىل القطن فنُِقَل قريب، مكاٍن يف األبيض بناها التي الحديديِّ الخطِّ

الَقنَوات. وأعماُل السدِّ سادُة منها أتى أخرى جزيرٍة إىل املحيط، البحر إىل يُْرَسَل
َحْفُر هو وما الدِّعام هو وما السدُّ هو ما املدرسة يف القطن القطة ابن يَتََعلم واآلن
الخرطوم مدينة يف غوردون كلية إىل — يحتمل ما عىل — ذهب ذكيٍّا كان فإذا الَقنََوات،
ملستوى جداول َوَضَع أو الجزيرة أرض طبيعة اختََربَ أعوام بضعُة َمرَّْت وإذا الكبرية،

واملتاع. الغالل فيه د تنضَّ الذي التاجر بيت واألنبار: النرب 9
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والعرشون الحادي الفصل

ويَْدُخُل حجريٍّا بيتًا ويَسُكن شهريٍّا، راتبًا قرًشا وخمسني مائًة وينال الفيضان، أياَم النيل
مساءً. سيارتَه

كسله مع — وأخوه آبائه؟ عادات عىل يحافظ الذي أخيه من حاًال أسعَد يكون وهل
ما أي أياٍم؛ ثالثة يف شلناٍت ثالثَة الَحَصاد وقَت يَكِسب وأخوه ، السدِّ بناء من ينتفع —
يف النساء مع أو الشمس تحت مستلقيًا يظلَّ أن يستطيع وأخوه شهٍر، يف يكِسبه أبوه كان
واإلنكليز ِمْكساٌل، القبائل من وكثريٌ اآلتي، القمر عن تَْفِصله التي يوًما والعرشين السبعة

الخارج. من عماٍل بجلب تقيض فالرضورة قهًرا، العمل يَفِرضون ال
الساحل من أولئك ويأتي مكة، إىل الذاهبني الحجاج من العمال أولئك وسيكون
أَْمَرن وأولئك ، النبيِّ قرب لزيارة األحمر البحَر وسيجاوزون أفريقية، ويجوبون الغربيِّ
يَنِصبون وأولئك السودان، َهَمج أنصاف من هم الذين الرُّعيان من الزراعية األعمال عىل
من وليَكِسبوا أشهر، ستَة هنالك ليقيموا النيل ضفة عىل َطْوًعا َمعَزهم ويَْزُربُون خيامهم
قبوَل — مبرشيهم من الرغم عىل — اإلنكليز ويُْحِسن سفرهم، إلتمام رضوريٌّ هو ما املال
أولئك أصبح أن َحَدَث وإذا الصالحني. العمال من هم الذين املتعصبني الحجاج هؤالء
بهذا وينتعش يشتدُّ الذي للعرق خريًا يَُعدُّ ذلك فإن املحليات بالنساء جنسيٍة صالٍت ذوي

مكان. كلِّ يف كما التوالد
الثلث هذا ويُنِتج الحارض، الوقت يف املاء بذلك يُسَقى الذي هو فقط الجزيرة وثُلُث
ح فيَُرصِّ مختلفة أصناف من ولكن املرصية، الدلتا يف يُْحَصد الذي القطن ُخْمَس يَعِدل ما
واملطر اليابسة الحرارة وتَُؤدِّي منه، ُ أردأ اآلخَر بعَضها وبأن منه أجوُد بعَضها بأن الخرباء
تربٍة وجوِد إىل األرض وتهويِة واالقتطاف النضج حني والَجَفاف النموِّ بدء يف املعتدُل
األوسط، والفرات دجلة بني الواقعة الجزيرة صالح من أكثَر القطن لزراعة صالحة ممتازة
عىل الفدان محصول ويَبلُغ أيًضا. الجزيرة باسم يُعَرف قطنًا مصنوع بِريٍّ تُنِْتج والتي

املقدار. هذا من أكثَر أو إنكليزيٍّ رطل خمَسمائة الجيِّد املوسم يف األزرق النيل ِضفة
يحق التي — النقابُة وأفسدت الجودة، بالغَة السدِّ بناء بعد أتت التي السنني وكانت
وثالثني خمسًة ذلك من تنال بجعلها الحكومَة — املائة يف أربعني الدخل من تأخذ أن لها
تُْحَمل ال عندما الكثري اإلنفاق عىل فيه الفتاُة تتعود الذي الزواج يف كما األمر فكان املائة، يف
كانت والتي — ألًفا عرشين عدُدها البالَغ املزارعة األَُرسَ يَُرسُّ كان ومما الحساب. عىل
يف تترسب لها بأموال وُفونُوغرافاٍت خياطة آالِت تشرتَي أن — مىض فيما ألمالٍك صاحبًة
القطن ملوك وكان وفِييتية، السُّ روسية يف كما جمعيٍّ استغالٍل يف اشرتاكها بعد إنكلرتة
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النيل

يُعِطي اٍن فدَّ كلُّ وكان محلِّه، يف املحصوَل ليبتاعوا — أفريقية داخل إىل — هنا إىل يأتون
السودان حكومُة ت فخصَّ يَِزيد االحتياطيُّ املال وكان خالًصا، ربًحا إنكليزيٍّا جنيها ثالثني

سنة. كلِّ يف جنيه بمليون والصحَة والطرَق املدارَس
العاملة اليد َفْقد بلغ وقد غايتَه، للماء أراٍض إعداد يف اإلرساع عىل الحرص بلغ وقد
املعدية الحمى إبادة يتمنَّْون األهايل كسِل من الِغَضاب املضاربون معه صار ما دَّة الشِّ من
لهم إكراًها نْكا الدِّ لقطاع تيس تيس ذُبَاب وإتالَف الزراعة، عىل للبدويني َحْمًال للموايش

القطن. لقطف أوالدهم إرسال عىل
تَُزاد كانت وفيما — ١٩٢٩ سنة ففي التوراة؛ يف كما ِشَداٌد سنون أتت ما َعان ولُرسْ
وصار أحٌد، منه يَشَرتِي ال وعاد القطن، أثمان َهبََطت — للرَّيِّ التابعة األرايض مساحة
يَنِزل ال مىض فيما املالئم املطر وأخذ ثالثني، من بدًال جنيهات سبعِة بغري يعود ال الفدان
عىل الضارُّ الُعشُب واستوىل باملرض القطن نبات وأُصيب غزيًرا، وغدا املناسب، الوقت يف
نََقلُوا قد الغرب من اآلتون الحجيُج وكان ، السدِّ بناء بعد أوبئٌة البالَد ت وعمَّ الحقول،
إنشاء قبل سنار إىل — الديدان من نوٍع عن صادٌر فظيٌع مرٌض هي التي — الِبلهاْرزيا

ُدنُقلة. مديرية يف السدِّ
هو هللا أن األهايل ويََرى ذُْعًرا. وتُوِجب ، والُجَدِريُّ والُربََداء11 امُلِغبَّة10 ى الحمَّ وانترشت
١٩٣٠ سنة يف املشايفَ قصدوا الذين عدُد وبلغ الكبرية، اآلالت عىل بذلك غضبَه صبَّ الذي
وقام الوافدة، األمراض تلك مكافحة يف واألطباء العلماء واستُخِدم السودان، أهل من ألوًفا
مِّ بالسُّ واستعانوا خنادَق، ط َ والرشُّ العرب َوَحَفَر الجراد، بمكافحة الكيماويني من َجْحَفٌل
فيَنُْظر إنكلرتة، من باألدوية آتيٌة طائرٌة األهايل فوق وتحلِّق هذه، الحصائد ات َحَرشَ إلقصاء

البالء. أساُس هي الطائراِت إن ويقولون َشْزًرا إليها هؤالء
األزمة قضت أجل، أخرى. مرًة بمَرص آذاننا يف سرَيِنُّ الذي القايس اإلنذار هو وهذا
ِلَم ولكن األمر، بدء يف صالًحا وَظَهَر صحيًحا الح حساب كل عىل واألوبئة واملطُر العاملية
يُنِْبتُه كان الذي الَحبَّ ُحِرم إذا إال يُنِْتَجها أن يستطيع ال بلٍد من جديدٌة أوليٌة مادٌة تُْصَدر
مقداَره؟ تَُضاِعف املهندسني وعقول واآلالت والَقنَوات األسداُد كادت والذي قرون، منذ

أخرى. وتنقطع تارة تأتي التي الدورية الحمى هي املغبة: الحمى 10
املالريا. وهي الربد، مع الحمى الربداء: 11
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بجميع يشتدُّ مرٍة آلخِر األصغر األَخ نرى األخوين، النهرين ملتقى حيث الخرطوم، يف
إىل ويَدَحُره أشهر، ثالثَة فيصدُّه بالٍغ بعنٍف األكرب أخيه عىل فينقضُّ الحبشة سيول
ملرص؛ رضوريٌّ الطبيعي الصدُّ وهذا به. صنعه قد السوباط كان كما أيًضا، ما مسافٍة
ولكن به، يُنْتََفَع أن دون من البحر إىل يَجِري هنالك الَربََكة وقت املاء ُمْعَظَم ألن وذلك
فبمثل أخيه، َوْهن عند فيُِعينُها مرص تَعَطش حني الشتاء لفصل قواه يَحَفظ األبيض النيل

النيلني. كال سجايا تتجىلَّ الرَّْمِز هذا
إىل الطبيعيِّ األبيض النيل حوض بتحويل املهندسني إىل أوحت تلك الدحر وظاهرة
بسدٍّ املياه وقوِف وإطالِة ألربت، بحرية أو طانة بحرية أمر يف ُفكِّر كما مصنوع خزَّاٍن
املاء إىل أحوَج مرص تكوُن حني الربيع فصِل حتى مرص إىل املدََّخر املاء إرسال وتأخرِي
فإذا الغالب، يف تُخربها كانت التي الفيضانات مثل من البالد ووقايِة الشتاء فصل يف مما
َوْفَق وتأخر أَرسع قد يكون أخرى تارًة وضعيًفا تارًة عنيًفا — هكذا — الفيضان ُجِعَل
بريطانيني وضع من هو والذي — البساطة البادي املرشوُع هذا ويُثِري البالد. احتياجات
سدَّ يََودُّون اإلنكليز إن موكِّدين: هؤالء فيقول الوطنيني املرصيني جميع شعوَر — خبريين
مَرص إهالك إىل آليٍّا يؤدَي أن يمكن شيطانيٌّ عمٌل ذلك بأن حون ويَُرصِّ السودان، يف النيل
حول االنتخابات وتَُدور لإلنكليز. أعداءً املرصيني مالينَي هذا االستغاثة نداءُ ويجعل َعَطًشا،
ولوعِدهم ، السدِّ بإنشاء لسماحهم الشعب بخيانة ووزراؤه العاهُل ويُتََّهم املرشوع، ذلك
عند اإلنكليز بيد سالًحا سيكون السدَّ بأن االدِّعاء مع وذلك أيًضا، بنائه نفقات بدفع

إلنكلرتة. الخاضع والسودان اإلنكليزيِّ النفوذ تحت الواقعِة مَرص تصادم



النيل

الخرطوم من كيلومرتًا خمسني مسافة عىل يَتِمَّ أن األولياء جبل خزان إنشاء ويوِشُك
١٩٣٧ سنة يف الخزان بناءُ وسيكُمل كلسية، ِدكٌَّة األبيض النيَل فتَقَطع الفوقانيِّ املجرى يف
ولكن اإلنكليز، أيدي بني سالًحا يكون أن يمكن أجل، ريب. ال ملرص مفيًدا وسيكون
قليَل ولكنَّ ، األجنبيِّ قبضَة اليوميَّ ُقوتَهم يََرْون َمْن قلُق يُْدَرك أجل، مرص. إلجاعة ال
التي إنكلرتة يَحِفز — حرٍب شبَح أو — حربًا أن ولنفرْض مخاوفهم. لتبديد يكفي منطق
ْض ولنَْفَرتِ ، اإلنكليزيِّ للمزاج املخالف اإلرهابيِّ األسلوب هذا اتخاذ إىل العامُّ الرأُي يؤيدها
الفيضان تأخريَ أن لنرى الشدة، سبيل سلوك عن تَرَدعها ال مَرص يف إنكلرتة مصالح أن
ولَِما ا، تامٍّ ا سدٍّ النيل سدِّ لتعذُّر وذلك قصري، لوقٍت إال مَرص يرضُّ ال تقليَله أو الربيعيِّ
فيه. األوبئة وانتشار الزراعة تعذر ومن األعىل النيل وادي جميع إغراق من ذلك إليه يؤدي
استعداٍد كلَّ — القوميُّ مَرص حزب هو الذي — املرصي الوفد يَقَطع ١٩٢٦ سنة ويف
تؤدي أسوان خزان تعلية كون من مستشاروه َزَعَمه بما عمًال األولياء، جبل خزَّان إلنشاء
زاد ومما الربيع. فصل حتى املاء من مُرص إليه تحتاج ما َجْمع وإىل نفسها، النتيجة إىل
التي بالفوائد يشء كلِّ قبل يَْحلُُمون الذين اإلنكليز ِق تََشوُّ من بدا ما ظنٍّ سوءَ الوفديني
يف إنكلرتة أن غري للسودان، نفَعه يُنْكرون ال والذي الجديد الخزَّان إنشاء من ينالونها
بأالَّ املرصيني ِتجاه رسميٍّا نفَسها أَْلَزَمت أيًضا، ١٩٢٩ سنة اتفاق ويف اتفاقاتها. جميع

مرص. يف فيضانه ووقِت ومستواه النيل َجْري مقدار يف يَُؤثِّر ما تصنع
وُعِمل أسوان خزان ارتفاُع ِزيَد فقد لها، حدَّ ال مفاوضاٍت بعد يحُدث األمرين وكال
غري من السنة أيام جميع يف بوظيفته يقوم أن يمكنه الذي األولياء جبل خزَّان بمرشوع
نتائج ومن وراءَه. املناقع يف ِغْريَنه جميَع يرتك األبيض النيل دام ما الِغْريَن يَْغُمَره أن

مرص. مستقبل ضمان عىل يساَعد أن وقدٍم ساٍق عىل اآلن القائم العمل
املائية1 املباحث نفقاُت وتَبلُغ اآلتية، السنني عرشات يف أخرى مرشوعاٌت ق وستَُحقَّ
ويُثرِي سنة، كلِّ يف جنيه ألِف مائَة — للدراسات موضًعا الدنيا أنهار أكثر هو الذي — للنيل
حوِضه سكان وزيادِة مياهه إحصاء مع يتساوق ما دة املعقَّ املهمة املسائل من النهُر هذا
ألربت وبحرية طانة بحرية أسداد أن ويُْحَسب البالد، يف واملعرفة الصحة مقتضيات ومع
أخرى أسداًدا تقدُمها ويتطلب واحد، آن يف والسوداِن مَرص نشوءَ تناسب ال األولياء وجبل

.Hydrological research 1
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والعرشون الثاني الفصل

بالسوباط التقائه قبل الباُرو مجرى تنظيُم فيجب فيكتورية، بحرية أو النيل منابع يف
ما أرباع ثالثة سوى بذلك يُْخَزن ال ذلك ومع الجبل، وبحر الغزال بحر تنظيُم يجب كما

السيئة. السنني يف االحتياطيِّ املاء من يجب
إدخال إىل وتُْضَطرُّ سكانُها، ويزيد مواردها تَِقلُّ دولٍة ميزانيَة النيُل يستلزم واليوم
بالرضائب وال أبنائها بعمل تستطيع وال املاء، من أي األولية؛ املوادِّ من عنه لها ُغنْيََة ال ما

وَزْرعها. َحْرثِها ِنطاق ع تَُوسِّ أن
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حتى َجَلٍل بعمٍل القيام من لإلنسان بدَّ ال وكان أُسوان، يف النيل عىل لإلنسان النُرص تَمَّ
َلِقَي ولو وأثًرا، واستعماًال علوٍّا فرعونيٌّ بابه يف الفريد الخزان ذلك يف يشء وكلُّ ذلك، يناَل
السجايا ذوي كجميع طبيعته ضحية والنيُل بهزيمته. لحكمنا كالنيل طويًال عدوٍّا نابليون

النيلني. أهوج انتظام عدم من أي النهر؛ َضعف من أُسوان خزان ويَنتِفع العظيمة،
امليالد قبل عَرش التاسَع القرن يف ُموريس بحرية سدَّ شاد قد الفراعنة أحد كان
عَرش التاسَع القرن أواخر يف أُسوان يف يُْجَمع ما بمقدار املاء من يَجَمع كان أنه فيلوح
يزيد نََعم، القديمة. القرون يف مماثلة بأعمال قامتا والهند الصني أن ويُرَوى امليالد. بعد
يف للمالحة غاتُن َسدَّ َعَدْوت إذا ولكنك أسوان، سدِّ ارتفاع عىل األسداد من عدٍد ارتفاع
التي الرائعة ولألسداد السد. هذا يُمِسكه ما املاء من يمسك ا سدٍّ العالم يف تََر لم بَنَاما قناة
أهم ويُمِسك املتحدة، الواليات يف باولِدر سد إنشاء يتم وملا آخر، َغَرٌض السوفِييت أنشأها
أسداد أعظم هو الذي — اإلسباني السد ويمسك مكعب، مرت مليون ١٤٠ سويرسة أسداد
نوريس سد ويُمسك مكعب، مرت مليون ١٢٠٠ — السوفييتي االتحاد أسداد بعد أوروبة
فيمسك أُسوان سدُّ وأما مكعب. مرت مليون ٣٥٠٠ — بأمريكة األسداد أعظم هو الذي —
٣٦٠ مسافة عىل أي حلفا؛ وادي حتى املاءَ بدحره يُْشَعر ولذا مكعب؛ مرت مليارات خمسة

. الفوقانيِّ املجرى من كيلومرتًا
لتوليد معدٌّ كبري عدٌد األسداد ومن أبعاده، خصوَص خاصٌة أسوان سد وأهداف
من أُِتي وما املياه، جريان لتنظيم آخر عدٌد األسداد ومن وتوزيعها، القوِة، أو الكهربا،
أراضيه من يُفَلح كان بلٍد يف للزراعة الصالحة األرايض ِمساحة فلزيادة النيل عىل األعمال
تؤدي مجاعٍة ضدَّ إنسان مليون ١٥ ولحماية املائة يف ٥٠ منها يُفَلح صار ثم املائة يف ٣٣



النيل

وتحويِل الصحراء أطراف ص تََقمُّ يف فاوست بَعَمل السدُّ ويقوم السكان، عدد زيادُة إليها
— بأرسها سويرسة مساحة عىل يزيد ما أي — األرايض من مربع كيلومٍرت ألَف خمسني
الواقعَة البُْقَعَة وألن الجريان، من عاطلٌة مَرص ألن إال ذلك يمكن ولم خصيبة، أطياٍن إىل
َفاف. الضِّ أهل تعويض يَسُهل وألنه السكان، قليلُة أسوان قبل الفوقانيِّ النهر مجرى حول

الجميَل. ِبَالَق معبَد يَغُمر بثمن، تُقدَّر ال وطٍن أرَض يغُمر املاء أن فيه ريب ال ومما
سوى يف إلنشائه عميلٌّ اقرتاٌح يقدَّم لم أنه غري الغاية، إىل قديمٌة أسوان سدِّ وفكرة
أبرص الذي بيكر الهاوي العبقري ولكنه محِرتًفا، االقرتاح هذا صاحُب وليس األخري، القرن
ِدْلتات، أوجدت الطبيعة «إن عاٍل: بصوٍت قائًال بإقامته ١٨٦٧ سنة يف فأوىص املستقبَل
فيها ف يترصَّ التي وسائَله يناسب ما لتات الدِّ من الِعلم يصنع ال فِلَم تُوِجد، تزال وال
حل يَجَعل ال ما القليلة العرصية األسداد من يوجد كان الحني ذلك ويف أسداًدا؟» بإقامته

واسع. مقياس عىل َسدٍّ بإنشاء التجربة وتبدأ سهًال، أمًرا امُلعِضلة
فَرتفُضه ١٨٩٠ سنة حوايل مرشوًعا ويْلُكوْكس امِلقدام املؤمن املهندس ويضع
وكان إليهم، مثلهم ُهَماٍم رجٍل لضمِّ وأصحابه ويلُكوْكس ق ويَُوفَّ اإلنكليزية، الحكومة
وحسابَه، الساميِّ وبََرصَ وعناَده اإلنكليزيِّ سذاجَة شخصه يف جامًعا ل كاسِّ إرنست السري
الرجل هذا وكان نشوئِها، عىل ليُِعني الخارج من جاء جديٌد يوسُف كأنه مَرص يف فظهر
َمْصفق1 برائحة عارًفا وكان العنارص، قوة عىل اطالعه من أكثَر املال قوة عىل مطَِّلًعا
يوٍم ذاَت فُوِجَد املناقع، من ينبعث وما أفريقية شالالت َوْحَشة من أكثَر وضوضائه لندن
َضغَط يَحُسبون املهندسون كان وفيما أسوان. دوافع أمام ومشاريَع خرائَط بيده حامًال
عن — إليها ُمِضيًفا اإلنشاء نفقاِت يَجَمُع كاسل كان الُكوَّات واتساع الجريان ورسعَة املاء

األمام.» إىل «َحَسنًا، قال: ثم احتياًطا، املائة يف خمسني — نباهٍة
الفراعنة، بعهد جديٌر العرضضوضاءٌ من غايتَه فيه النيُل يَبلُغ الذي املكان يف يُسَمع
املطر من العاطلة السماء تلك يف قاسية شمس تحت ألوانُها تَُميَّز شعوب من رجاٌل يُْسَمع
من بلغاٍت الرجال هؤالء ويتكلم نوع، كلِّ من روائُح العراة الرجال هؤالء من فتَخُرج
َمِلٍك أوامر َوْفَق وذلك عليهم، خاٍف بناءٍ إقامة يف ٍة بدقَّ الرجال هؤالء ويَعَمل فرٍع، كلِّ
العراة العمال هم وهؤالء سنة. آالف ثالثة بعد األهرام بناء مناظَر ٍد مجدِّ منظور غرِي

.La Bourse 1
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وهذا نفسها، العظيمة الحجارة هي وهذه أنفسهم، اء األشدَّ الُعَرَفاء هم وهؤالء أنفسهم،
يف هو والفرُق القوت، من بدًال أجوًرا العبيُد يَُؤدَّى أن يف هو والفرُق نفسه، الغرانيُت هو
يرى ملك أهواء تَُطاع وال الرجال، أكتاف من بدًال ُمدِركٌة آالٌت الكبريَة األثقاَل تَحِمل أن
واحد رجٌل يسري وإنما مثَلهم، فاٍن هو َمْن رضيَح املعارصون العبيد يَبنِي وال إلًها، نفسه
أمٍر عىل مسيطٌر عنٌرص به يُحَمل عمًال الرجُل يَتََمثَّل وإنما اآلدميني، من املاليني سبيل يف

ُمبتََكر.
بها أراد والتي — السنني ألوف منذ النيل ِضفاف عىل القائمة القاتمَة األهراَم ويَعُقب
أراٍض القتطاِع ُمَعدٌّ وعهوًدا حياًة مملوءٌ عمٌل — ٍل مبجَّ معتزٍل عاهٍل من أكثُر املوت قهَر
منظر يَبُدو ذلك ومع أمثالها، ثالثَة القديمة األطيان محاصيل وَجْعِل الصحراء من جديدة

األمر. بدء يف فرعونيٍّ مظهٍر ذا الثاني العمل
اآلتي األول الزورق ِمْجَداف حركة صباٍح ذاَت تُْسَمع تلك واملاء الَحَجر صحراء ويف
فصل يف ذلك وكان الفوىض، محلَّ النظاَم ليُِحلَّ — التكوين من األول اليوم يف كما —
غريبة، هتافاٌت الزورق من وتَُدوِّي ، َحدٍّ أقىص إىل املياه انخفاض عند ذلك وكان الربيع،

الصغري!» الباب الكبري! الباب الحارون! «باب الكلمات: منه تدوِّي
واملعدودة الشالل عىل املهيمنة الخمسة الكبرية املاء مساقط من ثالثٍة أسماء هي وهذه
منه يُْقَرتَب ال ولكن بتمساح، يَُحاط كما بأدناها ويُحاط القديم، منذ الغاية إىل َخِطَرًة
ويُْستَنَْفد حوله سدٍّ أوُل ويقام الحجارة من ضخمة بِقَطٍع يُْؤتَى وإنما اليد، يف والِحَراب
األعظم الفيل فيه ليُوَضع رضوريٌّ هو ما الرِّحاب3 من ويُْمَلط2 ويُْستَنَْزف ات بامِلَضخَّ املاء
بعناء ويُنَصب سفينة، عىل الفيل هذا ويُجَلب وينُقلها، الحجارة أثقل بُخرطومه يَرفع الذي
ليَل قرياًطا قرياًطا ينقلونها الناس ألوف كان التي الصخوَر ويُزِحل ، الجافِّ املكان عىل
ٍت ِمَسالَّ الغرانيت يف ينحتوا بأن الناس يأمرون كانوا الذين الفراعنة عهد يف وذلك نهاَر،
ويدير هنالك، األخرى فة الضِّ عىل راقدة ناقصًة تزال ال واحدٌة املسالت ومن لهم، تمجيًدا
مواله أوامر َوْفَق ويَخِفضه يَرَفعه وهو جهة، كل إىل امَلِرن ُخرطوَمه الحديديُّ العمالُق ذلك
ليأكَل النيل منبع عند األشجاَر بها مثالُه يَجتَثُّ كالتي وبسهولٍة سالسَل وَرصِّ يٍف َرصِ مع

الحائط. به يُطىل الذي الطني وهو باملالط، طاله الحائط: ملط 2

البيوت. بني الفجوة أو الساحة وهي الرحبة، جمع الرحاب 3
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فيَّاَلها4 تُِطيع وهي األوىل، املعدنية اآللة هذه بعد األثقال رفع آالِت مئات وتتوارد ثماَرها.
سيالن. مستعمرة أفياِل من جماعًة كانت لو كما الحاسَب

مسقط لعزل واحد، ماءٍ مسقط لَعْزل معدٍّ ٍر مصغَّ موقت سدٍّ غريُ اآلن حتى يقم ولم
أمتار تسعة جدار مع ركٍن أول يقوم حتى شهرين عمٍل من بد ال وكان الحارون، باب
يُنَْقلون واملرصيني النوبيني من آالٍف عرشُة هنالك يَعَمل وكان عليه، األوىل الخطوط تُنَْصب
ِبيٍض وجالبيب َدَراِريَع5 مع الُحْدِب ظهورهم عىل ثقيلًة حجارًة ويَحِملون ُسوٍد زوارَق عىل
الرجاُل هؤالء أتى الذي والنيُل مساءً، النيل بماء فيَْغِسلونها ُخطوة كلِّ يف تُْزعجهم طويلٍة
والرَّْحض،6 واالغتسال والطَّْهو للرشب ماءً عليهم به يُنِْعم ما الَكَرم من يُبِْدي ملكافحته

اآلالت. وَسرْيِ امِلَالط وصنِع
من آالف بضعُة الجبل من يَستَخرج — السعري سواء ويف — اليمنى فة الضِّ وعىل
من وبالقرب ورديٍّا. أبيض سوانيٍّا7 غرانيتًا حصري، من بَسْقٍف أحيانًا العائذين النوبيني،
القرون ويف للجدران، دعائَم ويُِعدُّونها حجارًة يَنَحتُون منهم أمهَر َطَالِينًة تُبِرص هؤالء
لتُْصنع منها حجارٌة تُنَْقل كانت هنالك ومن هنالك، قائمًة ُسَوانُو مدينُة كانت القديمة
حديدية سكٍة إىل بَعَربات الحجارَة تلك النوبيون يَنُقل ثم الفراعنة، ملعابد أعمدٌة منها
ُقلُوع ذاِت سفٍن يف لتطرحها األيدي مئاُت تنتظرها حيث النهر وإىل فة الضِّ إىل بها ويأتون

. السدِّ أول إىل إياها جالبة قليًال منفوخٍة
محاطًة هنالك، الحجارة من أُثِْبت ما وراء محجوبًة القوارب من صفوًفا وتُبِرص
من يُخِرجون جالبيَب الالبسني النوبيني من مئاٍت وتُبِرص املاء، من بارزين ُعَراٍة برجاٍل
املرصيني من فوًجا وتُبِرص محزنة، بألحاٍن يَُغنُّون وهم ثقيلًة أسمنٍت أكياَس القوارب هذه
الشاقة باألشغال عليهم املحكوم من ُزمرًة وتبرص األعىل، إىل حديديًة ِقضبانًا يرفعون
من األثقال لرافعات الرضوريِّ بالفحم ِسالٍل يف يَرُقبُُهم، َسْوًطا الحامُل والعريُف يأتون،
كاسل نيو من خروجه بعد مراٍت ِستَّ نُِقَل قد يكون أن بعد الفحم بهذا يأتون اآلالت،

هنا. النهر َوَسط يف حطِّه وقبَل

وقائده. الفيل مروِّض الفيال: 4
املقدم. مشقوقة جبة وهي الدراعة، جمع الدراريع: 5

غسله. الثوب: رحض 6

االسم. بهذا تُسمى أسوان وكانت سوانو، مدينة عىل نسبة 7
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الساعِة حتى بَْرٍد من يعرتيهم ِلَما ذرعانَهم يَخِبطون السودانيني من أناًسا وتُبِْرص
من َعَرًقا لتصبُِّبه نفسه عىل ح يروِّ أوروبيٍّا مهندًسا بجانبهم وتبرص صباًحا، التاسعة
األسمَر الصبيَّ وتبرص الزوايا، قياس أجهزَة ينظِّم املهندَس هذا وتُبِرص الثامنة، الساعة
وتبرص جلدها، من تُصنَع أن يمكن التي الجميلة األحذية يف يفكِّر محفظًة له امُلْمِسَك
يأتون الظهور ُحْدَب رجاًال ترى حني عىل انقطاع بال النهر رمَل تَنْتَِشق متينًة ة ِمَضخَّ
املزعجة الصخور يَثُْقبون آخرين رجاًال وتُبرص األسمنت، لصنع الرضوريِّ الرمل بأكياِس
ولو املنحوتة، بالحجارة يجيئون الذين إخوانَهم حتى ناظرين غريَ لنَْسِفها باملاء املغمورة
ذلك بأن لُحِكَم واالختباط االختالط هذا عىل ف تُْرشِ التي هي مبدعة عزيمًة أن يُْعَلم لم

مجانني. َمْجَمُع
الذي املكان ومن ِبَالَق من وبالقرب العميق، البعيدِة القمر جبال صمِت وَخلف
َصْلَصَلِة من يتألف ، السدُّ يُبْنَى وحيث الحجارة، من ِقَطٍع حول بلطٍف فيه املاء يَِخرُّ
ير َرصِ ومن املضغوط، بالهواء العاملة الَخرَّامة حركة ومن الجديد، الجدار فوق الحديد
وتََقع، ترتفع التي املطارق وَصَدى املَداقِّ صوت ومن املتعاقبة، االنفجارات ومن املناشري،
اآلالت، نَُعاء8 ومن املاء، إىل تعود أن قبل ُمنَْحَدٍر عىل تَْزَلق التي الَحَصا َخْشَخَشة ومن
إىل ويَِفرُّ ِمنَجل بأبي املعروف الطائر ويستغيث َوار، الدُّ إىل مؤدٍّ ألحاٍن، تنافُر أو ضجيٌج،
لعدم نتيجًة اللََّغط ذلك ِخالل من بأجنحته وتصفيُقه نداؤه ويُْسَمع املعابد، أعمدة تيجان

الطبيعة. أصوات كجميع انتظامهما
من الناظر إىل ويَُخيَّل بامَلَرح، الجوُّ ويُوِحي هيجانًا، وال َعَجَلًة الجميع يُبِْدي وال
الالبس املهندس هو َمِلُكه، أو العيد، هذا وبطُل الفراعنة، عهد من عيًدا يرى أنه بعيٍد
هذا وسيُف إضبارته،10 هو املهندس هذا وتُرُس والَكتَّان، الَفلِّني9 من وخوذًَة ِبيًضا، ثيابًا
وعدم لصمِته وذلك امِلنطقة، لتلك إقطاعيٍّا أمريًا املهندس هذا ويبدو ِفْرَجاُره، هو املهندس
املشاعر ذي الُجمهور ذلك عن اتزانه ويَفِصله بالكالم، ال باإلصبع أوامَره وإصداِره تََلوُّثِه
وجود عن يَبَْحث وهو عليها، الواقف الصخرة من بالقرب اآليلُّ زورقه وينتظره الصبيانية،

َصاَت. نعاءً: ينعو السنور نعا 8
.Cork 9

الصحف. من الحزمة اإلضبارة: 10
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تَخُرج التي الَقْطرة، َقْرض إمكان عن أو باألسمنت الينبوع َسدِّ عن أو نُتُوٍع11 أو ُصُدوٍع
هنا. إقامته من بد ال الذي الرُّكن لقاعدة ُعِمل، ما كل مع

يَنِزف يََزال ال ما القطن من ِبَرَفاَدٍة12 يَمَسح الذي الِجَراِحيَّ يشابه املهندُس وذلك
يَِقًظا يكون أن املهندس وعىل الجرَح، يَِخيط أن قبل وتجِربته َحذََره مستوحيًا الدَِّم من
أال َوَجَب وما قراره، عىل النظام، من اإلنسان أبدعه أو هللا خلقه ما أو الحياة، َفت تََوقَّ ما
البناء، جميُع ترجرج ارتجَّ ما إذا الركن ألن وذلك لنفسه؛ األرض تحت الواقع املنبُع يَنتقم
يثبت كما يسمعها وال يوجبها حركة من مكتبه عن يَصُدر ما بني هنالك صامتًا يظلُّ وهو
غري إىل ينظر ال وهو إليه، بها يُْؤتَى برقيًة جيبه يف يََضع وهو األرض، إىل تحديُقه ذلك

الصخر. يف عما له يَكِشف أن يجب الذي قِّ الشِّ هذا
السد، بإنشاء االختالط ذلك أمامه يَْرِبط الذي ُقَزَح قوَس املهندُس هذا يرى وال
وفرعوُن حسابه، نتائج جميع السحريِّ بنوره يَسُرت أن هذا املاء مساقط مهندُس ويريد
بإصبعه، الرشق إىل ويُشري اآليلِّ قاربة إىل يَثِب وإنما شيئًا، بعينه يُبِرص ال هذا األبيض
الرسوم مئاُت َصة امُلَجصَّ ُجُدَره تَسُرت الذي الصغري مكتبه يف دقائق عرش بعد يكون وهو
أن ويقرِّر الركن طاقَة يَحُسب وهو املجاورة، بالصخور صخرٍة كلِّ عالقات عىل الدالة
عىل بُنَِي ما جميع انهيار إىل يؤدي املاء بضغط َعه تََصدُّ ألن وذلك َغوَّاٌص؛ قاعدتَه يفحص

يحتمل. ما
الفيضان قبل مكانها يف أركاٍن ثمانيُة تكون أن من بُدَّ وال الوقت، تبديُد ينبغي وال
نََفٍر عن صادرٍة — الفراعنة عند ما إحكاَم — ُمْحَكَمٍة حساباٍت َوْفَق وذلك القادم،

املكتب. ذلك يف مجتمعني
ِغيَاب وبعد النيل، لقهر املعد العمل ذلك يَخَضع — النور لسنن ال — النهر ولُِسنَِن
الشاطئ عىل خيامهم يف األلوان مختلِف من رجل آالف عرشة دخول وبعد الشمس،
قسم ويَُمدُّون الالمع الليل يف غريُهم رجل آالف عرشُة يَنَهض ُحرصهم، عىل واستلقائهم
العمل عيد عىل مداومني االٍت ونقَّ زوارَق راكبني اتصاٍل ببََكَراِت مستعينني الناقص السدِّ

ليًال. ذلك

قليًال. قليًال خرج نتوًعا: العني من املاء نتع 11
الجرح. عىل تُجَعل خرقة الرفادة: 12
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مصابيح نور عىل وذلك يُبْنَى، الذي الجدار عىل الكبرية الفوالذية الُفيُول وتُنَصب
ة املكرسَّ الحجارة أكياَس التعب تَعِرف ال التي خراطيُمها الَحذَر مع وتَرفع بٍة، محدَّ
مركٌب يَُجرُّه صغري أسطوٌل منها فيتألَّف ببعض، بعُضها ُمَقيٍَّد بَِطينٍة زوارَق يف وتََضُعها
ُغوًال النهر عرض لثلث الساتر الجدار ذلك أسفل عند وتَسَمع البهيم، الليل يف بخاريٌّ
ِصَغاره، لحماية ذراعيه ويَبُسط َلَهٍث، عن وميًضا التنِّني هذا ويَنِفُث غضٍب، صفريَ يُخِرج
ُصنْع عىل املاء ويساعد رمًال، مملوءًة وصناديَق أكياًسا تبَلع تَْشبَع ال التي الَجبَّالة وهذه

النهر. عىل للسيطرة يَُعدُّ والذي الليل، طراوة عند جيًدا يمتزج الذي الِبتُون13
عىل كشهود مكسورة، كأعمدة ٍة تامَّ غريُ أركاٌن تنتصب — الظالم ويف — ذلك وفوق
ويلوح يَتِمُّ، ُصنُعها يكاد واسعٍة ُكًوى يف موضوعة مائلة ألواح عىل وذلك َمِجيد، ماٍض
سفينة عىل غًدا يَِصُل عاهٌل كان لو كما رءوسهم فوق الحجارة بتنظيف قائمون رجاٌل
يف ركٍن كلِّ َجَفاِف لرضورة وذلك بالقاِر،14 وحَدها الناقصة األجزاءَ ويَْكُسون فاخرة،

. يُلِحُّ والوقُت أشهر، أربعة
هذا يف الجافِّ النهر مجرى من حجر قطعة يَُجرُّون حني رجاٌل يَُرصخ األسفل ويف
لتقطيعه. مذبوح ماءٍ ببقِر يُؤتَى كان لو كما وذلك ِضَخاٍم، بحباٍل أُحيطت أن بعد املكان
قفٍص ويف الفيل، ُخرطوم وبجانب الجدار، مستوى وفوق رءوسهم، فوق وترى
امُلَحدَّب امِلْصباح إىل بالنظر تََسلِّيه مع للُخرطوم، حركٍة كلِّ عند ُمْخًال15 يُدير َفتًى ، ُمْهتَزٍّ
والليل، دِّ للسَّ سيًدا الثَِّقل، لناموس تابٍع غريَ النور إىل سواه من أقرَب رجًال وترى املجاور،

الصاخب. العيد فرعوُن هو الرجل وهذا

.Béton 13

الزفت. هو وقيل: السفن، بها تُْطَىل سوداء مادة القار: 14
الحجارة. بها تُرَفع ونحوه حديد من مستطيلة آلة املولدين: عند املخل، 15
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وألِف نهاٍر ألِف من أكثَر واستمرت النيل، سواءِ يف سنني ثالَث تلك العمل َعْربََدة دامت
َسدٍّ إىل الصخر مهالُك تَتََحوَّل وفيما الفيضانات، غريُ جزئيٍّا قطًعا اتصاَلها يَقَطع لم ليلة
بأكواٍخ يُِقيمون العمل هذا مديرو كان والرجال واآلالت العنارص ضوضاء بني مستقيم
أَتَْوا حيث رائعٌة بساتنُي وِد السُّ َخَدمهم بواسطة وتُغَرس شغلهم، بجانب جديدة لطيفة
من غاٍب إىل ِنسَوتِِهم بِإمَرة الصحراء ل وتَتََحوَّ ، مرصيٍّ حقٍل أقلَّ يَغُمر أن قبل بالِغْريَن

الحجري. السدُّ بها يَظَهر التي الرسعة بمثل وذلك ، وورديٍّ أبيَض غاٍر
األبصاَر يُعِيش الذي الظَِّهرية نُور من انتقلوا ما إذا الجديد الطِّراز مبدعو وكان
الطريقة عىل وماْرس2 ِفينُوس1 َمرسِح َد تََجدُّ أبرصوا الظلِّ ذواِت مساكنهم َطَراَوة إىل
الواحة تلك يف وما الرسطان، مدار يف حتى الرضورينْي ندويش والسَّ الشاي مع اإلنكليزية
حياٍة من رجل مائة نحُو واجهه وما والُعزَلة األعصاب وتوتر الَجوُّ فمصدره مآٍس من
يقوموا أن إليهم ُفوَِّض الذين امللتزمني نصيَب اإلفالس وكان والعبيد. العنارص بني َخِطرة
رأًسا حساباتهم َقْلب من الصخور بعض سقوُط إليه أَدَّى ِلَما وذلك العمل، من بقسم
ذََهَب ما السدِّ ارتفاع عند الخطأ من مشهوٌر مهندٌس اقرتف أن حدث ومما َعِقب، عىل
سبُب هو الذي النهر مصبِّ يف نفَسه وأغرَق زورٍق يف فانطلق اإلسكندرية إىل قانًطا معه

َمجِده. سبب ال هالكه،

اليونان. أساطري يف جاء كما الجمال إلهة فينوس: 1

اليونان. أساطري يف جاء كما الحرب إله مارس: 2



النيل

إىل محتاجًة بأِرسها مُرص وتَظَهر الكفاية، بدرجة مرتفًعا تمامه عند الخزان يكن ولم
١٩١٢ سنة يف الدَّعم جداِر رفع ويَُرى قصريًا، املارُد الحوُض ويبدو الربيع، فصل يف املاء
ويَحُسب األمر، بدء يف مرتًا ٤٠ مرتفًعا كان أنه مع مرتًا، ٥٥ إىل — ١٩٣٣ سنة يف ثم —
نفسها الحكومة قامت لو ٤٢٠٠٠٠٠ من بدًال جنيه مليونْي تكون النفقاِت أن ِويْلُكوْكس
من أوفَق حساٍب َوْفَق — دوًما — يَعَمل الخاصَّ املال بأن االدِّعاء ضدَّ البيِّنَة مقيًما بذلك،

الدولة. حساب
ع ويَُوسَّ ِثَخنًا األكثِر املتصل الجدار يف الدعائم ج وتَُدمَّ التعلية، بتلك َرْوعًة السدُّ وينال
مقاومًة األقلُّ الوردي الغرانيت ويُستَعَمل بذلك، جميًال جانبيٍّا شكًال ويكتسب فوقه الجرس
الذي — الغريب ويُبِرصه الشمالية، الناحية يف أي شدًة؛ أقلَّ والهواء املاء ضغُط ُرئَِي حيث
يف الَقرسيَّ االنتظاَم ذلك املرتقبة غري الفروُق وتَِسم بعيد، من ساطًعا — أسوان من يأتي
منتظم، غري فتًحا رباعيٌة مجموعاٌت كوة ١٨٠ ال من فتُفتَح املفاجأة، من بيشءٍ الُكتَلة تلك
وراء األرض عىل الحوافر َوْقع بعد ة منَقضَّ ثائرة مقرونة ُحُصٍن كأربعة املزبد املاء ق ويَتََدفَّ
يَعِرف الذي هو السدِّ من الغرب بأقىص البيضاء الُحَجرْية يف الجالس واملهندُس الرِّتاج،
سواها. دون الُكَوى هذه فتِح وسبَب تُْفتَح أن يجب التي — الكوى وأيَّ — الُكَوى عدَد

عىل يُْسَهر أن َوَجَب الفيضان بعد يمتلئ لكي ويناير نوفمرب بني السدُّ أُغِلق ما وإذا
يف مَرص إىل ويجري ويونيو أبريل بني فيما املاء ويُْفَرغ مرص، إىل املاء من مقداٍر إرسال
من والطلب العرض ويَبلُغ املكعبة، األمتار من ملياراٍت ستة من أكثُر الثالثة األشهر هذه
اليوم يف مرًة عرشَة اثنتي يُْفتَح ما وارتفاُع املفتوحة الكوى عدُد معه يَُغريَّ ما التوازن
اإلدارة سهلِة دِّ السَّ عىل موضوعٍة بدواليَب تَُحرَّك األبواب أن الحظِّ حسن ومن الواحد.
خلف ساكنًة البحرية وتََظلُّ عليه، يسيطر أن أو املضطرب املاءَ يُطِلق أن صبيٌّ فيستطيع
الجهة يف يقع بما الرُّوع إىل يُوِحي الذي هو وحده مستواها وتحويُل ذلك، مع السدِّ

ِبَالق. معبُد غاَص املاء ارتفع وكلما األخرى،
ويَهِبط بأِرسها، ١٨٠ ال الُكَوى املهندس يفتح يوليو شهر يف الفيضان يأتي وعندما
يف مَرص وترى الَوِحلة، قواعدها مع امها َحمَّ من ِبالق معبد أعمدُة وتَربُز البحرية، مستوى
عىل فداٍن مالينِي سبعة يف محاصيل وبثالثة بمحصولني املنظم الريِّ لهذا مدينًة سنٍة كل

القديم. الرَّيِّ نظام َوْفَق واحد محصوٍل إعطاء عىل فداٍن ١٢٠٠٠٠٠ يداوم حني
يبدو — وحساباته ورسومه وجداوله أرقامه يف ينهمك حني — بمَرص واملهندُس
يستعني وهو والخرج، الدخل عن بقائمة صباح كل يف َخَزنَتُه يأتيه توفري صندوق كمديِر
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أسوان. خزان

مالكال حتى األبيض النيل جريان عن نهار كلِّ أول يف يأخذها التي — التسع بالربقيات
يف الحوَض يَدُخل الذي املاء مقدار حساب يف — الرَُّصرْيِص حتى األرزق النيل وجريان
أن يَْعَلم ألنه وذلك املاء؛ هذا يَبلُُغه الذي االرتفاع حساب ويف ساعة، وعرشين أربٍع كلِّ
املصالح أصحاب وأن يوًما، وأربعني أربعة يف يَتِمُّ أُسوان إىل مالكال من النيل موج وصول

السدِّ. إلقامة كرضائَب ُموه قدَّ الذي املال رأس مقابَل — َدْوًما — يطالبون
يمكن التي القاهرة للقوى تابًعا — التوفري صندوق كمدير — املهندس ذلك وترى
بعينها، األشهر ويف ،١٩١٨ وسنة ١٩١٣ سنة بني فتجُد َعِقب، عىل رأًسا خططه تَقِلب أن
الذي — األبيض والنيل له. مستًوى وأدنى للماء مستًوى أعىل بني املائة يف ستني َفْرَق
يوليو شهر يف ُمْزِبًدا أرشسهما به يأتي وما ذلك، عن املسئول هو — األخوين أثبت هو

اآللهة. ُرَكب عىل فيُوَضع
التي لليد ينبغي وال النيل، تحت كامنًا املقهور العنرص يف االنتقام عامُل يزال وال
ما فإذا عنيًفا، يَبُْدَو أن النيل يَُعتِّم فال ترتجف، أن باألرسار الحافل النهر عىل سيطرت
واحدة، دفعًة منها كثريًا أغلق ما إذا أو الفيضان، بعد برسعة السدِّ ُكَوى املهندس أغلق
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األحواض ماء كان ما وإذا بيوت، من األرصفة هذه عىل ما وتََداَعى النهر أرصفُة انهارت
ماء ينتظرون الذين العاَلم حي فالَّ كجميع السماد استعمال إىل الفالح اضُطرَّ امللح كثريَ
املجرى نوبيُّ وَزَرع الفيضان مىض ما وإذا األرض، من ِغْريَنًا ينالوا أن غري من السماء
فيُذِهبه. املاء يعود أن قبل أي برسعة؛ بَذََر ما يَنُْمَو أن وجب فة الضِّ من بالقرب حقَله األعىل
عجائب من وهو الدنيا، عجائب من لُعدَّ القديمة القرون يف أُسوان َخزَّان أقيم ولو
حتى بيكر نبوءة عىل يميض السنني من عرشاٍت بضع يََكد ولم أيًضا، الزمن هذا يف العالم
يَتََموج حيث مرص بقدرة العالم فيه يُعَجب زمٌن «فسيأتي ق، تتحقَّ النبوءة هذه أخذت
يكافح وحده الجمل ترى وحيث البائسة، الرملية الصحارى هذه البرصيف َمَدى عىل القمح
— تُْرَفع التي املرات بعض من — الناس وسيُنِْعم الحارض، الوقت يف املنهوكة الطبيعة
هذا قوة بقاء كيفية عن مدهوشني فيتساءلون واألحواض الَقنَوات من َشبَكٍة يف نظَرهم

مكتوًما.» أمًرا منبُعه بَِقي كما زمٍن طويَل مجهولًة النهر
تُبِرص منظًرا بالطائرة تُبِرص يوم كل ففي الحارض، الوقت يف االرتفاع ذلك بُلَِغ وقد
فوق يطري حني والسائح منها، مرص تتألف ضيقًة خرضاءَ أرٍض قطعَة صحراويْن بني
فيَذْكر بامِلالحة، خاص الغربيِّ الطرف يف طويلة قناٍة عىل يَُمرُّ قديًما زورًقا يشاهد السدِّ

فاْوست. إىل بُلَِّغت التي الرسالَة
ترك ما نُْعَجب فإننا نحن وأما األعمى. فاوسُت يراه وال القناة»، عىل كبري «زورٌق
وبتهدئته وترويضه وبقهره وبمغامراته القديم بالنيل ترى، وعيونًا تَخِفق قلوبًا اإلله لنا
التي بُقَواه ًقا محقِّ ِضفافه عىل يزدحمون للذين مساعًدا نصريًا وجعِله شائٍب، كفيلسوٍف
الذي الزوايا املثلَث اَع الرشِّ ونرى ، امُلتََجربِّ َفتَائه أثناء يف ق يَُحقِّ مما أكثَر بحكمٍة تَُداَرى
وأقاصيُصها وأعمالُها سنة آالف ستة أساطري تتالحق وهنا الفراعنة، عهد يف يُتََّخذ كان
إىل السائر العجيب النهُر يكتسب — مجراه من األخري القسم هذا يف — وهنا وأفكارها.
فأَبرص أوجدها التي الحضارات جميع وصدى جاوزها، التي األدوار جميع ألواَن البحر

وموتَها. ازدهاَرها
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الرابع الجزء

املقهور النهر

يف واألمريُ العظمة، ذُرَوة إىل األمريَ يرفع فالشعُب مجد، بأعظم يَْزُهو واآلن
ُخطاه. أثر عىل ُمُدن فتقوَم البقاَع يَُعنيِّ نرصه َموِكب

غوته





األول الفصل

وعرضها شهٌر طولُها خرضاء، وشجرٌة غرباءُ، تربة مَرص أن املؤمنني أمري يا اعلْم
ميموُن الَغَدَوات مبارك نهٌر َوَسَطها يَُخطُّ أعفر، ورمٌل أغرب، جبٌل يكتنفها عٌرش،
حالبه، يدرُّ أواٌن، له والقمر الشمس كَجْري والنقصان بالزيادة يَجِري الرَّْوَحات،
من التخلص يمكن فال الجانبنْي، عىل فتَِفيض أمواجه، وتَعُظم َعجاجه، ويَكثُر
كأنهنَّ وزوارَق القوارب، وِخَفاف املراكب، ِصَغار يف إال بعٍض إىل بعضها الُقَرى
ما ل كأوَّ َعِقبه عىل نََكَص زيادته يف تكامل فإذا األصائل، ُوْرق2 أو امَلَخايل،1
بطون يَحُرثُون محقورة ِملٌَّة تَخُرج ذلك فعند درَّته، يف وَطَما3 ِجْريَته يف بدأ
من َسَعْوا ما َلِقيَهم ، الرَّبِّ من النماء بذلك يَرُجون ، الَحبَّ بها ويَبذُرون األرض،
النََّدى، سقاه وأرشف الزرع أرشق فإذا ِجدِّهم، بغري أناٌس عنهم فناله َكدِّهم،
هي فإذا بيضاء لؤلؤٌة املؤمنني أمريَ يا مرص فبينما الثََّرى، تحته من وَغذَّاه
هللا فتبارك رقشاء، ِديباجٌة هي فإذا خرضاء، ُزُمرَُّدٌة هي فإذا سوداء، عنربٌة

يشاء. ِلَما الخالُق

أو متفنِّنًا أو جغرافيٍّا أو شاعًرا الرائع الوصف بهذا األدنى النيل وادي َوَصَف الذي وليس
ملواله السابع القرن يف مَرص َفتََح الذي العاص بُن عمرو العربيُّ القائُد هو وإنما سائًحا،

باملطر. املنذرة السحب: من املخايل 1
الرماد. لون لونها التي أي الورقاء؛ جمع الورق: 2
امتأل. البحر وطما النهر، ومأل ارتفع املاء: طما 3



النيل

كان لو كما مجده رس فيه الذي البلَد ذلك والَعْزم العمل رجل يَِصُف وهكذا عمَر، الخليفِة
جميًال. ُحلًُما ذلك

اإللهان هما والشمس والنيل فاتحوه، كأنهم البالد أحَد يَِصُفون كثريٌ الشعراء ومن
َوَلَدا اللذان هما والشمس والنيل املايض، يف كما اليوم ويَحَفَظاِنها مَرص أوجدا اللذان
كقول النيل، أبدع الذي هو الشمس اإلله ولكن ُطرٍّا، العالم واحاِت أخَرض وأخصبا
إلطعام األرض حول قاده الذي وأنت األرض، أعماق يف النيل َخَلَق الذي «أنت إخناتون:

تشاء.» حيث الناس
فال رطوبة كلَّ الصحراء وتمتصُّ القوة، تلك بمثل الشمُس أضاءته بلًدا ترى وال
— والشمِس واملاءِ األرِض — األوىل العنارص من وكلٌّ 4، َطالٍّ وال َضبَابًا هنالك تُبِْرص
الجراثيم، من خاٍل صاٍف والهواء انتقاَل، وال َ تََغريُّ فال جليٍّا، انفصاًال اآلخرين عن منفصٌل
إىل هنا، إىل الواسعة الصحراء من به يأتي االنقالب دائرتي إىل بالطََّراء يجيء الذي والليل

األحيان. بعض ويف الصباح وقَت بالنََّدى تُسَرت التي الواحة هذه
القاطعة الضيِّقة البُقعة هذه عىل األخرى البلدان يف الجويُة األحواُل تَُطبَّق وال
امللوك، قبور يف نَِجُد وعندما . والظلِّ والغاب الشجر ومن املطر من والعاطلة للصحراء
عظاًما التاريخ قبل ما إىل تَرِجع والتي الوراء إىل املائلة الُجبُن ذواِت الجماجم من وبالقرب
يصطاد العاري اإلنسان كان حيث ويَتُوع5 نخيل غاباُت لنا تَتََمثَّل وللذئاب املاء لبقر
إىل ثم ُسْهٍب فإىل َسبَْسب6 إىل األبكار الغابات هذه تََحوََّلْت ثم بَع، والضَّ واألسد الجاموَس

ًحا. فالَّ أو بدويٍّا اإلنسان وصار صحراء،
جليٍد دور هنالك يكن فلم األخرى، األماكن يف مما بأرسَع ُقِطَعْت املراحل تلك أن بَيَْد
عليه تَُدلُّ كما األول النيل يَقَطعها التي ليبية صحراءُ أو َسْهٌل، َن تََكوَّ وقد أوروبة، يف كما
فحكى أُسوان حتى يُوِغل كان الذي الكبري الخليج من بدًال وذلك توارت، التي األنهار آثار
كان الذي الطويل األُخدود جهِة إىل الرشق، إىل الصحراء هت تََوجَّ ثم هريودوتس، عنه
مقداًرا ترتفع — اإلنسان ظهور حني — أفريقية شمال أرض وكانت فيه، يَُغوُص البحر

الضعيف. املطر الطل: 4
لبن. له نبات كل اليتوع: 5

املستوية. البعيدة األرض السبسب: 6
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األول الفصل

اإلنسان رسوم واكتُِشفت القديم، الخليج خالل من يجري النيل فكان ، يَُظنُّ كما فمقداًرا
ولم متعاقب، تَأَكٍُّل نتيجُة هو الذي الثاني الرتابيِّ الرصيف عىل الحجرية وأدواته األول

ذلك. بعد إال صحراءَ أفريقية شمال يصبح
ال الناس وعاد الناس، قلوب يف الرُّْعب لتُلِقي موجودة غريَ ذلك بعد الغابة وعادت
أيِّ يف مما وأبكَر بأكثَر كبريًا عدًدا منهم وَجمع العجيب النهر اجتذبهم وقد يصطادون،
الحضارات جميع ُولَِدْت أن املحتمل ومن والفرات. دجلة بني األخرى الواحة غرِي آخَر مكاٍن
تلك من أوسع هي التي الواحُة هذه أو — النهريْن بني ما وعانى النوع، هذا من واحاٍت يف
بحرين مرصبني وتََقُع املجاورة، والجباَل السهوَب َسَكنَت أمٌم بها قامت كثريًة تحوالٍت —
من حضارتُها وَظَهَرت والبحر، الصحراء سوى جاٌر لها يكون أن دون من قارَّات وثالِث
والسعادة. والثََّراء بالصحة عليها الجوُّ وَمنَّ 7، الِكَالِيسِّ والجمال الصفاء ذي األَزل صميم
فإن حنٍي بعد العرب بالد صحراءِ يف ظهروا الثالثة الطبيعة بعد ما أنبياء كان وإذا
خالص، يٍّ بََرشِ املوت إىل راجٍع الحياة من مقتبٍَس عينيٍّ ديٍن عن أسَفَر الرَِّزين النيل ِغْريََن
ثالثة منذ ِشيَُمهم وتعنيَّ بلدهم، هواءِ صفاءَ صافيًة واضحًة األوىل املرصيني عادات وتبدو
بعُضهم تابًعا مزدحمني الحياة عىل يَحِملُهم الذي املكان بِضيق امليالد قبل سنة آالف

منفردين. الَعيِْش عىل قادرين غريَ لبعٍض
يف — النهر منبع عند البعيد الجنوب وُسوُد البحر وراء البعيد الشمال بيض وداوم
والفوىض التذابح وعىل كالَهَمج العيش عىل — املطر الكثرية غاباتهم ويف السنني، ألوف
العيش عىل العدد كثريَ شعبًا الواحة هذه يف النهر أكره ذلك ومع األقوى، بقانون القائلة
َعلََّم الذي هو وحَده واإلقليُم وكاتبني. ومحرتفني وصيادين فالحني إىل االنقسام وعىل مًعا،
قاوما مرص تاريَخ أداما اللذيْن والربديَّ القبوَر ألن وذلك يعلمون؛ أولئك كان ماذا األعقاب
السليمَة الثالِث َرمسيَس جمجمَة أمسكنا ما إذا ونحن الصحراء، َجَفاف بفضل القروَن

يفكِّر. كان وفيم يَْعَمل صاحبُها كان ماذا بها َعِلمنا بأيدينا

.Classique 7
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الثاين الفصل

رهنُي وهو اآللهة، كأحد أسمر طويٌل الرجل وهذا وحده، الصحراء نور عىل رجل يَتََقدَّم
حتى — يَْهِلك وهو الجمل، برسعة املعني الوقت يف الواحة طريق يَْسلُك لم ما 1 دراِميٍّ موٍت
— النهُر هذا عنٍف من به يَغُمر وما اآلدميني، وألوُف هو يتشارك لم ما — النيل وادي يف
الحقوَل به يَُغطِّي وما البلَد ذلك — األخري اإلنكليزيِّ السدِّ قيام حتى السنني ألوف منذ
حساب عىل الجميع يتضافر لم لو باإلنسان اإلنسان يُْغِري أو عقيًما فيظلُّ ِغْريٍَن، من
كاٌت ِرشْ الجميع من يتألف لم ولو الصغرية ألسداده وإنشاءً ملائه توزيًعا الفيضان ارتفاع
واالنتفاِع الخصيب الفيضان هذا عىل للسيطرة والطاعة القيادة عىل تنطوي وجمعياٌت

الصحراء. مجاوًزا املجهولة القمر جبال ومن البعيدة الَحبََشة جبال من القادم بهذا
— للباليا جالبٍة بَصوَلٍة سنة كل يف الواحة عىل يستويل الذي — النيل يكن ولم
من يأتيها ماء بغري تعيش ال ألمٍة بدَّ وال وِحذْقه، اإلنسان ذكاء بفضل إال ُمْحِسنًا ليصبح
التي األَْسِكيمو كقبائل — الفيضان ذلك وروَد َقِلَقًة تَرُقب التي األمة لهذه بُدَّ ال بعيد؛
إىل انتهت قد تكون أن من — صيٍف كلِّ يف الرضوريِّ بالُقوت تأتيها التي السفينَة تنتظر

الدولة. لكلمة فيه أَثََر ال وقٍت ويف الهريوغليفي، الدور قبل نفسها من دولٍة إقامة
الزوايا قائمِة حواجَز ذات أحواٍض إىل البلد جميَع التاريخ قبل ما أنايسُّ َم وَقسَّ
أول عن الرضورُة أسفرت النيل ويف الهريوغليفي، الخطِّ يف كما مديرية عىل املربع فيَُدلُّ
َرْصد إىل الكهنة َدَفَع الذي هو — أيًضا — والنيل والطاعة، املركزية السلطة معاني
ملعرفة الُعلُوِّ قياس بفكرة إليهم أوحى الذي هو والنيُل الفيضان، وقت لحساب النجوم

.Dramatique 1



النيل

النيل. ضفة عىل فالح

عام، كلِّ يف املاء يمحوها التي الحقول حدود إىل لالهتداء القسائم وَمْسِح الفيضان ارتفاع
الحدود. خصومات يف والفصل التملك نظام ولحماية

مع طة والرشُّ والنقَد والقانون والحقَّ والرياضيات الفلك علم أوجد الذي هو والنيل
تقويٍم صاحُب آخُر شعٌب ُوِجَد وهل كانت، برشية جماعة أية لدى األمور هذه وجود عدم
النيل سنة؟ آالف بثالثة امليالد قبل الربوج بدائرة وعارٌف امليالد قبل سنة آالف أربعة منذ
بوس سهول «تَْغُدو فقال: ذلك نابليون والحظ العلوم. هذه جميَع املرصيني علَّم الذي هو
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الثاني الفصل

الصحراء من يَْكِسب والنيُل ذلك، يف لإلدارة عمَل وال السماء، ماء بانتظام خصيبًة وبري2
النيل يبدو مرص ويف رديئة، إدارة بفعل النيل من تَكِسب والصحراء رشيدة، إدارة بفضل

الدوام.» عىل ماثلنْي الرشِّ رسوُل أو والصحراءُ الخري رسوُل أو
املثل هو وذلك تقريبًا، الجوار ومن املطر، من عاطل لبلٍد الكاليسُّ املثل هو ذلك
األرض ألن وذلك فيه؛ النََّسب لسنَّة وجود وال سلطانَها فيه األرُض تَفِرض لبلٍد الكاليسُّ
األمم هذه من ويجعالن الوادي بذلك تستقر التي األمَم يَُحوِّالن اللذان هما امُلْلِغز وماءَها
أجيال بضعة يف هنا تتحول بعيٍد من تُْدَخل التي الثريان إن حتى كانت، مهما مرصيني

البلد. هذا بقر َحَدبَة مثل وتنال
َمنِفيَس حتى القاهرة، عرض حتى املطر من املجردة الواحة غري عىل ذلك يَُطبَّق وال
تَُهبُّ حني الربيع سوى يف هنا الصحيُّ الَجَفاف د يَُهدَّ وال الدلتا، رأِس حتى أي مىض؛ فيما
بظلمات ويأتي فجأًة الجوُّ ويكفهرُّ الخماسني تَُهبُّ حني الحارُة، الرشقيِّ الجنوب ريح
موت يوَم تَنِْفث كانت أنها فيحتمل زمن بعد زمنًا فلسطنَي حتى تمتدُّ التي مرص جوائح
واألربعني، الثامنة الدرجة إىل الحرارة ميزان ويرتفع ُموم، السَّ ريَح العرب ويسميها يسوع،
ويجفُّ الفيضان، بعد بخاٍر كلَّ الهواء ويمتصُّ وعرشين، ِستٍّا النيل حرارة درجة وتَبلُغ
تَِجفُّ كما وشفاهنا وأفواهنا وأنوفنا رئاتنا وتجفُّ دقيقًة، عرشين يف الثياب من يُغَسل ما

بنا. تُِحيط التي األشجار
النيل منبع ففي األربعة، النيل بالد بني الفروق عىل السنوية األمطار مقدار ويدلُّنا
مليمرت، ١٢٠٠ ينزل األبيض النيل منبع ويف مليمرت، ١٣٠٠ ينزل الحبشة بجبال األزرق
يشءٌ ينزل وال مليمرت، ١٠٠ ينزل الخرطوم ويف مليمرت، ٥٠٠ ينزل األوسط السودان ويف

مليمرتًا. ١٥٠ ينزل اإلسكندرية ويف مليمرتًا، ٣٠ القاهرة يف وينزل العليا، مرص يف
يكون وحيث سنة، كلِّ يف ماءٌ السماء من يَنِزل ال حيث تكوَّن شعب َلَغَرابة ويا
مساحة كانت وإذا األرضية. الكرة من الغربي النصف يف مكان أيِّ يف مما أكثَف السكان
فإن مجتمعتني وفرنسة إيطالية مساحة عىل تَِزيد مربع كيلومرت مليوَن البالغة مرص
مليونًا عَرش أربعَة عددهم البالَغ سكانَها فرتى تقريبًا، خاليٌة صحراءُ املساحة هذه ُمْعَظم
مَرص سكان كثافة وتَبلُغ سويرسة، من اتساًعا أقلَّ أرٍض عىل النيل وادي يف مركومني

فرنسة. مديريات من وبري: بوس 2
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النيل

سبعمائة عىل مديرياتها بعض يف املربع الكيلومرت فيشتمل بليجكة، سكان كثافة ضعفْي
إيجاد إىل يؤدي مما البلد ذلك يف السنني ألوف منذ أُحِرَزت هذه مثُل وكثافٌة األهلني، من

أُنْس. ذَِوي املرصيني من َجَعَل أن النيل َعَمل ومن ، اجتماعيٍّ غري أو اجتماعيٍّ شعٍب
للشمس َمِدينًا الشعَب هذا فرتى إقليمه، إلَهْي بفضل شعٌب تكوَّن شعٌب، نََما إذن،
فجعلت دولٌة قامت وهنا والطاعة. النظام بروح للنيل مدينًا وتراه الحياة، وَمَرح بالقناعِة
مبدأً، والَجِيلِّ العقيلِّ ومن فنٍّا، الريِّ ومن رضورًة، العمل من وجعلت إلًها، فرعوَن من
العمل ِحْمَل الفقراء ألوف عىل يَفِرضون هؤالء َفِتئَ ما األغنياء عدد قلة من كان ما وعىل
رضورٌي هو ما سيما وال يحتمل، ما عىل األخرى األماكن يف مما أقىس هو الذي اليدويِّ
عىل ثاروا أن قطُّ يَحُدث فلم ذلك، مع املزاج َطيِِّبي الفقراءَ هؤالء وتُبِرص الري. أعمال من

تقريبًا. األغنياء
حساٍب من فرضته بما كالنيل التمرد إرادَة َفت َجفَّ الشمَس أن يَظهر البلد هذا ويف
الشعوب قبل كبريًة أموًرا الشعب هذا اخرتاع من كان ما ومع ، الفلسفيِّ املعنى عىل َفَقَضْت
الشعب هذا عظمة من كان ما ومع الفرات، وادي يف تمَّ ما حاشا السنني، بألوف األخرى
الشعب هذا كان التماثيل، أقدم يف حتى باديٍة حساباٍت عىل تنطوي التي وآثاره بِعلِمه
تصوروه الذي ع املنوَّ العالَم يكن فلم ُعْلِويٍّا، عامًلا لنفسه إيجاده عن عاجًزا املقدام العميل
— العنرص من خوُفهم َجَعَلهم فقد الدنيا، هذه يف حياتهم عن صورٍة غريَ املوت بعد عما
حوايل للخطِّ القوم هؤالء اخرتاع من كان وما محافظني، اجتماعيني أتقياءَ — النيل من
اليهود ُد تََوقُّ به يُوِحي ملا مشابهة وأغاٍن بأفكاٍر عليهم يُنِْعم فلم امليالد قبل ٣٣٠٠ سنة
واملرصيون للطََّرب، مما أكثَر للحساب كتبوا واملرصيون الهندوس. وتََصوُُّف اليونان وُعمُق
وأقاصيَص أساطريَ للمرصيني تَِجد وال والتصوير، للخيال مما أكثَر التقارير لتنظيم كتبوا
أبناءِ جميع عىل مفروضٍة واحدة لفكرٍة موجبٍة ِقَصٍص أخالط تَِجد بل متعالية، آلهٍة عن

املوت. مكافحة هي الفكرة وهذه هؤالء، الشمس
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الثاني الفصل

النهِر َسَخاء هو وذلك الصحراء، هواء صفاء هو وذلك مَرص، شمس قوة هي تلك
أعباء، من كواهَلهم يُثِْقل ما مع النيل ِضفاف عىل الحياة ِهبَات والناُس للحياة، ع امُلَوزِّ
واألهرام رواياتهم، واألسداد الناس، هؤالء قصيدُة والَقنََوات ا، حقٍّ يحرِّكنا الذي هو وذلك

فلسفتُهم.
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الثالث الفصل

ُحلوان، من بالقرب الصحراء رمل يف مطموًرا الجافُّ مَرص هواء َحِفظه إنساٍن أقدُم كان
وببقايا بقواريَر محاًطا وُوِجد فيه، َظَهَر الذي التاريخ قبل ما زمَن يَعِرف أحَد وال
عىل موضوًعا كالَجنني ُمنثَنيًا وُوِجَد ونَُحاٍس، بَرونٍْز من وأسورٍة وبسكاكنَي حيواناٍت
خالل من يشري أنه — السحر من بنوٍع — يلوح وكان أمه، بطن يف عليه كان الذي الشكل
يَرِجعون الذين العرب لقايصِّ ٌق ُمَصدِّ فكأنه األول، األب أو األوىل األمِّ إىل السنني ألوف
الذين الناُس أولئك أتى أين ومن آدم. إىل حكيم وكلِّ خليفة كلِّ شجرَة — ُجْرأٍة عن —
محفورة ودالدَل1 وأفاعَي وزرائَف ماءٍ وأبقاَر وأنماًرا أفياًال فنَِجُد إلينا أسماؤهم انتهت
الفرات؟ شواطئ يف حتى مجهولني فيه والعاج النُّحاس كان دوٍر إىل فتعوُد خناجرهم عىل

الَجنوب؟ من أم الشمال من أجاءوا
من ُعقًما أكثر يشء وال ، حالٍّ لها يَِجدون فال العلماء، لدى جدٍل موضع املسألة تلك
النيل. من يَدنُو من كلَّ املتجربِّ والجو الطبيعة ل تَُحوِّ حيث مرص يف العروق مسألة إثارة
ويََرى الزنوج، من أولئك بأن ذلك ُفوْلِنه ويَُردُّ الغزاة، أوَل كانوا ْلِتيِّني السِّ أن ِسيْفِره ويُثِبت
هؤالء جميَع ِبيْرتي ل ويَُجهِّ البُولِينِيِزيِّني، من ُجونِس ويَِجُدهم الصينيني، من أنهم ِفينِكْلِمن
أولئك أن ويقرِّر كلِّها اآلراء تلك من ُروِجه ويَسَخر األحباش، من أولئك إن موكًِّدا: ويقول

البابليني. من

بالقنفذ. معروف وهو طويل، شوك ظهره عىل حيوان وهو الدلدل، جمع الدالدل: 1



النيل

هنا؛ تََجلِّيهما مثَل مكاٍن يف القاطع األرض وتأثريُ الِعرق أهمية عدم يَتََجلَّ ولم
ومن مرصيٍّا، وحيوان إنسان من واألجناس العروق جميُع غدا العجيبة الواحة هذه ففي
األولني املرصيني إن القائل الرأي عىل وا يُِرصُّ أن الحارض الوقت يف العلماء بني امُلوضة2
إىل املهاجرين بالساميني واملختلطني والصوماليني للَغالَّ املصاهرين الحاميني من كانوا
األجسام أقدم بني يَُقابَل أن كلِّه ذلك من وأفضُل األمر، يُنِري ما هذا يف وليس الرشقية، الدلتا
أنوف مع اآلسيوية واألنوف األعناق طوُل يَبُْدو فهنالك الفالحني، ِفتيان ووجوِه املحنََّطة
عن فأسفر سنٍة آالف ستة َداَم توالٍد نتائج تَبُدو أي الغليظة؛ وشفاههم الُفْطس الزنوج

خالًصا. ِعْرًقا يَمنَْحُهم لم إن ونشاًطا صحًة أولئك َمنْح
من يأتي فالنيل والنيل. الشمس من أي والنهر؛ الطبيعة من األمثلة أبسُط ولنا
الرغم وعىل األزمان أقدم منذ التحتانيِّ مجراه نحو نازلًة فيه تجري والزوارُق الَجنوب،
َوَصَل ثم تجاِربهم، ثمرَة والرعاُة الشعوُب نََقَل أن فيه ريب ال ومما الشالالت. من
ينفكَّ فلم أََالِحَي،3 وجنوًدا تجاًرا األحمر والبحر الصحراءَ مجاوزين الرشق من الساميون
إىل الشمال، إىل البحر من نََزَل وَمْن رءوسهم، يَقَطُعون أو بُونَهم يَْرضِ قبورهم عىل الفراعنة
الفراعنة بعد أَتَْوا الذين واألَقِريطشيني والُفْرس والفنيقيني اإليجيِّني فمن املستغدرة، الدلتا

التاريخيني.
النيل يف ُوِجَدْت وأن لزنوٍج عظميٌة هياكُل األعىل النيل يف ُوِجَدْت أن الطبيعي ومن
وِقضباُن ٌم مفحَّ َقْمٌح القبور أقدم يف وجد قد كان وإذا آلسيويني. عظميٌة هياكل األدنى
قد — الحبوب تكون أن املحتمل ومن — القضبان هذه تكون أن املوكَّد من فإن َكْرٍم
الصخور يف مرسوًما ُوِجَد قد أموُن الَكبِيشِّ الرأس ذو كان وإذا الفرات. شواطئ من جاءت
ح الفالَّ يفكِّر َلْم ولَِم باإلله، الحيواَن تَمُزَج أن الكثرية املجاورة لألمم يَِعنَّ َلْم فِلَم األفريقية
عىل املحراَث فيخرتَع الناعم الِغريَن ذاِت األرِض عىل بالَعَصا خطٍّ رسم يف النيل عىل األول

الوجه؟ هذا
ذلك يعلِّمهم أن غري من حجارًة ينحتوا وأن مبانَي يَِشيُدوا أن املرصيون َعَرَف أجل،
املاء. بقر جسُم لها إلهًة كان مرصيٍّ صنٍم أوَل أن هو فيه ريب ال الذي ولكن ، أجنبيٌّ

.Mode, Fashion 2

اللحية. الطويل وهو األلحى، جمع األالحي: 3

384



الثالث الفصل

آالف ستة منذ ذلك أكان سواءٌ زمن، كلِّ يف يشء كلِّ مقياُس القوم أولئك لدى والنيل
خ َفَرصَ الخلود حياة عنارص من امَلجَد أن الفراعنة أحد وعند الحارض، الوقت يف أم سنة
يََدْي بني يَمثُل َمْن وعىل نيًال!» كان إنه يوٍم ذاَت عني يقولوا أن الناَس «يمكن قائًال:
عن فيقول واألربعني األربع الكبائر من اليمني مع نفسه يَُربِّئَ أن املوت وقضاِة أُوِريِرس

قناًة.» أَُسدَّ ولم موسمه يف الجريان عن أَْحِبْسه ولم النيل ماءَ أَُلوِّْث لم «إنني إحداها:
يَغَرق َمْن معه يحنِّطون ِضفافه أهُل كان ما النهر تقديس من القوم أولئك بََلَغ وقد
تعيينه من النيل بََلَغ وقد . برشيٍّ بدٍن غريَ عاد لو كما باألزهار مغموًرا ويَدفنونه فيه
فيه يَِفيض الذي البلد «إن قائًال: كهنته بلسان ح يُرصِّ أمون اإلله معه كان ما الجنسيَة
«. مرصيٌّ فهو ِبالق4 بعد التحتاني مجراه يف النيل من يََرشب من فكلُّ مرص، هو النيل

للنيل املذكَّر ضمريَ أومريوس ويَستعمل شعريٍة، روٍح عن أعمُق هو بما ذلك َق وُحقِّ
َجَعَل التي التماثيل تكن ولم مرص. إىل النحويُّ الفرق هذا ويَرُمُز ملرص، املؤنَّث وضمريَ
تكن ولم املرصية، األناشيُد تكن ولم ثَْدٍي، ذا بطينًا منتفًخا رجًال النيل من بها اتون النحَّ
األسطورة عن لتَُعربِّ متأخر، تاريٍخ يف رين املصوِّ من َظَهَر من َرَسَمها التي الرائعة َوُر الصُّ
مولَّدة قوٍة من النهر يف ِلَما امُلدِرك األجنبيِّ اإلغريقيِّ ذلك عن َصَدَرت التي الكلمة بمثل

قرون. بأربعة هريودوتس قبل
الغرانيت من املكوَّنَة الستِّ بشالالته مَرص نيِل عن ويختلف — النوبة نيُل َحدَّد وقد
يف لتمتدَّ معه الِفالحة تكن لم تحديًدا والزراعة الريِّ أموَر — الصوَّانيِّ الرميلِّ والحجر
الِكْلُس ويَُسيِْطر العرض، من كيلومرتاٍت ثالثة أو كيلومرتين غري عىل كيلومرت ١٢٠٠
هذه يف العريَض مجراه النيُل فيَحِفر جيولوجيٍّا، مُرص تَبَدأ حيث أُسوان تحت َدِيفُّ الصَّ
ألوف يف ِغْريَن من يَُجرُّه ما هنا يَخُزن أن األمر نهاية يف ويستطيع اللَّيِّنَة األرض
واآلن مرة. عرشَة خمَس السودان يف مما أوسع خصيب بلٌد ن يتكوَّ وهكذا الكيلومرتات،
اتساع مع يمتدُّ وأُسوان حلفا وادي بني الغالب يف املوجود وغريَ الضيق البالَغ الوادَي ترى
لعرضه مناسبًا طوله كان ولو كيلومرتًا، وعرشين وخمسٍة كيلومرتات عرشة بني ما يَسُرت

الصحراء. يف كبرية واحٌة لَظَهَرت كيلومرت ألف يبلُغ أن من بدًال

.Eléphantine 4
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األصفر، اللون ذات والصحراء األخرض الحقل بني ما واحدة خطوٌة تَفِصل ذلك ومع
الحقائق، من أنه يصدِّق يكاد ال الشمال إىل املتجهة الطائرة من املنظَر هذا يَُشاِهد َوَمْن
الرمل عىل املاء به يتغلَّب الذي الوجه عىل دالٍَّة قدميه تحت خريطٍة وجوُد إليه يخيَّل وإنما

الشمس. عىل به ينترصان الذي الوجه وعىل املاء، عىل والذكاءُ
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— والنيل يظهر. ما عىل األساطري بعاَلم خاصٌّ مَرص يف يُوِغل أن قبل النيل يُنِْجزه ما إن
والصحراء ْهب للسُّ أعَزَل ويَُعرَّض وَمنَْقٍع َمنَْقٍع بني فيَْسَكع1 عظيمة، بحرية من يَخُرج إذ
املغامرات جميع من يَسَلمون الذين األبطال بأولئك يذكِّرنا — الصوَّان بمتارس ويَُصدُّ
عانَْوه وما َمِشيبهم، يف ونه يُتِمُّ بعمٍل يقوموا أن عليهم ُقدِّر ِلَما املصائب جميع من ويَنُجون
النيل أمُر هو وهذا بوصولهم، معه العقدُة تَُحلُّ ما نفوسهم َشدِّ من بلغ فقد ابتالءٍ من
عىل قدرٍة من فيه بما نزاٍع غري من بلٍد والدِة إىل حضوُره أدَّى مَرص يف َمَىض ما إذا الذي

التكوين.
َعِقب، عىل رأًسا املواسم نظاَم بقلبه وذلك وإبداعه، نشاَطه يُثِبت عام كل يف والنيل
يَبلُغ — درجٍة أدنى إىل تنقص أو األخرى األنهار مياه تجفُّ حني — الصيف يف والنيل
العليا مَرص يف االرتفاع من مستواه يَبلُغ وسبتمرب يونيو بني فيما والنيُل الزيادة، من الغايَة
يف والنيُل أذرٍع، ثمانَي أو أذرٍع سبَع الدلتا يف االرتفاع من ويبلُغ ذراًعا، ١٤ أو ذراًعا ١٣
تارك غريَ كإلٍه النيل يرتدُّ ثم تنتظره، التي األرض هذه عىل يَقِبض املائة األيام هذه أثناء
أيًضا والفاتحون — الناس يزال وال َمعبََده، ويَحُرُسون مقاَمه يقومون اٍن ُكهَّ سوى وراءَه

إله. مثَل ِضفافه عىل يَعبدونه —
وترى الرَّاِجي، الخائف نََظَر األرزاق م ُمَقسَّ هو الذي الفيضان إىل املرصيون ويَنُظر
أنثى أو ذكًرا َوْضِعها عن التسِع الَحْمل أشهر يف نفَسها تَُساِئل التي كاألم — املرصيني

هداية. غري عىل مىش سكع: 1



النيل

القادم. الفيضان ارتفاع مقداَر ليعرفوا واملهندسني والكهنة والَجْفر الفأل إىل يَرِجعون —
الصباح يف يَِزنوها أن عىل ار فخَّ من قطعًة الليل لَطَراء يَعِرضون األقباط رهباُن وكان
اقرتاَن يَحسبون مون املنجِّ وكان الفيضان، قوَة الوزن َفرِق من ويستخرجوا املساء ويف
باللون النهر اصطباغ أن يََرْون الوسطى القرون يف العرب وكان ذلك، إىل وصوًال السياراِت
النيل َجرِّ إىل يؤدي األمطار كفاية عدم ألن وذلك الضعيف؛ الفيضان عىل دليٌل األخرض

منها. يأتي التي البحريات أعشاب جميَع
مقداَر وأُسوان القاهرة يف املهندسني فريَق ساعٍة كلِّ يف الكهربا أمواُج تُعِلم واليوم
تَقِيض الكمال من درجًة بمَرص األماكن من كثرٍي يف الريِّ فنُّ بََلَغ وقد النيل. ارتفاع
ووجه يَِصُل الذي املاء مقداِر حساُب يوٍم كلِّ يف معه يَسُهل ما القوائم من فرتى بالَعَجب،
النيل، مقاييس من لديهم ما مع والعرب والرومان الفراعنة يجهله كان وما توزيعه
الَعْجز من َوَجْدناهم القادم الفيضان مقدار عن الريِّ مهنديس أقدَر سألنا ما إذا ولكننا
عىل يُنِْشئون السنني ألوف منذ كانوا الذين السكان أقدم معه يفوقون ال ما الجواب عن
األوىل. بالساقية املاء ورفَع امِلْحراث َجرَّ من أوَل كانوا والذين األسداد، أوَل النهر ِضفاف
نَعِرف كنا وإن نُبِرص كما وقوعه قبل الفيضاَن يُبِرصون جهلهم مع القدماء وكان
يف انصبابه دون وتَُحول النيل تَدَحر الشمال ريح إن يونانية نظريٌة وتقول مصَدره،
البحر، من يأتي النيل وإن األرض، بُقرص يُِحيط البحر إن أخرى نظريٌة وتقول البحر،
ِهريُوُدوتس ُ ويَهَزأ البعيدة. العالية الجبال ثلوج من يأتي النيل إن ثالثة نظريٌة وتقول
َوَضح يف الطبيعة «تُلِغز قوله: فمن ذلك، من خريٌ هو بما يجيء أن غري من ذلك بجميع

ِحَجابَها.» يَهِتك أحًدا تَدََع أن دون من النهار
الَحبََشة، جبال عىل يَتََكرسَّ أنه مع خفيٍّا املوسمية الرياح ِرسُّ يظلُّ — أيًضا — واليوم
سحاب، من تَْحِملُه ما حساب عىل مقدًما يَْقِدر أحَد وال الرياح، هذه قوة يَعِرف أََحَد وال
الذي الفيضان قوة حساب عىل وال إثيوبية، عىل تَنِزل التي األمطار مقدار حساب عىل وال

والعطربة. األزرق النيَل يعتور
الفراعنة كان ما وهذا وصوله، عند ونُوزِّعه الفيضان نَِقيس أن نستطيع ذلك ومع
الفيضان يبلغ أن تُسأَل اآللهة وكانت الفيضان، ارتفاُع يَُقاُس وكان مىض. فيما يصنعونه
امليالد قبل مَرص جاَب الذي هريودوتَس طويل، بزمٍن ِهريُوُدوتَس قبل ذراًعا عرشَة ستَّ

قرون. بخمسة
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ويَُلخِّص ولًدا، عَرش بستَة الفاتيكان يف املوجوُد الشهريُ األلَحى النيِل تمثاُل أحيط ولذا
ذراًعا، عرشَة باثنتْي املجاعُة «تكون فيقول: إيجاٍز من الرومان عن ُعِرف بما ذلك بليني
السالمُة وتكون ذراًعا، عرشَة بأربَع ُة امَلَرسَّ وتكون ذراًعا، عرشَة بثالَث الكفاية وتكون
العميقة الدينية روُحه وتتجىلَّ ذراًعا.» عرشَة بستَّ َعة السَّ وتكون ذراًعا، عرشَة بخمَس
هذا أن يُثِبت ِفْرَسالُوَس2 عام يف النيل مياه انخفاض إن قوَله: ذلك إىل يُِضيف حينما
يف األنهار أن لو يَحُدث وماذا بُونِبيي! َقتِْل بسبب نفوٍر من ساوره ما إظهاَر أراد النهر

أوروبة؟ سياسة يف تََدخلت الحارض العرص
من والقاهرِة أُسواَن بني ُوِجَد وما يظهر، كما األزمنة أقدم إىل الحساباُت وتَرِجع
ُرخاميٍة بٍرئ شكُل املقريزي، العربي الِحدِّيث رواية عىل له كان فقد للنيل عرشيَن مقاييَس
اليوم يف الجمهور فكان أنثى، واآلخر ذََكٌر أحُدهما نَُحاٍس من ان نَْرسَ ُفوَهتها عىل قائٍم
خرج فإذا للبرئ، والكاهِن فرعوَن فتح عند للنَّْرس صفرٍي أوَل يَرُصد الفيضان من األول
الذي الحبِّ ثمَن امللُك وزاد الفيضان غزارة عىل دليًال ذلك ُعدَّ النرس ذََكر من األول الصفريُ

العملية! وروحهم الديني الفراعنِة َوْجِد فيَاَالتِّحاد يُبذَر، لم
ح ويُرصِّ الطُّغاة، عهد ويف زمٍن بعد طبيعيٍّا أمًرا النيل قياَس الجغرافيون ويجد
مقداَر بها يعلم الذي للفالح النيل مقاييس من أفيد يشءَ ال بأنه قيَرص زمن يف اسرتَابُون
من أفيُد يشءَ ال وبأنه واألسداد، للَقنَوات ِخَره يَدَّ أن يَِجُب وما املاء، من عليه يعتمد ما
الفيضان، بزيادة فتَِزيُدها الرضائب فرض يف عليها تعتمد التي للحكومة النيل مقاييس
فيَدُعوها سنة ألفْي بعد بونابارت الجنرال مع النيل ِضفاف عىل واقٌف وهو ِجرياُر ويراها
عليه تَْقدر الحكومة كانت لشَما املقدسة «الذخائر ب بريءٍ تََهكُّم من عرصه عن أُِثَر بما

عاليٍة.» رضائَب إىل وصوًال الفيضان مستوى عالمِة رفع من
، قمريٍّ قرن ونصف قمريٍّا قرنًا عَرش ثالثَة منذ النيل فيضانات ارتفاع تواريخ ونَْعَلم
عَرش الرابَع القرن يف العرب علماء لنا يَُقْل ولم أنباء، من أوروبة تواريخ يف مما بأوثَق
بيد مصادَرهم، لنا يَذُْكروا ولم املتقدمة، الستة القرون أرقاِم إىل اهتدوا كيف امليالد من
القرون بأرقاِم مقابلٍة من نأتيه وما الكثريين العلماء هؤالء جداول بساطة من نراه ما أن

اإلطالق. عىل التامة األرقام تلك صحَة نعتقد أن لنا يُِجيُز القادمة

امليالد. بعد ٤٨ سنة بونبي عىل قيرص انترص وفيها اليونان، بالد من فرسالوس: 2
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تلك جميع وعن ،١٩٣٥ سنة حتى األرقام تُعِوْزنا لم ٦٢٢ سنة يف النبيِّ هجرة ومنذ
سنة. ١١٣٢ ملدة الفيضانات ارتفاع نَعِرف ونحن سنة، ١٩٢ ملدِة إال القرون،

ويَُدلُّ آذانَنَا ذلك رنني ويَقَرع َصَلَواتهم، يف الكهنة يرتنَّم كما بأرقامها القوائُم وتَِطنُّ
ويف ذراًعا، ١١٫٥١ األول القرن يف هكذا: بالقرون األدنى للمستوى املتوسط املعدَّل عىل
للمستوى املتوسط املعدَّل عىل ويدلُّ .١٣٫٩٠ عَرش الثالَث القرن ويف ،١٢٫٥٢ التاسع القرن
الثالَث القرن ويف ،١٨٫٢١ التاسع القرن ويف ،١٧٫٥ األول القرن يف هكذا: بالقرون األعىل
والعربية والصليبية واليهودية واإلسكندرية البزنطية األرقام هذه وَخْلف ،١٩٫٣١ عَرش
النيل طول عىل والُفنُْدقيُّون واألثَريون والَكَراِدلة واألباطرة والُقوَّاد الخلفاء يمرُّ والَفَرنجية
جزيرتهم مصانُع لتستقلَّ وعبَُّدوه باألسداد النهَر قهروا الذين اإلنكليز وصوِل حتى

بعدئذ. تَْكساس من َمنِْشسِرت يف يًستعمل الذي القطن يَِرُد فال البعيدة
كان وإذ التاريخ، أعماق من الحقائق إحدى تَبُدو ذلك الحوادث َرْقص خالل ومن
يهم وقاصِّ العرب جغرافيِّي جداول من يُْستَْخَرج فإنه القرون مع النيل طول عىل يَُشْعبَذ
ألف يف وأدناها املياه أعىل بني يقابَل أن أمكن أنه فبما معارفنا، تاريخ يف فريد أمٌر تلك
أماكَن أربعة يف ِغْريَن من سنة كلِّ يف النيل يأتيه ما يَُقاَس أن أيًضا أمَكن سنة وثالثمائة
مرتًا عَرش الثانَي والقرن الثاني القرن بني ارتفعت قد فاألرض والقاهرة. أسوان بني واقعٍة
حساباٍت ويف واحًدا، مرتًا — سنة ٧٧٠ يف أي — ذلك بعد ارتفعت كما سنتيمرتًا وثالثني

األخرية. ٥٧٠ ال السنوات يف َوَقَع املرت هذا ارتفاع أن ُرئِي أخرى
نور إلينا يَِصَل أن قبل انقضائها من بدَّ ال التي السنني ألوف عن نَُحدِّث وحينما
يف امُلْستَحاثات3 علماء يَبَْحث عندما نَِتيه كما األرقام من بحٍر يف نَِتيه البعيدة الشموس
وامَلَراقب العدديَّة واألنساُب الطَّيِْفيُّ فالنور السنني، ألوف مئاِت يف ويَُخوُضون األرض ِقَدم

برش. قلب عىل يَخُطر ال ما امُلَدد من تُِثري أموٌر والجماجم
اإلمرباطور َدَخَل َخَلْت سنة ٧٧٠ ومنذ الذهن، يَتََصوره مما سنة ٧٧٠ مدة ولكن
الطليان من وقساوسٍة األملان من بأمراءَ محاًطا َحْرٍب بعد البابا مصالًحا ميالَن بارباروس
بآسية نهٍر يف غرًقا مات ثم الواسعة، مشاريَعه يحقق أن وحاول وَحَفَدته، وبأوالده
امللوك من املئات ويتخاصم الوسطى، القرون بعد إيطالية عظمة دور ويجيء الصغرى،

.Paléontologues 3
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سان ويظهر بعض، إبادَة بعُضها ويحاِول أمٌم ع وتَتََجمَّ وبلداٌن، مدٌن وتتنازع واألمراء،
ثم دانتي ويَظَهر األملانية، الُجمهورية ثم الثاني فردريك ويَظَهر نابليون، آُل ثم لويس
الناس ويتعارك بَّابة، الدَّ ثم الفارس حصان ويظَهر ُرودان،5 ثم ِجيُوتُّو4 ويَظَهر ِنيتْشه،
وفيما بمرص، الشعب وزعماء الخلفاء ويتقاتل قرون، سبعة مدَة آرائهم سبيل يف بأوروبة
امللياراِت يَُجرُّ األزرق النيل كان مرٍة سبعمائة الَحبَشة جبال تَصِدم الثَِّقال ُحب السُّ كانت
الواحة هذه ملستوى َرْفًعا النهر ِضفاف عىل ليََضَعها مرة سبعمائة الرباكني ِنثَار من

نَْلمسه. أمٌر وهذا نُْدِركه، أمٌر وهذا واحًدا، مرتًا املاء من العاطلة
العبد إطاعة السبعة؟ القرون هذه يف النيل وادي يف متغرٍي غريَ ثابتًا ظلَّ الذي وما
َحِفَظ الذين أولئك — خزي أو — مجد سبيل يف الصامُت الناس ماليني وموُت لسيده
من واألغنياء األقوياء به قام ما أو — جهوٍد من املفكرون بَذََله وما أسماءَهم، التاريخ
عليه كان كما بائًسا الَعيْش من السبعة القرون نهاية يف الفالَح يمنع لم — مضارباٍت
أرٍض عىل سنة آالف خمسة منذ يعيش كان الفالح ولكن األوَّلِني، الفراعنة عهد يف أجداده

أمتار. سبعَة الحارضة األرض من أسفَل
— البُداءة منذ — والنيل الذهن، كنوَز ويَْرُكم يَِزيد يفتأ لم موهوٍب كفاتح والنيُل
التي األرض كانت وإذا انقطاع. بال عامَله ع ويوسِّ لَشيْبَتِه الرضورية الخصيبَة املوادَّ يجمع
املحصول رسعة من هذا إليه يؤدِّي فيما ففكِّروا مرتًا عَرش اثنا عمُقه ِغْريَنًا الفالح يَحُرثُها

وكثرته.
من تأخذ ال التي البعيدة األرايض من أعىل نفَسها النيل ِضفاف ترى السبب ولذلك
عرض عىل — أيًضا — الِخْصب ف ويَتََوقَّ القريبة، األرايض تََعافه الذي القسم غريَ الِغْرين
يكون االنحدار ويكاد املخزون، الِغْرين َقلَّ كثريًا االنحداُر هذا كان وكلما وانحداره، النهر
األرض ارتفاع معدَّل ويظلُّ والقاهرة، أُسوان بني كيلومرتات عرشة كل يف واحًدا مرتًا

القرون. غضون يف حاله عىل الدنيا ومَرص العليا مرص يف التدريجي
تُْخِصب والطبيعة بإحكام، عطاياها ع توزِّ — محلٍّ كل يف كما — هنا والطبيعة
والغرين الشمَس تَدَُع والطبيعة املطر، من العاطلِة الواحة هذه أرَض الَحبََشة بغرين

.(١٢٦٦–١٣٣٦) لدانتي وصديق فلورنيس مصور جيوتو: 4

.(١٨٤٠–١٩١٧) فرنيس ات نحَّ رودان: 5
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بال محصوًال أعطى القادم الفيضاُن َشِمله ما إذا والحقل مكان، كلِّ يف يَنُْفذان الجديد
عىل ويساعد الالقحة املوادَّ يَُحلُّ الغرين ألن وذلك يَِطيب؛ ينفكُّ ال َحصاًدا أوجب ِمْحراث،
َسَماٍد إىل ل تتحوَّ بأن هذا الطبيعة عمل عىل تُِعني التاريخ حوادث إن حتى النبات، نُُموِّ

الرتاب. بذلك املبنيَّة والبيوت والقرى املدن أطالُل
أجداده كان أطيانًا اإلنسان من وتَنِزع أيًضا الغرب يف ليبية صحراءُ تَكِسب ذلك ومع
عىل النيل بِضفاف املستقرَّ اإلنساَن يَحِمل واملاء الرتاب تنازَع تُبِرص وهكذا يزرعونها.

. الريِّ أمر يف التفكري إىل لإلنسان حافزًة الطبيعَة تَِجُد وهكذا التأمل،
عهد إىل تعود تَْقِنيٍَة أوَل أن غري النيل، وادي يف الزراعة أوائل إىل الريُّ يرجع أجل،
حفر عىل الحرب أَرسى — امليالد قبل ٢٠٠٠ سنة حوايل — َحَمل الذي سيزوسرتيس

ِحصان. عىل أو بَعَربٍَة فيه يُطاف ال بلٌد ألنها مَرص؛ من هريودوتس ع تََوجَّ وقد َع، الرتُّ
تسري الذي البلد هذا ُدُروَب األسداد غدت فقد الحارض، الوقت يف ممكٌن والطواف
الوادي هذا طرق هي للريِّ املالئمة األسداَد أن يف السائح يَُشكُّ فال بسهولٍة السيارات فيه

الثمني. الضيق
النهر مجرى يف مستعمًال األحواض— بواسطة الري أي — الفراعنة أسلوب يزال وال
أي — الشمايل العرض من والعرشين السابعة الدرجة جاوزت فإذا أسيوط، قبل الفوقاني
ومما األسداد. تَضَمنُه دائم ريٍّ إىل احتياًجا أبرصَت — القطن زراعة ِمنطقة بدء بلغَت إذا
والخلفاء؛ الفراعنة عهد يف الكمال من درجة بََلَغ الَقنَوات وَحْفر األسداد فنَّ أن فيه ريب ال
كبرية بحريٍة غريَ تَْظَهر لم التي مَرص َوَسط يف كُجُزر تَْربُُز كانت والقرى املدن ألن وذلك
املاءَ األحواُض تَخُزن واليوم الغاية، إىل قليًال الُجَزيِّرات تلك عدد تََرى واليوم الصيف، يف
فمقداًرا مقداًرا تنحدر أحواٍض إىل املاء هذا يجري ثم يوًما، أربعني وتحفظه الِغْريَنِيَّ

سلسلٌة. منها فتتألَّف
مرتين بني ما الُعلُوِّ من بعٍض عن األحواض هذه بعَض تفصل التي الحواجُز وتبلغ
وضع َوْفَق ومرتين سنتيمرتًا خمسني بني عمُقها يرتجح حقوٍل يف املاءَ فتُمِسك أمتار وثالثة
سبتمرب، شهر وآخر أغسطس شهر منتصف بني األحواض تلك يف املاء ويبقى األرض،
أو برجله الحواجز َخْرق من الحايفَ الفالَح به يمنعون ما اليَقظة من الجنود ويكون
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املصارف7 خزائن تُْحَرس كما أو ميالَن حوَل 6 امَلَرازِّ مياه تُْرَقب كما وذلك بها، هدمها
من يكون الفالح أن بيد املاء، لصوص عىل للحكم خاصٌة محكمة وهنالك املدن. يف الكربى

الغالب. يف الجنديِّ من أكثَر هللا بفضل االنتباه

أسيوط. خزان

ذلك يف وهم ذلك، عىل َقَدروا ما املاء من بالقرب االستقرار يف يسعون الناس وجميع
الذي ألن وذلك ُمْرغيًا؛ منه ليُستََقى يُثَقب حينما الِجَعة برميل عىل يتهافتون الذين كاألملان
يستطيع حني عىل األحمَر»، «املاء يُحَرم الصحراء حدود من قريبًا النيل من بعيًدا يكون

محصولني. ويناَل بالساقية حقله يَْسِقَي أن ة فَّ الضِّ من بالقرب يَبذُر من
بعد اليوم ويف النيل، منبع وعند ألربت، بحرية غابات ويف أيًضا، ألٍم سبُب وامللُح
وِحَراٍب لطرائَد ثمنًا األقزام ليأخذَه بأيديهنَّ األرض فوق من امللَح الزِّنجيات تَجُرف اليوم،

األرز. منبت وهو املرزة، جمع املراز: 6
البنوك. املصارف: 7
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ماءٍ ُسُمط من األرض تحت فما َمِشيبه، يف يُزِعجه شبابه يف النيَل يُعِوز ما ولكن ٍة، حادَّ
وتُمِسك وامِلشِمش، الُجميز أشجاَر — حديثًا — ويُهِلك الصايف الَقنََوات ماء إىل امللح فيُدِخل
األطياَن يُِعني األرض تحت الواقَع النيل ِسماَط تََرى ذلك ومع كذلك، ملًحا النيل أسداُد

ناعورٍة. ألَف خمسني من وأكثَر أرتوازية، برئ ألف نحَو فيُِمدُّ الَهَرم حني الحياة عىل
من يُصِدره فما ريب، ال أساطريَ يُثِري الغريب الوجه ذلك عىل رزَقه يَضَمن بلًدا وإن
سعيد؟ غريَ سماء صفاءٍ مع أمُره هذا بلٌد يكون وهل وَوفر. َفيٍْض ِنْربَ منه فيجعل كثري بُرٍّ
لكيال بالرمل مَرص تراب يُخَلط أن عَرش الثامَن القرن يف الجغرافية علماء أحُد ويَنَصح
تَِلُد ما النسل قوة من هم مَرص يف اإلناث إن الجغرايف هذا قاله ومما الِخْصب، كثريَ يكون

تقريبًا. مرة كلِّ يف توأًما معه املرأُة تَِلد وما العام يف مرتني معه األنعاُم
امليالد، قبل الخامس القرن يف الكهنة عند الِبْرش هذا مثَل الحظ ِهريوُدوتَس أن ويلوح
عاطلٌة اليونان بالد أن «بما له: قالوا حينما يبتسمون الكهنة هؤالء كان أن املحتمل ومن
واسمْع عليكم.» مطًرا إلُهكم يُنِْزل لم إذا جوًعا تموتوا أن املمكن من صار يَْرِويها نهر من
مما بأسهَل الحارض الوقت يف األرض ثمراِت تنالون — املاكرون أيها — «وأنتم جوابه:
ما دام إذا ولكن امِلْحراث، حتى تستعملوا أن غري من أي الناس؛ من سواكم به يناله
يَُصاب أفال األخرية التسعة القرون يف يقع أخذ كما الدلتا أرض ارتفاع من يل وه أثبتمُّ

فائًضا؟» مجراه من الخروج عن النيُل ينقطع يوم باملجاعة أبناؤكم
الذي العاِلم وضيُفهم أمون َكَهنَة تحادث حني َمنِْفيس معبِد حديقِة يف َوَقَع وهذا

. دينيٍّ وَزْهو قوميٍّ غرور عن فيزايدهم بزوَس8 يُؤِمن كان

أيًضا. جوبيرت يُسمى وهو األساطري، يف جاء كما اإلغريق لدى وسيدها اآللهة أبو هو زوس: 8
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األخرية الثالثني السنني ويف ذلك، معنى عن النهر ثنا وسيحدِّ مقهوًرا، العنرص تََرى اليوم
األلفي الري نظاَم التحتانيِّ النهر مجرى يف أخرى أربعة أسداٌد ل وتَُحوِّ أُسواَن سد يَُحوِّل
ع يوزَّ َقنََواٍت نظاَم قطٍن منطقة إىل حبوٍب ِمنطقة تحويُل ويُوِجُب األوىل، للمرة املرصي
أراٍض إخصاب يف ذلك مع ويُْسَعى الدوام، عىل البلد به يُْسَقى توزيًعا كلِّه العام يف املاء به

الصحراء. حدود عند واقعٍة بعيدٍة
هو األمرين وأوُل االختالف، أشدَّ مختلفني أمرين عن العرصيُّ الفنُّ يُسِفر وهكذا
األزمنة أقدم منذ َفِتئَ ما فيضاٌن أحواٍض يف يُْحبَس بأن وذلك الطبيعة، ُقَوى إحدى تعبيد
ويُحَرم مقتصًدا، رزينًا كائنًا مغامٍر من ويُْجَعُل يَنْزِوي، حتى صيف كلِّ يف ُمَصاِوًال ينترش
يُعَطى، كان ما عىل زيادًة القطن أطنان من مالينَي بضعَة ليُعَطى مؤثًرا منظًرا العاَلُم
شعوذٍة غريَ َوَقَع ما وليس ذلك، َقبْل األمر هو كما الجميَع يَكفي القطن مقدار وكان
إىل األمريكيني أيدي من القطن بها يَُمرُّ ُخْدَعٍة غريَ أخرى، إىل يٍد من املحصول بها ينتقل

األنُْغلومرصيني. يد
َدْحٌر أي أُذٌُن؛ بمثله تَسَمع لم فاِوْسِتيٌّ ُجْهٌد — التحقيق َرْهُن وهو — الثاني واألمُر
األسداد هذه عىل تَُمنُّ التي هي القطن زراعُة وليست سنة، بعد سنًة الصحراء لحدود
مربع كيلومرت آالف ثالثة عىل يَِزيد ما ادِهيَمام1 عن ذلك ُ ينشأ وإنما ، الفلسفيِّ باملعنى

ان.2 ِتيسَّ ِمساحة عىل يَِزيد ما أي الصحراوية؛ األرض من

الخرضة. شدة من السواد إىل يرضب اخرضاًرا اخرضَّ مدهامة: وهي مدهام فهو ادهيماًما يدهام ادهام 1
سويرسة. كنتوتات من تيسان: 2



النيل

من مربع كيلومرت ٢٢٠٠٠ هو الحارض الوقت يف املزروَع أن تَِجْد األرقام إىل وانُظْر
كيلومرت ٣٠٠٠ وأن قريبًا، سيُزَرع مربع كيلومرت ٨٠٠٠ وأن مربع، كيلومرت ٣٠٠٠٠
الحدُّ بُلَِغ عاًما ثالثون انقىض ما فإذا العليا، مَرص يف الجديد الريِّ منطقة من هي مربع
الحني ذلك يف السكان من بََلَغت قد تكون مَرص ولكن بمَرص، للزراعة األرايضالصالحة من
تُْزَرع التي األرايض من املائة يف سبعون يُْعِطي واآلن املاليني. من ٢٠ وال ١٨ ال بني ما
يف األحواض مقتىض َوْفَق الريِّ نظاُم ويَُطبَُّق سنويٍّا، محاصيَل ثالثَة أو محصولني بمَرص
النيل مجرى من األول النصف يف أي املايض؛ يف كما أسيوط قبل الفوقانيِّ النهر مجرى
إىل النظر بعد وذلك فقط، للِفالحة الصالحة األرايض مجموع من الرُّبْع عىل أي بمَرص؛

الوادي. ِضيِق
النيل يكون — وأغسطس فرباير بني — الصيف ففي املاء، يأتي أين من ولنذكر
يجيء ما ويهبط الِعْبءَ، محتِمًال املاء من املائة يف بثمانني فيأتي القوِة، بالَغ األبيض
الفيضان زمن حلَّ فإذا السنني، بعض يف املاء من املائة يف خمسة إىل األزرق النيل به
هكذا: عادًة املاء انخفاِض سنواُت فتَُصنَُّف ذلك مع تقريبيٌة واألرقام تقريبًا. النسبة ُقِلبَت
٤١ بني أسوان خزَّان من يَُمرُّ الذي املاء مقداُر ويرتجح ،(١٨٩٩–١٩١٥ ،١٧٨١–١٧٩٧)
كسنة سيئة سنٌة ألسفرت أسوان خزَّاُن ولوال مكعب. مرت مليار و١٣٨ مكعب مرت مليار
السنة. تلك يف ُّ الرضُّ أصابه الذي هو وحَده القطن ومحصوُل مَرص، يف مجاعٍة عن ١٩١٣
وقد ملرص، ًدا مهدِّ األعىل النيل يف إنشاُؤه يَُرى ا َسدٍّ األقل عىل ْلم السَّ أيام يف تُبِرص وال
مَرص وإماتِة الُكَوى إغالق عىل إنكلرتة قدرُة تُزَعم التي األساطري من أن آخَر جزءٍ يف أثبتنا
أن الحرب حال يف األسداَد يُمِكن ما التغريُّ من هي الفيضانات أن نَِجُد ذلك ومع جوًعا،
َسدُّ يَحِبُسها التي املياه مستوى يُْرَفَع أن السهل ومن اإلنكليز، بيِد ضغٍط أداَة به تكون
معدَّل أن وبما ب. مكعَّ مٍرت ملياراِت خمسُة بذلك فتُمَسَك واحًدا، مرتًا األعىل ألِربت بحرية
عنها تكلَّْمنا التي القناة إنشاء َوَجَب مكعب مٍرت ملياَر عَرش ثمانيَة املناقع يف املاء َضياع

يوًما. وخمسني خمسٍة يف أُسوان إىل ألربت بحرية من املاء يَِصُل الحال هذه ففي آنًفا،
ُقبَيَْل الفوقانيِّ النهر مجرى يف يُقام الذي األولياء جبل َخزَّان شأن من إن ويقال
منذ إنشائه مرشوُع ُرِسَم الذي السدِّ شأن ومن الطوفان، َخَطَر مَرص يَِقَي أن الخرطوم
أي ألربت؛ بحريُة تُْمِسك مما أكثَر املاء من يُْمِسك أن طانة بحرية يف سنًة عرشَة خمَس
حني عىل الجزيرة قطَن منها ملياراٍت ثالثُة فتَسِقي مكعب مرت مليارات سبعَة يُْمِسك
فهنالك الكوارث، ذواِت السنني يف املاء من يُنْتََظر ال ِلَما احتياًطا ملياراٍت أربعُة يَبَقى

396



الخامس الفصل

تَنَْصبُّ التي األزرق النيل مياه ألن وذلك ماءٍ؛ َقْطَرَة مرص تَْخَرسَ أن غري من الحوُض غ يُفرَّ
بعيدة بمسافٍة طانة بحرية بعد التحتانيِّ املجرى يف ع تَتََجمَّ بالخرطوم األبيض النيل يف

والسودان. الَحبََشة بني الحدِّ وعند
والصيف؛ والشتاء الفيضان الثالثة، مَرص مواسِم بني من والصيف الفيضان ويَتََطابَق
تكون حني سبتمرب أول يف غايتَه يَبلُغ — يونيو يف يبدأ كان وإن — الفيضان ألن وذلك
الصيف، َفَها َجفَّ التي األرض يف كافيًا ماءً الَقنَواُت تَُصبُّ وحني مملوءًة العليا مَرص أحواُض
الفجر من الناعورُة وتَسِقي هزيلة، شتويًة َغلًَّة فيُعِطي للِبذَار ا ُمَعدٍّ األرض بعض يَْغُدو ثم
تََرى وهكذا ِشَماٍل،3 آِخر ويُْؤَخذ الَحَصاد وقت يَِحلُّ عندما أبريل يف األرض من بار ما

املائة. يف ١٤٠ مزروعًة مَرص أرَض
هي النيل فوق والشمُس األهواء، ذو اإلله هو والنيل الزراعة، يَُعنيِّ الذي هو والنيل
ستة يف أكله يُؤتِي واألرز كثري، ماءٍ إىل يحتاج واألَُرزُّ قليٌل، واألَُرزُّ األرزاق، م امُلَقسِّ اإلله
ِرًوى.4 عرشَة ثمانَي إىل يحتاج الذي السكر قصب لَسْقي ات بامِلَضخَّ املاء ويُرَفع أشهر،
يف يشء بكلِّ ى يَُضحَّ الذي الذهبيَّ العجَل يَُعدُّ بَاٍت َرشَ عرش غريَ يتطلب ال القطن أن ومع

سبيله.
ما ملاشيته الِربِْسيم من يَزَرع وهو بنفسه، سقيَه يستطيع ما غريَ الفالُح يَزَرع وال
ا، وُخَرضً وذَُرًة وفوًال بََصًال يَزَرع وهو السنة، يف مراٍت ستَّ ه يَُحشُّ وما مراٍت ثمانَي يَسِقيه
ما أبريل شهر يف ليعطيه فقط مراٍت ثالَث ويَسِقيه أكتوبر شهر يف الِغْريَن يف يَبذُُره وبُرٍّا

وأوالده. هو الُخبِْز من إليه يحتاج
مثَل أسيوط، قبل الفوقانيِّ املجرى عىل الواقعة الضيقة األرض تلك يف النيل، ويُنِبت
ما ثلُث ص ويُخصَّ بعينها، والنواعري األحواض بفضل الفراعنة عهد يف كانت التي الحبوب
بصل أقلُّ ويَنبُت األسداد، عىل يشءٍ كلُّ ويتوقَّف للقطن، أراٍض من والقاهرة أسيوط بني

أسوان. مهنديس بإرشاف للفالح
ارتفاع عن العليا مرص يف القطن زراعُة أسفرت أن أسوان خزان إنشاء نتائج ومن
فصار السكان كثافة اشتدَّت وأن مربع، كيلومرت لكل جنيه ١٨٠٠ بنحو األرض قيمة

الحاصد. عليها يقبض الزرع من قبضة كل الشمال: 3
معلوم. هو كما الشبع حتى الرشب وهو الري، هو الروى: 4
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كانت وأن آخر، مكان أيِّ يف ما عىل زيادًة الناس من مائٍة عىل يشتمل مربع كيلومرت كلُّ
إىل جنيهني أرض ِقطعِة كلِّ ثََمن ارتفاع ويؤدِّي األرض، خواصِّ َحَسب عىل الزيادة هذه
من كيلومرت أربعمائة مسافة عىل أسواَن َخزَّان أثُر يبدو وهكذا إضافية. أُرسة تأسيس

. التحتانيِّ املجرى
منذ يَحُدث ومما الفيضانات. غزارة من الخوُف هو األسداد إقامة نتائج أطَرف ومن
ولكن ، الحدَّ الفيضانات تُجاِوز أن — األحيان بعض ويف — األيام هذه حتى الفراعنة عهد
ا. جدٍّ قويٍّا الفيضان تجعل أن اآللهة يَْدُعون معه الناس ينفكُّ ال ما النُّْدَرة من هو هذا
العنرص َقَهَر الذي الجيَل ترى ثم ومن ؛ السدِّ خراب إىل الفيضان يؤدَي أن يُْخَىش واليوم

الثورة. يخاف الذي كالطاغية هذا يف فهو بَنَى، ما انهداَم يخاف
ُعون يتوجَّ املالكني ِكبَار تََرى الذهب إىل وتعطًُّشا بُْخًال اإلنسان يزيد الِغنَى أن وكما
يَُوكِّد القاهرة يف الباشا وترى بأرسها، أشهًرا يعانونها أجداُدهم كان املاء يف قلٍة من دوًما
وصوًال يحتمل، ما عىل أَلِربت بحرية وسدِّ طانة، وبحرية الخرطوم َسدَّي إنشاء رضورة
يَلُوح يشءَ وال ومائه، للغنيِّ تابٌع — ناحيته من — والفقري ديروط. يف ُقْطنه ازدهار إىل

.١٩٠٠ سنة يف أُسوان َسدِّ َشيْد عن نشأت التي الري ثورة منذ كافيًا
العظيم العمل يف الفوىض ببَذْر ون يَتََلهَّ العفاريت ِصغار من أنواًعا تبرص ذلك ومع
يَحلُم والذي األسداد إقامة يف برضائبه أسَهم الذي — الزارع لدى أنَّ وذلك أُِتمَّ؛ الذي
لوروده الِغْريَن من خاٍل املحجوز فاملاء للشكوى؛ كثرية أسبابًا — لقطنه فلكيٍَّة بأثماٍن
بها يَبَقى التي من أقلَّ ًة ُمدَّ حقوله يف يَبَقى وهو الصيف، فصل حتى األبيض النيل من
من يُتََخلَّص كيف ذلك ومع محصول، قليَل ويُعِطي ذخريٍة قليَل يرتك وهو األحواض، ماء
جانبُها. يُْؤَمن وال غاليًا ثمنًا ات امِلَضخَّ وتَُكلِّف السنة؟ جميع يف يَِرُد الذي املاء هذا زيادة
ألن وذلك الَغمُّ؛ عليه استحوذ فقد الزارع، ذلك عند امُليَاِوم5 املزارع هذا وأما الفالح، وأما
األوىل للمرة السماد استعمال عىل تُْكِرهه املعِدنية األبيض النيل مياه به تأتي الذي امللح

السنني. ألوف منذ
صار أن بعد الخارج من الحبوب استرياد إىل القديم الدنيا ِنربُ يُْضَطرُّ ماذا؟ ثم
أنه غري واسعة، أهداٌف له أجل، استقالله. حساب عىل بذلك ويغتني إليه، القطَن يُْصِدر

باأليام. عامله ياومه: 5
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والفكر العمل بني الفرِق هذا مثَل أبرص قد غوته وكان الداخيل، بالهدوء يتمتَّع ال عاد
يحدِّد.» ولكنه يُْلِهم، والعمل يعطِّل، ولكنه ع، يوسِّ «الفكر فقال:

فدان فإن جنيًها عَرش بثمانيَة يأتي أسيوط قبل الفوقانيِّ املجرى يف الفدان كان وإذا
ما ويَِزيد جنيًها، وعرشين ثمانيٍة حتى يؤدِّي أسيوط بعد التحتاني املجرى يف القطن
بالحرشات البلد ويُسَرتُ الحياة، ُة َمَرسَّ تَكثُر وال السكان، ويزَخر الكبري، الدَّفرت يف للزارع
فتَُعدُّ جديدة أمراٌض وتَظَهر الَجَفاف، مع يٍّا ِصحِّ كان أن بعد املاء اتصاُل إليها يَُؤدِّي التي
زيادَة «ال عاٍل: بصوٍت الناُس ويقول مَرص، جوائح من ع امُلَوسَّ النيَل ترافق التي الِبْلهارزيا

ماء!» زيادة ال أسداد!
والتي أجداده، من إليه انتقلت التي الساقية إىل — الُخَطى متَِّزن — الفالح ويعود
دوالب ويداوم رويًدا، رويًدا تنترش التي ات امِلَضخَّ غري بها يستبدل أن مهندٌس يَْسِطع لم
الذي كالِحصان بسيًطا ُمتَِّئًدا الِبيتُونيَّة األسداد من بالقرب الدوران عىل الخشبيُّ الفراعنة

السيارة. بجانب يَُجول
آلهِة رسوال أي والعويل؛ اخ الرصُّ صوتان: مَرص ويَُسوُد 6، ويَِرصُّ الدوالب ويدور
ِوشاحه وفوَق النهر فوَق وتََرى املايض، يف كما والنيل الشمس أوجدتهما اللذان مَرص
ما إذا وهو 7، وليَِغقَّ ثانيًة ليحلِّق ويَِقف ويَهِبط يحلِّق ْقَر، الصَّ ترى ُهوُروَس، األخرض،
اإللهي، ه َجدُّ هو َحوَله يَُحوم الذي الحجريَّ ُهوُروَس أن َجِهَل إدفو معبد ساحة عىل َوَقَع
الجوع عن أم الحبِّ عن األسلوب بهذا أفيُعربِّ الزرقاء. السماء خالل من عاليًا نداؤه ويَِرنُّ

الفرح؟ عن أم
هذا النيل ويَعِرف ، خشبيٍّ محوٍر حوَل دوالبها يدور التي الساقية بنواح الجواب له
تلك فوق لها حدَّ ال زيادًة الرصيُف هذا ويزيد بعدها، ومما النوبة بالد من الرصيَف
تَُخوض يُبِرصها ومن ساقيٍة، مائُة أو ساقيًة خمسون وتتساوق بالسكان، الزاخرة األرِض

ُمبَاِريًا. األرض يف يبحث األثريني من فريٌق له يَتََمثَُّل بعيٍد من
وذلك واحًدا؛ مرتًا ولو األرض يف ارتفاع كلَّ الناُس يخىش الضيقة الواحة هذه ويف
وال ماءً السماء من عليه هللا يُنِزل ال الذي البلد هذا يف إليها املاء َرْفِع من عليهم يجب ملا

صوَّت. : َرصَّ 6

صوت. الصقر: غقَّ 7
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وهي ارتفاًعا، أمتار أربعة أو أمتار ثالثة عىل تزيد 8 ُجثًا ترى وال األعىل، إىل فيه املاءَ يُْصِعد
الرقُّ ويبدأ يقهرها، أن َسدٌّ يستطيع وال ذلك، مع اليوميَّ والخبَز اليومية الحياة د تهدِّ
العذاب. هذا من النجاَة حاولوا من كثرة عىل األزمنة أقدم منذ الربدي ويدلنا بالساقية،

أمبو. كوم

يف واقفني عارينْي رجلني الواحد املحلِّ يف فرتى مكان، كلِّ يف الدوالب يُستعمل وال
بعض يف ينتفعان وهما فوقهما، ما إىل به ويقذفان ِليٍف من بوعاءٍ املاء يستخرجان الَوَحل
وهما فوقهما، منه املاء فيَُصبُّ بها الدلو أو الوعاء يُربَط متحركٍة طويلة بخشبٍة األحيان
ثالث نُِصبَت ما فإذا امِلنَْزَفة،9 هي وهذه ف، املجفَّ النيل طني من الثِّْقلة ميزاَن يَتَِّخذان
يف أمتار ثالثة املرتفع الحقل إىل النيل من املاء رفُع أمكَن بعًضا بعضها فوق منازَف

الرتاب. كومة وهي الجثوة، جمع الجثا: 8
بالشادوف. مرص يف يعرف ما وهي املاء، به يستخرج ما املنزفة: 9
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املحرِّك الصبيِّ ومع الدوَّارة الجواميس مع — الناعورة أو — الساقية وتظلُّ قليلٍة، دقائَق
مجموعُة هي وهذه النوبة، بالد يف كما مَرص يف الكالسيَة الري وسيلَة يْزة، الُجمَّ تحت لها

مرص. جميع يف ترنُّ التي األلحان
يحرِّك الذي 10 األغنِّ الصبيِّ غناءُ — األحيان بعض يف — النوَّاَح الرصيَف هذا ويمازج
ال أنه — ذلك مع — الصبي ويعلم ِكييس.» وامأل جامويس، يا «تعاَل بقوله: الجاموسنْي
الشخيصَّ لحنَه األخريُ هذا ويَُضمُّ سيده، كيس يمأل بل ساعات، عَرش بَدَوَرانه كيسه يمأل
وهو — املعلُم يَعَلم فبذلك دورٍة، كلِّ يف َصِفيح من إناءٌ الدوالَب ويقَرع الساقية، لحن إىل

َوَران. الدَّ عن الدُّوالب انقطاع عدَم — بيته يف
م ينغِّ الذي األزيلِّ األمل نشيُد وهي: ألحاٍن، ثالثُة األمكنة ألوف يف تمتزج وهكذا
الصفيح وَقْرُع ، امَلَجرِّ عىل الُقرُفصاء الجالُس أو جاموسيه وراءَ السائر املتبلِّد العبُد به
أنبته قد كان الذي القديم الُجَميْز خشب يُف وَرصِ والحيوان، اإلنسان عمَل للمعلم الضامن
أشجاٍر إلسقاء املاء به يُْستَْخَرج ُدوالب إىل بعدئٍذ ليحوَِّله النيل ة ِضفَّ عىل َخشبيٌّ دوالٌب

جديدٍة. محاصيَل وَحْصِد جديدٍة

واألنف. اللهاة من صوت وهي الُغنَّة، ذو األغن: 10
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وذلك الفراعنة؛ عهد يف موجودة كانت الحياَة لها املاءُ يََهُب التي النباتات جميع أن نعلم
العاَلم يف تََرى وال سنة، آالف ستة منذ نباتَه نعِرف الذي الوحيد الدنيا بلُد هي مَرص ألن
الجفاُف َحِفَظ مكانًا العالم يف ترى وال هنا، َزيَّنَت كما القبوَر فيه التقاليُد َزيَّنَت مكانًا
عصائب بَْسَط عند سيما وال للنبات، نوٍع مائتا ُوِجَدْت القبور ويف هنا، َحِفظ كما ذلك فيه
أيديها يف وتُبِرص ْدر،1 السِّ من رضبًا أو غاًرا املحنَّطة األجسام رءوس عىل وتُبِرص املوميا،
وكان الياسمني، أو النَّْعنع من قالئَد أجيادها حول وتُبِرص األَثْل،3 أو اآلس2 من غصنًا
يُستعَمل النِّيَلج وكان املوت، فراش عىل والنََّضف6 وامُلرُّ والفاِغيَة5 والورُد الَعبَيْثُران4 يُنثَر

الشعر. لُشْقرة امُلَعدِّ امُلرِغي ْجع7 للضَّ تُْستَْعَمل الِحنَّاء وكانِت للصبغ،
وأضف ُصَوٍر، من القبور عىل وما أقواٍت من لألموات يُرتَك ما أَِضْف ذلك وإىل
رائًعا، عرًضا والنباتات الحيوانات ُعِرَضت حيث بالكرنك ور السُّ كذلك البارزَة النقوَش
تََرى ذلك وبني التسع، األسنان ذي زهره مع والربديُّ األكمام ذو ْدر السِّ يَظهر وحيث

النبق. شجر السدر: 1
بالريحان. يعرف شجر اآلس: 2

منها. أعظم أنه إال الطرفاء يشبه شجر األثل: 3
الرائحة. طيِّب نبات العبيثران: 4

الحناء. من أطيب زهًرا فيخرج مقلوبًا يغرس الحناء غصن الفاغية: 5
الربي. الصعرت النضف: 6
للثياب. غاسول الضجع: 7



النيل

املقدَّس اإلِِبيس ويَبدو النعمان، شقائق تحت الطَّيَْطَوى ويعدو ْلَوى،9 والسَّ الهداهد8 ارتياَد
معبٍد يف أولئك َغطس املتفنَِّن ألن وذلك أولئك؛ جميَع الشمس نوُر ويَبَهر الزَّنْبَق، بجانب
الذي النور إىل بصرٍي أثريٍّ عالٍم يُد لتخِرَجها سنة ٣٥٠٠ مروُر فوجب دامس ظالٍم ذي

الحية. كنماذجها منه جاءت قد كانت
ورَقه، ويَنِزعون ُحَزًما، يَقَلعونه الفراعنة عبيد وكان النباتات، تلك أكرم هو والربديُّ
ُسُقًفا عليها ويََضُعون أطواًفا منها ويجعلون ُسوَقه ويَجَمعون ونَِعاًال ِحباًال منه ويَصنعون
ويَُفكر يَعمل أن يمكنه التقويم الحسَن اإلنساَن أن وكما جذوره. تُؤَكل وكانت الغالب، يف
بخواصَّ يحتفظ أن — ويُطِعمه وينقَله اإلنساَن يَْكُسَو أن بعد — الربديَّ يمكن كان مًعا
العصائب هذه كانت متداخلًة دقيقًة عصائَب تَُقطَّع سوقه كانت أن فبعد بالعجب، تقيض
التي كالزوارق الزمان أمواج إىل لتَُسلَّم باملعارف تجهيَزها منتظرًة وتَُلفُّ وتُْدبَق تُطَرق
لوال القديمة القرون وعن مَرص عن نعرف كنا وماذا باملسافرين، مشحونًة النيل مع تسري
سورية إىل امليالد قبل عَرش الحادَي القرن من الربدي لفائُف تُْصَدر وكانت النبات؟ هذا
فيها ل تَُسجَّ التي والقوانني والفلسفة والتاريخ األساطري وكانت رومة، فإىل أثينة إىل ثم

مَرص. إىل ثانيًة فتعود العاَلم ِخالل من البعيدة األمم أنباءَ تَحِمل
يف مما أضيَق والغاِب للمروج مكانًا ترى — هذه الضيقة مَرص واحة يف — واآلن
أحيانًا الريف يف تشاِهد ومما الشجر، غرِس حقَّ تنتحل التي هي وحَدها واملدن املايض،
الورق ذواِت التوت أشجار من قليٌل أو خفيف، حفيٍف ذاُت َطرَفاءُ أو منفردة جميزٌة
ال ما الشجر من تشاهد أي اليشء؛ بعَض املتجففة نْط السَّ أشجار من قليٌل أو الواسع،
ويُنتََفع تُسَقى، أن معه تستحقُّ ما الفائدة من هي وحَدها والنَّْخُل قليل، ماءٍ غري إىل يحتاج
وتُِعني األعىل، النيل يف كما والُحْرص األثاث صنع ويف املنازل بناء يف وخشبها النَّْخل بُخوص
الشتاء، وقت البيوت يف نضجها ويتم الشعب، تغذية عىل والسمر والحمر الصفر ثماُرها
من ويؤكُل أسيوط، حتى السودان من ْوم الدَّ شجر وينترش أوروبة، يف ثَْرى والكمَّ كالتفاح

ثمره. عصارُة حتى وتُرشب فاكهته
بَّار الصُّ املرصي الفالح يأكل الصيف ويف امَلْوز، شجر تجاه الرياح شديدَة مُرص وتُعدُّ
أطراف عىل هو ما الصبَّار من الجمُل ويأكل دونها، من أو الجميلة ْفر الصُّ أزهاره مع

معروف. طائر وهو الهدهد، جمع الهداهد: 8
بالسمانى. يُْعَرف طائر السلوى: 9
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وهل ذلك، الصحراء لحيوان تَصلُح ماءٍ بال النابت الشجر هذا ثمار دامت ما الحقول
لدى الحقَد تَُولِّد التي األموُر أي الطالع؛ وتشابُه والفقُر الحرمان مصدرها صهارٌة بينهما

الغالب؟ يف اإلنسان
ويَنبُت املوتى، به تَُزيَّن كانت الذي الزمن يف كما النيل، َقنََوات يف األزرق ْدر السِّ ويُْزِهر
بني املنعزلة األحواض يف األخرض، الورق فوق أكمامه تَتََفتَّح الذي األبيض، الهندي در السِّ

مَرص. عن املقدس ْدر السِّ توارى وقد األنقاض،
األرض هذه وبََدْت واإلنسان، النبات عاَلم ِل تََحوُّ من أكثَر الحيوان عاَلم َل وتََحوَّ
النهر، وقبل كالنهر هادئًة وديعًة — للصيد وال للغاب فيها مكان ال التي — الضيقة
مجرى كان حني التاريخ، قبل ما أزمنة يف املناقع يف تَكثُر الحيوان وأنواع الطيور وكانت
الفراعنة عهد يف النهَر تَنَعش الحيوانات تلك وكانت صيف، كلِّ يف البحر من يَربَح النيل
من الجنوبي كالقسم َخِطًرا النهَر وتجعل قبوَرهم، الصيد وألواح القنائص تَُزيِّن الذين

الحارض. الوقت يف النوبة بالد
هنالك يَتََقلب ال املاء بقر وصار أبًدا، املرصيِّ النيل من يرشب ال عاد األسد ولكن
ومما أُسواَن. تمساٌح يجاوز أن الطرافة ومن أبًدا، هنالك يَتََمطَّى ال التمساح وأصبح أبًدا،
األمر كان لو كما الَهَلع من فحدث أسواَن يف ماءٍ بقِر آخر أُْصِمَي أن ١٨٢١ سنة يف وقع

التايمس. نهر أو الرين نهر ِضفاف عىل جرى قد
لنا ويَرِوي مرص، يف له قدِّس كما للحيوان قدِّس أن الدنيا من مكان يف يَحُدث ولم
يَْخُزر10 حني وهريودوتس مقدسًة، الحيوانات جميَع يعدُّون هنالك القوم أن هريودوتس
عىل الشعبي أصلها يف ريب ال التي الصور مئات وتدلُّ ذلك، أسباب يبنيِّ ال أنه يذكر
البارزة النقوش أحد يف — ذئبًا وإليك للحيوان. الفالح هذا وحبِّ الفرعوني الفالح مزاج
ِغْزالنًا يحرس وهو ر يزمِّ — آخر بارٍز نقش يف — نمًرا وإليك الداما، لعبة غزاًال يالعب —
األسد ويَُعود فمه، يف نفَسها ألقت إوزًة الضبُع ويقاوم ذراعيْه، بني صغارها حامًال وإوزٍّا
وتُمِسك موسيقيًة، فرقًة والتمساح واألسد والحمار القرد ويؤلِّف مريًضا، ماءٍ بقَر والثعلب
وتُبِرص ِهرٍَّة، هدايا منتظرًة وراءها أََمتُها وتبدو كريس عىل وتجلس زهرًة صغرية فأرٌة
شجرة. عىل قاعٍد ماءٍ بقر نحو طريٌ ويرتفع حراًكا، تُبدي أن غري من يمرُّ ِسنَّْوًرا آساٌد

فيه؟ الحيوان يَُحبُّ ال بلد يف حقوًدا جشًعا شعبًا نتمثَّل أن املناظر بهذه لنا فهل

وتداهى. عينه بمؤخر نظر خزر: 10
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شعره ويَِبيع ابنه رأَس يَحِلق التقيُّ الرجل وكان الخاص، حارُسه حيوان لكل وكان
األرسة َحَلَقت هرٌة ماتت وإذا املقدس، حيوانه يُطِعم حتى الحارس إىل الثمَن ويسلِّم
لإلبيس وكان قربٌ، منهما لكلٍّ وأقيم بََدنها، جميَع األرسة حلقت كلٌب مات وإذا حواجبَها،
عصا إىل هللا حولها التي الحية أن ويلوح محنَّطٌة، وأفاٍع تماسيح وُوجدت خاصة، مقابر

لفرعون. تاًجا مزيِّنًة وتظهر 11، لِّ الصِّ نوع من كانت موىس أماَم
والبعوض، والعقارب والخفافيش األفاعي جنَة لتكون ًة معدَّ الجافة مرص وكانت
بمحرتيف تذكِّرنا التي الهائلة وهيئاتها الطويلة ألسنتها مع الشجر فوق الَحَراِبيُّ وتَقُعد
هزليًة أصواتًا ويُخِرج تحتها، األرض عىل األسمر الجبَّار الضبُّ ويمتدُّ املتطرفني. السياسة

دونه. يَتَوَعَّ أناٍس من خوفه يكتم الذي الوسطى الطبقة كابن رأَسه ويهزُّ
الفالح ويحاول أَْجحارها، من بَّان والضُّ الِجعالن12 هذه تُْطَرد الفيضان َزَمن ويف
وهي األحيان، بعض يف بغتًة الكارثة وتأتي جدوى، غري عىل يُِبيَدها أن بيتَه تَغزو الذي
عىل كثريًا وتَِزيد يشء كلَّ وتُهِلك السماء تَحُجب الجراد أَْرَجال13 أن وذلك مرص؛ باليا ثالثُة
وتَمنَح َقَصمها،15 عىل يَقِيض أن بهما الفالح يَسَعى اللذين والبرتول القاِر14 من الرغم
عَرش ثمانيَة منذ الجوائز هذه مثِل أوىصبتوزيع قد بليني وكان ذلك. عىل جوائز الحكومة

قرنًا.
بَكة، بالشَّ اليوَم تُْصَطاد التي الغريبة الَقيَْصانَة16 ومنها أسماكه، عىل النيل وحافظ
كان حني عىل مريا امللك زورق عىل فونه ويجفِّ ينظِّفونه العبيد كان مما منحدرٌة هي والتي
ر املصوَّ املأتميِّ قاربه يف َجَلَس وإن بالحياة ويَتََمتَّع ويََرشب الخلف إىل يميل امللك هذا
عىل وتعوم باألشواك مغطَّاًة ظهرها عىل وتَُعود كامُلنْطاد الَقيَْصانة هذه وتنتفخ قربه، عىل
ُغُرضويفٍّ بجهاٍز َزٌة مجهَّ ألنها إال الوجه هذا عىل تنتفخ ال وهي حولها، ذعًرا نارشًة النيل

.Cobra 11

الخنافس. من رضب وهو الجعل، جمع الجعالن: 12
الجراد. من العظيمة القطعة وهي رجل، جمع أرجال: 13

الزفت. القار: 14
الجراد. بيض القصم: 15

األنف. فطساء الجسم رخوية كبرية سمكة القيصانة: 16
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املنظُر هذا فيجتذب انتفاخها، زال إذا إال لها صوَت ال وهي كالطغاة، َخِفيٍّ وِصماٍم لولبيٍّ
الشاطئ. إىل الناَس

من ِقْحفه17 يف وله وأوضاُعها، الحية طوُل اد وللرَّعَّ آخر، غريٌب سمٌك اد والرَّعَّ
األربع. القوائم ذواِت مثاناُت وله املاء، به يُلِقي ما الحوِت ِقْحِف ِلَفتََحات املشابهة الخروق
وأن وتشنَّج، ارتعش ه مسَّ إذا اإلنسان أن العرُب يََرى الذي الَكهَربيُّ السمك هو اد والرَّعَّ

السبَّاح. لَكهَربَة يَكِفي نََفَسه
َمان السِّ بْع السَّ كالبََقَرات عليها الجواميُس َوَقَفت منخفضًة النيل مياه كنت وإذا
الذكور يقيَّد أن يجب ولكن منامه، يف فرعون رآها التي الِعَجاف18 بْع السَّ والبََقَرات
من القديم ويف القبور نقوش من البارز يف لُوِقيُّ السَّ ويَبُدو املاء، بني ِفرارها َخْشيََة منها
حدود عىل آَوى ابَن يطاِرد والسلوقيُّ شه، وتوحُّ قذارته مع جميٌل لُوِقيُّ والسَّ األقاصيص.
غري فاف، الضِّ طول عىل الخنازير وصغار الُخْطُل19 ْقر الشُّ املواعز تعبث أجل، الصحراء.
نَّْور للسِّ تأنيٍس وأول املايض. يف كما الحارض الوقت يف ل املفضَّ الحيوان هو نَّْور السِّ أن
فيما املعبد من بالقرب له كان كما املسجد من قريبة مقربًة تََرى هنا وللسنور هنا، حدث
مًدى. أوسع الفرنيس واحة ولكن ومحافظته، بِسنَّْوره الفرنيسَّ املرصيُّ ويشاِبه مىض،

أسلُس هو بما الطويل املستوي السدِّ عىل يَُكْردح21 أَُجوًجا20 قصريًا حيوانًا وترى
الطرق عىل السري يُِحبُّ ال الذي الَجَمل ذَِميل23 من وأرسع الخيل َخبَب22 من وأظرُف
والجمال، الخيل مصدر هي وآسية األصل، األفريقيُّ جيُّ ْ الرسَّ الحيوان هو والحماُر املعبَّدة.
فغدا الشمال إىل القارَّة هذه َجنوب من الحماُر عدا وقد أفريقية، إىل وصولُهما ر تأخَّ وقد
وحمار الحمار، هو ما يَعِرف ال املرصيَّ الحمار يَْرَكب لم وَمن ، الحقيقيَّ املرصيني َمِطيَّة

جميل. نشيٌط ناريٌّ مرص وحمار َسبًَّة، وحَده اسُمه يَُعدُّ َكُسوٌل بَلِيٌد َحُروٌن الشمال

الدماغ. فوق الذي العظم القحف: 17
عجفاء. مفردها النهاية، هزالهن يف البالغات املهازيل العجاف: 18

املسرتخيهما. األذنني الطويل وهو األخطل، جمع الخطل: 19
ب. املتلهِّ األجوج: 20

يتدحرج. كأنه القصري عدو عدا كردح: 21

مرة. األخرى وعىل مرة إحداهما عىل قام أي ورجليه؛ يديه بني راوح خببًا: الفرس خب 22

للبعري. اللني السري الذميل: 23
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الحجاز حمريَ َعَدْوَت إذا أنك والحق ، يَُحبُّ واليونان إسبانية يف الحمار أن والحقُّ
ومن َصَغره يف يُْمٍن من هنا له يَتَِّفُق ما هذا وسبُب مرص؛ حماَر يشاِبه حماًرا تَِجْد لم
من يميَّز لم َكرب إذا وهو صاحبه، ظرف إىل َمالحتُه وتَرِجع معاملة، وحسن نَِجيٍع24 َعَلٍف
الشمس تحت يظلُّ وهو متوسط، حصان من ثمنًا أغىل وهو ضخامًة، أُذنيه بغري البغل
الرمادي َشعره نحت أملَس َمِرنًا رشيًقا قويٍّا يَْظَهر وهو خفيًفا، نظًرا عينيه ر بمؤخَّ ناظًرا
من ليمتاز ا مستِعدٍّ الجميل برسجه زاهيًا يبدو وهو رائعة، رسوًما ماهرٌة يٌد له فَحَفَرت
مع السد طول عىل القيظ يف يُِرسع وهو العمالقة، من رضبًا ظهره عىل يَحِمل وهو سواه،

راكبه. َعرق من أقلَّ َعَرٍق
الفالح وحماُر بدرجات، َصالًحا أقلَّ يكون أن غري من ثمنًا أرخُص الفالح وحماُر
يف نفسها تُلِقي وهي الحمارة ُرئِيَت وقد ات، األُمَّ خريُ والحمارة الِعناد، قليُل فطنٌي ُمِجدٌّ
ثالَث أو مرتني َسَلَكه الذي طريقه إىل يهتدي والحمار لولدها. إنقاذًا محرتٍق إصطبٍل
وما سبيَله، ضلَّ راكبه أن له الح ما إذا يَْشبُو،25 هو أو يتقدم، أن يأبى وهو مراٍت،
يَرفضه ما وبكلِّ بالربسيم الليل يف ويكتفي النهار، يف يشءَ ال يتطلَّبه؟ الذي القوت هو
واملاء تقريبًا، الناحية هذه من الجمَل ويَعِدل أيًضا، ْوك والشَّ وبالَحَسك26 والبقر، الِحصان

َدْوًما. ُه يََودُّ الذي هو الصايف
ليموت. يَضَطِجع أن إىل أي سنًة؛ خمسني نحو يعيش كيف يَُرى ثم ومن

للبدن. نافع نجيع: 24
رجليه. عىل وقف شبا: 25

شائك. نبات الحسك: 26
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يف وينفصل الواحة، ة ُخْرضَ أمام تنحني ساريٍة عىل خفيًفا انتفاًخا أبيض رشاٌع ينتفخ
يف الثالثة األلوان لهذه تَِجُد وال أزرق، عىل أصفَر املنتظم غري الصحراء جبال َخط األفق
من الخايل الباهر للنور مدينًة تراها حيث هنا هو مما أعظَم والصفاء العمق من مكاٍن
بالنبات، واملكسوَّة الدوام عىل الرطيبة وللحقول عيب، كلِّ من الربيءِ وللرمل غيم، أيِّ
الذي املرصيِّ للعلم مكانه الرتكيُّ العَلم تََرَك أن منذ وذلك هنا، املفقوُد هو وحَده واألحمُر
املرصية األلوان انسجاِم نضارَة يكدِّر ال الدَّم لوُن فعاد األخرض األرض لوُن له اخِتري

روعتها. وال األربعة
فاف الضِّ عىل وبالبيوت النهر عىل األرشعة بألوف اللون تأثري نفسه ولألبيض
أسوان ويف منزلتَه، األبيض يخَرس املساء ويف األساسية. الثالثة لأللوان الدائمة وبمباينته
الجبال لون ويصري َرَماديٍّا، أخَرض نْط والسَّ النخيل لون ويصري ِنيَلِجيٍّا، أزرَق النهر يصري
الجبال لون ويصري ورديٍّا، الصحراء لوُن ويصري ُزْرٍق، ظالٍل مع برتقاليٍّا أسمَر القريبة
بال الليل يف النيُل ويبدو الصغرية، الُخلجان إىل الزوارق جميع ويلجأ بنفسجيٍّا، البعيدة
إىل الغرب من كالسهِم مارٍّا يغامر السحاب من ستاًرا أبرصَت الشمس غابت ما وإذا أنوار.
الوردية ُحب السُّ بعض ويَنَعشه بنفسجيٍّا، األُُفق يف الشمايلُّ السماء جزءُ ويَظَهر الرشق،
ورديٍّا للنهار نوٍر آخُر ْمت السَّ عند َع يَتََجمَّ حتى َجِيلٍّ أخَرض إىل ل يتحوَّ ثم لحظة، ذاَت
بالرحيل، يُنِذر كرسوٍل الذهبيِّ العاَلم ِمنطقَة الشاحب القمر ويَدُخل برسعة، مارٍّا ذهبيٍّا

َمِشيبه. يف مفكًرا َرماديٍّا النيل ويعود شهباءَ الصحراء جبال وتلوح
جديٍد من األبيض الرشاع ينتفخ األخرى، الجهة من يجيء نوٍر وعىل الغد، صباح ويف
ساَقْي من واملصنوعِة بمَرص شجرٍة أية من أطوَل البادية املنحنية السارية طول عىل



النيل

ويَُمثل كالسوط، الطََّرف وامُلستَدقة باألخرى، إحداهما موصولٍة — أكثر أو — شجرتني
َصْدر خطُّ فهو اآلخر وأما الذهبية. جمال بهما يتجىلَّ اللذين الخطني أحَد الرشاُع هذا
قميُصه متموٌج كَّان1 السُّ عىل ذراُعه مستندٌة رجٌل عليه ينتصب الذي املستدير املركب
وبُرٍّ سكٍر وأكياَس ثقيلًة ِكلسيًة حجارًة حامًال الرشاعي املركب يجري وهكذا بالريح.
ظهر وعىل ن، وتُدخِّ وتأكل الُقرُفصاءَ أُرسٌة تَْجِلس املركب ظهر وعىل َدجاج، أقفاَص أو
النيل، يُنِتج بما والحيوان اإلنسان ويغتذي الرِّحلة، أثناء يف َحبٍّا الطيور هذه ر تُنَقِّ املركب
ه يَشمُّ ولكنه يَحِمله، الذي الَعَلف من يأكَل أن يستطيع ال الذي هو وحَده األغربُ والحماُر

ويُْكِدف.2
مع يَنِزل كان عندما الحارض الوضِع مثُل القديمة القرون يف الفالح هذا لجدِّ وكان
الراهنة، الحال هي كما الُكثباَن يَجتنب — املركب ُمَقدَّم عىل وهو — ِرشاُعه وكان النهر،
مع الحني ذلك يف موجودًة كانت وهناك هنا النيل يف تجري التي الخفيفَة الزوارَق إن حتى
جاء أن — ذلك مع — الزمن ذلك يف َحَدَث ولو ، الربديِّ من مصنوعٌة ألنها َعَطٍب؛ َعة ُرسْ
من الَحرْية كلَّ حاَر فقد َعَجَب، وال يحتمل. ما عىل لقتله بخاريٍّ بزورٍق ساحٌر فرعوَن
تُوتُْموِزيُس أَْوَغَل أن َوَقَع ومما الشمال. غري جهٍة إىل األنهار َجْرِي بإمكان القائلة الفكرة
الفاريسَّ الخليَج فدعا الشمال يف الفرات نهر منبع نحو االتجاه من فذُِعَر آسية، يف األول

العكس». عىل يَجِري الذي النهر «بحر ب لذلك
مكان عىل البلد، أبي مكان عىل مرًىس كلِّ يف َواِري السَّ ات َعَرشَ تَُدلُّ بأِرسها مَرص ويف
دة املتوعِّ الصحراءَ ويرى األخرض الوادي ذلك بني نهًرا يسافر وَمْن النيل، الحياة: منبع
التالل يف محفورٌة أجواٌف هنالك أجل، الجياع. بني سعيًدا نفَسه يَُعدُّ الجهات جميع من
أعفاًرا؛ الصحراء يف صاروا الفالحني مالينَي أن غري الفراعنة، قبور عىل مشتملٌة الغربية
الرمال. إىل األمواَت يَْدَحُروا لم لو النهر ِضفاف عىل ليَغتَذُوا كانوا ما األحياء ألن وذلك

يف تتغري لَضَحاِضَح ٍر ُمَصوَّ وجود لعدم وذلك الغالب، يف الكثباَن الزورُق ويَصِدم
بنفسه، مجراه يُنَظِّْم لم ما للِمالحة صالًحا النيل يكون ال — أيًضا — واليوَم فيضان. كلِّ

السفينة. دفة السكان: 1
صوت. لحوافرها ُسِمَع الدابة: أكدفت 2
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اتساع ويتوقف املتحول، فيضانه ُمَعدَّل عليه يَحِمله الذي الحدِّ ضمن مجراه يَحِفر وهو
مكان. كلِّ يف يَُحطُّها التي الغرين ُجَزيِّرات انعطاف وعىل الفيضان ة شدَّ عىل ُجُزِره

أعطى والذي ِتهم، ِمَسالَّ الفراعنَة أعطى الذي الغرانيَت ذلك األبد إىل يغادر أُسواَن ويف
انفكَّ وما األحمر)، البحر شواطئ من جلبه (لصعوبة املنحوتَة ِهم َسدِّ حجارَة اإلنكليَز
الصخور بني الَجْري وبعد الجنوب. تجاه دفاٍع خطَّ يكونان األول الشالل وصخُر املاء
واملعابد املرتفعات نحَو الناس يَِفرُّ وفيما الغارقة، النخيل مأساِة وبعد َحْلفا، وادي من
عن الناشئة الهائلة واملساقط الدوافع الختالط املبارش التحتانيِّ املجرى ومع املغمورة
كثرية ِبيٍض وبيوٍت ٍة ُخْرضَ مع ولكن ضيًِّقا، عميًقا النيل وادي يَتََفتَّح أُسَوان َخزَّاِن ُكَوى
عهد منذ الحقيقيَّ مَرص حدَّ — مًعا والسوق الحصن — أسوان وتعد برابرة. يسكنها
من الفاتحون يَُدِر لم الذي املنيع الشالل ذلك عىل والحضارُة العقائُد وتتحطَّم الفراعنة،

نادًرا. إال حوَله والجنوب الشمال
َدْوح ِظلِّ تحت مفقودٌة حديقٌة تُْزِهر حيث لألحالم، مالئمة صغريًة جزيرًة وإليك
قائٍد، َعَمل من وهذا ، والُخَرضَ الُربَّ يُنِْبَت أن الخصيب الرتاب هذا عىل أن مع والنخل األَثْل
الصحراء يف َطَوافه بعد — تََمنَّى الذي ِكتشنر اللورد ُصنِْع من وهذا شاعر، َعَمل من ال
وكان ، الختاميَّ نشيَده أملانيٌّ لُْغٌم َقَطَع والذي ، الروائيِّ ذوقه مع يسري أن — وانتصاراته
بالَد َغَزْوهم حني ِبالق من َمرُّوا هنالك، من بالقرب َمرُّوا قد الفراعنة عهد يف أسالُفه
بَيِْع من كان ِلَما وذلك الِفيََلة، جزيرة أي أوِيبُو؛ ِيب آنئٍذ ى تَُسمَّ الجزيرة وكانت النوبة،
ما عىل مرٍة ذاَت إليها العظيم الحيوان ذلك نزول من كان ِلَما أو فيها، عاًجا النوبيني
يجاوَزها، أن الفيل معه استطاع ما األيام تلك يف االنخفاض من النيل مياُه وكانت يحتمل،
فَصنََع ِبالَق يَسُكن كان الذي هو خنُوم واإلله ذلك، عىل أعانه خنُوم اإلله أن يف َريَْب وال

فخار. من بدوالٍب اإلنساَن
من الصحراء أبناء يَدنُو — جديد من النيل وادي يتَِّسع حيث — املكان ذلك ويف
من ككثري — وهم الِبِليِمي، اسم حاملني هنالك إىل يأتُون كانوا وهم األخرية، للمرة النهر
فيدافعون األقوى الحزب من جزءًا — دوًما — كانوا — الحدود عىل القائمة الشعوب
يَْهَوه عن ويبحثون يسوَع، ِتجاه إِيِزيس عن ويدافعون رومة، آلهة ِتجاه طيبة آلهة عن
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ُجوِفينال؛3 حادثهم أن املحتمل ومن اليهود. من مستعِمُرون هنا يَعبُُدُه كان الذي الخفيِّ
الحقيقة. يقولون من يُبِْعد كان النَّيَارين4 أول ألن وذلك

بالِبَشاريني يُْدَعْون وهم ِهريُوُدوتْس، زمن يف كما مساءً خيامهم من يخرجون وهم
البدويون كان وما يتبدل، ال ثابتًا يزال ال الفالح من نفورهم ولكن الحارض، الوقت يف
رمزيهما، تماسِّ من أجَدى ليَبُْدَو الفريقني تماسُّ كان وما أبًدا، ليتفاهموا والفالحون
وتَهِبُط تعادًال، الدنيا أقاليم أكثر يف الفالح ويعيش والنيل، الصحراء أي واملاء؛ الرمِل
أو عاريًا املحرتف كاملالكم البدوي ويكون ليًال، ْفر الصِّ إىل الصحراء يف الحرارة درجة

بَعبَاءة. ثًرا ُمدَّ
الواسعة امَلَساِوف يف الحياَة تعوَّدوا والذين — األزل من ل الرُّحَّ هؤالء يُْدِرك وكيف
أبًدا؟ الصغرية حقوَلهم يغادرون ال اآلدميني من ُزَمٍر وجوَد بعض— من بعضهم بُْعِد مع
ذوو وهم الصحراءَ، يَُجوبُون وهم بها، يؤمنون التي كالنجوم الحركة دائمو ل الرُّحَّ وهؤالء
األعياد بعض َقْطِع عدا فيما وذلك صامتون، بُْلٌخ5 فاترون بَُلَداء وهم محدودة، احتياجات
ِبُعْرِيهم؟ يُْزِري الذي الطويل الِجلباب ذي الفالح من يَتََعلمون وماذا ُخيََالء، عن لسكوتهم
والذي بالعيش امُلنِْعمة األرض قطعة َسْقِي يف نهاره يَقِيض الذي الفالح من يَتََعلَّمون وماذا
— دوًما — النبيُل اآلفاق جوَّاُب ويَْزَدِري والَكَسَل؟ الحريَة أي هللا: نعم أطيَب بذلك يُْحَرم

يَنَْهبه. وإنما غنيٍّا، كان ولو يَحُسُده وال بيته يف املرتبَط الوسطى الطبقة ابَن
كلٌّ يكون — وبيًضا ا ُخَرضً منه ويشرتي َجَمَله البدوي يبيع عندما — أسوان ويف
تفاهم من أحسَن ويتفاهمان واحدًة لغًة يتكلمان أنهما مع اآلخر عن غريبًا الرجلني من
يف والنِّزاُع ة امُلْخَرضَّ ِضفافه وتَُعاَرض النيل، روُح بينهما وتَفِصل األوروبيني، من اثنني
عىل الفالح من أسعَد البدوي ويَُعدُّ والغاب، الصحراء يف الضواري بمقاتلة الغرين سبيل
وساوما بائسنْي وبََدَوا الوجه ذلك عىل تقابال ما إذا وهما وزهده، اليومية ومخاطره فقره
اآلخُر وَظَهَر سيًدا أحُدهما َظَهَر سوائمهما من احتياًجا أكثَر وكانا دوانَق لبضعة َكْسبًا

األرض. يف واالرتباط الحرية ُسنَُن هي وهذه عبًدا،

.(٤٢–١٢٥) التيني شاعر جوفينال: 3

من عهده دام وقد وجربوته، بمظامله اشتهر الذي الروماني لإلمرباطور اسم وهو نريون، جمع النيارين: 4
.٦٨ سنة إىل ٥٤ سنة

. املتكربِّ وهو األبلخ، جمع البلخ: 5
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غرِي طويلة صخٍر بقطعة جمِله َمنِْسم يَتََعثَّر حينما الفخوُر البدويُّ يفكِّر وفيَم
جلموٍد ِفْدَرَة6 يَصِدم عندما أي مجاوزتها؛ يَْسِطْع ولم ألسوان املجاورة املحاجر يف ُمَشذَّبَة
منه استخرجه الذي املكان يف الحجر هذا َظلَّ وقد . فنيٌّ أثٌر كأنها ُحْمٍر بَُقٍع ذاَت صفراءَ
وال باديًة باملطارق اتوه نَحَّ تََرَكها التي اآلثار تزال وال سنة، آالف أربعة منذ العبيد مئاُت
يكون أن من بدَّ وال ظاهًرا، امُلبَلَّل ِفني7 بالسَّ وَّاَن الصَّ فيه يَْقَلعون كانوا الذي املحلُّ يزال
مجٍد أداَة لتكون ُهيِّئَْت والتي — الكتابة من العاطلة الكتلُة وهذه ِمَسلًَّة، ليكوَن ا ُمَعدٍّ ذلك
ِمَسلَِّة ِشبَه وتَُمثِّل تَْحِملُه، أمٍر آخَر تَنُْقل أن غري من َسَقَطْت حيث َظلَّت قد — لفرعوَن
قروٍن بعد عبقريٌّ فرنيسٌّ يأِت لم لو الفراعنة جميَع يُِصيُب كان الذي املصريَ ذلك أسوان

كتابتَهم. َفيَُفك

القطعة. الفدرة: 6
الدخيل. من والكلمة وغريه، الحطب لفلق تُستَْعَمل خشبة أو حديدة السفني: 7
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والصحراء بالتالل املاء عارَض هللا ولكن ،﴾ َحيٍّ ءٍ َيشْ ُكلَّ اْلَماءِ ِمَن ﴿َوَجَعْلنَا القرآن: يف جاء
األخرية للمرة يَُضيُِّق ولذا بعض؛ ضدَّ ُقَواها بعَض — كالناس — العناُرص تماِرس لكي
مائة وعىل وأدفو، أسوان بني — والنيل تجربة، آلخر ويُخِضعه ل املفضَّ نهره مجرى
ما عىل كبريٍة بحريٍة ماء يُمِسك كان رميلٍّ حجٍر من ا سدٍّ يجاوز — مستقيٍم كيلومرت
ِضفافه، عىل الصحراوين تالل وتزدحم واديه، من وِضيًقا ضنًكا أقلُّ نفُسه والنيل يحتمل.
الخطِّ ملرور نََفٍق َخْرُق معه َوَجَب ما الرشقية فة الضِّ من االقرتاب من بََلَغْت قد وهي
جعله يف ريب وال ، الخطِّ جميع عىل وحيٌد النََّفُق وهذا ا، جدٍّ قصريٌ النََّفق وهذا الحديدي،

السحر. بقوة ِليلِّيبُوت1 إىل نُِقَل أنه يرى أنشأه الذي السويرسيَّ املهندَس
تنتظره والنيُل الوجه، ذلك عىل يَجِري — كيلومرتًا أربعني ويف — أسواَن بعد والنيل
تنظيًما قصائَب2 يف ُضِغَط قد والنيل سريه، َق وُعوِّ قهر قد والنيل هنالك، جديدة مغامرٌة
حريتَه، يسرتدُّ أنه الُكَوى من خروجه عند النيل إىل ويُخيَّل كهربا، أو لقوٍة نَيًْال ال ، للريِّ
منه فتَنِزع مجراه يف ُوِضَعت عظيمة أنابيَب أربعَة أن بيد زمٍن. لطويل سدٌّ يَِقَفه ولن
وتُبِرص الزرقاء، السماء يف سوداءُ كبريٌة ِمْدَخنٌَة ُد تََصعَّ هنالك من وبالقرب قوته، بعَض
االثنني، بني نخيًال وتُبِْرص ساطًعا، معبًدا القاعة بجانب وتُبِْرص َدْكنَاء، قاعًة بجانبها

البرص. َمَدى عىل النخيل خلف أخَرض سهًال وتُبِْرص

أصابع. ست عىل فيه الرجل طول يَِزيد ال خيايل بلد ليبيوت: 1
األنبوبة. وهي القصيبة جمع القصائب: 2
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وكان حديث، تاريخ إىل يَرِجع هذا جميع أن يَعِرف القديم النهر أن يف ريب وال
للوادينْي املَفرَطح3 باتساعه َمديٌن وهو ماءَه، ابتغائه قبل أصفَر الواسُع أمبو كوم سهُل
ِمَراء ال ومما النهر. إىل الرشقية بالصحراء يأتيان واللذيْن العرب جبال من إليه النافذيْن
يَْعلُو ألنه وذلك َعْجٍز؛ عن ُسْخٍط مع فيه النظر يُنِْعمون الفراعنة مهندسو كان أن فيه
معه يستطيعوا لم ما االرتفاع من يَبلُغ ألنه وذلك مرتًا؛ عَرش خمسَة الفيضانات مستوى
منها فبَِقَي هنالك قائمًة الصغريُة أمبوَس مدينة وكانت املبارش، النيل شاطئ َسْقِي غريَ

امِلدَخنَة. بجوار أعمدٍة بضعة
يمكن ماذا مَرص َدلَّ الَخزَّان هذا ولكن أسوان، َخزَّان بفضل املعجزة تلك تتمَّ ولم
اقرتح حينما سنًة خمسني منذ أكتافهم يهزُّون الباشوات وكان مرص، به يَنَفع أن النيَل
تعرتك آوى وبنات بَاع الضِّ وكانت الواسع، السهل ذلك لَسْقِي سدٍّ إنشاء عليهم الفرنسيون

.١٩٠٣ سنة يف هنالك
وهي العليا، مَرص بقيِة من أوسع وهي الحارض، الوقت يف زاهرٌة امِلنْطقة وتلك
وبني السكر، وقصب املوز شجر بني شخٍص ألَف أربعون ويَُطوف قريًة، أربعني تكتنف
الخدم، يسعى حيث صغرية مدينة تَُقوم القديمة الصحراء هذه وسط ويف والُخَرض، الُربِّ
ويف ُزبُنِه، بني البنك ومديُر الطلبة بني املدرسة معلم يَْزُهو وحيث الَكتَبَة، يُتَْلفن4 وحيث
هللا إىل داعيًا املستديرة َفته ُرشْ عىل واقًفا املؤذَن تُبِْرص فيه الذئاب تَْعِوي كانت الذي املكان
منها تَِسري أن النادر من كان فداٍن ألَف ثالثون يخرضُّ واآلن يوم. كل يف مراٍت خمَس
جبال وجود منذ َجْدبَاء صفراءَ كانت أن بعد والصيف الشتاء يف نارضًة فتبدو البُْعَران5

َق. تََحقَّ قد فاوست ُحلُم يكون فبذلك املجاورة، العرب
ذاَت القاعَة يَُجوبان جلبابنْي البسنْي أسمريْن صامتنْي رزيننْي حافينْي رجلنْي وتُبِْرص
وحبالها َوَران، الدَّ عن ودواليبها والنزول، الصعود عن أساطينها تنقطع ال التي اآلالت
الزجاجية، محابسها يف االرتجاف عن واملانُوِمْرتات6 ير، ِ الرصَّ عن الِقنَّب من املصنوعة

العريض. املفرطح: 3
.Téléphoner 4

البعري. جمع البعران: 5
واألبخرة. والغازات السوائل ضغط مقياس املانومرت: 6
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النيل ماء جلب يف يَنَْفع وذلك ، قديسٍّ باحرتاٍم يُوِحي يَْلَمع إذ وذلك كلِّه، ذلك بَدْهن ويُْعنَى
القاعة. فوق الناضح7 القديم األنبوب إىل

السهل هذا إىل جلب وقد خصيبًا، الصحراوي السهل جعل إىل املاء هذا أدى وقد
املضخات وتصري أمتار، تسعة مستوى عىل الفيضان وقت النيل ويكون الغرين، حتى
جبال من جلبت التي اآلالت فعل هو وهذا صعوده، عن املاء ضغط ويسفر مفيدٍة، غري
املصنوعة الرطوبة تلك يف برسعٍة التغيري قطع إحدى وصدئت سنة، ثالثني منذ سويرسة
أكثر هنالك يكون ال التجاري شولزر بيت اسم وعاد مسلٍة، حطمة8 اتخاذها يمكن فكان
قدة وتأتي موقًفا، 9 سريًا ولنفحص تحل، تكاد ال التي الهريوغليفية الكتابات حال من

شافهاوزن. من هذه العرصية املوميا
ألف ثالثني لصنع الفحم إىل احتياج وال الجمل، وبر من هو األسود اآللة سري ولكن
ويفصل وقوًدا، السكر قصب ورق الستعمال وذلك سنة، كل يف أمبو بكوم سكٍر طن
فيصلح منها أخرض كان وما األوراق تلك من جافٌّ ذابٌل هو ما الغرض لهذا الصبيان
عرباٍت عىل السكر قصب من حمرة إىل ضارٌب أو أصفر هو ما ويحمل للجواميس، طعاًما

حيوانات. أو سياراٍت أو
وقوائمها أعناقها تكاد ال ما الحمل من تثقل وهي مرتجة، تراها التي هي والجمال
اثنا باملجارف الحزم ويعد القدور، قاعة أمام السكر قصب من جباٌل وتكدس معه، ترى
كالفيول، أفواهها الفاغرة النهيمة القدور هذه آخرون رجاٍل أربعة ويعبئ رجًال، عرش
ينبت النيل وماء له، مستعبًدا اإلنسان تجد بنفسه نفسه النيل تغذية من تراه ما وعىل
العمل. عىل للمضخات حمًال املاء هذا السكر قصب يسخن واآلن الصحراء، يف السكر قصب
عهد إىل تعود التي أمبو كوم معابد وتعد خطوات، بضع املدخنة من األساطني وتبعد
ما املنظر روعة من ولها النيل، شاطئ عىل تنتصب وهي بالق، ملعابد معارصًة البطاملة
املشوشة، القديمة الكرنك معابد جمال من أعىل هو ما الجمال من ولها سونيوم،10 لعمود
وزيادتها منها قطٍع انتزاع األخرية القرون يف وقعت التي الكربى الفيضانات عن نشأ وقد

رشح. نضح: 7
اليبس. اليشء من تكرس ما الحطمة: 8

مستطيلة. الجلد من قدة السري: 9
كولون. برأس اليوم ويُعرف األتيكا، من الرشقي الجنوب يف واقع اليونان ببالد رأس سونيوم: 10
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النيل

مزينٌة تيجاٌن تعلوها التي الرائعة، العرشة الرتاج أعمدة من ذلك، مع نظرنا، وينتقل رواءً،
نخًال األرض من إخراجها مع ولكن نفسه، كفولكن11 الشنعاء املدخنة تلك إىل باألغصان،

وموًزا.
هذا شاد الذي امللَك اإلله نُبِْرص الثالثة، القاعة يف الجديد» «ديونيزوَس12 ونبرص
َسَعَفة،13 عىل اسمه يكتب بأن ْقِريِّ الصَّ الرأس ذا القمَر اإللَه ُموِصيًا لنفسه تمجيًدا املعبَد
مهندسوه اخرتع لو الحياة بمفتاح يَُزيِّنُها وكان امِلدخنة تلك يُنِْشئ كان أنه يف ريب وال

للزراعة. الصالحَة مملكته ُرقعة عوا ووسَّ ة امِلَضخَّ
يزيد وال بعض، من يَْدنُو ال الجبال بعض وعاد يَُجدَّد، ال الفاوْسِتيُّ املنظر ذلك وعاد
ويلوح هنالك، من كيلومرتًا عرشين بعد وعىل السلسلة، يف مرتًا ثمانني عىل النيل عرض
مع الصخَر َقَرَضت وقد التاريخ، قبل ما أزمنة يف املكان ذلك يف تكوَّنت ساكنة بحريًة أن
هي النقطة تلك أن به اعتُقد ما الحرص من بلغت بدوافَع وَفرَّت فمقداًرا مقداًرا القرون
ويَفَسح ُصْفًرا، الصخور وتَغدو كذلك، أنها عىل فيها دينيٌة شعائر فأُِقيمت النهر منبع
منها. املعابد حجارُة تُْستَْخَرج التي الصحراء جبال لجري املجال يف الرميل النوبة حجُر

امِلْرتاج،14 هذا يف يُْزَرَع أن معه يُمِكن ال ما واالنقباض الَفْقر من هي البقعة وهذه
فة الضِّ تَبُْدو ثم للنيل، َمِضيٍق آخر هو وهذا الغربية، فة الضِّ ُسبِْع سوى امِلْزَالج،15 هذا يف
أروُع هو الذي أدفو معبُد عليه يقوم صغريًا سهًال تَبُْدو عليه، هي مما أعرَض الغربية
ِسيِجست،16 بمعبد يقابَل أن ألمكن رميلٍّ حجٍر من املعبُد هذا يكن لم ولو مرص، معابد
تأثرٍي غريُ طيبة، أساطني من أطالٍل أو وِهيْزيُود،18 ساُفو17 من مختاراٍت لبعض كان وما

ناقص.

الرومان. أساطري يف جاء كما واملعدن النار إله فولكن: 11

اليونان. أساطري يف جاء كما الخمر إله ديونيزوس: 12

النخل. جريدة السعفة: 13
الباب. به يغلق ما املرتاج: 14

الباب. إلغالق يستعمل ما املزالج: 15
وقد سيجست، القديمة صقلية مدن إحدى يف قائمة أطالله تزال ال الذي سرييس معبد إىل املؤلف يشري 16

تقريبًا. قرون بثالثة امليالد قبل توكل، أغا كوزة، سريا طاغية خرَّبها
امليالد. قبل السادس والقرن السابع القرن بني ظهرت اليونان قدماء شواعر من سافو: 17

امليالد. قبل الثامن القرن أو التاسع القرن يف ظهر اليونان شعراء من هيزيود: 18
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الثامن الفصل

الَخِربة ِشبُه املباني وتَربُز خيالنا، بسوى األصلية حالها نتمثل أن نستطيع ال ونحن
األزرق مَرص منظر خالل ومن اج الَوهَّ الضياء ذلك تحت املحنطة األجسام بقباحة
بعد أدفو معبُد ويَُشاد ساملًة، لبقائها َفَمِديٌن النفوس يف َوْقٍع من األهرام يف وما واألصفر،
الطِّراز إىل يَُمتَّ أن غري ومن إغريقي، ِشبه ِطَراٍز وعىل إغريقية بأيٍد سنٍة بألف طيبة
بفضل أي منفرًدا؛ سامًلا بقائه بفضل مَرص معابد أجمَل فيظلُّ بصلٍة، املرصيِّ 19 الكاليسِّ
تجريُد ويَتََعذَّر خالٌد، مجٌد الِبِليبُونِيز21 ومعابد لِبْستُوم20 بهما اتََّفَق اللذين العاملني هذين

بهما. نراهما اللذين والنور املنظر من واآلدميني املباني
محفوٌظ املعبد هذا أن لنا ويلوح امليالد، قبل الثاني القرن يف أدفو معبد بناء ويَتِمُّ
ويسري ، عاديٍّ موضٍع يف بأثينة القائم ِتيُزوَس معبد خال اليونانية املعابد جميع من أكثَر
املعابد َرْسم َوْفَق الرُّتَِج22 من بُْعٍد عن النهر من يَُرى ما اقتباس يف البطاملة مهندسو
قصرية بمسافٍة هنا بعد أو — هنا َقتََل إنه ويقال فيها، ُهوُروس يُْعبَد كان التي القديمة
النيَل يجاوز الذي الجمل ويَُعدُّ أُوِزيِرس. أبيه وقاتَل أخاه — التحتانيِّ النهر مجرى من
أيًضا، مرصيًة بجانبه لحنَها تُْخِرج التي الساقية وتَُعدُّ مرصيٍّا، املعبد حتى ِحْمله مع

السماء. ُزْرَقَة نافذًا فوقهما الحادِّ بصوته ُهوُروس ويَْزَعق
يمرُّ الذي املؤمن وكان الظالم، إىل النور من آلهتَهم يحملون املرصيني قدماء وكان
— أيًضا — ُمناًرا ِرتَاًجا يجاوز كان ثم ضياءً، مملوءة ساحًة يدخل كبرييْن برجنْي تحت
امِلْشَكاة24 تلك باب إىل أو األقداس ُقْدِس قاعِة وإىل أعمدة، ذاِت قاعٍة أوِل إِْمَالس23 إىل
التقيُّ اإلنسان وكان األسود، الغرانيت من املصنوع اإلله تمثال فيها ينتصب كانت التي
ُصَوَر يَتََمثَّل الذي كاملتفنِّن ذلك يف وهو هذا، الشمس َرْمِز إىل ليَِصَل الشمس عن يبتعد

ُمْحَرتَِفه. صمِت بني فنيٍّ أثٍر إىل ليحوِّلها الصاخبة أو الناطقة الحياة

.Classique 19

األطالل. من اآلن وهي نابل، من كيلومرتًا أربعني تبعد وهي القديمة، إيطالية مدن من بستوم: 20
اليونان. بالد جنوب يف الواقعة الحارضة املورة جزيرة شبه هي البليبونيز: 21

العظيم. الباب وهو الرتاج، جمع الرتج: 22
الظالم. اختالط اإلمالس: 23

النافذة. غري الُكوَّة املشكاة: 24
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النيل

النور معها فيَِقلُّ تَصُغر وُكوَّاٍت بَفتََحاٍت الداخل إىل الخارج من الظالم َد25 تََصعُّ وإن
نوًرا تََعوََّد من إلزعاج ُمَعدٍّ مؤثٍِّر فضاءٍ ذاِت قاعات يف األعمدة تدانَي وإن فمقداًرا، مقداًرا
يف تراه كما مكاٍن يف تراه ال مما والطَّْرَفَسة،26 الطََّراء يف عليه الطاعة ولَفْرِض ساطًعا
كما العظيم، القربان حجَر حتى للقاعة، الخارجية الُجُدر من يشءٍ كلَّ تُبِْرص حيث أدفو
آالف لبضعة الشمَس أي يكتنفه؛ الذي العنَرص مقاومته تُبِْرص وحيث املايض، يف عليه كان

السنني. من
أراد وقد ُخنُْزَواِنيَّتِهم، يف أسالَفه يقلِّد أن أراد فقد املعذَّب، هو وحَده األخري وفرعوُن
بني ً ملجأ َوَجُدوا — يحتمل ما عىل والنصارى — العرب أن غري صورًة، املاء بقَر يجاوز أن
الطََّراء ذاِت ُهوُروَس اإللِه بدهاليز ليُِقيموا جسمه يف عظيمًة ُخُروًقا فنََقروا الوثنيِّني هؤالء
البُنَاِة َحَفَدَة َطَرَدا والرواية الِعلم أن ذلك وسبُب أسوُد؛ والسقُف أمَره، جهلهم من كان ِلَما
اآلثار علماءُ يجادل صغريٍة تجاويَف من الُجُدر يف وما ميزانهم، أثَر فيه فرتكوا املعبد من
يف املنحوتة الخروق علُة هو الذي املصدر َعني عن صادرٌة وهي أيًضا، فحديثٌة أمرها يف

يََراِمع.27 منه لتُصنَع ْوم الدَّ عليها يَُسنُّون األوالد أن وذلك الجديدة؛ الُجُسور حجارة
واألفاعي اآللهة الحت املهتزُّ الباهر النوُر يَغُمُره الذي العظيم املعبد َسْقف بُلَِغ وإذا
يف تََعثُّره إىل فيؤدي الزائر يُْرِشد الذي امُلْرتَجِّ كاللهيب الُهزال من األسفل يف والفراعنُة
وادي بني الحدِّ يف ُرئَِي ما إذا تقدَّم مما بأكثَر الرمزيُة املعبد هذا أهميُة وتَتََجىلَّ َرج، الدَّ

والصحراء. النيل
عظيًما الباحة مدخل يف األزرق الغرانيت من املصنوُع ُهوُروُس الصقُر وينتصب
ألبناء ما لها التي الَكَواِرس وَحذَِر الَوقار بني جامًعا بالطري مما أكثَر بالبرش شبيًها ُمتَجربًا
يَْسَمع وهل رأسه، عىل تاَجنْي واضًعا معبده أمام يسرتيح أنه ويَْظَهر سلطان، من اآللهة
ناًرشا القاعة ُجُدِر طول عىل يطري وهو ظلِّه امتداد يََرى وهل ؟ الحيِّ الصقر َة28 َرصَ َرصْ
يَْزَعق والصقر اإللهية؟ كصورته ًا نرَيِّ أزرَق بََدنُه يَبُْدو حني عىل الالمعني األسودين جناحيه

يَلُوح. كما يشءٍ عن يبحث حيث النيل إىل ويَُعود

.Crescendo 25

أظلم. إذا الليل َطْرَفَس من 26

الدوَّامة. أو الخذروف وهو الريمع، جمع الريامع: 27
صوَّت. الصقر: رصرص 28
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التاسع الفصل

عن صدوُرهما ويحتمل قديمان، أنهما ويحتمل النخل، بني ة الُخْرضَ يف ِرتاجان ينتصب
األمر نهاية يف ونتبنيَّ َدنَْونَا، كلما ويَصُغران صغرييْن، داما ما معبٍد نَُموذَج عن أو معبد،
العليا بمَرص ما قريٍة يف وترانا فالٍح، بيت عىل قائمًة أسطوانيٍة ِشبَه غريبًة حماٍم أبراج
هي والقسيمة منها، قسيمٌة أُخصبت التي الصحراء حدود عىل وذلك بخرضة، محاطٍة

القرية. يف ل املفضَّ ومنزلُه الفالح وطن
النيل طني من املبنيَّة والسمر البيض البيوت هذه َعَطٍب رسعة من عليه ما وإن
َضْوضاء، من الضيِّق امَلَدى ذلك يَُسود ما وإن تكتٍُّل، من البيوت هذه عليه ما وإن نفِسه،
ما وإن اآللة، يف َرصِ من بعيٍد حادٍّ ضجيٍج من والحيوان اإلنسان عن يصدر ما وإن
حياة عىل السائَح تدلُّ أموٌر ُعذَيِْبيَّة رائحٍة من املحرتق الجافِّ البقر ِخثِْي1 من ينبعث
تُدَخل. أن قبل حتى وتُذَاُق وتُسَمع املرصية بالقرية ويُْشَعر غريزية، حيوانية عضويٍة

ينتظر الذي النطَّاط الحمار ويَْلِبط الفجر، منذ ُجمهوًرا الضيقة الطريق يف وتََرى
يَرفض وال ظهره، فوق امللفوف النسيج يبيع أن صاحبُه ويحاول اس، النَّحَّ باب عند
أن ذلك قبل املحتمل ومن ليقرِّر، طويل وقٍت إىل ويحتاج مقتصد، غري ألنه ذلك اس النحَّ
باحثًا ُمعِوًزا الطريق يَُجوب والذي الحالقة طسَت له َصنََع الذي ق الحالَّ شطَر وجهه يويلِّ
أجرَة إليه يؤدون مشرتكني سوى لديه ليس ِلَما وذلك يَِصيح، أن عليه وليس الزُّبُن، عن
الذين والدَّجاج األوالد هم ذلك من حاًال وأسعُد َعَدس، أو ُفوٍل َسلَِّة مع السنة يف مرًة عمله

بطنه. من البقر يرميه ما الخثي: 1



النيل

بحبَّات مديًرا األرض عىل الجالُس الشائُب وكذلك النيل، َوَحِل من ٍة جافَّ ُجثَْوٍة عىل يَلَعبُون
من ينزل الذي السائل وكذلك عيىس، أو هللا يَْدُعو هل بعيد من يُْعَرف أن غري من ُسبْحته

بحساباته. يقوم أن بعد يَُهْمهم2 وهو ينرصف والذي صدقًة طالبًا حماره فوق
الذي الضابط صفَة جنٍس كلِّ من للدجاج أن ويَلُوح الحيوان، أنواع القرية ويُنِْعش
سنة. كل يف بَيضٍة مليون مائتي تُْصِدر مرص دامت ما عنه ألحٍد َمعِدل ال أنه يعتقد
عليها يكون التي الحال إىل ويَُعود خبيثًا وينشأ معاملته، تُْحَسن فال نَِجًسا الكلب ويعدُّ
وامُلَؤنَِّسُة ُحْمرة إىل الضاربُة الهرَّة وتَرُقبه َخِطًرا، يَْغُدَو أن خطيئته من وليس آَوى، ابن
َمْن ولكن بالنصارى، خاصٌة والخنازيُر مًعا. مزدريًة خائفًة بزاويٍة وامُللِبدة بها املعتنَى
القبطيِّ لدى يستبدل فال ُجُدٍر أربعة بني الصحية النبي تعاليم يخالف ال املسلم أن يَعَلم

ضائن! بقطعِة خنزيٍر قطعَة
الدوالُب يُصِعد حيث البرئ حوَل ويتشاتمن النساءُ وتتنازع مرسورًة، تَنَهق والحمريُ
عقيًما؛ الجارة تكون هل يتساءلن وهنَّ األرض، تحت الواقع ماط السِّ من ماءً الرصيف ذو
وهنَّ األخري. ولَدها وضعها عند ْمِسم السِّ من حبٍّ ابتالع عىل حملتها لها عدوٍّا ألن وذلك
َخَفتْن ما إذا وهنَّ عال، بصوٍت ويَُساِوْمَن ُرصاخه َسِمْعن الذي البصل بائع نحو يَُدْرَن
جالًسا بنرجيلته ن يدخِّ الذي املتواضع الرجل ثروة عن الكالم عند ذلك كان أصواتهن
ْي ُكمَّ تحت يُبَْرص لم لو أحٍد نََظَر ليَِقَف كان وما املفتوح، امَلقَهى باب أمام القرفصاء
ُخٍرض خطوٍط من — الخلفاء بأحد الجدير — الحريري ثوبه عىل ما السمراء عباءته
ما عىل السبب لهذا يَلبََسها أن له فُحقَّ مكة يف كان أنه الخرضاء عمامته وتُثْبت وُصفر،
لعدِّها شعوَرهن وَسَرتَْن براقعهنَّ قوَّْمَن النساء إىل املثريَ بَرصه ه وجَّ ما إذا وهو يحتمل،

تهييًجا. وجوههن من أكثَر
دلَو مراٍت ستَّ بدِنه حجَم يَعِدل ما يَحمشل حماٌر َقَلب فقد حادٌة، أصواٌت وتخرج
إليه، ماءً إضافتها خوِف من املشرتَي يُساور ِلَما الطريق قارعة عىل لبنَها فيها تحلُب امرأٍة
يُعَرف وال عليهم، ظلَّه ويُلقي الخلف من غريب حيواٌن ويأتي والبهائم، الناس ع ويَتََجمَّ
هو الذي الهزيل الطويَل عنَقه الجمل هذا ويَُمطُّ الُربِّ، من ِحمله تحت رازًحا البعري هذا
عىل ُصبَّاًرا ويبِرص التمثيل، دار يف جالسٍة بالجواهر مزينٍة هزيلٍة إنكليزيٍة لعجوٍز أهٌل

َخِفيٍّا. كالًما تكلَّم همهم: 2

422



التاسع الفصل

من املؤذن عن الصادَر الثانَي النداءَ يَسود الذي َخب الصَّ بني هادئًا ويَلُوُكه الطريق طرف
العالية. املسجد ُرشفة

راكبًا امِلرص من الَعرَّاُف َوَصَل فقد الطريق، من اآلخر الطرف نحو الناس ويتهافت
العذراء وصوَر وِجْعَالنَه3 وقَطَطه الفضيَة تمائمه ويمسسن حوله النساءُ ويزدحم حماًرا،
ويُقبِّْلن فوقها ويَثِبن الَوَحل يف ويََضْعنَها األديان بجميع والخاصة لديه التي وإيِزيس
وهو للرشب، تتخذه ما ال4 الَفحَّ َحبِّ من تنال فإنها إليه تؤدِّي ما عندها يَُك وَمْن ثوبَه،

آخرين. أوالًدا وضِعها دوَن يَُحْلَن أن يُِرْدن الالئي الحواسِد مكايد ضدَّ ِتْرياٌق5
وتحيط بعلها، بناء من الطعاَم فيه املرأة تُهيِّئ الذي املنزل كان أن املحتمل ومن
ويُسَرتَاح يُْعَمل ألنه وذلك ِتبن؛ من ظليلٌة جميلٌة مقاعُد به وتَُحفُّ املنزل، بهذا النخل
َر ُصوِّ البيت ذلك وعىل مؤثًِّرا، ساذًجا تصويًرا جمٌل ُصوِّر البيت هذا وعىل البيت، خارَج
التالُد الِقَطار وإنما النيل، شاطئ عىل املمتدُّ األبيض الرسيع القطار ال ، حديديٌّ خط
القائمني التِّْمَراَديْن6 إىل أدخلت وقد مكة، إىل َة ُجدَّ من األرسة ربُّ به َساَفر الذي الطريُف
الثمني، لِخثِْيه بقٌر يَُربَّى املنزل ويف الحمام، يُِحبُّها أزرق َخَزف من صفائُح البيت فوق

َوُقوًدا. يَصلُح والِخثُْي
الليل، من بل الشمس، من ساكنيها امُلْعِتمة الرطيبة الوحيدة املنزل غرفة تَِقي وال
من وِجَراٍر خشبية وأوعيٍة مراجَل وبضعة وجلوٍد ُحْرصٍ من مصنوعة ُفُرٌش وتُجاوُرها
ِتبن من مصنوع خفيف سقٍف ِخالل من َمْخَرًجا املحروِق الِخثِْي ُدَخاُن ويَتَلمس ار، َفخَّ

تََمرَُّغوا املدرسة يف األوالد يكن لم وإذا والدجاج، والهررَة الكالَب الِخثُْي ويجتذب الذُّرة،
الخانق. الَجوِّ هذا يف الحيوانات مع

وَعْرِض وَمَرٍح ونشاٍط صحٍة من عليه تكون ِلَما املنظر رائعُة َفتَائها يف حة والفالَّ
من عرشَة الثالثَة يف زوًجا تَْغُدو وهي وَمْشٍط، اخِتضاٍب ُحْسن مع صدٍر واستقامِة َكِتٍف
ال وهي القايض، أماَم لتهاُرمها7 غالبًا، القانونيَة نَّ السِّ بلوغها قبل ج تَتََزوَّ وهي ِسِنيها،

الخنافس. من رضب وهو الجعل، جمع الجعالن: 3
النخل. ذكر الفحال: 4

السموم. يَدَفع دواء الرتياق: 5
تماريد. عىل ويجمع للحمام، صغري برج التمراد: 6

به. وليس هرم أنه أرى الرجل: تهارم 7
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الشمُس َحَمَلتْها ما الجنسية الحياة إىل أفكارها بجميع تنجذب وهي ا، أُمٍّ تصبح أن تَْلبَث
يُْحَجم فال النفس، وَهَوى الغرية دون لتحول الولد كثرة كانت وما ذلك. عىل البلد وِخصُب

أخرى. امرأٌة عنه ترغب وال امرأٌة فيه تَْرَغب رجٍل سبيِل يف مِّ والسَّ القتل عن
يَُجاَدل وال فقط، مالية ألسباب الزوجات د بتعدُّ — العموم عىل — املسلمون يقول وال
عن ولكن أيًضا، فيها الَفتَيَات تجاَدل بل الجنسية، املسائل يف وحَدهما والَعرَّاُف الطبيب
عند الِفَراق أو النكاح فيُْفَرض أوروبة غرب يف مما أعىل األدبيَّ املستوى وتََرى سذاجٍة،
األمور من — الفراق وال — الزواُج وليس األمور، هذه املحاكُم فتعاِلج فضيحٍة وجود
إنه حتى التوقف، عىل القرآن يُْكِرَهكم أن قبل مرَّاٍت ثالَث األمر إىل العود فيمكن املؤبَّدة،

ذلك. قبل بآخَر تزوَّجت ما إذا الرابعة للمرة باملرأة الزواج يحلُّ
من — أخيه أرملَة ج يتزوَّ أن رجٌل أراد ما فإذا القديم، منذ خرافيون مَرص وأبناء
وهو لتَمقته، امرأته وَسَحَر الوسائل جميَع اتََّخذَ — يحتمل ما عىل أرٍض قطعِة أجِل
يرة. الرشِّ األرواح إحدى اسم عليها يُْكتَب أن بعد األربعاء يوم ُوِضَعت بيضًة َقْربٍ يف يَْدِفن
ِرئَاء من الساحر عليه ينطوي ما جميَع يعتقد — مسلًما أو كان نرصانيٍّا — واملرصي
يف امِلْلتُوِسية8 أن يف َريَْب وال املرأة، من للخالص وسيلٍة أحسَن يزال ال والُعقُم وتََصنُّع،

آخر. مكان أيِّ يف مما أندر مَرص
عميٍق واحرتاٍم البنات نحو ٍة ِشدَّ عن تسفر نتيجتني؛ عن النفسيُة الحاُل تلك وتُسِفر
أن للحفيدات وليس َرماديٍّا، زوِجه َشعُر كان ولو االبن، عند األعىل املقاُم ولألمِّ األم، نحو
مع وحَدها تكون أن لها يَِحقُّ وال حقوَقها، تَفِقد األَيَِّم إن حتى أمهن، دون من يَْخُرْجَن
إىل الُحبَْىل بابنتها األم تأتَي أن — أيًضا — أيامنا يف يقع ومما واحدة. غرفة يف رجاٍل
األوىل سيما وال — الوالدة وتعد سلوكها، لسوء أختَه األُخ يَْقتَُل أن أو لتذبَحها الصحراء
وهي فيها، النظَر تُنِْعم حتى لرجاٍل ملوَّنة ُصَوًرا الِجدار يف املرأة وتَُعلِّق باٍل، ذَا حادثًا —
أثناء يف تَبَلُعها ِغْريٍَن قطعة عن بحثًا النيل شاطئ إىل نفَسها تجرِّر — الوضع قبيل —

الهيئة. حسَن ولًدا أو صبيٍّا تََضَع لكي بتعاويذَ وذراعيها ِجيَدها وتَسُرت الطَّْلق،

.(١٧٦٦–١٨٣٤) السكان عن املعروفة بنظريته اشتهر الذي ملتوس اإلنكليزي االقتصادي إىل نسبة 8
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ما إذا واملرأة يوًما، ثالثني مدَة مدنََّسة زوجها َعدَّها أنثى َوَضَعت ما إذا واملرأة
ألن أو الذَكر، أهمية بسبب هذا وهل يوًما. أربعني مدة مدنسًة زوجها عدها ذكًرا وضعت

َدنًَسا؟ أكثُر الذَكر
جالسًة املرأُة وتَُرى النُّرِويج، فالحات من ككثري تقريبًا عامني ولَدها املرأة وتُرضع
النرجيلة أُنبُوب وممسكًة اليرسى بيدها يَرَضع الذي الولَد ُممسكًة الصدِر عاريَة بابها أمام
األخرية الُربِّ َسقيَُة ى تسمَّ كما بالِفَطام األخرية الرضعُة ى وتَُسمَّ اليمنى. بيدها ن تدخِّ التي
يَْحُسَد لكيال ُعوذًَة9 األكرب ولدها ِجيِد عىل علَّقت ثانيًة َحَمَلت ما إذا واملرأة أيًضا. به
من أكياس يف محفوظًة دقيقًة صغريًة مصاحَف أعناقهم عىل األوالد ويَحِمل األصغر، أخاه
الفيضان أول يف النيل شاطئ إىل به أُِتي النموِّ َسيِّئَ نحيًفا الولد كان وإذا . قطنيٍّ نسيج
النيل أيها — «دعني مرٍة: كل يف عاٍل بصوٍت الَقْول مع وتمًرا َحْلوى فيه َقذِفه عىل وُحِمَل

كعمقك.» قوًة أزيد —
مشهوٌر والفالح حاصًدا، أو زارًعا الناعورة بجانب الحقل يف الزوج يكون النهار ويف
يُشابه هو السواعد، مفتوُل هو َربَْعٌة،10 هو القديم، منذ قامته واعتدال ونشاطه بصحته

املاء. ِوعاءَ رفيَقه وناول امِلنَزفة بجانب عاريًا َوَقَف ما إذا الفراعنة عهد تماثيل
السمراء بعباءته أو الواسع، ورسواله األزرق، بقميصه — الحقول يف الحايف ح وللفالَّ
الرزين املزارع هيئة — رأسه عىل كثيفة لُبَّادٍة مع العنز، شعر من زوجته له نََسَجتها التي
حيواناته برأس الفالح رأس ويذكِّرنا القرون. ُغُضون يف آبائه أرَض يزرع الذي الصوت
املخلوقِة البيضيَّة الغليظة بجمجمته وذلك بصلة، الزنجيِّ إىل الفالح يمتُّ وال األهلية،
وعينيْه ِجيِّ ْ الرسَّ وبأنفه قليًال الوراء إىل املائل العريض وبجبينه قوية َرقبٍة عىل القائمة
املقرَّن وذَقنه الجميلة وأسنانه الكبري وبفمه الكثيفني، حاجبيْه تحت الالمعتني السوداوين

أحيانًا. واألجرد
وجسم األخرى. األفريقية العروق عند كما ناتئًا الفالح وجه من األسفل القسم وليس
عادٍة. تغيري عىل روُحه توافق حتى قرون انقضاء من بدَّ وال اآللَة، يقاوم مما الفالح
عدُد بََلَغ ما القديم الرويسِّ كالفالح املرصي والفالح الفراعنة، عهد منذ فقريٌ والفالح

والعني. الجنون من زعمهم يف لتِقيَه اإلنسان عىل وتعلَّق تكتب التي وهي الرقية، بمعنى اسم العوذة: 9
القامة. الوسيط الربعة: 10
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غري هو فقريًا؟ املرصيُّ ظلَّ ولَِم مليونًا. عَرش أربعَة من مليونًا عَرش اثني بمَرص الفالحني
من بحٍر يف أُمِسك قد هو األقل، عىل شابٍّا دام ما اٌل َشغَّ ذكيٌّ هو ، غبيٍّ غري هو كسول،
خرافيٍّا، حسوًدا يكون قد هو ا، جدٍّ حديٍث وقٍت يف إال برتبيته بالعناية ْ يُبَْدأ لم هو الجهل،
عىل القرون مع حافظ وقد ِعرِبيًدا، رجًال منه منزله ِضيُق يَْجَعل ولم قلٍب، طيبِة مع ولكن
بصالٍت بضَع منه الختالسه له جاًرا َقتََل فإذا حقٍد، غري من عنيًفا ويبدو َمعَرشه، حسن

مخلًصا. بكاه
بالنيل إخوانه عليه فيما الفالح يُرتَك ال تقريبًا نفًعا املحراث فيه يُْجِدي ال بلد ويف
الناعورة، يدير أن فعليه مباركة، ِبطالٍة من األخرى، الرشق ببالد دينه أبناءُ أو األعىل،
الفالح ويكون عمل، بال بالِخْصب عليه النيل يَُمنُّ فال َكِتفه، عىل ْلَو الدَّ يَحِمل أن وعليه
ُمنِْشًدا: صباح كلِّ عند الشمس وتَْسَمُعه الفجر، وقت من النهر ِضفة عىل ِمنَزَفته عند

ال السنني ألوف منذ الشادوف اخرتعوا لقد دلًوا. تحمل ذراٌع املفتول الليف
هذا اسم كان وماذا السماء، من ينزل ال كان املاء ألن ذلك فعلوا قد هم مراء،
أن الَحرُّ ويَقِدر ، قويٌّ أنت ليُف يا زبادي! صالح َوْي له؟ نَشُكُر الذي الرجل

زبادي!11 صالح َوْي يَبِكيني، َمْن أجد لم قلبي انَفَزر إذا يُْحِرَقني،

أال َوَجب وإن ُقوَّته، جميع ببَذْل اإلنسان تطالب رضورتها عند الِحَراثة إن حتى
حديدٍة ذاِت ُمنحنية َحَطٍب قطعِة من مؤلًَّفا يزال ال املحراث ولكن عميًقا. التََّلم12 يكون
يف يقع ومما فيُبْذَر. باأليدي امَلَدر13 ويُْكَرس طويل، ِبَمَجرٍّ مقرونان ثَْوران فيَُجرُّه ٍة حادَّ
كل عند وتُبرص صغريًة، الحقول وتكون الغنم، بأرجل األرض تُْقَرَع أن األحيان بعض
أياَم ثَْقٌب فيها يُصنَع قليلة انحدارات مع دقيقة مربعاٍت غريَ تَِجد وال ا، َحدٍّ أقداٍم ستِّ

بالرِّجل. ذلك فيها يُْفتَح أو الفيضان،
والفول القمُح يَنضج الشتاء ويف األخرى؟ األماكن يف مما أسهُل هنالك الَحَصاد وهل
أثناء ويف السكر. وقصب والقطن واألرز الذرة تَنضج الصيف ويف والِربسيم. والعدس

نُوفق، فلم أصله إىل الوصول حاولنا وقد البلدي، النشيد هذا عنه نََقَل الذي املصدر إىل املؤلف يرش لم 11
فرتجمناه.

األرض. من الفالح سكة تشقه ما التلم: 12
رمل. يخالطه ال الذي العلك الطني املدر: 13
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أول (ويف الِبَدار تطابق الثالثة املحاصيل وهذه والُخَرض، واألرز الدُّْخن يَنضج الَفيَضان
شهًرا، عَرش ثالثَة يف محاصيَل مرصسبعَة بقاع من كثرٍي يف فتَِجد الغرين) يف يُبذَر نوفمرب
ويُْقَطع الفراعنة، زمن يف كما اآلالت فظلت الشمس، محاسن يَعِدل السقي عمل أن غري
البَيَْدِر إىل الَجَمل فيَْحِملها أكداًسا القمح هذا ويُْجَمع تقريبًا، مكاٍن كلِّ يف باملناجل القمح
انقضاء من بدَّ وال النخل، بأوراق الريح من ويُْحَفُظ الُربُّ يُذَْرى ثم البقر، يَْدُرُسه حيث

. املخروطيِّ الُهْرِي إىل أكياَسه الحمريُ تَْحمل حتى وقٍت
َخَلْت، قليلٍة سنوات منذ َغِنيٍّ مليوني أجل من يَعَملون فالٍح مليوَن عرش اثنا وكان
،١٩١٨ سنة اضطرابات بعد حتى األرايض نصف بغري ألنفسهم الفالحون يطالب ولم
َفورهم من — ُخَطبًا واحاتهم يف يسمعون وال صحًفا يقرءون ال الذين — البدويون ويَربُز
املدن أبناء لنظريات تلخيًصا هذا يعدو وال واْعِدْل!» ْم «َقسِّ الُهتَاف: مع النيل ضفاف عىل
عىل الجموع تتحرَّك واليوم الصحراء. طرف عىل َصْحٍل14 ُعَراٍة ِمَالٍح أناٍس ِقبَل من
فيقومون الخصيب البلد هذا يف الصغرية األمالك أصحاب عدد يزداد ناحيٍة فمن َمهٍل،
ُخُمَسا يكون أن عىل املزارعني عدد يَكثُر أخرى ناحيٍة ومن الزراعة، بأمور وأوالدهم هم

لهم. املحصول
أن غري فدان، كلِّ عن رضيبًة جنيهات أربعَة أو جنيهات ثالثَة مالٍك أقلُّ ويَدَفع
األخرية الثالثني السنني يف عددهم تضاعف وقد فمقداًرا، مقداًرا َكثَاَفًة أكثَر يَْغُدون السكان
املطاحن يف منهم قليل غريُ عدٌد يُستخدم أجل، ُميَاِوًما.15 أكثُرهم انفكَّ ما وهم تقريبًا،
فينالون آبائهم، مثَل يَْعَمل معظَمهم أن غري عندنا، األمر هو كما البخارية ات وامِلَضخَّ

رءوسهم. عىل الزوج أجرَة والنساء األوالُد ويَنُقل َعيْنًا أجوَرهم
وال للحجر! اجتنابًا امِلرص إىل الفالح ه يَتََوجَّ عندما املحكمة حوَل للضوضاء ويا
ما كلَّ الُجبَاُة أخذ هذا َعَدْوَت فإذا فدادين، خمسة من أقلُّ هو ملا كتشنر عهد من َحْجَز
من عليه ما تأديته عدم عند وذلك زوجته، لربقع مزيِّنٍة فضية قطعٍة أصغَر حتى سَواه،
نِْط السَّ ظلِّ تحت يَُرى ذا هو وها رديئًا، أم جيًدا الفيضاُن أكان سواءٌ وذلك الرضائب،
ليدافع عرائَض كاتب من ويدنو العالم، بقية يف كما كئيب منظر ذي حجريٍّ بناءٍ أمام

وخشن. صوته بُحَّ من وهو األصحل، جمع الصحل: 14
باأليام. عامله ياومه: 15
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دار يف وتُبِرص آخرين، عرشٍة لَكتَبٍَة حاَلهم أَُخُر فالحني عرشُة يََرشح حني عىل حقوقه عن
العرائض كاتب به يَُحرِّك وما انتظاٍم، وعدِم ازدحاٍم من القرية يف ما مثَل تلك القضاء
تفكريه حول َمْكٍر من يساوره ما عىل ويَنِمُّ اكرتاثه قلة عىل فيدلُّ َواة الدَّ يف قَلِمه بطء من
ذاِت القاعة يف الُقرُفصاء الجالسني جميع يَنهض إذ لكذلك األمر وإن ثراءً، أكثَر َزبُوٍن يف

امُلتُُقاِضني. أوَل يكون فلعله يُْهَرع، وإليه القايض، دخول عند وذلك ، الظلِّ
ِمنضدته أمام يستوَي أن قبل أحمَر ووشاًحا سوداءَ ُحلًَّة البًسا القايض ويبدو
وتََجنٍّ وقاحٍة من يَْظَهر ما بمثل ويُثَْرثِرون األول الصفِّ يف املحامون ويضَحك العالية،
ضفاف عىل يخرج الكالم ولكن واألرنو،19 واإللبة18 والتايمس17 اللَُّوار16 ضفاف عىل
تَصُدر عندما واضٌح األمر أن للعابر ويخيَّل مًعا، َزبُونَيِْهما ومن مًعا، محاميني من النيل
حاجب ويحاول األمام، إىل الحضور ويتدافع القايض، أمام ثماٍن أيٍد وتَُهزُّ أربٌع َزَعَقاٌت
«إن قائًال: نََمطيٍّ بصوٍت ِوشاًحا الالبس الرجل ويُعِلن َجْدَوى، غري عىل َدفَعهم املحكمة

أشهر.» لثالثة َلْت أُجِّ القضية
زوُجه تقدِّمه وما واملحكمة، والناعورة الَحَصاد من الغاية إىل تَِعبًا يَرِجع والفالُح
األسنان ُحْسِن لبقاء صالٌح وهو والذُّرة، الُربِّ من مصنوٌع فهو جيًِّدا، فيَِجده خبٍز من إليه
َطَعاُمه هو وهذا والفول، الِخيَار مع والسمن البصل َحَساء يف يَغِمسه والفالح يلوح، كما
يمدُّ من أفقِر إىل كوبًا هذا طعامه من فيقدِّم الخري بحبِّ الفالح ويتَِّصف ل. املفضَّ العادي
ح الفالَّ ويُِحبُّ أيًضا، نصيبَه نَّوُر السِّ وينتظر البيت، َعتَبَة عىل يأكل ألنه وذلك إليه؛ يَده
ويُؤثِر ذلك، أمكن إذا والُخَرض يشء، كل قبل والعدَس الناضج والبصَل 20 الِفجَّ البصَل
بالنيل. الفالح ويُْؤِمن ُمْطِعًما، يكون لكي أوساخه جميع مع ى امُلَصفَّ غريَ النيل ماءَ الفالح

فرنسة. يف نهر اللوار: 16
إنكلرتة. يف نهر التايمس: 17

أملانية. يف نهر اإللبة: 18
إيطالية. يف نهر األرنو: 19

ينضج. لم الذي وغريها: الفواكه من الفج 20
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بعد جيًال أجداُده عليها نشأ التي القذارة من الفالح يُخَرج أن ة الشاقَّ األمور ومن
يَنِزل أن غري من وذلك لألنعام، وزبٍل للَحَمام جني21 ِرسْ بأقلِّ منتفعني حيواناتهم مع جيل
يميض وقد سنة. آالف ستة منذ واآلنية واملنزل والحيواَن اإلنسان يَغِسل ماءٌ السماء من
تََضع التي ة باملجربِّ ثقته من أكثَر الحديث بامَلْشَفى الفالح يَثَِق أن قبل جيالن أو جيٌل
بذلك 22 الَحثََر تداوي والتي القرآن، من آياٍت تالوة مع املريضة الساق عىل ذَُرٍة ُسنبُلة
أو بَصَدٍف الجلد تَْكِشط والتي ملح، مع بصٍل بُعَصارة بَقطِره أو سكر بقطعِة الَجْفن

سحرية. حجارٍة
من رضبًا بها ِثر يَدَّ التي الظُّلُمات تكون أن ويحتمل الساحر، ويَبَْقى العقائد وتَُزول
ة23 مَّ الالَّ من أزليٍّا خوًفا خائًفا الفالح ويعيش الخالد، الساطع الشمس لنور الفعل ردود
الفالح ويرتنَّح والجمال، الحمري وِرَقاب النساء ِجيِد عىل الالمعة التمائم بمئات ُمَحاًطا
آباؤهم عليهم ه قصَّ ما مرسحيٍة بحركاٍت املساء وقَت يُكرِّرون الذين ني القاصِّ بأقاصيص
غابت وإذا يستوحون. كانوا لو كما أحيانًا آذانهم عىل أيديَهم واضعني أذُرَعهم مادِّين
األحاديث من طائفٌة الُعذَيِْبيِّ املقاهي جوِّ يف ظهرْت السغاير ُدخان وتصاعد الشمس
كتاب يف جاء ومما السنني. ألوف إىل تَرِجع والتي النهار، نوَر تَخَىش التي الغائمة الوهمية
كلَّ فأُرشب بَه وَرشِ املاء يف ًسا مقدَّ برِديٍّا حلَّ الفراعنة ألحد ابنًا أن حريِّ السِّ توت اإلله
يف ِحربها وحلَّ القرآن من كلمًة كتب نوبيٍّا قاضيًا أن ١٩٣٦ سنة يف حدث ومما حكمة.
بالحبِّ تحيط الخرافاِت ولكن الصدَق، يقوال لكي ُرشبها عىل واملتهَم املشتكَي وَحَمل املاء

الخصوص. عىل واملوت
ثم فقرية، كانت مهما — أحيانًا — ُفوْرٍد سيارَة أو جمًال، راكبًة العروس وتَِصل
َكِتف عىل ُمْخَمِليٍّا نسيًجا — نرصانيٍّا ا قسٍّ كان ولو — الِقسيس ويََضُع الطعام، يف يُفِرط
النسيج، ذلك يرفع ثم ُجْعَله،24 ويَجَمع أدعيتَه ويتلو األيرس، عاتقه وتحت اليُْمنَى العريس
تَدنو ليًال يُْرَقص وفيما بذلك، زواجهما ويعلن خاتََمه، العروسني من كلٍّ لُبَْس ويَرُقب
وتُوَْعِوع بعيٍد من وتَُجْلِجل باع، الضِّ وتُْطَرد املشوي، اللحم رائحة عىل باع الضِّ من جماعة

الزبل. الرسحني: 21
َرَمد. من أجفانها غلظت العني: حثرت 22

بسوء. املصيبة العني الالمة: 23
العامل. أجر الجعل: 24

429



النيل

أدفو. يف (الصقر) هوروس

النخل، ِجذِْع من بعًصا ويمسها َزوجته، إىل الزوج يذهب وحَده الغد صباح ويف آوى. بناُت
سنة. آالف ستة إىل العادة هذه وتعود

اإلنسان مع توَلد الَقِرينَة ألن وذلك نفسه؛ الوقت يف َشبَحه مات أحدهم مات وإذا
بعض يف َسْوء قرينَة تكون وقد خصمه، قرينَة تكافح وهي وطبيعته. اإلنسان شكُل ولها
تكون وقد منها، الِوقاية ليسأَله الشيخ إىل الصباح يف فيْهَرع صاحبها فتُزِعج األحيان
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منه يُْخَىش ما يبقى ال ثم عمره، من السابعة السنِة حتى الولَد شبُحها فيؤلِم يَرًة ِرشِّ املرأة
نحوي.» َطيِّبَة قرينتي «إن بلطف: للفتى العاشقة الفتاُة وتقول ذلك، بعد

التناسل، وقوة بالجنس يَِحيق بخطٍر وُشِعَر بأرسه، املنزُل اضطرب ولٌد مات وإذا
ن يَُكفَّ أن ينبغي ال ولكن ميت، ككلِّ فمه من روُحه وتَخُرج أخرى، باليا الجتناب ويُرسع
ولو الدين، َرُجل ويأتي بخبز، ويُْؤتَى شاٌة، تُذْبَح ثم بالُعْقم، أمه تَُصاب أن خشيَة بشدٍة
ُعثَان25 مع امليت الولد روَح ويُذِهب — املوت من أيام ثالثة بعد — نرصانيٍّا ا قسٍّ كان

األصل. مرصيُة الطقوس فهذه التوراة. يف وال القرآن يف ذكًرا لذلك تَِجد وال اللُّبَان،
من يشءٍ عىل تكون والتي الساقية، لرصيف املرافقة الفالح حياُة تنقيض وهكذا
منزَله وجعال مثمًرا بلَده َجَعال اللذيْن أرضه إلَهْي عن صادر صفاءٍ مع وذلك السعادة،
حمامه. َسْجِع عىل يَْصُحو والفالُح لفوله، حماره َقْضم صوت عىل ينام والفالُح منتًجا،

الدخان. العثان: 25
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يف له فيأذن له صديًقا الدليٌل ويكون ملكيٍّا، رضيًحا ابنه مع الفالح يزور أن املحتمل من
فيما خفيفة إضاءًة باملشاعل يَُضاء كان ما الكهربية املصابيح نور عىل ويرى الدخول،
الرضيح ذلك شاد الذي الرجل حياة لجميع ممثِّلٌة تصاوير الجدر عىل يَُرى أي مىض؛
وبذوره وعبيده وموظفيه وأوالده وزوجه وقصائده وِقَصِصه املنزيلِّ وعيشه ولحروبه
واألثاث األدوات أُبِْرصت حديثًا مفتوًحا الرضيُح كان ما وإذا وألعابه. وصيده وحصائده
ماذا الفالح يَفَهم وال بيده، ابنه حامًال صامتًا يَّاح السُّ بجانب الفالح ويَِقُف مكانها، يف

مشدوًها. ويظلُّ هنالك، يشاهده ما جميَع يدركون مما بأحسَن يُْدِرك ولكنه يقولون،
يف القاصُّ يذكره وما والساحر الشيخ عليه يقصه ما — إذن — الصحيح ومن
ٌر مصوَّ هو ما خافت بصوٍت له ويُوِضح ضاحًكا ابنَه ويَرَفع هي، هي والحياُة القهوة!
يف الفالح يَِجد وماذا السنني، بألوف النبيِّ هجرة قبل ما إىل يَرجع عجيب تاريٍخ من هنا

منه. ناحيٍة كلِّ يف نفسه يَِجد الفرعوني؟ الرضيح ذلك
الحقوَل وإليك أنني، وال رصيٍف غري من املاءِ مَلتِْح1 ويَنِزل يَعلُو الذي الشادوَف وإليك
قبضتني ذو َلْوٌح هو الذي املحراَث وإليك بعٍض. عن بعَضها الجداوُل تَفِصل التي الطويلَة
الضأن يسوق الذي والولد والَحمريَ الجماَل وإليك ، حديديٍّ أنٍف مع َعَطٍل مع بحبٍل مربوٌط
من الضائَن آخر صبيٌّ يجتذب حني عىل األرض يف الحبِّ َدْوس عىل لها َحْمًال بعصاه
يكون لكي بامِلَدقِّ الجيد الحبَّ يربطون إنهم هنالك؟ يصنعون وماذا الُربِّ. مع الرأس
الحارض، الزمن يف كما الثمراِت بواكريَ الكاهن ويُعَطى القادم، العام يف حسنًا املحصول

نزعه. املاء: متح 1
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املعبد هو واملعبد بخارية. ٍة ملضخَّ تكريًما نصنع كما جديد لبناء تكريًما بثوٍر ون ويَُضحُّ
الحارس. يرانا ال عندما منه الحجارَة نَنِزع الذي

الصورة ويف — األخرى الناحية من وتُبِرص النتباهه، إثارًة ولَده املِرُح الفالح ويقرص
عندنا، ة فَّ الصُّ عىل يُْحبَك كما النخل ُخوِص من َسلًَّة تَحبُك وهي األمَّ — نفسها الجدارية
أو — هنالك واملزيِّن حاجبيْها، تَُخطِّط هنالك واملرأُة وبُرُقَعها، الخشبيَة أمشاَطها ويُبِرص
شعوٍر حلِّ مع أزواجهن ملوت النساء وتَنُوح الرأَس، يَْحِلق الذي هو — هنالك نفسه أحمد
— نفسها الجدارية الصورة ويف — األخرى الناحية من ويُبِْرص لُبَان، وَحْرق ثياٍب وَشقِّ
الفالح ساكَن املنظُر ذلك ويحرِّك االبن، هذا قرينة ويُبِرص امليت، ابنَه يودِّع الحزيَن فرعوَن
كما الثرياَن يَِسُم كاتبًا يرى عندما الفالُح يَْضَحك ثم َفْوِره، من صدره إىل ابنَه فيَُضمُّ
يسلِّمها التي القمح أكياس عدَد ل يسجِّ آخر كاتٍب بجانب وذلك الحارض، الوقت يف تُوَسم
يف القرية كُهْرِي مخروطيٍّ ُهْرٍي يف عٍل من الَحبَّ يَُصبُّون أناٍس بجانب وذلك الزُّرَّاع، إىل

الحايلِّ. الزمن
يَّاح، للسُّ الكتابَة الدليُل ح ويَْرشَ ! الغنيُّ الرضيح صاحُب يَمِلك كان ما َلَكثَْرَة ويا

الكتابة: ويف ذلك، الفالح يَْعَلم كي برسعٍة العربية إىل ويرتجمها

قرون، بال البقر من رأًسا و٢٢٠ طويلة، قرون ذي البقر من رأًسا ٨٣٥ َلَديَْك
عنزة. و٢٢٣٤ شاًة و٩٧٤ حماًرا، و٧٦٠

يف آبائه ظهور عىل يسيل َعَرق وكلَّ عناء كلَّ يَتََمثَّل ألنه وذلك صاخبًا؛ الفالح ويَتََحرسَّ
ُهَزال سبَب الثالثة الجدارية الصورة من ويتبنيَّ وتغذيتها، الحيوانات هذه تربية سبيل

بالعجني. أَُخُر بقراٌت ن تَُسمَّ حني عىل بقراٍت ثالَث يُرعي الذي البقار
ارتياَحه الفالُح ويُبِْدي أخرى، جدارية صورٍة عىل القمح سنابل بطول الفالُح ويُْعَجب
أنغام عىل اد الُحصَّ يُْطِرب كان موسيقيٍّا ولكن الركبة، ارتفاع عىل بامِلنَْجل َقْطِعها من
ل تَُحمَّ أن تُِرْد لم الحمري أن بَيَْد الَوَسط، من وتُربَط الطرفني من ُجْرَزٌة2 تُْؤَخذ ثم امِلْزمار،

الحارض. الوقت يف مما أكثَر
أذنه من الحمار َرجٌل ويجرُّ القرية، يف يوم كلَّ يقع مما فذلك ، الصبيُّ ويضحك
يف يشاَهد عما ظهره عىل توضع التي الل والسِّ األكياس تختلف وال قائمته، من وآخُر

الحزمة. الجرزة: 2
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ذلك من يشءٍ سقوط دون ثالٌث فالٌح يَُحول حني عىل ويُدَفع الحمار يَُرضب واآلن أيامنا.
القاهرة باشا ككاتب ذلك يف وهو يشءٍ، كلَّ ويَِكيل يَِزن الكاتُب ذات هو وها األرض، عىل

القرية. يف
ترى ألنك وذلك بذلك؛ يُعَرتف أن ويجب الحيوانات، ِتَجاه طيبني القدماء أولئك وكان
أيُّ ولكن يرشب، يكاد ُكْركيٍّا زاويٍة يف ترى وألنك يأكل، يكاد إَوزٍّا نة املسمَّ املوايش بني
املاء. وبَقَر والزََّرافة والنََّعام األسَد يصطاد كان البلد؟ ذلك سيِّد يصطاد كان الحيوانات
يف الحيوانات جلود عىل ويستلقوا النيَل األكابر يَنِزل أن العرصية املناظر من ترى أفال

هنالك؟ ويرقصَن َفتَيَاٌت يَعِزف وأن وِريَاٍش، بمخادَع زة املجهَّ الرشاعية زوارقهم
ذلك أدرك ألنه الصبي؛ يَْضَحك هنالك؟ التني أشجاَر يتسلَّق الغريبة الحيوانات وأي
التي التني أشجار فروِع يف تَصَعُد أليفة ِقَرَدة هي الحيواناُت فتلك أبوه، أدرك مما بأرسَع

حقيقٌة! الصورة يف ما ليت ويا بثمراتها، لَرتِمَي إليها االرتقاء يتعذَّر
نحَو الزرقاء، السماء نحَو امُلنَْحِني لَّم السُّ يف الزائرون فيَْصَعد الُحلُم، ينتهي واآلن
أبَرص ِلَما تُصدَّق، تكاد ال مناظَر من أبرص ِلَما ُدَواٌر َح الفالَّ ويعرتي امُلْعِشية، الشمس
أو فرعون رضيَح أبرص هل نفسه: يف الفالح ويسأل السنني. ألوف إىل يَرِجع مصرٍي من
ويَحِمل منزله، إىل يعود أن ويودُّ يَشِخر الذي حماَره الفالُح ويَُفكُّ ْلتا، الدِّ تجار أحد رضيَح
ويشدُّ الصحراء ِخالل من الطريق طرف عىل ويَعُدو أمامه ابنَه امُلْمِسَك صاحبَه الحماُر
ما كلِّ يف الفالُح ويفكِّر السقوط، من للصبيِّ وحفًظا ل التمهُّ عىل له حمًال الِعنَاَن صاحبُه
زوارقهم يف النيَل ويَنِزلون الفالحني يستخدمون َفِتئُوا ما الذين األغنياء أولئك ويف رأى،

جيًدا. املزخرفة
عظيمني تمثالني السكَّر قصب من أبرص األقرص قبور إىل الفالُح ذهب ما وإذا
التمثاالن وذانك والثور، بالبقرة عادًة يهما يسمِّ كان وإن َمْمنُون بعمودْي الشيُخ يدعوهما
بني ِحَساٍن مع معبده أمام العرش عىل يجلس كان الذي الفراعنة ألحد هما املضحكان
ويَعِرف النوبة، حدود عىل رمسيَس شأُن هو كما يحتمل، ما عىل وأمه نسائه مع قدميه،
البطِن حتى النيل يف يقُعد — ريب ال — كان فرعوَن أن التمثال لون من ويُبِرص الفالُح

الفيضان. وقَت
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يَبُْدو ومما رنني. ذاَت كانت التماثيَل تلك أن — أيًضا — الفالح عىل ُقصَّ ومما
يحيطون أناٍس عن يَصُدر الرنني ذلك أن يََرى كان الذي اسرتَابُون3 مع يَُشكُّ الفالح أن
الساقية إىل ينظر حينما نفسه يف الفالح يقول كما — إدراكه يصعب ال ومما بالتمثال.
الذي أِمنُوِفيس من آتيًا الطنني يكوَن أالَّ — الكبرية نْط السَّ شجرِة بجانِب تَُدوُر تكاد التي
فأنني إِيُوس،5 ظهور عند َفيَِنئُّ أشيل4 َقتَله الذي اإلله ِشبه من أو واسُمه، خلوُده نُِيسَ
جميع وراءَ تدور كما وراءه تدور التي القديمة الساقية من يجيء الكبري َمْمنُون تمثال

معابدهم. وجميع الفراعنة تماثيل

اليونان. لدى الجغرافية علماء من اسرتابون: 3

اإللياذة. يف ذكروا الذين األبطال أشهر أشيل: 4
اليونان. أساطري يف جاء كما الَغَجر إَلَهُة إيوس: 5
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ذي لصليٍل َصًدى — قصريٍة فواصل مع — يُْسَمع باألقرص الصباح ساعات صمت يف
وحيث ُمْدَهامٌّ، رطيٌب يشءٍ كلُّ حيث الِغنى، البالغة ة فَّ الضِّ تلك وعىل وَجِريض.1 إرصاٍر
النبات وبذلك ، املهتزِّ الفيض الجوِّ ذلك ويف املعبََّدة، الطريق عىل إليكم الغريَن رائحة تَِصل
مكان أيِّ يف مما أكثَر الحياة بحالوِة يُتََمتَّع النيل شواطئ وعىل َعْدن، جنََّة تَِجُد الزاخر،
وحدائقها قصورها يف الحياِة ِهبَاِت ع وتوزِّ العاَلم عىل أشعتَها طيبة تقاليُد وتُلِقي آخر،
هنالك تقْم لم ولو النيل أبرصه َدْوٍر أسطَع هنالك األجنبيُّ ويََضُع ، فرعونيٍّ بَسَخاءٍ الوارفة
متصل. َصفٍّ عىل الهول أبي تماثيُل هنالك تَتَتَابع لم ولو الرتاج، وأعىل التماثيل أضخُم
والسكَّر والُخَرض القمح إلنتاج — فقط — يَصلُح ال أنه النهر يَُرى الثانية وللمرة
النهر يعود وال البعيدة، الخرطوم يف كما نخيٍل حدائِق إىل وِغْريَنُه ماُؤه ل ويَتََحوَّ والقطن،
الكبري كاألستاذ ذلك يف وهو َرفاٍه، عنُرص بل اآلدميني، ماليني لدى حياٍة عامَل قصري لوقت

شعريٍة. ُرًؤى مع حنٍي ذات يَِسريُ الذي
أبيَض جلبابًا الالبُس الفالح يديُرها التي العشب َجزَّازُة هو الضئيل الصليل ومصدُر
شأن ومن الفنادق، حول يُْفَرش والذي النفوذ القابل الِغْريَن شأن ومن السمراوين. بيديه
خرضاءَ غابٍة وإحداُث وديمومتُه الزاخر النبات ذلك وجوُد العمل الدائمة واللوالب ات امِلَضخَّ

الغصص. الجريض: 1



النيل

ِمْسعار،3 ُمِبريٌة2 والشمُس مرص. إلهْي من امُلوِجد هو وحَده والنيُل صغري. مقياس عىل
باألسوار تَُحاط والحدائُق النخل، ِظلِّ تحت إال تعيش ال األلوان الكثرية الباهرة واألزهاُر
غليظة ِسيَاَجاٌت هي األسواُر وتلك الثمينة. باألُُطر الطريفة الفارسية التصاوير تَُحاط كما

بَّار. وبالصُّ املكسور بالزجاج عنها يداَفُع الطني من
يُْفَزع كما وذلك الشمس، أَُواَر4 بها فيجتنبون النفائس بهذه تمتَُّعهم األجانُب ويَِرشي
والجهنميَّ الورديَّ الغار ألن وذلك األبصار؛ يُعِمي الذي الرَُّواق لنور اتِّقاءً الكنيسة إىل
النخيل، تحت الظليلة الصغرية الُجُزر إىل النوَر تردُّ نباتاٌت ْفَىل5 والدِّ والياسمنَي األرجواني

اْلِتماع. مع اْدِهيَمام إىل لوٍن كلُّ يَِرضب وهنالك
هو واألخُرض البادية، يَُجوب َمْن كلِّ غايُة هو واألخُرض ، النبيِّ ِشعار هو واألخُرض
رسيره، ومرسَة داره هدوءَ بها يَتَمثل الذي الحاجِّ وبُْغيَُة الطََّراء يطلب الذي البدويِّ ُمْحتََلُم
َحِفيف بني الُهدُهد ويَقِفز امَلنَْجة، ُغْصِن عىل العرب شعراءُ بها تََغنَّى التي اليمامُة وتَهِدل

الحصباء. عىل اهتزاٍز مع ذَُعَرتان وتَتََفىلَّ النخل، ُسُعوف
حلًما، والسماء صغريًا بستانًا تحته األرُض تَبدو ملا الَفَرح أصواَت ُهوُروُس6 ويُخِرج
ويحرك الطيني، الجدار من وبالقرب الخارج يف املنزفة سري يدير وهو فالٌح ويغني
الزهر، أحواض خامٌس فالٌح ويسقي اللوالب، مواضع ويغريون أخر فالحني ثالثة املضخة
ويشعرون ويسمعونهم ويبرصونهم العالم هذا بأغنياء كله النهار يف هؤالء جميع ويتصل
قطاٍر من ينزلون وراءهم، سوًدا وخدًما والسيدات، السادة من حسانًا يرون وهم بهم،
وهم اللون، ُزبِْديِّ أثاٍث وذي مضاعفنْي مرصاعني وذي شفافٍة غرِي خوادع7 ذي أبيض

املعابد. ليَزوروا ضاحكني الحمريَ يركبون يََرْونَُهم
الخشبيَّ الجَرس يمسكون وهم رساويَل، البساٍت سافراٍت منهم السيداِت يََرْون وهم
يشاهدونهنَّ ثم املركب، ناحية إىل درجة أدنى من عليه مرورهنَّ حني ْمر السُّ بأيديهم الضيَق

املهلك. املبري: 2
النار. به تشعل ما املسعار: 3

الحر. األوار: 4
كالخرنوب. وحمله األحمر كالورد زهره نبت الدفيل: 5

هوروس. كلمة من الباز املؤلف قصد 6

الكبري. الباب يف الصغري الباب وهي الخادعة، جمع الخوادع: 7
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العاريِة بأذرعهن يمسسنَه أو جميًال بلديٍّا غالًما يَْقُرْصَن وهنَّ الشاطئ عىل القهوَة يتناولَن
فاِتِر سيٍد بجانب مركبيٍة َكَراٍس عىل مساءً يشاهدونهن وهم البدنية، بحرارته شعوًرا
؛ ألنظارهنَّ السماء بروج َوْقف مع ولكن الشمال، أهُل يَْجَهلُها سماءٍ يف متأمٍل ظاهًرا املزاج
تكون أن فيها منهن واحدٍة كلُّ تَأُمل تناسٍخ مرحلِة غريَ ليست عندهن مَرص ألن وذلك

. اإلنكليزيِّ قيَرص طلب يف تَِجدَّ وأن كليوباترة

الفراعنة. عهد يف فالحون

لذلك أًخا يكون أن املحتمل فمن األزهار أحواَض يَسِقي الذي الخامس الفالُح وأما
َمرَّت — بيضاءَ امرأٍة نظرُة تكون أن املحتمل ومن النهار. هذا يف امَلَلِكيَّ الرضيَح زار الذي
من أنه املحتمل ومن النارضة. الحديقة هذه يف َعيِشه عن أسفرت قد — مىض فيما راكبًة
نال وزيٍر حديقَة نفسه املكان يف قرنًا وثالثني خمسٍة منذ يَسِقي كان الذي ذلك َحَفَدة
الطِّيِبيَّة الدولُة بََدت وكيف رأى؟ وماذا سعيد. َحظٍّ عن أو امرأٍة بفضل والثراءَ السلطاَن

زهرها؟ يف َخَدَمها الذي الفالح لهذا
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فيَسَمع النخلة هذه أجداد ِظلِّ وتحت عينه املحلِّ يف يعيش الفراعنة فالح وكان
— ألُوِمريَُس بََدت طيبَة ألن وذلك حديقته؛ ُسوِر إىل يَِصل الذي الكربى املدينة ضجيَج
ليَخُرج تُفتَح املائة وأبوابها الِغنَى، برضوب مملوءٌة «فقصوُرها مجيدًة، أسطورًة — أيًضا

وُعَدِدهم.» ُحُصِنهم مع مقاتل مائتا منها واحٍد كلِّ من
مضت فلما السنني، بمئات طيبَة عظمِة َدْوِر بعَد يعيش كان أُوِمريُس أن والحقُّ

ضخم». «طيٍف غريَ طيبة مكان يف هريودوتس يَِجْد لم قرون أربعُة
تلك، لألحواض الفراعنة فالح إسقاء حني تلك النيل ة ِضفَّ عىل كبريًا َخب الصَّ وكان
ِخالل من نشيدين يَِميُز الفالح وكان هنالك، قائمًة القديمة القرون مدن أعظُم وكانت
الرشاعيَة الفراعنِة سفَن لون يَُحمِّ إخوانه من مئاٍت بضُع كان حيث — وهنالك الضوضاء،

قائلني: يُنِشدون كانوا — القمح أكياَس

وتَُكثَّر َرج، الدَّ حتى األهَراء وتَطَفح ، الَحبِّ وأكياَس الُربِّ سنابَل الليل حتى نجرُّ
بال وْلنَْحِمل َفاَف، الضِّ القمُح ويَْمأل الواسعة ُفن السُّ وتَغِطس مرة، ألَف الَكَدُر8

دمائنا؟ َب ُرشْ أفرتيدون راحة،

تسرتيح حيث يْز، الُجمَّ وتحت َكثٍَب، عن الفالح يَْسَمع الَجْوَقِة تلك ُة ضجَّ تَِقُف وعندما
وعبِدها: السيدة هذه ِغنَاءَ بُُسٍط، عىل سيدتُه

فاستفد الَغيَْضة، يف الجارة تُثَْرثُِر الجميل، اليوم بهذا وتمتَّْع الثََّمِل، حتى ارشب
10 ثَرِّ ، الذهبيِّ ُكوِبي يف مرًة عرشَة ثمانَي ُصبَّ الدََّجر9 حتى أجل، زمنك. من

فأضناني. لساٌن يه يَُسمِّ ال الذي الَجَفاَف هذا

الربديِّ من هذا ونَعَلم سادتُه، يَُظنُّ مما أكثَر يفكِّر وهو ويَصُمت، الفالُح يَْسَمع
بموائَد آخرون َخَدٌم يأتي إذ الِربْكة؛ يف املائية الطيور بإطعام يَُهمُّ هو وفيما ، الخفيِّ
حول املنزل داخل يف األوالد ويقفز سادتهم، وضيوِف سادتهم بِخدمة فيقومون صغريٍة

املحصود. الزرع من القبضة وهي الكدرة، جمع الكدر: 8
السكر. الدجر: 9

وبله. نداه ثرَّاه: 10

440



عرش الحادي الفصل

كلَّ أولئك ويَِجد الوليمة، لتَكُمل والِقَرَدَة الكالَب العبيُد ويُِعدُّ ومجانني، أقزاٍم مع والديْهم
والخمر ِحك والضَّ الَقْصف والحديقة البيت بني ويتناوبون املساء، وقَت اِدق َ الرسُّ يف يشءٍ

. والُحبَّ والِجَعة
تُصنَع الِجَعة وكانت اليومي، املرصيني ُمْسِكر هي الِجَعة أن غري نادرة، الدلتا وخمُر
ثم ُمنُْخل يف ويُْعَجن َدنٍّ يف ويُْسَحق بعدئٍذ يُبَلَّل أن عىل حجريٍة بَمَداقَّ املطحون القمح من
بطاقاٌت تُوَضع وكانت بالِغْريَن. 13 وتَُصمُّ ُقَلل12 يف تُْحَفظ الِجَعة هذه وكانت يُْمَصل،11
مرتني، جيدة «جيدة، البطاقات: تلك عىل فيُكتَب ِقَدِمها، عىل للداللة الخمر ِجَراِر عىل
وشعوُر املائدة به تزيَّن كما ْدر بالسِّ تَُزْخَرف الِجَرار جميُع وكانت مرات»، ثمانَي جيدة
بعض يف الخمَر يَِقْنئَ النساء وكان ، عليهنَّ َشذَاه شمِّ يف للرجال يأذنَّ النساء وكان النساء.
ُسَكاَرى إن قال: عندما مَرص أقاصيِص يف يفكِّر أرسطو كان أن املحتمل ومن األحيان،

الوراء. إىل يَْرتَُمون كانوا الِجَعة وسكارى األمام، إىل يَرتمون كانوا الخمر
الربديِّ من مصنوعٍة ملوَّنٍة ُحْرصٍ عىل الحديقة من ناحيٍة يف يجِلسون كانوا وهكذا
؛ واإلوزَّ َد14 املسفَّ َمَك السَّ عليها يَشُوون الطَُّهاة كان التي الفحم َكَواِنني من بعيدين غريَ
الُعَراة الِغْلَمان وكان البقر. لحَم عليها يَْشُووَن كانوا كما َلة، املفضَّ املرصيني أطعمَة أي
ذلك ليل يف تصويريٌّ هو ما األوضاع من يأخذون تقريبًا املستوراِت غريُ والراقصات
صغريٍة زيٍت مصابيح نور عىل يَرُقُصون كانوا أو َفْجأًَة، ُسُدوَله يُْرِسل الذي الَعْرض
الُعود ألحان من له َحدَّ ال ما بني والسيدات السادة أولئك عىل ِسْدريٍّا ِعْطًرا فيَُوزِّعون

املزدوج. وامِلْزمار السبعة األوتار ذي والِقيثَار
للحني إال الَكِتِف ُط ُرشُ تُْمِسُكها ال خفيفًة ثيابًا البساٍت هنالك يَْضَطِجْعَن النساء وكان
تمشيطها يف ساعاٍت معه يَقِضني ما بشعورهن العناية من يبذُلَن ُكنَّ وقد يُِرْدنَُه، الذي
من بَمْرَهٍم ِدها وتعهُّ املاء بََقر ُدْهِن من مصنوع غريب بِدهاٍن بياضها ومنِع وتمويجها
َمَقرُّ الشعَر أن — إليهنَّ يخيَّل أو — يَْعِرفن ُكنَّ وقد العسل. مع مسحوٍق األتان أسنان

ماؤه. ليقطر ونحوها خرق يف وضعه مصله: 11

الَجرَّة. وهي القلة، جمع القلل: 12
ه. َسدَّ ه: صمَّ 13

اللحم. عليها يشوى حديدة والسفود لالشتواء، السفود يف نظمه اللحم: سفد 14
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األسود باللون وحواجبَهن األخرض باللون أجفانهن يَْدهنَّ السبب لهذا ُكنَّ كما إِيُروَس15
عيونهن. وجماِل ِلَحاِظِهنَّ اْلِتَماع يف زيادًة اإلطالة مع

وأُوِمريس، إبراهيَم بني أي امليالد؛ قبل ١٠٠٠ وسنة ٢٠٠٠ سنة بني يََقُع ذلك وكان
الفرات النهريْن: بني الواقع السهل عدا فيما بالربابرة مأهوًال بأرسه العاَلم كان حني وذلك

وِدجلة.

الحب. إلله يونانيٌّ اسم إيروس: 15
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الثاينعرش الفصل

املتصل بتمثُّلهم يَِزيد الذي ونشاِطهم الحياَة تذوُّقهم بفضل الغايَة املرصيني قدماء بلغ
َرَخاءٍ، من النيل فيضان عنه يُسِفر وما شمسهم وَسنَاء تهم صحَّ وبفضل للموت، ِد املتجدِّ
أشد إىل اإلحساس هذا ويضاف ومعرفتهم. إحساسهم حدود خطَّت األحوال هذه أن غري
من أعمَق حكمٍة إىل َفق الشَّ ِظَالل تؤدِّي حيث اإلحساس هذا يكون وال الحياة، يف مرح
عندهم يبدأ والعدُم اإلبداع، عىل ِعلمهم ُقدَرة بجانب ة، الُخْرضَ بجانب الصحراء وتمتدُّ تلك،
حرارة عن ونشأ الشمس، من ِحْرمانًا األكثِر الشعوب لدى الطبيعة بعد ما عاَلم يبدأ حيث
عنده. ِظلَّ ال لشعب فلسفَة وال للصواب، مخالفٍة من للموت عبادتهم يف ما للحياة عبادتهم
توجب التي الكتابَة اخرتَع وكونَه األساس، من البالَغ الشعِب إبداَع لنا يُوِضح وذلك
يَرتُك فلم الطبيعة بعد ما سماءِ يف تحليقه وعدَم — بالحرب ال — بالِعلم الدولة دواَم
الحدود هذه تخطيط بعد وإننا حقيقية، ِديانًة وال حماسية قصيدًة وال مؤثرة أنشودًة

الحضارة. فجر يف بمَرص اإلعجاب غري نََر لم فرضتها التي الطبيعة ُسنَن ومعرفِة
األغنياء من أقليٌة كانت وإذا الوثائق، َحلِّ بعد تَبَْهُرنا الشعب ذلك َحيَوية وأخذت
يَُكْن لم املساواة مبدأ أن نَنَْىس أن لنا ينبغي ال فإنه الحياة بتلك تمتََّعت التي هي وحَدها
أكثَر مَرص يف طبيعيٍّا أمًرا كان الرِّقَّ وأن سنة، آالف ستة أو سنة آالف خمسة منذ موجوًدا

طويل. بزمن ذلك بعد أدبَه، انتهكوا الذين النصارى ولدى األغارقة، لدى مما
سنة ثمانني العمر من الثاني رمسيس بََلَغ فلما للموت! القوم أولئك َلتََحدِّي ويا
حتى االحتفال ذلك بمثل القيام عىل داوم وقد ِست، عيِد يف الشباب إىل برجوعه احتفل
إنباء عىل تشتمل االحتفال لذلك تذكاًرا تُنَصب ِمسلٍَّة كلُّ وكانت عمره، من التسعني السنة
عليه فتنعكس والِفضة الذهب من بمزيٍج تَُزْخَرف وكانت الشباب، إىل الرجوع بذلك اآللهة



النيل

قدماء أحد بأنَّ أنبأ الغيب هاتف أن َحَدَث ومما نوًرا. بذلك مُرص وتُْمَأل الشمس أشعُة
اللذيْن اليوم ألفي العاهل هذا فَقَىض سنني ستِّ من أكثَر يعيش ال ِميِسرِيينُوس الفراعنة

الطِّراز. هذا عىل أَُخَر سنواٍت ستَّ عاش بأن اآللهَة وكذَّب الُفُجور يف له بقيا
بأيِّ يَبَْقى أن يَِجُب الذي اإلنسان جسَم األزمان أقدم منذ املرصيني أطباء وَدَرَس
املرصيني عند فكان األمراض، وعلم الترشيح علم أُُسَس األطباء هؤالء وَوَضع كان، ثمٍن
هريودوتس يف يؤثِّر مرصلم يف شيئًا أن املحتمل ومن أصيلٍّ، عضٍو كلِّ حال يف متخصصون
هريودوتس ويعدِّد الليبينيصحًة، غريُ يَْعلُوهم ال رجاًال فيها مشاهدته من أكثَر عميًقا تأثريًا
الصحَة هذه هريودوتس ويَعُزو التغذية، عن ينشأ مرٍض وكلَّ وامُلْسِهالت املتخصصني

باألطباء!» البلد «يَُموج قائًال: فيُرصخ اإلقليم تساوي إىل العامة
اآلخِر وببلوغ والتسعني الخامسَة أحدهما ببلوغ وَرمِسيس بيبيس فاخر ما وإذا
سنة؛ وتسعني خمًسا العرش عىل جلس أنه الفراعنة أحد َزَعم ما وإذا العمر، من املائَة
كاألرقام فقط الصدق من قريبًة األرقاُم هذه تكن لم العالم، تاريخ يف ذُِكر عهٍد أطوَل أي
وكان النهاية. حتى قوَّتهم عىل حافظوا فراعنٍة عىل تَِنمُّ دامت ما التوراة يف جاءت التي
دون يَُعدُّ ما األبناء من أي ولًدا؛ ٥٩ اإلناث ومن ولًدا ١١١ الذكور من األكِرب لرمسيَس
محاوالِت حتى يُْحِبطون الفراعنة وكان حريمه. دائرة أهمية يف النظر يُنَْعم عندما الحقيقة
النساء من الحقد ذواِت وبني والَحَفَدة البنني وبني لها َحْرصَ ال التي املكايد بني القتل
إال حاشيته َقتََلته من تَِجْد لم الكبري الثوريَّ َعَدْوَت فإذا موتَهم، ينتظرَن الالتي والبنات

نادًرا.
الحروب يف شخصيٍّا يشرتكون فكانوا الرََّدى، يَْرَهبُون ال الذين املقاديم من وكانوا
الجدارية والتصاوير الكتابات من نَْعِرفه بما ذلك عندنا ثَبََت وقد ناَرها. يُوقدون التي
أعدائهم دعوة عىل الفراعنة آخِر بعد سنٍة ألِف مدَة امللوك استمرار من كان وبما وحدهما،

العادة. َوْفَق املبارزة إىل
َواِرَي الضَّ يصطادون كانوا حينما الَفيْنَة بعد الَفيْنَة يف يَلُوح كان الَخَطَر إن حتى
نوبيٍّ عبٍد مائة كان فما بالِحَراب، املاء بقَر بون فيتعقَّ األدنى النيل مجرى عن توارت التي
التماسيح وكانت قاربَه. الضخُم الحيواُن هذا يهاجم عندما فرعوَن إنقاذ عىل ليقدروا

444



عرش الثاني الفصل

ِف2 تََلقُّ عىل — النَّْزع حني حتى — فتَقِدر بُخطَّاٍف،1 لها َقتًْال الِخنْزير من بِقَطٍع تَُخاِدع
اآلساد من َع َرصَ بأنه رضيحه عىل كتابٍة يف الفراعنة أحد افتخر ما وإذا ساق. أو ذراٍع
الحيوانات بطوَن يَبُقرون — الصيد بعد — العبيُد وكان صائد، قصِة غري هذا يَُك لم ١٠٨
فأَثَْرى ميتًا تمساًحا ابتاع رجًال أن القصة ويف كروشها. تحويه ما ويُْخِرجون املذبوحِة
عىل املنقوشة األمور أولياء تراجم ويف ضحاياه. مع يَهِضْمَها لم ذهبية ُحِيلٍّ من َوَجَده بما
وكانوا الفروسية، روايات يف كما وأسوٍد جبابرٍة عىل َقَضْوا الذين لألبطال تمجيد قبورهم
— الِفضية موائدهم زخارف بني حتى — فتَِجُد مكاٍن، كلِّ يف أسالبهم بذكر يُشيدون

النادرة. والصحراء النيل لحيوانات تصويًرا
يَجِلسون كانوا — الوجه ذلك عىل وُخبْثِهم بسالتهم عىل الدليَل يقيمون إذ — وهم
الرائعة، البهلوانية راقصاتهم حركاِت بمشاهدِة ْوَن ويتلهَّ وِجَعِتهم، خمرهم أقداح أمام
والظهور الصدور ذوات من امرأًة عرشين «مع قاربًا حديقتهم َحْوض إىل ويُنِْزلون
بالذهب، ع امُلَرصَّ األَبنُوس من مصنوًعا ِمْجَداًفا منهن واحدة كلَّ ويُعُطون التكوين، الكاملة
ويَُطاُف عليهن»، ًكا َرشَ عرشين يُلُقون ثم والِفضة، بالذهب ٍح مصفَّ ِمْقبٍَض عىل ومشتمًال

لهم: مغنِّيًا شاعٌر عبٌد فيُنِشد خشب، من مومياء عىل مشتمٍل بتابوٍت نفسه الوقت يف

وهي غابًرا، يصبح وبعضها يحيا وبعضها املايض، يف كما األبدان تموت اليوم
منهم واحٌد الغرب من يَُعْد لم اآلن؟ تبكيهم َمْن فأين األهرام، يف محوَّلًة ترُقد
منزلك، يف نَْقَص فال ُشجاًعا، ُكْن ذلك. وراء عما نفوسنا يف السكينة ليُْلِقَي قطُّ
ِجْسَمك واسُرت َشْعِرَك عىل الصايف امُلرَّ وُصبَّ األيام، خري كأنه اليوم بهذا واحتفْل

غاَدَره. نهاٍر إىل يَرِجع أحَد وال فيه، ريب ال آٍت والظالُم خفيف، بكتَّاٍن

َور الصُّ تلك جميع يف الوجه ذلك عىل تَتََجىلَّ التي الحياة بَهَجُة قطُّ روحيًة تَُك ولم
وما الروحية، مظاهرهم أكمُل هي النَّْرد ولعبة املكتوبة. األقاصيص جميع ويف الجدارية،
محلَّ فكان الدولة، سبيل يف غايٍة، سبيل يف أتوه فقد كبرية أمور من العلماءُ ُكهانُهم ه أتمَّ
الثراءَ يناالن اللذان هما — والشاعر املفكر ال — واملهندس والبنَّاء السبب، لهذا إعجاٍب

بها. يختطف حديدة الخطاف: 1
بلعه. اليشء: تلقف 2
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الفراعنة فأحد والولد، النساء كثريَ يَْغُدَو أن املرصيِّ لدى الحياة هدُف وكان يَت، والصِّ
تَحِمل أن حاجبه البنة يأذن آخر وفرعوٌن حريمه، دائرة يف هديًة غريبًة امرأًة ٣١٧ يَتََقبَّل
عىل الثالث رمسيُس نََقَش وقد فراَشه، تشاطره دامت ما التاَج، أي املقدس؛ الثعبان
فقط، ونِعاًال قالئَد البساٍت نساؤه وبََدْت عاريًا فبدا حريمه دائرة أفراد مع نفَسه رضيحه

حني. بعد بحياته ائْتََمْرَن الالئي هن العاريات النسوُة وهؤالء
دوائَر صاحباِت يَُكنَّ أن ليستطعَن — منهن القادرات حتى — امَلِلكات تكن ولم
ًة ُمَضادَّ كانت ولو ، الُحبِّ أساليب جميَع يَتَِّخذَْن أن تسليتهنَّ عوامل من وكان للحريم،
يف بحياتهن يجازفَن أنهنَّ — الخصوص عىل — يَعِرفن وُكنَّ ِبنَْدار،3 رواية عىل للطبيعة
مالذَّ يف انهماكهن عىل مجازاتهن إىل يؤدِّي الزمن ذلك يف امُلرائي األدب وكان حني، كلِّ
تقليًدا وزواٍج غراٍم من واألخت األِخ بني كان وما تقريبًا، أزواجهن عىل العادة تَْفِرضها
الفساد من يشءٍ وجوَد — أيًضا — به ُض فنَْفَرتِ اإللهية الحكومية الفراعنة لزواجات
ومن للكالب، ُجثَّتها ورمي الخائنة، املرأة َقتِْل عن خربٌ األقاصيص من كثرٍي ويف ، الجنيسِّ
من هذا ِلبَْعِلها بما معه ْت استخفَّ ما الَغْفلة من كانت بَاِنر أو األكِرب الساحر زوَج أن ذلك
زوجته بمعاقبة الزوُج واكتفى أهيلٌّ تمساٌح العاشَق َق فمزَّ الِعَرافة عىل وقدرٍة جنسية قوة
عهد منذ — كانوا يُْختَانُون4 الذين األزواج أن ترى ثَمَّ ومن بَحرِقها، أي ؛ عاديٍّ بِعقاٍب

. اِقِهنَّ ُعشَّ عىل مما أقلَّ أزواجهم عىل بحقٍد يشعرون — البعيد ُخوُفو
وَكثَُرْت النسوي املؤثِّر َزاَد أن عظيم تََرٍف من فيه وما البََالط حياة شأن من وكان
أوالد عىل لون يفضَّ النَُّغَالء5 وكان لألعداء، إبعاًدا يُْفَرض الزواج وكان النساء، مكايد
األحيان، بعض يف اململكة ومصريَ املرياث أمَر تَُقرِّر غراٍم ليلِة ذكرى وكانت الِفَراش،6
يف الربِّ تمثال من يَخُرج الذي الربيق فكان الغالب، يف اتفاٍق عىل ان والُكهَّ النساء وكان
فرعون. ابنَة بتزوُِّجه الفراعنة من يوٍم ذاَت يغدو الذي النَِّغيُل يُعنيِّ االحتفاالت أحد أثناء

(٥٢١–٤٤١ق.م). األغارقة لدى الغنائيني الشعراء أمري بندار: 3
خانه. اختانه: 4

الزنا. ولد النغيل، جمع النغالء: 5
لآلخر. فراًشا يُسمى الزوجني من واحد كل فإن الزوج، الفراش: 6
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البالغة الفتاُة فتَْسَحر عَرش الثامَن القرن من ٌب َرضْ بمَرص فيَِحلُّ زمٌن ويَمِيض
له: وتقول عاشَقها

وأحاسيَسك، رغائبَك امللكيُّ الكتَّاِنيُّ قمييص فيالئم ام، الحمَّ إىل معي تعاَل
أصطاُد وهنالك بِدثاري، األزهار إحاطة ِلَرتَى َفِجئْ الِربَْكة، َطَرف إىل أَْدُعوك

األرض! غاِدِر املاء، يف رفيقي كن بغتًة. يدي أنت فتبلغ أسبَح، حني السمَك

الخياليَة املخاطر ويَتََمثل سيدتَه، يعرِّي الذي العبد مقاَم يقوم أن البالغ الفتى ويودُّ
ويقول:

ِتها وِضفَّ ِتي ِضفَّ بني تَِجُد النيل؟ من األخرى الناحية يف بعيدًة أختي تَْسُكُن ولَِم
ويكافح برأيس، بادئًا ذلك مع املاء يف نفيس وأُْلِقي أحًدا، يَُراِعي ال كبريًا تمساًحا
الَعذْب، ببدنها بدني يَتَِّصَل حتى رجيل، تحت األرُض تصري حتى امَلوَج جسمي

ِجَعٍة! بال َسِكْرُت مني َشَفتَيِْك أدنَيِْت ما فإذا
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— الدولة َهَرم يف منهم واحٍد كلُّ وكان عندهم، الحياة لبهجة باعٍث أعظَم السلطاُن كان
وإىل ممكن مكاٍن أرقى إىل ببرصه يطَمح — امُلَؤلَّه فرعوَن إىل جاٍب أصغر من يرتفع الذي

الجاه. بعنرصي أي الجمهور؛ وَوَالء بالثََّراء السعادة نَيِْل
الشعوب عند ما لكلِّ جامعًة — سنة بألف رومة تأسيس قبل — طيبة وكانت
بََسَط فلما أفريقية، ورشق املتوسط البحر شواطئ من التجار به يأتي ما ولكلِّ الخاضعة
املالكة األَُرسُ أقامت سنة بألفْي امليالد قبل البلد جميع عىل سلطانَهم العليا مرص أصحاب
املخازن حولها فتََجمعت والقصور املعابد مئاِت هنالك الجديدة والدولة الوسطى الدولة يف
أن فُرِوَي الفقراء، وأكواخ املغاني1 أحياء من البرص إليه يَمتَدُّ ال وما واملخابئ، واملصانع
كان ِلَما قٌرص وال بيٌت هذا جميع من يَبَْق ولم مليونًا، العدد من بلغوا املدينة تلك سكان
املعابد، وأعمدِة القبور غريُ هنالك يَبَْق ولم فقط، خفيفًة منازَل لنفسه فرعوٍن كلِّ بناءِ من

هنالك. اإلنسان آثار من آخر أثر كلُّ زال وقد
املراكب فكانت تلك، الكربى العواصم أُوَىل به تعيش ما كل النيل بطريق يصل وكان
الُجُسور إلنشاء رضوريٌّ هو وبما ت وامِلَسالَّ باألعمدة الجنوب من تأتيها الكربى الرشاعيُة
تأتيها الخفيفة املراكب وكانت ، الكليسِّ والحجر الغرانيت من األعمدة وتيجان واملعابد
الدلتا من أي — الشمال من إليها تَِصل وكانت والُخَرض، والسمك والطيور بالربديِّ
العام تدوم التجارية الحركة هذه وكانت بالُربِّ، مشحونة حقيقيٌة أساطيل — ومنفيس

املنزل. وهو املغنى، جمع املغاني: 1



النيل

قرية لتموين يَكِفي ما طيبة حول يَنْبُت يكاد ال ِلَما يوليو، إىل يوليو من تدوم كانت كله،
واحدة.

املتوسط البحر ُجُزر من آتيًة الدلتا من النادرة السلع تَُمرَّ أن أحيانًا يحدث كان ومما
وبالِد وسورية وبابل وإقريطش قربَس ومن الصديقة، أو املعادية البلدان سواحل ومن
من يَِرُد حني عىل والخمر والفواكه واملعادن الحرير من مؤلَّفًة َلع السِّ تلك وكانت العرب،
كان وما والذهب. والعبيد واليَْصُب والالزورُد الثمينة والحجارُة النوبِة خشُب الجنوب
من يجيء كان بل وحَدها، إثيوبية من يجيء — سلطان كلِّ مصدر هو الذي — الذهب

وتِِربيز. وسوريَة وسيناء الدلتا
ما جميع تفريَغ سنٍة ألِف يف تعاني فة الصِّ بتلك اآلدميني من الُعَراة ألوف وكانت
ال التي السفن يَحِمالن الفوقانيِّ النهر مجرى يف والَفيََضان يَالن السَّ وكان النهر، يَجِلبه
مجرى يف تجتذبها والُعبْدان والبُْعران الثريان وكانت الرمل، وُكثْبان األمواج سوى يُزِعجها

أوطاره. جميَع به يَقِيض ما بذلك للملك فيكون التحتانيِّ النهر
سلطانه عىل ويحافظ حياته عن يدافع لكي فهو وحَدها، الشخصيَة رغائبَه تَُقْل وال
يشء كلَّ يحتملون الذين الفالحني من إمرته تحت هم من جميع يُطِعم أن عليه لزاًما كان
ومن والنوبيني والليبيني والكنعانيني امَلْديَنِيِّني من هم الذين الحرب أُساَرى ألوف ومن
والحاسبني الَكتَبة َجْحفل من ثم نفوسهم، يف النفوذ يتعذَّر الذين الُغَرباء العبيد من إليهم
يُحِصيه ال ومما خزائنه، استنزاف مع للملك الحارسني ِطيني َ والرشُّ واملديرين واملوظفني
ثَمَّ ومن اإلله، عىل املوقوفة الثِّريان ألوف ومن املاليني، تساوي التي املوايش ِقَطاع من َعدٌّ

فرعون. عىل
يظهر ولم مَرص، فراعنة رسِّ عىل ينطوي وهذا إلًها، كان نفسه فرعوَن ألن وذلك
كفرعوَن إلٌه بأنه معه يَجَهر ما الُجرأة من كان الحني ذلك يف َمِلٌك الفَرات ِضَفاف عىل
األعيان من حكومًة أن ويلوح حقوًقا، املتساوية القبائل َدْور وينقيض النيل، ِضفاف عىل
معبًدا لنفسه الرئيُس هذا ويُِشيد لها، رئيًسا حيلًة أوسعهم أو رجالها أقدَر اختارت
الوسيط َمنِصُب ويُلَغى األعظم، الكاهن أنه — طمع عن أو خوٍف عن — ان الُكهَّ ويُعِلن
— بعد فيما — يخاَطب أن اآللهة مشيئة ملعرفة ويُْفَرض والشعب، الرَّبِّ بني امُلنصف
قدرًة — الطبيعة بحكم — ينتحل والذي البلد يف السلطة زمام عىل يَقِبض الذي ذلك
الدولة عهد منذ هذا ويََقع له، وابٌن ألُوِزيرس وارٌث بأنه ح يرصِّ والذي للعادة، خارقة
وجنوبَها مرص شماَل د َوحَّ الذي األول امللك وينادي منفيس. إقامة قبل أي القديمة؛
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بثالثة امليالد قبل هذا وكان الخصيبة، لألرض ومِلًكا ألوزيرس وارثًا بنفسه — مينا —
سنة. آالف

السماء ًدا موحِّ رع»، «ابن أُوزيِرس، ابن لقب َحَمل قد خوفو األعظم الَهَرم باني وكان
كلَّ له فإن وساحر جيوٍش وقائُد وحاكٌم وكاهٌن هلل ابٌن فرعوَن إن وإذ بذلك، واألرض
كان حيث البلد، هذا يف األرض وعادت واإلنسان، والحيوان والنبات الينابيَع له فإن يشء،
عاٍم كلِّ يف ألمثاله نفقاته عن حسابًا يَُقدِّم الشخص هذا كان وحيث الناس ألشجع الحكم
مملكة يف حتى للمجتمع نظام كلَّ يَُقرِّر أن اإلله ولهذا عليه، رقيَب ال إلٍه ُمْلَك مرتني،
أفلم أوزيرس، البن ممكنًا يشء كلُّ صار وقد أوزيرس، البن يشءٍ كل أُِبيح وقد األموات،
استطاع وما وسيكون، ويكون كان يشء كل «إنني إيِزيس: أمه قاعدِة عىل ساِيس يف يَقَرأ
يَُروقني يشء كلَّ «أن فرعوَن عند هذا ويعني يسرتني»؟ الذي النَِّقاَب يَرَفع أن إنساٌن

جائٌر.» يكدِّرني يشء كلَّ وأن عادٌل
تَُقبَّل أن الُحْظَوة من وكان صنم، أماَم يَسُجُدون كما أمامه يسجدون القوم وكان
يقال: وكان البََالط. يف باسمه ليُنَْطَق يكن ولم أمامه، التي األرض تقبيل من بدًال ِرْجلُه
ِتجاه توازنه عىل نعمٍة حديُث أو وارٌث يحاِفظ فيكف به، أُِمَر اإلله، القرص، يف الطاعُة
يقول: الوزيُر أخذ الصحراء َحدِّ يف تُْحَفُر بٍرئ حول رأيَه فرعوَن مستشارو سأل وإذا هذا؟
َق ُحقِّ ليًال يشءٍ يف َرِغبَْت وإذا كائٌن، فؤاُدك يََودُّ يشء وكلُّ يشء، كلِّ يف بَرع شبيٌه «أنت

وماج.» املحيط البحُر هاج الجبَل اْعُل للماء: قلَت وإذا َفْجًرا،
حلفاءَ أَُمَراء من يأخذ — الخطاب هذا مع النوَم يستطيع ال الذي — فرعون وكان
َحُموه وَعِجَب ذهبًا.» إيلَّ يُْرِسل أبوك كان فقد ذهبًا، إيلَّ «أرسل اآلتي: الكتاب مثَل بآسية
ملوًكا املتزوجات بناتي ُرُسِيل «تَستَقبل فقال: ذهبًا أخذه عدم من ببابَل البعيد األمري
امللوك من ِجَواَرك إن «أجل، ذلك: عن تُوتُْموزيس جواَب واسمع معهم.» ذهبًا إيلَّ فيقدِّمَن
يشءٍ مع إيلَّ أرسلتَها أن َحَدَث فلو بجانبي؟ هي التي ابنتُك تَمِلك ماذا ولكن ا، جدٍّ أقوياءُ
وراء من فوائَد لتنال بناِتك ج تزوِّ ألنك وذلك إليك؛ ثمينًة هديًة اآلن ألرسلُت منك قليل

ذلك.»
، الحقيقيِّ اآللهة بعاَلم صلٍة عدم مع ولكن عجيب، نظاٌم اإللهية لحكومتهم وكان
فرعوُن كان التي اآللهة َحْوَل يدور ما وكان الِبْكر، كالغابة ويَُزول يَنُْمو النظام هذا فكان
بحسب ويتبدَّل القرون، غضون يف يَتَغريَّ وخصائَص وأسماءٍ وأساطريَ عقائَد من لها ابنًا

العموم. عىل األعىل اإللَه َرع أمون ويَُعدُّ نفسه، الوقت يف األماكن
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الُقُدس». «الرُّوح بفضل ولكن سنة، آالف بثالثة امليالد قبل الفراعنة أحَد امرأٌة وتََضع
من رضبًا يظلَّ ولم الجماعات، تلقني لغري إلهيٌّ أنه املزعوم األصل هذا يَصلُح ولم
رؤساءَ ويَبُدون جديدة، مالكًة ا أَُرسً يؤلِّفون انفكُّوا ما الذين الرجال وكان فقط، الطُُّقوس
سوى املاكرين الساذَجني آبائهم لدى يكن لم ما صحَة يعتقدون األقاليم، أو للجيش
من أنهم يعتقدون وكانوا والحكمة، والنكتة النقد روُح تُْعِوزهم وكانت للسيطرة، وسيلٍة
تكون ال معه عادت ما املرتبة عن النزول من واآلباءُ واألجداُد اآللهُة وبلغت ا، حقٍّ اآللهة

دينية. ِصيٍَغ يف تقدم ما جميَع َوَضعوا أن ان الُكهَّ يَُعتِّم ولم للفراعنة، خياٍل سوى
يف مثالُه فيها فيُْعبَد لنفسه معابَد َ أنشأ من أوَل كان الثالَث أَِمنُوِفيَس أن ويظهر
«أتَيُْت قائًال: هنالك ويَهِتف « الحيِّ ومثاله «البنه هنالك يَشُكُر أَُموُن وكان حياته، أثناء
النوبة بالد أكابر يَْخَضَع حتى الَجنوب َشْطَر وجهي وأَُويلِّ جاللتك، أجِل من باملعجزات

لك.»
إن حتى لآلباء، تبجيل أيِّ من مجردًة القرون َمرِّ عىل قائمَة النفس عبادة وظلَّت
الحقيقيني أجداده اسَم املعابد يف َطَمَس من — الثاني كرمسيس — األتقياء الفراعنة من
يَُقال كان ما الفراعنة مشابهة من املنحوتُة اآللهة تماثيل وبَلغت بها، اسَمه يَستَبِْدَل حتى

بأَُمون. شبيٌه الحايلَّ فرعوَن إن يقال أن من بدًال الحايلِّ، بفرعوَن شبيٌه أموَن إن معه
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اإللهية، فرعوَن بطبيعة اإليمان دوام عىل للشعب َحْمًال مرسحيٍّ تخديٍر من بدَّ ال كان
السنة أثناء يف كثرية أعياٍد إقامة من بدَّ ال كان أو عزيز، بنٍرص تتمُّ حروٍب من بدَّ ال وكان
فرسانًا يطوفون القديمة الدولة ملوُك وكان ُمْغِريًا، فرعوُن يَبُْدَو حتى ان الُكهَّ عليها يُِعنُي

للناس. بَْهًرا أُسٍد بأذناب ُمَزيَّنِني
— الهول أبي تماثيل شارع طول وعىل — طيبة يف يُبِْرص املبهوُت الجمهور وكان
أكتاف عىل َمحِمٌل يَْظَهر ثم الحيوان، وأنواِع وامُلَشْعِوِذين والَكَهنَة األَرسى من َمْوِكٍب مروَر
ُعَداٌة2 امَلحِمَل ويتقدم 1 َمذَابَّ َحَمَلة الجنود هؤالء َحْوِل من ويَُحفُّ جنديٍّا، عَرشَ اثنْي
امَلْحِمل يف فرعوُن ويَْجِلس فيهم! االطالع ُحبَّ بذلك فيزيدون بالِعِيصِّ الحضوَر يَْدَحُرون
أمام منتصب ذهبيٍّ 3 بِصلٍّ ُمَزيَّنًا تاًجا رأسه عىل وواضًعا مستعارًة، ًة حادَّ لحيًة صاحبًا
َصْوَلَجانًا بيده ويَحِمل الدنيا، ومَرص العليا مَرص إىل رمًزا مزدوٌج تاٌج لَّ الصِّ ويعلو أعدائه،
تأتي ثم العميلِّ، املرصيِّ هذا عند امِلذَبَّة مقام نفسه الوقت يف الرمزان هذان فيَُقوم وَسْوًطا

4. ْحِريِّ السِّ الناي يف كما ِبطانٌة وتأتي وَعَربَاتُهن واألمريات النساء َمَحاِمُل

الذباب. به يُْدَفع ما وهي املذبة، جمع املذاب: 1
الراكض. وهو العادي، جمع العداة: 2

ا. جدٍّ الخبيثة الحية الصل: 3
ملوزار. غنائية رواية اسم السحري: الناي 4
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يُْمِسُكه الذي العظيم ِرشاعها مع النيل عىل تَِسري الكربى امللكية السفينة وكانت
يف الُجذَّاُف ويَْفَسح ُحَجرْيَِته، أمام تحته فرعوُن فيستقرُّ متنٌي حبٌل الكربى بالسارية

السفينة.5 َحيُْزوم َحوَل ون فيَْصَطفُّ واملاشية والحاشية للُحَجرْيَات املجال
عظيمة ُصَوٌر املعابد جميع ُجُدر عىل تُنَْصب وكانت عيد، كل يف يَُجدَُّد الوهم وكان
يف اإلله صورة بمثل نفسها َلت بَجَّ َمِلكٌة القوَم َمَلَكت ما وإذا أعداءه، يَْسَحق وهو لفرعوَن

الرَّبَّانية. األمور جميع
البَُسَطاء القوُم كان يَمِلكونهم؟ من ألوهيَة يعتقدون املرصيني من كثريٌ كان وهل
الظاهَر بينهم، الجوَّاَل فرعوَن — إلٍه مثل — دون يَُمجِّ القديمة الدولة يف البََساطة بعَض
ويزور حصانًا راكبًا فيطوف مبكًِّرا ويَنهض بينهم، والعقاب لألجر َع املوزِّ لجميعهم،
املعارك، يف بحياته ويخاِطر الناس كسائر وينام ويأكُل الَقنََوات، بَحْفر ويأُمُر املقالَع

هوروس. اإلله يَعبُد كان وإن هوروس ألنه ذلك مع خالًدا ويَُعدُّ
من االجتماعي املعنى ويغدو التعقيد، من والدينيُّ املدني النظام ويبلغ الزمن، ويمرُّ
ِتجاه وتَِبَعتَُه ورحمتَه اكرتاثَه معه يوكِّد أن انقطاٍع بال فرعوُن يََرى ما الشعب، لدى النموِّ
يَِصُل ال إلٍه مثَل الجميع عىل نفسه يَفِرض ال فرعوُن وعاد الدولة، نَْحَو وإخالَصه الشعب
الجديد العام يف — النيل َفيََضان يوم كريٍم َمِلٍك مثَل يبدو أخذ بل النقد، سلطاُن إليه
وُعَدَد صورته عىل الهول ألبي وتماثيَل العاجيَّ تمثاَله ع ويوزِّ الفضيَة العرباِت ع فيوزِّ —
الحرب. ناَر يُوِقُد كان أن النادر ومن الثمينة، املعادن من وَمَرايَا وسيوًفا 6 وِجَعابًا أسلحٍة
الواقُع العجيُب الوادي ذلك كان وما الواحة، تلك يف الحرب َعَمل من التاريُخ وليس
ال وكان الفاتحني، ليَبتيلَ أو الفتوح عىل ليَُحضَّ والجاِر امَلَطر من والعاطُل صحراويْن بني
شعوب بواسطة لتا الدِّ إىل يَِرُد األدواِت من كثريٌ كان أجل، الذهب. عن البحث من مناَص
الصغرى وآسيَة مرص بني صالٍت وسيلَة ظلَّت كثريٍة قروٍن يف التجارَة ولكن سورية.
ولم سنة، ٢٧٠٠ من سنة ثالثمائة غري األجنبيِّ سلطاَن مُرص تَُعاِن ولم أفريقية، ورشِق
الذين الِهكُسوس،7 من يَبَْق ولم قصري، ولوقٍت جزئيٍّا إال مَرص والليبيون اإلثيوبيون يحتلَّ

مقدمها. السفينة: حيزوم 5

النشاب. ِكنَانة وهي الجعبة، جمع الجعاب: 6
الرعاة. امللوك 7
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الخيِل َقْرِن يف رأيهم غريُ العلماء، بني جدٍل موضَع ِعْرِقِهم أمُر فكان قرنًا بمَرص َمَكثُوا
َطَلَب الدلتا يف الساكَن ملوكهم أحد إن القائلِة: املسلية أُحُدوثتهم وغريُ الحربية بالَعَربَات

خواره. بسبب نومه لعدم املاء بقر من النيل يف كان ما يذبح أن طيبة أمري من

النيل. شاطئ عىل قرية

من فائدًة مرص تنل ولم البالد، غزت التي األربعة أو الثالثة للعروق أثٌر يبق ولم
الثاني وأمنوفيس الثالث توتموزيس العظماء املحاربون يأت ولم بها، قامت التي الفتوح
أنهم أي مآثرهم؛ خرب غري املؤرخ يعرف وال مرص، مجد سبيل يف بيشءٍ األول وسيتوس
رمسيس معابد أعمدة إىل اإلعجاب بعني ينظر العالم أن بيد األبيض، والنيل الفرات بلغوا
سورية شمال ترك والذي فتٍح، بأي سنًة، وستني سبٍع يف أي عهده؛ يف يقم لم الذي الثاني
الجنود أحسن وكان محاربني، عن لتسفر الواحات كانت وما لصداقتهم، كسبًا للحيثيني
غري الحرب إىل يذهبون الذين اآلسيويني وأرسى النوبيني من الواحات هذه أصحاب لدى

فيه. مفكرين غري النيل عىل آسفني
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النيل

حوَل السائر الرأي عن ، املدريسِّ الشعر من رضٍب يف ، شعبيٍّ تاريٍخ يف 8 أستاذٌ ويعرب
يأتي: كما الجنديِّ

يف ويُْحتَبَس ِصباه يف يُْؤَخذ هو الكاتب؟ نصيب من أفضُل نصيبَه أن تَُظنُّ أََو
كما يُْخبَط ثم الرأس، َكِسري كأنه فيبدو حاجبه وعىل بطنه عىل ب ويُْرضَ ثُْكنَة،
وماءً ُخبًْزا ل يَُحمَّ هو سورية؟ إىل زحِفه َ نبأ عليك أقصُّ وهل . الربديُّ يُْخبَط
يَلُوُح ثم نَِتن، ماءٍ غريُ عنده يكون ال ثم الظهرش، أحدَب فيَْظَهر كالحمار
إىل يعود أن له ُقيَِّض ما وإذا أعضائه، لتصلُّب كالعصفور أسريًا فيقع العدو
طويل زمٍن منذ ثيابُه َقت ُرسِ وقد حمار، عىل وأُِعيَد النَِّخر، كالخشب كان بلده
خريٌ الكاتب نصيَب إن إذن: وقل إنِّينه الكاتب أيها رأيَك فغريِّ خادمه، لرحيل

. الجنديِّ نصيب من

فظاعة كآبة عن تعبريٌ ِسيْكِمت اللَّبُؤة9 رأُس لها التي الحرب إَلَهِة أسطورِة ويف
وَغَمَرت فانطلقت الناس، أعدائه الستئصال األرض إىل أرَسَلها َرع شاَب فلما الحرب.
لَخَدمه: مذعوًرا قال الصباح وقَت ذلك َرع أبرص فلما الدماء، من اٍم بَحمَّ املدن إحدى
اإللهة وتعود األحمر.» السائل من بامُلْسِكر الحقول جميُع فلتُْغَمر … البرش حمايَة ل «أفضِّ
آمنني. وتََدُعُهم بعدئٍذ الناس تَعرف فال وتَسَكر منه وتََرشب املائع يف خيالها إىل وتنُظر

.Le Nil et La Civilisation Égyptienne املرصية والحضارة النيل كتاب يف موره األستاذ هو 8

األسد. أنثى اللبؤة: 9
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اكتساِب من النيُل عنه أسفر وما الشعب، ذلك مصريَ َ َعنيَّ الذي هو — الحرُب ال — النيل
َطَرَفه ويمكن بها، يَْرُقبُه نظٍر وجهَة َولِيِّه نَيِْل دون حال فقد كالحيِة ملتويًا شكًال البلد
لكي — فرعون وكان املركزية. أعضائه يف ذلك يؤثِّر أن غري من كالثعبان عنه يُفَصل أن
من َلُه بما قلوبهم يف الرُّْعب إلقاء عىل يَْعَمل — ضدَّه املتصل الرؤساء لرصاِع ا َحدٍّ يََضَع
بني وما به، إعجابهم من يُوِجبُه وما مراتَب سلسلِة من لديه بما يَرُقبُُهم وكان إلهي، أصٍل
ُطُرُق عليهما فتقوم واقعيٍة، َعالقٍة من القرطايسِّ النظام يف وما دينية، صلٍة من اآللهة

الحكم. يف فرعوَن
عند يشء كلِّ لَضيَاع يَُعرَّض كان سلطاٍن من هذا واألرايض الناس لسيد ما وعىل
يَِزد لم إذا بَقنََواِته، املاء يوزع لم إذ الفيضان؛ هذا عىل يهيمن لم إذا للنيل فيضاٍن كلِّ
مغازي يف لُقَواهم الربابرِة أمراء استعمال من اليوِم حتى كان وما والجراياِت،1 األرزاَق
تتَِّخذه الفراعنة حكومة فكانت أغنياِئهم، أو الجريان ِضعاف محاربة ويف الطرق َقْطع
أمٍة تأليف عىل الفراعنَة َحَمَل — القديمة األزمنة تلك منذ — والنيل نظامها. إصالح يف
عىل الفراعنَة َحَمَل — الجربوت من بدًال — والنيل — املحاربني من ال — الفالحني من
إىل العبيد إطاعة فيها وارتقت النهر لقهر والفن العلم فيها اكتُِشف إقطاعية دولٍة إقامة
النجوم، عاَلم يف الُربُوج بني يَُفرَّق النيل دراسة سبيل ويف التعاون. ودرجِة األُْلَفة مرتبة

يوم. كلَّ الجندي يناله ما الجراية: 1



النيل

ناحيته من والنيل فمقداًرا، مقداًرا تَصغر قسائَم إىل األرض م تقسَّ النيل توزيع سبيل ويف
وخارًجا. داخًال التعاون إىل وميَلها األمة هذه قابلياِت يقوِّي

عالماِت الحامَل الرسوَل أبرص كلما يزيد الحكومة بحكمِة أدفو ح فالَّ إيمان وكان
بينها، فيما ويقابَل َمَلكيٍة قوائَم يف أرقامه ليقدِّم يَِصل الفيل جزيرة من النيل مقياِس
فرعون وكان سلًفا. املحصول حساب يف بِحذْقه يؤيَّد لهوروس ابٌن أنه فرعوَن زعم وكان
هذه خضوع َمَدى عن — مستطلًعا — نفسه يف يسأل الفالح وكان العنارص، حليَف
فيُطيعه باالرتفاع، النيل يأمر فرعوَن «إن املعبد: يف للفالح يقال وكان لفرعون، العنارص

الهاوية.» يف يتوارى أن يُوِشك حني أي ساعة؛ أحرج يف النيُل
منقوٍل الِقَدم بالِغ بنشيٍد النيل إىل الكاهن ابتهاَل ح الفالَّ يَسَمع إذ لكذلك؛ األمر وإن

وإليكه: طيبة، ُجُدر عىل

من يَخُرج والذي مَرص، ليغذِّي األرض من يَخُرج الذي النيل أيها عليك السالم
لتُطِعم َرع َخَلَقك وقد الحقول، تَسِقي أنت بوروده، لُيَشاَد النور إىل الظلمات
الذي هو الطَّلُّ دام ما ماء، كلِّ من البعيدَة الصحراء حتى تروِّي أنت الِقَطاع.
وزالت الناس وَهَزل األنوف ُسدَّت ِمْكَساًال النيل كان ما وإذا السماء. من ينزل
وكانت رسوٍر، يف األرُض كانت النيل ارتفع ما وإذا املاليني. وماتت القرابني

الثُُّغور. وابتسمت الظُُّهور وَضِحكت ُحبُور، يف امِلَعُد
الحجارة. من صنِعها لتََعذُّر ُفن السُّ ويُنِتج الشجر يُنِْبت الذي هو والنيل
الكريم النيُل أيها َحبٍّا يُْخِرج ال الذي بالبحر يشبِّهك أن يَْجُرؤ الذي ذا ومن

الناس؟ إىل القوة ويََهُب املروَج يروِّي الذي
إَوزٍّا نَّا وَسمَّ بقًرا وذَبَْحنا إليك، َحايا الضَّ َقدَّمنا فيضانُك جاء ما وإذا
إىل ْل ولنتوسَّ علينا، به تُنِْعم الذي الخريَ إليك لنَُردَّ الصحراء يف وُُعوًال واْحتَبَْلنا2
يَجَعل الذي أنت الدنيا. سيُد يُبِديها التي الُقدرة ولنخَش إذن، التسعة اآللهة
الِقطاع يَُقوت الذي أنَت ِقطاعه، بفضل الناَس يَُقوُت الذي أنت ا، ُخْرضً فاف الضِّ

! تَُخرضِّ أنت النيل، أيها ! تخرضِّ أنت النيل، أيها امَلْرَعى. بفضل

بالحبالة. أخذه الصيد: احتبل 2
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املرصيون وكان جميًال، امتزاًجا ببعٍض وأعماِلها اآللهة رموز بعُض يمتزج وهكذا
— واملرصيون إدراُكه، يتََعذَّر ما تنظيم عن لَعْجِزهم اآللهة بني املراتب سلسلَة يَْجَهلون
يَْصلُُح ما الدولة وُقدرة اإلنسان َفنِّ من ماديٌّ هو بما لهم كان — ذلك من العكس عىل
منظَّم، أمٌر الدولة يف والنيل هائلة. غامضٌة قوٌة — ا ُعنُْرصً — والنيل العجيب. الَهَرم إلقامة
ويُِدير املجاورة، املناطق عىل ِمنطقة كلِّ أمُر ف ويتوقَّ زراعية، واليًة يُحِدث حوٍض وكلُّ
املركزية للسلطة رغائبهم عن املديرون ويعربِّ الجار، حساب إىل ناظًرا مديٍر كلُّ املاء
فرعوُن يَْغُد ولم املطلق، الحكم نظام إىل النيُل يؤدِّي وهكذا ترى، ما السلطة هذه فتقرِّر
اآللهة جميع بني من — يَْخَىش فصار َهِبيس، ابن لقَب انتحل أن بعد إال إللٍه حقيقيٍّا ابنًا

الخصوص. عىل النيَل، َهِبيَس، —
ويحتمل مَرص، كتابات أقدم من كتابٍة عىل بْع» السَّ املجاعة ِسِني «عمود ويشتمل
«لم يأتي: بما العمود هذا عىل الفراعنة أحد وينئُّ األهرام، من أقدُم الكتابة هذه أن
يَْدِفن ال الرجل وعاد الحقول، ت َجفَّ وقد ، الَحبُّ ويُعِوُزنا سنني، سبع منذ النيُل يَرتفع
الشائب، ويَذْبُل ، الشابُّ ويَذِْوي الولد، ويَبْكي يَرِجع، أالَّ عىل يَِفرُّ الجميع وصار جاَره،
إذا مؤذيًا النيل ويكون متكتِّفني.» األرض عىل القرفصاء ويَجِلسون ُسوِقهم، قوة وتَُزول
والعرشين الثالثة األُرسة فراعنة أحد فيقول ذلك عىل سنة ألفا ويميض كثريًا، قوتُه زادت
إىل تحوَّلُوا الناس أن فيلوح باملاء، املعابد وُمِلئَت بأِرسه، بحًرا الوادي «أصبح متحًرسا:

مائية.» طيور
الذي النظاَم ذلك امُلْحَكم، السلسلة تلك بُنْيَاَن كتلك نكبٌة تَُضْعِضع أن يَنُدر ذلك ومع
النظام هذا ويشتمل . قطُّ عرصيٌّ يشءٌ يَُفْقه لم والذي القديمة، القرون يف ما أعجُب هو
األخرى والعنارص والقمر الشمس وتُبرص السماء، يف وَكتَبه َفتَاُح َسه أسَّ ما «جميع عىل
وامَلِلكة وامَلِلك واإللهات واآللهة العلوية املوجودات من بأجمعه العاَلم يأتي ثم األعىل، يف
واملالية والقانوَن املعابَد يخصُّ ما كلِّ مع والوادي والوالية طيبة موظفي إىل امللك ووزيُر
هذا عند القائمُة وتَِقف وحذَّائيه»، اريه ونجَّ اتيه ونحَّ وُصنَّاِعه امَلِلك َكتَبَة فإىل والجيش

. الحدِّ
فرعون إلظهار الَحذاء حتى الشمس من يسريُ هذا الدولة بقاء كنظام نظاًما وإن
التاريخ يَْعِرفه لم مما نَْفٍس مالينَي ثمانية من مؤلَّف شعٍب عىل ويهيمن الشمس من قريبًا
شعٌب هنالك وكان املفطورين، املستقبل ُطَغاِة جميع النظاُم هذا وسيَبَْهر . قطُّ ذلك قبل
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وساورت الهول، أبي إىل ونابليوَن قيَرص ساقت التي هي املصادفة تكن ولم ملوَكه. يَؤلِّه
من جميَع يُشِبع بعدهم النيل َفِتئَ وما روائيٌة، ُرؤى النيل من َدنَْوا الذين األولني األغارقَة

آخَرهم. اإلنكليُز وكان الفرعونية، الروح من مَرص َدَخلوا
ولكنهم إلًها، يَْعلُوهم فرعوَن إن أجل، املِلِك. وبَُعيد الَهَرم ذُرَوة عىل الكهنة ويأتي
امللوك أَُرس مدة من أقدَم مدًة السلطان يتداولون والكهنُة عني، َطْرَفَة عنه يَْغُفلُون ال
إىل — نعمٍة عن — فرعوٌن َه تََوجَّ ما وإذا واحد. فرعوٍن من أكثَر أسقطوا والكهنُة لة، املتبدِّ
الباز ِقنَاَع كاهنان َوَضع عينيه فرعوٌن َرَفع ما وإذا يديه، كاهنان أَمسك الرَّبِّ أبيه تمثاِل
تالوَة والكهنُة هو وتعاقب فرعوٌن َرَكَع ما وإذا وتوت، هوروس لتمثيل إبيس وِقنضاع
الكهنة عىل يَثُوَر أن إمتاًعا الفراعنة أكثر حاول وملا الدوام. عىل تعِزيمهم3 عانى األدعية

خاًرسا. ذلك من َخَرَج مرٍة ذاَت
— هكذا — يَتَمتَّعوا وأن واألرايض، واملوايش الذهب نَيِْل إىل مرصوًفا الكهنة َهمُّ وكان
لهم، ماًال فيَُعدُّ باملعبد خاصٌّ هو وما املعبد إىل يَُقدَّم وما السلطان، ومالذِّ الحياة بأطايب
عبد ٨٠٠٠٠ وحَدها طيبَة يف يَمِلكون كانوا الكهنة أن عىل الفراعنة قبور ت سجالَّ وتدلُّ
سفينة و٨٣ للزراعة الصالحة األرايض من مربع كيلومرت و٢٤٠٠ غنم رأس و٤٢٠٠٠٠
و٢٤٠٠ الفضة من كيلوغرام و١٠٠٠ الذهب من كيلوغراًما و٥٠ قرية، و٥٦ َمْرًىس و٤٦
من و٢٩٠ الُربِّ من كيس و٣٠٠ وخمٍر، ِمْسطاٍر4 ُقلَِّة و٢٥٠٠٠ النحاس من كيلوغرام
من عندنا يوجد يزال وال ، للَحبِّ ثمنًا الكهنة إىل الكنوَز هذه الفالحون أدَّى وقد الطري.
مَرص ان ُكهَّ كان أن املحتمل «من مرٍة: ذاَت غوته قال وقد ذلك، يُثِبت ما اإليصال وثائق
عىل ليسيطروا إال األموات َحْوَل َضِجيُجهم يكن فلم مكان، كلِّ يف كما مهنتهم يَعِرفون

األحياء.»
كانوا فإنهم حقيقيني وعلماءَ ساحرين وكانوا املعارف جميِع َحَمَلة الكهان كان وإذا
ويَُعمُّ للسلب، وسيلًة باآللهة ِصَالِتهم يَتَِّخذون وكانوا للتهديد، الدينيَّ سلطانَهم يَتَّخذون
َفِتئ وما خفيٍّا، كان ما كلِّ لحفظ ان الُكهَّ ق ويَُوفَّ إصالٍح، نتيجَة الناس بني الدارج الخطُّ
يَسُرت لم القناع أن مع امُلَقنَّع سايس بتمثاِل الجمهور يف يَُؤثِّرون كثريٍة قرون يف الكهان

الرقية. أي العزيمة؛ جمع وهي العزائم، قرأ الراقي: عزم 3

طبخه. قبل الخمر عصري أول املسطار: 4
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طبِّهم بمدارِس الناَس يَرُقبون كانوا الكهنة أن ذلك عىل وِزْد متعارضنْي. سهمنْي سوى
املصفوفة التماثيل عىل وباإلقبال واللَّْحد للتحنيط رضوريٌّ هو ما كلِّ وببيع وبمغاسلهم
وبالعناية األََسدية، الرءوس ذواِت الحروب إلهات من بخمسمائٍة معه الَكْرنك ُخصَّ ما
من جيًشا تتطلَّب التي والِجعَالن والتماسيح والسمك والبقر كالِهَرَرة املقدسة بالحيوانات

عليها. للمحافظة الَحَرس
مظهًرا امُلطَلقون الجديدة الدولة ملوُك عليها أَْسبََغ التي األعياَد أضيفوا ذلك وإىل
ويَُعدُّ فيها. انًا َمجَّ ويََرشبون ويأكلون ونَها يَحُرضُ القوم فكان َلبَاَقٍة، عن ديمقراطيٍّا
النيل، زيادة مهرجان يف األعياد، أهمِّ يف يشاهد عندما وليلًة يوًما سعيًدا نفَسه الجمهور
املوكب، هذا امللوك قدماء تماثيل وقدم املقدَس، َرع أَُمون زورَق الحاملني الكهنة موكَب
وصدَر املصابيح، بألوف مضاءًة وليلة ليلٍة بألِف جديرة وأعياًدا املوكب، هذا فرعوَن وعقب
كانا اللذان هما امِلْزر،5 وال اللحم، وليس النيل، بماء الرمزية امه َحمَّ إىل ِبالَق يف فرعوَن
إليه ابتُِهل الذي بفيضانه النيل وإنما وحده، النيل وإنما آماًال. املعبَّدة نفوسهم يمآلن

. الربِّ قارب عن تبحث كأنها أبيدوس معبد َعَمَد أمواُجه تَبُلُّ الذي النيُل وإنما كثريًا،
غرام عيَد الشعبي العيد بََدا األسداُد وُفِتَحت منفيس إىل طيبة من املوُج َوَصَل ما وإذا
والِقَران الُحبِّ ليايل وكانت لألرض، مالًكا معشوقتَه غاصبًا بالنيل يُْحتََفل فكان أيًضا،

يَُغنِّي: العاشُق وكان رعايته، تحت تُْحيَا

الجمهور مع وأُهَرع َعْمَرتي،6 األزهاُر وتزيِّن الفيضان، يف ويَُجذَّف النهَر! أعُربُ
سأكون والزهر. الخمُر وليُذَهب ، أحبُّ بمن عيلَّ أَنِْعْم األكِرب! َفتَاح إىل اآللهة، إىل
الصباح يف ابتساَمها ولكن َوْجًدا، مملوءٍ بٍرص ذاُت هي الليلة، هذه يف بجانبها
بنا احتَِفي وضجيًجا! َشذًا7 الزاخرُة أيتها منفيس! أْي جماًال؛ مزدوًجا يكون

جيًدا! فسنتوارى

الحنطة. أو الشعري نبيذ املزر: 5
الرأس. عىل يجعل يشء كل العمرة: 6

الرائحة. زكاء قوة الشذا: 7
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جوابَها: واْسَمْع

فأسمعهم اِدق َ الرسُّ تحت وأكون املقدس، املاء خريُر حيث هنالك الزورَق أركُب
أبواب عند األزهاَر نتبادُل وهل روحي؟ يا أالقيه، وهل الَقنََوات. يفتحون
بجانبه أكون عندما له، إسكاًرا ْعر الشَّ مسدولَة باسمًة منه أَدنُو الجداول؟

اململكتني! كلتا يف أمرنا ويلِّ فرعوَن، كبناِت بأنني أشعر

الرشقية. الضفة عىل عالية صخور

عىل له تحريًضا بعذراءَ رمزيٍّا زواًجا الذكر النهر زواج إىل يصار املهرجان ويف
وأقدم االبتدائية. الجنسية النيل بقدرة تذكِّرنا التي األساطري عدد وكثريٌ األرض. إخصاب
صورتَها تجْد ذكورته إىل البَرص وارجِع واألنوثة، للذكورة جامًعا النيَل يعرض اآلثار

الِخْصب. عىل دليًال أيًضا راٍب وبطٍن كبريين، ثديني ذاَت الغريبة
مجراه إىل ًها متوجِّ — أحيانًا — النيَل يركب — الفيضان قبيل — فرعون وكان
فيقدِّم بالهدايا، استعطاَفه ويحاِول الضيق مضيقه يف ويَِغيب السلسلة فيبلُغ الفوقانيِّ
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وذلك ، سحريٍّ كالٍم عىل مشتمًال الربديِّ من ا َمَلفٍّ أمواجه يف ويقذف أورق،8 ثوًرا إليه
األرض. من الخروج عىل ليَحِمله

وكان واالجتماعي، السيايس الكهنة سلطان زيادة إىل تؤدِّي األعياد هذه وكانت
يَْعِدل الذي الربانيِّ األصل من قسًطا ينالوا أن راجني ان الُكهَّ بجانب يبدون املوظَّفون
بالتقاليد املوِكب يوم ك يتمسَّ الجميع تَِجِد املكوس مديِر إىل فرعوَن من وِرسْ العليا. السيادَة
عمٍل بال املوظفني من ألوٍف وجوُد وأوجب ِجَعٍة. لُقلَّة أو ثور كلِّ من معينة لقطعٍة نَيًْال
عىل وذلك الوظائف، مدير بجانب « حقيقيٍّ «قاٍض وتعينَي للوظائف» حقيقيٍّ «مديٍر تعينَي
القرون و«مفتش النيل»، مديرية «رئيس األلقاب: مثَل يحملون البالط موظَُّفو كان حني
أرسار و«رئيس الخاص»، التاج و«مستشار اُفه»، وَحفَّ فرعوَن و«ُمَزيِّن والريش»، والحوافر
الجميلة»، النَُّزِه جميع و«مدير الكربى»، امَلِلكة ام حمَّ قاعة مفتيش و«رئيس الصباح»،

الصحراء». «قائد لقب كله ذلك من وأضخُم
ملكتب جداريٌّ تصويٌر القبور أحد يف وُوِجد الرئيس، النظام ذلك دوالَب الكاتب وكان
عمل، بال كاتٍب رئيٍس بإرشاف ويُرِسلون ويقيِّدون ويَحسبون محاَرض فيه الكتبُة يُنَظِّم

حديثًا. ع اخُرتِ خطٍّ استعماَل أساءت إدارٍة صورة هي فتلك
مربعات إىل األرايض م قسَّ قد امليالد، قبل ٢٠٠٠ سنة حوايلْ سيزوسرتيس،9 وكان
فرعوَن يََدْي بني يَمثُل أن له قطعًة النيُل يُِزيُل الذي عىل وكان املرصيني. جميع بني صغريٍة
ومهنديس والجباة املهندسني من ُزَمٍر عىل فتشتمل طيبة، وتزدهر الزمن، ويَمِيض شاكيًا،
حتى واملقابر، والحطَّابني السمك وصيَّاِدي والجداول باملعابد للعناية جمعياٍت وعىل املياه
أن ويلوح نقابة. لهم كانت ليًال الجحيم إىل الشمس سفينَة يجرُّون الذين العفاريَت إن
الربدي ات وملفَّ الوثائق خزائُن وتَمأل الكاتب، لَشْغل إال يُوَضْع لم القوائم من له حدَّ ال ما
كما املثَقلني املوظفني يَُسوق الذي بالحمار للكاتب تشبيٌه الناس كالم ويف بأرسها، بيوتًا

يَْهَوى.
وبلغ والوالية، امِلْرصِ يف أقوى معه الكاتُب غدا ما التقدم من السكان إحصاء أمر وبلغ
القرطايسِّ النظام يف الغلوِّ من — املحليني الفراعنة أواخر من هو الذي — أمازيُس األريُب

الرمادي. األورق: 8
الثاني. رمسيس هو 9
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لُرشَطة ح يَُرصِّ أن سنة كلِّ يف مرصيٍّ كل عىل معه يجب كان ما الحكومية واالشرتاكية
ما العيش وسائِل من لديه يكن لم من عىل باملوت يُْحَكم فكان عيِشه، بوسائِل مديريته
ما عىل مَرص من ُمْقتَبًَسا مماثًال قانونًا أثينة إىل أدخل قد سولون وكان تحقيُقه. يمكن

يحتمل.
من أناٍس بني يُْحتََمل مما هي أيامنا يف إعادتها يَُراُد تلَك مثُل حكوميٌة وَرقابٌة
إال قياُمه يمكن ال ُمَعبَِّدين آدميني أو عبيٍد من مؤلَّفة دولٍة يف ذلك مثل وسلطاٌن األحرار،

باإلرهاب.
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قد ألنه يشء؛ كلِّ قبل املرَض يخاف أن عليه كان يَخَىش؟ أن فرعون عىل كان وماذا
عىل الواقعِة بمروى الكهنة أن نَعِرف ومما األقل. عىل سلطانه عىل أو حياته عىل يَقِيض
هذه تزال وال َشِكيمًة، أقوى َخَلٍف بدِن يف روحه ليُحلُّوا يقتلونه كانوا األوسط النيل
خارسة حرٍب بعد بتاجه يجازف كان وفرعوُن األعىل. النيل يف لُّك الشِّ لدى موجودًة العادة
زمِن يف َداد الشِّ السبع السنوات عن مسئوليته عىل نصٌّ التوراة ويف رديء. محصوٍل أو
كان ما هو خطٍر من بالفراعنة يَِحيُق ما وأشدُّ موىس، زمن يف مَرص جوائِح وعن يوسف،

شعبهم. عن يَصُدر
بكتاباٍت يُْعَرض الذي — التاريخ ألن وذلك ُمِقَت؛ أو َر ُحقِّ الفراعنة أيُّ ونَْجهل
اإللهيِّ بالنََّسِب القائلة العقيدة عن صادٌر ت، امِلَسالَّ عىل والقبور املعابد ُجُدر عىل وتصاويَر

حكوميٍة. عوامَل وعن
املعدَّل فيكون سنة، آالف ثالثة يف أُرسًة ثالثون بمَرص الحكم زمام عىل وَقبض
من فرعوَن ليصوَن شعبيٍّ ولُؤٍم إلهيٍّ نََسٍب من كان وما واحًدا، قرنًا أُرسة لكلِّ املتوسط
قرصه ُرشَفة عىل كان ما إذا فهو . حقٍّ كلِّ من جرََّدهم الذين أولئك ِتجاه عميق حذٍَر
يحِمله ما وَحْوَل العاصمة إىل النهُر به يأتي ما َحْول — ريب ال — الرِّيَب ساورته
ومن املقالع، من العبيد هؤالء استخرجها حجارة من ظهورهم عىل العمال أو الفالحون
ون يَْصَطفُّ عندما ِسيَقاِنهم عىل يَتَصبب الَعَرَق وأَبَْرصَ بأنفسهم، وَدَرُسوه َقَطُعوه محصوٍل
هؤالء عىل البََاليَا غرِي من يكونا لم وَهبيس َرع أَُمون إن نفسه: يف فيقول النيل، َسدِّ عىل

حياتهم. َمَدى وَحْمله املاء بنَْزف عليهم املحكوِم التَُّعساء



النيل

من أردأ الفالح ِغذَاء وكان والفكر. الِغذاء بغرِي البهائم من ليمتاز الفالح كان وما
يكن ولم ببعض، بعضهم استبداُل ويَسُهل كثريٌ، الناس ألن وذلك الغالب؛ يف البهائم ِغذاء
نصيب مثُل الحرب ألَرسى وكان الفراعنة، ِفْكر سوى — حرٍّا كان مهما — الفالح لدى
والقبور املقالع ويف الحقول ويف النيل ِضفاف عىل عمِلهم من كان وما تقريبًا، األهلني
الفالُح يَحِمل لم وإن الفريقني كال عىل حراًما الحرية وكانت أولئك. َضنَى مثِل إىل فيؤدِّي
التجار من العدد قليلِة متوسطٍة طبقٍة خال ادين الَفدَّ من الجميع وكان الرقيق، اسَم
حاله. فوق هو ما إىل منهم الواحُد يَرتَِقَي أن فيَنُدر آبائهم نصيب مثُل وللجميع نَّاع، والصُّ
وهم عظامه.» ْت ُكِرسَ رجًال صار فإذا أمه، ذراَعْي من ِليُنَزع إال الولُد يُوَلد «ال األمثال: ويف

كاملوايش. ذُْرَعانهم يف يُوَسُمون
التماثيُل تُْستَخرج حيث — املقالع يف عليهم ويجب أعمالهم، أشقَّ امِلنَزفة وليست
الناس من املئات وكان الصخر، يف خروًقا يَنُْقُروا أن — بآلة استعانٍة غرِي من الضخمة
إىل قنطار ألَف الوزن ومن أمتار خمسَة الطول من يَبْلُغ َجنَْدٍل نقل يف عاَمهم يَْعَملون
كثرٍي طوُل وكان أمتار، ثمانية بالفيوم معبٍد َسْقِف حجرْي من كلٍّ قياس وكان كفرين،
خالل من األسوِد والنََّواِويس التماثيل بغرانيِت يُْؤتَى وكان مرتًا، ٣٣ عىل يزيد ت امِلَسالَّ من
عىل واقٌف َعِريٌف البارزة النقوش أحد يف ويَُرى َعَجل، بال خشبيٍة مراكَب عىل الصحراء
مئاٌت الطريَق يَُروِّي لكي فيَُرصخ القبور أحد إىل العبيد مئات يَجُرهُّ ضخم تمثاٍل ركبتْي

الخشب. اْلِتَهاب دون بذلك فيَُحولوا الناس من
أو امللتزم أو الحاكم كان وهل لحقله، تََملُّكه َمَدى بالضبط يَعِرف ال الفالح وكان
وأهلُه هو يَْعمل األمر بدء يف الفالح كان وإذ أرضه؟ وصاحَب عمِله ويلَّ نفسه فرعوُن
القوانني ال — والتقاليد الحرب. بأسري ِقيَس ما إذا ُحرٍّا يَبُْدو كان فإنه معهم قريًة فيُِقيم
الربديِّ عىل نقرأ عندما الفالحني ألوف مصريُ لنا ويَتََجىلَّ بيعه، تُِبيح كانت التي هي —

اآلتي: املؤثَِّر الفالحني حياة وصَف

الفرئان وتَبُدو اآلخر، نصَفها املاء بقر واْلتََهم الحبوب، نصَف الحرشاُت َقَرَضت
ويأخذ العصافري، ر وتُنَقِّ املاشية، وتَْطَعم الجراد، ويأتي الحقول، يف كثريًة
وهنالك الُربِّ. وَدْرس الَحْرث من األنعام وَهَلَكت الُجْرِن،1 يف بَِقَي ما اللصوُص

البيدر. الجرن: 1
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ولدى ، ِعِيصٌّ املوظفني ولدى للفالح! وويٌل للغلَّة، جمًعا زورقه عىل الكاتب يأتي
الحبِّ من عنده يكن لم وإذا َحبََّك! َسلِّْم صارخني: ويقولون ُجذُوٌع،2 الزنوج
أماَمه، وأوالده زوُجه وتُوثَُق يَغرق، حتى القناة يف وَقذَُفوه وقيَُّدوه رضبوه يشءٌ

لقمحهم. إنقاذًا الجريان ويفرُّ

استعمال أساءَ ممقوت لحاكٍم مأتميًة كتابًة ات النحَّ يحفر عندما الطَّوَّاُب يفكِّر وفيَم
ولم أيٍِّم، عىل َقطُّ أَبِْغ ولم الشعب، بنات من بنٍت معاملَة قطُّ أُِسئْ «لم يأتي: كما الحياة
من الكاتب ينزل عندما الفالح يفكر وِفيَم مستصِنع؟» ال ُعمَّ قط آخذ ولم راعيًا قطُّ أسجن
ما إعداد وبرضورة قليل عما فرعوَن بمرور امُلَهْرِوَل3 الجمهور ويُنِْبئ قريته إىل القارب
و٢٠٠٠ آخَر، رغيٍف و١٤٢٠٠ أنواع، خمسة من جيٍد رغيف ١٥٠٠٠» ة: فَّ الضِّ عىل يأتي
و٩٠ َلبٍَن، ُقلََّة و٦٠ ف، مجفَّ لحم سلَّة و١٠٠٠ آخر، وعاءٍ و٢٠٠٠ َجرَّة، و٧٠ كعكة،
من وكثري والِعنَب، التني ِسَالل من وكثري للطَّهِي، الرضوريِّ الحطب من وكثري ُزبَْدة، قلََّة

املوائد؟» لتزيني الزَّهر طاقاِت
أرزاًقا، ليُعَطْوا املأتميَة رمسيس مدينَة يُنِشئون الذين العمال يُِرضب نفِسه الحني ويف
سائرين يُبِْديهم ثم األمر، أول يف ُوُقوًفا فيُظِهُرهم أشهٍر ستِة وثائِق من إلينا انتهى وما
يوًما، عَرش ثمانيَة منذ وُخَرضٍ وُخبٍْز سمٍك من نأكله ما عندنا يكن «لم قائلني: ضارعني
الَكتَبَة من يَنَالُون الوسيلة فبهذه اململكة.» من املكان هذا يف خبيٌث مسلٌك يُْسَلك أنه فالحقُّ
طيبة َكَهنَة إىل تسلِّم اإلدارة هذه أن مع شهٍر؛ كلِّ يف الَحبِّ من كيًسا خمسني والرشطة

سنة. كلِّ يف الَحبِّ من كيٍس ١٠٠٠٠ وحدهم
مديريٍة محصوِل رضائَب نسائه إحدى أعطى قد فرعوَن كوُن أولئك يكرِّره ومما
4 َمَشادِّ ثََمِن لدفع َص ُخصِّ بالدلتا أنتيلِّس خمر دخل وكوُن أحذيتها، ثمن لتَْدَفع بأرسها
معبد أبواِب مصاريُع تقتضيه ما إلذابة النار مون يُْرضِ حني عىل ونُُطِقها، أخرى امرأٍة

النخلة. ساق وهو الجذع، جمع الجذوع: 2
مشيه. يف أرسع هرول: 3

خرصها. املرأة به تشدُّ ثوب وهو املشد، جمع املشاد: 4
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من بالغًة واحدًة حجٍر قطعَة ِبالَق من يَْجِلبُون حني عىل أو بُرونز، من العظيمة طيبة
سنني. ثالث يف رجٍل ألفْي عمَل تََطلََّب ما أي قنطار؛ آالف ستَة الوزن

سيَِّده َ ليسيلِّ كاتٌب فينسخها شديدة أهاجيُّ الشعب بني تَُدوَر أن أحيانًا يقع ومما
بها:

من يالقي وهو كالتمساح، أصابَعه فأبرصُت عمله، حني املعادن عامل رأيُت
َوَقَع عمَله ات النَّحَّ أنجز ما وإذا ذُرعانُه، تحتمله مما أكثر الليِل يف التعب
الليل من متأخرة ساعٍة حتى له ُزبٍُن عن ق الحالَّ ويَبَحث حجر، عىل منهوًكا
أكثَر الدلتا حتى ِسَلعه يَنُقل الذي ح املالَّ ويعمل جوَفه، ليمألَ أذرَعه يقطِّع فيكاد
َمصنَعه يف الُقرُفصاء الحائُك ويَجِلس البَُعوض، ويقتُله سواعُده تستطيع مما
البالد إىل الرسول ويذهب س، يَتَنَفَّ يكاد فال امرأٍة حال من أسوأ هو ما عىل
ويَحِلف واآلسيويني، اآلساد من خوًفا وأوالده؛ لزوجه بأمواله فيُوِيص األجنبية
جاًرا ويكون الرصيف عىل الثياَب ال الغسَّ ويغسل جلَده، ويأُكل َدْوًما كَّان السَّ

منه. التماسيح إىل أقرب ألنه سوءًا عليه السمك صيَّاد ويَِزيد للتماسيح،

قرون. َة ِعدَّ الحال تلك وتدوم
فأسَفرت مرة، ذَاَت سادتهم عىل واشتاطوا5 الُها وُعمَّ مرص حو فالَّ ثار ذلك كل ومع
الدولة أواخر يف تدوم طويلة، مدًة الثورة وتدوم والكهنة، األغنياء شوكة َكْرسِ عن الفتنة
ويحتمل كبرية، بمدٍة يوسَف قبل أي امليالد؛ قبل ٢١٥٠ سنة إىل ٢٣٥٠ سنة من القديمة
الفراعنة أحد زواِج عن نشأت أو كيتي اسُمه ظالم عاهٍل ضدَّ بعصياٍن بََدأَت قد تكون أن
مسئوليُة صدرت فقد األمر يكن ومهما العلماء. بعُض يََرى كما الشعب بنات بإحدى
— الخامسة األرسة منذ — املسئوليَة هذه الكهنُة نََقَل وقد ذلك، عن األمة ِتَجاه فرعوَن

الربوتستان. نََمط عىل األرض إىل السمك من
وثائق إلينا تنتِه فلم العالم ذلك تاريخ يف اشتعلت التي الوحيدة الثورة هي وهذه
الَخطُّ دام ما الغالبني من عنها خربٌ عندنا وليس املغلوب، من جاءت التي غريُ عنها

غيًظا. اْلتََهب عليه: اشتاط 5
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يَذُكُرون ما الشجاعة من ان الُكهَّ يكن ولم موجوًدا، كان الذي هو وحَده الهريوغليفي
وأمثاٍل رموٍز إىل ٌل محوَّ فمبهٌم واألنني العويل عن أنباءٍ من إلينا َوَصَل وما معه، الوقائَع
طريٌف بروعته، ممتٌع وهو املنسجمة، العربية والِقَصص اإلرسائيلية األحاديث نحو عىل
ان ُكهَّ أحد قال وقد الكربى. الغالب َلْهَجة إىل الصغرى املغلوبني لهجة من نقله بسهولِة
تَْعُربَه أن فيمكنك فارًغا، النيُل وغدا تُِيضء، ال الشمس وعادت البلد، «ضاع هليوبوليس:
البلد هذا فرَيَْوَن الرشق يف أعداءٌ ويَنَْهض مَرص، نهِر من الصحراء ضواري ب وتَْرشَ ماشيًا،
املتكلِّم الفم ويُْحَمل امُلُدن، أهل بني الحقد ويَُسود اآلخَر، يَْقتُل واحٍد وكل وأََلم، مأتم يف

الفؤاد.» يف ناٍر إىل اآلخرين كالُم وينقلب السكوت، عىل
األقوياء، وْلنَْقَهِر ينترصون، «الفقراء الفقراء: سلطاَن موظٌف يَِصُف كيف وإليك
املناصَب. وينال ، َقطُّ النُّوَر يََر لم َمْن ويَربُُز الناعمة، النُُّسَج يَْلبَُسون الذين أولئك ويُغَلب
يقول: فكلٌّ بعد، يشء يُْعَمل ال ولكنه يَِفيض، والنيُل يَتََسلَّح. أن يعمل أن يُِرْد من وعىل
الثياب وتُْعِوُزنا الحرث، ويَهِلك راٍع، بال الِقَطاع وتضل البلد، يف يحدث ماذا نَْعِرف ال
تَِلُد وال املاء، من ب ويُْرشَ الكأل من ويُْؤَكل َحَرُسها، ويُْقتَل املخازن وتَُهدَّم والزيت، والتوابل
األبواب ُحرَِّقت فقد ًدا، ُمَجدَّ الخيام وتُنَْصب امُلُدن، من ويَُفرُّ أبي؟ بي نََجَل6 ولَِم النساء،

والُجْدران. واألعمدة
الشجر تحت ينام وأصبح عليه، ينام حائط ذي غري كان َمْن رسيٍر صاحَب وأصبح
ُهْريًا مالًكا وأصبح ، ِظلٍّ ذا كان َمْن والزوابع للرياح ُعرَضًة وأصبح َيفْء،7 ذي غري كان َمْن
ِجَرار ذاَت وصارت ِكنَّارًة،8 يطلب كان من ِقيثَارًة حائًزا وأصبح خبًزا، يَِجُد ال كان من
يف خياَلَها تََرى كانت من ِمْرآٍة صاحبَة وصارت ِخَضاب، ذاِت غريَ كانت من ِعْطرية زيوٍت

فقط. النيل
القناع وُكِشَف فارًغا غدا فقد تخبِّئه األهرام كانت وما يَبُْكون، ِجيَاٌع الِكبَار أن بيَد
والزيت والربونز والطيور والسمك الَحبَّ أن مع عوائُد لفرعوَن يعد ولم ، َخِفيٌّ هو عما

ولده. أبوه: به نجل 6
الظل. الفيء: 7

اصطلح كما Lyre لكلمة ترجمة هنا وهي الطبول، أو الدفوف أو العيدان وهي الكنانري، واحدة الكنارة: 8
العربية. للغة األول فؤاد مجمع عليه
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كانوا ومن َخَدم، من يَبَْق لم ِلَما خادٍم من الوزير وَعَطَل له، ماٌل الطيبة األشياء وجميَع
لتطهري الراتينََج نَِجُد وأين بأيديهم. يَعَملون صاروا قبورهم بناء عىل اآلخرين يَحِملون
النهر، يف امَلْوتَى ويُْرَمى ِبيبْلُوس؟9 يف عنها للبحث يَذَْهُب وَمْن لتحنيطها؟ والزيَت امَلْوتَى
البقر، من بدًال اإلَِوزُّ إليها م فيقدَّ املعابد يف اآللهُة وتَُخادَُع األموات، مدينَة النيل ويُْضَحى
الضحُك، وتََوارى قرباني، إليه لقدَّمت الربُّ أين أعرف كنُت لو يقول: من امللحدين ومن
َغب الشَّ آخَر هذا لكان إذن العالم، آخر هذا ليَت يا واًها، واًها معروف. غريَ أمًرا وصار

واالضطراب!»
من خمسني ُغُضون يف املرصيُّ الفالح بها قام التي الوحيدة الثورُة تلك وستظلُّ
اآلجرِّ من املصنوعة القليلُة الفقراء قبوُر بذلك تشهد كما األبد إىل األمر غامضَة القرون
— اطُِّلَع أن ُصِنَع ما وكلُّ العرص. ذلك يف أُنِْشئت التي الِهيف العظماء قبور بني وامُلْدَرَجة
بالتحوالت ولنا سوداء. من تَْحِويه بما الفريدِة املغلوبني األغنياء َشَكاَوى عىل — الحل بعد
وأيام امليالد، قبل ٢٠٠٠ سنة حوايل — الوسطى الدولة يف طيبة ملوُك أوجبها التي
اعترب فلما الثورة. تلك نتائج عن فكٌر — عرشة والثانية عرشة الحادية املالكتني األرستني
له فَسَمُحوا الحقوق، بعَض الشعَب َمنَُحوا آباءَهم أصابت التي بالكارثة ان والُكهَّ األمراء
وصاروا القبور، عىل وطبائَعه حياتَه يَْعِرضون وأخذوا الدينية، الطقوس يف باالشرتاك
أرسار عىل مطَِّلًعا غدا الشعب ألن وذلك للعادات؛ يُخِلص ملن يُْكتَب الخلوَد بأن حون يرصِّ

د. املتوعِّ الجمهوَر الكلبية َعابَة الدُّ هذه وتَُسكِّن بانتهابه، أوزيريس معبِد
واملكروبني املضَطهدين عن — سنة بألفي بولس القديس قبل — الَغمُّ ُغ يَُفرَّ وهكذا
للموظفني فيُؤذَن الوضوح سبيُل ويُْسَلُك متساِوين، الجميُع يكون حيث هللا يف َمْرُجوٍّ ببعٍث

الوجه. هذا عىل الخلود يف االشرتاك ويف ألنفسهم قبور إنشاء يف — أيًضا نَّاع وللصُّ —
فرعوَن إخناتوَن، عمل من وهي مرص، تاريخ يف واحدة وملرٍة َعٍل من الثورة تأتي
الذي الرابع أَِمينُوِفيُس هو هذا وإخناتون لحياته. تاريٌخ يُْكتََب أن يستحقُّ الذي الوحيَد

الحارض. الوقت يف جبيل وتسمى سابًقا، فنيقية بالد من بيبلوس: 9
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فيَْكتُب العاَلم سيَد الشمس من هذا فرعوُن ويَْجَعُل األيام، هذه يف حتى ُصَوُره تَُحرُِّكنا
سبيلها: يف اآلتي النشيَد

أرسار عىل مطَّلٌع هو َمْن يا — أَتُوُن يا — السماء أُُفق إىل جميًال ترتقي أنت
منريًا تبدو وأنت جماِلك، من األرض تمأل األفق يف تَستَِدير حينما وأنت الحياة،
َركنت ما وإذا َخَلْقتَه. يشء كلَّ تغىش كما بأنوارشك فتغشاها األرض، فوق
ُغَرفهم يف الناس ونام ميتٌة كأنها األرُض أظلمت الغربيِّ األُُفق يف الراحة إىل

ذلك. يََرْوا أن غري من رءوسهم تحت يََضُعونَه ما كل َقُة َرسِ وأمكنت
ويَثُِب رسور، األرضني وَعمَّ الظالم، ْدَت بَدَّ األُُفق يف بََدْوَت ما إذا ولكنك
عند إليك هم أُكفَّ ويَرَفُعون ثيابَهم ويَلبَُسون ويغتسلون أرجلهم، عىل الناس
وتَنُْمو بأقواتها، الحيوانات وتَرَىض بأِرسها، األرُض وتَعمل عابدين، طلوعك
لك وتسبِّح ُوُكناتها،10 من الطيور وتطري الُحْمالن، وتَقِفز والنباتات األشجار
ُطلُوًعا النهر يف ُفن السُّ وتَمُخر تك، أِشعَّ بنور طريق كلُّ ويَتَِّضح بأجنحتها،
يف األوالَد وتُنمي البحر، يف عميقًة أنوارك لنفوذ نحَوك األسماك وتَطِفر11 ونزوًال،
وإذا التنفس. ِصَفة إليهم تََهب ثم يَبُْكوا، لكيال فيها وتهدِّئهم أمهاتهم، بطون
الَقيِْض12 يف الَفْرُخ كان ما وإذا باحتياجه، وقمَت فمه َفتَْحَت الوليد ُوِضَع ما

ويرتاد. يَِسري ذا هو وها البيض. لنَْقِف13 وقوًة ُروًحا منحتَه
والكباَر والحيواناِت الناَس نَذُْكر َخَلْقَت ومما عظيٌم، خلقته يشء وكلُّ
وبالَد الهواء يف يطري ما وجميَع األرض، تراَب يَُدوس ما وجميَع َغار والصِّ
يحتاج بما عليه وتُنِْعم مكانه يف إنسان كلَّ وتََضع مَرص، وقطَر والنوبة سورية

واأللوان. واألشكال اللغات مختلفِة شعوٍب إىل الناس مَت قسَّ وقد إليه.
الناس إطعاَم تودُّ حيث إىل به فأتيَت األدنى العالم يف النيَل خلقَت وأنت
نحوهم يَنِزل لكي — أيًضا — السماء يف النيل َوَضْعَت وقد الجميع. ربَّ يا

الطائر. عش الوكنة: 10
َوثََب. طفر: 11

اليابسة. البيضة قرشة القيض: 12
منها. وخرج نََقبَها البيضة: الفرخ نقف 13
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ِنيٌل السماء ويف الكفاية. فيه بما حقوَلهم ويَسِقي كبحٍر بأمواجه الجباَل فيَْلِطَم
وهبَت وقد سفوحها، إىل تَذَْهب التي الحيوانات ولجميِع الجبلية للبالد واحٌد

ملرص. األدنى العالم نيَل
أبدعَت ما كلَّ َعٍل من ولتُبِرص إليها، لتَصَعد البعيدة السماء خلقت وأنت
أحَد وال قلبي، يف ومكانَُك الشمُس، أيها أنَت إليك، ه بََرصَ يَْرَفُع والجميع وحَدك.
حياتَنا يا أنت خططك. عىل أطَلْعته وقد إخناتون، ابنُك أنا غريي. أمَرك يُْدِرك
سبيل يف الناس جميَع — األرض خلقت منذ — أت نشَّ وقد به، نعيش َمْن ويا
تعيش التي امَلِلكة سبيل يف ، يُِحبُّ من سبيل ويف ُصْلِبك من َخَرَج الذي ابنك

أبدية. سعادًة وتَسَعد
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عن أسَفَر الذي البقاء ورجاء اإلدارة، سبُب هو الذي النيل عاملني: من املرصيُّ الخط نشأ
املالكة األَُرس إىل يَْرِجع والذي الِقَدم، البالُغ االكتشافات أعظُم كان ثَمَّ ومن املحارض؛ إيجاد
املرصي ُخلُق عىل فيَنِمُّ كتاباٍت من والتماثيل والجسور األعمدة عىل وما األوىل، الثالث
كتابة من أجمُل املرصية والكتابُة للنظام. واستعداده العميل وِمزاجه وقناعته ورصاحته
يَطبَعون كانوا الذين األشوريني كتابة ومن الحجر، يف يَنُْقُرون كانوا الذين السومريني
كان املرصيني أصابع بني يَتََفتَّت كان النيل ِغْريََن أن وبما . اآلجرِّ عىل امِلْسَماِريَّة حروفهم
يتخذون وكانوا َفَراجنَي،2 أو مَطثَّاٍت1 شكات عىل األطراف حادَّ َقَصبًا يتَِّخذون هؤالء

. الَربِْديِّ عىل أو خشبية ألواٍح عىل للكتابة وُسوًدا ُحْمًرا صغريًة أوعيًة
ُمْعَظُم لنا تََرَك هل ولكن الخصوص، عىل مدائَح من تتألَّف الكتابات كانت أجل،
قرٍد شكل عىل توت الَكتَبَة وإله املقدَّس الكاتب ُعِرَض لقد أخرى؟ أموًرا املؤرخني قدماء
يف ُدعابٍة ككلِّ الشعبيِّ الخيال َوْفَق الصورة هذه عىل َعْرُضه وكان ِبيض، ُشعوٍر ذي
وجوُد نفسها الكتابة إليه أدت ومما الفراعنة، عند أثًرا له تَِجُد ال مما والدعابة مرص.
الدولة يف األمراء مثَل محرتًما قويٍّا موظًفا الكاتب وغدا والشعب. الفراعنة بني طبقاٍت
ُرْجَحان مع وذلك مكان، كلِّ يف كما والجنديِّ الكاتب بني اختالٌف يوجد وكان القديمة،

النهاية. حتى محاربني غريَ قوًما ظلُّوا املرصيني ألن وذلك الكاتب؛ ة ِكفَّ

لهم. لعبة يف الصبيان بها يَرمي مستديرة خشبة املطثة: 1
املحسة. وهو الفرجون، جمع الفراجني: 2



النيل

إىل تَهدف التي الواقعية األمور من — معها والعلم — الكتابُة تلك كانت مَرص ويف
أو للفلسفة بها الخلوُد ُكِتَب التي األقاصيص تلك من واحدًة تَِجد ال ولذا مادية؛ غايٍة
الحاسبني، من يكونوا بأن املرصيني عىل النيُل َحَكَم وقد األخرى. األمم عند الفنيِّ للمعنى

عمليٍّا. حالٍّ عمٍل من عليهم النيل َفَرَضه ما حلِّ إىل ذكاءهم املرصيون َه وجَّ وقد
التقويَم ليكتشفوا أولئك الصحراء أبناءُ الفلَك َرَصَد لها َحدَّ ال التي القرون أيِّ ويف
٤٢٣٦ ب امليالد قبل التقويَم استعملوا أنهم أُثِْبَت لقد سنة؟ بألف األولني الفراعنة قبل
مع وذلك والَحَصاد، والبَذِر الفيضان أقسام: ثالثة إىل السنَة مون يقسِّ كانوا وقد سنة،
جعلهم مع وذلك يوم، ونصِف يوًما ٣٦٥ من مؤلفًة السنة كوَن األزمان أقدم منذ علمهم
الشهور هذه إىل مِضيِفني يوًما ثالثني الواحَد الشهَر وجعلهم شهًرا، عرش اثنْي السنَة
ُقِلَب سنة مىضخمسمائة ما فإذا سنة، كلِّ يف ساعاٍت ستُّ ر يؤخَّ كان وهكذا أيام. خمسَة
كبيسٍة كسنٍة ١٤٦١ سنة َوْضُع ١٤٦٠ سنة نهاية يف وجب ثم ا، تامٍّ قلبًا الفصول نظام

محلِّها. إىل للسنني ا َردٍّ
زوزيري الفراعنة أحد عهد يف أي امليالد؛ قبل ٢٧٧٦ سنة يف األوىل للمرة ذلك َوَوَقَع
١٣١٦ سنة يف إلخناتون َخَلٍف عهد يف الثانية للمرة ذلك َوَوَقع الدرجات، ذا الَهَرم بَنَى الذي
الفراعنة كان فقد — امليالد بعد ١٤٤ سنة يف أي — الثالثة املرة يف وأما امليالد. قبل
وأما عرصه. رياضيِّي أعظم هو الذي بطليموس َقبَْصَة امُللُك وكان غابوا، قد الحقيقيون
بعدها إال مَرص بونابارت الجنرال يَْغُز ولم املماليك، عرص يف كانت فقد الرابعة املرُة
الذهن يف تثري وهي سنة، آالف ستة منذ التقويم اكتََشَفت أمٍة أدوار هي فهذه بقرنني.

باألرسار. حافل نهر صوُت تحته يُسَمع عجيب قٍرص رؤيا
عىل أعاَن النيل فإن معنيَّ زمٍن يف املاء من معيَّنًا مقداًرا تَرَفع الساقيُة كانت وإذا
وهذه لليل. املائية والساعَة للنهار امِلْزَوَلة3 املرصيون اخرتع وقد أيًضا. الزمان تقسيم
منه املاء ويجري الساعات، إىل يشري جٌّ مدرَّ داخله يف نُِقَش َحَجِريٌّ َحْوٌض هي الساعة
بالنجوم ينتفعون املرصيون وكان الليايل. وطول الفصول مختلفة اتساعات ذاِت بُخُروٍق
الشمال إىل أحدهما فيَنُْظر املعبد، َسْقف عىل متواجهان كاهنان يستوي وكان أيًضا،

الشاخص بظلِّ الحقيقي الظهر فيها يعني التي الشمسية الساعة عىل للداللة وضعوها كلمة املزولة: 3
عليها. يرفع الذي
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جهاًزا أخرى بيٍد ويُمِسكان ليلٍة كلِّ لربوِج ِزيجا بيٍد ويُْمِسكان الَجنُوب، إىل اآلخر ويَنُْظر
األيمن امِلرفق إىل النظِر وبعد النجم، َوْضِع بحسب الساعة تعينُي فيمكن للرََّصد. صالًحا

اليرسى. املواجهة واألُذُن
ذلك عىل معابدهم أبراِج من والقمر النجوِم حركاِت يَحسبون املرصيون كان وإذا
ذلك يف وهم الكواكب، َوْضع من نتيجٍة أية استنباط إىل تؤدِّ لم واقعيَّتَهم فإن الوجه
ما إذا وهم ألعمالهم، تنظيًما معارِفهم زيادة يف يَِجُدون كانوا وهم البابليني، عكس عىل
امليَت أن مقدِّرين فقط اآلتيني لألسبوعني ذلك كان النجوم حركات إىل القرب يف امليَت َدلُّوا
وهم للِحساب، يَكِفي ما الوقت من لديه يكون ِلَما املستقبل يف ذلك مثل ُصنَْع يستطيع
من خمًسا واكتشفوا الربوج مِلنطقة عالمًة عرشَة اثنتْي َوَضُعوا قد الجديدة الدولة زمِن يف
أخرينْي. سيارتنْي الكتشاف سنٍة آالِف ثالثة انقضاء فوجب أسماءً، لها وجعلوا السيارات
كما والذراع، الَقَدم اخرتعوا قد — النيل طوِل عىل بجداوَل الحقوَل يَقَطعوا لكي — وهم

الحارض. الوقِت حتى اإلنكليز عن َروَعتُه غابت الذي يَّ الُعْرشِ النظاَم اخرتعوا
تُِثريُ االكتشافاِت تلك فإن فنيًة تكون أن من أكثر إنشائيًة املرصيني روُح كانت وإذا
إدراُكه يَْصُعب فنٍّ عىل ينطوي املباني هذه َشيَْد أن مع مبانيهم تُِثريه مما أكثَر إعجابَنا

بها. قاموا الذين العبيد ماليني إىل نُِظَر ولو
َمبَاٍن إقامة دون النيل حال وقد والجماعيَّة. الذهنية األعمال جميع النيُل ل سهَّ وقد
هنالك، خال النيل وادي من مكان كلِّ يف منترشًة املعابَد وتَِجُد الحجر، يكون حيث
آثار من قيمًة أدنى املعابَد تلك تَْجَعل أخرى ظاهرٍة إىل السيئة الظاهرُة هذه وتَُضاف
تََرى القمر أشعة تحت كان إذا إال جميل غريَ الكليسُّ الكرنك حجُر يبدو فبينما األغارقة،
ِزنَْجاِره4 زيادة إىل القرون َمرُّ فيؤدِّي الخليج شمس لشعاع ُرَخاَمه يَعرض البارتِنُون
تلك أسواَن، دخوله أثر عىل مَرص، دخوله أثر وعىل خلَفه، النيُل ويرتك والوردي، األصفر
ناحيٍة من — السهُل ويَُقلِّل الذهب، يَحِكي الذي النوبيَّ الغرانيَت ذلك الرائعة، الصخوَر
عىل واملِلك الرَّبِّ وضَع تََعوَّدنا قد ُدْمنَا ما ومعابَد قصوٍر من عليه يَُقام ما تأثريَ — أخرى

فوقنا. التالل
الصخور عن املنفصلة ت امِلَسالَّ يف الخلود إىل وتعطُّشه املرصيِّ حيوية وتتجىلَّ
الجيولوجي، العاِلم أَْحَسَن وقد الطبيعة. من مقتبٌَس نَُموذََجها أن يلوح والتي االبتدائية،

النحاس. صدأ الزنجار: 4
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أشكاَل درسُت حني «إنني فقال: ذلك تقديَر إلٍه، ببصريِة الكوَن يَدُرس كان الذي ُغوتِه،
السطوح املتوازيَة األجرام أبرصُت تقريبًا، عامًة مطابَقًة أبرصُت َكثٍَب عن املختلفَة الغرانيت
كان أن ح ويُرجَّ . ِمَسلَّتنَْيِ شكَل بذلك فاكتسبت منحرًفا تقطيًعا مقطَّعًة منها تتألَّف التي
للداللة كبريٌ حجٌر يُنَْصب أنه وكما العليا، مَرص ِجبَال َصوَّان يف الظهور كثريَ الحادُث هذا
ما عىل نادرٍة كبرية، حادٍة حجارٍة عن البلد ذلك يف بُِحَث أنه نََرى باٍل ذي محلٍّ عىل

عامة.» آثاٌر منها لتُْصنََع يحتمل،
عليها نََقَش التي األربِع ت امِلَسالَّ فمن مغامرات! من األعمدَة تلك واجه ما َلَكثَْرة ويا
إىل واحدًة قسطنطني اإلمرباطور نََقَل مآثَره الثالث تُوتُْموِزيُس األقوياء الفراعنة أحُد
قرون َة عدَّ هنالك ملقاًة َظلَّت ثم العامِّ، امليدان يف فأُقيمت رومة إىل أخرى ونُِقلت ِبَزنْطة،
ملقاًة الثالثة املسلة وبقيت ،١٦٠٠ سنة حوايل تْران الالَّ أمام البابوات أحُد نََصبََها أن إىل

التايمس. رصيف عىل ونصبت ١٨٠٠ سنة إنكلرتة إىل أُِخذت ثم سنة، ألَف
بعد ذلك فرعوَن آثاُر وتَبَْهرنا بنيويورك، املركزية الحديقة يف الرابعة امِلَسلَّة وترى
ِطيِربْيُوس لإلمرباطور أٍخ ابن عىل أمون كهنة أحُد ويَْقَرأ يقرؤها، من ُوِجَد إذا السنني ألوف
والتي وسورية، ِليديَة وبفتح وفارَس َماِدي عىل باالنتصارات فيها يَُشاد التي الكتابَة تلك
صاحب بأن ح فيرصَّ والعاج الذهب من أُِخذَ ما ومقاديُر الحربية الَعَربَاِت عدُد فيها يُذَْكر
هذه جميع يغزو الدليُل السياح ترجماُن يزال ال واليوَم األكرب. رمسيس هو املفاخر هذه

األكرب. رمسيس إىل الرائعة املرصية األمور
ونيويورك، ولندن ورومة باريَس ميادين أجمل يف ت املسالَّ تلك َحْوَل السيارات وتَُدوُر
منظرها عىل كنوزه نصَف يُنِْفُق فرعوُن كان ماءٍ بعيون محاطًة النهار أثناء يف وتُبِرصها
بنُور الليل يف تَُضاء أن غري كتابٍة، من تَْحِويه ما معنى يَْفَقُه أََحَد ال أجل، أمَرها. َعِلَم لو

األدنى. العاَلم من ابنه مجَد يُنِري يزال ال أوزيرس فكأنَّ تحتها، من يأتي سحريٍّ
ويَتََغلَّب الوجوه، بعض من البناء فنِّ من مقتبٌس املرصي النحت فنَّ أن ويلوح
النحت فن عن مما أكثَر البناء فن عن ويَصُدر املرصيني، عند الخطوط عىل األجرام توازُن
أمريًة. ُممِسٍك بَالٍط ملوظَِّف تمثيًال كبري ورأٌس صغري رأٌس منه يَخُرج الذي املكعب5
ومتقدمني وجالسني القرفصاء وقاعدين هادئني أشخاًصا التماثيل هذه جميُع وتَعِرض

الحارض. الوقت يف بربلني التمثال هذا تجد 5
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يف ُمتََوانُون ُضلٌُع6 األشخاص هؤالء وجميُع والرغبة. الخصومة من وَعَطٍل سكوٍن مع
التي هي وحَدها والرءوُس بأنفسهم، واثقون غريهم من ُمْحتََملون ومشاعرهم أفكارهم
أن أُِريَد لو كما بسيًطا خفيًفا رسًما مرسومٌة فهي األجسام استدارات وأما عادًة، تُْكَمل

أسفلها. يف مكتوبٍة بحواٍش َصت لُخِّ حياٍة عىل بها يَُدلَّ
التساعها تابٌع االختالِف كثري تأثريٌ القديمة الدولة من إلينا انتهت التي ولآلثار
وانُظْر املباني. ويف بالحجر إِال التأثري تامَّ يكون ال املاثل الهنديسُّ األثُر دام ما وموادِّها
والزوجة الزوج من واملؤلفِة اِلكليسِّ الحجر من املصنوعة املشهورة الصغرية الزُّمرة إىل
مالمحه من الزوج لك ويَبُْد منزٍل ربََّة مالمحها من الزوجُة لك تَبُْد املتكتِّفنْي القاعديْن
ويَْظَهر القاهرة. ُمتَْحف يف األخرى الزَُّمر تبدو كما مضحًكا منهما كلٌّ لك ويَبُْد ِمْطَواًعا،
َرنَاِفَر أمُر ذلك وعكس الرياضية. كاأللغاز املكعبة برسومهم الُعَراة الوسطى الدولة ملوك
وهو رأسه، عىل سنة آالف أربعة مرور مع َسنَاءٍ ذا يزال ال فهو ؛ الطبيعيِّ الحجم ذي
الثابت الهادئ الرجل مثاَل يَْظَهر وهو معارصة، لسبَّاَحٍة مشابًها معتدًال ِصنْديًدا يَْظَهر
ذي وفِمِه تقويٍم، حسن مع الثابتتني وعينيه كامِلْغَفر ر املكوَّ وَشعره املكشوف ِبُعنُِقه العزم
يزيد يكاد فال كبريًا ليس الذي الروعة وذي خفيفة، داللًة الشهوة عىل الدالتني الشفتنْي
زيادٍة مع ولكن لذلك، مماثًال تَِجْدُه ِتي تمثال إىل البَرص وارجع عرًضا، القوي أنفه عىل
للذُّْعِر، أثر وقليِل بروًزا أشدَّ وشهوٍة اتساًعا أكثَر وأنٍف َفٍم مع ولكن الطبيعة، يف ما عىل
الخفيف الفم وذي وَهَلًعا نُبًْها األعظِم النظرة ذي ِبرِهْرنِْغِرت رأِس إىل البَرص ارِجع ثم
(ُمتَْحف االسم املجهول الرائع الصغري الخشبيِّ كالتمثال شخصيٍة صاحَب تَِجْدُه امَليِْل

الَفتَاء. عىل تَِنمُّ التي الحائرة نظرته مع ،(٢٦٠٦ القاهرة
أقدُم هو الذي النصفيِّ زوزيري تمثال إىل أيًضا، التصاوير تلك إىل البرص وارجع
األنَف معه نتمثَّل ما القويِّ التعبري من بََلَغتَا أذنني ذا تَِجْدُه يحتمل ما عىل لدينا ما
وكان أيًضا، الفن إلَه َفتاُح واألشياء اآللهة وخالُق اآللهة َجدُّ ويَُعدُّ منهما، العاطل والعينني

الحياة. َمنَْحه يَعني الفنيِّ األثر إبداع إن يقولون املرصيون
األلوان، َرْوَعُة التماثيل أقدم عىل وتَُرى التلوين، فيتعلَّمون الكتابَة النيُل ويَُعلُِّمهم
فتدلُّ املأتميَّة، الُغرف من سليمًة — الغالب ويف ، الجوِّ بفضل — التماثيُل هذه وتَْخُرج

القوي. األضالع، الشديد وهو الضليع، جمع الضلع: 6
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ة األُْرسَ من زوجنْي ونُبِْرص الوجه، ذلك عىل ُعِرُضوا الذين أولئك عند كانت كما الحياة عىل
الزوجُة وتَْظَهر أبيضني، عرشنْي عىل جالسنْي نُْفِريَت، وزوجه راُحوتِب نُبِْرص الرابعة،
واألصفر باألبيض ملونًة ِمْعَطفها، ضمن مستديرًة صحًة طافحًة تَْظَهر ِطراز، أحدث عىل
وتبدو امُلَلونة، الحجارة من عيناها وتُْصنَع ِجيِدها، يف واألحمر األخرض من بَُقٍع قليِل مع
أنه فيلوح داجنًا أحمَر يًا ُمتََزوِّ الزوج ويَبُدو ُسوًدا، الهريوغليفيُة والخطوط شعوُرها
وخصوماِتهما وأوالِدهما ولياليهما نُُهِرهما تاريخ مالمحهما من فيُْحَزُر غبيٌّ ساذٌج مالكٌم

وسعادتهما.
ثالثة بغري يُبَالُوا لم أنهم عىل فيدلُّ هزيلٍة قيمٍة من القوم أولئك تصوير لفنِّ وما
جسٍم نقَش يَعِرفون كانوا أن النادر ومن تمثاٍل، تلويَن يعرفون كانوا وقد فقط. أبعاٍد
الِحذْق من قليٍل غرِي عىل الكثرية الجدارية التصاوير من لدينا ما أحسُن يدل وال ، برشيٍّ
امُلَلوَّنَة البارزة النقوش من قليًال بأَِبيُدوس ِسيتُوس معبِد مصلَّيَات يف تََرى ذلك ومع ، الفنيِّ
واجَب امللُك ويؤدِّي عَرش، الثالَث القرن إىل فَرتِجع الَجَمال من كبري جانٍب عىل هي التي
الرأس. غطاء عىل خفيفة حمرٍة مع اللون الصفراء اإللهِة هذه إىل إيزيس، إىل االحرتام
يف الرجال يمتاُز وهكذا أصفريْن، وتاٍج شعٍر مع حمرٍة إىل ضاربًا أو أحمَر امللك ويظهر

بَات. املتخضِّ السيدات ُكْربَيَاِت من النهار َوَضِح
هو الذي الحجر غري من عظيمًة أشياءَ — العموم عىل — املرصيون يَْصنَْع ولم
الخارج من بالنُّحاس يأتون املرصيون وكان َخَشٌب، املرصيني لدى يكن ولم ، مرصيٌّ
يُْحتَجَّ أو يُثَاَر أن غري من سنة آالف ثالثِة يف لديهم الحجريِّ الطَِّراز ِحسُّ نما وقد أيًضا.

هذا. البناء فنِّ عىل
— العظيمة املعابد داخل يف ،٣٠٠٠ سنة حوايل — أنشأت األوىل املالكَة األَُرسَ أن بيَد
النََّمط هذا عىل َزيَّنَت كما خفيفة مظلًَّة فيها تدعم الربديِّ ُسوُق كانت صغريًة مصلَّيَاٍت
ويف الَفريُوز صقل يف املرصيني طريقَة أن بيد والقالئد. األسِورة بأروِع التماثيل َضْخم
حجارَة بها يَرَفُعون كانوا التي كالوسائل علينا خافيًة ظلَّت الدقيقة املخرَّمة ُحِليِِّهم َمْطل

الكبرية. األهرام
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مجهوًال يظلُّ قرنًا وأربعني قرنًا وثالثني خمسة بني ح املرتجِّ املايض ذلك جميع كاد
بها جاء التي الحية امُلْمِتعة الناقصة الِقَصص عىل الَحذَر مع نعتمد وِكْدنا تقريبًا، لدينا
قرون منذ يُْستَْعَمُل ال الهريوغليفي الخط عاد فقد وديودورس؛ وسرتابون هريودوتس
مرصي كاهٌن َظَهَر أن امليالد من الثالث القرن يف حدث ومما األوىل. النرصاني التاريخ
املالكة لألَُرسِ ا مهمٍّ جدوًال فَوَضَع واألهلية اليونانية باللغتني عالٌم َماِنيتون اسمه كبريٌ
الكهنة لغُة غابت إيزيس معابد أُْغِلَقْت فلما قرون، لخمسِة تقسيٍم عىل قائًما وامللوك
يستعملون كانوا الذين — األقباط رهبان وأََخذَ الهريوغليفي، الخطِّ معرفُة معها وغابت
يف تَُماَرس ال القبطيُة وصارت العاَلم، كجميع اليونانية ينتحلون — األمر بدء يف اللغة تلك

النرصانية. املرصية الصلوات سوى
القرون يف كان وَمْن الخيال، عليها استوىل الكتابَة تلك القرون صدأ َسَرتَ كلما ولكن
التصوف ورضوب األحرار والبنَّائني الورديِّ الصليب من باألرسار يَدَّثر أن يُِريد الوسطى
للوهم. طليًقا حقًال ظلَّ ما اإللغاز الكثري املرصيِّ العاَلم إىل الرجوع من ا بُدٍّ يََر لم
النيل سجيَّة تالئم السحرية الهول أبي تماثيل لغَة أو املقدس» َفَق «الشَّ أن يَّاح السُّ وعند

واألفكار. الطبائع وضوَح ن يتضمَّ الجوِّ اْلِتماع كوُن ألحٍد يَِعنَّ ولم العجيبة،
أيَة بونابارت ق يَُحقِّ لم أجل، بونابارت. وصوِل حتى يدوم قرونًا، الجهل ذلك ويدوم
حادثًا الضارَّة الحملة تلك من جعلت ِفَكره إحدى أن غري تساوره، كانت التي من خطَّة
الفاتح َمْجِد عن بحث النيل، ِضفاف عىل امَلْجد عن بََحَث فقد العالم، تاريخ يف شأن ذا
من بكتيبٍة معه بونابارت يأِت لم ولو األحوال. جميع يف األثريِّ العاَلم مجد عن ًحا، مرجِّ

يحتمل. ما عىل تَُحٍف من يالقونه ما جنوُده لَكَرسَ العلماء
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حفرهم عند األرضجنوده من يُخِرجه مقروءة غري بإشارات مستوٍر َحَجٍر أهمية وما
ويَُرى القاهرة، إىل الحجر بحمل الضابط ويأمر الدلتا؟ رشق يف رشيٍد من بالقرب خندًقا
مع الحجر ذلك عىل نُِقش امليالد قبل ١٩٦ سنة الخامس بطليموس أصدره مرسوًما أن

اليوناني.» والخطِّ الدارج والخطِّ املقدس «بالخطِّ عنوان:
يف النصِّ عنَي أَيَِجدون ولكن اإلغريقي، النصَّ ويقرءون وَجذََلهم! العلماء َلبَهجة ويا
فاوست هتف كما طائعني يهتفون ولعلهم الدارج؟ والخط الهريوغليفي بالخط األسفل

نفسه: ْور الدَّ يف غوته

من هو مفتاحكم ِسنَّ أن غري لديكم، امِلفتاح يكون أن من بدَّ فال الباب، أَلَزُم
معه. الُقْفل لساَن يحرِّك ال ما البَْضع ة شدَّ

ويعودون القفالني، أقدُر ِدِئ الصَّ القفل يف املفتاَح ويُِدير بعناد، اللغز حلُّ ويحاَول
الهريوغليُف أََويَُمثِّل َقْلَقَلة، من ُسِمَع وما جهود من بُِذَل ما مع مغلًقا الباُب ويظلُّ فيُِديُرونه،
أسماءُ تكون وأين صوتي؟! خطٌّ أو تصويريٌّ َخطٌّ الهريوغليُف وهل أصواتًا؟ أم أفكاًرا
مسائُل تمازجه ِنَقاش يف سنًة عرشَة خمَس َويَميض ذلك؟ عىل بها يُْستََعان التي األعالم
الربيطانيِّ امُلتَْحف إىل ويُرِسلونه الشهريَ الحجَر ذلك مرصفيَسلُبُون اإلنكليز ويحتلُّ قومية،
كشف يف جهًدا يألون فال عنه صالحٌة نَُسٌخ الفرنسيني لدى ويكون موجوًدا، يزال ال حيث

منهم. اغتصبوه قد أعداؤهم كان الذي اليشء ذلك معنى
مرصيٍّ قطٍر وجود من بالتدريج ل تأصَّ ما واملنافسة الطموح عاميل إىل ويَُضاف
الدور ذلك ويف ، الرسِّ كشف يف فيَِجدُّون الباحثني رءوس يف الُحَميَّا وتَُدور باألرسار، حافل
َدَرج لتعيني اإلنسان َحنَْجَرة يانغ توماس املعروف اإلنكليزي الطبيعي العاِلُم يَدُرس
والحديثة القديمة األبجديَّات جميع يف العاِلُم ذلك يبحث الدور ذلك ويف فيه، األصوات
ذلك يَُغوُص الدور ذلك ويف ى، امُلَعمَّ الحجر ذلك أمام نفَسه فيجد الغاية تلك إىل ليَِصَل
أن غري الهريوغليف، صوتيَِّة عىل فيطَّلع وَهًوى َوَلٍع من أُوتِي بما امُلْعِضلة هذه يف العاِلم
الهدَف يَبلُُغ ال ما حساباته يف االنهماك ومن والرياضية العلمية الروح من هو العاِلم ذلك

معه.
كان فقد املانش، من األخرى الناحية يف الفتيان أحد عىل البحث شيطان ويستحوذ
من شنبوليون به َع تَذَرَّ وما بالَقَدر، موسوًما صباه منذ (١٧٩٠–١٨٣٢) َشنْبُوْليُون

انتصاره. أوجب فقد وإرصار حماسة
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من بالقرب الكتبيِّ أبيه دكَّاَن يالِزم َفِتئَ وما سنيه، من الخامسة شنبوليون بلغ
من عليه كان وما كلماٍت، منها ويؤلِّف ألمه صلواٍت كتاب يف حروًفا فيقطِّع غرينُوبل
ويجعله رشقيًة مالمَح فيُعطيه ُصْفٍر بأجزاءٍ محاطتني سوداوين َحَدَقتنَْي ومن بييضٍّ وجه
مَرص إىل يَْجِلب أن بونابارت َرَفَض حني إال تنقطع لم التي املماحكات من لكثرٍي ُعْرضًة
من رمسيَس بلُد ويغدو عاًما، عَرش اثني العمر يف عليه يزيد الذي العاِلم الشابَّ أخاه

عنه. يتكلم أن معه أحٌد يجرؤ ال ما التقديس
مديٌر فيعنيَّ عمره) من عرشَة الرابعَة السنة يف شنبوليون (وكان سنني ستُّ ويمرُّ
ُحْظوٍة لسقوط نتيجًة املرصية للحملة املفضال العلمي املساعُد فوريه يعنيَّ إليزر، جديٌد
دندرة ِزيِج عن العاَلم جميع ويتكلَّم ثانيًة، بحٍث موضوَع مرص وتصبح اإلمرباطور، لدى
ويَحلُم نابليون، عنايِة من أكثَر الناشئ الغرينُوبيل العاِلم به فيُْعنَى حديثًا، اكتُِشف الذي
والذي العسكري، الكلية نظام عىل املتمرد الغالم هذا فرويه ويالحظ برمسيَس، شنبوليون
نوِر عىل للدراسة ِوسادته تحت معاجَمه يُْخِفي والذي والعربية، والقبطية الصينية يتعلم

املصابيح. أحد
من كان ِلَما غرينوبل أكاديمية يف عضًوا — الكلية من خروجه عند — الغالم ويعنيَّ
بتصيُّد ويبدأ سنيه من عرشَة السابعَة ويبلغ مرص، جغرافية عن مذكرًة عليها َعْرِضه
رننُي ويتغريَّ الطالب، من باألقباط ويتَِّصل بباريس طالبًا ويصريُ الهريوغليفية، الكتابات
سنٍّا من األكربُ الطالُب به فيلقِّ العربية أستاذَ ويَخلُف العربية، اللغَة تكلمه بفعل صوته
يَكِشف أن ويُوِشك الدارج، بالخطِّ قبطيًة نصوًصا فيستنسخ يَتََمرَّن أن ويََرى بالبطرك،
تلك أن سنني بأربِع يانغ قبل ويَعِرف يَُفكَّه، أن يَسِطع لم وإن ، الهريوغليفيِّ الخط ِرسَّ
حينما الهذيان درجَة املستعارة شعورنا «تبلغ رسائله: إحدى يف فيقول صوتيٌة إشاراٌت

واحدة.» كلمًة تمثيلها يف حتى وأجادل فكرًة، تمثِّل أنها تَْزعم
ينتصب الذي املغلق الباب شطَر وجَهه فيويلِّ الصرب عدم ويحرِّكه الظنون وتساوره

أَْخِيَلِتِه. عىل املستويل رمسيس وراءه
كانت وما ،١٨١٢ سنة يف فرنيسٍّ قلب عىل ذلك يَْخُطْر لم مَرص؟ إىل يذهب وهل
نبوَغه يعتقد أخوه كان أن الحظِّ حسن ومن ذلك، أراد لو الطالب إىل لتُدفع َفر السَّ نفقة
النحيَل األصغَر األَخ ذلك ًة مادَّ يُِعني وفضله لِعلِمه وهو ورجائه، ه رسِّ موضع كان وأن
العلماء جميع ومن األكرب األخ من األصغر األَخ يَِميُز كان الذي ولكن أعماله، عىل ويساعده
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الوجهة واقرتان والنظر العمل اقرتان من يحثُّه كان ما هو املرصية باملسألة املقرونني
البحث. وروح 1 الُغوتيِّ اإليمان اقرتاُن هو واملنهج،

َمثََل فقد عنده؛ بالذكر جديًرا تاريًخا ١٨١٥ سنة مارس شهر من الثامن اليوم ويَُعدُّ
جزيرة من الَعْوِد بعد ذلك وكان ا، رسٍّ وأقرباؤه هو ناهضه الذي نابليون يََدْي بني فيه
من أكثَر يف ويتحادث غِرينُوبل، جانعِة الستقبال وقتًا اإلمرباطور ويَِجُد أيام، بثمانية إلبة
ويَحلُم القبطية، اللغة َحْول األصغر األِخ آثار عىل ويطَّلع َشنْبُوليون، واألََخَوان هو ساعٍة
ضمانًا منها بد ال التي َع الرتُّ ألوف وعن النيل عن ويتكلَّم الرسمية، مرص لغَة جعلها يف
العاَلم جميَع ويواجه القديم الرماديَّ ِمعطفه البًسا واقًفا يَبُْدو إذ وهو واديه، ملستقبل
ويحلم مرص! مستقبل يف ويفكِّر املايض عىل نظرًة يُْلِقي ذلك نتائَج ويحتمل الثانية للمرة
ذلك ومع يَُفكَّه، أن يريد بماٍض — أعماله عىل يُْطِلعه الذي — الَخِجل الهزيل الشاب
عىل قدرتَه منهما اآلخر ويدعي العروش أحدهما يأخذ اللذين — الرجلني من كلٌّ يشعر

صاحبه. أمَر أدرك بأنه — البحث
كتابًة أن يانغ اكتشف وقد َشنْبُوليون، أعمال قيمَة ليَْعِرَف العلماء بني أحٌد كان وما
تدلُّ رشيد حجر يف بإطار املحاطة الكلمة أن بعد فيما ويَْعِرف َمِلًكا، تَْعِني َحْلقٍة يف
يخالف مما أن وهلٍة أوَل الفرنيس والباحث اإلنكليزي الباحث ويََرى بطليموس، اسم عىل
الجمهور، فضول من لُْغِزيَّة إشاراٌت تَْحَفُظها التي الخفية الحقائق تُعتََقَد أن الصواَب
وأقلُّها صوتيٌّ أكثرها إشاراٍت من مؤلَّفًة مناسبًة واضحًة كتابًة يعالجا أن عليهما وأن

املقفل. الباب خلف دوًما يَِقُف رمسيس أن بيد ، تصويريٌّ
أعواُم أخيه، لتشجيع نتيجًة يقاومونه الذين الزمالء ضدَّ كفاٍح أعواُم أعواٌم، وتمرُّ
بباريَس شنبوليون ويعيش ، الربديِّ أوراق لِدراسة لندن إىل سفره دون تَُحول وفقٍر َسَقٍم
ويَعِرف غريبًة، وإشاراٍت َمَلكيًة َحَلًقا امِلْرَقاة عىل ر ويصوِّ ألصدقائه ٍر مصوِّ ُمْحَرتَِف يف
عدم إثبات عن عجز مع ولكن ، الهريوغليفيِّ بالخطِّ وبطليموس كليوباترة االسمني كتابَة
أحًدا، يُقِنع ال ولكنه الصالَح، ْرَب الدَّ ويَسلُك عمره، من والثالثني الحادية السنَة ويَبْلُغ ، َِ َزهلل
املفاتيح وعنده فيها.» أسلحتي وأُِعدُّ الحديَد أَُطرِّق التي الصناعة دار هي «هذه قال: وقد

شيئًا. تَفتَح ال ولكنها قلقلًة، أقل واملفاتيُح الغريبة، أسناِنها مع

غوته. األكرب أملانية شاعر إىل نسبة 1
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عرش الثامن الفصل

بَطبٍْع ِبالق من ويعود األثناء تلك يف مرص إىل قطٍن نماذَج كايُّو الرحالة ويَجلُب
ويَفِرتض بدائرة، مخاطٌة واحدٌة اإلشارات هذه ومن بإشارات، مستورٍة مِلَسلٍَّة حجريٍّ
اسمها تأليَف ويُِعيد ق ويحقِّ بكليوباترة، خاص األمَر أن — يونانية بعالمٍة — شنبُوليون
الفرنيس، الشابُّ َفَرَض كما يكتبون املرصيني قدماء وكان الوجه. هذا عىل مضبوًطا تأليًفا

يقاوم. الُقْفل يزال وال يُذِْعن، الباُب ويكاد الحل، ويَُمسُّ
إليه تُرَسل املعابد، يف البارزة النقوش من نَُسٌخ شنبوليون إىل فُرتَسل زمٌن ويميض
أحَدهما ويَُقرِّب مضاعًفا، «س» حرف امللكية الدائرة يف ويَِميز سنبل، أبي من األوىل الورقُة
الدائرُة فوقه وتَُرى «ِمس»، مقطع حلِّ عن بالقبطيِّ املقابلة وتُْسِفر أخرى إشارة من
النظر ويُِعيد رعمسيس، مس» «رع، فيَْقَرأ الشمس، اإلله أي «رع»؛ تُمثِّل التي الشمسية،
القفل ويكرس عاًما، عرشين منذ عنه يُبَْحث الذي االسم لهذا كثريًة وجوًها فيَِجد الورقة يف

الغطاء. ويسقط
ما ويجيء عقٍل، ونتيجَة وضوٍح أثَر الخطُّ ذلك كان فقد ، يٌّ رسِّ أمٌر هنالك يُك ولم
فيما ويستطيع نظريته، صحُة وتَثبُت العقيل الواقعي الفرنيسِّ ذلك الفرتاضات مصدٌِّق هو
وقد وحضارتها. األرض أمِم أقدم تاريَخ يُْظِهر وأن الربدي، وأوراَق الكتاباِت َ يَقرأ أن بعد
وُصَوٍر بأوراٍق مستعينًا صغريٍة غرفٍة يف مرص، من ميٍل ألف بُْعِد عىل االكتشاف بهذا قام

وِمْطَرقه. األثريِّ العاِلم بِمَدقِّ انتفاٍع غري ومن قليلة،
«لقد عاٍل: بصوٍت ويقول امِلنَْضَدة عىل ويََضُعها أوراَقه حامًال أخيه إىل ويُهَرع
الرسير ويَلَزم يُشَفى، أن قبل أيام خمسُة وتَْمِيض األرض، عىل يََقع ثم األمَر.» أمسكُت
كاملًة مجموعًة أخيه عىل ويُْمِيل منه، اكتشافه ِف َرشَ إفالَت يرى أن َخْوِفه مع أيام ستَة
العلماء من جمٍع عىل األمَر ويَعِرض يوًما، عَرش خمسَة وتميض الهريوغليفي، الخط من
فيَكتم الحياة بأمور العارف أخيه برأي — ذلك مع — ويعمل وَهنْبُولد، ليانغ جامٍع
شنبوليون ويغدو األساس! من الواقع َوْفَق متصلة ألعمال نتيجًة ويقدِّمه اكتشافه ُفَجاءَة
من املرصية باآلثار املتخصصون بها قام التي الَحَسد َحَمَالت من الرغم عىل مشهوًرا

الخصوص. عىل األملان ومن الفرنسيني،
فضائل من ويُْحَسب مرص، إىل بعثًة بنفسه ه يوجِّ أن قبل سنني ستَّ ينتظر أنه بيد
سحريٍّ ِمفتاح عىل قابٌض مدافَع وال فرساٍن بال فاتٌح مَرص يَقِصد أن الطريفة النيل
وبدا لحيتَه أرخى وقد بلدها، تاريخ عن وتحدِّثه املعابد وُجُدر ت وامِلَسالَّ القبور فتكلمه
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النيل

كتابَة يقرأ الذي األجنبيَّ هذا يحيِّي الجمهور وصار عربيٍّا، ثوبًا وَلِبَس بمالمحه عربيٍّا
يف بلده حوادَث عليه يقصَّ أن منه ويطلب الرِّحلة هذه ختام يف الباشا ويَدُعوه الحجارة،
ماذا يعرف أحُدهما وكان بذلك، لآلخر مواجًها والساحر األمر ويلِّ من كلٌّ َفَظَهر املايض،
ثالَث منه أسنَّ كان ولكنه املايض، يعرف اآلخر وكان غرينوبل، يف كنابليون الغد يف ينظِّم

معدوداٍت. أياُمه وكانت سنة، عرشَة
ُفوْريه القديم جاَره2 ويزور طويل، زمن منذ اللقَب هذا ويَحِمل «املرصي»، ويعود
ويموت بدقٍة، له ويُنِصت فاقه، الذي التلميذ هذا َصنَع ماذا يَعِرف أن راغبًا كان الذي
الرابع، رمسيس يح َرضِ يف عليه أُغِمي وقد أيًضا، منهوًكا نفسه التلميذ ويبدو الغد، يف
نَبََت «حيث الغرفة إىل إيصاله عىل — املنزل يف يموت أن قبل أي — عامني بعد ويحمل

لألعقاب.» زيارتي وبطاقُة نحوي كتاُب وليكن واحد، غريَ نَصنَْع ولم ِعلُمه،

املجري. الجار: 2
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التاسععرش الفصل

سالكٍة غريُ طرٌق الواحات هذه بني ما ويَرِبط القديم، التاريخ صحراء يف واحاٌت تظهر
بمَرص صلٍة ذا الشعوب من كان ومن للتاريخ، املدوِّنني الروَّاد من قليٍل غري يعرفها لم
السومريُّون لظلَّ مُرص ولوال التاريخ. حظريَة َدَخَل فقد الواحات هذه أعظُم هي التي
آالف ثالثة أو سنة بألفْي امليالد قبل َظَهُروا الذين واإلثيوبيون والهكسوس والكنعانيون
شعبًا َوَجْدنَا — والفرات دجلة — النهرين بني عما أُْغِيضَ ما وإذا األمر. مجهويل سنة
أنظار ه وجَّ من أول هو الشعُب وهذا صيتًا، فاقهم أو وساواهم باملرصيني اتصل واحًدا
البلد. ذلك يف السلطان من َعَطله ومع هنالك زمٍن طويَل قضاِئه عدم مع مَرص إىل الناس
هو فرعوَن أن تََرى اآلدميني من املاليني تزال وال العاَلم، أدب إىل مَرص أدخلت قد والتوراة

الخروج. ِسْفِر يف الوجه هذا عىل لَعْرِضه معنيَّ َمِلٍك اسُم
بمرص، واحدة يهودية أرسٌة استقرت البداءة ويف فاتحني، مرص إىل اليهود يَِصل ولم
فهجروا ثابٍت غري وضعهم صار مرص يف عددهم زاد كلما وهم بمرص، اليهود عدد وزاد
مرص صيت ذيوع عىل عملوا قد ذلك، مع وهم، األمر، نهاية يف يعبدهم كان الذي البلد هذا
دونه كتاٍب من صفحاٍت بضع أدت وقد وملكتها، غزتها التي األمم جميع عملت مما أكثر
أثار وقد الباغي، دور هنالك مثل الذي الشعب تخليد إىل قليًال معروٍف بلساٍن األعداء
أغاني أحاطت أن أيًضا، املحتمل، ومن ذكائهما، بفضل العالم جميع خيال أعزالن رجالن
مئاٌت األمم ومن ألوٌف األجيال ومن األساطري، من ساطع بنسيج الرجلني ذينك شاعٍر
هنالك، عاشا أنهما يف ريب وال وموىس، يوسف تاريخ وتعرف وأمينوفيس رمسيس تجهل
يهودا، س. أ. وأثبتت ذلك، يف العلماء إقناع عن الهريوغليفية الكتابات دراسة أسفرت ثم



النيل

سنة حوايل مرص يف يوسف فجعل التاريخية التوراة دقة ممتازٍة، مباحث من به قام بما
امليالد. قبل ١٤٥٠ سنة منها موىس مع العربيني خروج وجعل امليالد، قبل ١٨٥٠

لتا الدِّ يف ُوِجَد ما الوثائق من نَُعدَّ لم ما كانت، وثيقة أية من َعَطلُنا الواضح ومن
فإن أمٍر من يكن ومهما يعقوَب. عىل دالٍَّة الهريوغليف من خطوٍط مع الخنافس من
من تُْظِهر الربديِّ وأوراق القبور عىل املصورة والعاداِت التورائية النصوص بني املقابلة
بما نستطيع أننا إىل وذلك هنالك، بعينها األسماءُ تكن لم وإن َدْحُضه، يمكن ال ما األدلة
يف بانقالبه يوسَف قياَم َسبََق الذي التاريَخ نَُعنيِّ أن الجديدة الدولة بأحوال علٍم من عندنا
رؤيا كون وإىل آسية، حدود من فيها يوسُف ُسِجَن التي زاُرو َقْلَعة قرب إىل وذلك طيبة،
ائني العدَّ وإىل بْع، السَّ املديريَّات يف املقدسة السبع هاتُور بََقَرات تطابق السبع البََقَرات
قالدًة الوزير َحْمِل وإىل ُكُرومر، اللورد زمن يف ذلك ُصِنَع كما الوزير َعَربََة يَتََقدَّمون الذين
يوسُف ويُْسِكُن الكثيفة، اآلسيوية لحيته وَحْلِق فرعوَن إىل يوسَف وَسْوِق الُعنُق حول
من الشمايلِّ والطرف النيل بني لتا الدِّ رشق يف الواحُة هذه وتََقُع جاسان، أرَض إخوتَه

الثاني. َرمسيَس عهد يف كاتٌب ِخصبَها امتدح وقد األحمر. البحر
لطًفا اململوء الخيايلُّ اليهوديُّ هو ويوسُف مَرص. يف غريبًا يَبُْدو يوسف يف يشءٍ وكلُّ
التوراة رواية حسب عىل — ألنه وذلك النساء؛ يَفِتن الذي الفتى هو ويوسف ووقاًرا،
هو — نفسه الوقت يف — ويوسف سلوٍك، ُحْسِن مع وسيٍم ووجٍه جميل َقَواٍم ذو —
املاهر بْلُمي الدِّ وهو ه، حقَّ أحًدا يَحِرم أن غري من مليكه أغنى الذي النبيُه األعمال رجُل
الرشِف البالُغ وهو رويًدا، رويًدا تَنْضج خططه يَدَُع الذي الصابر وهو مشاعره، َكتْم يف
سبيًال الشهوة تَِجِد لم وأًخا أبًا هواه َعَدْوت وإذا باألمور، البََرص مع اإلنسانيُّ ِّ للرسِّ الكاتُم
بها يَِجد التي األمور إىل أي الشخصية؛ بقيمته وشعوِره وخياًال ذكاءً واتِّزانه اعتداله إىل
وأفكاره العميقة مشاعره وُزُخور وقلبه ذكائه اقرتان من كان وما طبيعيًة. حياته مواهَب

طويل. زمٍن بعد كديرسائييل1 عظيًما يهوديٍّا منه جعلت فقد الحكيمة
وذلك التاريخ، يف وحيٌد النجاح وذلك نجاحه، به أمكن الذي هو وحَده الخلق وذلك
َهَوى مع — وهو لديه، خاصًة معارَف وال عنده سالَح وال له جاَر ال أجنبيٌّ ناله قد الفوز
سيَد امَلِلك من َجَعَل قد — سنني سبِع مدَة النيل وفيضان إثيوبية يف امَلَطر وعدِم العنارص

.(١٨٠٤–١٨٨١) بيكونسفيلد باللورد املشهور اإلنكليزي السيايس القطب هو ديرسائييل: 1
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الخري ِسِني يف الَحبَّ ويَْجَمع الرََّدى، ويَرَهب الثورة، يََهاب أن عليه َوَجَب حني البالد جميع
اآلتية للمجاعة تقديًرا ًما مقدَّ االستبداديَّ سلطانَه ويَحُسب لكثرته»، منه يُْكتَْل «فلم السبع
ليَعِرضوا فرعوَن يقصدون وهكذا الوحيَد. الَحبِّ بائع فيه فرعون يُْصِبح الذي وللزمن
بذكائه يوسُف يحول «وهكذا بالطعام، عليهم أنعَم ما إذا وأطيانَهم وأبدانَهم أنعاَمهم عليه
تَسَمع لم بمضاربٍة البلد أمالك جميَع للملك ويَضَمن ُجوًعا املرصيني موت دون وبرصه

أذن.» بمثلها
يوسُف ويَظَفر يوسَف، والعمل الدولة رجِل عبقريَة الكلماِت بتلك غوته ص ويَُلخِّ
املحليني الزعماء من أنقذهم الذي ذلك الفالحون ل فيُبَجِّ واحدة، دفعًة سلطاٍت بثالث
َربٍّا فيه يََرْوَن ِلَما رأًسا لفرعوَن تابعني يكونوا أن حني مرجِّ فرعوَن وبني بينهم الوسطاء
النيل، له ويَخَضع عليه، معه يُثِْني ما الكثرية األسباب من فرعوَن لدى ويكون منقذًا،

الحني. ذلك حتى النيل عىل سيطر الذي الوحيد الرجل هو ويوسُف
استخراج عىل قادًرا كان ألنه وذلك عمره؛ من الثالثني بلغ الذي لذلك النرص تَمَّ
وانتقل بخياله اهتدى الواقعيَّ هذا ألن وذلك عمليٍّا؛ تفسريًا وتفسريِها أحالمه من درٍس
عىل االجتماعية السياسة يف الفذُّ العمُل ذلك ويَنِمُّ العمل، ميدان إىل الطُّنْبُور أنغام من
من هو الغريُب وهذا عليه. واعتمد به َوثَِق الذي لفرعوَن فيهما ومساواته ونُبِْله إنسانيته
املرة هي هذه أن يف ِمَراء وال البََالط، يف موظٍف عند عمله بدأ أنه معه يُنَْىس ما امَلحِتد َكَرم
بني ويََضُع مأتاه، يُْعَرف ال أسرٍي عىل ناعمًة َكتَّانيًَّة ثيابًا فيها فرعوُن يَْخَلع التي األوىل
قبل الدولة» «ُمِقيَت يه ويَُسمِّ خاتَمه ويُْلِبسه عنقه َحْوَل ذهب من ِقَالدًة وضحاها عشيٍَّة

رؤيا! عن نشأت لخطٍَّة أصغى أن وبعد يختربه، أن
يعقوَب — يوسف أبا إن أجل، األوىل. للمرة رجٍل أمام فرعوَن انحناء يف َعَجَب ال إذن،
يكفي كان السبب هذا وإن ُروي، كما ُعمره من املائة بعد الثالثني السنة يف كان —
العادة َوْفَق له وبارك بفرعوَن اجتماعه نهاية يف نََهَض األجنبي يعقوَب أن غري الحرتامه،
بعيدة لقبيلٍة رئيٍس حفيِد أمام رأَسه — َرع ابُن األرض— يف الربِّ مثاُل ويَحِني األجنبية،

له. صورٌة حتى تُوَجُد ال إلٍه من الربكَة ويناُل
موىس وكاد للنيل، ابنًا موىس وُعدَّ أهوائه، نتائج واجتنب النيل، عىل يوسف سيطر
ابنُة وجددت مرص، يف عدُدهم َكثَُر الذين العربيني من الذكور األوالد جميع مع يُقتَل
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«شه» وكلمة االبن بمعنى «مو» كلمة وتجيء ُموِشه، ى ويسمَّ َسَفٍط2 يف موىس فرعوَن
النيل. أو الَحْوض بمعنى

ويَْظَهر السعيد، اللطيف الفاتن األمري وجه وراء املقرَّن العبوُس النبيِّ وجه ويبدو
زمنه من محبوبًا موىس يَُك ولم إليها، َجَلبَها الذي هذا مَرص جوائَح أبعد الذي ذلك بعد
قبل والناس الرَّبِّ بني واِسَطٌة ألنه وذلَك ظهوًرا؛ أقلَّ شخصيتُه وكانت األعقاب، من وال
وما الوجه، ذلك عىل معه تَِصحُّ ال ما الرمزية شدة من هي الروائيَة رسالتَه وألن يشء، كلِّ
والدته، أجل من إال لتدوم األوىل صحتَها فتَضمن أسطورٍة كلَّ ج تتوِّ التي القصُة كانت
مرصيٍّا َقتََل الذي — موىس العربيُّ وكان معروف، بأمٍر يذكِّر اقرتفه الذي القتل أن ويَلُوح
لئيٌم ه َمسَّ الذي ِعْرقه رشف عن بغريزته مدافًعا مستقالٍّ عنيًدا رجًال — عربيٍّا إليذائه

الرب. ألوامر أذالءَ ذين منفِّ بعَده بََدْوا الذين األنبياء من موىس ويمتاز بسوءٍ،
أن موىس عىل وكان يوسف، واجهه الذي الشعب أمام يكن لم موىس أن يف ريب وال
الذي — املجهوُل الراعي وكان بفضله، إال أمة إىل يتحوَّلُوا لم اء ُعَرسَ أناٍس أمر يعاِلج
مما أكثر الخصومة من حوله يُثِري — التكوين ناقِص لَجْمٍع قوميٍّا زعيًما فبدا أجنبيٍّا َخَدَم
مضَطَهًدا شعبًا يخاطب كان موىس أن إىل وهذا له، فَعِمَل فرعون َحَماه الذي يوسف أثار

قوًة. والحقد العبودية فتزيده
تروادة من أناٌس مرَّ فقد الدلتا، طرف يف املرصيني َخَدم من أوَل العربيون يكن ولم
رفضه مع العربيني إبادة أراد الذي فرعون كان أن املحتمل ومن هنالك، ليَُعبَّدوا وبابل
وهو االفرتاض، هذا يجيز ما امللوك ِسفر ويف الثاني، أمينوفيس هو بالذهاب لهم السماَح
معتقالٍت إىل اليهود ويرَسل زماننا، طغاة بني مثيًال له تَِجد ظالم فاسٌق األحوال جميع يف
يف كما اآلجرِّ من بمقداٍر مطالبتهم مع اآلجرِّ لصنع الرضوري التِّبْن منهم ويُنَزع مركزية
الطاغية َصَدى فرعون ويردِّد األمر، نهاية يف يرتحلون تركهم عىل فرعوُن ويُْكَره املايض،

أيًضا؟!» «وباركوني يقول: حني عاجًزا يغدو الذي
لرتبيته فيه أثٌر يبَق ولم اء، أشدَّ ألجداٍد ظافر ابٌن أنه عىل مَرص يف موىس عمل ويدلُّ
امرأًة ج تزوَّ التي بالقبيلة لصلته وال املرصية، للحضارة وال البالط، بإرشاف أو البالط يف
الصحراء ابن فهو ، قطُّ بطابعهما وِصبَاه — النيل ابن — اسمه يَْطبَْعه ولم منها، أصيلة

الصغري. للتابوت ويستعار كالقفة، وعاء السفط: 2
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يف كان وما ذراعيه، بقوة الجديرة للمفاخر انتظاٍر عن املنهوُك ربَّه املحاِور دوًما املعتِزل
نفَسه، ويَمِلك أخباٍر، من القوافُل به تأتيه ما خال قومه عن شيئًا ليَعِرف كثريٍة سننَي
إىل بهم يتَِّصل لم الذين القوم أولئك إعادة يف برغبٍة املتهوِّس هذا إىل البادية حياُة وتُوحي

أجدادهم. بالِد

واألقرص. طيبة

طاغيٍة مخادعَة اعتقاده يف يََرتَدَّد لم التفكري البسيَط العبوس الرجل هذا أن بَيَْد
ويَُحول أبناءهم ويذبِّح املعاملة وسوء ة الشاقَّ باألعمال العربيني إبادة يف يُْمِعن كفرعوَن
موىس من ويَْسَخر الِفرار، يريد والذي عليه حقَده يَزُعم الذي الشعب هذا رحيِل دون
ويهدف بالده، يف ُصنَّاًعا وصاروا األرض َحْرَث تعلَّموا الغرباء هؤالء أن ويدَِّعي وهاروَن
كلَّ حرمهم أن بعد الرحيل من يمنعهم واآلن أعداءَه، محالفتهم من خوًفا استئصالهم إىل
الوقت يف البالد يف القوم هؤالء عدد َكثَُر «لقد طاغيٍة: ككلِّ حماقٍة عن يقول واآلن . حقٍّ

ُسْخَرتِِهْم.» من اتََّصل ما َقْطَع تريدون وأنتم الحارض،
من كان وما باملكر، املكَر يقاِبل الذي بموىس وال العربيني، بإله فرعوُن يُبَاِل ولم
كانوا الذين املرصيني أبناء ذَبِْح إىل فيَحِفُزه لالنتقام حبٍّ عن مرصيٍّا شبابه يف موىس َقتِْل
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جدِّهم ذكرى يف النضال عىل عهم يشجِّ ما اليهوُد َوَجَد أن الراجح ومن قومه. أبناءَ يقتلون
مىض. فيما الجوع من املرصيني أنقذ الذي يوسَف

أن املحتمل ومن األحمر، والبحر امُلرَّة الكبرية البحريات بني من مرُّوا أن املحتمل ومن
واملؤابيني امَلْديَنِيِّني بالد خالل من ثم البحر، طول عىل سيناءَ حتى َغزَّة طريق من مرُّوا

البادية. جابوا أن املحتمل ومن األردن، حتى
كثريي قوًما كموىس نشيط حازم ال فعَّ رجٌل يَحِمل أن املستحيل من أن غوته ويرى
غوته إن حتى بلوَغها، يََودُّ رائعة غايٍة إىل وصوًال سبب بال عاًما أربعني التَّيْه عىل العدد
َرْقَص يَعِني هذا «إن فقال: جغرافيٍّا، اإلبطاء ذلك ح يوضِّ أن حاول فرنيسٍّ بعالٍم َ َهَزأ

لقافلة.» بولونيٍَّة
بذبح قلوبهم َقَسْت أناس من مؤلَّفًة كانت العربيني ساقَة أن نفسه غوته ويفرتض
األمر يكن ومهما ريب. ال القتال يف ألسلوبهم مالئًما املجال فكان حديثًا املولودين األبناء

ستَّمائة. البالغَة الحربيَة فرعوَن َعَربَاِت ابتلع قد األحمر البحر فإن
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الفراعنة. شهوُد هي التي الَكْرنك أعمدة رويًدا رويًدا األفق يف تغيب
الدولة من — أحدث أو — أقدم هو طيبة من التحتاني مجراه يف بالنيل يُِحيط وما
آالف ثالثة أو سنة آالف بأربعة امليالد قبل ما إىل القاهرة جوار يف ويُرَجع الطيبية،
من بالقرب سلطانها ع ويَتََجمَّ زمن، طويل بعد املتوسط البحر أمُم مَرص وتَبلُغ سنة،
وحول القطن حوَل فيه يشء كلُّ اآلن يَُدور الذي املكان يف أي لتا؛ الدِّ بدءِ وعند الساحل
املجرى يف النيُل ويؤسس مجده، ذُرَوَة األقرص سهل يف النهر ويبلغ العاملية. التجارة
موقت مجٍد ذاِت غريَ تكن لم التي اإلسكندريَة ويقيم للدنيا، أخرى عاصمًة التحتانيِّ
قبل الفوقانيِّ املجرى من كيلومرت ٤٠٠ ال عىل العرب صحراء جبال وتسيطر كطيبة،
فتَُعدُّ ا تامٍّ يكون يكاد قوًسا النيل عىل فتَْفرض الغرب نحو الجبال هذه وتَتَِّجه القاهرة،
العريض الوادي قسُم فيكون النهر حتى السلسة هذه وتتقدم طرفيْه. والواسطي ِقنَا

القنوات. وضع ذلك ويعنيِّ العليا، مَرص يف كما اليرسى فة الضِّ عىل الخصيُب
فمن ضغطني؛ يعاِني فالنهر حوادث، غرِي من الشائب للنهر مسرٍي آخر يمر وال
والتعاريج التالفيف من مقداًرا — أيًضا الغرب وجبال — الرشق جبال عليه تَفِرض ناحيٍة
كرًها، يَُجرُّ لرجٍل نداءٍ آخَر كانت لو كما الُجُزر من عدٍد تكوين عىل ذلك فيَحِمله واألضَواج
كعمالٍق النيُل ويظهر وأسداٍد، جداوَل من يُنِْشئه بما اإلنسان يد تقيِّده أخرى ناحيٍة ومن

بقوته. اإلنساَن ويُشِعر فيقاِوم ُمَكبَّل1 َغُضوٍب

قيَّده. كبَّله: 1



النيل

الكثري الغرين من — والقاهرة أسواَن بني أسواَن سدَّ تعزِّز التي — األسداُد وتُمِسك
بال وتَزول تَْظهر الُجُزر كانت وإن دوًما، النيل َجرُف معه يَِجب ما املائة) يف ٥٨ (نحو
هذه تَبلُغ واآلن الغرب، من ثم األمر بدء يف الرشق من جرجا بجزيرة يَُحاط وكان انقطاع،

األقدام. عىل مشيًا الرشقية فة الضِّ من معه تبلغ ما االتساع من الجزيرة
ولذا األسداد؛ من بالقرب النيل ل فيحوَّ أوروبة أنهار يف كما يُصنَع أن يمكن وال
خمسني مَسافة من حجارًة الرشاعية السفن من كثريٌ يُفِرغ أن األماكن بعض يف يجب
يدوم وهكذا ومرتين. مٍرت بني ما النهر ملستوى رفًعا ذلك من أبعد هو مما أو كيلومرتًا
اإلنساَن إكراهه من النهر يرضاه ما وجود مع وذلك تفاوٍت، مع والنيل اإلنسان اصطراع
النيُل ويرى فمقداًرا، مقداًرا الحركُة وتَعُظم كثافًة السكاُن ويَِزيد وقت، كلِّ يف الَحذَر عىل
عليها. املسافرون يلتقي ُطُرًقا األسداُد وتُْحَسب أوجبها، التي الحياة ازدهاَر مروره حني
كبرية، سكر بَقَصبَة مسلًَّحا — كيشوت دوت َقِبيل من — نحيًفا طويًال رجًال وإليك
وِجبَابًا بيًضا عمائَم الالبسني العرب من ستٍة عىل مشتَملٌة قديمٌة فورٍد سيارُة وتجاوزه
وتتقدم السفر، أثناء يف كثرية ثيابًا يَلبَُسوا أن هؤالء عند الوقار ومن الريح، بفعل متموجًة
رجًال األوالد من وجمٌع وحماران ِجماٍل أربعُة — النقل إىل وَهَدٍف ثقيل حمٍل مع —
الخوف عامال ذلك عىل ُحِمَلت أو ذلك أرادت التي الصغريَة القافلَة هذه ويتجاذب وزوجتَه،
إىل كبريًا بعريًا غالٌم ويَجلُب أسودين، جلبابني البستني فتاتني بُرُقعا ويتعارض والرجاء،
آذانهم، إىل أيديَهم ورافعني أبدانَهم محرِّكني يَْزٍة ُجمَّ تحت شباٍب ثالثُة ويَُصيلِّ الحوض،
السماويِّ والَفريوز األصفر الصحراء َزعفران بني سمٌر ظالٌل وتبدو بجانبهم، خيٌل 2 وتَْرتَمُّ
إىل ذاهبًا الثياب أبيَض طويًال رجًال ْفر الصُّ الرملية الجبل حجارة بني وتُبِرص األزرق.

حوريب. جبل من نزوله حني موىس كان لو كما امَلْقَلع
أشباحهم فتبُدو أكتافهم عىل ِسالسًال حاملني رجاٍل من املؤلَّف الَجمع هذا إىل وانظر
عظميٌّ هيكٌل ويَُرى املعابد، أحد ِجدار عن منفصلة حياة مع دًة مجعَّ األُُفق يف واضحًة
الفيضان فريفعه أُنِْشئ حيث تُِرَك قارٍب هيكِل إىل ل يتحوَّ هو فإذا مرتفعة ِضفة عىل لجمٍل
شجرِة أسفل عن الرتاَب أزال قد والنيل ُسُفِنه، عن للبحث آٍت فالنيُل القادم، الصيف يف
الصيادون ألَقى منه قريبًة الجبال ُكُهوف كانت ما إذا والنيل جذورها، فبََدْت قديمٍة أَثٍْل

ِرشاع. بال تَْجِذيٍف َزْوَرَق النهر هذا يف تََرى أن النادر ومن فيه. أرشاَكهم

بفمها. الِعيَداَن تناولت البهيمة: ت ارتمَّ 2
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األرض، تحت ِسماٍط من املاء تَرَفع منازَف ثالَث تُبِرص الحقول أحد َوَسط ويف
بهذا ويقوم مرت، ونصَف مرتًا األحواض من أعمَق األرض دامت ما هنالك برئ ن فتتكوَّ
األسفل يف هؤالء من كان وَمْن بعض، فوق بعُضهم قائم رجاٍل ستُة يوًما أربعني يف العمل
والربد الظالم يف يَعَمل — يناير يف — الزمن هذا يف ولكنه الصيف، يف مكانًا فأحسُن
قوٍة من أوتي بما يحرسه الذي الغالم ويعدو املعز من قطيٌع ويمرُّ حياته، عىل داالٍّ فيغنِّي
عىل الوحل يف فيَِسري والحيوانات الرجال من فريٌق كبري زورق يف النيَل ويَعُرب ليدركه،
ويَسلُك دقيقٍة، قوائَم ذي حماٍر عىل باألسود بٌة محجَّ امرأٌة وتَلَحُقهم املتماسكة غري ة فَّ الضِّ
ال َسَفرهم َهَدف هي فالواحُة الصحراء، إىل وصوًال الخصيب الضيق السهل سبيَل هؤالء

ريب.
نحو الساقية من جمًال عرشون فيَنِزل طويلة جزيرة عىل السكَّر قصب ج ويتموَّ
صغرية. باخرٌة تجرُّها سفٍن فوق كبرية عرباٍت أربُع أمتاٍر بضعة بعد عىل ويَُرى ة، فَّ الضِّ
فالحون ويَُرى الجمال، عن األثقاَل يَُحطُّون الُعَراة الفالحني من عرشات بضع ويَُرى
بُقلُوس،3 ربطها من املاء نقُص يَْمنَع التي السفن تلك إىل السكَّر قصَب يَنُْقلون آخرون
تَُعاد حيث التحتانيِّ املجرى يف رصيٍف إىل الصغري األسطوَل ذلك الباخرُة تلك وتَُجرُّ
َخِرٍب معبٍد بحجارة انتُِفع وقد قريٍب، سكٍَّر مصنع وإىل حديديٍّ خطٍّ إىل الَعَربَات

هذا. السكَّر إله معبد إنشاءِ يف لبطليموس
الضيق، قاربه يف منحرًفا فيقُعد مساءً ح امَلالَّ ويُصيلِّ القاهرة، من قريبًا النهر ويهتزُّ
النهر جريان الجاريَة4 ويدير التعاريج، جميع من الرغم عىل مكُة تكون أين يَعِرف فهو
بعيدة جزيرٍة يف وتََرى نبيِّه، جهة إىل متوجًها ويظلُّ َفْوره من مكانه الرجل ويغريِّ قليًال
سمًكا الزوُج ويصطاد تَْرتَمُّ، َحِمري بجانب ُقُعوًدا وأوالًدا امرأًة البُعد بعَض الشاطئ من
بنور محاطون أسطورٍة أبطال بأنهم فيُْشَعر منزلهم، يَُرى وال رؤياه، يف سابًحا بصنَّارة
َدرَّاَعتَه5 رجٌل ويَرفع تقريبًا، فارغًة وتَِقف متمهلة باخرٌة وتَِصل النيل، سواء يف َشَفقيٍّ
األرض إىل أوتاًدا آخرون رجاٌل ويُدِخل مرت، طوله ِمْسماًرا األرض يف ويَغِرز املركَب ويَبلُغ

للسفينة. ضخم حبل وهو القلس، جمع القلوس: 3
السفينة. الجارية: 4

املقدم. مشقوقة جبة الدراعة: 5
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وينتظر السفينة، حول نسيٌج ويَُمدُّ األزمان، غابر يف كما خشٍب من طويلٍة بمطارَق
خليِّج. يف الليلَة املسافر

ذاَت قاعدًة األسفل يف وتُبِرص فة، الضِّ من قريبًا ثالثيٍّا رصيًفا الرشق تالُل وتؤلِّف
هضبًة تُبِْرص ثم الريح، َحَفَرتها رملية مركزيًة بُْقعًة تُبِرص ثم تماًما، متوازيتني درجتني
آثاَرها نََقَشْت أفياٍل أقداَم أن يَلُوح التي القاعدة نحو هابطة عمودية وخطوًطا صخرية
قطعٌة أنها فيَُظنُّ عنها، صادًرا فنيٍّا أثًرا النفس يف دٌة موحَّ عالية َهضبٌة وتُلِقي فيها،

ِلبَاخ.6 موسيقيٌة
ذاَت الجيولوجية املناظُر وتغدو والقوصية، منفلوط يف النيل من العرب جباُل وتدنو
املاء بفعل املتفتتة الكلسية الرسوبية للطبقات ويكون فمقداًرا، مقداًرا النفس يف وقٍع
عىل ة الُخْرضَ فوق جديبة صحراويٌة هضبٌة وتَبُْدو األشكال، تََغريُّ من ُحب للسُّ ما والريح
متكرٌِّش وجٌه فكأنها الريح، وَقَرَضتْها النيل ِغْريَن َسوََّدها قاعدٌة وتبدو مرتين، ارتفاع
ذلك وسط يف وتبدو ُمَحطَّمٌة، معبٍد وأعمدُة الُفيُول كظهور لُُهوٌب7 هنالك وتَبُْدو لشائب،
يَسِقي حيث خطوة عرشين وعرُضها ُخطوة مائَة يَبلُغ طولُها يكاد ال أرٍض قطعُة كلِّه
متواضًعا منه ويَنِزل امُلنَْحَدر فيَصَعد بيده دلًوا وممسٌك أزرَق ِجلبابًا البٌس فالٌح فوَله

الدوام. عىل املاءِ وعن املاء، عن باحثًا

.(١٦٨٥–١٧٥٠) مشهور أملاني موسيقي باخ: 6
الجبل. يف الصدع أو الجبلني بني واملهواة الفرجة وهو اللهب، جمع اللهوب: 7
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يَبُعد ال الكربى، النيل أضواج1 آخُر وحيث بقليٍل، طيبة من التحتاني املجرى وبعد قنا، يف
كان النيل أن األرض علماء من كثري ويَعتقد األحمر، البحر من كيلومرت مائة غري النيل
األمر َصحَّ ولو العرب. جبال َوْهَدة من يَْجِرَي أن بعد األحمر البحر يف يَُصبُّ البُداءة يف
— يك لم الذي القديم التاريخ جميُع عليه هو ما غريَ لكان االتجاه هذا عىل النيل وحافظ
االنخفاض. ذلك يف مدحَرجة حيصٍّ وجود يف ريب وال املتوسط. للبحر تاريًخا — ذاك إذ
تماثيل اتو نحَّ وكان اللُّبَان، عن بحثًا البحر إىل هنالك من يُذَْهب كان القديمة القرون ويف
مرصيٌة، كتائُب البقعَة تلك يحتلُّ وكان هنالك، ود السُّ القاسيَة حجارتَهم يَِجدون الفراعنة
البحر إىل مؤديًا طريًقا فيها ترى تزال وال ِمني، الصحراء يف املسافرين إله فيها يُْعبَد وكان

مكة. وإىل األحمر
البلد ذلك إلَه النيل كان وإذا بها، املاء لرُيَْفع الجرار ماليني هنالك يُْصنَع واليوَم
يعرفون الفراعنة وكان اإلله. هذا روَح الناس بني يوزِّعون الذين كهنته الِجَرار هذه فإن
رمل ُصفرة بذلك معارضني السوداء، األرض أي قنا؛ فيدعونها ار للَفخَّ األرض تلك صالَح
ون يسريِّ الذين وللناس الكلمة، تلك من الكيمياء كلمة اشتقاَق بعضهم ويرى الصحراء.
دارت ما ولوالهم السحرية، القدرة من رضٌب — قرون ومنذ ، جدٍّ عن أبًا — ار الفخَّ دوالب

جديبًا. مرص من قسٌم ولظلَّ الناعورة
غري مجزَّأً، وتِبن ماءٍ قليِل مع بَدْوِسه النخل ظلِّ تحت الزيتيَّ العجنَي قنا نساءُ ويُِعدُّ
خلوٍة يف الرجل ويجلس بالرجل، ا خاصٍّ يظلُّ الفخار، صنَع أن غري ، اإلبداعيَّ العمل أن

الوادي. ُمنَْعَطف وهو الضوج، جمع األضواج: 1
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كان لو كما برجليه ويديرها األمام، من ومفتوحٍة بَمْوٍص2 ومغطَّاٍة آجرٍّ من مصنوعٍة
منه، قليًال ويَنِزع املبلَّل، الدوالب عىل الطني من قليًال ويضع يشءٌ، الدوالَب يَُعوق أال يجب
فيُستَخرج عاٍم كلِّ يف تصنع التي — ُقلَّة ٣٠٠٠٠٠٠ ال بني ومن نفسه، باملقدار ال ولكن
اإلبهام ويَطُفو تامة، مطابقًة لألخرى مطابقًة واحدًة تجد ال — للرشب يَُصبُّ أو املاء بها
ومن البارزة. ونقوشها القبوِر — وإناء — ِجَرار يف كما عليها االنتظام عدم من املبدع
منذ يَصنَعها كان الذي الرجل ذُرِّية من اليوَم يَصنَعها الذي الرجل يكون أن ا جدٍّ املمكن
وتَُسدُّ بأطالل، يُحاط ال وهو الوجه، هذا عىل العاَلم أَُرس أقدَم فيَُمثِّل سنة آالف ثالثة

منه. يرشب الذي اإلبريق وينثلم بِكَرس، الُجدر خروق
تُنَْقل ثم شتاءً، أياٍم ثمانية ويف صيًفا أياٍم أربعة يف الشمس تحت الُقَلل تلك ف وتَُجفَّ
وتُْكَدس ساعة، وعرشين أربٍع مدَة األَتُون3 يف وتُوَضع خفيفة، ِسالٍل يف املجاور الوادي إىل
لو كما وتهتزُّ النيل مع وتسري فنيٍّا، فتًال مفتول بَمْوٍص تحاط أن بعد باملئات زورٍق يف

املاء. بها فرُيفع للنواعري قواديَس بها ويُنتََفع بِحمٍل، مثقٍل جمٍل ظهر عىل كانت
النهر مجرى من قليٍل بعد سوهاج يف الِقَدم ذلك إىل امَلَراخم4 استعماُل ويَرِجع
بها يَّاح السُّ ويُعَجب العراق، من مارًة الصني من مَرص إىل بها أُِتَي أنه ويلوح ، التحتانيِّ
لتا الدِّ إىل بانتظام سكانها يذهب ُقًرى ببضع — القديم منذ — خاصٌة وهي زمن، كلِّ يف
من أمتار و٨ الطول من مرتًا ٢٥ تبلغ والتي النوع، هذا من هي التي باألفران ليُْعنَْوا
بَيضٍة آالف أربعُة فيها ويُوَضع واملساء، الصباح يف واحدة ساعًة أ تَُدفَّ والتي العرض،
ي امُلْكَرتِ بني مناصفًة فتُقَسم أسابيَع، ثالثة يف ِفراًخا منها املائة يف ٩٨ فيُنِتج واحدة دفعًة

العام. يف مراٍت عَرش عينَه العمل يكرِّر الذي الرَّنَْقاء ومالِك
زمن يف كما وَخَزِفهم ِفراخهم مع يعيشون الذين هؤالء — الفالحني عاَلم سواء ويف
كيلومرت مائتي َمسافة عىل األخرية الثالثني السنني يف أسداد ثالثُة أُنِشئت — الفراعنة
إنتاج أَْجل من مديراٍت لثالث العام جميع يف املاءَ فتضمن وأسيوط، ادي حمَّ ونَْجع بإسنا

التبن. املوص: 2

املوقد. األتون: 3
البيض. عىل القاعدة الطري من وهي بالرنقاء، أيًضا وتسمى حضنته، البيَض: الحمامة رخمت من 4
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بارزة. نقوش

طول نصَف يَعِدل ما غريُ َخْوَخة،5 ١١١ عىل يشتمل الذي أسيوط، لسدِّ وليس القطن،
ثالثمائة َمسافة من بنائه يف استُعِمل الذي الغرانيُت ُجِلَب وقد ارتفاعه. وثلَث أسوان سدِّ
مَرص، وادي مركز يف األربعة األسداُد هذه وتَْسِقي . الفوقانيِّ النهر مجرى عىل كيلومرت
السنة شهور أشدِّ يف القطن نباَت كيلومرتًا، ٢٥ عرض عىل مزروًعا كيلومرتًا ٢١ يَُعدُّ حيث
مَرص حياة مفاتيَح األسداُد وتََظلُّ بذلك، القطَر ذلك فتُْغِني وسبتمرب، أبريل بني َجَفاًفا
القطن، إنتاج يف زيادٌة هنالك كانت ولو ماضيها، ِمفتاَح َشنْبُوْليون َمنََح كما ومستقبِلها

زراعته. ترك إىل ناعيِّ الصِّ القطن عمُل أَدَّى لو أو
التي الُكَوى أبواب عىل ة متكرسِّ وتَقِصف املقهورة أمواُجه وتُْزِبد بذلك، النهر ويَْشُعر
تَُحرِّك التي العظيمَة الَحَلَق الليل يف الرجاُل أدار ما وإذا . َسدٍّ كلِّ طرف عىل للِمالحة ُفِتحت
الِغناء. يف أرسعوا رسعًة عملُهم زاد كلما وهم يَُغنُّون، أخذوا مدارها عىل الحديدية األبواَب
النيل، تسكنَي به يحاولون أجداُدهم كان الذي للِغناء إحياءً هذا كان أن املحتمل ومن

الكوة. الخوخة: 5
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— الكواكب ذات السماء نحَو كآلهٍة وينتصبون الحجريِّ دِّ السَّ فوق يَِقُفون حني — وهم
ما اليََقَظة من ويكونون الجدار يف ثابتٍة كالليَب ذاِت بُقلُوٍس املربوطَة السفينَة يَقتادون

. تحاكٍّ كلِّ دون به يَُحولون
الهادئة ْمر السُّ دِّ السَّ َحَفَظة بأيدي وتَُقاُد الضاري، كزئري يٍر بَرصِ العليا األبواب وتُْغَلق
بضِع يف باملاء الغرفة وتُمأل الحديدية، الجدار بِمْرَقاة املجرَّدة أرجلُهم تُمِسك حني عىل
امُلْزِبُد املاءُ ويَُحول ير، ِ الرصَّ ويعوُد السفينة، وتَُمرُّ وتُفتَح السفىل، األبواب وتَِرصُّ دقائَق،
ويَفتَح املغلوب، العنرص عن تَصُدر مقاومة آخِر عىل آيًة ا تامٍّ انغالًقا البابني انغالق دون
فَغَدت غادرها التي الرَّمادية الُجُدَر ويُنِري بطِنها من اللََّهب ويَنَدِلع َمْوِقَدها الباخرة اُد وقَّ
كلٌّ ويظل اإلنسان، يدي بني ولكن اآلخر، بجانب والنار املاء من كلٌّ ى يَتََلهَّ وهكذا وراءَه،

أبًدا. عليهما يُْعتََمد أن يمكن وال متوعًدا، ونورهما صفريهما من
بمغامراٍت معه يقوم ال ما نِّ السِّ تََقدُّم من — األسداد هذه آخِر بُعيد — النيل ويغدو
روافد، ذي غري العطربة بعد النيُل ويَُعود غريب، لهوى بَُعيَْدها النيل وينقاد أخرى،
من أكثَر ويُرافقه كيلومرتًا َعَرشَ اثني نحو منه يَبُعد آخَر نيًال نفسه من النيُل ويَصنَع
أو جبال عن تنشأ لم التي املفيدة غرِي األضواج من عدًدا النيُل ن ويكوِّ كيلومرتًا، ٢٥٠
الذي يوسَف بحر هو وهذا طوله. يف كيلومرتًا ثمانني زيادة عن فتُسِفر أخرى ِعلٍل عن
القصة وتَرِبطه أيًضا، يوسَف قناَة ى يَُسمَّ وهو النيل، ظلِّ من رضبًا فيَُعدُّ ديروط يف يَظهر

يناقضها. املعوجُّ مجراه كان وإن بيوسَف،
البالط رجال أن فيذكرون يوسف، البطرك أسطورًة ون يقصُّ الفالحون يزال ال واآلن
يتخلَّصوا أن فودُّوا طويًال، زمنًا بالسلطان يحتفظ وزير كلِّ من يسأمون كما منه سئموا
يوسُف َشاَب لقد العظيم. فرعوُن «يا له: ويقولون فرعوَن أمام ينتقصونه فأخذوا منه
تَمَّ ما يَنَْس لم الذي — فرعون أن غري رأيه.» وَضُعَف جمالُه وزال ذكاؤه وَقلَّ كثريًا،
سحرية قدرٍة من يوسَف عند يزال ال ما يُِريَهم أن أراد — معلٍِّم عمل من يوسَف يد عىل
عىل يَْقِدر ال عظيم بعمٍل يقوم أن اسألوه واآلن ذلك، يل أَثِْبتُوا «واآلن، لهم: فقال عظيمة
تحت املستغدرة األرايض من النيل ماءَ يستنزف أن «ُمْرُه يوسف: خصوُم فقال إنجازه.»
جديد.» وَدْخٌل جديدة واليٌة بذلك لك فيكون يَْسِقيَها وأن األرَيض هذه ف يَُجفِّ وأن البحرية،
لة مفضَّ ابنٌة يل «يوسُف! له: ويقول يوسف ويدعو الَقبول، إشارَة فرعوُن ويُْظِهر
هنالك املستغدرة البقعة ل تَُحوِّ أن أفتقِدر أراٍض، عندنا ليس ولكن جهاَزها، أُْحِسن أن أريد
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الصحارى، َوَسط يف وهي عاصمتي، من بعيدٍة غريُ وهي املوقع، حسنُة هي والية؟ إىل
فيها.» مستقلًة ابنتي وستكون

هللا.» بعون ذلك فسيكون العظيم؟ فرعوُن يا ذلك تريد «ومتى يوسُف: يسأل وهنالك
الرسعة.» من يُْمِكن «بما سلطان: صاحب ككلِّ قائًال فرعون يجيب وهنالك

العليا، مَرص من إحداها فتكون َقنَواٍت، ثالث يُنِْشئ بأن يوسَف هللا يأمر وهنالك
ويَْغِرُس الَقنَوات، بهذه األرُض فتُْستَنَْزف الغرب، من والثالثة الرشق، من الثانية وتكون
ويَسِقي الَقنََوات إحدى الفيضان وقت يف النيُل ويدخل األَثْل، من وألًفا أشجاًرا فيها يوسُف
فرعوُن ويقول يوًما. سبعني يف يشء كل ويتمُّ األخرى، القناة من ويَْخُرج ف املجفَّ البلَد
ال ما وهذا الرأي، الضعيف الشائب يوسُف َعِمَله الذي هو «هذا حينئٍذ: بََالطه لرجال

الفيوم! أو يوم ألف بلَد ى يَُسمَّ البلُد ذلك فتئ وما يوم!» ألف يف صنعه عىل تقدرون
النيل شاطئ عىل تمتدُّ وهي الحارض؟ الوقت يف بمَرص قناة أطوُل هي إبراهيم وقناة
يَُروِّي أنياٍل ثالثَة ديروط بعد ترى ولذا أسيوط؛ سدِّ بعد الحديدي للخطِّ موازيًة األيرس
ويُْستََعدُّ كبرية، أو كانت صغريًة كاملًة، القنواُت هذه وليست الفيوم، واحَة منها اثنان
الكنائس يف كما وخارًجا داخًال فيها ويُْعَمل وتوسيعها، وتجديدها إلصالحها وقت كلِّ يف
الَقنَوات هذه من يُْصنَع وما يَِجفُّ ما ويعجُّ دوًما، البناء بِصقاالِت6 الزاخرة القوطية

اإلنسان. بيد عمٍل كلُّ ويَتِمُّ الفراعنة، زمن يف كما الرتاب ناقيل من باملئات
كل ويترصف مكعب.» مرت ماليني «ستة ويقول: الجمهور هذا إىل العريُف ويُِشري
أربَع أو ساعًة عرشَة اثنتي معهم ويشتغل سنٍّا، منه أحدَث أشخاٍص ثالثة يف تراٍب ناقِل
من طعامه ويتألَّف الساقية، يف العمل من أقىس عملُه ويَُعدُّ يوم، كلِّ من ساعًة عرشَة
يُمِسك َمْن يومني، كلِّ يف زمرٍة، كلِّ اُل ُعمَّ ويختار فقط، والفجل والبصل األسود الخبز
اثنني عىل منها واحدٍة كلُّ مشتملة ًة ُقفَّ ١٢٥ الواحد اليوم يف اٍل حمَّ كلُّ وينقل ْوَط، السَّ
ومن يوم؛ كلِّ يف مكعب مرت ونصَف مكعبة أمتار ثالثَة يَعِدل ما أي كيلوغراًما؛ وعرشين
الرجل وأجرُة تراب، قفة ٢١٤٢٨٥٠٠٠ نحو املكعبة األمتار من املاليني ستُة تساِوي ثم
بالغي اٍل عمَّ إىل ويُْعَهد الَعَرق، من يسيل ما يُْحَسب وال يوم، كل يف واحٌد إنكليزيٌّ شلٌن
ما عىل ِشِلٍن نصَف يومية أجرٍة من ينالونه ما ويَِزيد َرَجات، والدَّ امُلنَْحَدَرات أمُر الرباعة

.Échafaudage, Scaffolding 6

499



النيل

مقدِّرين امُلنَْحَدَرات تُبْنَى أن يجب أين ويَْعَلُمون والكتابَة القياس ويَعِرفون أولئك، يناله
ة. للضفَّ الزوابع َقرَض

. َحبٍّ حقوُل كأنها صغريًة أقساًما أُْكِريت الشتاء يف فارغًة الَقنََوات تلك َغَدت ما وإذا
القطعَة هذه فيختار ِغْريَن، كثرِي عن يُْسِفر األرض يف انخفاٍض قليَل أن الفالح ويرى

مايو. شهر يف زرَعها ويَحُصُد
سنة الُجُزر فيُِزيح ٍر، تهوُّ َفْوَراُت فتساوره َمِشيٍب عن هدأ ثَْوريٍّا املسنُّ النيل ويشابه
الرجَل أن غري منفلوط، يف كما األماكن بعض يف الغرب نحو بقوٍة مجراه ويُِزيُغ سنة، بعد
حيث املروَر يستطيع ال أنه الفالُح به يَعِرف الذي بلونه يُكَشف النهر فِرسُّ منه، مكًرا أكثُر

املاء. يف املركب دخول من سنتيمرتًا و٢٥ بمرت املايض العام يف َمرَّ
َرَصَفاٍت من يُبْنَى ِلَما نفَسها النهر ُسنََن َفاِف الضِّ طول عىل الدفاع أعماُل وتعاِرض
الحجارة شكُل يُثِريَ أن الطبيعيِّ ومن األسداد. وإنقاِذ الِغْريَن عىل للهيمنة ٍة حادَّ حجارٍة من
طرُفها يكون وأن القاعدة مثلثَة تكون أن اإلنكليز أراد فإذا املهندسني، بني مناقشاٍت
— لنفسه النهُر وينتقم سياسية، صفة املسألة حوَل الجداُل اكتسب األسفل إىل متجًها
يف الغرين َع تََجمَّ لتقنيته جزيرٌة َمت ُقسِّ ما فإذا هذا؛ اإلنسان َكيِْد من — أسلوبه وعىل
مقروٍن ُمْضٍن عمٍل ساعاِت قضاءُ لتعويمها فوجب فيه، الباخرة وساخت مجراه، َوَسط

اللََّعنَات. وصبِّ الربِّ بدعوِة
العرص َصْخَر تُبِْرص الصحراء ففي وأقىس، ذلك من أََشدُّ املجاورة الصحراء يف والعمُل
عىل الفالحون يََرى املساء ويف بالديناميت. الحجُر هذا فيُنَسف بالِكلس ممزوًجا الجليديِّ
الالمعة والضباع آوى بناِت عيوَن — منها قريبًا القرفصاء يجلسون حني — النار نور

ُعَواءها. ويَسَمعون
مَرص صحراءَ تَُخطُّ التي تلك بني وأقربَها الواحات أخصَب يوسَف قناُة أحدثت وقد
التي — ليبية تالُل تَْرتُك ولم النيل، عن الفيوم والجبُل الصحراءُ وتَفِصل النيل، طول عىل
القناة تلك ملرور صالح ضيق معٍرب غريَ — سويف بني بجوار الغرب من واديَه تَُحدُّ
املديرية تلك ُوِجَدت ما دقائَق بضع يف القطاُر يجاوزه الذي املنفذ ذلك ولوال الطبيعية.
االنحدار وعدم القناة هذه طول شأن ومن يحتمل، ما مرصعىل مديريات أخصب هي التي

الفيضان. بعد حتى املاء يمسكا أن
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والعرشون الحادي الفصل

لتنظيم الفيوم7 يف رضوريًة مىض، فيما موريس بحرية وهي قارون، بحرية وكانت
قناٍة عن يحدث كان حينما مصنوعٌة أنها القديمة القرون يف يظن وكان يوسف، قناة
البحرية هذه أبعاد أنقصا والري الطبيعة أن ويلوح بحريٍة، وعن نهٍر عن ال حوٍض، وعن
إىل مائها من يزيد ما فرتد الفيضان، زمن يف خزانًا اسرتابون، أيام منذ تتخذ كانت التي
العالم ذلك وكان املاء، بها يعلو بكوى تساعد الطبيعة وكانت الجاف، الفصل يف النيل
ترجع حضارٍة آثار وطمرت الطبيعة»، «ترويض الظاهرة هذه يسمى اإلغريقي الجغرايف
مصقولة وحجارٍة سكاكني من وجد وما البحرية، هذه يف سنة آالف ثمانية إىل القدم يف
يعيشون سنة آالف بستة امليالد قبل كانوا أناٍس وجود عىل فينم مستعملة أدواٍت وبقايا

صيادين. غري اآلن تجد ال حيث هنالك أيًضا، الزراعة ومن الصيد، من
عىل فيه الري فن يتوقف املكان هذا من أحسن مكانًا النيل وادي جميع يف تجد وال
عىل السنني ألوف يف البحرية تلك ضاقت وقد يحتمل، ما عىل أهوائها وعىل الطبيعة حكمة
يف الزراعة وغريوا حٍب، حقول إىل املناقع تلك البطاملة حول وقد تتسع، القناة كانت حني
املراحل جميع به نتتبع أن نستطيع ما إياها تغيريهم من وبلغوا الناحية، هذه من الدلتا

أيامنا. يف العظيمة الري أعمال حتى
من فيها الربي اإلوز فيتفلت خرضة إىل ضاربٌة مقراٍة غري غامرة مالحٌة البحرية وتلك
من الجنوبي الواحه طرف عىل ما بمنظر إال لتقر الجزوع اإلنسان عني كانت وما الصائد،
أنقاض إليه تؤدي ومما مرتًا، بأربعني البحر مستوى دون هي والبحرية وخصب، خرضٍة
إخناتون الشاب أن قرأنا ما وإذا كآبًة، تزيدها أن شواطئها عىل الواقعة واملدن املعابد

الفكر. حد ذلك يعد ولم املعاينة دائرة ذلك يبلغ لم أمه حاشية مع هنا عاش
مستورًة اسرتابون رآها والتي هريودوتس، فتنت التي الخصيبة، الواحة تلك وليست
املراعي من رضبًا الفيوم وتبدو البحرية، جنوب غري يف جميلًة والعنب، الزيتون بشجر
نفسها القناة عن الصادرة الجداول مئات من فيها بما الفالح بها يحلم التي الخصيبة
ككل للفالح ملٍك غري عادت ولكنها والخرض، والزيتون واألرز الرب من به مكسوة هي وبما

بمرص. الغنى بالغة بقعٍة

(املؤلف). والعربية املرصية يف البحرية بمعنى الفيوم كلمة تجيء 7
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الثاينوالعرشون الفصل

يَفِقد حيث إىل النيُل ويصل هادئًا، ُمتَِّئًدا وقارَّته مجراه يف مدينة أكرب من النيل يدنو
بقعٌة به وتَُحفُّ عظيمة بُجُزٍر يحيط حني َعب الشُّ من عدٍد إىل م يَُقسَّ حيث إىل َوحدتَه،
عىل يُبِْرص النيَل ولكن الرشق، ناحية من جباٌل وتُْمِسُكه الغرب ناحية من ة مخرضَّ واسعة
َهَرَم يُبِْرص الحجر، من غريبًا بناءً الشمال، عن يُبِرص الفيوم، َعْرض من الشمايلِّ القسم
أقلَّ ترى وال القاهرة، تَْسِبق التي الثمانني الكيلومرتات يف أخرى أهراٍم سلسلَة ثم َميُدوَم،
التالل وأماَم الجوِّ َوَضح يف تَْربُز وهي منفيس، مكان يف األهرام من مجموعات ستِّ من
ويَُجانبها1 تقريبًا، القاهرة عرض عىل األهرام آخر ويََقع فمقداًرا. مقداًرا العالية الغربية
أقدُم هي الثالثُة الجيزِة وأهراُم وقصورها، وِقبَاِبها العاصمة مآذن إىل يَِصَل أن قبل النيل

املباني. هذه من قائًما َظلَّ ما أقدُم أو الحجرية، البرش مباني
األساسية الصفات من واإلقليُم النيُل اقتضاه ما بمقدار اآلثار هذه َرْوَعة تُْدِهُشنا وال
من به يُْسَمع لم بما املوت قهر إىل الجامِح وميلِهم الحاسبة الواضحة الناس كروح
ألهداٍف الرياضياُت َرت فُسخِّ وتََوتُِّرها بالشمس املحرتقة الخطوط برودة إىل املؤدية الُعَدد
العظيمة االخرتاعات من كان وما ُمْجِدية، غري لغايات العجيب الوضوح ر وُسخِّ مضحكٍة
قبل وَعَرُفوه أدركوه ما جميِع أي وتوزيعه؛ املاء رفِع أي ؛ األسايسِّ بلدهم بعنرص للظفر
تبجيًال أو إللٍه تمجيًدا تَُقْم لم األماكن هذه أن إىل الطائشة، النتيجة هذه إىل أدى غريهم،

جنبه. إىل سار جانبه: 1



النيل

التي الُجُدر هذه نُِصبَت وإنما رسيٍة، بمعاشَق تمتًُّعا أو عاهٍل ِة مَلَرسَّ بلوًغا أو َمِلٍك لسلطاِن
مفتون. عاهٍل خوف نتيجَة أو ممسوٍس ملٍك ُخنُْزَوانِة نتيجَة السماءَ تناطح

الظهر، بعد تمتدُّ واضحة ظالٍل مع صفراءَ صحراءَ فوق الرمادية مجموعتها وتبدو
الجميع تأثُّر من واقع هو ما وعىل توتًرا، الهندسية األشكاَل تلك املائلة الوجوُه وتَزيد
عدم يف النظر إنعام من نفسه يمنع أن اإلنساُن يستطيع ال البساطة البالغة اآلثار بتلك
فنيٍّ تصوٍر كلِّ فقدان وَقىض فقط، منطقيٌّ هنا والعقم روَعتُه، للُعْقم يكون وقد فائدتها.
الخطوُط تلك عنها تُْسِفر التي املفاجأة غريُ يَبَْق ولم الشديد، النور هذا تحت الخيال عىل

الصحراء. ِتالل ج تََموُّ بني املستقيمة
— املزارات أعظَم املعدودَة املباني تلك بنوا الذين — الثالثة امللوك عن نَْعِرف وال
لَسْرت سنة مائة يف حجارٍة نقل عىل شعٍب حمل إىل يَْهِدُف ما غريَ رأيًا أو فكًرا أو عمًال
هو ُخوُفو عن نَعَلمه ما وكلُّ ِثَقٌل، وال ارتفاٌع لها يُبَلْغ لم مضاَعفٍة بأبنيٍة نََواويسهم
وأحاديَث، بِقَصٍص ليَُسليَه بساحٍر منفيس من فيأتي َدْوًما عليه يستحوذ كان الغمَّ أن

عنه. ُفِصَل الذي ببدنه مقطوًعا رأًسا يُْلِزَق أن عليه الساحُر هذا فيَْعِرض

عليه! بمحكوم إيتوني (صائًحا): فرعون
ويُعيده رأَسها ويَقَطع إوزًَّة ِزَرابك،2(ويَذبَح من حيواٌن بل رجَل، ال كال، الساحر:

الجناحنْي). خافَق الطريُ هذا وينطلق كان، حيث إىل

مطالبِة وعىل الِبَغاء عىل يُْكِرهها فهو الحياة، تلك ُخَزْعبََالت ابنته أسطورُة وتطابق
مليوٍن ونصَف مليوننْي يتطلب القربُ هذا وكان أبيها، لقرب بحجٍر اقها ُعشَّ من واحٍد كلِّ
ذلك اتخذت وأنها الحديد، قوُة لها كانت البنَت تلك أن افرتضنا فلو املكعبة. األمتار من
ذُروة حجارِة من أكثَر عىل تساعد أن بذلك استطاعت ما سنة مائة مدَة لها ِحْرَفًة العمَل

الَهَرم.
الوجه ذلك أمام تمثاله، أمام كان ا َلمَّ فهو فكٌر، الثانَي الَهَرَم شاد الذي لَخْفَرع وَعنَّ
يف يالَحظ لم ا)، حقٍّ يَُمثِّله اسَمه يَْحِمل الذي العاري الرجُل كان (إذا البسيط العريض
رأَسه يَحَفَظان املبسوطني جناحيْه وأن وراءَه، يسترت — الصقر — هوروس أن األمر بدء

املوايش. حظرية وهي الزريبة، جمع الزراب: 2
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والعرشون الثاني الفصل

وقد صالًحا، ملًكا فُعدَّ سلفيه من أحسُن أنه وُرئَِي الثالثة، ثالَث ِمنُْكَرع وكان وُعنَُقه،
يبيعها أن من بدًال البنته عاشًقا بََدا وقد النصف، بمقداِر ذلك من ارتفاًعا أقلَّ بهرٍم اكتفى
زمن يف موجوًدا الِعْجل هذا فكان ذهب، من ِعْجٍل يف أبوها دفنها وقد ا، غمٍّ نفسها فَشنََقْت
يَُساُر فصار سنة كلِّ يف واحدة مرًة الشمَس ترى بأن موتها قبيل أوصت وقد هريودوتس،

عام. كلِّ يف مرًة بالِعْجل
ولم رضائحهم، بناءِ إىل مرصوًفا هم َهمُّ كان أناٍس عىل الرببرية األساطري تلك وتطبَّق
ترى أن تريد فتاٍة صوت غريُ الكريهة، األقاصيص تلك بني واحد برشيٍّ صوٍت غريُ يرتفع

واحدة. دقيقًة مَرص شمَس
يف َق ُحقِّ ما الروايات أقدُم ويطابق اإلنسانية، ينايف بل البرش، طاقَة يفوق ال بَِقَي وما
اثنني (عىل الثالثة الفراعنة أولئك عىل سنة مائة من أكثَر مروُر وجب فقد الحارض، الوقت
أو رجٍل ألِف ثالثمائة — إذن — َحَشُدوا قد وهم رضائحهم، لبناء يحتمل) ما عىل منهم
حتى العرب جبال من الحجارة لجلب األربعة النيل فيضان أشهر يف رجٍل ألِف أربعمائة
تَُسوَّى حيث الَوْرَشة3 إىل جديدة طريق من نقِلها ثم أخرى إىل ٍة ِضفَّ من ونقِلها النهِر
بأَِرسها مُرص كانت وهكذا أحد. قلب عىل تَْخُطر ال بآالٍت محلِّها يف تُوَضع ثم وتُْصَلح
التي والتماثيل تُقام التي املعابَد أضيفوا ذلك وإىل قرن، مدَة املعابُد فأُْغِلَقت العبودية َقيَْد
الهائلة، الُكتَل بتلك الحارض الوقت يف تحيط التي الُعزلة عىل للقضاء ذلك َحْوَل تُنصب

َهَرمه. حول َضْخًما تمثاًال وعرشين سبعًة وضع خفرع إن ويقال
ذلك؟ جميع من بَِقَي وماذا

االسمان نُِيسَ أجل، العاَلم. يف ما أعظم ظلَّ الذي البناء بذلك مقرونًا خوفو اسم بَِقَي
الشعب ِقبَل من السنني ألوف يف عليهم ُشنَِّع الجميع أن غري الحارض، الوقت يف اآلخران
وما ، امَلَلِكيِّ الحجريِّ الَهَوى ذلك سبيل يف منه أجياٍل بأربعة التضحية عىل أُْكِره الذي
الناس وكان َحَرة، والسَّ العفاريت من امللوك هؤالء يَُعدُّون هريودوتس زمن يف الناس َفِتئَ
أي بفيليتيس؛ فيه األهرام ُوِجَدت الذي املكاَن فيَْدُعون اللعينة بأسمائهم النُّْطَق يجتنبون

هنالك. ِقَطاَعه يَْرَعى كان الذي الراعي باسم

.Chantier 3
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النيل

فرَّغ فقد يشء، عىل يشتمل ال عنه الدفاع يف أُفِرط الذي األهرام داخُل عاد ذلك ومع
يبَق لم اسم، أيُّ يَبَْق فلم وها وَكَرسُ النواويَس — البنَّائني من أمهر هم الذين — ابون النَّهَّ
جداٍر عىل بَِقَي ومما ات. نحَّ عمل إىل تُِشري الفتٍة غري حمراءَ، ِسَمٍة من ُقبٍَّة عىل ُوِجَد ما غريُ
ذهبيٍّ فرنٍك مالينَي ستُة قيمتُه ما أكلُوا قد كانوا ال الُعمَّ إن قائلٌة كتابٌة طويل زمٍن منذ

والثوم. والفجل البصل من
حجرية، كتٍل من العالم يف ما بأعظَم الخلود طلبوا قد الفراعنة من ثالثًة ترى ثَمَّ ومن
الفراعنة سادتَه قهر قد الفالح تََرى ثَمَّ ومن بََصٍل، وحساُب عامٍل وِسَمُة راٍع اسُم فبَِقَي

األمر. نهاية يف
كإحدى األهرام تجاه الَوْجُد عليهم واستحوذ الثالثُة القديمة القرون جغرافيُّو وُدِهَش
الفنِّ حدود يعرف من كلُّ القدماء مَرص مهنديس أوابد أمام َحرْيًَة ويَعِدلُهم الدنيا، عجائب
العبث هذا ينقطع ولم املكنون، ِّ الرسِّ من األعداد يف ما إليهم يُْعَزى كان ومما القديم.

سايس.4 تمثال عن اللِّثَام شنبوليون أماط حينما
الَهَرم أمام الرابض الهول أبي عن يتكلْم لم الثالثة املؤلِّفني أولئك من أحًدا أن بيد
ِهريُودوتس زمن يف يكون أن املحتمل من فإن الرمل يف مطمور ِشبَْه كان إذ وهو الثاني،
بألِف هريودوتس قبل أبرزه قد الرابع تُوتُْموزيس وكان تقريبًا، ظاهٍر غريَ واسرتابون
أبي َقَدم عند يوٍم ذاَت نام قد الصيد أثناء يف كان هذا توتموزيس أن يَُقصُّ ومما سنة.

الرمل.» من أخرجتني ما إذا الفراعنة من «سأجعلُك الهول: أبو له فقال الهول
لَخْفَرع، رمًزا نُِحَت قد دام ما املرصيني لدى باألرسار حافًال ليَبُْدَو الهول أبو كان وما
ال فنيٌّ أثٌر — إذن — أُبْدِع وقد الهول، أبو يُِخيَفهم حتى األغارقة ظهور من بدَّ ال وكان
ال ألنه وذلك وحساب؛ فكٌر يشء كلُّ حيث الثالثة األهرام سهل يف العالم يف بيشءٍ يقاس

يحتمل. ما عىل الطبيعة من قريبًا يزال
ويَبُْدو منظَره، األسُد امَلِلُك هذا َغريَّ الشمس غروب عند الهول أبي إىل نظرنا وكلما
املبتورة النصفية التماثيُل به توحي بما نَْشُعر وال معنًى، ذا ناطًقا امُلَشوَُّه الصامت وجُهه

. الدنيويِّ لطالعه نَرثِي يجعلنا فال َسنَاءٍ من َوْضُعه عليه فما نراه، عندما الشفقة من

الحجر. صا 4
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والعرشون الثاني الفصل

طويِل شابٍّ رأُس ُوِجَد — الفرعوني تاجه إىل نظٍر غري ومن — مواجهًة رئي وإذا
يف ِثَخٍن ذي الفالح، كأنف تطامٍن مع األنف واسع األذننْي، بارز الجبني، َضيِّق الُعنُق،
محجريْن إيحاءٍ مع ولكن صربًا، مملوءٍ أصمَّ وجٍه ذوي َقْرٍض، عن نُُسك مع السفىل َشَفِته
وعىل وصفه، عن القلُم يعجز الوطن إىل بحننٍي مفتوحني كبريين َجْفننَْيِ بني عظيمني

والهدوء. القوة هذه جميع من الرغم
إليك، هبطت عظمتهم ألن وذلك قبلك؛ كانوا الذين أولئك جميَع بعظمتك ُفْقَت «فلقد
تُْخِفي ألنك والجمال؛ السلطان مظاهر يف تَْزَهد أنت منقسم، غريُ جوهٌر ألنك األقوى؛ أنت
عليها نَْجِلس والتي نَُدوسها التي األرض يف ببدنك ل تتأصَّ أنت حيوان، جسم يف ُقوَّتََك
صوٍت ذو أنت العظيم. كالمك بريِح ُرَكبُنا فتصطكُّ القول قويُّ أنت لسؤالك، الُقْرُفَصاء
ُعْزَلة يف القروُن َجَمَعتها التي الرمال من تَْربُز أنت سكوتك، مع الواسعة الصحراء يف يَُدوِّي
مجهولني. ملوك قبور من وبالقرب والسماء الرمل بني أرسار ذاَت حياًة تحيا أنت الربِّيَّة.
ذو مرصيٌّ أنت خديْك. وُضُموُر صدغيْك وقوُة جبينك َغَضُن ذلك ويؤيِّد رجٌل، أنت
إلًها؛ لست أنت النيل. وغرين والصحراء الرمل بني نشأَت أنت كبري. وفٍم بارزتني وجنتني
ترنو أنك وبما عينيك. محجرْي من النجوم، نحو َفق، الشَّ إىل يرتفع الحيوانيَّ نظرك ألن
به تحيط قد الذي النظام ذلك ندرك أن نستطيع وال ذلك، نتَّبع فإننا ببرصك الربوج إىل

عليه.» تُطِلُعنا فال حاجبيْك وراءَ صموتك يف
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الخامس الجزء

الذهبي الفم

ألُف رأسه عىل ويَخِفق العظيمتني، َكِتَفيِْه عىل األَْرِز من بيوتًا األطلُس يَحِمل
يف وخزائنه وأوالَده إِخوتَه ويَحِمل رسوًرا يَْهِدُر وهكذا سلطانه، عىل شاهٍد َعَلٍم

امُلنْتََظِر. األب َصْدِر
غوته

الفراعنة. أحد





األول الفصل

العجائب أن غري مجراه، آخر من املهتزُّ العظيم النهر ويَْدنُو الليل، ويُْقِبل الظالل، تَمتَدُّ
مع بها الطبيعة ي تُضحِّ فال كبري وجهٍد كثري استعداٍد نتيجُة هي الطبيعُة أوجدتها التي
غوته قال كما — «ولها األخرى، املوجودات من باملاليني معه ي تضحِّ كالذي اكرتاٍث عدم
بُفُسوق الطبيعة وتنتفع عظيم»، هو ما تَْحِمي وهي بسخاء، تُْعِطيهم الذين لُوها مفضَّ —
بدَّ ال وكان بالخناجر، قيَرص لَطْعِن قاتًال عَرش اثني من بُدَّ ال وكان ُقَواه، لنَْهِك اإلسكندر
الربتقال بساتني إلهالك الرباكني من بدَّ ال وكان الرومان، دولة لَهْدِم الشمال قبائل من لها
األنهار أدعى لترتك الطبيعة كانت وما نابليون، لَهدِّ َقْفٍر جزيرٍة من بدَّ ال وكان ينة، َمسِّ يف
جديًرا حالٍّ يَِجَد أن دون من ُمْرتََقب، غريَ جديًدا شكًال يَِجَد أن دون من لطاِلِعه العجب إىل

به.
أكثَر ويَْقَطع يوًما، وخمسني مائٍة يف القاهرة إىل االستواء خطِّ من النيل موج ويَِسريُ
يف يَُصبُّ وهل العرض، من درجًة ثالثني عىل يزيد ما مجاوًزا كيلومرت آالف خمسة من
قدرتَه النيل إىل الطبيعة وتعيد باملحيط؟ اليابسَة تَِصُل التي األنهار ألوف َكَمْوج البحر
َهَوى من اإلنساُن النهر قاهُر ويستفيد َمَصبِّه، قبل النيل وينقسم أخرى، مرًة اإلبداع عىل
منهوًكا املوجودات أحُد َهبََط ما وإذا ت، بالَغالَّ زاخرًة جديدة أرًضا ويُْحِدث هذا الطبيعة
ن يَُكوِّ مجراه من األخريات ١٥٠ ال الكيلومرتات يف فالنهر عظيمة، َصْولة للعنرص بََدْت
ذلك من َمَصبٍّ كل عىل وتدلُّ الدلتا كلمة معنى م ويعمَّ املعمور، العالم أقسام أخصَب

النوع.



النيل

يف بََحثُوا العلماء فإن الغريبة ومغامراِته النيل أرساَر تفرسِّ الطبيعة سنن أن وبما
١٣٨٦٠ السن من بلغت الدلتا إن موكِّدين: وقالوا ، امُلَحريِّ املائيِّ األريضِّ املثلَّث هذا أمر

يأتي: كما ذلك وأثبتوا سنة،
مستورة كبريٍة مناقَع يف االبتدائي الدور يف يتوارى كثرية فروٍع إىل املقسوم النيل كان
َقنََواٌت وُحِفَرت األربع، القوائم وذواِت الطيور من عدٌّ يُْحِصيه ال َجْمٌع بها يقيم ِبْكر بغابة
بطويل الفراعنة قبل خصيبة أراٍض إىل وتحويلِها املناقع تلك لتجفيف أسداٌد وأنشئت
تلك وتتحول تُِطيع، والطبيعة هنالك، وحذقه ذكاءَه اإلنسان أعمل الذي الحني ومن زمن،
التاريخية األزمنة يف ُط وتُبَسَّ الجانبية الدلتا صورُة وتتغريَّ فمقداًرا، مقداًرا البائرة البقاع

األمر. نهاية يف
اللتان الشعبتان وكانت النيل، ُجُزِر أكرب هي الدلتا إن األحيان: بعض يف ويقال
رشيد الحارضتني: الشعبتني من أعرَض — وِبيلُوَزه كانُوب وهما — بها تحيطان
له، شعٍب خمِس عن هريودوتس وتكلَّم األمر، بدء يف شعب ثالث للنيل ُعِرَف وقد ودمياط،
جغرافيِّي أكرب هو الذي — اإلدرييس وعدَّ له. شعٍب سبَع وغريهما وبليني اسرتابون ورأى
الحارض، الوقت يف عليه هو ما شماَل لتا الدِّ رأَس اإلدرييسُّ ووضع له، ُشَعٍب ستَّ — العرب
هي الغربية الشعبَة أن يعتقد أرسطو وكان سابًقا، فيه ُوِضع الذي املكان يف يََضْعه ولم
الخرائط إىل ينظر ومن مصنوعًة، قنواٍت كانت األخرى َعب الشُّ وأن الطبيعية، الشعبُة
القرون يف تبديٍل من وقع وما مرات، خمَس مكانه غريَّ الَقنََوات بعض أن يُبِْرص القديمة
الجميل، السابعة الشعبة اسم غريُ الغرب يف منها يبق ولم الدلتا، ضيَّق فقد األخرية ١٥ ال

هنالك. ِقطاعها مع نازلٌة الرَُّعاة من قبيلٌة به تُْدَعى كانت الذي الرَِّعاِئيِّ االسم غري
املستنقع من اإلنساُن انتَزعها األرايضالتي هذه يف املاء من الكفاية فيه ما يُنال وكيف
التي — املقاييس أقدم من نَْعَلم العليا؟ مَرص كرتبة ترتفع ال الِغْريَنِيََّة الرتبَة هذه أن مع
ارتفاع أن — املقاييس أحدث ومن القاهرة، من القريبِة بالرَّْوَضِة النيل قياُس عليها دلَّ
أن وبما مرتًا». ١٨ َل «َسجَّ بكلمة عنه يَُعربَّ ما وهو مرتًا، عَرش ثمانيَة هو املتوسط لتا الدِّ
الطويَل النيل وادَي أن وبما القرون، غضون يف يَتََغري لم القاهرِة حتى بمَرص املياه نظام
كما َظلَّ األرض ارتفاع فإن تقريبًا، مكاٍن كلِّ يف واحد َعْرٍض ذا كان دوافَع بال الضيَق

الزمن. تعاقب مع هو
أن عىل يدلُّ ما أي مرتًا؛ ٧٢ والقاهرة أُسوان بني املستوى فرَق أن هو والواقع
االنحدار ويكون كيلومرتَا، ٨٣٠ مسافة عىل كيلومرت كلِّ يف سنتيمرتات تسعُة هو االنحدار
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األول الفصل

الواحد القرن ويف الواحدة السنة يف االرتفاع يكون أن ويجب سنتيمرتًا، َعَرشَ اثنْي لتا الدِّ يف
ذلك. مع واحٌد واالرتفاُع إذن، األخرى مَرص أقسام يف مما أدنى

نرى َم يَُقسَّ أن قبل النيل رسعة من أعظَم رسعٍة من الدلتا ُشَعِب َجَريَان عليه ما ومع
ويدلُّنا وطوله، النهر رسعة عىل تتوقَّف التي الِغْريَن رواسب عن ناشئ الرتبة ارتفاع أن
النيل قياس ويساعدنا القرون، غضون يف االرتفاع ذلك مقدار عىل بالروَضة النيل قياُس
يف الناس من البصائر ذوو َله َسجَّ ما إىل البَرص فارِجِع الطبيعة، ِحيَل اكتشاِف عىل هذا
بالدلتا الرتاب تََر البحث ُطُرق أحدث إليه انتهى ما إىل انظر ثم قياسات، من سنٍة ألِف
عىل مرتًا عَرش ثمانيَة الحاَرض الدلتا مستوى أن وبما سنة. ٧٧٠ كلِّ يف واحًدا مرتًا يرتفع
٢٣١٠ يف تَمَّ َسْطٍح كلَّ أن وبما أمتار، ثالثة نحِو من منها واحٍد كلُّ يتألَّف ُسُطوٍح ستة

األقل. عىل سنة ١٣٨٦٠ يف تَمَّ قد يكون الدلتا تكوين فإن سنوات،
املباحث وتَْرجع العرب، مباحث أقدم عىل تقوم الحساباُت فتلك باألرقام، نُشعِوذ وال
الدلتا يَتََمثَّل أن خيالنا ويمكن سنة، آالف بخمسة امليالد قبَل ما إىل الدنيا مَرص يف األوىل
تصاويَر من القديمة الدولة قبور يف ما القريبة األدوار عىل ويدلُّنا األعظم، الَهَرم بناء أياَم
عادت ما بُحْرصٍ املطِر من يَحتَمون وُرَعاًة هادئًة مراعَي نُبِْرص التصاوير فبهذه جداريٍة،
من ينزل املاءُ دام وما ُسنَّتَُه يَفِرض البحُر دام وما الحني، ذلك يف صحراءَ غريَ الدلتا
األُذنني حادَّ كلبًا ونرى املناقع، بجانب يناُم الراعَي نرى الجدارية التصاوير وبهذه السماء،
ضارعني ذُْرَعانَهم يَْرَفُعون ُعَراًة رجاًال ونرى املاء، تَْعُربُ املاشية ونرى َقَدَميِْه، عند يَحُرسه

د. املتوعِّ التمساح إىل
وشباَه ُجُزًرا يسكنون لصوص إىل تََحوَّلوا الرعاة هؤالء أن األغارقة ُسيَّاح ويَْرِوي
رجاًال هؤالء وكان الشجر. ُسوق يف املنقورة قواربهم يف منها فيَْخُرُجون تقريبًا منيعة ُجُزر
ْوَن ويَُسمَّ مرسوجة غريَ َخيًْال فرَيَْكبُون ة حادَّ برماح مسلَّحني األرجل ِصَغاَر ِطَواًال ِجَالًدا1
بقايا من أنهم يحتمل الذين واألجانب اآلسيويني أي الهريوغليفية؛ الوثائق يف بالِبياِميِّني
الذين الناَس هؤالء يُذَلِّلُوا أن — جدوى غري عىل — مَرص ملوُك حاول وقد الهكسوس.
بضع النتهاب مباغتني يَخُرجون كانوا والذين مناقعهم، خلف ِنهم بتََحصُّ الطبيعُة َحَمتْهم

والصرب. القوَّة ذو وهو الجليد، جمع الجالد: 1
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جنوَد يخيُف وَغيُهم2 وكان األولني، الخلفاء زمن يف كما أُوِريْليُوس ماْرُكوس زمن يف ُمُدٍن
بونابارت.

من القبائل هذه تَتََفلت — بالطائرة القاهرة من ساعة نصف بعد وعىل — واآلن
زوارَق القبائُل هذه وتَْرَكب الدلتا، من الرشقيِّ الطرف ويف ُمْقَصاٍة ُجُزر يف رقابة كلِّ
اآلدميون هؤالء ويَُعدُّ وَحْوصلته، البََجع ِمنَْقار بمثل املاءَ ب وتَْرشَ الزوايا، مثلثِة ٍع ُرشُ ذاَت
— كالبدويني — ينتفعون ال ألنهم وذلك بهم؛ يَِقيُسونهم الذين البدويني دون املرتبة يف
للوقت، تقسيًما واملساء والظهر الصباح غريَ يَعِرُفون ال وهم الساعة، ملعرفة ظلِّهم بطول

ِهريُوُدوتس. زمن يف يَصنَعون كانوا كما َمك السَّ يَُملِّحون يزالون ال وهم

الحرب. صيحة الَوْغُي: 2
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الدلتا َل تحوُّ نَتَتَبع أن بها نستطيع التي عَرش األربعَة السنني ألوف من التاريُخ يَعِرف ال
ولو القديمة، الدولة عهد يف حدث عما افرتايضٍّ ِعْلٍم سوى لدينا وليس آالف، ثالثة غريَ
َحْوَل بمراحَل إثارًة أقلَّ القديمة َمنِْفيَس يف الحفر أعمال لكانت هنالك األهرام تكن لم
إن أجل، الفوقاني. النهر مجرى يف الطيبية الدولة عن الَحْفِر أعمال تُِثريُه مما املايض ذلك
غري امليالد، قبل سنة ألف حوايلْ ًدا مجدَّ بمنفيَس أقامت ذلك بعد ظهرت التي املالكة األَُرسَ

امليالد. قبل ٣٠٠ سنة إىل إال باقية تََظلَّ لم األَُرسَ هذه أن
تبديل ضحيَة طيبُة وذهبت عام، ألِف نحَو العاَلم عاصمَة َظلَّت أن بعد طيبُة َوَهَلَكت
من اآلسيويون ويَِصل ببعض، بعِضها ِصَالُت وتَكثُر األمم، تماسُّ ويبدأ باستمرار، السادة
اآلخر الفريق ويأتي َلع بالسِّ الفريقني أحُد ويأتي الجنوب، من األفريقيون ويصل الرشق،
املحليني األمراءَ قتالها ويتصل قرون، سبعة يف مرصية مالكة أَُرسٌ وتتتابع الحرب، بعربات
وعىل تَْلَمع، وُسوٍد ِبيٍض من األطوار الغريبي الفاتحني األجانب أسلحُة كانت حني عىل
والعادات الثياب أنواُع وتختلط الالمعة، معابده أمام النيل يف يغتسلون هؤالء كان حني
التي الواسعة الدلتا يف ذلك من بأكثَر وتختلط الضيقة، الواحة تلك يف يَانات والدِّ واللغات

املتوسط. البحر يََقَظة يف اشرتكت أن تَُعتِّم لم
ومما الفاريس. الَغْزُو وقع أن إىل سنة ستمائة يف النيل طول عىل تَِسري األمم وكانت
أو األسطورية األمم هذه أسماءِ اختالُف الفرعونية البارزة النقوش أمام نظَرنا يَِقُف
ُروع الدُّ ذوي الفلسطينيني نَذُْكر األمم هذه ومن الغريبة. وأزيائها وأسلحِتها التَّْوَراِئيَّة
والرسدينيني اآلِكيني ونذكر امُلَريََّشة، والُخَوذ رة املدوَّ والرتوس الطويلة والسيوف النُّحاسية
النطق يَتََعذَّر الذين القرصان من وغريَهم َكاَل والسَّ أَْقِريِطش، يف ِمينُوتُور أبرصوا الذين
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ويَُجوب لتا، الدِّ إىل نزولهم من كان ِلَما القديمة القرون نورماَن يَُعدُّون والذين بأسمائهم،
وليسرتدَّ ابنتَه، وليتزوج كنعاَن أرَض َغَزا الذي فرعوَن ليصالح الصحراءَ سليمان امللُك
يف والراغُب الحكمة البالُغ سليماُن يَْسِطع ولم للعروس، كجهاٍز منه أُِخذَْت التي امُلُدَن
َربِّه وخزائَن خزائنَه الهمج ليبية ملوك أحُد َسَلَب فقد لذريته، السلطاَن يَْضَمَن أن املالذِّ

األبصار. تُْدِركه ال الذي
بالد من آتيًا الرائعِة بخيله امللك هذا ويميش منه، أقوى بيانكي الزِّنجي امللك ويَبُْدو
فرعون ويَسَخط طيبة، وطنه يف إلهه ل يبجِّ أن ويََودُّ نباتة يف أموَن اإللَه ويمثِّل النوبة،
ويقتل اإلثيوبيُّ ويحارصه سنة، ألف قبَل كأجداِده النوبية باملستعمرات ويَْحلُم ذلك، من
ويقدِّم وُر السُّ ويَعلو الجثث ورائحة الطاعون من املرصيُّ ويُذَْعر كثريًا، عدًدا رجاله من
بَمْرأًى جديٍد من إثيوبية إىل مرص وتمتدُّ الصلح، عىل كدليل جميًال حصانًا الغالب إىل
هو فالَجنُوب مقاميْهما، الوكن وأمِّ املستعمرة بتبادل األوضاُع وتُْقَلب الظافر، الزنجيِّ من

الشمال. يَمِلك الذي
ويَْزَحُف أماَمهم، اإلثيوبيُّ ويَِفرُّ البالد، ويفتحون ُغَزاًة الرشق من اآلشوريون يأتي ثم
الغالب يكن ولم امليالد. قبل ٦٦١ سنة هذه العالم عاصمَة ويخرِّب طيبة، حتى الغالب
الذهبية باألدوات املعرفة بعَض عارًفا الغالب وكان الخيل، من يَْهَوى بما املطالبة يف همجيٍّا
يأخذون كيف واإلنكليز كنابليون املستقبل فاتحي َعلَّم من أوَل فكان الخصوص، عىل
٢٥٠٠ تَْعِدل وحَدها والذهبية الِفضية سبيكتُها فكانت وِمَسلًة تمثاًال وخمسني خمسًة

وزنة.
املحليني األمراء من َسيٌِّد األخرية للمرة َظَهَر إذ قارَّتان مَرص أمَر تتنازع كانت وفيما
ويَنِْزل اآللهة، من َوْحٍي عن لتا الدِّ شاطئ إىل سايس من نُِفَي قد ِبساِمِتيك وكان املتقاتلني،
عنده، مرتزقًة ويَغُدون والكاِريِّني، اليونان من مسلحون قرصاٌن هنالك إىل البحر من
األمراءُ أولئك ويَرتُك املدَِّرعني،2 ابني1 الرَّعَّ املحاربني هؤالء ِقبَل من املرصيون األمراء ويُْهَزم
أَذَْلَف3 الوجه متقبِّض كان أنه نَعَلم ومنه لهذا، تمثاٌل ولدينا لبسامتيك، الفراعنة تاَج

الناس. يخيف الذي الرعاب: 1
الدرع. البس ِرع: املدَّ 2

أرنبته. استوت الذي الصغري األنف ذو األنف: أذلف 3
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النيل بُشَعب بينها فاصًال لتا الدِّ يف أطيانًا مرتزقتَه ويُْقِطع الَفِم، قبيَح األذنني كبريَ األنِف
لألغارقة مَرص أبواَب يَفتَح وهكذا َرِعيَّتِه، من حمايته يف ويستخدمهم يتذابحوا، لكيال

د.4 الِهالَّ ِقبَل من بلِده فتَح فيُِعدُّ األرخبيل ُجُزِر بني فيما يَمَخُرون الذين
املسيح قبل التمِدين روح من يساوره كان ِلَما ِنيخاو، الفراعنة، أحَد التاريُخ ويخلِّد

زماننا. يف إال أمُرها يَتِمَّ لم التي السويس قناَة يحفر أن حاول وقد سنة. بستمائة
َروَّض الذي العبيد َعَرق وإىل الذهب، وإىل اإلنشائية العبقرية إىل يَُضْف لم أنه بيد
عنرص ربِط أي بالبحر؛ النيل وربِط الواحة من الخروِج رغبُة بفضله، النيل نهَر الفراعنة
واملسالِت األهرام أقامت التي واأليدي فاألدمغُة البحرية. األمم من بعنرصجريانهم حياتهم
اتحاد رؤيا لها بََدْت لو أيًضا القناة تلك تحفر أن تستطيع َع والرتُّ واألحواَض واملعابَد

والبحر. الصحراء
أبرص الذي ِنَخاو ظهور من بد ال وكان حني، بعد امللك ذلك ظهور من بُدَّ ال وكان
روُح لتُْدَرك سورية، حتى الدفاع ِنطاق ع وسَّ والذي آبائه، بالد يَغُزون األجانب فاتحي
البََالط سيداُت َلِبَست ما له الدعاية كثرة من ويَبلُغ أسطوًال، ويَبنِي التجارة، وروُح البحر
سنة ٢٥٠٠ مرور بعد الُحِيلِّ هذه عىل ويُْعثَُر صغرية، ُسُفٍن شكِل عىل َصْدر دبابيَس معه
فيها. تلتقيا أن سفينتنْي يمكن ما العرض من تكون قناٍة مرشوَع نفسه الوقت يف ويََضُع
ُفَن السُّ فتَدَُع أيامنا حتى خصيبًة بُْقعًة تَْقَطع بمائه النيل يُِمدُّها التي القناة وكانت
املكان إىل أيام أربعة يف تصل بُوبَْسِتيس5 من بالقرب الدلتا يف الرشقية الشعبة من الذاهبَة
إىل ذلك بعد تنحرف أن القناة تلك عىل وكان الحارض. الوقت يف اإلسماعيلية عليه القائمة
تَِصَل أن الدلتا يُْمِكن كان أنه غري الربزخ، يُْحَفر لم أجل، األحمر. البحَر فتبلَُغ الجنوب
مراكز بني صالحة واسطًة مجراه آخر يف النيل كان وهكذا األحمر. بالبحر املتوسط البحر
الصني حريَر — رأًسا — يَجِلبُون واألغارقة الفينقيون كان وهكذا الزمن، ذلك حضارة
أن السفينة صاحب عىل يكن لم وهكذا أقريطش، وإىل منفيس إىل الكريمة الهند وحجارَة

وِجَماَله. رجاَله آخر إىل مركٍب من يَنُقل
موت وال الرمال، تراكم ال — اآللهة ووحُي ذلك، مع أخرى مرًة املرشوُع ويحبط
وكانت فرعوَن. مرشوَع يَِقُف الذي هو — اإلنشاء أثناء يف هلكوا إنهم قيل عبٍد ١٢٠٠٠٠

اليونانيون. د: الِهالَّ 4
القبلية. الرشقية الجهة من الزقازيق مدينة بجوار بسطة تل موضعها بوبستيس: 5
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قناة. حفر

وتَُحول ، بربريٍّ سبيل يف العمل بذلك يقوم بأنه الكهنة أنبأه عندما نصُفها تَمَّ قد القناة
وذلك العمل، ذلك إكمال دون اآللهة لسان عىل الكهنة بها يَنِْطق خالصة سياسيٌة عوامل
تخوُّف عن فُوِقف وُدوفر كاِليه بني يَِصُل الذي النََّفق أمر يف الحارض الوقت يف وقع كما

الرببرية. اآلخر ملقاصد يُستخدم أن من الخفيِّ الجارين من كلٍّ
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القناة عمل عىل ويداوم مَرص، الفاريسُّ دارا فيفتح الرببري، فيظهر قرٌن ويميض
تمجيًدا َكِسرٍي عموٍد عىل لغاٍت بخمس ُرِسَمت التي الكتابَة ويُمِكن يحتمل ما عىل ويُْكِملها
الربزخ حفر يف يفكِّر كان دارا أن ديودورَس وعند مختلفة. وجوٍه عىل تُفرسَّ أن آلثاره
إىل مائلة طبقة عىل الواقعة مَرص إغراق من خوًفا إال املرشوع هذا عن يُْقِلع لم وأنه أيًضا،

مستنقع. إىل تحويلها ومن يُْعتََقد كان كما األسفل
حربيٍة فوائَد وجوُد الثالثة قرونشهم أو األجانب من الفاتحني َقرنَي يف ُرئَِي ومما
به ينتفع أن من خوفهم غريُ ذلك عمل عن يُْقِعْدُهم لم وهم للسويس، قناٍة يف وتجاريٍة
تُساِعَد أن يودُّ كان منهم واحد كلَّ أن غري وفاتح. كُمَزاحٍم األخرى فة الضِّ من بربريٌّ
املؤمنني»، أمري ونهر تراجان، ونهر بطليموس، «نهر ى تَُسمَّ فكانت جاهه إعالء عىل القناة
يف إيرلنديٌّ حاجٌّ ويزعم يحتمل. ما عىل اتجاهها تغيري إىل أدَّى التنافس هذا من كان وما
من ينتقل أن غري من السويس خليج إىل النيل من سفينٍة عىل سافر أنه الثامن القرن

آخر. إىل مركٍب
الطبيعي، الجاريْن تقارب دون مرٍة ذاَت حالت العليا السياسة فإن األمر يكن ومهما
يَتََصدَّى ثم للَقتََلة، تجويًعا القناة بسدِّ الخليفة أمر إىل مكَة يف اشتعلت فتنٌة أدَّت فقد
من لقرصاٍن ممرٍّا اتخاذها خشيَة القناة إعادة عن الرشيد هارون امتنع فقد لألمر، الديُن

األحمر. البحر يف املسلمني اَج ُحجَّ يختطفون النصارى
للياليه َمِدينني ترانا الذي الخليفة ذلك ظهور من قرنًا عَرش أحَد بعد أي واليوَم؛
بعد السويس قناة َسدِّ إىل تَهِدف فهي عمياء، السياسُة تلك تزال ال الِقصص، بأروِع
فكأنَّ بعًضا، بعُضها َد يَُهدِّ أن من االستعمارية للدول َمنًْعا وذلك عاًما، بسبعني إكمالها

الرشيان. بقطع الرأس يتوعد القلَب
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من أمازيس وكان بالذكر، جديًرا واحًدا الدلتا ملكوا الذين األخريين الفراعنة بني نََرى
سابٌق، خزينٍة كاتُب أنه املعابد كتابات يف حتى يُذَْكر أن ليَْخَىش يكن ولم وضيع، أصل
بعد الَقْوس َحلُّ يجُب ألنه وذلك الظهر؛ وقت إىل إال يَْمِلك لم بأنه لرعاياه فيها ح يَُرصِّ وأن
برباءِته َخاِته َرصَ صدَّقوا ألنهم وذلك َفتَائه؛ يف ءوه برَّ الذين القضاَة ويَعِزل تُْستَعمل، أن
بَصْهر ويأُمُر ِفْطنة، من أبَدْوه ملا وذلك شبابه، يف عليه َحَكُموا من ويكافئ جهَلهم، مثبتًا
هذا النَُّدَماء ل ويبجِّ للرب، تمثاٌل منه يُصنع وبأن رجليه فيه يَغِسل كان ذهٍب من طسٍت

فيه. يَبُْصق كان الذي الطَّست من َصنََعه بأنه أمازيس ويخربهم التمثال
هؤالء الُجُدُد العاَلم سادُة ويَِصل الضعيف، َخَلِفه عهد الفرسيف مرصإىل أمر وينتقل
دقيقًة وَقَالِنَس فراءٍ من َحَواٍش ذاَت مزخرفًة واسعًة معاطَف البسني النيل ِضفاف إىل
ودارا، َقمبيَز َمِلكاهم، ِثر ويدَّ طويلة، وسيوًفا مذرَّبَة وأحذيًة عريضة أطراف ذاَت طويلًة
كعمائم بيًضا عمائَم رءوسهم عىل ويََضعون الهيكل جنود كمعاطِف قصريٍة بمعاطَف
رماًحا حاملون آخرون ويتبعهم ظهورهم، عىل 1 ِجَعابًا حاملون نَبَّالٌة وتتبعهم املماليك،
وادي يف ويَبَْقون مهابًة الطويلة شعوُرهم وتزيدهم األالحي،2 من جميعهم ويبدو طويلًة،

اإلسكندر. وصول حني إىل يَبَْقْون عام، مائتي النيل
أمريٌ يَنِْزع أن أحيانًا يحدث كان ومما مراٍت. َة ِعدَّ عليهم املرصيون ثار ذلك ومع
شمال يف الواقعة املناقع من يَخُرج األمراء أولئك آخُر وكان السلطة، من ُفتَاتًا منهم محيلٌّ

النشاب. كنانة وهي الجعبة، جمع الجعاب: 1
اللحية. العظيم وهو األلحى، جمع األالحي: 2



النيل

العائمِة الجزر تلك من والصائدين، بالرُّعاة الخاصة املنيعة البُقعة تلك من ، الرشقيِّ الدلتا
الكبرية، األشجار ذات واآلجام العالية األعشاب ذاِت الِغيَاِض تلك من أحد، يَِجُدها ال التي
وهنالك بابنه، الطريد إيزيُس أنجب منذ الُفرَّار إليها يَْلَجأ التي والجداول املخابئ تلك من
إسبارطة، أغارقة ومن األغارقة، من مرتزقًة يحالفون كانوا البأس ذوي من ِعَصابٍة رؤساء
قبل الرابع القرن من مَرص يف بون يترسَّ والذين رواتَب، إليهم يَْدَفع من يخدمون الذي

فمقداًرا. مقداًرا امليالد
معابَد الباني هذا ويُِقيم الثالثني، أَُرسهم آخِر س مؤسِّ يف الفراعنة َحيَوية وتَْصُحو
شعبة يف عليه ويُْطِبق الكبري َفرنَبَاَز أسطول ويستدرج الدلتا يف وُحصونًا وِبالق بالَكْرنك
غريَ عدوٍّا أن بيَد ذلك، مع منفيَس إىل الُفْرُس ويَتَقدم لها، مخرَج ال كانت التي النيل
األمر، نهاية يف البحر إىل فيعودون الدلتا إىل يردُّهم عنيًفا فيضانًا أن بَيَْد يَِقُفهم، منتظٍر

أخرى. مرًَّة مَرص النيُل يُنِْقذ وهكذا
لهم ويُكتَب عظيم بجيٍش ًدا ُمَجدَّ الدلتا إىل الفرس ويَِصُل سنًة، عرشون وتميض
ويلجأ خزائنه مع األعىل مجراه نحو ه ويَتََوجَّ النيَل ويَْرَكُب مَرص فراعنة آخُر ويَِفرُّ النرص،
ُسوِد إىل القوِة البالغُة آسية تدفعه وهكذا الفراعنة. آِخر خاتمَة هذه فكانت إثيوبية، إىل

الخلف. إىل النهر تاريخ َطيِّ عىل تَْحِمَله أن ودَّت لو كما الشالالت
رَّاِق الدَّ شجرِة غريُ الفرس من مَرص يف يَبَْق ولم سنني، عرش بعد الفرس دولة وتنهار
تحت العظمى اآلسيوية الدولُة تلك وتَسُقط يظهر، كما إثيوبية من قمبيز بها أتى التي

النرص. مبدأ حامًال ساَر الحديثة أوروبة من قسٍم بَات َرضَ
يُْعَرف الذي املبدأ بذلك الروحيِّ والعالم املاديِّ العاَلم من قسٍم فتُح لألغارقة وُضِمَن
للخري. املوجب والجمال الذكاء باجتماع للولد ذلك يفرسَّ أن ويمكن كاغاتون»، «كالون ب
الفالح من كلٌّ ويََظلُّ ، واإلغريقيِّ الفالح كتباين أمتنْي بني التباين من تَِجَد أن املتعذر ومن
املرصيِّ من بالسخر الصغري األثنيَّ األغارقة ُمَغنُّو ويَُسيلِّ اآلخر، عن غريبًا واإلغريقي
وفالحو النيل فالحو تواجه ولو َسْلِخه. من بدًال نَّور للسِّ واملؤلِِّه أكله من بدًال للبقر العابد
وقربس ساموس من يجيئون الذين هم والتجاَر الجنوَد ولكن فورهما، من لتفاهما اإلغريق
عاداِتهم إليها يُْدِخلون كما والعنَب الزيتون شجَر البالد إىل ويُدِخلون وأثينة، وأقِريطش

الدلتا. يف مدنًا سون ويؤسِّ وآلهتَهم،
مع وذلك لجونَون، معابَد ساموس رجال ويقيم لجوبيرت، معابد إجنَي رجال ويقيم
ألولئك يَِعنُّ عما حائرين املرصيون ويتساءل ُمُكوًسا، يَدَفُعوا لكيال حرًة مرافئَ إنشائهم
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الثالث الفصل

وما سنة، آالف أربعِة تاريُخ َخْلَفه يوجد شعٍب عىل األجنبية عاداتهم َفْرِض من اآلدميني
حني عىل بأنعامهم مختلطني يعيشون الفالحني هؤالء أن ليدركوا الغرباء أولئك كان

العليا. الحكمة ناصية عىل انُهم ُكهَّ يَْقِبض
الواحة، شعب أمَر الجزيرة شعب يُْدِرك وال وامَلَلكية، الديمقراطية األمتان: وتتعارض
الذين املرصيني شأن يظلَّ أن هو بينهما والفارق الربابرة، من ليس بأنه منهما كلٌّ ويَشُعر
يَْحِرُقون الذين األغارقة عىل خافيًا للجثث ِحْفًظا الكيماوية الوسائل جميَع يَستعملون
حرية وتُعاَرض التعبري، وسائل تُْعِوُزه بتصوٍف والظرف الوضوح ويُعاَرض موتاهم،
بجمود واملرونة الجمال ويَُعاَرض واإليمان، والثَِّقل التقاليد بضغط والشك والنشاُط الفكر
بالنهر. البحُر ويَُعاَرض بالصحراء، والجداول واليَنَابيع الجبال بلُد ويَُعاَرض الُجْمُهور،
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الرابع الفصل

تتشابه هل نَْدِري وال لتا، الدِّ بََلغ عندما ِسِنيه من والعرشين الرابعة يف األكرب اإلسكندر كان
روحه بتاريخ لنا أن غري بها، يَُداَر لم أنه هو نَعِرفه الذي وإنما كثريًا، النصفيُة ُصَوُره
النِّصفية وُصَوره نقوده ِخَالل من اإلسكندَر يَتَمثل أن منا واحٍد ولكلِّ له، صورًة وَمْجِده
أحاديث من إلينا انتهى وما قاطًعا، تأثريًا حياته يف ليؤثِّر الرجل جماُل كان وما وتماثيلِه،
فاق أن يَْحُدث ولم الفاتحني، جميع من تميزه التي املوهبة هذه أمَر فيؤكِّد معارصيه
خصائص من لديه والجماُل املجُد يكن ولم نفوذ، من آخَر إنساٍن عند ما الشخيصُّ نفوذُه
لم اآللهة دامت ما العالم، فتح إىل َفْوِرها من تَدَفعه التي القوى يف ذلك ِرسُّ وإنما الغالب،

قصرية. حياة بغري عليه تُنِْعم
ابٌن وأنه أِشيل، عنِرص من وأنه اآللهة، سليل أنه بَزعمه ذلك عىل ُحِمَل قد وهو
ما فإذا به، أُومريَس تََغنِّي من كان ِلَما أشيَل ويَحُسد بالشعراء، يَُحاط وكان ِلِتِتيس،
عىل تشتمل كانت بالِفضة ُمَطوََّقٍة فارسية ُعْلبَة يف سيفه بجانب أومريَس َوَضع الليل 1 َجنَّ

ُعُطور.
الجانبنْي من واملتديلِّ هاَمِته ذُروة يف املفروق لشعره األسديِّ برأسه مدينًا وتراه
إىل نظُره فيُعَزى األنوثة من يشءٌ يَُشوبُها والتي مكان كلِّ يف املذكورِة عينيه حركة ولشدة
عليه وما كبريًا، يكون أن غري من َلِحيٌم الفم وهذا ، شابٍّ َفُم — بالعكس — وله أفروديت،
فه ويخفِّ كثريًا السماء وإىل اليمني إىل متحوِّلٌة نظرٌة فه فتخفِّ ُمَقلَّص إحساس من شفتاه
األسفل يف ضئيل نتوءٍ مع متساٍو غرِي جبنٍي ذا وكان الشمالية، الَكِتف إىل قليًال العنق َميُْل

أظلم. الليل: جن 1



النيل

يف الرباعة وعىل الفنِّ من البعد وعىل العزم عىل يدلُّ ذَقنُه وكان املصارعني، من ككثري
امِلْزَهر.2 أوتار هزِّ يف ال الرماية،

تامَّ عرصيٍّا وضًعا له َجَعَل ِليِزيب3 إن حتى انتصاراته، بعد ُصَوُره جميُع وتُظِهره
فيبدو القتال، َحْوَمة يف يُبِْديَاِنه وحَدهما ِهْرُكوُالنُوم وتمثاُل بُونِبشيي وُفَسيِْفَساء ة، الِجدَّ
يف ويبدو الشاِبي،4 ِحصانه فوق نفسه عن مدافًعا الشعر طائَر الُخوذَة فاقَد أحدهما يف
عندما معاركه أقىس خاض قد وكان العينني، مفتَّح الوجه بَيِْيضَّ العدوَّ مهاجًما اآلخر
غزة. يف يُقتَل وكاد وغزة، صور عىل واستوىل وس إسُّ يف انترص قد وكان مَرص، إىل َوَصَل
هذا قبضَة النيل ومصبِّ األسود البحر بني ما وصار موجودة، غريَ الفرس دولُة وَغَدْت

مقاومته. يف قليٍل أمل غريُ — مَرص — الفارسة للواليِة يكن ولم ، الشابِّ
ومن سنوات، بستِّ الفتح بعد حياته يف مهمٌّ دوٌر وتمَّ هادئًا، مَرص اإلسكندُر َدَخَل

أََجِله. بُدنُوِّ شعوٌر يساوره كان أن قليًال املحتمل
بنفسه، الوََغى ميداَن دخوله يف سعادتُه وكانت يُرِضيه، ما بكلِّ الحياُة عليه وجادت
َوْفَق عدوَّه يساِلم أن املمكن من أن يعتقد وكان منه، ُحذَِّر وإن بصديقه يَثُِق َفِتئَ وما
فيعاِمَل أرسطو بنصيحة يَْعَمل ولم أَشيل، ه لجدِّ به َمِديٌن أنه يََرى الذي امِلْزَراق قانون
مهتديًا بنفسه األمر تقرير عىل َعَزَم بل والنباتات، الحيوانات تَُعاَمُل كما املغلوبني الربابرَة
تُْفَرض أن املضحك ومن البرش، بني إلٌه وهي بيشء، العبقرية تَُقاُس «ال معلمه: بقول
ألعماله وال — لرغائبه يكون وال الكالم، هذا بحسب حياتَه اإلسكندر وينظِّم عليها.» قوانني

إلًها. مُرص وتستقبله ، حدٌّ —
أخرى مرًة — اعتقدت — قرون ثالثة مدَة األجانب من ملوٌك استغلَّها إذ — ومرص
يحتج ولم املرة، هذه يف أسطوريٍّا يشءٍ كلُّ ويَلُوح السادة، خري هو الجديد السيد أن —
الرشقية النيل وشعبَة ويَِسريُ بيلوزة، إىل غزة من يصَل حتى أيام ثمانية غريَ إىل اإلسكندر
ال — الفراعنة آلخر وارثًا للجمهور ويَربُز سهًما، نَبَّاٌل يُْطِلق أن غري من منفيس ويبلُغ
استذلَّهم الذين الكهنَة ويُكِرم املقدَّس، الثور وإىل فتاح اإلله إىل قرابنَي ويقدِّم — فاتًحا
ينظُِّمها، التي األلعاب يف ليشرتكوا املصارعني بمئاِت اليونان بالد من ويأتي الفرس،

املعهودة. الطرب آلة وهو املزهر: 2
امليالد. قبل الرابع القرن يف ظهر يوناني تماثيل صانع ليزيب: 3

رجليه. عىل قام الفرس: شبا 4
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التاريخ عرفها دولة أعظم إىل مُرص وتَُضمُّ حمايته، تحت آمنٌة أنها بذلك مرص فتُِحسُّ
واألغارقة، الفرس بني الحروب من يقع كان ما مِلثِل أثًرا تعاني فال الحني ذلك حتى
كان ما إىل بآسية االتصال ويعود املتوسط، البحر شواطئ جميع عىل األغارقة ويستويل
لجمعيِة كتائب أنها الرُّوع يف فيُلِقي قويٍة حامياٍت من الفاتُح تََرَكه وما ذلك، مع عليه
هي مَرص «إن القائلة بِرْقلس سياسُة وتصبح الحال، يف الفاريس امَلْرزبان5 ويَخَضع أمٍم،

امليالد. قبل ٣٣٢ سنة ذلك ويََقع العاملية، ْلم السَّ سياسَة ألثينَة»
يف ليُعزز — األخرى املثلث ناحية من — الغربية النيل شعبة من اإلسكندر ويذهب
اللسان إىل وصوله حني الناس ويُْدَهش رشيد، بجوار البحَر ويبلُُغ األغارقة، مدينَة طريقه
إىل رسالته تدعوه حني الغرب يف يصنع وماذا مريوط. بحرية عن البحَر يَفِصل الذي
لَوْصِل صالٍح املنعزل الُخَليِّج ذلك يف الرياح تكدِّره ال مرفأٍ وجوَد َفْوِره من يتبني الرشق؟
تشجيَع ويرى هنالك، مدنيٍة دولٍة إقامِة وجوَب ويرى النيل، غرين يمَلُؤه فال بالبحر مَرص
بإنشاء العالم خيال إثارة ويرى مَرص، محاصيِل من ى يُْرشَ ما َضَمان عىل األغارقة روَّاد

للعالم. سيٍد مجاهٍد ملجِد مناسبة مدينة
الحارض، الزمن هذا أمريكيِّي من كان لو كما املدينة هذه خريطة اإلسكندر ويرسم
عىل املتالقينْي الرئيسني الطريقني مكاَن يعنيِّ كما العامِة املباني أماكَن اإلسكندر ويعنيِّ
رصيٍف َرْسُم أيًضا َوَضَعه ومما األبجدية. بحروف عليها داالٍّ األوىل للمرة مستقيمٍة زوايا
توحيًدا مًعا وُزوَس إلِيِزيَس فيه يقدَّس معبٌد يَُشاُد حيث فاُروس بجزيرة الربَّ يَربط
تلك اإلسكندرية بناءُ ل يُعجِّ إذ أوروبة تَتَكون وفيما األمم، فوق يُْسَمى بأن للشعوب
البحر دول من دولًة مَرص من فَجَعَلت منفيس إىل طيبة من الفراعنة َحَمَلت التي الحركَة

. اإلغريقيِّ النفوذ ِمنطقة إىل النيَل وَجذَبَت املتوسط
التجاه رسًما الَعَراء يف كبرية مائدٍة عىل الدقيَق بََسَط اإلسكندر إن ة: الِقصَّ وتقول
يَُرصُخ وهنالك وأكلته، الدقيق عىل الطري من جماعٌة ت فانقضَّ امليادين وأماكِن الطرق

به. أنبأ ما ق ويتحقَّ ورخائها»، املدينة ِغنَى عىل دليٌل هذا «إن قائًال: عرَّاٌف
األشغاَل ويرتك خفيٍة، ُقًوى ألعوبَة يبدو إذ الوجه؛ هذا عىل اإلسكندر يسري وفيما
إىل وصوًال فمقداًرا مقداًرا َهَدفه عن مبتعًدا الغرب إىل ه ويتوجَّ الجديدة مدينته يف األوىل

الفرس. عند الرئيس املرزبان: 5
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َحَرٍس مع الساحل طول عىل يوًما عَرش اثنْي ويَِسري الغرب، نحو طوافه من طرٍف أقىص
إىل يذهب وهو الكالم، غريَ يفتحه ما يَِجُد ال حيث واحًة ويبلُغ الصحراء، يف ويُوِغل صغري،
العميقة األفكار من كثرٍي مساورة يف ريب وال يدعوها، أن من بدًال — وحيها إىل — اآللهة
مجهوًال. إلًها ليسأل الصحراءَ قاطًعا جمٍل، َسنَام ُرُكوبه أثناء يف السفر، هذا أثناء يف إياه
أنها عليه ت فقصَّ بيدها َدبُّوًسا6 حاملًة الجبال بني تَُجول عرَّافًة ه أمُّ كانت فقد غرو، وال
هذه فيليَب ترسيح من كان وما قليل، بزمن ذلك بعد فُولَِد صدَرها ينفذ برًقا املنام يف رأت
ديموستني7 َعدَّه الذي املقدونيِّ أبيه من فأقصاه صباه هزَّت التي اآلالم جميع ومن األم

الربابرة. من
فيه يَْسَخرون أثينة يف اءون الهجَّ الشعراء كان الذي الزمُن ذلك بعيًدا يكن ولم
عىل يَحِملهم الخوف فصار اليونان. بالد يف املستكَرهة وعاداتهم املقدونيني طبائع من
ألَِجيِزيَالس،9 معبٍد إقامَة واقرتحوا لِليَزانْدر8 هيكًال نََصبُوا قد األغارقة وكان السكوت،
من له اتََّفق أنه مع بعُد إلهيٍّا تبجيًال ل يبجَّ لم الذي اإلسكندر يَُؤلََّه أن — إذن — فيمكن

الناس. ألولئك يتَِّفق لم ما املفاخر
ُدوُدون11 ُزوس10 عليه به َضنَّ عما البلدان أقدم يف للبحث اإلسكندر ويذهب
أجنبيٍّ إلٍه إىل يذهب الصحراء، يف َخِفيٍّ باألرسار حافل معبٍد إىل يَذَهب ِدْلَف،13 وأبُولُون12
كفرعون َمنفيس يف ج يُتَوَّ أن اإلسكندر يُِرِد ولم ، األلفيِّ وحيه بذكر أشاد قد ِبنْدار14 كان
بأن الخياَل يَقِلب أن يََودُّ كان وإنما أخضعهم، الذين القوم أولئك أعني يف يَهِبَط وأن
إغريقيٌّ يَْدُخْلَها لم صحراء يف قليلني، شهوٍد ة َحْرضَ يف الدنيا، أديان أقدم ان ُكهَّ يباركه

. قطُّ

كالكرة. يشء رأسها يف حديد أو خشب من عًصا الدبوس: 6
(٣٨٤–٣٢٢ق.م). أثينة خطباء أشهر ديموستني: 7

أثينة. قهر الذي اإلسبارطي القائد هو ليزاندر: 8
الفرس. َقَهَر الذي إسبارطة ملك هو أجيزيالس: 9

اليونان. آلهة من زوس: 10

اليونان. بالد من دودون: 11

اليونان. آلهة من أبولون: 12
اليونان. بالد من دلف: 13

(٥٢١–٤٤١ق.م). اليوناني الغنائي الشعر أمري بندار: 14
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الغوَل، يَقتُل أن وقبل وِبْرسه17 أَنِْته16 يقاتل أن قبل اآللهة َسأََل قد ِهْرُكول15 وكان
الخالدين وغري الخالدين آلهة مقاتلة عىل هركول َجُرَؤ وقد اآللهة، أنصاف من هؤالء وكان
ذكَريات وكانت والدنيويات، والدينيات والِقَصص والِحَكم األفكار تلك وكانت اآلدميني، من
أَُمون. واحة نحو الرِّحلة تلك أثناء يف — ريب ال — صٍرب عَدَم اإلسكندر تَِزيد واألم، األب
قال: حيث اليونانيِّ لإلله أرسطو تعريَف يعرف كان اإلسكندر أن فيه ِمَراءَ ال ومما
بعَض يطابق ذلك أن فيجد القيوم.»18 الكائن إنه يتحرَّك، أن غري من املحرِّك الكائن «إنه
رسوٌل يُنِْبئهم لم وإن الستقباله مستعدون هؤالء وأن التفصيل، يف حتى أَُمون ان كهَّ ِصيَغ

الجديد. العاهل بقدوم
أنَّ اإلسكندر مع جاء الذي اف الَوصَّ املؤرخ ويروي األفق، يف النخل تبدو وأخريًا
— املعِدنية واملياه املالحة والينابيع والزيتون بالنخيل املحاِط — املكان ذلك سكون
املقدس الكهنة َموِكُب يَْخُرج أن قبل وحَده املعبد يف اإلسكندُر ويَدُخل اإلسكندر، استهوى
إنه : القاصُّ ذلك ويقول األقداس، ُقْدس إىل به ويسري األكرب الكاهن ويَُحيِّيه لقائه، إىل
لرغبته، مالئٌم اإلله جواب بأن ح ويَُرصِّ الوجه طليَق دقائَق بضع بعد هنالك من َخَرَج
منفيس إىل ويعود الهدايا ع ويوزِّ ذلك أثناء يف املقدس باملركب ويَُساُر امَلوِكب، يَحُرض ثم

رأًسا.
واحًدا وال املنظر، ذلك َحْوَل الحني ذلك يف نُِسَجت التي األساطري من واحدًة تَِجُد وال
به َحيَّاه الذي الوجَه وال بها، وُِعَد التي العاَلم سيادَة وال إليه، ُعِزيَت التي األسئلة من
ِلَما السطران هذان أوجبه الذي األثَر ذلك يَعِدل لآللهة، ابنًا إياه داعيًا األكرب الكاهن
باسٌم وترصيٌح طليق ووجٌه قصريٌة زيارٌة الفاتر: َجَفاِفهما خالِل من به الحقيقة تُْستََشفُّ
رغائبه عن له ويُْعِرب املذعور، الكاهن من ُدنُوُّه ويَُرى يَُرام، ما عىل يشءٍ وكل العاهل، من
فرعوَن دام ما أَُمون ابَن كونه توكيِد عىل َحَمَل أن بعد املعبَد ويغادر صغرية، بأسئلٍة
السنوات يف أصدقاؤه ويسأله القصرية. حياته من بشهٍر السبيل هذا يف يًا مضحِّ مرص

شيئًا. يُنِْكر ولم شيئًا يَُقْل فلم ذلك اآللهة َوْحِي عن القادمة

اليونانية. األساطري أبطال أشهر هركول: 15

ذراعيه. بني هركول خنقه غول أنته: 16

اليونانية. األساطري أبطال من برسه: 17
بذاته. القائم القيوم: 18
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البالد يف األموَر وينظِّم يراها، أالَّ عىل مَرص — اإلسكندر — أموَن زوس ابن ويغادر
األغارقة من ُقوَّاد ثالثة إىل السلطة فيسلِّم طويل، لزمٍن َمِلٍك غري من إلدارتها استعداًدا
ويبدو الكهنة، حماية يَْضَمن ما التدابري من ويَتَِّخذ مرصيني، إىل الداخلية الشئوَن ويسلِّم
يكن لم لو وهو، صورته، عىل املشتملة الذهبية النقود يف شعره ُخَصِل بني أمون َقْرنا
ذا اإلسكندَر ونَه يَُسمُّ الذين العرب عند كما عندنا لكان مآثره، بسبب األكربَ اإلسكندَر

القرننْي.
نابليوُن الوحيُد 19 ِقْرنُُه ويقول به، أُلِّه الذي الصحراء وحُي هو مَرص من أخذه وما
مقرَّ جعلها يف وبتفكريه اإلسكندرية، بتأسيسه اإلسكندر شهرة «زادت حياته: أواخر يف
الدنيا.» عاصمَة املدينُة تلك تكون أن يَِجُب فكان الباهرة، بانتصاراته مما أكثر إمرباطورية

النظري. القرن: 19
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امليالد قبل الثالث القرن يف وصارت عظيمة، عاصمًة أصبحت أن اإلسكندرية تَلبَث لم
فيما كطيبَة — فأضحت السكان، من مليوٍن عىل تشتمل — عام بمائة إنشائها وبعد —
موقع من أقوى هو الذي موقعها بفضل — تلبث لم وهي أهًال، الدنيا بالد أكثَر — مىض
القديم. العالم بمركز بربطه املتوسط، بالبحر بربطه أهميًة النيل وادَي زادت أن — طيبة
لم واإلنكليز العرب أن والحقُّ مَرص، تاريخ يف حادٍث أهمُّ املدينة تلك إنشاء أن والحقُّ

آخر. ً مرفأ مَرص يَمنَحوا أن يستطيعوا
ويقول فيه، البطالة معنى أحٌد يَعِرف ال الذي الوحيد املُرص بأنها اإلسكندرية وتُنَْعت
يُِعدُّ آخَر رجًال وتجد بالنَّْفِخ، زجاًجا يَصنَع رجًال تَِجُد «هنالك هادريان: اإلمرباطور
صنعٍة ذو أنه يَلوح أو فيها، صنعٌة ولكلٍّ الَكتَّان، يَنِْسج ثالثًا رجًال وتجد الربدي، أوراق
فالجميع عاطًال، املفاصل بداء ُمبْتًَىل ترى وال ُشْغٌل، وللعميان عمٌل، وللعاجزين فيها،
زيتهم إىل لألنظار َلْفتًا األسواق يف يَُرصخون التجار وكان املال.» يعبد واحًدا، إلًها يَعبُد
العامة امات الحمَّ يف السيدات وكانت الحارض. الوقت يف كما األجنبيِّ وخشبهم وِملحهم
من املرصيني جميع ُطِرد وملا املاء، عىل املوائد فتُنَصب ، ُفتُونَهنَّ يَعِرضَن والحارَّة الباردة
إغريقيٍّا، كان يشءٍ فكلُّ منهم، امات الحمَّ ادي َوقَّ باستثناء الرضورة َقَضت اإلسكندرية

استعماريٍّا. كان يشءٍ وكلُّ
العرض ومن كيلومرتات ستَة الطول من يَبلغ املكان وكان واسع، غريَ املكاُن وكان
بحرية يف تَُصبُّ ضحاضَح من حواٍش ذي قديم برداءٍ فيشبَّه كيلومرت، ونصَف كيلومرتًا
املرفأ طول عىل َلع للسِّ مخازُن وتُقام الداخيلِّ، باملرفأ البحريُّ ُ املرفأ ويُوَصل مريوط،
الجهة من ع ويَُوسَّ فيه، للتجارة أثٍر كلُّ اآلن زال مكان يف الرشقية، الجهة من التجاريِّ



النيل

وَمْلَعب وميداٍن ح وَمْرسَ وُمتَْحف بمكتبٍة أُحيط أن يَْلبَْث لم الذي امللكيُّ القُرص نفسها
رافعات تَحِمل حيث الربديِّ طوامري1 هنالك تَْحَفِظ وكانت للوثائق، ومستودعاٍت ومحاكَم
بُرٍج يف عظيٌم مصباٌح يُوَضع ثم السفن، إىل الحارض الوقت يف القطن ِرَزم األثقال
ويََرى األوىل، للمرة رة مقعَّ مرآة عىل منعكًسا ساطًعا نوًرا فيَنُرشُ فاروس جزيرة بأقىص
الحماية لكلمة مرداٌف اإلسكندر اختارها التي الجزيرة هذه اسم أن البعيدة البالد حو َمالَّ

والسالمة.
مقدونية أرشاف من وكان اإلسكندر، قوَّاد من كان الذي — بطليموس ويصري
وبعد اإلسكندر موت عند هذا ويََقع ملرص، ملًكا — سنٍّا مواله من أكرب وكان األصاغر،
فيظهر االختالف بعَض اإلسكندر عن بطليموس ويختلف سنني، بتسع اإلسكندرية إنشاء
النشاط من كان ذلك ومع ملًكا، يكون أن من أكثَر والفنون لآلداب حاميًا ليكون ُخِلَق أنه
الثانية الدرجة من هي التي املالكة األرسة هذه سلطاُن ويدوم ، امللكيَّ َمنِْصبه به يَحَفظ ما

ِوراثيٍّا. أمًرا ليست فالعبقريُة معه، اإلسكندر أرسة وتنطفئ سنٍة، ثالثَمائة
اإلسكندر مات وقد اإلسكندر. ُجثْمان حيازة إىل مرصوًفا األوِل بطليموَس َهمُّ وكان
يف طمًعا األمر بدء يف ُق ويُْرسَ يٍد، إىل يٍد من وينتقل نفسه، عن الدفاع عىل قادٍر غريَ وغدا
كان ومن ، الذهبيِّ تابوته من يَُجرَّد ثم فييلٌّ، َجْحَفٌل يَْحِملُه ثم ذهب، من املصنوع تابوته
لَعْوِن موضٌع بأنه يَْشُعر — املدينة وتلك اإلمرباطورية تلك إلَه يَُحوز كان ومن — يَُحوُزه

طالعه. سوى يَِرثُوا لم قرونًا حازوه الذين بطليموس آل أن غري ُروِحه،
وحكومتها، وكالمها بأفكارها إغريقية هي التي األرسُة تلك الطالع حسنَة كانت أجل،
الحياة تََرِف برضوب وتمتَّعت األوطار جميَع فَقَضت مقدونيًة، وال مرصيًة تكن لم والتي
التي الوسائل عن تُْسأَل أن غري من والحضارة واالنتقام واللذة الزَّْهو َطْعَم وذاقت
وفالسفٍة وأخداٍن َعَراِئَس بََالُط امللوك ألولئك وكان النفقات، من ذلك يقتضيه ما بها تؤدِّي
حبُّ وكان هم، ألَُرسِ قتًال الناس أكثَر وبََدْوا مَرص معابِد أجمَل امللوُك أولئك وشاد ومجرمني،
يستخدمون وكانوا إلهاٍت، وجعلهنَّ خليالِتهم تأليه إىل أولئك فيَدَفع الجنوَن يُثِريُ الحياة
كانوا وما الخارجية، املخالفات وحول العرش وراثة حول الدسائس َحْوِك يف نَُغَالءَهم

السلطة. زمام عىل قبَضهم غ فيسوِّ وصايا من رونه يزوِّ

الطوامري.» أو الطومار يف «كتب فيقال: الصحيفة، وهو والطومار، الطامور جمع الطوامري: 1
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يُتََّخذَ أن يُرى كان ومما األصغر، أخاه ج لتتزوَّ بعَلها امللكُة تَقتُل أن يحدث كان ومما
ذلك مع — يَُشاَهد كان ومما والحروب، الِفتَن ضدَّ ضمانًا َعَجٍل عىل يُْجَمع الذي الذهُب
يف رومة وحسَد زوالها دور يف أثينة َحَسَد فيُثرِيُون أولئك حوَل الزمن نوابِغ ع تجمُّ —
ِسنٍّ إىل استعماَلها ويسيئوا حياتَهم الناُس أولئك يُْفِنَي أن له يُْدَهُش ومما نهوضها. دور
عىل يَقِبضون كانوا — طبيعيٍّا موتًا َسَلفهم َموَت انتظارهم ِلنُُدور — وهم نسبيٍّا، متقدِّمٍة
الثالثني بني ح ترتجَّ مدًة سلطانُه داَم منهم واحٍد غريَ وتَِجُد وُشبَّانًا، ِصبيانًا السلطة زمام

السنني. من واألربعني
مثَل الكبري السلطان من لهنَّ يكن لم الغرب تاريخ جميع يف النساءَ أن املحتمل ومن
كامللوك يَُصنَّْفَن امُلْلك يف لهن َحقَّ ال نساءً املكان ذلك غري يف تَِجُد وال هنالك، لهنَّ كان ما
جميع َجْمِع عن البالُغ طمعهنَّ يُْسِفر وكان اسم، من املشهورات للخليالِت ما فرَيِثَن
إذا يَْضَحك لهنَّ العاشُق األمر ويلُّ وكان البعيدة، البالد من تُنَْهب التي الثمينة األدوات
ولكنه القصرية، والقمصاِن املحمرَّة الوجوه ذاَت الصغريَة تماثيلهنَّ الناس بني َوزَّْعَن ما

وبصًال. خبًزا ليأكَل نافذته تحت الجالس الفالح يَْحُسُد كان امللك أن يُْرَوى
عىل به يَِسريُ ما واإلقدام الوقت من لديه كان من امللوك أولئك من َظَهَر ذلك ومع
مستعينًا السلوقيني وَقَهَر الفرات نهَر الثالث بطليموس بََلَغ فقد الفتح؛ يف اإلسكندر ِغَرار
تَْعلُو نقوًدا َب َرضَ من أوَل كان وقد سنني، بضَع عرصه ملوك أقوى وظلَّ قدير، بقائٍد
َوَضَع وقد البحار، عىل سلطانه إىل رمًزا ُشَعب ثالِث ذاُت ِمذراٌة فيها الرَّْخَو الكبريَ رأَسه

ْعر. الشَّ امُلَزْرَفَن الجميِل الثانيِة بَْرنِيكي رأِس عىل املضاعَف الفراعنة تاَج
مالحظِة من كان ما بََهَره وقد نفسه، الوقت يف للعلماء صديًقا املغامُر هذا كان وقد
األربعة اآلالف آخر يف املرصيِّ التقويم يف ُشذُوٍذ وجوِد عىل بها أطلعه ألْقِليدس2 تلميٍذ
تلميذًا الرابع بطليموُس َخَلَفُه وكان ذلك، لتاليف يوٍم إضافة رضورة وعىل السنني، من
نحو فسار لديُونِيُزوس4 عابًدا وكان وطاب، َلذَّ ما غريَ الِعلم من يقتبس فلم إلَراتُوْسِتن3

(٣٠٦–٢٨٣ق.م). الهندسة يف يوناني عالم أقليدس: 2
األربعني يف جوًعا نفسه وأمات امليالد، قبل ٢٧٦ سنة ولد اإلسكندرية، مدرسة فالسفة من إراتوستن: 3

عمره. من
باخوس. الخمر إلله يوناني اسم ديونيزوس: 4
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أمراءَ طيبة يف َوَجَد إذ وبُِهَت ونديمه، خليلته مع رائعًة ذهبيًة راكبًا الفوقانيِّ النيل مجرى
سنوات منذ مستقلِّني الحكم بشئون يقومون الفراعنة لقدماء ِظالًال معدودين محليني
ماتت التي ه وأُمَّ امه حمَّ يف َغَرًقا مات الذي أخاه ُقِتَلتَا اللتان وأختُه زوُجه وتَسِبق قليلة،

مسمومًة.
خراِب بعد أي الدور؛ ذلك َحَواَيلْ رومة إىل مَرص من حبوبًا يُرِسلون البطاملُة وأخذ
االنحطاط يف اإلرساع مع وذلك فشيئًا، شيئًا رومَة ِنرِي تحت يََقعون البطاملُة وبدأ قرطاجة،

البالد. داخَل
وكانت بدئه، قبل حتى فيه مشكوًكا أمًرا واإلسكندرية رومة اصطراع نتيجُة وكانت
من وأفواُههم اللََّحم5 من البطاملة وجوُه وكانت والَجَمال، الطُّول من البطاملة معاطُف
ِتجاه أنفسهم عن يدافعوا أن معه يستطيعون ال ما النفاسة من سيوفهم ومقابُض الَعيْب
القاسية هؤالء رءوس وضدَّ فتحه لهم تَمَّ بلٌد كأنها بجزيٍة مَرص يطالبون َمْن سالِح

الرقيقة. وشفاههم
اإلسكندر واسَم األول اإلسكندر اسَم وينتحلون الحني ذلك يف البطاملة أواخر ويُذَْكر
تابوَت يَِرسق أن ويُِريد الجمهور، عىل مواهبَه عارًضا بارًعا راقًصا األول فيبدو الثاني
ويقتُلُه يقتُلُها، ثم َحَماتَه اآلخر ويتزوُج ِفَراره، أثناء يف ضدَّه جنوُده فيثور اإلسكندر
الحني، ذلك يف املتوسط البحر فتَح ون يُتِمُّ الروماُن أعداؤهم وكان امللعب، يف الثائر الشعُب
طردته حينما رومة إىل أُولِيت بطليموس ار الزَّمَّ وَهَرَب قبضتَهم، وقربس أورشليم6 وكانت
وإنما لقبوله، حتى هذا يَنْهض ولم لها، مديًرا كاتون كان التي رودَس يف فُوِقَف ابنتُه

بجانبه. الجلوس إىل دعوته عىل اقترص

اللحم. كثرة اللحم: 5
القدس. أورشليم: 6
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يف العاَلم عاصمَة كانت التي هي — رومة ال — اإلسكندرية فإن أمٍر من يكن ومهما
العلم رجاَل إليها يَْجِذب الذي هو امللوك ذهُب وكان امليالد، قبل األخرية الثالثة القرون
امليناء ويغدو اإلنسان، يف االطالع حبَّ شهرتُه وتُِثري غايتَه، النساء ِسْحر ويَبلُغ واألدب،

الثالث. القارَّات بني وصٍل َخطَّ
لدى فراعنًة امللوك وكان مكان، كلِّ يف كما خصيب واسع عمٌل العروق الختالط وكان
أن يَنْتَُوون حالهم هي هذه الذين امللوُك وكان الخصوص، عىل الدين أمور يف املرصيني

البلد. شئون يديرون الذين لألغارقة إخوانًا يَبُْدوا
املتوَّجني هؤالء يزدرون مرص ان فُكهَّ مخدوًعا، يكن لم الفريقني من كالٍّ أن والواقع
الكهنة يعدُّون واألغارقُة سنة، آالف أربعة حضارُة وراءهم تَُرى ال الذين النعمة الحديثي
فرَيَْوَن اإلسكندرية يف أقوياءَ أغنياءَ اليهود وكان الربابرة، ِشبَاه من هم الذين كاملقدونيني
من وأن اإلسكندر، ورثة أنهم فيَِجُدون البطاملة وأما مختار. كشعٍب الجميع فوق أنفَسهم
وقالنَس طويلة أحذيًة بلُبْسهم العاديَّ أصلهم ويوكِّدون العاَلم، سادَة يكونوا أن الواجب
أواخر يف اإلسكندر عادات تقليَد َرأَْوا وقد مقدونية، بلهجة التكلم مع 1 ِلبٍْد من عريضًة

موائدهم. إىل امَلَرازبة طرَق فأدخلوا حياته
امللوك بعض وكان اإلسكندرية، بالط يشغل ما أهمَّ كانت واألعياد الوالئم إن ا حقٍّ
بالِعنَب مزيَّنَة َعَربَاٍت راكبني الشوارع فيجوبون شهٍر كلِّ يف ميالدهم بعيد يحتفلون
الِفضية امللك َعَربَة إىل الُجمهور رائحة تََصاَعَدْت ما وإذا الجمهور، بني خمًرا موزِّعني

متلبِّد. صوف أو شعر كل اللبد: 1



النيل

العظيمة السفينَة وترى الغيظ،2 من متميَِّزًة الوراء إىل الحسناءُ الثانيُة أَْرِسينُوِيه ارتمت
لُركوب صالحًة مرتًا ١٥٠ الطول من بالغًة بأجمه العالم إلعجاب َمَحالٍّ امليناء يف راسيًة

شخص. آالف ثالثة
ُحِرقت وملا . الربديِّ من ُطوماٍر ألف مائَة فيها َجَمَع املكتبَة بطليموُس أنشأ وملا
رأوا ما بها الزَّْهو من البطاملة وبََلَغ القديمة، القرون يف مكتبة أهمَّ كانت املكتبُة هذه
لهم ويَتَِّفق الربدي، ورق إصداَر فَحَظُروا لها َفْرَغاُمس3 مناَفَسة دوَن يَُحولوا أن معه
فيجتذبون بالذهب يُْغُرون كانوا أنهم وذلك بامللك، عهد حديث هو من لكل يتَِّفق كما
والخرباءُ واألطباءُ والجغرافيون الرياضيون فيلبِّي ثََقافًة، املدن أكثر من والعلماءَ األدباءَ
هو الذي — أبيقور ق ويتذوَّ اإلسكندرية، يف كثريٌ هؤالء من ويبقى دعوتَهم، الصحيون

الخالدة. األخرية رسالتَه فيكتب هنالك، الحياة مالذَّ — حكمًة أكثرهم
القرون يف وحيًدا جديًدا أمًرا كان فقد املكتبة بتلك الثاني بطليموُس ابتدعه وما
العلمية، املباحث وراء من نفعيٍّ مأرٍب غري عىل أقيمت َسٍة مؤسَّ أوَل كانت وقد القديمة،
النظم يف كما مطلقة فكرية بحريٍة هنالك يُتََمتَّع ال كان أجل، بسخاء. عليها يُنَْفق فكان
تغيري عىل أحًدا يَحِمالن ال كانا البطاملة من والثاني األول أن غري الحارضة، الجمهورية

البلدان. جميع من هنالك إىل يَِرُدون والطلبة األساتذة وكان بالذهب، عقائده
الثقافة ُمْغِريات يقاومون — الرومان وصول قبل — واليهود املرصيون وكان

مكان. كلِّ يف كما االندماج سبيَل األكثريُة َسَلَكت وإن بِعناد، اليونانية
من أقلَّ اليهوُد وكان باليهود، خاصنْي كانا الخمسة اإلسكندرية أحياء من واثنان
مضاَعف َجْوٍر عىل هذا فينطوي مقاًما، املرصيني من أحسَن كانوا ولكنهم َوَجاهًة، األغارقة
ذلك فاتحَة هجرتهم، فاتحَة ذلك وكان املستقبل، يف يََقُع الضطهاٍد مزدِوٍج سبٍب وعىل
وعىل ذلك، مع أجانَب َعدِّهم مع بينه يعيشون شعٍب أيِّ مالءمة عىل يَْحِملُهم الذي املصري

الغيظ. من يتقطَّع الغيظ: من يتميز 2
مملكة شمال تقع وكانت االسم، بهذا ُعرفت الصغرى بآسية قديمة مملكة عاصمة :Pergameفرغامس 3

بمكتبتها. اشتهرت وقد اآلن، إزمري والية هي التي Lydie لوديه

536



السادس الفصل

روحية دولًة تأليفهم وعىل آبائهم، تَُراِث من — أحيانًا صغريًا — أحيانًا كبريًا قسًما تركهم
والطبائع، باللغة أغارقًة األغارقِة بني ويَبُْدون املادية، القوة من َعَطٍل مع الدولة ضمن
شئوَن ويُِديُرون املدينة، حقَّ منهم كثريٌ أناٌس وينال الحياة، ِنَعِم بجميع ويَتََمتعون
ما اإلغريقية من ويصبحون يُْؤذَْوا، أن غري من طويًال زمنًا ويُِقيمون بأنفسهم، أنفسهم
من ُقوَّاٌد كليوباترة لدى وكان إغريقيًة، أورَشِليم يَجَعل أن معه انهم ُكهَّ كبار أحُد يريد

اليهود.
الراجح. عىل ومديريهم اليهود ُقوَّاد عدد من أقلَّ ومديريهم املرصيني ُقوَّاد عدد وكان
يُنِْعُم واإلنسان الحيوان من عظاٍم ملجموعِة رضيًحا القديمة مَرص َعدُّوا األغارقة أن ويلوح
ويَبُدون لغتَهم يفرضون إذ — وهم بالَحَرس. يبايلَ أن غري من صامتًا فيه نظره السائح
َحْظِرهم مع ولكن املرصيني، لكهنة تلميذًا كان أفالطوَن أن عىل يوافقون — البالد سادَة
إىل قرابنَي يقدِّمون الفيوم يف وكانوا أَُمون، ُزوس عن يتكلمون وكانوا العرقنْي. تزاوج
أمًرا ذلك َعدِّهم مع مقدس بثوٍر اإلسكندرية يف يُْعنَْوَن وكانوا مًعا، وإيزيس ِنِميِزيس4
عند يؤدُّون وكانوا الُجمهور، عىل الثور هذا َعْرِض َدْخَل للكهنة يرتكون وكانوا مضحًكا،
نفقتهم، عىل اليونانية بتعلُِّم املرصيني كهنة إلزام مع ولكن الغاليَة، تكفينه نفقة موته
بعد الحياة مسألُة وتََظلُّ اإلغريقية، يانة الدِّ بتأثري الروحيُّ املرصية يانة الدِّ مستوى ويُْرَفع

االختالط. ذلك مع غامًضا أثًرا — املرصية يانة الدِّ يف ما أصعب هي التي — املوت
وتَتَابََع لتا، الدِّ َغَزت التي اللغات وجميَع العروق جميَع الهادئ املرصيُّ الشعب وقاوم
بالنيل يُِقيمون واآلشوريني الفرس َحَفَدة فكان مختلفة، وَلَهَجاٍت عاداٍت مع الُجُدُد السادُة
الرتاِكيُّون وكان لتا، الدِّ يف يوغلون اليهود وكان الفيوم، يف يُوِغلُون السوريون وكان األعىل،
يف ما أخصب هي التي البُْقَعة هذه يف عون يَتََجمَّ والَغَالِطيُّون والليبيون ليزيُّون والسِّ
البحر من اآلخر الشاطئ إىل حبوبَهم يُْصِدرون كانوا الذين هم األغارقة أن غري األرض.
يَذُكر التي التافهة األدوات من بطائفٍة مشحونًة كانت مراكبهم عادت ما فإذا املتوسط،
من آتيٌة عجائب كأنها املستطلع الفالح عىل تُْفَرض والتي أجداده، بالَد بها اإلسكندريُّ

اليونان. أساطري يف جاء كما االنتقام إلهة نميزيس: 4
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البحر فيه يلتقي الذي الكبري امليناء ذلك يف يأتي ما اإلغريق مالحو ويَُغنِّي بعيدة، بالد
والنيل:

يقتحمون الذين حون امَلالَّ أيها املالحة، األمواج عىل يَُمرُّون الذين حون املالَّ أيها
النيل، يف يُوِحلون الذين النََّواِتيِّ هؤالء إىل انظروا امُلْزِبدة، األمواج بني األخطاَر

كالكلب! فأعيش أنا وأما هادئني، يَْدُخلونه هم آللئ؟ أعندهم

عليه يكن لم والذي ، كدٍّ غري من يغتني الذي اإلغريقيَّ يَْمُقت أن الخالد للفالح وكان
املركَب يَْشحن وأن ية، األَْرشِ ببعض يقوم وأن الُجُزر، إىل يذهب وأن مركبًا يستأجر أن إال

ثمن. من تساويه ما أضعاف بعرشة غنياٍت سيداٍت من ِسَلَعه يبيع وأن بها،
فال متأنيًا بعمله املرصيُّ الحائك يقوم أجل، العمَل. املرصي الحائك يُِجيُد أجل،
الشماِعد5 وصانع الصائغ أن غري الحاجات، تلك جميُع به تُْقَىض ما يُنِْجَز أن يستطيع
الدواليب وتدوِّي األغنياء، وموائد البالط موائد لتزيني إغريقيًة نماذَج اآلن يتخذان واآلنية
وتَُواِجه العبيد، بجانب العمال من ألوٍف لوجود نقاباٌت وتؤلَّف املدينة، جميع يف واملصانع
ِفتٌَن. وتشتعل إرضاباٌت وتََقع األجور، وخفض األسعار برفع تقول رأسماليًة جمعياٍت

الذي الَحبُّ هو لتا الدِّ يف الحياة وجميع التجارية الحركة تلك جميع أساس أن بَيَْد
والفالح سنة. آالف أربعة منذ األمر عليه كان كما النيل طول عىل ويحصده الفالح يَبذُره
رضيبًة يَْدَفع أن عليه يجب ِته، أُْرسَ مع العيَش يستطيَع لكي والفالح ذلك، منه َي يَْرشِ لكي
مقابََلًة وقنواٍت أسداًدا األمر ويلُّ أنشأ ما وإذا األرض. من ِشْربٍ كلِّ وعن ساقيٍة كلِّ عن
والخمر الزيَت فيحتكرون املال أمور يف الفراعنة من أبرَع البطاملُة ويَبُْدو ذلك، إتقان وجب
املمثلني وعن الِجَعة عن رضيبٌة فتؤخذ يعيش، أن يريد من كلِّ عىل رسوًما ويَفِرضون
فالحق النهار. يف ُمْضٍن عمٍل بعد الصيف ليايل يف عليه يُنَام الذي السطِح وعن واألخدان،

به. س يُتَنَفَّ الذي الهواء رضيبَة اخرتعوا الذين هم البطاملة أن

فارسية. دان وكلمة الشمع، عليها يركز املنارة وهو شمعدان، جمع الشماعد: 5
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تََمتَّع من تَِجُد ال ولكنك املشهورات، النساء جميع من ِسنٍّا أصغُر كليوباترة أن الراجح من
زمام عىل َقبََضْت قد فهي ِسنِّها؛ من والثالثني التاسعة يف موتِها حتى بينهن مثَلها بالحياة
تَُهزُّ الِفتُن وكانت األقل، عىل عاًما وعرشين ثمانيًة غرامها َدْوُر ودام عاًما عرشين امللك
غريَ خزي يُِصبْها لم أنه ويحتمل ، قطُّ تُْغَلب لم ولكنها املدة، تلك أثناء يف وفؤاَدها بالَدها
أعمالها عىل بََدْت أن يَْحُدْث ولم النِّْسوية، االنتصارات من هو نَْرصِ من نالته وما فقط، مرٍة
متغطرسة.» امرأٌة «إنها هوراس: قال وعنها الرجولة، سمة الجارمة وأفعالها الجريئة

أخرى، َمِلَكٍة أليِة اتََّفق مما أكثَر بدهاءٍ حياتَها قضت ألنها وذلك ناقٌص؛ الحكم وهذا
تُذِْعن وكانت باملخاطر، ت ُحفَّ حياٍة ثَمِل أثناء يف ولٍد ذاَت تكون أن لتخىش كانت وما
مروءًة تُْظِهر كانت أنها ومع أسالفها. من قسوًة أكثَر تكن لم أنها مع غريزتها الندفاعاِت
ومع منها، َعُظَم ما ِتَجاه االنتقام إىل ُ تَْظَمأ كانت أنها ومع الشتائم، من خفَّ ما ِتجاه
قد وهي يشء، بكلِّ لُفتُونِها مدينٌة وهي الثقافة، كثريَة وكانت لغاٍت َة ِعدَّ تَْعِرف كانت أنها

ذلك. ِسْحَرَها يقاوم رجًال أبرصْت عندما لها معنى ال أضحت لحياٍة ا َحدٍّ َوَضَعْت
يف ُحْسِنها من أظهَر إقداُمها يَبُْدو أجل، القصة. يف جاء مما جماًال أقلَّ تكون وقد
الصورة تكن ولم ِسحِرها، إظهار عىل يَْقِدر ال املعِدن أن غري بها، املوثوق النادرة األوسمة
أنه والحقُّ نظرها. وِسْحَر َلْحِظها وُعذُوبَة وحديثَها صوتَها لتُْظِهر — األسطورة وال —
الرومان أعاظم من ثالثٍة عىل انتصاراٍت من نالته وما بها، ليَتََغنَّى كبريٌ شاعٌر يُْعِوُزها كان

لُفتُونِها. شعراء األكابر هؤالء ويَُعدُّ السحر، ذلك عىل فيَنِمُّ
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أنها فليَذُْكر والرشِّ الخري بَجْهِل امَلَجانة1 واقرتاَن ُخلُقها أساَس يتبنيَّ أن يُِرْد ومن
مشهورة خليلٍة حفيدُة وهي مَرص، بسموم ثَِمَلْت التي املرشقيَّة وهي عروق، عدَّة وليدُة
نَْجُمها فأخذ سنة ثالثَمائة الُعْمر من بََلَغت التي اإلسكندرية فتاُة وهي ُمْجِرم، نَِغيٍل وابنُة
تقع أنها لَعِلَمْت الفتاة تلك فيها نشأت التي املدينة هذه عن َسألَت ولو موتها، بعد يَأِْفل
وأنها آسية، وحدود أوروبة لجزر مجاورٌة وأنها لرومة، الخاضعنْي العاَلم قسمي بني
انتظار من كان وما النيل، من قريبٌة وأنها البحر، شاطئ عىل وأنها ذلك، مع أفريقيٌة
املختلفي املرتزقة نزول ومن ها َقْرصِ ويف الشوارع يف السالح صليل ومن العالم نهاية

املالذِّ. إىل َشْوَقها أثار فقد لتا الدِّ إىل األجناس
رعائيًَّة قصيدًة تَُعدُّ الغرام من سنني بضَع — ذلك مع — الَقَدر من انتزعت وقد
انجذاُب قروٍن عرشة يف واحدٍة غريُ منها يََقُع ال التي املباركة املصادفات ومن تقريبًا.

فاتنًة. فيَِجُدون حبوب عن للبحث هؤالء ويأتي بالدها، إىل الدول رؤساء أقوى
بَه فلقَّ ديُونِيُزوس نيوس اسَم يحمل — ماجنًا اسًما يَْحِمل كان الذي أبوها ويَُعود
أتوا اإلسكندرية أهل من مائًة فيها فَقتََل إليها لجأ التي رومَة من — ار بالزَّمَّ الشعب
املعارض الحزب ورؤساء زوجته بقتل عاصمته يف ويكتفي ِضدَّه، عصيانَهم ليسوِّغوا
سنة، عرشة أربَع العمر من البالغَة — كليوباترة — الكربى ابنته ج ويزوِّ لها املوالني
بُونِبي وكان باالزدراء. مغموًرا يموت ثم عرشه، لرَيِثَا سنني تسَع العمر من البالغ بأخيها
الصغريين، الزوجني هذين عىل وصيٍّا الرومانيُّ الشيوخ مجلُس نََصبَه الذي الرجل هو
يف دام َشَغٍب ومحلَّ ذلك الشيوخ مجلس يف عنيٍف ِنَقاٍش موضَع هذا بُونِبي وكان

الحني. ذلك يف اإلسكندرية ميدان يف يََقُع املصادمات هذه مثُل وكان الُفوُروم،2
وقد وقيَرص، بُونِبي اقتتال أبرصت عندما عمرها من العرشين يف كليوباترة وكانت
قط. الرجوع لها يُكتَْب لم سفينًة بخمسني تُْه أمدَّ قد دامت ما — ريب ال — بُونِبي راَقها
العاصمة َمْقِت من بََلَغت قد — الحني ذلك يف لقبُها هو وهذا — السابعُة كليوباترة وكانت
تتكلَّم حيث العربية الحدود عىل كتائَب وتَْجَمع وزوِجها، أخيها حزُب معه َطَرَدها ما لها

الحياء. قلة كثرة املجانة: 1
برومة. فيه يجتمع الشعب كان الذي امليدان هو الفوروم: 2
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قتله بعد الدلتا إىل يَِصُل آخَر رومانيٍّا تشاهد إذ أخيها ضدَّ لتَْزَحف وإنها قبائلها، بلغة
بُونِْبي.

كان وما َفْرَسالُوس، معركة يف انتصاره بعد العالم وسيَد رومة سيَد قيُرص أصبح
من يكن ولم املال، عن للبحث مَرص ويجيء — املال سوى — واحد يشءٍ سوى يُْعِوُزه
ويَْدُخل كليوباترَة ويَسِبق خصمه، أيَّدت قد كانت التي َلة املرتجِّ امللكَة تلك يََرى أن الُفُضول
من مرأى وعىل الرومان ضبَّاط من الُفئُوس َحَمَلِة خلَف منصوًرا القَرص، ويَْدُخل املدينة،
اإلسكندرية وتَبْلُغ ُمتَنَكِّرًة ِبيلُوَزَة من السفينة تَْرَكُب امللكَة أن بيد الساخط، الجمهور
الذي قيرص أمام الِبساط ويُنَْرش وزوجها، وأخوها قيُرص حيث القرص إىل وتُْحَمل وتَُلفُّ

كليوباترة. منه فتَْخُرج هديٌة أنه اعتقد
َمِغيٍظ صبيٍّ بني يختار أن قيَرص وعىل ُمَغاِضبًا، أقداِمها عىل التاَج أخوها ويرمي
بطليموَس بوصية ويَْعَمل د، املتوعِّ املجنوَن يسكِّن أن النافذة من ويحاول فاتنة، وامرأٍة
بمكافأٍة يطالب األغارقة ملرتزقِة رئيًسا أن غري العرش، إىل الزوجني كال ويُِعيُد ار الزَّمَّ
والتي امليناء يف كانت التي املرصية السفَن قيُرص ويُْشِعل الجمهور، ويثور امللك، إلنقاذه
بذلك فيتحول ويَحرقها الرياح بفعل املكتبة إىل اللََّهب فيمتدُّ وسبعني، اثنتني عدُدها كان
َخِيصٍّ نَْصُب الواسع امليدان يف ويُْعَلن َرماد، إىل الربديِّ ورق من ُطوَماٍر ألف أربعمائة

للكتائب. قائًدا
والخمسني الثانية السنة يف وكان القرصامُلَحاَرص، يف وحَدهما قيرصوكليوباترة ويظلُّ
باحرتاق األوىل غرامهما ليايل وتَُضاء عمرها، من والعرشين الثانية السنة يف وكانت عمره من

كلِّها. العاَلم حكمة
أنصاُر كان وفيما بها، اإلسكندر إقامة ِضْعَفْي أي عاٍم نحَو بمَرص قيُرص ويقيم
تابعًة قارصًة يراِفق قيُرص األصلُع الكهُل كان وأفريقية إسبانية يف ُقَواهم يجمعون بُونِْبي
جديٌد عاَلم كان وفيما فاخرة، سفينًة راكبنْي الفوقانيِّ النهر مجرى إىل فيتوجهان لهواها
يُْدَرس كما وكتاباِته قديم عاَلٍم أعمدَة يَْدُرس الفاتح هذا كان الكبري الفاتح ضدَّ يَثُور
املعارك، إحدى يف النيل يف فيَغَرق متطلِّبًا مزعًجا شابٍّا الزوُج ويغدو فرعونٍة، آخِر ِسْحُر
املشهورة: كلمتَه الشيوخ مجلس إىل ويرسل َفْرناس ويَهِزم األمر، نهاية يف قيُرص ويذهب
ت َرسَ ظافٍر غراٍم كلمة سوى — يحتمل ما عىل — ليست التي فَغَلبُْت»، فأبرصُت «جئُت
قيرصون. فتسميه ولٍد، والدِة وأمَل كتائَب ثالَث لها ويَرتُك املنصورة، كليوباترة لسان عىل
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الذي هو اللقب وهذا ذراعيها، بني إلٍه نصَف وستضمُّ رومة، إىل فتذهب ويميضعام،
قيُرص كان حينما ة امِلنَصَّ عىل وتَْجِلس ، األقلِّ عىل الكاِبيتُول يف تمثاله قاعدة عىل يُْقَرأ كان
التي أرِسينُويه أختَها بينهم وتُبِْرص بالُفوُروم، األصفاد يف مقرَّنني املقهورين أعداءه يبرص
تَْفِتْن لم لو مصريَها يكون ذلك أن — ريب ال — فيه تفكِّر كانت ومما كثريًا، تَْمُقتُها كانت
ق تتحقَّ لم ولو رومة، يف َزْهِوها أحالُم وتَتَحقق الحريق، ووقَت الِحصار وقَت القويَّ عدوَّها
كانت فقد َعَجَب، وال عامني، يف االفتخار مع سعادتَها تُْظِهر أن واستطاعت غرامها، أحالُم
زوًجا يجد فهو امرأته، رشِف عىل قيرص ويحاِفظ منه، أغنى وكانت العاَلم، سيِد خليلَة
قيُرص ويدعوها مًعا، العيش عىل ويَحِملُهما مًعا، الجمهور أمام ويُْظِهرهما للمرصية صبيٍّا
من هم الذين الجمهوريني قدماءَ الفرعونيُّ سريُها ويَِغيظ التيرب، نهر عرب جميل منزٍل إىل

التاج. لُبِْس عىل قيَرص تحرِّض أنها ويُْزَعم ون، ِشيِرشُ ِطَراِز
سنتني البالغ ابنه يف صورتَه أبرص زارها ما إذا وهو كليوباترة، يُِحبُّ قيَرص أن بيد
بعودة لها ترويًحا تَِجُد كانت أن املحتمل ومن غريبًا، تشابًها لتشابههما العمر من
عرضه الذَي التاج قيُرص ويَْرفض فاتنًا، هذا الغد خصَم فتَُعدُّ الصاخبِة، أُْكتَاْفيُوَس ربيبه
لخليلته ذهبيٍّا تمثاًال الحني ذلك يف يَنِْصب قيرص ولكن الشيوخ، مجلس يف عليه أنطونيوس
كثريات، رشعياٍت أزواج ذا يكون أن له يُِحلُّ قانونًا يُِعدُّ قيَرص ولكن ِفينُوس، معبد يف
ُقِتَل حينما إمرباطورًة كليوباترَة املرصيِّ النَِّغيل ابنة لجعل ً مهيَّأ يَلُوح يشءٍ كل فكان

قيرص.
تَْهُرب، لم إنها حتى بمعجزٍة، إال ذلك َعَقبَت التي االضطرابات من تتفلَّت لم وهي
الثاني وزوجها أخوها ويتوارى أسابيع، بضعة بعد إال اإلسكندرية إىل تَُعْد لم إنها حتى
تجتذبهم الساحرُة هذه كانت لو كما رومة، سادُة بها ويتعقَّ النفسية، الساعة تلك يف
عشيقته لدى ُحْظوة نَيِْل يف ُجْهًدا يألو فال قيَرص بتقليد أنطونيوس ويكتفي مرص، إىل
يجب قيَرص ظلُّ عليه يستحوذ لكيال وهو مَرص، إىل يشءٌ َجذَبَه ما ذلك ولوال تلك، الشهرية

قيرص. والئم يف سنتني منذ ُحبٍّا قلبَه َشَغَفْت التي تلك ِقناٍع كلِّ من يجرِّد أن عليه
— امرأته لَغرْيَة املعرَّض الفاجُر الجنديِّ ابن الجنديُّ الشعبي — أنطونيوس وكان
إمرباطورية تَُراث يف رشيًكا وكان َفتَاءً، يفوقه كان ولكنه ناحية، كلِّ من قيَرص دون
ما عىل — إليه يَُخيَّل وكان يشء، كلِّ قبل خمرٍة ومعاقَر َلذٍَّة طالَب كان ولكنه العالم،
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يف باخوَس يكون أن ل فيفضِّ الوجه هذا عىل اإلسكندر وبني بينه َشبَه وجوُد — يحتمل
رومة. يف إمرباطوًرا يكون أن عىل أَفُسوَس3

وإنه طْرُسوس، يف ويكون دعوتَه، تَُلبِّي فال كمتهمة، أَفُسوس إىل كليوباترة ويدعو
أرجوانيٍّ رشاٍع ذات فاخرة سفينٍة بوجود يُنَبَّأ إذ العامِّ؛ ميدانها يف العدل إقامة ليَْقِصد
فة الضِّ إىل فيذهب يَتَِّزن، وال الَربََدان،4 نهر من الفوقانيِّ املجرى يف تَِسري ِفضية ومجاديَف
َوْضِع عىل — امِلْزَهر وصوت والزهر العطر بني — الَربِّ إىل نزولها حني امللكة ويساعد
حينما عمرها من والعرشين السابعة يف كليوباترة وكانت األرض، فوق الصغرية رجلها
يكن لم أنه كما عمره من األربعني يف أنطونيوُس يكن ولم الثالث، الرومانيَّ هذا واجهت
بمزاجه الرشقيِّ إىل أقرَب وكان وحكمًة، ُطُموًحا قيرص دون أنطونيوُس وكان أصَلَع،
َعَرِيضٍّ حادٍث غريَ تكن لم كليوباترة أن مع ملصريه، تقريٌر اللقاء بذلك له وكان وذوقه،

قيرص. حياة يف
وعىل نفسه، القرص ويف نفِسها، اإلسكندرية يف حياتها يف جديًدا فصًال امللكة وتَبَْدأ
الفصل ذلك وينطوي منه، تتخلَّص لم الذي الحدِّ وضمن أنفِسهم، البَالط رجال من مرأًى

سنني. عَرش ويدوم الكربى، املغامرة عىل
ُطومار ألِف مائتْي الروماني الخلُف هذا أعطاها وملا َخَلفه. قيرصيف عظمة تتجلَّ ولم
ليلة ليُْشِعَل ذلك ضعفْي َحَرَق الذي ذلك عينها يف يَْعِدل لم املكتبة لتجديد الربديِّ ورق من
الوقت من لديها كان ذلك ومع قيَرص، خافت مما أقلَّ خافتْه أنها ويلوح األوىل، غرامها
حد إىل تصنعه أن تستطيع كانت ما فيه وتقرِّر والحكومتني الرجلني بني فيه تقابل ما
وحَدها؛ عليها القرار هذا ف يَتََوقَّ وال للعاَلم، عاصمًة اإلسكندرية أو رومَة اتخاذ من ما
أُْكتافيوس، منافسه أخَت أُْكتاْفية ج ليتزوَّ شتاء أول بعد توارى الجديد عاشقها أن وذلك
تَْرُسم أن عليها فصار سياسيٍّا، زواًجا األمر دام ما ال، أو يعود هل كليوباترة تَْعِرف فال

حظريتها. إىل لَرتِْجَعه جديدة خطَّة
وتََضُع العذراء، الرومانية زوجه مع عسله شهر يف أنطونيوس عىل السأم ويستويل
هذه إليه وتَُزفُّ تعبريها، َوْفق الَقَمَر» واملِلَكَة الشمَس امللَك «تََضُع توءًما، كليوباترة

صولوق. أيا اآلن ومكانها إزمري، بقرب قديمة مدينة أفسوس: 3
«كودنوس». وباليونانية صو» «قره بالرتكية واسمه طرسوس، بقرب نهر الربدان: 4
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الرشق، غري يف بنرص عليه يَُمنُّ ال النجوم مجرى إن قائلٍة: ٍم منجِّ بنبوءِة وتُْخِربه البرشى،
الجافية؟ وأساريرها املستقيم أنفها مع الفاضلُة أكتافية تالزمه ولَِم ساحرة؟ أََوليست
بذلك يجنِّبها أن يََودُّ بأنه متذرًِّعا َغرْيَة، ماتت قد ُفوْلَفيه كانت حيث أثينة، يف ويرتُكها
وهو الطريق، منتصف يف به اللََّحاق إىل كليوباترة يدعو ثم الفرطانيني، ضدَّ حرب عناءَ
أن غري من أورشليم يُْعِطيَها أن استطاعته لعدم فنيقية من وجزءًا الجزر بعَض يَْمنَحها

هريودس. صديَقه يجرِّد
بعد نًرصا أكتافيوس ينال حني عىل الفرطانيون فيَْهِزُمه به، يُلِمُّ الحظِّ سوء أن غري
أن الطالع حسن ومن املرصية، تلك يرتك لم ما َمَدًدا إليه املنافُس هذا يُْرِسل ولن نٍرص،
شعٍب ضدَّ تَتَوجه بأن ُسْمَعتََها معه تسرتدُّ ما االتساع من الرومانية اإلمرباطورية كانت
كليوباترة أمام النرص َمْوِكب يُْعَرض حيث اإلسكندرية إىل ويُْرَجع األرمُن، ويُْغَلب آخر،
املرصية وامللكُة الرومانيُّ القائد ويبدو أيًضا. الرشعيَة أنطونيوَس زوجَة صارت التي
وتظهر الذهب، من عرش عىل اآلخر بجانب أحدهما ويَْجِلس واحدة ِفضية َدكٍَّة عىل
زيِّ عىل ويظهر أشِعَرتََها، وتنتحل إيزيس ِزيِّ عىل عمرها من والثالثني للخامسة ابنًة
عمرهما، من السادسة السنة يف أماَمهما وِسلينه ِفالدلفيا التوءمان ويظهر ديونيزوس،
بتلك يذكِّر الذي ون َقيَْرصُ يَْظَهر عمره، من العارشة يف جميٌل صبيٌّ بجانبهما ويَظَهر
اإلسكندر ألن وذلك مقدونية؛ أحذيًة األوالد ويَلبَس قيَرص، مع النيل فوق الزاهية السياحة

ِعْرِقهم. جدَّ ترك سنة، ثالثمائة منذ الربابرة أََحد هنالك ترك
يحتمل ما عىل — كليوباترة وتتأذَّى ذهبية، بسالسَل مقيَّدين الربابرة ويُْعَرضأرسى
ملوًكا الثالثة األوالد ويُنَْصب أمامها، يَْرَكُعوا أن غري من عبوس بوجٍه يَُحيُّونها حينما —

رومانية. لواليات
أكتافيوس ويتحدَّى القتال، دليَل ذلك ويَُعدُّ برومة، العالقات قطَع ذلك ويَْعِني
النرص تَمَّ ولو ُزِعم، كما اقرتفته خطأٍ عن ال كليوباترة، أمام أَكسيوم يف ويَْغِلبُه أنطونيوَس
َمِلَك النيل ولغدا عاصمتَه اإلسكندرية وصارت العاَلم مركَز مرص لصارت ألنطونيوَس
يفاوض أن أنطونيوس ويحاول هادئني، مرص إىل املغلوبون ويعود امللوك. ونهَر األنهار
إىل املرصية اململكة أشِعرة كليوباترة وتُرِسل هدايا، مع ابنَه إليه ويُْرِسل علنًا، قاهَره

أخرى. مرًة بَلِعبها تقوم أن وترى ا، رسٍّ أكتافيوس
ى، يَتََلهَّ أن يريد ال فهو أسالفه، من أكثَر رومانيٌّ هو الرابع الرومانيَّ هذا أن والواقع
بسالسَل مقيدًة أخذها يف يُفكِّر كان وإنما ، قيَرصَ خليلَة يَُحوَز أن الكرامة من يرى ال وهو
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وذلك — لقيَرص الحقيقيِّ االبن — ون لَقيَْرصُ مقٍت عن وذلك برومة، نرصه َمْوِكب ضمَن
فيجيء والَحبُّ الذهُب يُْعِوُزه وكان العالم، إمرباطوريَة منازعته إمكاِن من يُبِْرصه ِلَما
فريسَة يكون أن ويَرفض ، الفوقانيِّ النيل مجرى إىل الذهاب ويَْرفض عنهما، للبحث مَرص

ْحريَّة. السِّ نسائها أساليِب وفريسَة شمسها َحرِّ وفريسَة املسحورة الواحة
أنطونيوس ويَذُْكر الربِّ، إىل الرومانية الكتائَب وتُنِْزل مراسيَها، أكتافيوُس ُسُفُن وتُلِقي
رضيحها يف وتختبئ كليوباترة، إىل محتًرضا به ويُْؤتَى سيفه، عىل ويََقع ، رومانيٌّ أنه
ويُْرَوى أُْكتَاْفيوس. إىل الدامي سيُفه ويُْحَمل أنطونيوس، ويموت وماشطتُها، وابنتُها هي
ويدخل بُونِْبي. رأس أمام قيُرص صنع كما املنظر هذا عند دموًعا َسَكَب أُْكتَافيوس أن
لصديقه وإرضاءً األكرب لإلسكندر «احرتاًما الشعب، عن ويعفو اإلسكندريَة أكتافيوس
يكون بأن َووََعَده َقيْرصون إليه َجَلَب أن به قام عمٍل أوَل وكان أَِريُوس»، الفيلسوف

صديَقه.
فرتتمي أيام، بضعة بعد قرصها يف رسيرها عىل املستلقية املريضَة كليوباترَة ويزور
املطلُع البَالط موظفي أحُد ويتَِّهمها بكنوِزها، قائمًة إليه وتَُسلِّم دخوله عند قدميْه عىل
حسن من ويَُرسُّ مهذَّبًا ويَبُْدو أُكتافيوس ويضحك منها، قسًما أخفت بأنها الحقيقة عىل
ِخداعها، ك َرشَ يف سيقع الرجَل هذا أن بَيَْد رومة، إىل أسريًة بها يَأِْتَي أن الستطاعته صحتها
إليه، سعت ما ويَْحبَط وقت، كلِّ يف الغالب إىل تنحاز دامت ما األخرية للمرة َحظََّها وتُجرِّب
نرصه متمثًِّال نازًال صاعًدا القَرص يَُجوُب هو وفيما املراقبة، عدم من تمكُِّنها مع ولكن
موتًة فتموت يحتمل، ما عىل َحيٍَّة ِبَلْدَغِة واحٍد سقٍف تحت نفَسها أسريتُه تَْقتُُل إذ اآلتي؛
أُكتافيوس، فيَْقتُلُه خاضًغا أُكتافيوس أمام قيرصوُن ويَْمثُل قيَرص، وبخليلة بمِلكة خليقًة

قيَرص. وَدِم اإلسكندر ِعْرِق عىل واحدة دقيقة يف يَْقِيض وهكذا
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الشيوخ جميع عىل رومة وتَْحُظر تاريخه، يف تبجيٍل أعظَم الرومانيِّ العهد يف النيل ينال
معه يجب كان ما اإلغراء ِعَظم من البلُد هذا ويَبْلُغ مَرص، أرَض يََطئُوا أن والفرسان
يف الفريد الَحْظِر ذلك يف العامُل وكان اإلمرباطورية، موظفي كبار عىل دخولُه يَُحرََّم أن
ذلك ويف الكبري، النِّْرب ذلك سيَد بدا ما إذا العاَلم سيُد بأنه يَْشُعر الرومانيَّ أن هو بابه
عرفانًا العالم شعوِب أكثر إنهم فيقول: املرصيني عىل الثناء أكاليَل ديودرس يَْعِقد الحني

بالجميل.
ويكافح سنٍة، سبعمائة كذلك وتظلُّ كليوباترة، موت بعد رومانيًة واليًة مُرص وتصبح
صفات من صفاتهم وتَْقُرب مكان، كلِّ يف يَْفَعلون كما هنالك يونانيٍّ يشءٍ كلَّ الروماُن
النظام بروح كالفراعنة ويَتَِّصفون ، األقلِّ عىل األوامر من عنهم يَْصُدر فيما الفراعنة

والبناء. واإلدارة والتنظيم
عىل ويقاَس يالَحظ أن يُْمِكن الذي النهر هذا أمَر النيل، أمر يُدِركون الروماُن وكان
فيزيد وبراعتهم فاف الضِّ سكان ذكاء عىل فائدتُه تتوقف عنٌرص العنارص ومن الدوام،
تُْحَفر أن يالئمهم كان ومما الحارض. الوقت أمريكيِّي من املرصيني يُدني ما الِخَالل من
وحساباٌت. تقاريُر تُنَظَّم وأن الفيضان، لوصول عالماٌت وتُوَضَع أسداٌد َ وتنشأ قنواٌت
عامله إىل أحُدهم فيكتب النهر ارتفاع قياس عىل الكتائب رجال يَْحِملون األباطرة وكان
القائد، تقرير َوْفَق ذراًعا عرشَة خمَس سبتمرب من العرشين اليوم يف النيل «بََلَغ بمَرص:



النيل

أُرسل الذي الكتاُب هذا ويَنِمُّ أحد.» من تَْعِرُفه ال عندما مني ذلك تَْعِرف بأن سعيًدا وُكْن
، اإلمرباطوريِّ بالزَّْهو املمزوجتنْي وغلظته الرومانيِّ ِة ِدقَّ عىل اإلسكندرية إىل رومة من
هذا يف يَتََجىلَّ تعارٍض من العسكرية واإلدارة املدنية اإلدارة بني ما الكتاب هذا من ويظهر

الوقت.
ولًدا عَرش ستَة مع ِلْحيَاِنيٍّا رجًال لنا ر يصوِّ الذي النيل تمثال يَْرِجع الزمن ذلك وإىل
ذلك أمام الواقعيني أولئك لدى العملية الروح عىل يدلُّ كما ،١٦ ال الفيضان أذرع إىل رمًزا

العجيب. النهر
فإذا الحبوب، من إيطالية إليه تحتاج ما نصَف فينِْتج ذهٍب، نهَر النهر ذلك ويَْغُدو
الرومان وكان فيها. شعبيٌّ مهَرجان أُِقيَم يونيو شهر يف إليها املرصي األسطول َوَصَل ما
الجداوَل لرَيُْقبُوا هنالك «بَنَّائني» يُْسِكنون وكانوا َغرْيٍَة، عن البلد ذلك بحماية يُْعنَْوَن
النيل ُشَعب بعض من املرور ليُْمِكن الَقنََوات بني ما ويَِصلُوا الِغْريَن ويَْرَفُعوا الصغرية
إنشاء شهوة قضاء عىل قدرتهم لعدم الصحراء يف طرًقا َعبَُّدوا وقد بعض، إىل السبع
السفن لَسرْيِ صالحًة فيجعلها السويسيَة ِنَخلو قناَة تراجاُن ع ويوسِّ بمرص. كاملًة الطرق
مديٍر كلُّ ويَْلَجأ إنتاجها، زيادة يف ويُْسَعى دوًما، الحقوِل َمْسُح ُد ويَُجدَّ الكبرية، التجارية
مقداًرا به ا خاصٍّ ُمْلًكا ُعدَّت الوالية تلك ألن وذلك إلمرباطوره؛ إرضاءً الَقْرسية الزراعة إىل

نَُموذجية. واليًة إليها يُنَْظر فصار فمقداًرا
الُحْظَوة ذوي ملكافأة اإلمرباطور به يستعني ُصنُْدوًقا تَُعدُّ نفسه الوقت مرصيف وكانت
غريُ النيل ِضفاَف يَُزْر لم ذلك ومع مرٍة، غريَ التاج ِوراثة تقرِّر مَرص حيازُة وكانت لديه.
الشعب عن يتساءلوا أن غري من ِخْصبها عىل يعتمدون كانوا واألباطرُة األباطرة. من قليٍل

سبيلهم. يف امَلَشاقِّ يقيضرضوَب الذي
يصنعون، والبطاملة اإلسكندر كان كما املقدس الثَّْوَر يَدِفنُون ال عادوا الرومان ولكن
يَْرُقبُون أخذوا الرومان ولكن بآلهتهم، الَحْلف يف للمرصيني يأذنون ال عادوا الرومان ولكن
الطراز عىل معابَد بإنشاءِ لهؤالء َسَمُحوا ما فإذا دخلهم، نصَف يأخذون فصاروا ان الُكهَّ
أن يستطيعون أنهم يعتقدون وكانوا الفراعنة، خلفاءُ أنهم عىل فيها ُعِرُضوا املرصيِّ
الرومان من السيَّاح وكان بربيطانية. ْرويد الدَّ يف يَْحُكمون كما الشعوب أقدم يف يحكموا
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أسوان. خزان

هو بما املعابد هذه يف ويَْسَخُرون القديمة املعابد أبواب يف الشعبيَة رومة أغانَي يُنِْشدون
يُبْتَدَع قيرص، ُهوُروُس فيُبْتَدَع مَرص آلهَة امُلوَضُة1 وتَْشَمل واإلبيس، الِهَرَرة من مقدٌَّس
يوم ذاَت لنفسها املرصية اآللهة وتنتقم ، شوكيٍّ وتاٍج صقريٍّ رأٍس ذو رومانيٌّ محارٌب
إبيس الثَّْور إىل الحلوى من قطعًة ِجْرَماِنيُكوس األمريُ َمدَّ فلما ذلك، االحرتام عدم بسبب
الطفيف الحادُث هذا ويُْسِفر كان، حيث الرومانيُّ هذا َوَوَقَف املقدَّس الحيوان هذا انثنى

تََوتُّر. من يساورها كان ما درجة عىل ذلك فيَُدلُّ مَرص يف كبري َهيََجاٍن عن
املرصيني نََعَت الذي هاِدْريان عن مَرص زاروا الذين القليلون األباطرُة يختلف ولم
اإلسكندريني أغاني تجاه انتقاًما الدماءَ َكَراَكالَّ ويَْسِفك والثَّْلب، والكسل والرشِّ ة بالِخفَّ
املاء وببقر بالحبِّ يُِمدُّهم البلُد ذلك وكان الِغَالظ، باألجالف املرصيني ويَْدُعو امُلِهينة،
أُوِرْليُوس ومركوس باصطراعها. ى يَتََلهَّ امليدان يف ع امُلتََجمِّ الُجمهور كان التي والتماسيح

.Fashion, mode 1
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أقدام عند العلميِّ اإلسكندرية َمْجَمع يف فجلس ليتعلَّم مَرص إىل ذهب الذي هو وحَده
: الشعريِّ بقوله النيل َد وَمجَّ بمَرص، موظًَّفا كان الذي لوسياَن وناقش العلماء أكابر

مفتَِقرٍة غريُ هي ِسَلِعها، غري عن راغبٌة أرٌض تلك َخرْيَاِتها، عن راضيٌة أرٌض تلك
ثقتها. محلَّ النيُل دام ما ُجوِبيِرت إىل

عالية، فنيًة مدرسًة العرص ذلك يف ما أهمَّ كان الذي امَلْجَمع ذلك من الروماُن وجعل
النقود. من قطعًة إليها أدخلَت ما إذا هديًة لك تُْخِرُج بَيَّاَعٍة آلٍة أوَل فيها هاروُن فاخرتع
االختزاَل وابتَدَع ِمْدفع، وأوَل بخارية، آلٍة وأوَل بنفسها، تسري َعَربٍَة أوَل فيها آخرون وأنشأ
هو الذي بطليموس الجغرايفُّ العاِلم ويظهر فيها، موهوٌب عاِلٌم الكاتب سيارُة هو الذي
الباحثني أكابِر بقيُة هو والذي النيل، منابع لِرسِّ مكتشًفا فُعدَّ اإلسكندرية يف نَبََغ من آخُر

األغارقة. قبضَة املدينة وتلك البلد ذلك كان ما هنالك، عاشوا الذين
والعاطفة العقل بني الجامعة العاصمة تلك يف قرون ثالثة مدَة سادًة األغارقة وظلَّ
وكان الطريفة. جرائمهم وعىل وإرسافهم أُبََّهِتِهْم وعىل البطاملة عىل يَأَْسُفون فصاروا
لدى خياٍل وعدِم ُفتُوٍر من يََرْونَه ما وتجاه ، العسكريِّ النظام تجاه يَُقطِّبون األغارقة
تطاق، ال نظافٍة عىل فيحملونها بأرقاٍم املنازل جميَع يَُميُِّزون الذين الرومان الحكَّام
استنشاق من بها يَتََمكَّنون كافية ثروٍة َفْرِز غري يف واحد، أمٍر غري يف يرغبون ال والذين
نفقاِتها فيحتملون فخريٌة وظائُف األثناء تلك يف األغارقة عىل وتُْفَرض ًدا، ُمَجدَّ رومَة هواءِ
وكان . الربويسَّ الهواءَ ليُِطيُقوا هؤالءِ القديمة القرون ِّيُّو ِفيَن كان وما أجلها، من ويفتقرون
لم املرصيني أن ذلك وبيان ذلك، مع هنالك محتََقرين الحقيقيون البلد ذلك أصحاُب
باملرصيني، يَثُِقون كانوا ناحيتهم من البطاملَة هؤالء وأن ، َقطُّ الفاتحني من البطاملَة وا يَُعدُّ
تحولت القروُن تتابعت فلما املغلوبني، األعداء من املرصينَي يَْحُسبُون كانوا الرومان وأن
وجدتَها والتقارير الرسائل من كثرٍي إىل نظرَت وإذا بَْغَضاءَ، إىل حقٍد من املغلوب مشاعُر

إنسانًا.» ليس املرصيَّ «أن عىل تَنُصُّ
فإن باليونانيات زواج كلَّ زمٍن لطويِل موظفيهم عىل َحَظُروا قد الرومان كان وإذا
املرصيِّ عىل محرََّمنْي كانا — أيًضا الرومانيِّ الجيش إىل االنتساب وحقَّ — الوطنيِّ حقَّ
ترتكهم الذين األوالَد يَْجَمُعوا أن ولألغارقة للرومان يَِحقُّ وكان الثالث، القرن يف حتى
إنقاذ عىل يجرؤ الذي املرصيُّ يعاَقُب وكان لهم، عبيًدا يَُربُّوهم وأن الرُُّدوم عىل أُمهاتُهم

جوًعا! املوت من رومانيٍّ ولٍد
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منذ هنالك التجارة أموُر وتََحولت قرون، يف رومة إىل لتا الدِّ من ذهٍب سيُل ويجري
مبادلِة محل هي والتي العالم، يف تجاريٍّ ميناء أكرب هي التي — اإلسكندرية صارت
يَْحسبون الرومان تجاُر فصار الرومانية، اإلمرباطورية من جزءًا — بأجمعها الرشق سلِع
الهند من الثمينة والحجارة األبازيَر سفنُهم فتَْجِلب يَحسبون، اليونان تجاُر كان ما غري
للرومان وثيابًا وخيَلها سورية خمَر مَرص إىل وتُْدِخل الصني، من الحريرية النسائَج وتجلب
حتى بذلك وتأتي الخصوص، عىل وَحبٍّا ونُُسًجا، وبرديٍّا زجاًجا منها وتُْصِدر وجنوِدهم
انحطاط دون ليَُحول عربية دولٍة قياَم قاوم قد أغسطُس يكون أن املحتمل ومن الرين.

اإلسكندرية.
ح وترتجَّ اإلنكليز، وصول قبل مثلُه يَُرى ال ما م التضخُّ من والسفاتج2 الودائع وتَبْلُغ
بآثاِر لإلعجاب الرومان من ُسيَّاٌح األوىل للمرة ويأتي املائة، يف و٢٤ ١٦ بني النقود فوائد

األجور. يف مغاالًة ليليٌة نَُزٌه وتُنَظَّم النيل، ُشَعِب يف ياحة للسِّ سفن ز وتَُجهَّ مَرص،
الفالح ويُْحَمل الفالح، هو فارغة، األهراء لظلَّت لواله الذي هو بؤًسا الناس وأكثُر
أن عليه يَِجُب واآلن يونانية. كلمة يتعلَّم أن غري من قروٍن ثالثِة مدَة اإلغريقية عىل
الجباية أموُر وكانت القوة. بالغِة غريزٍة من عليه فطر بما ذلك ويقاوم التينيٍّا، يصبح
مقدار يقرر ِطيربيوس وكان أحد، منها يَتََفلَّت فلم الفراعنة عهد يف كما تَِسريُ اإلمرباطورية
يكلفون واملديرون الحكام وكان القادم، العام يف تدفعها أن مرص عىل يجب التي الرضيبة
الفالح أن الطلب مذكرات من ونعلم ألنفسهم، املائة يف معلوًما فيأخذون ذلك بتحصيل
الفرعوني، العهد يف كما املائة يف عرشٍة من بدًال ديونه عن فائدًة املائة يف تسعًة يدفع كان
يؤخذ وكان أيًضا، العجوز أمه وثياب وحماره، جمله يحجزون كانوا الرومان جنود وأن
وكان باخوس، باسم كرمٍة كل عن إضافيٌة رضيبٌة تؤخذ وكانت موميا، كل عن رسٌم

للشعب. اعتصاًرا الجميلة األسماء ابتداع فن يف أساتذًة الدور ذلك يف النعمة حديثو
الترصيح عىل الفالح إكراه املشهور الروماني القرطايس النظام مقتضيات ومن
عىل يحمل الفالح وكان السوق، إىل بها يأتي أن يود التي العجول بعدد القرية لعمدة
جيدة، حال يف منها القديم وحفظ جديدٍة جداول إلنشاء األرض من معني مقدار حفر
الرومانية السلطة من يبتاع فكان املرصي الغني وأما الدوام، عىل هنالك موجوٌد فالكاتب

املالية. الحوالة وهي السفتجة، جمع السفاتج: 2
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العهد يف مرص سكان ويبلغ يشاء، كما الفالح عىل ليجور قريًة يكرتي أو كاهن وظيفة
يف تسعني الفالحون ويؤلف ذلك؟ جميع من الفالح نفع وما ماليني، سبعة اإلمرباطوري
والهالك بالعمل عليهم املحكوم الفالحني هؤالء لدى يكن لم ذلك ومع األهلني، من املائة

الحارض. الوقت يف عليه هم مما أعىل حاٍل إىل ارتقاؤهم به يحتمل ما
النيل ضفة إىل موتاه نقل يف الفالح حق واحد: أمٍر غري الرضائب من يستثن ولم

املوت! حق له الرومان ترك فقد الغرب، يف ليدفنهم اليرسى
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مجرى نحو ه يَتََوجَّ ثم السالح، بقوة قرون سبعة مَرص والرومان واألغارقة الفرس َمَلَك
واألقواس، هام والسِّ والدروع السيوف من ُعْزٌل أناٌس — األوىل للمرِة — الفوقانيِّ النيل
أجًرا يسألونه ال وهم لع، السِّ من شيئًا الفالح بيع يف رغبٍة غري ومن ُزَمٍر شكِل عىل وذلك
وكانت األقل، عىل تقريبًا الجديد املذهب أو الجديد، الدين عىل أجًرا إليه، يَْجلُبُون ما عىل
تركوا الناس أولئك جاء فلما اآللهة، وتَدَُع الحبوب عن مَرص يف تَبَْحث األخرى الشعوب
القرن منذ للنصارى ً ملجأ تكون مُرص َفِتئَت وما جديد، بإلٍه وأَتَْوَها مرص يف الحبوب

الثاني.
ضوضاءِ من لالنتقال فيه ُخْطَوٌة تكفي بلًدا يَِرُدون وكانوا تجتذبهم، الصحراء وكانت
عزلة سوى تشابه ال التي الكربى العزلة تلك إىل والرمل الشمس ومن الُعْزَلة، إىل الحياة
ما مكاٍن يف تَِجْد لم عرصيٍّ ُفنُْدٍق يف الغرفة َعَدْوَت وإذا الجليد. وحقل والبحر الصحراء
أن يوحنا والقديِس يسوَع عىل كان وما مرص، صحارى يف الناسك عيش من أسهل هو
هنا، الطريق طرف عىل األولون الحقيقيون النصارى َوَجَده فلسطني خارَج عنه يبحثا
عن فيها للبحث الكربى النيل واحة من َدْوًما قريبني لكانوا واحاٍت إىل هجرتهم لوال وهم
ُهوا تََوجَّ اد الزُّهَّ وجميُع الدلتا، يف َظلَّ زاهًدا ترى ال أنك إىل وهذا للحياة، رضوريٍّ َحدٍّ أدنى
َرِغبُوا قد الكثريين ترى أنك إىل وهذا الخصوص، عىل األعىل النيل إىل ، الغربيِّ الَجنوب إىل

َولِيَديِْن. وعيىس موىس فيه عاش الذي البلد هواء استنشاق يف
يبقى وال إليها، يلجأ يٍَّة بَرِّ من جزءٍ يف الزمن تقلُّبات من التَِّعُب الرجُل ف ويَتََرصَّ
ثم اثنني اثنني البَُداءَة يف يَتََجمعون وهم طويًال، زمنًا هجرتهم يف منعزلني األطهار أولئك
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أن ذلك بعد يمكن فال الكهف، مقام يْر الدَّ ويقوم راهبًا، الناسك ويصبح ُزَمًرا، عون يتجمَّ
تماًما. به يَتَِّحَد وأن هللا إىل أمَره الرجُل يَدََع

— عليه محكوٌم هللا عن يَبَْحَث الذي أن عىل الثالث القرن يف أنطوان القديس ويَُدلُّنَا
يََودُّ كان الذي العالم هذا منازعات يف نهائيٍّا ل وبالتدخُّ زمرٍة بتأليف — ملقاصده خالًفا
عمره من العرشين بََلَغ فلما طيبة، ِجوار يف لَغِنيٍّ ابنًا القديس ذلك وكان منه، الِفرار
الذي املكان يف لَشَهَواِته َخنًْقا الصحراء يف فانزوى ُروحه، نجاَة طالبًا ماله جميَع ترك
وقت حلَّ ما فإذا سنة، آالف بضعة منذ فيه والظِّباء األسوَد يصطادون الفراعنة كان
بأنه فيَْشُعر ِسِنيه من والثالثني الخامسة ويَبْلُغ َفافة، الشَّ نسائهم ثياُب بََهَرتهم املساء
عرشين يف كاملة بُعْزلٍة يَتَمتع حيث الواحات إِحدى يف َخِرٍب بِحْصٍن ويُقيم نفسه َقَهَر
الباحثني ومن الخري، محبِّي من ِضَعاٌف رجاٌل عليه يُِرصُّ الحني ذلك ويف يظهر، كما سنًة
عمره من السبعني يف أصبح الذي الزاهد هذا فينشئ معلَِّمهم، يكون بأن لهم، ُقْدَوٍة عن
التاريخ. يف راهب أوَل فكان — َديْر أوَل — الرَّبِّ مع وحيًدا عاًما خمسني عاش والذي

من دور يف اإلسكندرية إىل ويسافر ، والنبيِّ لإليمان ناًرصا للصحراء أبًا يصري إذَْن،
من أُْخِرَجت ما إذا األسماك «تَموت ألصحابه: يقول ثم النصارى، لقلوب تَثِْبيتًا االضطهاد
وهكذا برسعة.» جبالنا إىل فلنرجع ، امِلْرصِ يف صاروا ما إذا نشاٍط كلَّ الرهبان ويَْفِقُد املاء،
ما قيمُة وما العاصمة، يف مما أسهُل الصحراء يف النُّْسَك بأن النشيط الشائُب هذا يعرتف
أَْجِل من اآلن بعد َ ليَُصيلِّ وضيٍع َطَلٍب من عليه يَْعِرَضه أن قسطنطني اإلمرباطوَر يمكن
أن سجيته مظاهر أروع ومن القديمة؟! رومة أجِل من ال الجديدة، رومة أَْجِل من ِبَزنْطة،
املائَة مجاوًزا ديره يف مات عندما املزاج َطيَِّب جميًال وكان املطاِلب، هذه فوق يَْسُمو كان

العمر. من
بعد — فهو ضمريه، لنداء انقياًدا أكثَر املرصيُّ بُولُُس َسَلُفه كان أن املحتمل ومن
الذي قميصه غريَ وفاته حني يَْرتُك لم — الصحراء يف يَنْبُوٍع بجانب عاًما تسعني عاش أن
يف وهو الكربى، األعياد سوى يف ليَْلبَسه األخريُ هذا كان وما أنطوان، للقديس به أوىص

إرثًا. إليهم املنتقلَة ُدُروَعُهم يَْلبَُسون كانوا الذين الرومان كفرسان هذا
كان كما بينهما يَْفِصالن للحياة مبدأيْن يَُمثِّالن كانا الشخصني ذينك أن والحقُّ
لم ذلك فإن بينهما للتوفيق َق ُوفِّ قد أنطوان القديس كان وإذا الفالح. عن فرعوُن يُْفَصل
عوا تجمَّ قد الخامس والقرن الرابع القرن يف كانوا الذين الرهبان ألوف لدى ممكنًا يكن
ُمُدنًا أقاموا إنهم حتى األرشار، تجاه أنفسهم عن للدفاع النيل طول عىل نة ُمَحصَّ أديار يف
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من مؤلٌَّف َدبٍْر جمُع الحارض السويس مكان من بالقرب يُوَجد كان إنه حتى حقيقيًة،
وكانت الرَّب، َحْمِد أناشيَد املساء يف ويَُرتِّل املاَل ويَْكِسُب األرض يَْحُرث راهب آالف عرشة
يف يجتمع وكان الالِنْسِوي، املنظر ذلك ليُشاِهْدَن اإلسكندرية من يأتني والخليالت املمثِّالت

سنويٍّا. مؤتمًرا فيؤلِّفون راهٍب ألَف خمسون الخامس القرن
ينتحل أن املحتمل من وليس الفالحني، من كانوا أولئك من األلوَف أن والواقع
الفالحون عانى وقد أجدادهم. حقول زرع عىل استمرارهم مع الفالحني مالينُي الرهبانية
السلطان من سنة سبعمائة ومدَة الفراعنة، عهد من سنة آالف ثالثِة َة ُمدَّ امَلكاِره من طائفًة
النيل ِضفاف عىل املضطهدين للعبيد اإليمان أقوياء من أناٌس يقول األوىل وللمرة ، األجنبيِّ
عىل يُحاَكم اآلخرة الحياة يف اإلنسان إن لهم يقولون ُمبَْهٍم، فكٍر غريُ عنه لديهم ليس ما

رضيحه. أُبََّهة عىل ال قلبه، طهارة عىل سالمته فتتوقَّف آخَر مقياس
إلغريقيَّة كارًها الفالح وكان مرٍة، ألول الفالح بلغِة السارَُّة ى البُْرشَ هذه وتُْعَلن
وأولئك هؤالء إن أو كاِبيتُولِينُوس، جوبيرت ُعبَّاد ولَالتينيِة الجديدة األفالطونية أنصار
وكان املقدسة، بلغتهم القديمة مَرص ان ُكهَّ مثَل غرباءَ — األقلِّ عىل — له يَبُْدون كانوا
يغتذون — كالفالح — وكانوا األولني، النصارى من والقديسني املهاجرين سَمَة الفقر
الالتينية، بالحروف يَْرُسُمونها فصاروا الفالح لغَة َعَرُفوا وقد والبصل، الفول من بحفنٍة
امِلنطقة تلك يف كثريًا ليُوِغلُوا والرومان األغارقُة كان وما املدن. من بعيدين استقروا وقد
ليس مصرٍي عىل يَْصِربُوا أن املكروبني فريَق الحماسة ذوي من أناٌس يَُعلِّم حيث الطِّيِبيَِّة
آخَر مكان أيِّ يف مما بأرسَع النيل وادَي الجديُد املذهب ويكتسح بالحقيقة، ٍت موقَّ غريَ

العاَلم. من
ثالثة منذ َوَقَعْت كالتي ثورًة يُْشِعلوا أن الفقراءَ ويُْمِكن ُعْزًال، إيِزيس كهنُة ويَْظَهر
األغارقة ويَُعدُّ ، األجنبيِّ ِضدَّ الجموع هون فيَُوجِّ برباعٍة األمر يف فون ويترصَّ سنة، آالف
الدور أتباع ِقبَِل من بل — النصارى قبل من ال — األوىل للمرة األصنام َعبََدِة من والرومان

بمَرص. القديم
وحَده، واللغات الشعوب اختالُط ال األديان، اختالط هي الحني ذلك بعد ما وظاهرُة
كان أنه تََر — ساعة نصف يف حولها يطاف التي — الصغريِة ِبَالق جزيرة إىل واذَْهْب
حاتِْشبست امللكة معبُد وينقلب وإيِزيس، يسوَع بشعائِر يوٍم كلِّ من واحد وقت يف يُقام

. نرصانيٍّ َديٍْر إىل ثم يونانيٍّ َمَصحٍّ إىل املأتميُّ
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هرم.

يوًما خمسني كلِّ يف تحتفل كانت يهوديًة ُزْمَرًة تََر مريوط بحرية شواطئ إىل واذهب
تََر الَكْرنَك معبد إىل واذهب (البوذية)، البُدَّهية َلتَْها َحوَّ لإلسكندر أُسطورٍة من ُمْشتَقٍّ بعيد
ُهوُروس، خليفة من أَبُولون القديَس بأدفو الُجُدُد النصارى ويَْجَعل كنيسًة، استُْعِمل أنه
— منها ليَْحِذَفه اإلسكندر فجاء منها، أسالَفه إخناتون َحذََف التي — الُجُدر عىل وتَْظَهر
فوق الحياة ِمفتاح َمَقاَم التاُج فقام جديد بأسلوٍب ُدوا ُمجِّ الَهَوِس ذوي من أناٍس وجوُه

رءوسهم.
ماءَ يَْرَفع أن الجديد الرَّبَّ يسألون كانوا الذين الرهبان هؤالء إىل الفالُح ويستمع
ليس الهالة ذا اإللَه يسوَع إن يقولون كانوا الذين الرهباَن هؤالء الفالُح ويَْسَمع النيل،
ومما عنقه، عىل يحملها التي التميمة عنه ينزع أن عليه ليس وإنه ل، امُلَحوَّ أُوِزيِرس غريَ
قيمة وال ذلك، فكان األبد»، إىل الرب بيت هذا «سيظل الجدر: عىل الثاني رمسيس كتب

ذلك. يف لالسم
الرهبان فوق ويَبُْدو ين، مبَرشِّ إىل املتعصبون ل ويَتََحوَّ تنظيٌم، األوىل الحماسة ويعقب
جميع بأن القول عىل يَجُرءون الناس فهؤالء َعَجَب، وال وجههم، يف رومة فتَِقُف أساقفٌة
إن حتى رومة، سبيل يف السالح َحْمَل الناس ألوف فريفض هللا أمام متساويٌة الشعوب
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اإلمرباطوُر ويكرتث أبوابه، خارَج اإلمرباطور رسول َطْرد عىل يُْقِدم نَة امُلَحصَّ األديار أحد
آلهة إىل القرابني بتقديم ويأمر مىض، فيما احتقاره محلَّ كان الذي هابي للثَّْور َفْوِره من
ُصِلَب إنه قيل الذي األطوار الشاذِّ اليهوديِّ ذلك بسبب َغمٍّ من يَُساِوره ِلَما وذلك مَرص،
بمقت — اليهود معابَد هدَّموا أن بعد — الرومان يبدأ أخرى جهٍة ومن الرومان. رايِة أمام

صدَقهم. يَُقدِّرون َفِتئُوا ما الذين اليهود هؤالء
عن األغارقة من أغنياءُ ويتنزل النصارى، جموع عزائَم االضطهاُد يَُشدُّ ذلك ومع
عَرش ثالثَة البحر وراء ما إىل فأرسلت كبرية إصداٍر بأعماِل قامت التي للكنيسة أموالهم
ولم املايض، يف كالبطاملة غنيٍّا صار أن اإلسكندرية بطرك يلبث ولم بها. ا خاصٍّ مركبًا
َهَجَرْت التي الجمال الباهرُة أُْفُروِزيُن هؤالء ومن متهوِّسني، ظهوَر يََرْوَن الناس ينفكَّ
يف عاًما وثالثني ثمانيًة فتقَيض ُحَجرْيَة يف لتعيش — العاصمة يف افتضاٍح عن — زوجها
ِتيُطس السم وحامٌل أُوِريلُيوس مَلْرُكس صديٌق شابٌّ رومانيٌّ رشيٌف هؤالء ومن الصالة،
القصرية الثياب لُبِْس عىل يَْحِمل فصار كليمان اسم وانتحل النرصانية اعتنق قد فالْفيُوس
النسائج وعىل األرَض، تَْكنُس التي السابغة1 الذُّيول عىل يَْحِمل كما الرَُّكب منها تبدو التي

االستقبال. ُغَرف حديِث محلَّ فيَْغُدو الرقيقة والجوارب افة فَّ الشَّ
ويَْظَهر ُعنًْفا، مضطهديهم مَرص نصارى فيفوق الرابع القرن يف بالنرصانية ويُْعَرتَف
والتماثيَل والكتاباِت املعابَد به يَْهِدُمون ما التعصب من بََلُغوا أناٌس النصارى هؤالء من
أنهم يُْزَعم من ويُقتَل السنني، ألوف يف أجنبيٍّ شعب أيُّ َها يََمسَّ لم التي الجدارية والصوَر
ِهيبَاتْية، الجامعة، يف الفلك علم ومعلِّمة الحسناءُ أفالطوَن تلميذُة وتُقطَّع باملئات، وثنيون
صاعقٌة تَنِزل أن غري من ابْيوم الرسِّ معبُد نُِهَب ا وَلمَّ للشيطان. كصنيعٍة وتُحَرق إِْربًا إِْربًا

القديم. العالم وجوه ألحد خاتمًة ذلك كان امني الَهدَّ عىل
يأتي: بما — أْسِكليبْيُوس — املتأخرين اإلسكندرية حكماء أحُد ويَتَنَبَّأ

وستكون بلُدنا؛ وسيُْهَجر املرصيني، ِديانة أحٌد فيه يَْعِرف ال الذي الوقت يقرتب
سوى مذهبِك من يَبَْقى لن مُرص! فيا عليه. شهوًدا — فقط — واملوتى القبور
الحجر عىل املنقوش الكالم غريُ يبقى ولن األعقاب، من أحٌد بها يؤِمن ال أساطريَ

اآللهة. قدماء عن يَُحدِّث والذي

الطويلة. الوافية الذيول السابغة: الذيول 1
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الربُّ يَبُْدو واآلن َفِرحني. الجديد الديَن الفالحون ويعتنق الُجْدران، عىل الفراعنة يُحطَّم
يَتْلُوَن الرهبان أََخذَ منذ ُسَعَداء وهم املرصية، يتكلَّم ألنه وذلك آبائهم؛ إىل مما إليهم أقرَب
كان وما الجليلُة، الهريوغليفيُة ان الُكهَّ لغة عليها تَْقِض لم التي بلهجتهم اإلنجيَل عليهم
أتاهم وقد القراءة، يجهلون داموا ما اليونانية بالحروف لغتهم كتابَة يََرْوا أن ليُْزِعَجُهم

فؤاَدهم. فهزَّ بعيٍد من نداءٌ
النصارى وكان النرصانية، به تعاِرض ما القوة من تَْمِلك ال عادت رومة أن والواقع
ينطوي ِلَما أعدائهم ديَن باعتناقهم خطأٍ أعظَم الروماُن ويقرتف شيبًا. والروماُن ُشبَّانًا
سيوفهم وتسليِم سالحهم نَْزِع من إليه يؤدِّي ِلَما أنفسهم، بهالك الُحكم من ذلك عليه
ما الورثُة ينتحل أن — زماننا يف حتى — املألوف من أن بَيَْد قاتلوهم، الذين أولئك إىل
امُلَسلَّح. رومة أُْسُقَف اإلمرباطوُر ويصبح عمل، ووسائِل سياسية من طويًال زمنًا كافحوه
هم الذين — الربابرُة هؤالء ويغادر املبدأين، ذينك بني العالم فتح إىل الربابرة ويسري
ثياَب الِجرمان هؤالء ويرتدي البَلُّوِط، غاباِت — الحيوان جلود البيس من وحشيٌة قبائل
ِضفاف عىل أنفَسهم فيَْفِرضون الخاصِّ لحسابهم مغامراٍت عن بحٍث مع الرومان مرتزقة
«اعتنقوا الذين الهياطلة،1 عن قوًال بأْدُفو مأتميٍة كتابٍة يف وتجُد والنار، بالحديد النيل
ويهوُد األملان، علماء أحُد حديثًا إليه ذهب كما مكان»، كلِّ يف ُدَخَالء فصاروا النرصانية
حسناء امرأًة أن َحَدَث ومما هؤالء. إليهم يَتََعرَّض لم الذين هم وحَدهم وِبَالق الفيوِم
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ملَرص وتَنَبَّأَت الِونَْدال هؤالء رافقْت — مىض فيما أمًة كانت وقد — الرين ِضفاف من
الجرمان! سلطان تحت زاهر بمستقبٍل

الرومان كتائُب صارت التي العشائر هذه أحِذية تحت والَقنََوات األسداد وتتداعى
فمقداًرا، مقداًرا يَِقلُّ الذََّهب وأخذ تَُدور، ال الناعورُة وعادت َوْقِفها، عن عاجزًة املرهوبُة
يتطلب 2 أُوْسِتيَا إىل نقلُه وأصبح وعام، عاٍم بني يَنُقص الَحبُّ وبدأ يزيد، العبيد عدد وصار
السهول ويف الخصيبة لتا الدِّ يف كبرية أَُرسٍ بضع ف ويترصَّ السفن، من يَِجُب كان ما ربَع
ويفرُّ أعدائها، َقنََواِت وتسدُّ منافسيها َحبِّ مراكَب فتَِقُف الصحراء حدِّ عند الواقعة الُخْرضِ
هؤالء ويَْقَطع تَْفِرضها، التي امُلْطَلقة الجائرة الرضائب من تخلًُّصا الفالحني من ألوٌف
وقصور األديار لنهِب الجرمان بمرتزقة مستعينني عصاباٍت ويؤلِّفون السابلَة، الفالحون

وأنعام. ماٍل من فيها ما وَسلِب األغارقة
بلٍد أيِّ من أكثَر النظام إىل مُرص وتحتاج مَرص، انهيار إىل الفوىض تلك وتؤدِّي
نَْرص يف ُجْهًدا جوستينيان يَأُْل ولم بعدله، النيل يَْشَمل أن جوستينياُن يَْسِطْع ولم كان،
هذا وكان الِعَماد،3 عىل أيًضا، ُدنُْقلة ِجوار وزنوَج والِبِليمي، البدويني َفَحَمَل النرصانية
البزنطية الحكومة يف وَضْعٍف املذَاهب بني ِنزاٍع من كان وما قليل، بزمٍن محمٍد ِوالدة قبَل
تلك عىل القضاء ولكن سنني، عَرش العاصمَة احتاللُهم فدام ثانية مرًة الُفْرَس اجتذب فقد
إلٍه عبادِة عدم مع الحرارة َة ِشدَّ وتعوَّدت اإلقليم ذلك مثَل أَِلَفْت أمًة يتطلب كان الفوىض
يتطلَّب كان الفوىض تلك عىل القضاءَ ولكن بالقوة، قائل قوميٍّ إلٍه عبادة مع َعتَاد، بال
والرومان. والبطاملة واملرصيون والفرس اآلشوريون استعبادها عىل يَْقِدر لم جديدًة أمًة
يمينهم عن يَْحِملون وكانوا طويلًة، سيوًفا ِشَماِلهم عن يَْحِملون الناس أولئك كان
النَّبَّالُة وكان رة، مدوَّ تروًسا يَْحِملون وكانوا ِمنَْطٍق، يف داخلًة النَّْصل بََة محدَّ قصرية سيوًفا
وُصْدراٍت جراميَق يَلبَسون منهم الفرسان وكان مستوية، وأحذيًة جوارَب يَلبَسون منهم
يف العرُب ويَدُخل والرأس، ْدر والصَّ الَخْرص َحْوَل ملفوفٍة ملوَّنٍة أَْوِشَحٍة وثالثَة قصريًة،

بإيطالية. التيرب نهر مصبِّ عند واقع قديم ميناء أوستيا: 2
واالبن اآلب باسم باملاء وغريه الصبي غسل وهي املعمودية، بماء غسله أي الولد؛ عمد من االسم العماد: 3

القدس. والروح
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دينيٍّ انطالٍق عن والدلتا التاريخ حظريَة ثماٍن، بسننَي محمد وفاة بعد أي ٦٤٠؛ سنة
هؤالء. املجاورة الجزيرة ِشبِْه سكاُن يدخلها هؤالء، والصحراء البحر أبناء يدخلها ، حربيٍّ
ميناء عىل — عمَر الثاني الخليفة لجيش قائًدا وكان — العاص بُن عمرو ويستويل
مجًدا نشيُده ويَُعدُّ العاص، بن عمرو ويَُقوم الدلتا، يف أخرى ومدٍن وهليوبوليس ِبيلُوزة
لذلك فارس آالِف أربعِة كفاية عدم َر َقدَّ الذي عمر مواله ألمِر خالًفا العمل بذلك ملَرص،
العرب سلطاُن ويَُدوم الفائدة، تلك مثل عن املخالفة تلك مثُل تُْسِفر أن النادر ومن الفتح.

القوية. اليد تلك بفضل سنة تسَعمائة هنالك
األعراب من أخالٍط غريَ يواجهون ال أنهم ِبَزنْطة وُقوَّاد اإلسكندرية بطرك إىل ويَُخيَّل
وفلسطني، سورية يف يَْعَملُون الحقيقيون العرب كان حني عىل الصحراء جابوا الذين الَهَمِج
الفاتَح َعدُّوا الذين النصارى، حي فالَّ عواطَف األقباط، عواطَف جهلهم عىل بذلك ويَُدلُّون
ولإلسكندر سنة ستمائة منذ لقيَرص َهتَُفوا الذين آبائهم ِغرضار عىل فساروا منقذًا، الجديَد

سنة. تسعمائة منذ
اإلسالم ديَن املرصيني اعتناق بني هم يخريِّ إذ البزنطيني؛ قلوب يف َحرْيًَة الفاتح ويُلِقي
، َحلٍّ إىل يُوَصل وال األمر يف ويُنَاَقش الِجْزيََة، إعطائهم وبني للمسلمني إخوانًا فيغدون
القائد يعتنق أن وهما: اآلتيني الغريبني األمرين بأحد يُْؤَخذَ أن بزنطَة قيُرص ويقرتح
العربيُّ القائد ويرفض الحرب، تدوم أن أو القيرص ابنَة ويتزوَج النصارى ديَن العربيُّ
البطرُك ويسلِّم عام، نحَو ويحارصها اإلسكندرية إىل فيَْزَحف الشعب عىل ويعتمد ذلك،
يف جزيٍة إعطاءَ البطرك ويَرَىض بهزيمة، تَُصْب ولم مجاعًة تَُعاِن لم التي املدينَة هذه
سفٌن، العدوِّ لدى تكن لم مللحمة؟ اجتنابًا اإلسكندريَة َسلََّم وهل دينه، شعاِئر حرية مقابل
كان وهل القسطنطينية، بأسطول مستعينًا اإلسكندرية عن الِحصار يَُفكَّ أن يمكنه وكان

لإليمان؟ إنقاذًا باإلسكندرية ى فضحَّ فقط، متدينًا أو جبانًا، أو ماكًرا
ه ويَتََوجَّ الفاتحني، امة َرصَ عىل شاهًدا الضمري معذََّب قليل زمٍن بعد مات أنه ويروى
خاتمة تلوَح أن من أكثَر محزنة ٍة ِقصَّ خاتمة عودته وتَلُوح مقهوًرا، بزنطة إىل األسطوُل
مكافحة مَرص جميَع فتجد اإلسكندرية السرتداد محاولة بآخِر بزنطة وتقوم قرنني، احتالل
ثالثَة الدنيا عاصمَة ظلت أن بعد اإلسكندرية أسوار وتهَدم الجدد، سادتها بجانب لها
نصارى جميُع ويَبُْدو قرون، ستَة املتوسط البحر مرافئ وأهمَّ مَرص عاصمَة ثم قرون
فرتكوا األجانب من السادَة َطَرُدوا الذين الفاتحني للعرب الحمية شديدي أنصاًرا مَرص
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االبُن ذلك ليس واحد إلٍه عبادة عىل يُْكِرُهوهم ولم اآلب، َجْوَهِر من هو الذي االبَن لألقباط
جوهره. من

ويُنَْقل لتا، الدِّ رأس وعىل َمنِْفيس من بالقرب الُفْسَطاط يُبْنَى جديد، حصٌن ويُبْنَى
العرب ويُْطِلق مَرص، عاصمَة ويَْغُدو اآلتية، القرون غضون يف خفيًفا نقًال الشمال نحو
نصف دائرة من األوىل إنشائه ساعات يف َمرَّْت التي مارَس السيارات إحدى اسَم عليه

«القاهرة». فيَْدُعونَه نهاره

562



احلاديعرش الفصل

الكربى، الصحراء طريق هي وهذه القاهرة، إىل الرشقيِّ الشمال من كثيف غباٌر ينزل
طول عىل أو دمياط ناحية من سواءٌ سورية، من يَِصُل من كلَّ العاصمة إىل تَُسوق وهي
برسعة سائًرا املدينة أسوار أماَم الجمهور ع ويتجمَّ األحمر، البحر من اآلتية القديمة القناة
سنة أغسطس من ١٥ يف وترانا النيل، بوفاء غًدا فسيُْحتََفل املجاورة، الُقَرى جميع من
إنها فيقول ، الهجريِّ التاريخ وفق السنة الفارُس ويحسب الظهر، بعد والوقُت ،١٣٩٥

.٧٧٣ سنة
أن غري من بَْرُقوَق إمرة تحت حارب تركيٌّ الفارُس وذلك عنا، غريب الفارُس وذلك
عظماء من فَغَدْوا الحظُّ ساعدهم من شجاعة بمثِل ولكن صيتًا، يَُحوَز أن أو مرتبًة ينال
َرَحاَها دارت معركٍة يف تيمورلنك جيش قتىل من مغوليٍّا َسَلَب أن املحتمل ومن التاريخ،
عودة عىل أجَره، إليه يَْدَفع الذي القائد َعْوَدة عىل َزَمٍن كبريُ يمِض ا وَلمَّ السنوات، تلك يف
السلطة زمام عىل فَقبََض رشكسيٍّا مملوًكا كان هذا وبرقوُق منصوًرا. القاهرة إىل بَْرُقوَق
ويَتبَع واإلجرام، الجهد من َسْوَرٍة يف مرص سلطاِن َدْوَر ومثََّل وحيلٍة جسارٍة عن مرتني
الزاهرة املشهورة املدينة تلك مشاهدة يف َطَمًعا ومغامراته مخاطره يف برقوَق الفارُس ذلك
وقد نزيَله، يكون أن الرتكيِّ الفارِس ذلك عىل رشيٌف ِمْضيَاٌف ويَعِرض كثرية، قروٍن منذ

ذلك. هللا أراد إذا هنا حياته جميَع يقيض وقد هنا، شهًرا يقيض
يَِجُد التي العامة الفنادق من بسلسلٍة اة ُمَوشَّ الصحراء فطريُق ا؛ شاقٍّ السفر وليس
املاء من وجمالهم هم إليه يحتاجون ما واملسافرون واملهاجرون والُربُد اج الُحجَّ فيها
مَرص بني طريًقا وكتائبهم لُسَعاِتهم أنشئوا وخلفاءَهم الفاطميني ألن وذلك والطعام؛



النيل

ما معه يَْقَطع الربيد كان ما النظام، حسن من بََلَغْت ومرابَط الجودة، من بََلَغْت والشاِم
أيام. أربعة يف ودمشَق القاهرِة بني

والحيوان اإلنسان أصوات وبني والحرِّ الُغبَار بني لنفسه طريًقا الفارس ذلك ويشقُّ
الناظر يستطيع وال فرسه؛ سائُس يرافقه فقط، واحٌد عبٌد ويرافقه تََعبًا، إرساعه فيزيده
أحدهما أن قريب من الناظر ويُبِرص اآلخر، من األعفرين الرجلني أحَد يَِميَز أن بعيد من

اآلخر. لدى مما أحسَن سالًحا حامٌل أصيًال جواًدا راكٌب
أبراٍج ِة ِعدَّ مع عاليًا أصفَر سوًرا حرارًة املهتزِّ الهواء خالل من الفارس يُبِْرص واآلن
النيُل أين ولكن واملآذن؟ الِقبَاب أين ولكن القلعة؟ أين ولكن السماء، ُزْرَقة بني بارزة
اآلن حتى يشاهد لم هو له؟ ضيقة وتَُرٍع هزيلة ُشَعٍب غريَ يََر ولم كثريًا عنه ُحدَِّث الذي

آسية. يف رآه عما يختلف ما
فتبدو الخارج نحو قليًال املدورة املربََّعة األبراج ذي النرص باب من الدهماء وتدنو
ورجاُل وامَلكاسون افون الرصَّ ويَُرصخ الرتحيب، إىل مما الوعيد إىل أقرَب األبراج هذه
سيوٌف — الُكوَّات ويف — العربية األقواس تحت وتَلَمع الناس، وتدافع الُغبار بني طة ْ الرشُّ
تقرير عن األبواب تلك أحد عىل املفاجئ الهجوُم أسفر أن مرٍة غريَ َحَدث فمما وِحراٌب،
الدقائق بتلك يَْفَرُحون يَّاح والسُّ ! ظلٌّ فهنالك يَّاح، السُّ ويَُرسُّ بأَْرسها، مالكة أُرسٍة مصري
اآلتني بني الحامية، العظيمة الحجارة تلك بني النور من ِحًمى يف يَْقُضونها التي القليلة
بمثل يَْشُعرون يَّاُح والسُّ اإلبل، َدنَس بني امُلْحِرق، والنسيم الَعَرق نَتْن بني واملنتظرين،
الشمَس تلك تَِقيهم بُجُدٍر ُمَحاِطني أنفَسهم يََرْون ِلَما وذلك الصحراءَ، يَُجوب َمْن كلِّ بَْهجة

اللعينة.
ُطُرق كجميع ضيقًة الباب إىل ية املؤدِّ الطريُق وتَبُدو ُقبٍَّة، تحت يشءٍ كلُّ ويَلُوُح
من وَصفٍّ َصفٍّ بني والنُُّسج البُُسط وتَُمدُّ كامٍل، لظلٍّ نيًال فاُت ُ الرشُّ وتُْسَقف الرشق،
به تَُميَُّز قاتم بخاريٍّ ضياءٍ غريَ العالية، الُجْدَران بني الظلِّ غريَ القادُم يََرى فال املنازل
رائحة. من يَنْبَِعث وما صوٍت من يَْصُدر بما يراه ما القادُم يَتَبنَيَّ الغالب ويف ُطور، السُّ

املدينة عىل نَْظرة يُْلِقَي أن ويََودُّ مجدَّد، بنشاٍط ويَْشُعر ِرحلته، غايَة الفارس ويَبلُغ
يجتذبه أن غالٌم ويحاول يريد، كما فيه يَْكَسل الذي املنزل إىل مملوكه تََطلُّع مع َفْوره من
أعظم من هما اللذين والتَّبْغ القهوة أمُر مجهوًال زال وما الفنادق، أحد إىل العايل بصوته

املحرَّمات. من والخمر الحارض، الوقت يف الرشقيِّ لدى النَِّعم
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برشاٍب ناعٌس غالٌم يأتيه ثم صابًرا، وينتظر الباب أمام ِوسادٍة عىل الفارس ويَْجِلس
أكتافهم عىل حاملني ائني سقَّ ثالثُة يَْحُرض ثم بتَْمر، أو ام بَشمَّ أو سكٍَّر بقصِب أو عسل من
ويَْدنُو خدمته، بواجب يقوموا أن عليه فيَْعِرضون البالية ثيابهم عىل ماءً تَْرَشُح جلدية ِقَربًا
سارًقا كونه (الحتمال اليد املقطوعَة ذراَعه إليه أحُدهم فيَُمدُّ العمر، مختلفو أناٌس منه
: أغنَّ بصوٍت الجميع ويَُرتِّل الرِّجل، من وَعَطله البرتاءَ ساَقه أعرُج ويُِريه ،( الَحدُّ عليه أُقيم
رقيُق ويَطُردهم َرَمَقنا.» يُْمِسك بما علينا تََصدَّق العباد، قلوب يف الرحمة ألقى ملن «حمًدا
يلتقط إذ األعرُج؛ يَْقِزل1 وفيما املرأة!» أوالَد يا الكلب! أوالَد «يا صارًخا: الشارع إىل الفندق

َوِيلٍّ. وضَع ينتحل ثم يأُكَلها، أن قبل جبينه عىل ويضعها يابسًة، خبٍز ِكَرسَة
بالسري الجمهور ويتظاهر الضيقة، الطريق من نازًال َمْوِكبًا ومزامريُ طبوٌل وتتقدَّم
من الناس ويَْخُرج النظر، لوقف أو ل للتََّسوُّ ِصبياٌن أماَمهم ويَتََعثَّر املوسيقيني، مع
حتى الُعْرس، َمْوِكَب ليشاهدوا قاعة كلِّ من يخرجون كما ريح لكلِّ املعرَّضة حوانيتهم
زواجهن ذكرى يَْلَعنَّ أنهم مع — والنساء الخشبيِة، شبابيكهنَّ وراء من إليه يَنُظْرَن النساءُ
صورة من العروس منَظر يثريه ملا املوكب؛ ذلك يَُهزُُّهنَّ — يباركنها أن من أكثَر الغالب يف

باألرسار. حافل خياٍل ومن ضحيٍَّة
مستأَجر ِحصاٍن مع أناًسا إليك والعروس، الَجْوَقة تلك بني طريَقه يشقُّ جمًعا وإليك
ويتشبَّث َج ْ الرسَّ أحُدهما فيُْمِسك الحصان عىل الولدان ويَْظَهر الِختَان، إىل ولدين ليَُقوَد
وإن يَرة، ِّ الرشِّ للعني َدْفًعا بناٍت ثياَب ويَلبََسان أيًضا، ضحيًة يذهبا أن خشيَة بأبيه اآلخر
ق الحالَّ مساعد ويَمِيش الجنس، حقيقة عىل تَِنمُّ التي املعروفة األمور من التنكُّر هذا كان

واألصدقاء. األقرباء من بَجْمٍع املحاط الِحصان أمام
مزيَّنًا محفوًرا صغريًا صندوًقا بيده ويُْمِسك ملوَّنًا ثوبًا هذا الحالق مساعد ويلبس
ثم َمْهَزأة، إىل ِمْهنَتَه ل يحوِّ كأنه ساخًرا ِسكِّينَه أبيَض ثوبًا الالبس ق الحالَّ ويَُهزُّ بَمَرايَا،
ِبَغمٍّ َجَمٍل عىل املحموِل َهْوَدِجها يف العروس وتَْشُعر َسرْيِه، عىل الُعْرس موِكب يستمرُّ
ومع صديقاتها، من تشجيًعا العروُس تَْلَقى ذلك ومع الصبيَّان، ذانك به يَْشُعر كالذي

بَهْزل. ممزوجة مأساٍة صورَة املنظُر هذا فيكتسب الحضور، لها يَْهِتُف ذلك

األعرج. ِمْشيَة مىش قزل: 1
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بُْرَجنْيِ باحٍة خالل من ويََرى راحٍة، بَْعَد حصاٍن عىل الفارس ويَثُِب الطريق، ويخلو
أقدم أمام ويَِقُف كثريًا لألمر ويكرتث «األزهر»، هو ذلك إن له: فيقال ويسأل عاليني،
من بالغٌة أنها عىل مظهرها يَُدلُّ وال عنها، حديثًا الرشق جميُع َسِمَع إسالمية جامعة
ويُْعَجب الكبري. للحريق نتيجًة سنة مائة منذ َد ُجدِّ بناءَها ألن وذلك عام؛ أربعمائة العمر
الذي الرَُّواق يف وذلك األزهر، الجامَع يدخل أن قبل نعليه ويَْخَلع املآذن بارتفاع الفارُس
ما كل ويوسم رءوسهم، حلق نوبة منتظرين قصرية كرايسَّ عىل الطلبة بعض فيه يَْجِلس
تفسري يف كما الدين بسمة والعروض، والجرب والفيزياء والبيان الفقه من األزهر، يف يعلم

التعليم. من قسم أهم يشغل الذي القرآن
الذين وأولئك الحوض، حول الكبري الرواق يف يسريون الذين أولئك الفقراء ومن
وأولئك وينامون، ويثرثرون يدرسون الذين وأولئك ويضطجعون، القرفصاء يجلسون
أكثر أو عرشين وتبرص بمستقبل، وال بعيش يبالون فال الذهنية باألمور يعنون الذين
بصوٍت األستاذ ويفرس عمود، إىل مستندين أستاذهم حول حصري عىل جالسني منهم
كتاٍب وكل واإلنجيل بالتوراة العناية من أكثر بدراسته يُعنى الذي القرآن من آية نمطيٍّ
تلك يف الغاية وتبلغ واآلخرة، الدنيا يف الحياة مبادئ من عليه ينطوي ملا العالم يف آخر
يحفظ ومن األحيان، بعض يف سنني عرش تدوم والتي وحده بالقرآن الخاصة الدراسة
يقيض أجل، تعليمه، يف له يؤذن تفسريه عىل ويقدر القلب ظهر عىل بأجمعه القرآن
وال والتالميذ، األساتيذ يطعم والسلطان الحارضين، من ولكنهم البطالة، يف أياًما التالميذ

منهم. أحٌد يضغط
وأصوات شتائم الفارس ويسمع الرواق، من مظلمٍة زاويٍة يف كبري ضجيٌج ويسمع
كاملجانني، الهواء يقاتلون رجاًال فريى الضوضاء مكان الفارسإىل بالعيصويهرع مضاربٍة
فيهم، هو ما غري يرون وال الخارجي النور يبرصون ال والعميان العميان، من تالميذ يرى
ويسمعون السبب، لهذا املبرصين رفقائهم من تشاجًرا وأكثر انفعاًال أرسع والعميان
عىل ويموجون متلمسني، الرواق إىل ويتوجهون تنازعهم، ويقف يمر فالشيخ مناٍد، صوت
ويقبلونها يده ويمسكون األمر، نهاية يف أستاذهم إىل بهم ويؤتى كالخفافيش، هًدى غري

مرتجفني.
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وينشأ يَدُخل، ما أول هي املكتباِت وسوُق لألزهر، املجاورة األسواق يف الفارس يميش
وتتحاكُّ الضيقة، الطرق هذه يف لع والسِّ والحيوان اإلنسان تزاحم عن نَِتٌن أعفُر ثقيٌل جوٌّ
يف قروٍن منذ يعيشان واألشياء الناس أن ويَظَهر الناهقة، والحمري َعَرًقا الراشحة الِجَمال
يشءٍ. كلَّ بهدمه يشءٍ كلَّ نَظََّف الذي هو وحَده والحريُق والقذارة، الجمود من واحد َعاَلم
نسيج أو نحايسٍّ وعاءٍ عن يَْصُدر وما األسطورة، كتنِّني ماِله عىل ينام التاجُر وذلك
للمصاحف الفارس يكرتث وال يب، الشِّ ُحرَّاسهما نَْظرة من فأقوى َلَمَعاٍن من حريريٍّ
ِوسادة عىل فيجِلس الباعُة إليه ل ويَتََوسَّ األسلحة، وتجتذبه الكويفِّ، بالخطِّ املكتوبة القديمة
أو امَلُغول َقتَْىل يف ويفكِّر كبريٍة، بَزبَاِرج1 عة مرصَّ قوًسا ويَُروُز ضيق، حانوٍت أمام
مملوكه تارًكا ماشيًا ويَِسريُ يشرتَي، أن يََرى وال يحتمل، ما عىل الجميالت الراقصات
سبَع رأسه من أطوُل أنها لرُيِيَه ويَِقيسها ِعمامًة إليه تاجٌر ويقدِّم بيده، الِحصان يُْمِسك

هللا. أراد ما إذا يوم ذاَت له كفنًا تَْصلُح وأنها مراٍت
الطبق هذا ويبدو تقدَّم، مما أكثَر الغريب الفارس نظَر عقيق من كبريٌ َطبٌَق ويَِقُف
برونز، من أبواٍب ومقابُض ِبلَّْور من مصابيُح بجانبه فتَْلَمع وجًها عَرش تسعَة ذا فنيٍّا أثًرا
ذهب من خيوٍط ذاُت ومعاطُف حرير من مخطَّطة ُصْدراٌت تَُرى ذلك من أبعُد هو وفيما

القصة. ذََكَرتْه الذي املسحوَر الطائَر هللا يُْخِرج كما ِرَزمها من التَِّعُب البائع يُخِرجها

األخرض. أشهره الزمرُّد، يشبه كريم حجر وهو الزبرجد، جمع الزبارج: 1
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رائحُة الصغري الحانوت هذا من وتَْسَطع الحوانيت، أصغر من صوٌت بغتًة ويسمع
ُرُفوٍف من وأخرى زجاجًة العطور ساحُر ويَرَفع دخوله، سوى الفارَس يََسع فال ِعْطٍر
ويََضع الغليظَة، الغريب يََد إليه ويجتذُب يلتفَت، أن غري من ويُْمِسكها بينها، شاَب صغرية
َفَريَّا2 والطِّيب، الَعنَْرب فَشذَا الياسمني، َشذَا هو وهذا يشمُّ، ويََدُعه راحته عىل ِصَماَمًة
إىل بخياله الفارس وينتقل ولُبَان، 3 وُمرٍّ ِمْسٍك من وامُلتَبَلِّراِت املساحيَق يُِريِه ثم الَقَرنُْفل،
يف يدور ما الشائُب ويُبِْرص ُفتُونًا، البعيدِة مَرص من ِعْطٌر فيزيدها منزله يف تنتظره أََمٍة
أن فيها َعِلَم لياٍل َحْوَل بعيد ماٍض من الحقيقيُّ املسلم هذا ُره يَتَنَوَّ وما املحارب هذا َخَلد

. الحبَّ تُولُِد العطور
ُصنِْع من المعًة نُحاسيًَّة آنيًة تَْرَفع ُسْمًرا أذرًعا فيُبِْرص َسرْيِه عىل الفارس ويداوم
من نسيًجا ويبرص تَِعب، شائٍب يدْي بني يُنَْرش أرمينية ُصنْع من حريًرا ويُبِْرص بلغارية،
يحتمل، ما عىل نفِسها السفينة يف ُجِلَب اللون أبيَض غالٍم أصابِع بني يَُخْشِخش فالنِْدر

بعينيها. تَتْبَعه مربَقَعًة امرأًة قربس من الوارد الالمع الزجاج خلف ويبرص
ماءً؟ يريد من عاٍل: بصوٍت ويقال األمر، نهاية يف الرئيس الشارع إىل الفارس ويَِصُل
فقال األعمال خري عن ُسئل محمًدا أن وذلك وتوبة؛ تَْقَوى عن عيوٌن أُنِْشئَت مكاٍن كلِّ ويف

الناس. بني املاء بتوزيع هذا الصحراء ابُن
ذلك يف سلطانًا صار الذي — بَْرُقُوق ويُِقيم ، الحيِّ هذا يف واملدارس املساجد وتكثر
الراهن. الزمن يف اآلخرين يُِميَت أن برقوُق ل ويفضِّ له، رضيًحا فيجعله بناءً — الحني
أسوَد ُرَخاٍم من مصنوًعا ِرتاًجا4 — قرٍن منذ قالوون السلطان أقامه — آخر بناءٍ يف وترى
يف الكتاباُت هذه فتلمع صدفية كتابات ذاُت قبٌة تعلوه َقْربٍ إىل الرِّتاج هذا فيؤدي وأبيَض

َماِقيَّة. السُّ امِلْحراب أعمدة تلمع كما الظلِّ
يُِغذَّ أن الفارس ويحاول األمر، نهاية يف الغريب الفارس فوق القلعة ُجُدُر وتنتصب
رأى أن يَْحُدث ولم أخرى، مرًة مهمٌّ بناءٌ ويَِقفه الزِّحام، ة شدَّ من يَْسِطْع فلم السري يف
عن نشأ الذي حسن السلطان مسجد هو وهذا فيه، َوَجدها كالتي َضْخَمًة منقوشة حجارًة

الطيبة. الرائحة الريَّا: 2
الطعم. ُمرُّ الرائحة طيب وهو فيجمد، شجرة من يسيل مائع املر: 3

العظيم. الباب الرتاج: 4
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إىل مقسوًما الزرقاء السماء يف الجدار ويَْربُُز العرش، عىل الحارض السلطان جلوس َقتْله
وطاقاٌت مضاعفٌة وأقواٌس أبواٌب وتَظَهر بنفسجي، لوٍن إىل ضاربٍة ُصْفٍر عصائَب خمِس
يف باملتدلِّيات البُرص ويَتَْعب جميلة، وردة بني واقعٌة ِمالٍط من مصنوعة مزخرفة ثَُالِثيٌَّة
مبلَّطٍة مربعة واسعة ساحة وسط يف تََرى ألنك وذلك الداخل؛ يف بها البُرص ويََقرُّ الخارج،
من الجانبيَّة املصلَّيَات عليه وما فيها، أرجَلهم كثريون أناٌس يَْغِسل كبريًة ِبْرَكًة بالرخام
من الُجُدر عىل وما املؤمن، قلب يف السكينَة فيُْلِقي واسعة أبعاٍد من البناء عليه وما تناسٍق

الجندي. له فيطمنئُّ ٍف َرشَ
ما وإذا القاهرة، أبراج أعىل رأى عموديٍّا الجداَر وأبرص بَرصه الفارُس َرَفَع ما وإذا
املصابيح تعلَّق حديديًة سالسَل العربية األقواس طول عىل أبرص برصه الفارُس َخَفَض
التي الروح عىل الوراء إىل امِلنَْرب من الثابت الكريس ويدلُّ العيد، أول يف ليًال َ لتَُضوَّأ بها
جداِر أعىل حول الِبيِض بحروفها البارزة القرآنية اآلية عليها تدلُّ كما ذلك، جميَع ه توجِّ
الصقُر يَْظَهر حتى ُهوُروس، يظهر حتى هللا سماء تحت الَحَمام ويتطارد األسمر، الساحة

جميًعا. الحمام فيَْطُرد األكربُ،
اإلسالم قدرة وتستند منه، ويدخل الهائَل القلعِة باب ويَبلغ ِحصانه الفارس ويركب
كلما وجيٍل جيل بني يها ويقوِّ لها يبدِّ َفِتئَ ما التي واألبراج األسوار هذه إىل قروٍن منذ
وتُْكِدف5 وتهدِّدها، القلعة عىل ف تُْرشِ املقطَّم جبل تالَل ألن وذلك الحصار؛ فنُّ تََقدَّم
ملوَّنًة، معاطَف الالبسنَي ين املتكربِّ األمراء بُركب العبيد ويُْمِسك وتصِهل، الساحة يف الخيل

كافيًا. نشاًطا يُبُْدوا لم إذا ياط بالسِّ ظهورهم عىل األمراء هؤالء ويِرضبهم
ِرَزٍم من قطرًة قطرًة تَِسيُل الجمال عن غريبٍة سلعٍة لَحطِّ الرجال من مائٌة ويُْهَرع
لُبَناَن من ثَْلٍج عىل مشتملًة ِرَزًما يوٍم كلِّ يف قافلٌة تَْجِلب الفاطميني عهد ومنذ كثيفة،
ِرْحلُة وتدون بمَرص، الصيف فصل يف باردًة بًة أَْرشِ بَالطه ورجاُل السلطاُن يرتشف لكي
العجيب، الحجِّ هذا أثناء يف واإلنسان الحيواَن هللا ويربِّد أسابيَع بضعة الصحراء يف القافلة
نصِف ذََوبَان دون ذلك يَُحول وال الرياح، أدراَج السائقني وجه يف الَخَزنَة اُخ ُرصَ ويَذْهب

األحمال.

صوت. لحوافرها سمع الخيل: أكدفت 5
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ٌط وُرشَ عابسون جنود بها يحيط التي — وجمالهم أولئك خيل بجانب ويَِقُف
وصيدا، وبريوَت بَْعَلبَكَّ ومن واإلسكندرية، غزَة ومن ونوبية، ُكوَش من بُُرٌد راصدون،
مسلحني أربعُة مجاورة ساحٍة يف ويَحُرُس أعداءٍ، وِشبَاِه وأصدقاء ُوَالٍة من رسائَل حاملون

. الَخْلِفيِّ الجدار يف ُفْرَجٍة من لألمري القاهرُة وتَبُْدو ِمْزَراقني، عىل قائمة لألمري خيمًة

النيل. ضفاف عىل املساء

املحاربني من كثريٌ له امتدحه الذي املنظَر هذا الغريب الفارُس يشاهد وأخريًا
األسفل فمن البرص، َمَدى عىل العاصمة عىل والِقبَاب األبراج وتسيطر ني، والقاصِّ والحجاج
نوع، كلِّ من مختلطة َخاٌت وَرصَ أصواٌت إليه تَْرتَِفع ينقطع، ال طننٌي الفارس نحو يَرتفع
له يظهر — الشمس ضوء وعىل — الغرب ويف وصخرها، الصحراء تقع وراءَه الرشق ويف
بجزيرتني أضواُجه6 فتحيط الشمال إىل يَْجِري الذي العريض النهر ِضفاف أخرضعىل واٍد
بعَض قويٍّ بنسيٍم أِرشعتها تنتفخ الزوارق من مئاٌت النهَر ويَُغطِّي ضيقتني، طويلتني

القوة.

الوادي. منعطف وهو الضوج، جمع األضواج: 6
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اللون ذاِت السماء إىل ويَعلُو األوىل، للمرة الكامل بَعْرِضه النيَل الفارس ويرى
أهراُم تَْعلُو املزروعة، األرايض َحدِّ عىل العظيمة الحجرية الخيام من عدٌد البنفسجيِّ
زوالها. يَتََعذَّر للتاريخ ُصًوى7 األهراُم هذه فتَُعدُّ بعيٍد، من ارة َسقَّ أهراُم وتعلو الجيزة،
وذلك صاحبه؛ منزل يَِجَد حتى بالسكان زاخٍر َحيٍّ من يَُمرَّ أن الفارس عىل ويجب
أكواًخا الفارس ويََرى العاصمة، تلك يف بعٍض من قريبًا يَْسُكن والفقراء األغنياء بعض ألنَّ
امرأًة باٍب أمام الفارُس ويرى بيوتًا، يرى أن من أكثَر الهواء يف ف املجفَّ اآلجرِّ من مبنية
رمزيٍة متئدٍة بحركٍة وجهها عىل الُربُقع وترفع القرفصاء، جالسًة أزرَق ثوبًا البسًة سافرًة
ولبٍن وجبٍن بيٍض من املؤلَّف املساء طعاَم ألوالدها وتهيِّئ إليها، الفارس يَنُْظر عندما
يف والرجُل الوحيدة، الغرفة طوَل يَْشَغل َمْوِقد عىل املقيلِّ البصل رائحَة الرجل ويشمُّ وأرز،
أوالدهما أن مع البقر، بخثِْي8 الساخن املوقد عىل وزوجه هو منزله يف ينام الشتاء فصل

األرض. فوق حصرٍي عىل ينامون
كبيوت األغنياء، بيوت كجميع ُمْزَلٌج9 هذا صاحبه ومنزُل صاِحبه، منزَل يَبْلُغ ثم
أن املالُك يستطيع ال سالمته؟ لحفِظ هو هذا وهل . اإلسالميِّ العاَلم وكبيوِت دمشَق وطنه
هيئُة املسلمني ولبيوت اللصوص. من للوقاية محَكٌم ُقْفٌل ويكفي نفسه، عن هجوًما يَْدَفع
بأرسها الحياة عىل يسيطرن والنساء نادًرا، إال يَْخُرْجَن ال الالئي النساء بسبب الحصون
النساء أفواه فتُحَجب الَحذَِر، من بسياٍج منزَله الرجُل ويحيط الحقوق، من َعَطلهنَّ مع
قد العاداُت هذه تكون أن املحتمل ومن . بعيونهنَّ إال بالعالم يتَِّصلَن ال وهنَّ وآذانُهن،
قد املرأة هواُن يكون أن املحتمل ومن رجولًة، األديان أكثُر هو الذي اإلسالم تقدم عاقت

قبضتَه. كان أن بعد العاَلم أَْفَقَده
ويُْسَمع البواب، ويرتجف األرض، عىل النائم املنزل بوَّاَب فجأًة الخيل وقوُف ويُوِقظ
ويُْعنَى ويُْهَرع ويحذر، ويبحث رمًحا، حامٌل آخر حارٌس ويظهر الباب، ويَِرصُّ صوٌت،
وفؤاده بيده األرَض ا ماسٍّ الغريب عىل ويُسلِّم َوقوًرا َرج الدَّ من الخائل10 ويَنِزل بالخيل،

الطريق. يف دليًال يكون حجر وهي الصوة، جمع الصوى: 7
بطنه. من يرميه ما البقر: خثي 8

الباب. به يُغَلق ما وهو باملزالج، املغلق املزلج: 9
ومصلحه. املال راعي الخائل: 10
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كانتا امرأتان النساء ومن هنالك، غريٍب وجوَد النساءُ وتَسَمع النوافذ، وتَِرصُّ وجبينه،
التي الحريم دائرة إىل رسيٍّ باٍب من فتصعدان الربكة من بالقرب الساحة يف جالستنْي

األوىل. الطبقة يف تكون
الساحة يف ما يََرى أن أحٌد يستطيع فال ملتويًا البيت َمَجاُز11 دام ما النساء ع تُْرسِ وال
يَْدُعو الذي املؤذن إن حتى يبرصَن، أن يجوز وال َن، يُبِْرصْ أن للنساء يحقُّ وال الباب، من
وذلك اإلمكان، َقدر عىل الُعْميَان من يكون يوم كلِّ يف مرات خمَس الصالة إىل املؤمنني

. َغِنيٍّ ُمسلٍم بيِت ساحة يف امرأًة املئذنة فوق من يرى لكيال
النوافذُ وهذه األسفل، يف الرجال ِرَداه إىل َشبَِكيٍَّة نوافذَ من ضئيٌل نوٌر ويَدُخل
دامت ما العموم عىل املحفورة الخشبية أو الُفَسيِْفَساِئيَّة املربَّعات من مئاٍت إىل مقسومٌة
بُفُرٍش مغطاٌة ُمتََّكآٌت الداخل من بها وتُحيط مرتفع، الردهة ونصُف ، للحرِّ معرََّضًة
القادَم، يَُحيُّوا حتى الرجال لنهوض وذلك يشء، كلُّ ويشوَّش ثمينة، ونسائَج ووسائَد

الرشق. غري يف مثلُه يَُرى ال وبوقاٍر بُودٍّ املنزل ربُّ ويَتَقدم
وِجلبابًا ُكمٍّ بال ُصْدَرًة والبًسا رسواله عىل متدلِّيًا أبيَض قميًصا البًسا املنزل ربُّ ويبدو
مراكيشٍّ جلٍد من مصنوًعا الطََّرف حادَّ وِحذاءً لليد، ساتريْن ني ُكمَّ ذا مخطًَّطا حريريٍّا
حني عىل ضاحًكا ِلْحيَانيٍّا الفارس صديقه أمام ويَِقُف الرأس، عىل قصرية وَعْمَرًة أحمَر،
ذلك، َكلَّفه مهما ومآبه مأتاه عن يسأله ولن باملاء، ويُْسِعفونه املسافر نَْعَيل الَخَدُم يَْخَلع
وحياة الفرد حرية احرتام ويبلُغ بها، أتاه قد اآلخر كان هديًة يُِريه أنه األمر يف ما وكلُّ
وماضيه وَفْصله أصله عن له صديًقا معها يسأل أن شخٌص يحاِول ال درجًة الغريب
نظرٍة وأقلَّ حركٍة كلَّ فيالِحظ رشاٍب تَذَوُّق عند اآلخَر منهما كلٌّ يَْرُقب ذلك ومع وأهدافه،
يَنِْبس أن غري من وسالمتَه وثروتَه اآلخر وضَع منهما كلٌّ ويَْدُرس الباب، وإىل الرقيق إىل

الغد. بعيد خاصٌّ هو ما خال بكلمٍة
يف وينمن مًعا، ويأكلن يعشن فالنساء العلوية، الطبقة يف وثرثرة َهْمٌس ويَُسود
مجازيع هنالك والنساء سابًقا، الداخلية املدارس يف بالدنا بنات شأن عادًة، الكربى الردهة
هنالك عددهم يزيد وال االستطالع، كثريات شبقاٌت هنالك والنساء مناكيد، مغايري مباطني
البيت ربات نفوذ مثل ولإلماء العدد، هذا من اإلماء وليست القرآن، ألحكام وفًقا أربع عىل

واملسلك. الطريق املجاز: 11
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محاطٍة ممتلئٍة وجوٍه ذوات فهن الحريم، دوائر يف النساء وتتشابه األحيان، بعض يف
مطولٍة حواجب ذوات وهن الشمس، من بعٍد عن بيضاء برشٍة ذوات وهن قصرية، بخصٍل
شبه صدورهم وتظهر الركبة، تحت مستقرة واسعة حريريًة رساويل ويلبسن عمًدا،
للغرام، معدًة لعبًا قرون منذ ويتخذن وأصابعهن، بأظفارهن كبريًة عناية ويبدين عاريٍة،
من العرشين بلغن فإذا االصطفاء، ويُوهنهن األسارى، كجميع املكايد حوك ويرسهن

العارفون. يرى كما الذبول يف أخذن عمرهن
املرأة حياة إن وإذ واحدة، زوجٍة عىل الرجل اقترص ولو البيئة، تلك يف التحاٍد دوام ال
بتلك تلم أموٌر والوعيد واالزدراء واالنتقام الحقد فإن عمرها من العرشين يف تنتهي ال
األوالد يولد املنازل هذه ويف مرسة، منازل ليست البيوت هذه أن والواقع املغلقة، البيوت
وأعاد طالٌق»، «أنت لزوجته قال ما فإذا الزوج، لسلطان حد ال املنازل هذه ويف ويربون،
يحرم فإنه أمٍر من يكن ومهما تقي، مسلم ككل القرآن بأحكام عامًال كان مهرها ثلث لها
مقرتًفا عد زوجه، كانت ولو بالزنا، بريئًة امرأًة اتهم ما إذا وهو زوجه، يقذف أن عليه

منها. البغاء ليس التي الست الكبائر إلحدى
إليها يهدف التي هي البدن حيازة وترى هنالك، والوفاء الرشف خيوط تغزل وهكذا
وحيث عقالها، من الغرائز جميع الحيس الغرام يفك حيث جيًدا املرتجة12 البيوت تلك يف
عن الجثمانية الجزئيات يف انقطاع بال النساء تبحث وحيث املغامرات، برضوب يحلم
الدور يسود ما عىل نعيٍم من يسوده ما يزيد حيث املقفل العالم ذلك يف أي ساذج؛ خبٍث

وبالحسام. باإليمان، عنها ويدافع البدنية الحيازة تلك عىل فيحافظ العامة،

وثيًقا. إغالًقا أغلقه الباب: أرتج 12
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بَوفاء الناس جميُع فيَْحتَِفل القادمة الليلة يف والنهُر َفاف والضِّ الروضة جزيرة تُضاء
١٧ يف النقطة» «ليلة ب واحتُِفَل األخري، دِّ السَّ بمجاوزة الغد يف النيَل السلطاُن ويأمر النيل،
النهَر تَجعل — زوجها تبكي حني — إيِزيس دموَع ألن وذلك شهرين؛ قبل أي يونيو؛ من
األميال مئات بُْعِد عىل األزرق النيل مستوى فيه املطُر يَْرَفُع الذي اليوُم هو وذلك زاخًرا،

وحديثًا. قديًما الجغرافية علماء مباحث عليه تدلُّ كما
بيان الصِّ من َجْوَقٍة مع — النيل منادي يُبَرشِّ الفيضان َزَمِن من أسبوٍع كلِّ ويف
ستَّ بََلَغ االرتفاع بأن املنادي يُنِْبئ الصباح هذا ويف النهر، بارتفاع العاصمة سكاَن —
لتزيد الحكومة إليها تلجأ أمريية ذريعٌة هي هذه وهل صحيح؟ هذا وهل ذراًعا، عرشَة
«هللا قائًال: وجوقته هو يُنِْشد يَْسَمُعه حني راضيًا الجميُع دام ما َضرْيَ، وال الرضائب؟
ملن حمًدا الَقنَواُت. ففاضت بأطياننا، لطف هللا الحياة، إىل املوت من النيل بعث هللا أكرب،
األطيان يسقي هللا ذراًعا! عرشة ستَّ مؤمنني! يا اْفَرُحوا الجاري، بالنهر مَرص عىل أنعم

العالية.»1
العادة لهذه الفاتحني جميُع ويخضع السنني، ألوف منذ النيل بوفاء ويُْحتََفل

العرب. عهد يف كما زمٍن يف ا ُمِضجٍّ يكن لم االحتفال هذا ولكن الفرعونية،
ويَْحِملون الجمهور، بني طريًقا ألنفسهم ون فيَُشقُّ طويًال ا َصفٍّ الِبطِّيخ باعُة ويَُؤلِّف
إليهم يُدَفع الذي بالدانق يكتفون وال بالذُّباب، املستورة الَقِذَرة الفاكهَة هذه رءوسهم عىل

فرتجمناه. املصدَر املؤلف يذكر ولم األصيل، البلدي النشيد عىل لالطالع ق نوفَّ لم 1
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ع ويتجمَّ زائفة، النقود إن عاٍل: بصوٍت قالوا ذلك من أكثُر إليهم ُدِفَع ما وإذا العموم، عىل
عن الحضور أحُد ويبتعد ِحك، بالضَّ األمر ينتهي ثم اللََّغط ويكثر التَُّهم، وتَُكال الناس
ِعَمامَة يَنِْزُعون ِصبيانًا إليك منتظر، غريَ منظًرا وإليك ، ُرضَّ قد الذي فهو أُْعَرَج، الُجمهور
وجه ويَتََهلَّل اإلسالم!» تاَج «الُقُطوا ضاحًكا: الجمهور فيقول حماره، عىل سائر شيخ
فيه يتذرَّع أن اإلنسان وعىل النيل، بوفاءِ االحتفال يوُم فاليوَم حني، ذاَت امُلِسنِّ النبيِّ

بالصرب.
مثل يف الناس ألن وذلك كبريتنْي؛ بَعَصَوين متبارزيْن ِبعارينْي َفِرٌح جمهوٌر ويُِحيُط
الناس يَْلبَث فلم يَُدْم، لم الضحك أن بيد ُهُزوء، موضَع عاداِتهم يََرْوا أن يََودُّوَن اليوم ذلك
بطنَه الدرويش هذا بََقَر فقد هازل، غري درويش إىل فحدَّقوا ا، حادٍّ صوتًا َسِمعوا أن
َمْطِويٍّا، حبًال الزورق قعِر إىل ح املالَّ يعيُد كما إليه أعادها ثم أمعاءَه منه وأخرج بِسكني
الُحُضوِر أحُد ويكون نُحاسيًة، نقوًدا إليه فرَيُْمون وذُْعَرهم الُحُضور فضوَل املنظُر ويُثِري

املفتوح. البطن يف دانٍق إزَالق معه يحاول ما الوقاحة من
واحدة مرًة الجمهور رائحة من الجمع هذا يَْجَزع وال بال، ذي جمٍع َدْوُر يأتي واآلن
واسًعا أحمَر ِمعطًفا البٌس َخِيصٌّ يأتي ثم مغافَر، البسون فرساٌن الجمَع ويتقدم العام، يف
يأتي ثم املتورِّم، وجَهه معه تالئم ال ما الحجم ِكَرب من بالغًة عمامًة رأسه عىل وواضٌع
فيَْظَهْرَن َمْحُشوَّة بأغطية مستورٍة رسوٍج ذاَت ُحُصنًا راكبات مستطلعات مربقعاٌت ِنْسَوٌة
ويبدو أكتافهم، عىل األوالد يَحملون عبيٌد َخْلَفُهنَّ يأتي ثم ُمتََّكأٍ، عىل جالساٌت كأنهنَّ
َصِبيٌَّة وتَْحُجب لَزْهوهم، إظهاًرا وُرَكٍب ِسيقاٍن إبعاد مع ِجياًدا ُممتطني أزواجهن بجانبهنَّ
عىل إليهنَّ ل ويَتََوسَّ النساء، بِحَسان اقتداءً ثوٍب بَطَرف الَقِذَر وجَهها عارية نصُف ظريفٌة
فينقلب رائحتَهن السائلون هؤالء ويستنشق أسماًال، البسون ِصَغاٌر ُمتَسولون َجْدوى غري
بعَلٍم محيٌط الُعْمِي الفقراء من فريٌق ويَتبعهنَّ والزَّبَاد، املسَك استعمالهن سوءُ مهزأٍة إىل

. ُغنٍّ بأصواٍت للصدقة طالبًا أحُدهم يَْحِملُه أحمَر
كبري، صوٌت لَزْمِرها فيكون بَِطَرًة حمريًا راكبٌة موسيقيٌة فرقٌة ُصُعًدا الشارَع وتَسلُك
جادِّين بعملهم يقومون أيًضا اليوم ذلك يف املماليك ألن وذلك الحرَس؛ الفرقُة هذه وتَتَقدم
بني ما دِّ السَّ نحَو ويَْعُدو الطَِّربني، أولئك لدى ارتعاٍش قليَل خيلهم حوافر وقُع فيُِوُجب
وتَِصُل الصليبيني، مَن مقتبسًة برانَس الفرسان هؤالء ويَْلبَس الفرسان، من واملائتني املائة
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منهم، واحٍد كلِّ ُزنَّاَر مختلفة خناجَر ثالثُة وتَُزيِّن تقريبًا، أحذيتهم إىل املنتفخة رساويلُهم
مطاياهم. من واحدٍة كلِّ خارصَة كبريٌ سيٌف ويَْكنُُس

فيه يَْقَطُع الذي املكان يف يونيو شهر يف أنشئوا قد العبيد من مئاٍت بضُع وكان
النيل، إىل َمنَْفِذها من مٍرت مائِة بعد عىل حجريٌّ جٌرس — الخليَج أي — الكربى القناَة
أمتاٍر بستِة مسيطًرا أدناه يف مما أعاله يف أضيَق ترابيٍّا ا َسدٍّ الكربى، الجزيرة من وبالقرب
تَبلُُغ واليوَم القناة، مستوى عىل أمتاٍر خمسة أو أمتار بأربعة ومسيطًرا الدنيا املياه عىل
تراب من ُركاٌم والبحر دِّ السَّ بني ُرِفَع قد وكان ثَْقِبه، يوُم هو واليوَم . دِّ السَّ مستوى الزيادُة
يف بها ى يَُضحَّ كان التي بالعذراء يُذَكِّرنا وهذا النيل، عروُس هو وهذا مخروٍط، شكِل عىل

أيام. عرشة نحو منذ الفيضان َجَرَفه وقد القديمة، القرون
ْهماء، الدَّ وتكتمل ، دِّ السَّ َمنَْفذ بإعداد املماليك حرِس أمريُ ويأُمُر الَفْجر، ويقرتب
الُهتَافات بني وذلك ُمَلوَّنٍة، ُزجاجيٍة بمصابيَح امُلَضاءِة الزوارق مئاُت النهر مع وتجري
لدى يُثرِيُ يُْخِصبُها التي األرايض عىل النيل َصْوَلة ألنه وذلك الغرامية؛ واملعانقات واألناشيد

أعراس. ليلَة الليلة تلك من هؤالء فيَْجَعل األعراس خياَل والنساء الرجال
عىل ويساعدهم َرْمًزا، السيد حقوَق النهُر يمارَس ولكي ، دِّ السَّ لثَْقِب ارون َحفَّ ويُجلب
ويتساءل ة. فَّ الضِّ عىل ليُْفِرغوه بُقَفٍف ويَنقلونه الرتاَب هؤالء ويَْرَفع الرجال، مئاُت ذلك
وجزيرٍة وِضفة ِضفٍة بني ون ويَتََحاضُّ ويتمازحون الفائرة الحارَّة الليلة يف الناس ألوُف
ومن مغتسلني، منه ليَْخُرجوا كاملجانني النيل يف بأنفسهم يَقِذفون َمْن هؤالء ومن وجزيرة،
بصنانريَ، يلتقطوها أن البُْله من ِصبياٌن فيحاول نقوٍد، ِقَطَع النيل يف يَْرُمون من هؤالء
تقوم حيث املراكب يف املوسيَقى صوت عىل فيَْطُفو الرصاخ ويَْعلُو وتنقلب الزوارُق وتَْهتَزُّ
شيئًا فيَهيُجون القوارب يف القرفصاء جالسون رجاٌل ويشاهدهنَّ البطن، برقصة راقصاٌت
أرشبتهنَّ خواصَّ عارياٍت نصُف ساحراٌت وتمتدح السماء، إىل صواريُخ وترتفع فشيئًا،

ِلْلبَاه. ية املقوِّ
ويُْمَسك يَاط، السِّ تحت تَْعِوي ثم أَْوضام2 عىل موضوعًة لحٍم ِقَطَع كالٌب وتختطف
أظافَر ويُْدِخلون هؤالء ويَْرُقص مجذوبني دراويَش من مواكُب وتمرُّ بون، ويُْرضَ لصوٌص
ويُوَضع ألسنتهم، تحت ُزجاج من ِقَطًعا أو آباطهم تحت ناًرا ويََضعون صدورهم إىل

اللحم. عليها يقطع التي الجزَّار خشبة وهو الوضم، جمع األوضام: 2
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هؤالء ويَْزَعق فيه، يَْغَرقوا أن يََودُّون كانوا لو كما النهر يف ويُقذَفون أكياس يف مشعوذون
القلعة أبراج خلَف — الرشق ناحية من السماء يف يَلُوح حتى ويَْعَرقون املرتجفون الناس
ُزْرقة فإىل ُصْفَرة إىل يَتََحول أن اللون هذا يَْلبَث وال ُخْرضة، إىل ضارٌب ضئيٌل ضياءٌ —

شاحبة.

قطيع. عودة

يَْدُعو حيث دِّ السَّ نحو يُْهَرعون الناس ألوَف تُبِْرص إذ األُُفق؛ يف الشمُس تَرتفع وفيما
العيلِّ هللا إىل ع ويَْرضَ هؤالء دعاءَ الجمهور ويَُردِّد َدَوَران، عن الثوب منتفِخ راقٍص مائُة هللا
سعادة. كلِّ أصل هو الذي النيل وَخَلق املاء َرَفَع والذي والنهار، بالليل عليه أنعم الذي

طريًقا بمزاريقهم املماليُك ويَُشقُّ حرير، من مصنوٌع َفْخٌم رسادٌق نُِصَب قد وكان
بنفسه. السلطان َوَصَل فقد إليه، تُوِصل واسعًة

النيل، بمقياس احتََفى حيث الرَّْوضة جزيرِة مسجد من وحاشيتُه السلطاُن يأتي
يُْخِرب الفراعنة عهد منذ َفِتئَ ما والذي الزوايا، ن املثمَّ الرُّخاميِّ العمود بذلك احتََفى حيث
من الرغم عىل املاء يف والجداوِل النيل مدير ويَُغوص ، َرشٍّ أو َخرْي من املياه زيادة يف بما
الزَّْعَفَران من بمزيٍج اليرسى بيده املقدَّس العموَد ذلك ويَمَسح الثمينة، الحريرية ثيابه
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وجه عىل بقائه مع وذلك ، ٍّ ِفيضِّ إبريٍق من تلك يده عىل يصبُّه الورد بماء املحلول والطِّيب
َعٍل، من املنَظَر ذلك — حوله ِمن وِبَطانَتُه — السلطان ويَُشاِهد الَغَرق. من خوًفا املاء
تحقيًقا النيل ارتفاَع ُقوا ليَُحقِّ املقياس ذلك من بهم موثوٍق أناس اقرتاَب السلطان ويَْرُقُب

صحيًحا.
األلوان، من سيٌل الجديدة الشمَس ويَُالقي ادق، َ الرسُّ إىل الرسميُّ املوكب ويَِصل
السلطانيِّ القرص يف ما َلَمَعاُن َعٍة مرصَّ سيوٍف مقابِض ومن ثمنٍي ثوٍب مائة من ويَْسَطع
بجواِده السلطاُن ويُْعَرف امُلْغَلَقة، القصور ظلِّ تحت األخرى األوقات يف يُْعَرض َسناءٍ من
النبيِّ ِعمامَة البًسا الَوَسط يف بوقوفه يُْعَرف كما بمثِله يُبَاِريَه أن ألمري يَنْبَِغي ال الذي م امُلَطهَّ
فيه السلطاُن يَْحَمُد منشوًرا الوزيُر ويتلو الجمهور، ويَْسُكت السلطان، ويُوِمئُ الخرضاءَ،
بالربكة، مَرص عىل يمنَّ أن هللا إىل فيه ويبتهل فيضانَه، للنيل فيه ويَْشُكر آالئه، عىل هللاَ
معبوِدهم نحَو أيديَهم ارين الحفَّ مع فَهَدُموه دَّ السَّ أنشئوا الذين العبيد مئاُت ويرَفع

إليه. ناظرين السلطاِن
بجانب انتظاٍر بعد — قارٌب ويَِصل ، دِّ السَّ ُفْرجة يف بها ويَقِذف ِمْجَرفٌة، إليه وتُقَدمَّ
منذ طريَقه َوَجَد قد املاءُ دام ما الظاهر، يف قائًما يزال ال الذي دِّ السَّ َوَسِط إىل — القناة
حني عىل منه سبيًال للقارب وتَُشقُّ دِّ السَّ من الضيق القسم ذلك يف املجاديُف وتَْعَمُل زمٍن،

لنفسه. إنقاذًا الجديدة فة الضِّ إىل ع فيُْرسِ القارب بإغراق صغريٌ ٌل َشالَّ ُد يَُهدِّ
من ُحَزٌم وتشتعل امَلْخَرج، القتحام إظهاًرا الَفَرح أصوات من األلوف مئاُت وتَْخُرُج
مع الطائشة الليلُة وتنتهي أحًدا، تَبَْهُر وال األصواُت وتُِصمُّ الزرقاء، السماء يف َواِريخ الصَّ
َجذَُل ويُِعيُد لهنَّ مكرتثني غريَ الرجال ويَُعود الصباح، عند النساء وجوُه وتَْشَحُب الفجر
العبيد إىل السلطان ويَرِمي هنالك! النيُل الحبِّ وأبو البلد فمنقذُ إليهم، نشاَطهم رجولٍة
واحٍد كلِّ لَطَمع بينهم هائلة معركٍة َرَحى وتَُدور … ذهبًا مملوءًا كيًسا — عٍل من —
وتتوارد السنة، يف واحدة مرٍة سوى ذهبًا تُْمِطر ال فالسماءُ جاره، ديناَر يأخذ أن منهم
يف بالتحية السلطاُن ويقابَل ، الحجريِّ الِجْرس وتحت الُفْرَجة من لتَُمرَّ القناة إىل الزوارُق

مكان. كلِّ يف للسلطان ويُْهتَف مكان، كلِّ
فأمُر واحد، فكٌر ويساورهما بجانبه، وزيُره ويَِقُف فة، الضِّ فوق السلطان ويَِقُف
يكن لم أنه يَْعَلم القوم من أحَد وال ذراًعا، ١٦ ب القوَم أَنْبَأنا فقد مضمون، الرضائب

ذراًعا. ١٤ غريُ هنالك
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عربًا ليسوا مستقلُّون مسلمون أمٍر أولياءُ قروٍن خمسِة مدَة بمَرص الُحكم زمام عىل َقبََض
أنهم يََرْوَن وكانوا للخليفة خصوٌم أنهم يُْعِلنُون فكانوا بغداد، لخلفاءِ تابعني أمراءَ وال
هؤالء وكان ،٦٤٠ سنة حوايل مَرص َفتَُحوا الذين العرب هؤالء من وحديثًا إيمانًا أصدُق
أبناء من أنهم ُعون يَدَّ عام مائتي فيها ملُكهم ودام مَرص عىل استوَلْوا الذين الفاطميون
غرِي عىل يعتمدون ال مقاِتلني الفاطميون وكان ، النبيِّ ُصْلِب من أي ؛ النبيِّ بنِت فاطمَة

القوة.
الغرِب طرابلس من وِعصاباتُه هو جاء الذي الرئيُس، ُسِئَل أن يوٍم ذات َحَدث ومما
فاستلَّ فاطمة، يَِّة ذُرِّ من أنه الناِس من كثرٍي إنكاِر من كان ِلَما أصله، عن القاهرَة َ فأنشأ

َحَسبي!» «هذا وقال: الُجمهور عىل ذََهٍب من نقوًدا نَثََر ثم نََسِبي!» «هذا وقال: سيَفه
منذ وسورية ِصِقلِّية عىل استَْوَلْوا قد أفريقية شمال من هم الذين الُغَزاة أولئك وكان
قبل عازًما كان مَرص إىل امُلِعزُّ نََزَل ا وَلمَّ الصليبيني. يحاربوا أن عليهم كان حينما زمٍن
عىل ليَْدِفنَها أبيه بِعَظام أتى قد كان ألنه وذلك قارَّته؛ يف دولٍة بأقوى اإلقامة عىل يشءٍ كلِّ
به تقرُّ «مما يقول: َكتََب وقد حقيقيٍّا، مِلًكا ابنُه كان أن فيه ريب ال ومما النيل. شاطئ
وخيٍل وجواهَر وفضٍة ذهٍب من سعادتها فيه ما بكلِّ لعميل مدينًة َرِعيَّتِي تكون أن عيني

وبيوت.»1 وأراٍض وثياب
يَتََسكَّع مجنونًا هذا الحاكم وكان َهْوًال، الروع يف يُْلِقي َهلُوًعا الحاكُم حفيده وكان
ِضدَّ عدوٍّ إىل ينقلب ثم أوًال، فيَْحِميها لنرصانيٍة ابنًا هذا الحاكم وكان ليًال، املدينة يف

فرتجمناها. الكلمة لهذه حرفيٍّا أصليٍّا ا نصٍّ نَِجْد لم 1



النيل

يُوَجْد ولم غامًضا، غيابًا املقطم جبِل يف غاب أن إىل الكنائس َحْرِق يف ويُْمِعن النصارى
. َقطُّ جسُمه

لم ولكنها الحرب، أهل من رجالها ويكون أخرى، مالكة أَُرسٌ الفاطميني وتَْعُقُب
غريَ عاصمته يف يَِعْش فلم الحرب، عن الشهري الدين صالُح ينقطع ولم انحطَّت، أن تَْلبَْث
من كثرٍي َحْوِك إىل أَدَّى فقد امَلَدى بعيد سلطاٍن من الدين لصالح كان وما قليلٍة، سننَي
ِضدَّ مما أكثَر َرِعيَّتِِه ضدَّ القلعَة الدين صالُح بَنَى وقد يحتمل، ما عىل عنه األقاصيص
هذا فَهَدم — جنديٍّا ال — َخِصيٍّا القلعة بناء يف إليه َعِهَد الذي الرجُل كان وقد أعدائه،
الدين صالح يَُجنِّْد ولم القلعة، بناء يف بحجارتها لينتفع الجيزة يف صغرية أهراًما الَخِيصٍّ
الحجارة من معنيَّ بعدٍد النيل مع يجري زورٍق كلُّ يأتَي بأن أمر بل رضيحه، لَشيْد قوَمه
التي القلعة ل يتأمَّ ظلَّ عاصمتَه السلطاُن دخل ا وَلمَّ نحتها. عىل الفرنج من ى أَْرسَ فيَحِمل

بنفسه. َحَجًرا يَْحِمل بأن أحيانًا ى فيتلهَّ كثريًة ساعاٍت يُنِْشئُها
نقل يف بأجمعها أجياًال أَْفنَْوا الفراعنة أن يف واملسلمني الفراعنة بني الفرُق ويَتََجىلَّ
يف — املسلمني أن ويف األبد، إىل فيه يعيشون مللجأٍ نَيًْال ى اليُْرسَ النيل ِضفة إىل حجارة
مُرص تََر لم قلعٍة إلقامة بحجارٍة أتوا — اليمنى فة الضِّ عىل ولكن تقريبًا، نفسه املكان
سبيل يف وَضَماٍن املوت ِتجاه ضماٍن بني مقابلٌة لك تَبُْدو وبذلك الحني، ذلك قبل مثَلها
الفالُح ويبقى بالسلطان، َمِلٍك ُحلُِم نتيجَة حريتَه شعٌب يُْحَرم الحالني كلتا ويف األحياء،

ظهره. عىل حجارٍة حمل عىل ويداوم عبًدا
الفالح ال — العبُد يَْقِبُض األوىل فللمرة سابًقا، له مثيَل ال أمٌر مَرص يف يََقُع ذلك ومع
العبيد أي املماليك؛ ويَِصل مرصيٍّا، تابًعا التَِّعس البلد ابُن ويظلُّ مرص، أمور زماِم عىل —
رأى أن يَْحُدث ولم ِمَالًحا، اء أِصحَّ رجاًال منها الرَّقيق تجار يَْجِلُب التي آسية من البيض،
ثالثمائة نحو مرص ملكوا الذين املماليك من وكثريٌ املنظر، ذلك مثَل الطويل َجْريه يف النيُل
كتمانه يحاولوا لم نَذٍْل أصٍل من املماليك هؤالء وجميُع عبيًدا، ُولُِدوا (١٢٥٤–١٥١٧) سنة

النفوس. بذلك فتََحار
الفراعنة صورِة عىل الُجُدر يف ُصَوَرهم هذا املَؤلَّهني امللوك بلِد فاتحي جميُع ونََقَش
املجتمع، يف وضيع أصٍل من أناس العرش َدَرج يف يَصَعد واآلن سنٍة. ألِف من أكثَر يف
رسميٍّا يحافظون السالطني أوائُل وكان حرير، من كثوٍب أو ِتنٍي كَسلَّة سلًعا ُعدُّوا أناس
عىل ُعَراًة يعملون آباُؤهم كان حيث النيل، إىل نسبًة البحر، إىل نسبًة البَْحرية، َلَقِب عىل
اسَم الرسميِّ اسمهم إىل يُِضيُفون كانوا من أولئك ومن الرَّْوضة. جزيرة حصون يف ِضفته
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له َمِدينُون أنهم يََرْوَن الذي الرجل تخليد يودُّون كأنهم باعهم الذي األول الرَّقيق تاجِر
تكلمنا الذي الفاطميِّ كالسلطان — ُقوَّتِهم عىل يعتمدون كانوا من أولئك ومن بسعادتهم،

العرش. ِوراثََة فيَحُظُرون — آنًفا عنه
عليهم تَْقِيض الرضورة كانت جنود، إىل — دوًما — يحتاجون السالطني أن وبما
الوزراءُ وكان عبٍد، ألَف وعرشين أربعًة قالُوون اشرتاه ما وبََلَغ العبيد، من ألوٍف بجلب
ويَُداُرونهم عليهم يحافظون العبيَد ألن وذلك أيًضا؛ عبيًدا يبتاعون واألغنياء واألمراء
حساٍن ِغْلماٍن عىل َقوَّامني بجعلهم يالَطُفون ناحيتهم من العبيُد وكان ويُصانعونهم،

الفنية. ومواهبهم ُقُدوِدهم ِبُطول مشهورين
بني والَجَواِري الِغلمان عن القفقاس بالد يف يبحثون ملاذا يَعِرفون التجاُر وكان
يَْغُدَو أن املرء عىل ويَسُهل العاَلم، يف َمْن أجمُل هنَّ الالئي والرشكسيات الَكْرجيات
وجيه بنظرة غالًما يُْختَار أن الشخَص ويمكن السلوك، حسن ومعرفة بامَلالحة رضوريٍّا
يصبَح أن صاحبهما استطاع الدهاء إىل الَهيَُف أُِضيَف ما وإذا أحيانًا، سلطاٍن وبنظرة
نظر عن يَِغْب ولم الَحظِّ ذوي من الصاحُب هذا كان وإذا العموم، عىل وُحرَِّر الحرس من
صاحبًا نُِصب أي عرشة»؛ «أمريَ صباه منذ وُعنيِّ ِمَداد وحاِفَظ سيف حامَل صار مواله
وينحاز القلعة دسائس يف َدْوَره يَُمثُِّل ثمَّ ِقيَادٍة، ِزمام عىل يَْقِبضون َمْن بني املراتب ألدنى
يف يشرتك ثم هذا، اإلِْصَطبل أمري خصُم هو الذي األكرب الساقي إىل أو اإلصطبل أمري إىل

له. ممكنًا يشءٍ كلُّ فيُْصِبح مؤامرٍة يف القادم العام
سفينِة ُدنُوِّ منذ اململوك ويَُفكُِّر االرتقاء! إىل ْوق َللشَّ ويا الحياة! عىل َلْلِحْرص ويا
األوىل، للمرة املستوَي أفريقية شاطئَ مشاهدتِه منذ اململوك ويَُفكُِّر اإلسكندرية، من التاجر
واحدٌة، رغبٌة فتُِثريُه وسالطنَي، وزراءَ فصاروا مثله الَربِّ إىل نََزلُوا قد كانوا الذين إخوانه يف
يف وقعت التي املباركة املخاطر جميع من يعلمه ِلَما وذلك حريته، نَيْل إىل ميٍل شدَّة تُِثريُه

األخرية. السنني عرشات
من فيشرتيه األسود البحر شواطِئ من قريٍة يف تاجٍر نََظَر الجميُل برقوُق ويَِقُف
يف أمرٍي من ويَِبيُعه ِرشاعية سفينة عىل اإلسكندرية إىل ويَنُقلُه ديناًرا، عرشين بنحو أبويْه
يناَدى ثم ملرص، سلطانًا بربقوَق فيُنَاَدى سنًة عرشون وتَْمِيض ديناًرا، بخمسني القاهرة
صار الذي — قايتباي وينال قرن، بُربع برقوُق اشرتاه أن بعد ملَرص سلطانًا باملؤيَّد
امُلَسايََفِة يف ِحذٍْق من به اتصَف ِلَما كبرٍي إقطاعيٍّ أمرٍي عند ُحْظَوًة — بعدئذ كبريًا سلطانًا

ليَْخلَُفه. له أََمٍة ابَن أبنائه من فيختار بأصله قايتباي ويَْزُهو فيُْعتَق، والرِّماية

583



النيل

ألصلهم مماثل أصٍل من بملوٍك صالٍت ذوي النسب املجهولو امللوك هؤالء يكن ولم
فيُْضَطرُّ النََّسب، ُعلُوِّ من الذُّْرَوة بلغوا بأمراءَ ِصالٍت ذوي — أيًضا — كانوا بل فقط،
وُروُدوْلف قالوون السلطان تََفاَوض أن ذلك ومن ، للنِّدِّ النِّدِّ معاملَة معاملتهم إىل هؤالء
الصليبيني، فَطَرَد ه يتمَّ أن الدين صالُح يَْسِطع لم ما بيربس أتمَّ أن ذلك ومن ، الهاِبْسُربِْغيُّ
للخالفة إبقاءً بجانبهم للخلفاء حقيقيٍّ سليٍل بحفِظ يُْعنَْوَن املماليك هؤالء كان ذلك ومع
املقدسة للبالد ملوًكا والِفتَن االضطرابات أثناء يف يََظلُّون املماليُك هؤالء وكان القاهرة، يف

مكة. إىل حريٍر من املصنوعة الكعبة ِكْسَوة فرُيِْسلون
يف به ُقِبَلْت كما بحماسٍة تُْقبَْل لم النرصانيَة أن ومع اإلسالم، من ُقوَّتَهم ويستمدُّون
بمَرص االستقرار قوة من اإلسالُم َفبََلَغ أفواًجا اإلسالم يف مرص نصارى َدَخَل النيل وادي
وِفيَم أخرى، مرًة وها ُ يُنَرصِّ أن النصارى عىل معه يَتََعذَّر ما عَرش الثالثَة القرون هذه يف
الحارضة األديان دون — لإلسالم َضِمَن الذي املنطق يف تَِجده النجاح؟ ذلك ِرسَّ تَِجُد
جاهد َسه مؤسِّ ألن وذلك واملسجد؛ الدولِة بني واإليمان، القوة بني الَوحدَة تلك — األخرى
دائٍم تناقٍض وجود عدم يف — أيًضا — ذلك وتجد يشء، كلِّ عىل قادٍر إلٍه سبيل يف بسيفه
ِمْفتَاح «السيُف النبي: قال ، النرصانيُّ الدولة ديُن إليه يؤدِّي كما ويربكه، اإلسالم يُْضِعف

الَجنَّة.»2
من أربعًة تناَوَل التي — اليهودية عن الصدوِر بعَض َصَدَر قد اإلسالم كان وإذا
مذهبَه فإن — الرجولة ذاَت األساسيَة ومبادئها األوىل صوَرتَها تَنَاَوَل كما الستِة أنبيائها
مؤمنًا نفَسه َعدَّ وإن — فاملسلم تسامٍح، عن َالَن قد عليه يحافظ انفكَّ ما الذي األصيلَّ
القرآن ويُوِيص الزوجات، د بتعدُّ القرآن ويقول هللا. َصِفيَّ نفسه يَحسب ال — حقيقيٍّا
األربعِة اإلسالم أركان من ركنًا الزكاة من القرآن ويَجَعل بالزهد، يأُمُر وال العيش، بطيب
وينالون الصالحاِت يَْعَملُون ِلَمْن الَجنََّة أن عىل القرآُن ويَنُصُّ الفقراء، عىل بالتصدُّق فيأُمُر
إكليل إىل ناظرين مرتبًة متفاوتني بمالئكٍة معمورٌة الجنَة أن القرآُن يََرى وال هللا، عفَو

وُزُمرُّد. وياقوٍت لؤلٍؤ من اِدٌق ُرسَ هنالك وللمؤمن الرب،
يقول الفضائل، بأعظم يقول — دنيوية أموٍر من دينه يتناوله ما عىل — واملسلم
له وسيكون ا، رشٍّ كان ولو يُِصيبُُه، ما عليه َكتََب وهللا هللا، إىل أمَره فيسلِّم والَقَدِر بالقضاء

السيوف.» ظالل تحت «الجنة ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قول أراد املؤلف لعل 2
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أن أمكنه الصحراء يف الوفاُة تُْه َحَرضَ ما فإذا رأسه، فوق يََضُعَها التي العمامة من كفٌن
بِعمامته ف يَتََلفَّ وأن حفرة، لنفسه يَْحفر وأن املاء، وجود عدم عند بالرمل ًما متيمِّ يغتسل
الصحراءِ ريَح — ُمنِْعًما — هللا يُْرِسل وهنالك املوت، ينتظر وأن َفِمه، حتى تَْسُرتُه التي

يَُواِريه. رمًال عليه فتَسِفي
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ذات اع الرصِّ ويََقُع كثرية، ُقُرونًا للنصارى مساملني النيل شواطئ عىل السالطني عاش
الحوادث عن املسئوَل نَْعِرف ال دمنا ما َعَجب، وال ذلك، عن املسئول معرفة وتَْصُعب حني،
يف رغبتهم من كان ِلَما النصارى عىل تََقُع التَِّبَعة أن يَلُوح ذلك ومع الغالب، يف العرصية

ِدينِِهْم. عىل الناس َحْمِل
لدى َمْرتَبًَة األنبياء خامَس املسيُح كان املقدس؟ القرب حرمة املسلمون انتهك وهل
املقدسَة كتبهم وبأن األولني، والنصارى اليهود دين بصحة ح َرصَّ قد محمٌد وكان املسلمني،
كان وما اإلسالم، عىل لها حمًال مَرص عىل وخلفاؤهم العرب يَْستَْوِل ولم ُحرَِّفت، التي هي
والِجْزيَة، للَحبِّ طلبًا الخصيبة األرض تلك إىل دفعهم محمد قبل إليها بالهجرة بَْدِئهم من
فإنهم ثَقافٍة عدم مع مَرص لغَة يَْجَهلون العرب كان وإِذ دينهم، عىل الناس لَحْمِل ُحبٍّا ال
َمنًْعا بِفتٍَن األقباط ويقوم الحساب، عىل منهم أقدَر كانوا الذي لألقباط مَرص إدارَة تركوا
الرسميَة مَرص لغَة العربيُة اللغُة وتصبح ًة، شدَّ العرب فيُبِْدي لتا الدِّ يف الرضائب لزيادة

العربية. يتعلَّم من أوَل األقباط ويكون القبطية، اللغة محلَّ بذلك فتَُحلُّ قرنني بعد
املقدس، القرب عىل االستيالء إىل نبيٌل َمْقِصٌد َحَفَزهم عندما ُمْعتَِدين النصارى وكان
قبضَة َغَدْت ثم قرنًا، عَرش ثالثَة من سنة ١١٣ غريَ نرصانيًة تظلَّ لم القدس ولكن
السحاب ويف األرض يف َوَقَع أن بعد انتهى اَع َ الرصِّ أن — إذن — ويلوح نهائيٍّا، املسلمني

أومريس. روايات يف كما
عن ذلك كان الصليبية الحروب أثناء يف النصارى يَْضَطِهُدون املسلمون صار وملا
املسلمني من عبيٍد وحيازَة الخيل ُرُكوَب األقباط عىل السالطني َحَظَر ثم ألنفسهم، انتقاٍم
إىل الذهاب عند أعناقهم َحْوَل جالجَل لُبِْس وعىل ُزْرٍق، عمائَم لُبْس عىل وَحَملُوُهْم



النيل

هذا يَْصُدر ولم يده، بَقْطع يخالف من معاقبني األسد بِسَمة أيديهم َوْسم وعىل امات، الحمَّ
ديُوْكِليْسيان عهد يف — النصارى دفع الذي التعصب ذلك ِمثِل عن — قط — االضطهاد

القديمِة. مَرص معابِد َهْدِم وعىل التقتيل عىل —
وإذا نرصاني، أصٍل من سلطاٌن ١٣٠٠ سنة حوايل يوَجد كان أنه يُْرَوى ومما
كتيبِة من وأنه ، البلطيِّ البحر شواطئ من الِشني أصل أن َوَجْدنَا الروايات ُصدِّقت ما
واعتنَق الصليبية الحروب آخر يف اشرتك ثم األمر بدءِ يف الصقالبَة فحاَرب األملان فرساِن
ا ردٍّ ويُقال أصله، الناس جميُع نَِيسَ حينما القاهرة يف سلطانًا به ونُوِدَي أعدائه ديَن
الَقْرَصنَاِت1 إحدى يف املماليك خزائن من ُخِطَف عجيبًا إسالميٍّا إناءً إن مغامرته: عىل

ماِرينُْربْغ. قرص يف اليوم فتَِجده بروسية إىل به فأَتى الِجرمانية
الثقيلة، الرضائب من ِفراًرا أسلموا بل اقتناٍع، أو إكراٍه عن النصارى ألوُف يُْسِلم ولم
ماليني ثالثة من املال بيت دخُل معه نََزَل ما حنٍي ذاَت الكثرة من أسلموا من عدُد وبََلَغ
تًا موقَّ يَْمنَع أن السلطان إىل َفَطَلَب املال بيت أمني معه ذُِعَر وما جنيه مليوني إىل جنيه

خطر. من وسلطته بماليته يَِحيق قد ِلَما درءًا وذلك لإلسالم؛ جديٍد اعتناٍق كلَّ
وزيًرا نرصانيٌّ ذلك أثناء يف ويَُعنيَّ مرص، يف الدينيِّ ْلم السَّ من كبري دوٌر ذلك ويَعُقب
أعيادهم يف األقباط فأخذ الفراعنة، ألحد وزيًرا َ ُعنيِّ قد يوسُف كان كما النارص للملك
عدم عند تَتَِّحد األديان جميُع وصارت املجاورة، املساجد من والبُُسَط الشماعَد يستعريون
ثوبًا البًسا امَلْوِكَب السلطاُن فيتقدَّم النهر ُطول عىل رسميٍّا َمْوِكبًا فتؤلِّف النيل مياه ارتفاع
يأتي ثم األكرب، والشيخ القضاة قايض يأتي ثم بجانبه، الخليفُة ويكون أبيَض، صوٍف من
التي — واإلنجيل والتوراة القرآن — الثالثة الكتُب تأتي ثم القبط، وُقُسوس اليهود أحبار
الثالث، باللغات هللا إىل ع يُْرضَ ثم بعًضا، بعضها بجانب كثرية، حروب نشوب إىل أدَّْت
ذلك وكان بالَخَرض، البلد ويَْسُرت النهر عىل َغيْثَه يُنِْزل أن الغرباء، الثالثة األنبياء وباسم
يَُكرَُّر قد التي مَرص التسامح بلد يف والجهل، ب التعصُّ عِرص يف الوسطى، القرون يف يََقُع

غًدا. ذلك فيها
فاتُح َرَفَض فلما النيل، فيضان ر يتأخَّ عندما روحانيًة أكثَر عمَر الخليفِة سلوُك وكان
حاقًدا، النهُر هذا الح للنيل قربانًا لتكون عروس تقديَم — العاص بن عمرو — مَرص

.Pirateries 1
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فأرسل يَْفعل عما إياه سائًال بدمشَق كان الذي عمَر ملواله َغمٍّ من يساوره ما عمرٌو فأبدى
وإليكه: النيل، يف يَْقِذَفه بأن إياه آمًرا اآلتي الكتاَب إليه عمُر

ِقبَِلَك من تَْجِري كنَت فإن بعد أما مَرص، نيِل إىل املؤمنني أمرِي عمَر هللا عبد من
اَر الَقهَّ الواحَد هللا فنسأل يُْجِريك الذي هو القهاُر الواحُد هللا كان وإن تَْجِر، فال

يُْجِريََك. أن

إال مًعا والخشوع السموِّ طابِع عىل املشتمِل امَلَلِكيِّ الوعيد هذا ِتجاه النيَل يََسِع ولم
يُْؤذَن كان ألنه وذلك األقل؛ عىل املقريزي رواه ما وهذا الغد، يف مياُهه ففاضت الخضوع

الشعراء. من يكونوا أن للجغرافيني
الحبوَب بها ينقلون فكانوا ًدا، مجدَّ القديمة السويس بقناة انتفعوا السالطني إن حتى
ذلك صنع كما بإغالقها الخليفُة أََمَر العرب بالد يف الِفتَن اشتعلت فلما العرب، جزيرة إىل

مىض. فيما الفرس ملوُك
بذلك َع فُوسِّ واإلسكندرية القاهرة بني واسعًة قناًة آخُر سلطاٌن حفر يوًما أربعنَي ويف
يف التجارة نُُموِّ عىل ذلك فساعد حجريٍّا جًرسا ثالثون وبُنَِي الغربيِّ لتا الدِّ َجنوب ِنطاق
مثمرة بأشجار وأُِتَي قرية، مائُة هنالك وأُنِْشئَت رائعة، قصوٌر هنالك وِشيَدْت البقعة، تلك

الصحارى. من اآلن حتى ُعدَّ ما بها فُسِرت سورية من
نْط السَّ غاِب من األعىل النيل ِمنطقة يف وَغَرسوا كبرية تجاريًة ُطُرًقا السالطنُي وأنشأ
يَْحُدث ما مع ذلك جميع صنُع يُْمِكن وكان لهم، سفنًا منه يُنِْشئون خشٌب به لهم يكون ما
الجنود بني وثيقٍة مراتَب سلسلة من كان ما وبفضل األمور، أولياء بني مستمرٍّ تبديٍل من
نظام تأليف دون وقوفها مع وذلك ُهوَّة، من رعيته عن السلطاَن يَْفِصل ما بالسالح ُ تَْمَأل
كان أخرى ناحيٍة ومن لضابط، منزٍل وجود ولعدم بُفتُوٍح القيام لعدم وذلك ، إقطاعيٍّ
الطُّبُول ألمري كان كما األقلِّ عىل عبيد عرشُة له كان أي جنوُده؛ املماليك أمراء من أمري ألقلِّ
وكان وعرشون، مائٌة العبيد من القائد لألمري وكان والثمانني األربعني بني ما العبيد من
ما فكان ووظائَف، أرزاٍق من له ص يَُخصَّ بما ويُْطِعَمُهم رجاله َز يَُجهِّ أن أمرٍي كلِّ عىل
والعاصمة القلعة لسالمة ضامنًا قويٍة مركزية سلطٍة من هذا املماليك نظاُم عليه ينطوي

والبلد.
عروق إىل منتسبني أناٍس من عليه تشتمل ِلَما األجنبية، بالفرقة املماليك يَُقاس وقد
الَجنوب فرنسيي ومن والرصب، والروم واأللبان والرشكس الرتك من هم واملماليُك مختلفة.
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َحْظِر مع اإلسكندرية إىل هؤالء من األلوف يَنِْزل سنٍة كلِّ يف فكان أيًضا، الِجنِويِّني ومن
بني كالخيل ينتقلون عابرون عبيٌد هؤالء أن هو الوحيُد والفارُق البابوات. وِحْرِم امللوك
وقد وسيدهم، تاجرهم باسم إال يُْحَفُظون فال وأصولُهم أسماُؤهم وتُْطَمس وراكٍب راكٍب
فساروا ذلك، مع أبنائهم إىل سلطانَهم أبرُعهم نََقل وقد ذلك، مع أقوياء وزراءُ منهم ظهر
عىل بأنفسهم يَْجِلُسوا أن من بدًال وذلك ، الَفَرنِْجيِّ العهد يف القرص نُظَّاِر ِغَراِر عىل ذلك يف
زمنًا الشعب لدى مقبولًة تظلَّ أن الوسائل تلك مثل عىل قائمًة سلطًة يُْمِكن وهل العرش.

طويًال؟
فازدهرت آبائهم، عن َوِرثُوه ما أو املكتََسبََة البلد صناعاِت يمارسون املماليُك وكان
من ودمياط ِتنِّيس يف يُْحبَك كان ما ُحْسُن وبََلَغ الزمن، بعَض القاهرة يف الُفْرس ِحَرُف
جنيه وبخمسمائة جنيه، بمائة ثوٍب كلَّ معها األجانب أمراءُ يبتاع درجًة الحرير نسائج

.ِّ ِقيلِّ الصِّ ُروِجَر ِمْعَطُف ُجِلَب هنالك ومن بذهب، 2 ًا ُمنرَيَّ كان إذا
يَْكِف لم فإذا البرص، الفاقدو املماليك يَْهَوى كما برسعٍة ليتِمَّ املباني إنشاء يكن ولم
َحظرية إىل القلعة يف واقٌع َمْقَلٌع َل ُحوِّ وهكذا يَاط، بالسِّ له الناس ألوُف َر ُسخِّ للعمل العبيد
الِحَرف، أرباب عمِل فائدَة تأخذ الدولة كانت وهكذا أسابيَع. خمسَة دام متصل بعمٍل َغنٍَم
املاء. فيُْصعد ساقيته، بجانب يظلُّ كان الذي هو — وحَده رقابتها من البعيُد — ح والَفالَّ
السلطان فيها يَِفرُّ مرة كلِّ يف النظام بذلك الَخَطر ويَِحيُق السلطان، هي والدولة
من حكومًة وخمسون ثالٌث ويتعاقب سنني، خمس كلِّ يف هذا ويََقُع يُْقتَل، أو يموت أو
عىل سلطانًا عَرش ثالثَة مات وقد سنة، ٢٦٠ يف أُْرسًة وعرشين اثنتني إىل تنتسب املماليك
كبري عمٍل عن يُْسِفَر أن املاَل أو الذكاءَ يمكن وكيف ُقِتلُوا، أو اآلخرون ُخِلَع وقد فراشهم،
الفراعنة ألن إال باقيًة تََظلَّ لم النيل إدارة إن حتى رأيَت؟ كما األَْمن من خاٍل حاٍل يف

سنة. آالف أربعة منذ ابتدعوها
أمَل ويَعُقُب الفراعنة! وبني بينه األََمَد أبعَد ما ولكن الَجَريَان، عىل النيل ويداوم
ب وتعصُّ الفاترُة العمليُة الرومان وروُح وظرفهم األغارقة ذكاءُ الخلود يف الفراعنة
ثم اآلسيويني، لدى الغريزيُّ القتال ُحبُّ ثم السماء إىل املرتفعة األبصار ذوي النصارى
يَُحوُكونَه بما دوًما ويتهادمون يوم بعد يوًما يعيشون مغامرين ُقَساٍة قبضَة مرص تُبِْرص

مستمرة. مؤامراٍت من

أيًضا. ولحمته الثوب ُهْدُب والنري اجتمعت، إذا والخيوط القصب هو والنري نريًا، له جعل الثوب: َ نرَيَّ 2
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كان الذي السؤال هو فهذا أمراؤه؟ أم حريُمه أم وزيُره أم آلسلطاُن يَْمِلُك: وَمْن
يف تَِجُد وال وتََعُسُهم، مرص شئون يف يترصفون من سعادُة عليه ف فتتوقَّ العاصمة يحرِّك
العامِّ االستياء لذلك وصٍف غريَ العبايسِّ العهد يف ملَرص صفحٍة تسعمائة من مؤلَّف تاريٍخ
يأُمالن كانا اللذان هما وحَدهما ساقيته بجانب والفالح لِقربته الحامُل اءُ قَّ والسَّ تقريبًا،
شمس من االقرتاب وكان الَخَفَقان، عىل قلوبهما داومت ما إذا الغد يف هللا شمس ا يُبِْرصَ أن
وكلما امرأة، وكلِّ رجٍل كلِّ غايَة — األقل عىل ِبطانته لدى الُحْظوة نيُل أو — السلطان

الَغَرض. بلوغ قبل الناس ُمْعَظم ويَْسُقُط َزَلقه، زاد ذلك من اإلنسان دنا
فكانوا اآلخرون وأما عيشهم، بَكْسب يَكتفون كانوا الذين هم وحَدهم الناس وصغاُر
عن أسفَر ذلك فإن ُكوك والصُّ الذهَب ع توزِّ التي هي القلعة كانت وإذ الذهب. يَطلُبون
بُْطُرْسُربُْغ سان تَبْلُْغَها ولم عَرش، الثامَن القرن يف أوروبة إليها تَِصْل لم املحاباة من درجٍة

اآلن. حتى القاهرة من بقاياها تَُزل فلم ، قطُّ
ما فإذا لديهم، الحظوة ذوي نوا يسمِّ أن الزمن ذلك يف السالطني عادة من وكان
يَنَْهبُون من الَخَزنَة من وكان الحظوة، يف يَْخلُُفهم ملن خزائنهم وَوَهبُوا ذبحوهم اكتَظُّوا
حتى — أحد يمنعهم أن غري من األمراء أموال ويبتزُّون سنواٍت َة ِعدَّ الخرييَة األوقاَف
السلطان فيقدِّر زمن ويَمِيض جيوبهم، إىل الذهب هذا من قسم إدخال من — السلطان
معه ُه يَُعدُّ ما الثراء من بََلَغ أحدهم أن — الَخَزنة هؤالء رقابة عن يكفَّ لم الذي —
عىل الشوارع من يَمرَّ بأن ويأمر حماًرا ويُْرِكبُه يديه ويقيِّد ويعرِّيه فيَْسُجنُه كبريًة، غنيمًة
الثمينة، والثياِب الكريمة الحجارة أكداِس من عنده ما الَجَالِوَزُة3 ويكتشف الوجه، هذا
يوًما بذلك السلطان فيَْقِض املخابئ من للكثرِي نَبًْشا وأصدقاءه وإخوته ه أمَّ فيعذِّبون
وكان األمراء، من يأخذونه الذي الُحْلَوان عن ُرُسَله يسأل النارص السلطان وكان سعيًدا،

بالفقر. تظاهًرا له أصدقاءَ من دوانَق بضعَة يقرتض نَْخِميد الوزير

األمري. يدي بني واملجيء الذهاب يف يخف الذي الرشطي وهو الجلواز، جمع الجالوزة: 3
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ويُْعَمل مَرص، سادِة خزائن يف األوسط النيل من االنصباب عىل النوبة بالد ذهُب يداوُم
حتى ًسا نُعَّ الرجال بعض ويََظلُّ امِلصباح، نوِر عىل 1 التِّْربُ يَْسَطَع لكي ليًال املناجم يف
التِّرب يُْخَلط وهنالك اآلبار، حتى الجمال عىل فتُْحَمل التِّرب من أكياًسا يملئون ثم الصباح،

القاهرة. يف نقوًدا ب ليُْرضَ مسلحٍة زوارَق يف فيُْجَلب ويُذَاب، بالزِّئْبَق
ذلك ومن األحيان، بعض يف بأمٍر الطَُّمعاء هؤالء هللاُ ويفاِجئ السالطني، آفة والطمُع
أوروبة، يجتاح أن قبل مَرص من فَمرَّ ١٣٥٠ سنة َحَواَيلْ الصني بالد من الطاعون جاء أن
ويُْفَزُر أحيانًا، شخٍص ألَف عرشين الواحد اليوم يف القاهرة يف به يَُموتُون من عدُد فبلغ
النخيل، ِثَماَر وُد الدُّ ويُْفِسد َمامل، بالدَّ املوايش أجساُم وتُْكَىس النيل، فوق فيعود السمُك
السائدة الفوىض تلك أثناء يف أمرها تنظيُم يَتََعذر التي املواريث جميَع السلطاُن ويصادر

مرتني. اإلفالس من مَرص سالطنَي أنقذ الطاعوَن أن والواقع مكان. لكلِّ
للعالقات، أساًسا الِقَرى من جعل قد الشعُب كان وإذا ذلك، مع كرماءُ والسالطنُي
ما أعظَم فما َسْقِفه، تحت يُْؤِويه الذي َضيفه سبيل يف سلطانًا مسلٍم أفقُر كان وإذا
يَْضَغط الذي الذهَب ذلك الفقراء إىل لريمون السالطني وإن مسلم! أنه به السلطاُن يُثِْبت
ويُنِْشئ لينالوه، الفقراء أولئك فيتقاتل األغنياء، من كثرٍي ضمري يَْضَغط كما ضمريَهم
يَنْثُُرون كما َرِويَّة بال والعلماء للشعراء العطاء ويُْجِزلون ومساجَد، اماٍت حمَّ السالطني
سالًحا ويقدِّمون ، خاصٍّ سبٍب غري من ما قريٍة إىل الرضائب ويَُردُّوَن الشارع، يف النقوَد

معدنه. تراب يف الذهب من كان ما الترب: 1
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يَعِرُفها هديٍة أجمَل إكراَمه يريدون الذي الرجل إىل ويقدِّمون ُمَراِضني، أمراء إىل وبَُزاًة
أصيًال. جواًدا إليه يقدِّمون ؛ عربيٌّ

سلطاٌن وقال لحصان، ثمنًا جنيه ١٥٠٠٠ مبلغ دفع الظاهر السلطان أن يُْرَوى ومما
بأحسَن أكافئك أن «أريد : طبٍّ كتاَب قدميه عىل فَطَرَح كبريًا طبيبًا كان الذي لوزيره آخر
يف السلطاُن هذا ويَْعُزو لتا، الدِّ يف عظيمًة أطيانًا فأقطعه أساتذتَه.» اإلسكندُر به َ كافأ مما
بقتله فيأمر الطبيب الوزير ذلك له َرتَّبَه َقِويٍّ ُمْسِهٍل إىل انحراٍف من انتابه ما آخَر زمٍن

ِسِنيه. من الثمانني بلوغه مع الغد يف
النرصانيَّ محمد الناِرص مال بيِت ناظَر أن ذلك ومن الثانية، صفتُهم هي والقسوُة
يديه فلفَّ االعرتاف عىل له َحْمًال األغنياء أحد تعذيب من به قام ما كافيًا يَُعدَّ لم األصِل
ماءٍ يف يُْغَطسون كانوا آخرين أن ذلك ومن النسيَج. هذا وأشعل بَقِطَراٍن مبتلٍّ بنسيٍج
وحَدهم دون الَجالَّ يكن ولم باردٍة، حجريٍة صفائَح عىل يُْرَمْون ثم بِكْلٍس ويُْغَسلُون ُمَملَّح
رون ويسمِّ كالِحصان اإلنساَن ويَنَْعلُون اللسان ويَنِْزعون ويُعُمون يَْجِلُدون الذين هم
كبري َمنِْصب صاحَب ليَْرضب عرشه فوق من يَثُِب السلطان كان بل وج، ُ الرسُّ عىل الناَس
بإحضار فأمر الِجبابة كفاية عدم من غيًظا اْلتََهَب آخَر سلطانًا أن ذلك ومن يُْدِميَه، حتى

جميًعا.» سأذبحكم «هكذا وقال: ِرقابها وقطع حمامًة عرشة اثنتْي
مقهور، لعدوٍّ َحْربٍَة عىل مغروٍز برأٍس الشوارع يف السري عىل يُْقتََرصْ لم أنه ذلك ومن
عىل واملوت الحياة حقَّ للسلطان بأن للشعب إيذانًا بالوعٍة يف العدوِّ هذا ُجثُة ُطِرَحْت بل
عليه وَحَكم لديه املقرَّبني أحَد َسَجَن النارص السلطاَن أن ذلك ومن دولته، يف الرجال أكابر
امُلْحتََرض هذا إىل فُخيَِّل ُمغطَّاة، أطباٍق ثالثَة الثامن اليوم يف إليه فأرسل ُجوًعا، باملوت
ذهٍب، عىل يشتمل األوَل الطبق فَوَجَد ًها، َرشَ األطباق عن َفَكَشف عه َعَفا السلطان أن
كريمة، حجارة عىل يشتمل الثالث الطبق َوَوَجد ِفضة، عىل يشتمل الثاني الطبق َوَوَجد
َقَرَض التي يده من انتزَعها إصبٌع فمه يف وُوِجَدْت الرجل مات يوًما َعَرشَ اثنا انقىض فلما

راحتَها.
يَنِْزل أن بعد إال باسمهم يَنِْطق بأال الشيَخ فيأمرون َفْورهم، من يتواضعون وقد
بعدوٍّ إليهم يُْؤتَى وقد ِبساط، من ُمَجرَّدٍة أرٍض عىل ساجدين ويصلون امِلنرب، من درجًة
قسوتهم. عن انحراٍف سوى ليس هذا ولكن ويعانقونه، فرَيَْفُعونه أََجِله ُدنُوَّ معتِقٍد مقهور
يف كما الحريم دوائر يف اإلرساُف هذا يَتََجىلَّ ما وأوُل الثالثة، صفتهم واإلرساُف
حجارٍة وأربعَة حريريٍّا، ثوبًا ستني أُعطيت ُعوٍد أنغام عىل جاريٌة َغنَّْت ما فإذا زماننا،
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٣١١ السلطان إىل األمراء من فريٌق ويُهِدي أطيانًا، موالها وأُقِطَع آللئَ، وستَّ كريمة
يَْعِدل بَعَطايَا امُلهِدين فيقاِبل قنطاًرا، منها واحدٍة كلِّ وزُن ويبلغ برسوم، مستورة شمعًة
ُمذَْهبة خيام بنصب فيأمر ابنتَه السالطني أحُد ج ويزوِّ الهدية، تلك أمثال ثالثَة ثمنُها

باملربَّبَات. محشوٍّ ُسكَّر قرِص ١١٠٠٠ وبإحضار
فقال عرشَة اإلحدى بناته زواج يف ذلك مثَل َصنََع السلطان أن املؤرِّخون ويَْرِوي

يبدِّده.» ثم له ماٍل َجْمِع يف حياتي «أُفِني ا: ً ُمتََحرسِّ املال بيت ناظر
وتشتمل األحمر، البحر يف سفٍن أربُع وتتقدمه ا، حاجٍّ مكة إىل النارص محمٌد ويذهب
ا ُخَرضً مملوءٍة ُقُدوٍر وعىل َفرُّوجة آالِف وثالثَة إوزَّة ألَف ٍل محمَّ جمل ستمائة عىل قافلته
أماَم يَرَكَع حتى القافلة، هذه مع الصحراءَ ويجوب أزهاًرا، مملوءٍة صناديَق وعىل طاَزجًة

خاشًعا. النبيِّ قرب
قاتٍل ِخنجِر وجوَد يَْخَشْون فكانوا َدْوًما، السالطنَي أولئك الخوُف يَُساِور ذلك ومع
مؤامرٍة وجوِد عن رواتبَهم يَْقِبُضوا لم الذين املماليك استياءُ ويَكِشف ِستَار، كلِّ وراء
للفراعنة كان ما مثُل َقطُّ للسالطنِي يتفق ولم ويَقلتهم. بهم ليَْظَفر املقرَّبني أحُد يحوكها
وما بها، ُهْم أَُرسَ ويُْمِتُعوا عبيدهم حساب عىل الحياة بأطايب فيتمتعوا َعيٍْش َصفاءِ من
من ينتقمون الذين الِخْصيَان مكايد من كان وما بهم، يُِحيُط َمْن كلِّ َحْوَل ِريَِبهم من كان
كان أموٌر الحريم، دوائر يف لها َحدَّ ال دسائس من كان وما عليهم، َجنَْوا اء أِصحَّ رجاٍل
أموٌر َفْوره، من اللييلِّ َحَرسه عدَد فيضاِعف به يشءٍ كلِّ ائتماُر معها السلطان إىل يَُخيَُّل
عىل السلطاَن تْحِمل كانت أموٌر الح، السِّ بائعي دكاكني إغالق إىل السلطاَن تَْحِفز كانت
إذا والسلطاُن منازلهم، من العاصمة سكان جميع َطْرد وعىل الشبان، عىل الرِّماية َحْظر

َمرَّة. غريَ َخيَْمٍة إىل َخيْمٍة من الليل يف تََحوَّل سافر ما
وقليٌل يوم، ذات بهم يَُحاَط أن يَْحُدث فمما هللا، َقَدِر من ليَنُْجوا السالطنُي كان وما
العجوِز ُمْرِضِعه بفضل يوسُف السلطان أُنِْقذَ أن ذلك ومن للِفرار، ق يَُوفَّ كان َمْن منهم
من بيده، طبًقا يَْحِمل وهو ، َفَفرَّ ُصُحوٍن اِل َغسَّ إىل َلتْه وَحوَّ خام بالسُّ وجَهه َسنََجت2 التي

يوم. قبل خلَفه يمتنع كان الذي الباب

لونه. غرِي بلوٍن لطخه سنجه: 2

595



النيل

الذين الرجال أولئك ذكرى َمْحِو وجوب عن نفسه يف للعدل ُع امُلَوزِّ املؤرُخ ويسأل
أعداءَهم. أهلكوا كما َهَلُكوا

األخرى، األديان جميع يف مما أعظم دوًرا اإلسالم يف والجماُل والِخداُع الكفاُح ويَُمثِّل
بالقضاء إيماٍن مع املغامرة ُروُح تخالطها حياٍة ِطراِز من أتباعه عند ما تَِجُد هنا ومن
سوى النفس يف التسعُة القروُن تلك تُِثريُ وال املواظبة، روح ُفْقَداَن تَِجُد هنا ومن والَقَدر،
بفضل الفوُز لها ُكِتَب فتاٍة جاريٍة وصورِة ُمَعذَّب، مؤتِمٍر وصوِت المع، سيٍف خياِل

ُفتُونها.
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عىل الرتك وسار آثار، من — بعدئذ جاءوا الذين — الرتُك تركه ما ذلك من وأقلُّ
دولتهم واليات إحدى منها جاعلني ابتلعوها وإنما بمَرص، يعيشوا فلم الرومان ِغرار
قرون ثالثة نحَو دام الذي العهد هذا من يَبَْق ولم الرومان، لنظاِم إدخاٍل عدم مع
قبلهم، أتت التي الفاتحة الستِّ األمم من بَِقَي مما أقلَّ ذكرياٍت غريُ (١٥١٧–١٧٩٨)
األخرى املتوسط البحر شواطئ عىل مرص ِصيَت أذاعوا الخلفاء إن — ذلك مع — ويقال
وذلك اي، َ الرسَّ َسْقَف ليدعموا وذلك البُْسُفور، ِضفاف إىل دور كلِّ من رائعة أعمدًة بنقلهم
التي والُعُطور العقاقري وكانت بآسية، معروف غرِي بمسحوٍق أظافَرهن نسائهم َصبِْغ مع
البعيدة الواليات عىل يَِجُب التي الَعيْنِيَّة الرضائب من جزءًا تَُؤلِّف الحريم دائرة إىل تُْرَسل

املؤمنني. ألمري تُِعدَّها أن
ألن وذلك العباسيني؛ ألواخر وارثني ُوِجُدوا التاريخية الناحية من الرتك إىل نُِظَر وإذا
هم طويل زمٍن منذ السلطان إىل األمري من األمور زمام عىل قابضني كانوا الذين املماليك
كدولة عظيمة دولًة فيُِقيُم األناضول من املقاتُل الرتِك شعُب وينطلق الرتك، املوايل من
الجزائر وملوُك البلقان أمراءُ للرتك فيَْخَضع عنيفة بَجْوالت الرتك جنود ويَُقوُم الرومان،
والبحر الفاريسِّ الخليج بني ما ويصبح والبرصة، امَلْوِصل وأمراء القرم وخاناُت وتونَس
فلم الكربى العاملية الحرب يف اإلمرباطوريُة تلك وتنهار لهم، ُمْلًكا ُمْلَداْفية حتى األسود
صاحبه من مَرص فاتُح نََزَعه الذي الخالفة نفوذ إن حتى ثََقاَيفٍّ، تَُراٍث أيَّ الرتُك يَْرتُْك
لحضارة. ُمبِْدٍع عاٍل َمثٍَل حوَل به املفتوحة البالُد تُْجَمع ما القوة من يكن لم األخري الرشعيِّ
مَرص، عىل السلطان استيالء بعد أي ١٥١٧؛ سنة يف الكبري املسجَد السلطاُن ويَْدخل
عىل ُروحية حرٍب َشْهَر األملانية القرى بإحدى كنيسٍة باب عىل األمر غامُض راهٌب ويَُعلِّق
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بأرسها بالًدا يَْشَمل استبداديٍّا نظاًما بالسيف يَْفرض السلطان كان وفيما برومة، البابا
َعَمل من بَِقَي وماذا جديدًة، ذهنية جمعيًة وإيمانه بخياله س يؤسِّ اآلخر كان قروٍن َة ِعدَّ
بالَغ يَبُْدو الذي هو — السلطان ال — فالراهُب لُوثر؟ بعمل قيس ما إذا سليم السلطان
يف عظيًما مقاتًال لُوثر ويَُعدُّ ُمفكًرا، لُوثُِر يكن ولم قرون، خمسة منذ األمم حياِة يف األثر
العالم، عىل يسيطران اللذان هما والسيف الروح إن «أََجْل، لوثر: يقول ذلك ومع زمن، كلِّ

األمر.» نهاية يف الروح حليَف يكون النرص ولكن
الفاتحون أولئك له يَكرتث ما وكلُّ املقهورة، بالبالد الفاتحني أولئك يَْرِبط يشءَ وال
أسهَم يَْمِلكون الذين املال أرباب شأن املال، من نَيْلُه يمكن ما أقىص منها ينالوا أن هو
الُوَالُة يَِرس ولم لزيارتها، حتى مَرص إىل السلطان خلفاءُ يأِت ولم ، َقطُّ يََرْوَها لم مصانَع
يجهلون الوالُة هؤالء وكان ، الفوقانيِّ النيل مجرى نحو إليها يُْرِسلُونهم كانوا الذين
باشوات وكان الدور، هذا منذ السياِح مئاِت تجتذب التي املعابَد يجهلون كما الفالحني
موالهم مشيئَة معه يَْفِرضون ما القوة من عَرش السابَع والقرن عَرش السادَس القرن
إرساَل باشاهم قتِل بعد فينتظرون املايض، يف كما للحكومة أنصاًرا املماليُك وكان البعيِد،
الخيول بأروع مملوءًا القلعة بَالُط وكان الحكم، يف الفواصل هذه مثل محِرتمني آخَر باشا
وج ُ الرسُّ وأحسن الثياب أثمن حيازة يف يتنافسون واألمراء البكواُت وكان العبيد، وأبهى
هللا فكأن القلعة، تلك َعَرَفتْهم من أجمَل فيَبُْدون الساطعة يَاط والسِّ والبنادق األملاس ويف
الجمال مصدُر أنهم والحقُّ وَخنِْقها، البَالط ذلك يف سبقوهم ممن املئاِت نسياِن يف يأذن لم

العاصمة. تلك يف والَهْوِل
استيالء قبل والذكاء الخياُل ويجتمع نفسه، الوقت يف الجريان عن الذهب ويَِقف
العاَلم بََلَدِي َقيَْد فيَْكِرسان بعامني، املماليك أقوى عهد وبعد سنني. ببضع مَرص عىل الرتك
الصالح الرجاء رأَس ُدوَغاَما فاْسُكو مجاوزة عن نشأ فقد قتال، بال القوينْي القديم
ومَرص. البندقيِة خراُب الَجنوبيِّ الهند ساحل عىل الثالث الربتغالية سفنه َمَراِيسَ وإلقاِئه
والُفْلُفِل القطنية الهند ومنسوجاِت الحريرية الصني منسوجاِت مروَر ذلك أوجب وقد
ملدة الجديدة الطريق من الكريمة والحجارة والآللئ الندِّ وُعوِد الطِّيِب وَجْوِز والسكر
ألِف مدَة الغرب إىل النيل دلتا من األشياء هذه مروُر دام أن بعد وذلك سنة، ثالثمائة

ولندن. أمسرتداَم إىل العاَلم ُسوَق واإلنكليز الهولنديني تحويَل ذلك أوجب وقد سنة،
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سواءٌ َدْوًما، الصدمَة ى يَتََلقَّ الذي الفالَح فيَنَْهبُون مَرص مماليَك ُّ الرضُّ يُِصيُب وهكذا
عىل جديدة بحريًة طريًقا األجانب بعُض اْكتََشف أم والفيضان الزيادة عن النيُل أََوَقف

فرنسيون: قناصُل َوَضَعه تقريٍر يف ورد ما وإليك ميل، ألف بُْعِد

يَْعِرف وال ْفع، الدَّ عن الفالحون يَْعِجز لم ما َحدٍّ عند املماليك َجَشُع يَِقُف ال
قادٍر غريَ غدا ما إذا — والفالُح الِفرار، غريَ الخالص إىل سبيًال البائسون هؤالء
وأوالده زوجه مع وبََحَث ومنزَله، حقوَله َغاَدَر — سادته ه َرشَ تسكني عىل
ويعاَمل أولئك، من طمًعا أقلَّ سادٍة وعن أخرى قريٍة يف يَْزَرُعها أراٍض عن
َكَحفدِة ال السلطنة، بتلك يُقيمون َمْن كأحقِر اِدين، الَفدَّ من ويَُعدُّون الفالحون،
يساور ما تَِجُد وبأٍس، شجاعٍة من عندهم ليس ِلَما وهم، مرصي، فاتح شعٍب
تَُحرُِّك التي الِفتَن أصغر يف اشرتاكهم دون يَُحوُل وخموٍل َوَجٍل من روَحهم
فال الزراعة حيوانات إىل ينظرون كما إليهم سادتهم ويَنُْظر الغالب، يف مَرص
يف سادتُهم ويترصف اإلنسانية، تقتضيها رعاية بأية يَْشَملُونهم وال بهم، يَْرأَفون
الحكومُة وتَُحرُِّض الطغياَن، هذا الحكومُة تكاِفح أن غري من وحياتهم أموالهم
انتهاَب أباحت ما أكثَر وما معالجته، من بدًال الَجْور ذلك عىل — بسلوكها —

… صحيحة غرِي بَشَكاَوى متذرعًة أهِلها واستئصاَل ها بأَْرسِ ُقًرى
الذين الضباط ويقوم الحيوان، يُذْبَح كما القاهرة يف اإلنساُن ويُذْبَح
ويَْشنُقون فيَْحُكُمون الطريق قارعة عىل القضاء بشئون نهاَر ليَل يَُطوُفون
بني ليَْمثَُل يُْدَعى عدوٍّ ِوَشايَِة َوْفَق ماًال يَُحوز بأنه فيه يُْشتَبَه ومن حاًال، الناَس
وُجِلد األرض عىل ُطِرح لديه ماٍل وجوَد أنكر أو الدعوَة َرَفَض فإذا البك، يََدي

َفْوره. من ُقِتَل أو جلدٍة مائتي ْوط بالسَّ

السلطُة فتصبح فمقداًرا، مقداًرا عَرش الثامَن القرن يف القاهرة باشواِت سلطاُن ويَِقلُّ
والعرشين. األربعة بني عدُدهم يرتجح أعياٍن من منها واحدٍة كلُّ مؤلفٍة جماعاٍت قبضَة
َق يوفَّ أن أحيانًا يَْحُدث كان ومما ثَُالِثيٌَّة، حكوماٌت تتقاتل أن أحيانًا يَْحُدث كان ومما
الحريرية وسائدهم عىل الباشوات ويرتعش يُْقتَل، أن غري من سنني عَرش للحكم طاغيٌة
املماليُك ويقاتل القاهرة، يُْرِهب إبراهيم الَجبَّار كان حني عىل حياتهم إنقاذَ ويحاولون
ويغتني األمراء، فريَق والعلماء الشيوُخ ويكافُح الكاشفية، فريَق البكواُت ويقاتل بكواِتهم،
َحَرُسهم ويؤلَّف ثمينة ثياٍب ذواِت ونساءً جميلًة بيوتًا فيَْمِلكون برسعٍة هؤالءِ العبيد َحَفَدُة
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الناس. لعيون وبَْهًرا لخصومهم إغاظًة الخاصِّ مالهم من رواتبهم يَْدَفُعون انِكشاريٍة من
العرب بنات ُحْسَن يَْعِدُل ما الجمال من َفَلْسَن يَْجَمُعونهنَّ الالئي البيُض الجواري وأما

كالوسائد». وأوراٍك كالقمر وجٍه «مع مان السِّ من بكونهنَّ فيُْكتََفى مىض، فيما
الِبيض من جاريًة ثماننَي يَُحوُز منهم الَغِنيُّ وكان أيًضا، عبيٌد األقباط لدى وكان
السلطاُت أعلنت القبطيُّ مات وإذا النَُّغَالء، أوالُده يَِرثَُه أَالَّ عىل مًعا والَحبَِشيَّات ود والسُّ
ِغنَاه، ويُْخِفي اعتداَله يُْظِهر حياته أثناء يف القبطيُّ كان ولذَا أمواَله؛ وصادرت إفالَسه
القاهرة شوارع يف فرًسا راكبًا يَِسريَ أن عَرش الثامَن القرن يف النرصانيِّ عىل محظوًرا وكان
َوَجَب حماَره راكبًا النرصاني كان ما وإذا الزمن. ذلك يف سكانًا امُلُدن أكثر من هي التي
جواًدا راكبًا اي َ الرسَّ ِخْصيَان من شائٍب مروِر أو البكوات أحد مرور عند ل يرتجَّ أن عليه
وهكذا ًما، ُمَطهَّ ِحصانًا يقتنَي أن يستطيع ال أنه عىل يأَسُف القبطيَّ ترى وهكذا أصيًال.

حسانًا. نساءً يقتنَي أن يستطيع ال أنه عىل يأسف الَخِيصَّ ترى
كاليهوديِّ واإلدارة املعامالت يف منه بُدَّ ال صار قد كثريًا امُلْزَدَرى القبطي كان وإذا
جميع يف الزمة واسطة الرتجماُن فكان فشيئًا، شيئًا يَْعُظم أََخذَ الرتجمان نفوذَ فإن
ٍة أُْرسَ طبيِب صورَة الذِّهن يف يُثرِيُ الرتجماُن يزال وال واألوروبيني، الرتك بني الخصومات
منهما. كلٍّ ِثَقِة اكتساب مع الزوجنْي َحذََر مثريًا أمراضه شفاءَ فيحاول زواٍج أرساَر يَْعِرف
واإلنكليز عَرش، السابَع القرن يف حتى بالقاهرة مقيمون قناصُل لإلنكليز يكن ولم
١٧٧٣ سنة يف بروُس عاد فلما هنالك، منهم غريٍب بفضل الجوهرية النتائج أهمَّ نالوا قد
أرسل ما الثياب ُرثُوثَِة من كان كثرية مغامراٍت بعد األزرق النيَل مكتشًفا القاهرة إىل
عما الوايل فيسأله البَْدَرة، بروس ويرفض برتقال، َسلَِّة يف ذََهٍب بَْدَرَة1 إليه الرتكيُّ الوايل
الهندية ِسَلعهم َجْلِب حقَّ وطني أبناءَ «امنحوا قائًال: بروس فيُِجيبُه له يَْصنََع أن يستطيع
االمتياُز، هذا لهم ويُْعَطى ة.» جدَّ إىل إنزالها عىل إكراههم من بدًال السويس إىل بالسفن
الذي — بلدوين — األدنى الرشق يف القدير التاجر أدركها وأن بََدت أن أهميته تَلبَْث ولم
بني نَْجَمع «وهكذا فيها: جاء كثريٍة تقاريَر يف اإلنكليزية الحكومة عىل مشاريعه َعَرض
انقضاء من بدَّ ال وكان إنكلرتة.» نَْخَب الَهَرم ذُْرَوة عىل فنرشب والتايمس والنيل الَغنْج
الطريق اختصار ودرجَة مروٍر كمرفأِ السويس فائدَة الحكومُة تلك تُْدِرك حتى سنني عرش

الرشقية. الدلتا موانئ حتى الربية

النقود. فيه املوضوعة الكيس البدرة: 1
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وكان النيل، ضفاف عىل وإنكلرتة فرنسة تنافس فيه بدأ الذي الزمُن هو وذلك
عظيمة، بأُبَّهٍة رشيٍد إىل بوالَق من النيل مع جديٌد قنصٌل ويَنِزل ُحْظَوًة، أكثَر الفرنسيون
البوربون آل عهد ويدنو رأتْها، لو روعتها من تََغاُر كليوباترة كانت منارٍة ذََهبية يف وذلك
الثورة َت َغريَّ وملا األوان. َفَواِت قبل بالزَّنْبَق نفسه بتزيني موظَّف كلُّ ويُعنَى نهايته، من
عىل ساروا وقد القاهرة، يف أنفسهم الرتك بكواُت بها انتفع العاَلم عظماء حياَة الفرنسية
حديثًا أُْعِلنَْت التي اإلنسان حقوَق بأن حوا فرصَّ الراهن الزمن يف أوروبة أغنياء طريق

الخليفة. إىل الخراج دفع عن فامتنعوا ين ُمْعِرسِ جعلتهم
قليل. عما منتظر غرِي شكٍل عىل النيل َمَصبِّ إىل الفرنسية الثورة نزوَل يََرْوَن وسوف
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املفكريْن هذيْن أحُد وكان ِهيلر، َسنْت بِجْفرَوا وتُْختَم بلِيبْنِتْز ملرص بونابارَت غزوة ُ تُبَْدأ
فيها. ظافًرا اآلخُر وكان الخائبة، الحملة بهذه موحيًا العظيمنْي

أملانيٍة إمارٍة وزارِة يف الكاتَب هذا إليك ِسِنيه، من والعرشين السادسة يف فيلسوًفا إليك
،١٧٧١ سنة يف هذا وكان أملانية، حدود من الفرنسيني إلبعاد وسيلًة تََمثََّل قد صغرية،
األملانية الجيوش اتحاِد من كان وما مجده، أَْوَج عَرش الرابَع لويس بلوغ حني هذا وكان
فكرَة ُروعه يف ألقى َهزِّها مع سلطتُه تَنَْهْر لم الذي السلطان ِضدَّ الفرنسية والجيوش
من الفكرُة هذه وكانت خاصة، إثارًة ذلك يثريه أن غري من والياته من قسٍم فصِل إمكاِن
رسالته: يف ِليبْنِتْز َصنََع كما أحٌد َدها يحدِّ أن دون من ولكن الحني ذلك يف الدارجة الِفَكر
وقٍت تعيني من له بدَّ وال مس، الشَّ امللك إىل طريقه َشقِّ يف ويَسَعى املرصي، امَلْجمع
العملية املثاليَُّة هذه أوليست املليك، ذلك إىل فيه يقدِّمه بكتاٍب األمريُ ُزه ويَُجهِّ للمقابلة،
بأن فيها يَنَْصُحه مذكِّرًة فرنسة ملك إىل يسلِّم أن ليبنتز ويََودُّ ؟ الحقيقيِّ األملانيِّ شيم من
املنهمُك العاهُل ذلك وكان َجْدَوى، غري عىل سنني أربَع باريَس يف وينتظر تركيٍّا. بلًدا يَفتَح

كان. فيلسوٍف أيِّ من أذكى يكون امَلِلك أن يرى ونسائه حروبه يف
رويًدا، رويًدا َسرْيِها عىل الِفْكرة تداوم ذلك ومع الفيلسوف، ويتوارى املِلك ويَِغيب
كلِّ قبل ِمْرصَ عبيد إىل ناظرين أحيانًا الفكرة قيمة من يَُحطُّون كانوا من املغامرين ومن
منفاه يف َشواُزول ُدوك إليها يعود كبري، سيايسٌّ قطٌب الفكرة إىل فيعود قرٌن ويَمِيض يشء،
دهاءَه أبرص الذي تالرياَن مها يفهِّ األمر، مجهوَل اًسا َشمَّ شابٍّا ُمها فيَُفهِّ بشانتلوب الرائع
عرشة بعد الداعمة، اللوفر تماثيل تحت تَاِلرياُن ويَعِرض آخر، شخٍص كلِّ قبل السيايسَّ
األحوال يف فوائَد من الجديدة املستعمرات من يُْجتَنَى «ما — ١٧٩٧ سنة يف أي — أعوام



النيل

عىل سنًة ثالثون تمر ا فلمَّ الذاكرات، جميع يف ماثٌل الرشق عن هنالك قاله وما الحارضة.»
هو القول ذلك يف حديٌث هو ما وكلُّ الهند، من الفرنسيني فيه اإلنكليُز َطَرَد الذي الزمن
بيانيٍّا نجاًحا تالرياُن ونال مَرص، الغرب: ِمفتاح ألهمية مظهرٍة بَْرَهنٍة من عليه انطوى ما
َعَرف قد الفتاِة أمريكَة يف تالريان وكان عادته، من فتوًرا أقلَّ هنالك تالريان وكان بذلك،
عَرش خمسَة بعد للخارجية وزيًرا تالريان ويغدو االستعمارية، الحياة ُفتُوَن ر يقدِّ كيف

يوًما.
ُخْطبََة — بإيطالية األوىل انتصاراته بعد — ُمونِبلُّو يف بونابارت الجنرال قرأ وملا
والخيايل الريايضُّ فيَْصُحو السابقة، واألفكار املشاعر من ًدا مجدَّ تأثََّر تلك الجديد الوزير
من مَرص يف نااله وما وقيَرص اإلسكندر ذكرى وتمتزج واملستقبل، املايض إىل وينظر فيه،
الحامية حياة َسأََم كافح قد بونابارت الَفتَى املالزم وكان إنكلرتة. إيذاءِ يف بأمِله مجٍد
يف ل وسجَّ أحدهما مؤلَف فزار الزمن، ذلك يف مشهورين ومرص الهند عن كتابني بقراءته

قوَله: يوميته

منه. الشمس تأتي كما الرشق من مجٍد كلُّ يأتي

لالنتفاع دوًما ا مستعدٍّ كان بونابارَت أن وبما حني، بعد مجُده سيأفل الرشق ويف
تالريان مذكِّرة قرأ أن بعد — كتب فقد منها تخلًُّصا أو الفلسفية لنظرياته َدْرًجا بامِلْدَفع
لم وهو املتوسط، البحر غري يف يكون ال إنكلرتة قهر إن الديركتوار: لحكومِة يقول —
جزيرة عىل نستويل ال «ولَِم قائًال: املتوسط البحر حول عظيمًة خطًطا َوَضَع أن يعتِّم
إنكلرتة ملصالحتنا نتيجًة الصالح الرجاء رأس عن نتنزل أن علينا َوَجَب ما وإذا مالطة؟
خمسٍة من مؤلٍَّف بجيٍش هنا من السفُر ويُمِكن الِزٍب، رضبَة مَرص عىل استيالؤنا أصبح
بهؤالء مرص وَفتُْح حربيٍة، مراكب — عرشة أو — ثمانية تحرسهم رجٍل ألَف وعرشين

السلطان.» ملك ليست فمُرص الجنود،
سياسته هدَف كان املتوسط البحر أن ُمَوكًِّدا حنٍي بعد هذا الجزيرة ابن ذََكَره ومما
األسباب من — فتوحه تسويغ يََرى جنديٍّ كلُّ يَِجُد كما — الوقت ذلك يف ويَِجد ، األسايسَّ
السلطان، َجْوِر من البائسني املرصيني أولئك إنقاذ وجوُب ذلك ومن خططه، يربِّر ما األدبية
الحكومة اعتداءات من فيه ع يتوجَّ قنصٍل بتقريِر االنتفاَع استطاع أن حظِّه حسن ومن

الرتكية.
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يحيطها وما محاولتها، عىل أوروبية دولٌة تَْجُرْؤ لم َحْملًة أشهٍر خمسِة بعد ويُِعدُّ
عرشَة سبَع دام الذي األعظم ِسبَاِقه بدء هو وهذا اإلرساع، إىل فيَدَفعه غموض من به
دقيقة يف يَُفرََّط أن ينبغي «فال بأجمعه، والعالم وفرنسة وزمالؤه هو فيه فانساق سنًة
ويَسُهل ُمِثري، َسَفٍر بعد الدلتا ويبلغ يوًما، وسبعني ستة يف الحملَة تلك ويهيئُ واحدة»،
الفاتحني هؤالء من أليٍّ يكن ولم قبل، من وقيَرص اإلسكندِر عىل َسُهَل كما الدلتا بلوُغ عليه

بحرية. معركٍة غماَر يَُخوَض أن
لفتح الغرب من جاء من أول أنه هو بونابارَت عمل ُحبُوط يف سبٍب أول أن بيَد
استولت عندما الُغول بالد يف السيادة صاحبَة الرومانية اإلمرباطورية كانت وإذا مَرص.
املتوسط البحر جزر مرصعن ليَفِصل يكن ولم الرشق، يف كان ِثَقِلها مركز فإن مَرص عىل
واإلسكندريِة طولوَن بني السفر مدُة تََزْل ولم الحني، ذلك يف واحدة َوثْبٍة غريُ لرومة التابعة
رضورة ومع الزمان، ذلك عىل عاٍم ألفْي مرور ومع ميناء يف رسو دون من أسابيَع ثمانيَة
كما ١٧٩٨ سنة مَرص يف إنكلرتة تُْقَهَر أن املتعذر من وكان العدو، أسطول من اإلفالت
بونابارت. لحمَلة وحيدًة نتيجًة بالدلتا اإلنكليز استقرار وكان ،١٩١٥ سنة قهُرها تََعذََّر
جنوده أن فمع البحرية، الحرب جهله هو بونابارت عمل حبوط يف الثاني والسبب
من أكثُر منهم يُْقتََل أن غري ومن — يوليو شهر يف الَحرِّ شدِة من الرغم عىل املماليَك َغَلبُوا

ِنْلُسن. ِقبَِل من أيام عرشة بعد البحر يف ُغِلبُوا — رجًال خمسني
من تأتي نََجَداٍت يقاتل أن بونابارت عىل كان أنه هو الحبوط ذلك يف الثالث والسبُب
ًال تدخُّ يخشوا أن قيَرص، عىل وال اإلسكندر، عىل وال َقْمِبيَز، عىل يكن لم أنه مع الخارج

البحر. ناحية من أجنبيٍّا
الفرنيسِّ نصَف أو ، الفرنيسَّ أن هو — األسباب أعمق وهو — الرابع والسبب
بعُد، بمَرص وضُعه يَثْبُْت لم وإن كان، ثمٍن بأيِّ الغرب إىل الرجوَع يَبِْغي كان بونابارَت،
يقتطفه الذي املجد يكن ولم القرآن، ُسَوِر لجميع اكرتاثه من أكثَر لباريَس اكرتاثه وكان
ضفاف عىل يَْجِنيه ما بجانب ليُذَكر — املنيسِّ النهر هذا ضفاف عىل — النيل ِضفاف عىل
صائٌر بفرنسة السلطان أن ببصريته أدرك عندما مرص من بونابارت ويَِفرُّ ني، السِّ نهر
وبالجرائد — شهران عليها مىض وقد — األنباء بأحدث جاءه الذي الرجل وكان إليه،
بونابارُت غادر ما اإلنكليزيِّ هذا ُودُّ ولوال إنكليزيٍّا، فرنسة، انكسارات أخبار عىل املشتملة
بانقالبه قام وما عسكري، نظام لكلِّ خالًفا مستخفيًا وجنوَده ضباَطه تََرَك وما مركَزه،
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ليلٍة يف يشء كلَّ قرَّر وبونابارُت النفوس. توتُّر من مستفيًدا عودته من أسابيَع بضعِة بعد
ُحف. الصُّ تلك مطالعة يف قضاها بالقاهرة واحدة

الزيادة من األقىص حدَّه بالًغا النيل وكان األهرام، معركة يوَم يرتفع النيُل وكان
بكالٍم بونابارُت يَنِْطق ولم سبتمرب، شهر من يوٍم يف خوفو َهَرَم بونابارُت تسلَّق حينما
يجد «ال ألنه وذلك بْرتيه؛ يناكد ينفكَّ لم وهو يداعب، أخذ بل الهول، أبي حرضة يف َفْخٍم

هنالك.» األعىل يف أفكاره موضَع
َفَحَمَلهم ذلك، بباريَس أحٌد يعرف ال ِلَما َعِقبَيْه، عىل ينكص أن رفقائه بعض وأراد
أن هو الَجَوَالن هذا نبأ من نََظَرنَا يَِقُف والذي الَهَرم. من الغاية بلوغ عىل بونابارت
دقائَق بضِع اغتنام أراد قد يكون أن املحتمل فمن سبقه، عىل اآلخرين َحَمَل بونابارَت
رسمها صورٌة وتدلنا مىض، فيما وقيرص اإلسكندر صنع كما وحَده الهول أبا ليواجه
عىل وقوفهم من فيها بدا ِلَما مضحًكا َوضًعا العلماء اتخاذ عىل بعد فيما ِدنُون1 فيفان

بفاِدن.2 ارتفاعه يَِقيسوا حتى الهول أبي رأس
الرائع: قوله من يُْعَلم كما وذلك الرومان، أدركه كما النيل أمَر بونابارت وأدرك
حارضيْن ، ِّ الرشَّ رسوَل أو بمَرص، الصحراء وترى الخري، رسوَل أو بمَرص، النيَل «ترى

الدوام.» عىل
ما إذا الصحراء يف كاملة مملكة اكتساب بإمكان قوَله ذلك إىل بونابارت ويضيف
جزيرة يف حتى — فَرَسَم القنوات أمَر بونابارت وَدَرس والَقنَوات، األسداد مئاُت أُنشئت
العظيم القائَد السويس قناة وسحرت والزراعة، للتَّْقِنيَة مشاريَع — هيالنة القديسة
لم منفاه يف بونابارت كان وإذا يشء. كلِّ قبل مهندٍس مزاُج لديه كان الذي بونابارت
عباراٍت يقتطف — مالزم بمنصب قيامه حني — كان فإنه النيل بتقنيات باَله يَشَغل ينفكَّ
«حفر أن كتبها تحقيٍق رسالِة يف فريى القديمة القرون يف السويس قناة عن مؤلٍَّف من

عاتقه. عىل يقع عمٌل الربزخ»
وأنه َخْلَفه ظلَّ َحَرَسه أن وذلك بحياته، مخاطًرا السويس إىل بونابارت وذهب
وأحَد حصانني خاًرسا أميال خمسِة مسافَة فتَتَبََّعها القديمة القناة بقايا دليلني مع َوَجَد

.(١٧٤٧–١٨٢٥) فرنيس ات نحَّ دنون: فيفان 1

وصحته. البناء استقامة بها تمتحن آلة البنائني: اصطالح يف الفادن 2
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أن زمٍن بعد الناحية تلك أهُل فرَيِْوي فعًال، َمتَاٍع بال الرحلة بتلك بونابارت وقام الدليلنْي،
وبنيَّ بُعنُقه، ِقْربًَة يعلِّق كان جنديٍّ كلَّ وأن بحربته، مغروًزا رغيًفا يحمل كان جنديٍّ كلَّ

بأسداد. َزٍة مجهَّ بقناٍة البحريْن وَوْصِل الربزخ حفِر إمكاَن بونابارت
قوَله: هيالنة القديسة جزيرة يف نابليون وكتب

الشمال وعن اليمني عن الزراعة َمَدى لتوسع ريٍّ َقنََواُت القناة طول عىل تُْحَفر
يف م وتَقسَّ ع، ووزِّ الفيضان ُغِلَب ألٌف األسداد من كان ما وإذا … أميال َة ِعدَّ
البحر يف سنٍة كلَّ تَِضيع التي املكعبة املياه أقدام مليارات البالد أنحاء جميع
جهة يف ذلك من أبعد هو ما وإىل الواحات حتى املنخفضة الصحراء أقسام بني
املياه رفَع الهوائية واملطاحن النارية ات امِلَضخَّ من كبري عدٌد ويُوِجُب … الغرب
حيازة بعد أفريقية داخَل الحضارُة وستنترش … ْقي للسَّ تُْؤَخذُ حيث املقاسم إىل

سنًة. خمسني

األمر لجعل يكفي وهكذا املوضوع، يف نابليون حماسة عن ُغوته حماسة تقلُّ وال
زوٌج هي التي أُوجيني اإلمرباطورة فتقوم سنًة سبعون وتميض لألعني. ماثٍل بحٍث محلَّ

البحرين. فتجمع الرمزية باإلشارة آخَر لنابليوٍن
فيُْهتَف السابقني، الفاتحني جميع كتأثري تماسٍّ أول عند الفالح يف الفرنيس ويؤثِّر
أبرص ومما سعيد. عهد فجَر َوَقَع ما َعدَّ وألنه الصحراء، ِخالل من ظامليه لِفرار وذلك له،
وتجريِدهم الَغْرَقى املماليك لتصيُّد ثانيًة ِحَرابَهم الفرنج حنُو األهرام معركة بعد الفالُح
يحتفل آخَر سيًدا الفالح ويُبِْرص اليوم! ذلك يف جنودهم من اغتنى ما أكثر وما ذهبهم، من
الحني، بعد الحني يف يرأسه جديًدا ديوانًا س أسَّ السيد هذا أن الفالح ويعلم النيل، بوفاء
القاعدين الرتك من أعىل — أيًضا — بهذا ظهوره ومع األوروبية الطريقة عىل جلوسه مع

القرفصاء.
يُْكَرُهوا أن غري من كاإلقطاعيني الشوارع يَُجوبُون النصارى أن حائًرا الفالح ويرى
من رأوا بما القاهرة أهل ظن ويَِخيب املايض، يف كان كما حمريهم فوق من النزول عىل
«إنني أحدهم: فقال الوضَع أدركوا الذين هم وحَدهم واألذكياء الجديد، باشاهم بساطة
فال الَخَدم، من ثالثٌة القائد عند وليس ذلك، مع خادًما عَرش أحَد ولديَّ بسيط، تاجر

لذلك.» البك قهره من َعَجَب
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العليا بمَرص حملته أثناء يف ِديِزه أبداه كالذي بالعدل الفالح ملعاملة جهٌد ويُبذل
نحو الجديد الباشا يُبِْديه ما عىل اطََّلع إذا الفالح َخَلد يف يَُدور وماذا الخصوص، عىل
من به يَسَخر الذي الوجه وعىل مرتبًة، عيىس فوق جعلهما وعىل إعجاب من ومحمد موىس

يسريوا؟ أن من بدًال يَُصلُّون الذين الصليبيني
لحرب حتى — منها لواحدٍة تَِجْد لم نابليون حروب جميع إىل البَرص َرَجْعَت وإذا
يف الحملة تلك وتُِثري الوهمية. الصفة تلك مثل الحقيقية، غري الصفة تلك مثَل — روسية
السالح بقوة يقوم ما وكلُّ شبابه، يف شاعٌر كتبها األدب من ناقصٍة ِقطعٍة فكرَة النفس
حتى املغامرة، لتلك نتيجًة فيعد إنكلرتة أمام التامِّ فرنسة تسليم من كان وما حاًال، يزول

إليه. اْضُطرَّ ما إذا َخَلَفه الذي للقائد فأباحه عودته، قبل ذلك أبرص بونابارت إن
وادي ارتياَد بونابارت طلب وقد الحديث. التاريخ إىل الحملة هذه َدِويُّ امتدَّ ذلك ومع
رضوريٌّ هو مما أكثَر بونابارت أراد وقد فيه، فرنسية مستعمرة إلنشاء ا تامٍّ ِرياًدا النيل
أن مع الَغْور بعيدَة آثاًرا مَرص يف العابُر فرنسة سلطاُن فَرتَك الروح، ملطالب قضاءً نافع
ذلك أن هو يلوح فالذي أثًرا. يرتك لم عام ثالثمائة دام والذي به املسلََّم الرتكيَّ النظام
ضدَّ نفَسه يَْضَمن لو َودَّ عمره من الثالثني ببلوغه القاهرة يف احتفل الذي الشابَّ القائد
قليِل غريَ يَْعِرف لم الذي القائد ذلك ذكرى فأَْحيَْوا ذلك، عىل العلماءُ أعان وقد النسيان،

البلد. ذلك يف نٍرص
والواقُع معه، يحارَب حتى والفنون للعلوم بمعهٍد يأتَي أن لبونابارت َعنَّ أنه والواقُع
من كان وما السابقني، الفاتحني من أحٌد بمثله يَأِت لم الذي األمُر هذا لبونابارَت َعنَّ أنه
الشعور ذوي من العلماء أكابَر َحَفَز الزمن ذلك يف العامة املبادئ تأثري ومن ِصيته ذُيُوع
أحُدهم، فقال َهَدَفها، يَْعِرفون ال َحْمَلٍة يف االشرتاك وإىل ُطولُون من اإلبحار إىل ْمر السُّ

حجر.» فيه ُوِجَد ما املجهول البلد ذلك إىل «أذهب األرض: علماء من وكان
نوٍع كلِّ من باختيارهم ُعِنَي الذين — ١٤٣ ال واملتفنِّنون الغلمان هؤالء نََزَل فلما
كل يف — يقيم العامُّ القائُد أخذ الرشاعية سفينتهم إىل — فروع خمسة إىل ُموا ُقسِّ والذين
الصباح وقَت املوضوُع بلغهم قد يكون أن بعد ِنَقاش حفلَة — باملركب غرفته يف مساءٍ،
ذي وليلة، ليلة ألف برواية جديٍر القاهرة يف رائٍع بقٍرص يُِقيمون قليٍل وبعد ليستعدوا،
ويشرتك لهم، القائد تقدير درجَة فريون املشائني، طريقة عىل فيها يَتََفْلَسُفون َغنَّاءَ روضٍة
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البطاملة. من ملكيان زوجان

القائد «خليلة ب املعهَد هذا ضباُطه ي ويَُسمِّ ُحساَمه، حامٍل غريَ اجتماعاتهم يف القائد هذا
وال عاديٍّا سائًفا ليس الجميَع يَْعلَُو أن يُوِشك الذي الرجل هذا أن العلماء ويُدِرك لة»، املفضَّ
يَْعِقُدونه. اجتماع كلَّ فيَحُرضُ انقطاع بال االطالع يف راغٌب عبقريٌّ هو وإنما يٍّا، أُمِّ َجبَّاًرا
األول اجتماعهم يف اآلتية األسئلَة فيَْطَرح القاهرة فتح عىل أسابيَع ثالثة وتميض
مائيًة أم هوائيًة املطاحُن تكون أن أََويجب (٢) األفران؟ تُبْنَى أن يجب كيف (١) وهي:
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املحلِّيَّة؟ الِجَعة يف يُْستَْعَمل أن يجب ينار الدِّ حشيشة من نوع أيُّ (٣) البلد؟ هذا يف
أََويمكن (٦) البارود؟ لصنع يَْصلُح ما املوادِّ من هنا أََويوجد (٥) النيل. ماء تصفية (٤)

السكان؟ رغائب َوْفَق البلد هذا يف والرتبية العدل إصالُح
الذي وهو بنفسه، له صحيفٍة قراءة عىل وافق أن — فقط واحدة ملرٍة — حدث ومما
— محذًِّرا ُمونُْج له َ فبنَيَّ الشعراء، بني له مكاٍن حفظ مع الرياضيني بني نفَسه َل َسجَّ
بنفسه، الكالم عن بونابارُت ويَعِدُل متوسط، هو ما يُنْتج أن له ينبغي ال أنه — بلباقٍة

الحارض. الزمن يف األصاغر الطُّغاة يَتَِّبعه لم االمتناع عىل مثًال شخصه من ويَْجَعُل
النيل وادي يف موجوٌد هو ما جميَع سنوات ثالث يف واملتفننون العلماء ويدرس
وتماثيله وقبوره معابده ويف أهله وتاريِخ سكانه وطبقاِت وحيواناته نباتاته يف فيبحثون
هذه يف ويَُشاُر مثلها، إىل أحٌد يَْسِبْقُه لم َقنََواته عن قائمًة بونابارت ويََضُع وكتاباته،
للفالحة، الصالحة األرايض ِمساحة وإىل وتوسيعها بالَقنََوات االنتفاع درجة إىل القائمة
أُْخِرَج وقد اإلنكليز، منه استفاد العدو، منه استفاد عمٌل وهذا الشأن، عظيُم عمٌل وهذا
َفْوِرهم، من بأهميته املعهد أعضاءُ فاعرتف بونابارت، رجوع ُقبَيْل األرض من رشيٍد حجُر

الثالثة. الخطوط ثاني معرفة بعدم حوا َرصَّ وإن
ُسُفَن العلماءُ وَرِكب مرص اإلنكليُز فتح فلما تَِضيع، املهمة الوثائُق تلك وكادت
يسلِّموا بأن اإلنكليزي البحر أمريُ أمَرهم االستسالم معاهدة َوْفق ١٨٠١ سنة يف اإلنكليز
ويَْخرج والرُّوح، السيف فيها يتصادم مرٍة كلِّ يف كما ٌر َرشَ ويَْخرج ًما، مقدَّ مجموعاتهم
قال ِهيلرِي ُجوفرَواَسنْت أن وذلك املرة؛ هذه يف — السيف من ال — الروح من الرشُر
إليكم، تسليمها عىل بأيدينا كنوزنا حرَق ل «نفضِّ للمفاوضة: َحَرضَ الذي لإلنكليزي بشدٍة
ملكتبة ثانيًا حرًقا يَْعِني ذلك التاريخ، صحائف يف َفكروا إليه، تَْهِدفون ما هو والصيُت
ويَتِمُّ وحيد، أمر من الحملة تلك من بَِقَي ما البليغ االحتجاُج هذا ويُنِْقذ اإلسكندرية.»
الفرنسيني. عىل اإلنكليز قنابُل فيه انترصت الذي املكان يف اإلنكليزيِّ عىل للروح النرص

ت ونُِرشَ مركب، أول وصول تاريخ من يوًما وعرشين ثالثٍة يف مَرص بونابارت فتح
عهد يف املجلدات آخِر صدوُر وتمَّ سنًة، وعرشين ثالٍث يف التسعُة املرصيِّ املعهد مجلداُت
منهمكني كانوا حينما َمِلٍك أمام أنفسهم فَوَجُدوا عملهم من العلماء ونُِزَع البوربون، آل
إىل وعادوا الفجَر فأبرصوا ولهٍو َقْصٍف يف ليلة َقَضْوا أناٌس فكأنهم وثائقهم، تكديس يف

النهار. بنور ُعْشيًا ُصَحاًة منازلهم
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به أَتَى ما وكلُّ عاِلم، من بإشارٍة — بُدئت كما — املرصية الحملة ُخِتَمْت وهكذا
إصبع من نَِزع وُجَعٌل بابه أمام ينام طويٌل مملوٌك هو الحملة تلك من لنفسه بونابارُت

الفراعنة. أحد
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عمل من كان عَرش التاسَع القرن يف منابعه اكتشاف أن وكما جنديني، إىل النيل بعث يَْرِجع
مهندسني، عمل من ال مستبدِّين، عمل من مصبِّه قهر كان عاملني، عمل من ال صيادين،
عىل َحَمَلهم قد َجبَّار مزاٍج من الستُة أو الخمسُة الِعَظام التاريخ ُقوَّاد عليه ُفِطَر وما
ُمَولِّدٍة حروٍب إيقاد وعىل الدامية املخرِّبة الحروب عن العدول وعىل العنارص مكافحة
من فوائَد للناس فإن العمل إىل يَْدَفعهم لم اإلنسانية ُحبُّ كان وإذا ًة. نَِرضَ جديدًة كائناٍت
قاطع. جديٍد وجٍه عىل النيل نهَر عيل ومحمد نابليوُن أخضع وهكذا األقل، عىل أفعالهم

ِضفاف عىل َق لَحقَّ أوروبة يف إمرباطوًرا ليصري أفريقية من بونابارت يفرَّ لم ولو
يَْحلُم لم بونابارَت أن والواقع بعد. فيما الفوىض عىل بإرادته تََغلَّب كما َفتَائه أحالَم النيل
يف َخَلُفه وينتحل للشاعر، الفتاة تتمثل كما دوًما له تتمثَّل فكانت بمَرص َحَلَم كما ببلٍد
السادة. من عرصهما يف َمْن أعظم اِن يَُعدَّ َرجلنْي بني َوْصٍل خطَّ النيل ويبدو أفكاَره، مرص
بني ونابليون، عيلٍّ محمد بني عميٌق تجانٌس فهنالك ِرصفة، مصادفًة ذلك وليس
عظمة سبيل يف َعِمَل فكالهما ، والُقْورِسقيِّ األلبانيِّ بني َفُقْل ِشئَْت وإن ، والفرنيسِّ الرتكيِّ
َفَقَد وكالهما متوسطة، طبقٍة من َخَرَج وكالهما ،١٧٦٩ سنة ُولَِد وكالهما الثاني، وطنه
قبل أعماله تَِبَعة احتمال إىل اضُطرَّ وكالهما كثريين، وأخواٍت إخوٍة بني فنشأ ِصباه يف أباه
الرجلني من كلٌّ يَْسَمع ولم والسالح، املال السلطان: وسيلتَِي أهميَة باكًرا فأدرك األوان
غري عن حديثًا ِبيئته يف — أجاكسيو يف املحامي وابِن َقَوَلة يف الشاب القهوة تاجِر ابِن —
املتوسط البحر ابنا ويشرتك ِحْزبه، بفضل كلِّه ذلك َجْمع وُطُرق واملال والسفن األرايض
االجتماعيُّ االضطراُب ويؤدِّي الصغرييْن، بوطنيْهما املحلية املنازعات يف البَُداءة منذ ذانك
الدهر رصوُف وتُوِحي بالدهاء، عليهما املنكور وطنهما ويمنُّ ُقُدًما، وسريهما تميزهما إىل
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وتُْسِفر يشء، كلُّ بها يُْمِكن والتي يشءٍ بكلِّ أجلها من يغاَمر التي الجريئة باألحالم إليهما
إىل نفِسه الرجِل تحويِل وعن الخيال، يُثرِيها واقعيٍة عن االختالِف الكثريُة العناُرص هذه

جندي. وإىل ِدبْلُِميٍّ
ومع املايض، كنوَز تمثَّل حينما ألفيٍة لثقافٍة وارثًا الشابُّ بونابارت كان ذلك ومع
من األربعني يف القراءة تََعلَّم حينما َمِلًكا فكان ماٍض أيُّ عيل محمد وراءَ يكن لم ذلك
منذ تشتعل فتئت ما التي الفرنسية للثورة حدٍّ َوْضع عىل األوِل رسالة قامت وقد عمره.
َفْرٍق وجود إىل وذلك ناعًسا، شعبًا وأيقَظ فاتًرا جمهوًرا اآلخُر َحرََّك وقد سنني، عرش
وأن مضطربًا، عاًما عَرش خمسَة يف انهياَره وأبرص عمَله أنَجَز نابليوَن أن وهو ، جوهريٍّ
عمره من والثمانني الثالثني بني ما فقىض صنعه، إتمام يف عاًما قىضخمسني عليٍّا محمًدا
ظالُل َته سريَّ جليل بعمٍل يقوم أن نابليون أراد وملا الحروب. من الرغم عىل مرص إنشاء يف
الفتح إىل ميٍل كلَّ ترك شائبًا عيل محمد أصبح وملا بعيدة، بقاٍع إىل شبابه انتصارات

بلده. إلدارة متفرًِّغا
عيل محمد طموَح أن يف ِمَراءَ وال الرجلني، طموح اختالف يف الخاتمتني ِرسَّ وتجد
ابنًا ملًكا هذا األمِر املجهول والضابُط السابق التبغ تاجُر فيصبح نابليون، طموَح يعدل
يتناول نابليون ولكن إمرباطوًرا، فيها نابليون غدا التي السنِّ يف أي والثالثني؛ للسادسة
الخليفة، من الوالية ينال عليٍّا محمًدا ولكن رأسه، عىل بنفسه ليََضَعه البابا يََدي من التاَج
باشا يموت وهو ، مستقالٍّ بها يَِصري حركًة يأِت لم هو تابًعا، بقائه مع مطلق حاكٌم هو

مَرص. عزيَز أو
املبارشة، العرش وراثة تساوُرهما واحدة، مسألٌة الغاصبنْي تساور كانت ذلك ومع
حنانًا يَِفيض اإلمرباطور فؤاُد وكان األمر، هذا يف النرصانيِّ من حظٍّا أوفَر املسلم وكان
التاسعَة يف عيل محمد وكان عمره، من األربعني حتى ولًدا يُرَزق أن غري من ولكن أرسيٍّا،
خمسًة واإلناث الذكور من أوالده عدُد فبلغ األول، ابنَه ُرزق حينما ِسِنيه من عرشَة

قليًال. إال وأََخَواته إخوته إىل ليحتاَج كان وما وتسعني،
ابنه كان األكرب، ابنُه كان املفاوضات يف ا جادٍّ بالقاهرة مقيًما عيل محمد كان وفيما
َريَْب وال عسكريٍّا، قائًدا بنابليون عيل محمد يقاس وال اتتصاراٍت. ينال املمتاز، الرجُل
والزنوج، والعرب الرتك َقَهَر إنه أجل، رشقيٍّا. لكونه ِدبْلُِميٍّا رجًال نابليون يَعِدل أنه يف
نابليون َغَلبَه ما باإلقناع يستميل أن عليه يجب فكان أوروبية، بجيوٍش يقابَْل لم ولكنه
املفاوضني وجه عىل فيقرأ الدول هذه لغات يَْجَهل كان أنه الَعَجِب دواعي ومن الدول، من
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ُفتُوٍن من املنري البرص وذو القصري الرجل هذا عليه وما األمر، حقيقَة إليه ترجمانه تبليَغ
بْلُميني. الدِّ وجميَع الزائرين جميع يَْسحر فكان

كان حينما ١٨١٣ وسنة ١٨٠٣ سنة بني سلطانَه توطيُده هو عيل ملحمد حظٍّ وأكرب
الغربي، الُكَرة نصف لسيَّاراِت الكربى الشمس اجتذاب ويف بِخنَاِقها أوروبة آخذًا نابليون
عليها استوىل وما يحتمل، ما عىل برجله مَرص أرَض عيل محمد َوِطئَ ما نابليون ولوال

قلبه. بمجامع نابليون أخذ ما إذا َعَجَب ال ولذا ريب؛ ال بها احتفظ وما
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حقٌّ له كان اإلسكندر غرار عىل أحُدهم سار وملا املقدونيني، ساللة من األلبان إن يقال
َقَوَلة، يف قهوٍة لتاجِر ابنًا كان وإن لفليب، ابنًا يكن لم وإن بهذا، االدعاء يف مضاعٌف
األلبانيُّ كان وما قريب، زمن إىل تُْرًكا يكونون — أيًضا واملرصيون — األلبان َفِتئَ وما
فقط السلطان باسم مَرص يَْمِلك أن األلباني يمكن وكان السبب، لهذا مَرص فتَح ليستطيع
كما ولكن ،١٩١٤ سنة حتى ودام ،١٥١٧ سنة يف الرتكي الحكم بدأ أجل، السبب. لهذا
العصاميُّ هذا غدا عيل محمد املقدونيِّ الِعصاميِّ لحفيِد ابنًا كان فؤاًدا األوَل مَرص َملك أن
أمَره بدأ الذي بطليموس سبيل َفَسَلَك مرص يف الحارضة املالكة ة األُْرسَ َس مؤسِّ املقدوني
عاطًال العبقرية صاحُب ويظلُّ قرون، ثالثة مدَة مرص ُمْلَك آله إىل فنََقل لإلسكندر قائًدا

رشًفا. يَرتَُدون أو تاًجا فينالون َصيَاِرفة أو ُقوَّاٍد من دونه هم من ويَِرثُه اللقب، من
لزوجته زواٍج أوِل صحِة عن جهًرا ويدافع َفتَائه، َدْوِر عىل ستاًرا عيل محمد ويَسدل
يَْعِرض فلم سنة خمسني ِغياب بعد بلَده ويَُزوُر األكرب، ابنه بنوة رشعية إىل وصوًال األوىل
مدرسًة س أَسَّ أنه هو َصنََع ما وكلُّ تذكاريٍّا، ِوساًما ب يَْرضِ ولم فرقًة يالطف ولم رايًة
الرتكية الكتائب مع مرص إىل ذََهَب قد األلباني الضابُط هذا وكان صباه، يف تُْعِوُزُه كانت
فحال بونابارت ضدَّ هة موجَّ الكتائب هذه وكانت ِسِنيه، من والعرشين للتاسعة ابنًا
وذلك ؛ َقطُّ اآلخر عىل الرجلني من كلٍّ بُرص يََقْع ولم الرب، إىل نزولها دون بونابارُت
الثانية، قري أبي معركة عن أسفر الذي لالرتباك نتيجًة البحر يف َسَقَط عليٍّا محمًدا ألن
يُنِْقذ الشكيمة شديِد رجٍل أيُّ ُربَّاِنه َخَلد يف يَُدْر لم إنكليزيٌّ َمْرَكٌب البحر من َفنََشَله
بباريَس األوَل القنصَل بونابارت فيصبح تلك ١٧٩٩ سنة من أشهٍر وتميضبضعُة حياتَه.

القاهرة. حامية قائَد عيل محمد ويصبح
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بعٍض عىل األحزاب بعض فيَُسلط القائمة السلطات عىل يعتمد الرجلني كال وكان
يحرتسون الذين اإلنكليز عىل املماليك يحرِّض عيل محمد وكان الَعِكر، املاء يف اصطياًدا
أثناء يف املوقف ِزمام عىل األخريُ هذا ويَقِبض الجديد، األلبانيِّ القائد ومن العايل الباب من
ضدَّه الدسائَس يَُحوك ينفكُّ ال الذي املطرود الباشا من أزرَق َعُدوٍّا يَْجَعل ولكنه تََمرُّد،

العاجز. مواله بفضل باشا ويصبح بالقلعة األلبانيُّ ويقيم كثريٍة، سننَي يف باآلستانة
من يُبِْدي ولكنه أعوام، أربعة بعَد عادوا الذين اإلنكليز لقهر آلًة املماليك من ويَجَعل
والثالثني للثامنة ابنًا األلباني وكان مغلوب. عدوٍّ عىل معه يعتمد ال ما املرة هذه يف املهارة
ينتفع اإلنشائيِّ عمله يف يُْفِلح لكي وهو النيل، ِضفاف عىل الكربى السياسة يف تدخله حني
لها. ُعْرَضًة النصارى كان التي املخازي جميَع ويُْلِغي فوائد، من «الفرنج» لدى ما بكلِّ
يَْلبَث فلم أمره يف لتنظر املتقاتلة الدول كانت وما فيحرتمه، يخشاه السلطان وكان
أي البَُداءة، منذ الساخطني فريق عىل يَُعوِّل وكان بمرص، الجمهور لدى محبوبًا صار أن
فصدَّقه الشعب» «مختار أنه أعلن وقد ُمْعتََرص، بأنه يشعر الذي املرصيِّ الشعب عىل
ال الذين املماليك َكْرس غريُ عليه يَبَْق ولم الجماهري. قيادة من يَعلم كان ِلَما العالم جميع

واحد. يوم يف قتلهم بأن منهم فتََخلَّص القاهرة يف مسلَّحني يزالون
عن بإسهاٍب يحدِّث — عام مائة من أكثَر انقضاء بعد حتى — اليوم حتى والتاريخ
نابليون عىل نَْزُهو وترانا األخرى، عيل محمد أعمال جميع عن حديثه من أكثر اليوم ذلك
الطاعون فرائَس قتله من كان ولَِما بالرصاص رميًا ُدنْجان ُدوك قتله من كان ملا ُخلُِقيٍّا
من تجاه يُبَْدى مما أكثَر الذبح ذلك مثَل يقرتفون َمْن ِتجاه ة الشدَّ من ويُبَْدى بيافا،
ضحاياه يتطلب السالح مجَد أن الحال هذه يف يَُرى ألنه وذلك بأرسها؛ أمًما يستأصلون
نَْحبَهم فيَْقُضون ا َقْرسً الشبَّان ألوَف لحروبهما عيل ومحمد نابليون ويجمع التقليديني.
من اليوم ذلك يف بالقاهرة يَْهِلْك لم أنه مع يعارضونها ألسباٍب أو أمُرها هم يهمُّ ال ألسباٍب
سعادة حساب عىل املالذِّ أو السلطان برضوب يَتََمتَّعون كانوا رجًال ٣٥٠ من أكثر مارس
يَأَْسُف واحًدا مملوًكا التاريخ َعَرَف ما ألٍف عىل زاد لو العدد هذا إن حتى أمة، نصف

عليه.
وكان بَات، َ الرضَّ تلك إنزال إىل يَُصاَر أن املرصيني، تقاليد ومن الرتك، تقاليد ومن
جديدة بيِّناٍت وجوُد ادعاه ومما سنة، منذ العليا مَرص يف املماليك َقَهَر قد عيل محمد
َحْمَلٍة، لتنظيم القلعة إىل ويَْدُعوهم الصدق، من قريٌب االدعاءُ وهذا به، ائتمارهم عىل
محمد أََمَر الفخِّ يف َوَقُعوا فلما املتنقل، الِجْرس ويرفع الكبري الرَُّواق يف محتفًال ويستقبلهم
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القاهرة. يف بيت باب

القاعة، من خروجهم عند األسوار فوق من عليهم النار بإطالق األلبان من رجاَله عيل
جدٍّا متأخًرا آخُر مملوٌك وَوَصَل الجدار، من بِحصانه َوثََب واحٍد سوى منهم يَتََفلَّت ولم
الجنوي عيل محمد طبيُب ويَْمثُُل سورية، بََلَغ حتى يَِقْف فلم َفَرَجَع مغلًقا الباَب فوجد
بإحضار ويُوِمئُ عيل، محمد ويسُكت العملية، بنجاح ويُْخِربُه هذا السلطان نائب يدي بني

به. يَْرشَ ما
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مشاريع إلنجاز رضوريٍّا أمًرا الرشقية الطريقة عىل تَمَّ الذي االنقالب ذلك وكان
أحواٍل يف إليه يلجأ لم وهو مثله، إىل يَُعْد لم فهو ِشيَِمه، من ليس ولكنه الجديد، الباشا
ِنرِي تحت قروٍن منذ يَِنئُّ الذي للبلد خريٌ املذبحة تلك أن والواقع السودان. يف وال خاصة
بعد. فيما عيل محمد أثبته ما وهذا السابقة، املذابح َهَدِف غرِي إىل تَْهِدف فكانت املماليك
فيُْدَهش إبراهيم األكرب ابنه إىل العرب جزيرة يف جنوده قيادَة عيل محمد ويُسلِّم
بالسلطان صلتَه يَْقَطع أن عليٍّا محمًدا يمكن وكان عظيم، قائد ظهوَر يُبِْرص إذ العاَلم
إمرباطوريٍة مركَز مَرص من ويَْجَعل العرب، جزيرة لجميع سيًدا فيبدو ذلك بابنه مستعينًا

ذلك؟ يفعل َلْم ولَِم املقدوني، اإلسكندر وطنه ابن َصنََع كما جديدة
من عنده يكن لم ِلَما — رسيعة انتصاراٍت من ناله ما مع — ذلك يفعل لم هو
القديمة الكنائس ُجُدر أماَم املوضوعة التماثيل كبعض — كان قد وهو البالغة، الجرأة
إىل ظهره يُِديُر يَفتأ لم وهو وراءَه، الكبري الخالفة جداِر بوجود الشعور إىل محتاًجا —
زمانه، يف الرتكية اإلمرباطورية وسقوِط الِجدار ذلك انهيار من خوفه دوام مع السلطان
حمايتَه يَبُْسَط أن يمكنه فكان مرتني االنفصال سبيَل له َ َهيَّأ قد انتصاراٍت من البنه تمَّ وما
فينادَي املسلمني، ماليني بني قويٍّ ونفوٍذ سلطٍة من له اتََّفق بما املقدسة األماكن عىل
قرون، سبعة منذ النيل وادي يف النَّريِّ الدين صالح َصنََع كما سلطانًا أو خليفًة بنفسه
للسلطان تابًعا إال العرب وجزيرة سورية عىل يَْستَْوِل لم أنه أعلن بل هذا، يَْفَعْل لم وهو

شوكته. زيادة عىل عامًال
البُْسُفور، د فيُهدِّ إبراهيم انتصارات وتتواىل ذلك، مع بالسلطان الصلة وتُْقَطع
تكن لم الدول هذه ألن وذلك السلطان؛ فتُنِْقذ العظمى، الخمُس الدوُل ثم روسية، وتَتََدخل
تكن لم الدول هذه ألن وذلك لإلسالم؛ أمريًا املرهوب األلبانيِّ هذا كظهور شيئًا لتَْخَىش

والطمع. الشهوة عىل القائم الضعيف املماليك عهد تجديِد من أكثَر يشءٍ يف لَرتَغب
إىل يمتدُّ سلطانُه كان الذي الباشا هذا أفزعهم الذين هم الخصوص عىل واإلنكليز
عكا يف هذا الرشقيَّ نابليون يَْقَهُروا لم اإلنكليز ولكن ، الفاريسِّ الخليج وإىل أرمينية جبال

األخرى. الدول مراكب بمساعدة إال — سنة أربعني منذ بونابارت عنها ارتدَّ التي —
األخري، الفصَل َخِرسَ حينما عمره من والسبعني الثالثة السنة يف عيل محمد وكان
عن وبالتنزل له املقدسة األماكن وبرتِك السلطان إىل ِجْزيٍَة وبدفِع سورية بتسليم ويُلَزم
كان الذي اليشء هو املعاهدة بتلك ناله الذي الوحيد واليشء املايلِّ. استقالله من قسٍم
يف ِوَراثيٍّا أمًرا التابعِة مَرص ممتلكة يف الُحْكِم بكون االعرتاُف هو فؤاده، صميم يف يتمنَّاه

آله.
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أن يَْسِطع لم فإنه نابليون صنع كما بنفسه املرصي التاج عىل يَْقِبض لم إذ وهو
العرش ِوراثة لهم َضِمَن فإنه السنِّ يف َم وتََقدَّ َحَفَدٌة له كان إذ وهو استقالله، يَْضَمَن

الَقَدِر؟ لدى حظٍّا أوفر الرجلني أيُّ يُْسأَل: وهنا لنابليون، خالًفا

621





والعرشون احلادي الفصل

الجديد؟ السيد عهد يف الفالح نصيب هو وما
وصار املزعجات، أسوأ ودور املجاعة دوُر وانقىضمعه املماليك، استبداد انقىضزمُن
كلُّ سار ولو ِقطاعه، ق تُْرسَ أن النادر من وغدا األعراب، ِنَهاب من الخوف قليَل الفالح
يقوم كان الباشا أن بيد َجْوًرا، الفالح َجْلد عن القايض لَعَدل الجديد السيد يريد كما يشءٍ
كان ذلك ومع كريًما، نصريًا الغالب يف يَْظَهر بل نََصبًا، يُبِْدي فال البالد يف َجْوَالٍت ة ِبِعدَّ
وكان ْوط، والسَّ بالقوة إال س النُّعَّ القوم هؤالء حمُل يمكن ال إنه فيقول ا مستبدٍّ الباشا

ذلك. يف له ُقْدَوًة األكرب بطرُس
ال األرض عن الُغَربَاء أن يَْعِرف أن ه يَُرسُّ كان بالٍغ قهٍر من الفالح يعانيه ما وعىل
القلعة يف رجل بوجود يشعر وكان أعداءَهم، ليَقتُلوا أو ُمْرتَِفني ليَِعيشوا كأجداده يُِجيعونه
نظاٌم عليه يُْفَرض وكان الثَُّكن، إىل ليَُجرَّ يُكبَّل كان أجل، . األقلِّ عىل مَرص سبيل يف يَْعَمل
املدارس يف يُوَضُعون كانوا أوالَده ولكن األناضول، أو النوبة بالد إىل يُْرَسل وكان شديد،
الفالح وأخذ األحيان. بعض يف نقوٌد إليهم وتُْدَفع الباشا حساب عىل ويُْطَعُمون ويَُعلَّمون

الشخصية. الكرامُة وهو لديه، مجهوًال كان أمٍر بوجود عيل محمد عهد يف يَْشُعر
وقليٌل عيل، محمد إليها يَْسَعى التي الغاية يُْدِركوا أن عليهم يَتَعذر كان أنه والحقُّ
بأول يقوم حني عىل ْلب السَّ سبيَل يَْسلُك أنه يلوح وكان الحني، ذلك يف أمَره يَْعَلم كان َمْن
َوَجَد القرآن حروِف فك عن العاجَز املسلَم هذا أن يف َريَْب وال حكومية، الشرتاكية تجربٍة
بنَْزِع الزراعية األرايض ُمْعَظَم فصادر لفرعوَن وزيًرا كان الذي يوسَف قصة عليه يَتْلُو من
تاجَرها فصار بمَرص َعَقاِريٍّ مالٍك أكربَ صار وهكذا املزارعني، وتعويِض املماليك ملكية
النيل وادي جميَع أخضع وقد األوحَد، لع السِّ ُمنِْتَج بها أضحى مصانَع وأنشأ األوحَد،
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الزراعاِت لهذه ًها موجِّ الزراعة، رضوب من رضوريٍّا يراه بما ُمْلِزًما االقتصاديِّ لنظامه
يَْقِبض أن عىل ٍ معنيَّ بثمٍن اإلدارة من حبوبه بَيِْع عىل الفالح ُمْكِرًها الِبطالة ذوي طارًدا
ستَاِلنَي قبل يكن لم النيل وادَي أن ترى ثَمَّ ومن ُسكَّره، معامل من ُقنُوًدا1 الثمن بعَض

السلطان. نائُب يُِديرها واحدٍة حكومية مزرعٍة سوى سنٍة بمائة
ينعنون، والوسطاء يرتجفون، والفالحون يُذَْعُرون، أمالَكهم انتََزع الذين واألغنياء
فيتنزَّه سنًة ثالثون اإلداريِّ والصالِح االستبداديِّ النظام عىل ويَمِيض يزدهر، البلد ولكن
مَرص إن نفسه: يف فيقوَل األبوية لحيته يالعَب أن له فيَِحقُّ النيل عىل بَقَوَلة القهوة تاجُر
باشا. أيِّ والية ويف سلطاٍن، أيِّ عهد ويف قرون، منذ أيامه يف نالته ما الرََّخاء من تَنَْل لم
أجل، املماليك. صنع كما حريتَه وَسَلبَه نقوَده الفالح من أخذ عليٍّا محمًدا إن أجل،
َجَلَده إنه أجل، لحروبه. جنوًدا منه وَجَمَع املباني وَشيِْد الَقنََوات َحْفِر عىل الفالَح أكَره إنه
أن أحٌد يستطيع ال أثمانًا للحبوب َوَضَع إنه أجل، الرضائب. دفع عىل له َحْمًال بالسياط
كريد من يأتيه بَكَرٍر يكتفي فكان هو وأما بلده، سبيل يف هذا جميَع َفَعَل ولكنه يَها، يَُؤدِّ
من ضيوفه الستقبال صالٍح األثاث َحَسِن جميل وبقٍرص والتبغ القهوة أنواع وبأحسِن
كثريٍة أيٍد إىل بلدكم يف «تحتاجون يوم: ذات ألملانيٍّ قال وقد باهًرا. استقباًال فيه األجانب
شديًدا، سيًدا أكون أن ويجب رعيتي، سيَد أكون أن ويَِجُب وحدي، اآللَة فأُدير أنا وأما
فيُثِْبُت عمل من عيل محمد به قام وما أمراضه.» معرفة عن العاجِز الفالح طبيُب فأنا

سنة. مائة منذ الرشق يف إنتاٍج من الَجبَّار لُصنْع كان ما درجَة
البيوت غري من يستدين ال كان ولكنه به، ينتفع أن يُْمِكن ما كلَّ اقتبس أوروبة ومن
عىل الفرنسيني ل يفضِّ وكان املائة، يف سبعني ِسَلًعا القروض من يَْدَفُعه ما فيَبلُغ التجارية
َحَدَث ومما إنكلرتة. من زائد بنفوٍر إليه يُوِحي كان بنابليوَن إعجابه أن يف شكَّ وال غريهم،
ليَْخُدم فارَس بالد إىل السفر عىل نابليون ضباط من سابق ضابٍط استمرار دون حال أن
فيُْدَعى اإلسالم ديَن الكاثوليكيُّ ِسيُف الكولونيل ويعتنق جيشه، تنظيَم إليه مفوًِّضا فيها
الفالُح ويُْحِسن الفراعنة، عهد منذ األوىل للمرة مرصيٍّا جيًشا وترى باشا، سليمان املسلم

الَجبََهات. جميع يف القتاَل

جمد. إذا السكر قصب عسل وهو القند، جمع القنود: 1
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حتى يُتََّخذْ لم الذي الِقنَّب زراعة عىل فَحَمَل لسفنه، أِرشعٌة عيل محمد لدى يكن ولم
ويُْغَرس منه، األِرشعة لنَْسِج مصانَع إنشاء عىل َحَمَل كما املرصيني، إسكار لغري اآلن
إىل املؤدي الدَّْرب طريف عىل يوجد وكان السفن، لخشب نَيًْال املديريات جميع يف نْط السَّ
ألَف ثالثون الفيوم يف وُغِرَس َجرْيَات. الشُّ لحماية ِة املعدَّ الصغرية األبراج من مئاٌت قرصه
الحرير. إلنتاج توٍت شجرِة مليوُن أخرى أماكَن يف وُغِرَس الصابون، لصنع زيتوٍن شجرِة
يَْصنَعون، والسالطني الفراعنة كان كما اآللهة حماية يَْطلب فال البقري الطاعون وينترش
االندفاع عىل الفالَح ويُْكِره بالجمال ويْقِرنها َخيِْله أحسن من ألًفا الحقول إىل يُْرِسل بل

معها.
طريقته، عىل مَرص يُِحبُّ كان أنه يلوح ولكن ح، للفالَّ محبٍّا عيل محمد يكن ولم
من عيَشهم رأى َمْن بؤَس — الهريوغليفيَّ الخطَّ حلَّ الذي — َشنبُوْليُون له ويصف
كان الجديد ففرعوُن عمله، عن إياه سائًال جواٍب كلِّ عن فيبتعد مباحثه أثناء يف الفالحني
املروَُّض أسُده وكان الفراعنة، قدماء أمُر كان ماذا شنبوليون له يبنيِّ أن يشءٍ كلِّ قبَل يودُّ
أن غري األجانب، أمام املرسحية باألوضاع َوَلٍع عن — كِسيُزوْسرتيس — بجانبه رابًضا
عيل محمد شأن وَهْزٍل، غرابة من الحال يف ما مدِرًكا إعجابًا وال َوَجًال يُبِْد لم الفرنيسَّ

ُدَعابة. ذا كان الذي
وعبيًدا ذهبًا ينال أن النوبية حملته من يَقِصد وكان األعىل، النيل يف الذهب عن وبََحَث
مركٍب كلِّ بتفتيش يأمر كان — َقطُّ ذهبًا يَِجْد لم وإن — وهو آخر، جزءٍ يف ذلك قلنا كما
مصانعه، من سَلًعا ذلك مقابل يف يًا مؤدِّ َغْصبًا درهم كلَّ منه فيأخذُ القاهرة، مرفأ يف نييلٍّ
محمد وكان اإلصالحات. بعَض بلده إىل ليُْدِخل نابليون قانون برتجمة عيل محمد ويأُمُر
طبقات جميع وسالمَة األديان حريَة مَرص يف َضِمَن الفراعنة عهد منذ أمٍر َوِيلِّ أوَل عيل
أناس تََمرَّد حينما َصيٍْف ذاَت الَقنََوات بَفْزِر أََمَر الذي هو عيل ومحمد وأموالها. املجتمع
مع بالنيل يُنْتََفع وهكذا العصيان، عىل بذلك وَقَىض القاهرة من قسًما فأغرق األلبان من

مرة. ذاَت َجبَّار إنقاذ يف القرون
ستُة النهَر َفتَُشقُّ النيل، سبيل يف كثريًة أشياءَ — ناحيته من — عيل محمد ويصنع
بن إبراهيُم ويُنِْشئ جديدة، ساقيٍة ألَف أربعون ِضفافه عىل وتقام جديدة، سفينة آالف
معنى ذلك جميُع ويتضمن إنكليزيٍّا، َفْحًما مستعمًال البخارية ات امِلَضخَّ أُوَىل عيل محمد
اإلسكندرية إىل سفر أثناء يف عيل محمد السلطان نائُب ويََرى املماليك، زمن يف كما ْخرة السُّ
إلتمام سنة مدَة الغرض لذلك ُدِعَي الذي املهندُس ويَْطلُب ما، مكاٍن يف قناٍة َحْفِر وجوَب
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إذا أخرى جلدة بثالثمائة ُده ويتوعَّ مرة مائتي رجليه عىل برضبه عيل محمد فيأمر القناة،
أشهر. أربعة بعد عودته حني تَمَّ قد القناة إِنشاءُ يكن لم

تَِصُل التي القناة إنشاء سبيل يف حياتهم فقدوا رجل ألَف عرشين أن ويُْرَوى
االنحطاط َدْوَر َدَخَل الذي املرفأ أصبح حتى تَِتمُّ تََكْد لم القناة أن غري بالنيل، اإلسكندرية
النهر وغرين البحر رمُل يَُسدُّ حني عىل وذلك النيل، لوادي منفذًا يكون كثرية قروٍن منذ
وعدوِّه متبوعه باسم القناَة تلك عيل محمد ويدعو انقطاع، بال ورشيٍد دمياَط مرفأي
بخمسني اإلنكليز أسداد قبل بناه الذي دُّ السَّ هو به قام مرشوٍع وأعظُم محمود، السلطان
يُبِْرصه ولم نابليون، قبل أحٌد به يُنِْبئ ولم النيل، حياة يف جديد َدْور بدء هو وهذا عاًما،

نابليون. من أحسن أحد
املياُه بها ه فتوجَّ يوٍم ذاَت لتا الدِّ رأس عىل أسداٍد بإقامة أخرب نابليون أن والواقع
جعل عليٍّا محمًدا أن والواقع الفيضان. أهميُة بذلك فتَُضاَعف النيل شعبتي بني مناَوبًة
النيل. موضوع عن هيالنة القديسة جزيرة يف نابليون كتبه ما جميَع له يقرأ بعَضهم
هذا يكون أن املحتمل ومن باإلمرباطور، خاصٌّ هو ما كلَّ عيل محمد معرفُة الواقع ومن
ميدان يف له عدوٍّا يقاتل كما العنرص لهذا نابليوَن مكافحَة أبرص قد األشَمط الجندي
بجنوده. الخصَم يَْغُمُر كما باملاء البلَد ليَْغُمَر واحدة نقطة نحو ُقَواه جميَع ًها موجِّ الَوَغى،
لكيال نهائيٍّا ا َسدٍّ للنيل ُشْعبٍَة َسدُّ له َعنَّ األمر، بدء يف جائر فكر عيل ملحمد وَعنَّ
اإلسكندرية أن له وأبان ذلك، تعذَُّر ِلينَاُن الفرنيس له أثبت وقد دمياط. غري إىل يَْجِرَي
بحجارة مستعينًا النيل شعبتي عىل أسداًدا يقيم أن َقرََّر وهنالك بذلك، الَعذَْب املاءَ تُْحَرُم
وإنما اآلثار، علماء من َسِخر ما فنيٍّ شعور عن املرشوَع هذا يَرتُك لم وهو الكربى، األهرام
من يَتَطلبه ِلَما ال النيل»، «سدِّ إنشاء ويَُطول كثرية، نفقاٍت من النقُل يوجبه ِلَما عنه َعَدَل
ثم طاعون، من انترش ِلَما بل قًرسا، العمال من إليه يُْحتَاج ما يؤخذ دام ما كثرية، نقوٍد
وعدم األول للمرشوع الجديد املهندس انتقاد من كان ِلَما ثم السلطان، ِقتَاِل من كان ِلَما
األسداد أهمَّ السد وظلَّ إذن، متأخر تاريٍخ يف السدِّ بناء ويتمُّ منه، أحسُن هو ما َوْضِعه

ِطرازه. ِقَدِم مع الوجوِه بعض من وألَزَمها
قدرَة فرنسيني من عيل محمد ويَْعَلم النيل، عىل القطَن تَْعِني النيل عىل واألسداُد
وهذه الحبوب. من تَْربَح مما أكثَر منهما ربحها وإمكاَن والقطن السكر إنتاج عىل مَرص
بمرص الريِّ نظام فإن لتحقيقها مالئًما الجوُّ كان فإذا باملخاطر، مملوءٌة رائعٌة فكرٌة هي
منتظًما ِريٍّا يتطلب وأنه الَغَرق يُِطيُق ال القطن نبات أن ذلك وبياُن تطبيقها، دون يَُحوُل
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هو وحده والسدُّ لتا. الدِّ يف جافٍّ غري فصًال يتطلب كما املياه انخفاض حني الصيف يف
والدواليب ات للمَضخَّ كامٍل نظاٍم وجود مع ولكن األحوال، من رضوريٌّ هو ما يوِجد الذي
من يوم مائة يف رجًال وعرشين سبعٍة واستخدام الَقنََوات تعميق مع ولكن ات، وامِلَمصَّ
املبلغ ذلك من القهوة تاِجر يغتمُّ وال ماليني، بضعِة إنفاَق ذلك ويقتيض لتنظيفها، العام
األََزَمات زمن ويف املحاصيل رداءة عند يحدث وماذا شيئًا. يكلِّف ال السدِّ عمل دام ما

بعد؟ فيما الحبوب من مُرص إليه تحتاج ما إدخال َوْقِف ووقَت العاملية
للسدِّ حجٍر أوَل يََضْع لم عيل ومحمد عيل، محمد يف املصاعب هذه تأثري عدُم ويلوح
ه َغمِّ حني أي حياته؛ أواخر يف أي ١٨٤٧؛ سنة يف إال الثالث أو الثاني مرشوِعِه َوْفَق
وُحِظَر البلد»، «ذلك اسم بغرِي إنكلرتة ي يسمِّ ال وعاد إياه، إنكلرتة قهِر عن َغَضِبه وثَْوَراِت
العظيمة اإلصالحات من وأنجز مملكته داخل يف نشاَطه فحرص الخارج يف ٍع توسُّ كلُّ عليه
من أساتذًة ويُْرِسل مكان، كلِّ يف املدارس مئاِت ويُنِْشئ للشعب، حقيقيٍّا أبًا معه صار ما
مدرسًة س ويؤسِّ القرآن، غرِي العالم يف أخرى كتٍب وجوَد لريوا ولندَن باريَس إىل األزهر
غريَ آله من األمراء بعَض إليها ويُْدِخل طالبًا، وعرشين بمائٍة ويَعُمُرها بباريس، مرصية
ُمْمِتعًة كتبًا ع ويوزِّ إسماعيل، حفيده يف أثٍر من الباريسية الرتبية لهذه يكون فيما مفكٍِّر

القاهرة. يف مطبوعة
أُسوان يف األوىل اإلنكليز ِخَطط قبل له بدا وقد ِجَساٍم، بمشاريَع إليه النيل يُوِحي إذن،
يف ينشئَ وأن بخاريًة، مصانَع فيها يقيم وأن البُْقعة، تلك من ماءً يأخذ أن سنًة بخمسني
َق ُحقِّ قد فاوست خياُل فيكوُن األضواج، جميَع يَْعِزَق2 وأن كمَرص، طويًال سدٍّا ٍة ِضفَّ كلِّ
يف أبرصها التي األخرى الرَّخاء عنارص من ونذُكُر قهوة، تاجر ِقبَل من أمري، ِقبَِل من
ونصف ماليني أربعة إىل مليون ونصف مليونني من السكان عدد تََحوُّل من رآه ما مشيبه

األوبئة. من الرغم عىل مليون
متديٍن، غريَ دام ما املقدَّس البلد إىل ال ولكن موته، قبل بحجٍّ عيل محمد ويقوم
مكَة، يف ثانيًة التفكري عن ُفه فيَْرصِ َغَلٍب من به أُصيب ِلَما نتيجًة َغيٍظ من ساوره وما
ويَُعود للضغائن، املثري لتخاصمهما ا َحدٍّ وليََضَع السلطان مواله إىل َوَالِئه لتقديم ويَذَْهب
ع ُمَرصَّ بإطاٍر املحاطَة السلطان صورَة َصْدِره عىل حامًال الظافرين َعْوَد اإلسكندرية إىل

تفسريه. مرَّ كما الوادي منعطف وهو ضوج، جمع واألضواج منها، املاء أخرج ها، شقَّ األرض: عزق 2
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أمام انحنى حينما بسمارُك أظهره كالذي َزْهٍو عن التابِع وفاءَ يُْظِهر وهكذا باألملاس.
سنة. أربعني بعد الشابِّ الثاني ِوْلِهْلم

لم أنه ويحتمل عمره، من للثمانني ابنًا العقلية ُقَواه يف بضعٍف عيل محمد ويصاب
وما زمٍن، قليِل قبَل القرب إىل إياه سابًقا ِسِنيه من للستني ابنًا إبراهيَم ابنه وفاة يُْدِرك
من العهد وويلِّ امللك بني وما الرجلني، هذين بني ُمثَِّلْت محزنٍة روايٍة من واألبناء اآلباء بني
طاغيٍة ِوَراثِة عن أربعني سنني يف حديٌث يُْسَمع وال الرشقية، الطريقة عىل تََجىلَّ تنافٍس
تََرَك ما فكان استعداٍد من فيه ما َدْوِس عىل إبراهيم أُْكِره وقد زاجُره. يُْقَرض أن غري من
بلغ ولو األوان، قبل إبراهيَم بموت مرص تْه َخِرسَ ما تقديُر املتعذر ومن هائلٍة، رسائَل من
اآلخُر املقدونيُّ هذا — اإلسكندُر فاق ما بمقدار يفوقه أن الحتُِمَل أبوه بلغ ما العمر من
خالًصا، مرصيٍّا صار بل ألبانيٍّا، وال تركيٍّا يكون ال القوي إبراهيم وعاد فليب، أباه —

بارييس. نصِف غريَ ووارثُه ابنُه وليس
َحَكًما ليكون التاريُخ عيَّنه رجٌل زاره العقلية لقواه مالًكا عيل محمد كان وحينما
بولونيٍة من لنابليون ابنًا كان الذي — فاِلِفْسكي الكونت أُْرِسل فقد يَلُوح، كما أمره يف
برسالٍة ليقوم ١٨٤٠ سنة القاهرة إىل — املستقبل يف للخارجية وزيًرا صار والذي حسناء

عنه: قاله ما فاسمْع فيها، خاصة

مشاعَره عيل محمد عىل أملت التي هي — الُخيََالء أو — األَثَِريَّة تكون قد
عليه ُفِطَر وما الدوام، عىل طويل تفكرٍي نتيجَة كانت قراراِته أن غري األوىل،
عنده يكن لم وهو التنظيم، َحْقِل يف مما الحضارة َحْقِل يف أعظم عبقريٍة من
العايل الذكاء من عنده يكن لم وهو عٍل، من واألشياءَ الناَس فرَيَى النَّْرس عنُي
بذكاءٍ يَتَِّصف كان ولكنه َوْهَلٍة، أوَل الناَس تُْدِهش قراراٍت به الرجُل يَتَِّخذ ما
ِمِرتْنيخ مثَل لكان فرنسيٍّا ُولَِد ولو باهر، وِحذٍْق قويٍّ وعزم قاطع وثبات ثاقب

نابليون. مثَل يكون أن من أكثَر تالريان أو

للتعليم يكن ولم حياته، يف كبري شأٌن للتجِربة وكان بفطرته، عبقريٍّا جسوًرا وكان
وقد يقال، كما األمري شمائَل تُنِْمي التي الكتب من كتابًا يقرأ لم دام ما فيه عمل أيُّ
يُصِبح كيف يعرف أن َودَّ مكياِفيلِّ عن حديثًا َسِمع فلما ، ُمَسلٍّ وجٍه عىل بنفسه ذلك أثبَت
فصوًال الرتكية إىل يرتجم بأن خارجيته وزيَر فأمر كتب، بال له اتََّفق ما بالكتب الناس
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محمد قاله ما وإليك يوم. كلِّ يف َصَفَحاٍت عَرش إليه يُْحِرض الوزير وصار األمري كتاب من
الرابع: اليوم يف عيل

فصربُت، بالذِّكر جديٌر هو ما وال جديٌد هو ما األوىل العرش الصفحات يف أَِجْد لم
فعاديٌة أمس َصَفَحاُت وأما األوىل. من خريًا الثانية العُرش َفَحاُت الصَّ تكن ولم
مما أكثَر املكايد من وأَعِرف الرجل، هذا من شيئًا أتعلَّم أن أستطيع فال تماًما،

الرتَجمة. عىل تداِوم وال ِقْف واآلن يَْعِرف،
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الثاينوالعرشون الفصل

هذا الطبيعِة َضنَى شأن من واملتفنِّنني، امللوك من العبقرية ذوي أبناء انحطاط شأن من
أن بعد القديمة ة األُْرسَ اتزاِن مع وذلك َخَطر، يف الجديدُة هم أَُرسُ تََقَع أن كبري، ُجْهٍد بعد
مرياِث كفاَح عاًما خمسني يف عيل محمد َضِمن أجل، األوىل. املخاطر َدْوَر ظافرًة تَُجاِوز
فلما وتسعني، خمسًة عددهم بلوغ مع بنيه أحسَن أخذ إذ ه؛ حقَّ َحَرَمه الَقَدر أن غري ُمْلكه،
فيسارع ِصَغاٌر، رجاٌل الفراعنة عرش عىل املقدونيَّ القهوة تاجَر َخَلَف األكربُ ابنُه غاب
السياسة ميدان يف إنكلرتة ِتجاه الَوْضِع تغيري إىل عرشَة األربَع السنني يف له وابٌن حفيده
يُْضِعفان وهكذا الحكومية، االشرتاكية عن العدول إىل الداخل يف يسارعان كما الخارجية،
الدول يَُعوِّدان وهكذا نومها، من تُهبُّ كانت التي مرص نحو احرتاٍم من العاَلم يخالط ما
صقُل يمكن نابليونة مغامرًة إال ليس النيل ِضفاف عىل َوَقَع ما بأن االعتقاد عىل العظمى

. الرشعيِّ امُلْلِك بمبدأ رسيًعا نتائجها
كانا إذ فهما، الثاني، ِوْلِهْلهم بعهد (١٨٦٣–١٨٧٩) إسماعيل عهد مقابلُة وتُْمِكُن
جلس حينما كاٍف َرَشٌد لديهما يكن لم َواِرم، الصَّ اإلمرباطوريات بناة من الثنني حفيديْن
ُمَفاِجئَ معه يقاِوم ما القوة من بعُد يكن لم عرٍش عىل — للثالثني ابنًا — منهما كلٌّ
عن ال أبيه تَُراَث د بدَّ كالهما أنيٌس، كالهما موهوٌب، كالهما اإلشارات. ونَِزق الحركات
من بغتًة نااله عما صادٍر ُدَواٍر ضحيتْي كانا بل طموٍح، حروِب عن وال كريهٍة، معايَب
يُْحتََفل لو يودُّ اإلمرباطور «إن بقوله: يًا متلهِّ بسمارُك فعرَّفه تقريبًا، عليه رقيَب ال سلطاٍن

يوم.» كل ميالده بعيد
عىل لهما طريًقا ا فشقَّ ثوريٍّ دوٍر يف َشبَّا والوقار الِجدِّ ذوي من رجلني أن والواقع
كلَّ َخَلَف ثم العيش، بساطة عىل امَلِشيِب حتى فحافظا امُلِسنَّة الدول مقاومة مع َمْهٍل



النيل

احرتاِم انتزاَع محاوٌل املظهر فخامة من ِستاٍر تحت لرتدده كاتٌم غنيٌّ حفيٌد منهما واحٍد
مثيَل ال ما املقيمنْي — الثانَي وولهلم إسماعيَل أن والواقع كربياء. من ينتحله بما له العاَلم
املحافظة يف إليهما ُعِهَد عظيم تَُراث تبديد يف عاًما ثالثني َقَضيَا — والَحَفَالت األعياد من له
بقيَة الرجالن أمىض وقد بهم، رضًرا ألحقا أنهما َرأَْوا الذين األعداء من بقرار فُخِلَعا عليه

لسجيَّتهما. مالئٍم والحكمة املجد من بعيٍد ذهبيٍّ منًفى يف حياتهما
ما َوَجَد والذي باريَس، يف تربيته من كبريًا قسًما نال الذي إسماعيَل أن ويظهر
الدور ذلك يف َرَصانًَة أوروبة ملوك أقلَّ اتََّخذَ أوروبة عواصِم يف سياسية ببعثاٍت يفسده
وافرَة كانت التي — القاهرة من يجعل أن ويََرى له، ُقْدَوًة الثالَث نابليوَن اتخذ له؛ مثًال
وتُْسِكره ، أفريقيٌّ هو ما فيها يكون فال ثانيًة، باريَس — العرش إىل ارتقائه حني الِغنَى
والنسائج األشجار ذاُت والشوارُع العامة واملياديُن الحديدية والخطوُط بالغاز اإلنارُة
روٍح من َدِمه يف ما وتعكِّر الباهرة، البالط استقباالُت سيما وال والزََّخارف، الحريرية
العرصية. الطُُّرق عىل أمالكه بإدارة البَُداءة يف وجوَدها فأَثبت عيل محمد من َوِرثَها تجارية
االنفصال حرُب أَدَّت فلما الُحْكم، زمام عىل َقبََض عندما له باسًما يشءٍ كلُّ ويبُدو
َفْورها، من — للقطن الجديدُة املنتجُة — مرص اغتنت األمريكي القطن إصدار عدم إىل
ارتفاع من كان وما األثمان، من يدفعه بما ِليُبَاِيلَ االكتساء إىل املضطرُّ العاَلم كان وما
إىل مهندسون ويذهب الخيايلِّ. الثراء أسطورَة أثار قد أذٌن بمثله تسمع لم بما األسعار
وتَْجتذب ملركزهما، حفًظا وإنكلرتة فرنسة وتتنازع النيل، ِضفاف عىل للرزق طلبًا مَرص
استعدت ما إذا تَْعَجْب وال مرص، إىل الناس أبصاَر — تُنَْشأ كانت التي — السويس قناة
قبول يف وهل السعيد. امللِك ترصف تحت أموالها رءوس لَوْضِع أوروبة مصارف أعظُم
ستَّ يف جنيٍه مليوَن وتسعني تسعًة أوروبة من إسماعيل ويقرتض تُْغتََفر؟ ال جريمٌة ذلك

سنة. عرشَة
ألَف عَرش أربعَة طولُه ما الَقنََوات من عهده يف ُحِفَر فقد يشء، كلَّ يُبَذِّر لم هو
الصالحة األرايض من أحيا وقد أسيوط، من بالقرب إبراهيم قناَة َحَفَر وقد كيلومرت،
من بكثرٍي له مدينة والبالُد التوكيد، مع يُْرَوى ما عىل فدان ألِف ألَف يَْعِدل ما للزراعة
جنيٍه مليوَن عَرش بأربعَة منه يُْصَدر صار ما القطن إنتاج يف وبزيادٍة واملناور املرافئ
عدد برفع له مدينة والبالد الجنيهات، من ماليني أربعُة قيمتُه ما منه يُْصَدر كان أن بعد
يف لها جنيه ألَف ثمانني تعيني مع مدرسة آالف خمسة إىل مدرسة مائتْي من مدارسها
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كما الزمن ذوق حسب عىل أعجوبًة القاهرة يف أقامه الذي الكبري امُلتَْحُف ويُعدُّ عام، كلِّ
بجانبه. أقامه الذي الجزيرة جرس يُعدُّ

الدوالب ضحيَة كان َزْهوه، ضحيَة كان األحوال، ضحيَة إسماعيُل كان ذلك ومع
َوْضع مثل يف فيصبح فمقداًرا، مقداًرا َوَران الدَّ يف ع فيُْرسِ عليه نفَسه َوَضَع الذي املسنَّن

تماًما. الفقري الفالح
من منًجى يف األجانب جميع به إسماعيُل َجَعَل شائٌن قانوٌن ُسنَّ أن َحَدَث ومما
الفالحني استعباد من الرشقيني األموال رءوس أرباَب به ومكََّن املرصي، القضاء سلطان
املفروضة الرضائب لَدْفِع املال من رضوريٌّ هو ما محاصيلهم حساب عىل يُْقِرُضوهم بأن
من كان ما هذا ومثُل املائة، يف والخمسني األربعني بني ح يرتجَّ فاحش ِبِربًا وذلك عليهم،
فقد لها، اكرتاثه وعدَم النقود إىل إسماعيَل احتياَج استغلُّوا الذين أوروبة َصيَاِرَفة أكرب
َمَصافُق بََلَغت وقد الوهمية، وَدَفَعاِتهم ولجانهم وسمرستهم برباهم ه وغشِّ َغرِّه من بََلُغوا
وقد السجون، َغيَاِهب1 إىل معه العاديُّ الرجل يُساق ما الِحيَل، ابتكار من ولندَن باريَس
البَِطر امللك إىل تسليمهم لعدم أوروبة بُقُروش2 الكباَر الصيارفَة أولئك إنكليزيٌّ وصف
ال فالدائن، األمر هذا يف باالحتقار جديٌر رجٌل ُوِجَد وإذا حسابه، من املائة يف ستني غريَ
أمواَلهم املبذِّر ذلك َد بَدَّ الذين أولئك نحو بعطٍف املؤرِّخ يَشُعُر وال الرجُل، ذلك هو امَلِدين،

النيل. ِضفاف عىل
حياته، يف يوم بأبهى إسماعيُل احتفل حينما املرحلَة تلك بََلَغْت قد األمور تكن ولم

السويس. قناة بافتتاح احتفل حينما
إسماعيَل سلف أعَطى قد شبابه أيام كان نادر ذكاءٍ ذو أهيُف رجٌل الفرنسيني ومن
ثمينًة وثيقًة سعيًدا بمصادقته الفرنيسُّ هذا فنال الُفُروسية، يف دروًسا سعيًدا املحبوَب

الظلمة. وهو الغيهب، جمع الغياهب: 1
كما بأسنانه املاء يف الحيوان يقطع البحر بكلب يُعرف السمك من نوع وهو القرش، جمع القروش: 2

األراذل. بمعنى هنا والقروش السيف، يقطع
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من املؤلَّفة الوثيقة وبهذه اآلن، حتى عليها أحٍد موافقة عن َخَلَفه وَمْن عيل محمد امتنع
ِبيلُوَزة وخليج األحمر، البحر عىل الواقعِة السويس، بني قناٍة إنشاء يف يُْؤذَن سطريْن
املرشوع، هذا فوق يحلِّقان وغوته نابليوَن من كلٍّ َطيُْف وكان البحار، ُسُفِن لَسرْيِ صالحٍة
أهميَة َفْوره من يُْدِرك — اإلنكليزية التجارة عالم سيما وال — بأرسه العالم كان وفيما
اللورد كان الحركة، رأس عىل يَبُْدون فرنسة يف السانسيُمونِيُّون كان وفيما املرشوع،
مهزأًة نفسه من يَجَعل — عرصه يف السياسة أقطاب أشهر من هو الذي — بَلِمرستن

يأتي: ما ١٨٥٥ سنة يف يكتب حني

السلطان، كتائب سريَ القناُة هذه وتَُعوُق تركية، عن مَرص القناُة هذه تَفِصل
فرنسة. ملشيئة تابعًة والهند بمَرص إنكلرتة مصالح تَْجَعل وهي

ويََرى الربيطانية، اإلمرباطورية بأمر برصه عىل يَْضُفو فرنسة من خوُفه وكان
إمكان من بغتًة اكتشفوه بما السويس بَْرزخ َحْفر دون يَُحولُوا أن الربيطان من تُون املتََزمِّ
اآلالت بعَض الفرنسيون الربزخ حفر أنصاُر ويَْستَبِْدل الرحمة، تحت وجعِله الفالح تسخري

األوىل. للمرة األحمر البحر يف بخاريٍة َجرَّافاٍت صوُت ويُْسَمع جزئيٍّا، استبداًال بالفالح

النيل. من ماءً يمألن نسوة

النيَل تُنَافُس والقناُة النيل، بتاريخ ال ، البرشيِّ بالتاريخ خاصٌة السويس قناة وقصُة
حينما سيأتي بما شعوٌر إسماعيَل لدى وكان البحر، إىل مَرص تَُجرُّ ألنها الوجوه بعض من
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وإن بأوروبة، وتَْرِبُطها أفريقية عن مَرص تَْفِصُل القناَة تلك بأن االفتتاح َحْفَلِة يف َح َرصَّ
ريب. ال الطيب ِمَزاجه عن الفاجعة الناحية غابت

من إلسماعيَل أنفُع االستواء بخطِّ األفريقية الدولَة تلك يصل الذي املاءَ أن والحقُّ
النيل، يف مَرص مصري ارتباُط الراهنة الساعة يف يَُرى مما أن والحقُّ يَُفْرنُِجها، قد الذي املاء
َوْحَدَها مَرص وأن الربزخ، َفتْح من استفاَد بأجمعه العاَلم أن والحقُّ املتوسط، البحر يف ال
تكون أن ال مرص، أجِل من القناة إنشاء يف راغبًا إسماعيُل وكان به، ت َخِرسَ التي هي
جميع َخِرسَ أن يلبث لم وهو سجيَّته، بسبب هذا مرشوعه ويحبط للقناة، خادمًة مُرص

فوائد. من ينال أن يَِجب وما أسهمه
الفرنسيني إمرباطوُر ويكون ،١٨٦٩ سنة نوفمرب شهر من االفتتاح يوَم سعيًدا ويَبُْدو
تمثيٍل أوَل الجديدة القاهرة أُوبَرا يف الكبري ِفْردي3 ويُِدير عنده، ضيوًفا األمراء من وكثريٌ
ذلك ومع الذهب، لَصبِّ الفرصة تلك مثَل األنيس املرسُف ذلك يََرى ولن املرصية، لروايته
ومع املتوسط، البحر شواطئ عىل األمر غامضِة متوسطٍة لطبقٍة النَّْجَالن ذانك يَْظَهر كان
رأُس ويدلُّ مدرسة معلُِّم أنه عىل أحدهما سيما تَُدلُّ اللذان العاهالن ذانك يظهر كان ذلك
هي التي أُوِجينِي الفاتنُة اإلمرباطورة تقطع لم لو مضحكنْي َصرْيَِيفٌّ، أنه عىل منهما اآلخر

. الرمزيَّ يَط ِ الرشَّ ذلك الخالدة جنِسها لروايِة َحيٌّ َوْحٌي
العرش لِوراثة وتنظيًما خديو ِلَلقب نَيًْال للسلطان املاليني دفع قد إسماعيُل وكان
متبوِعه من التخلُّص عىل القناة افتتاح أياَم إسماعيُل ويَْعِزم املايض، يف مما بأوثَق
هذا ويُْمنَى ملًكا، بنفسه وينادي مَرص استقالَل يٍة مدوِّ ُخطبٍة يف يُْعِلن بأن الضعيف

أجنبية.4 دولٍة اعرتاِض من كان ِلَما األخرية الدقيقة يف باإلخفاق املرشوُع
اإلمرباطوُر فيُْخَلع الحني، ذلك بعد منه ُ أسوأ هو ما إىل سيِّئ من يشءٍ كلُّ ويسري
وتصبح سنني، عرش بعد إسماعيَل دوُر يأتي ثم اإلمرباطورة، وتُبَْعد سنٍة بعد نابليون
ستة إىل خمسمائة من تجاوزها التي السفن عدد ويرتفع عاملية، أهميٍة ذاَت السويس قناُة

.(١٨١٣–١٩٠١) إيطايل روائي وكاتب ملحن فردي: 3

السجالت خزائن يف موجودة املسألة بهذه الخاصة الوثائق أن ويظهر املؤلف، إىل فؤاد امللك بلغه ما ذلك 4

اإليطالية.
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،٢٥٠٠٠٠ إىل ٢٧٠٠٠ من يَّاح السُّ من يَْعُربُها من عدُد ويرتفع سنة، خمسني يف آالف
مرة. مائَة عليه كان ما عىل الدخل ويَِزيُد

أسهمه بَيِْع إىل — الوقوع قريب إفالٍس عن — امِلتَْالف الخديو اضُطرَّ أن حدَث ومما
ما َرْفض َغبَاَوَة الفرنسيون يُبِْدي املرة هذه ويف جنيه، ماليني بأربعة السويس قناة يف
روتشيلد، بواسطة الرشاء ذلك مسئوليَة ا ِرسٍّ ديرسائييل ويَْحتَِمل عليهم، إسماعيل َعَرَضه

.١٨٧٥ سنة يف الخطيئة تلك إىل أفريقية يف الفرنسيني هزيمُة وتَُردُّ
ملَرص وإنكلرتة فرنسة حماية َضَمان يف لخطته يكون وال خاًرسا، إسماعيل ويغدو
إىل ين امَلدُعوِّ أن والواقع متموًِّال. يبَق لم إذا قيمٌة الذهب بأكداِس السلطان مدارِة ويف
من أنفسهم ضيوَف كانوا فيها اإلمرباطورة استقباُل تَمَّ التي الزخرفة البالغِة الباخرة
مايلٍّ قرٍض عقد إىل — املهرجان ذلك إلقامة — اضطرَّ قد إسماعيل دام ما الوجوه بعض

باريس. يف
هذا عنه أسفر وما مرتنْي النيل فيضان ونَْقِص القطن أثمان سقوط من َحَدَث وما
سنوات عرش منذ الخديو مموِّلو وبََلَغ الكارثة، حدوث َل َعجَّ املحاصيل رداءة من النقُص
ِمْدَفًعا، عَرش اثنْي أرسلوا للتجِربة ِمْدفٌع منهم ُطِلَب ما فإذا له، َحدَّ ال ما الفساد من
ثمنًا فرنك ١٥٠٠٠٠ بمبلغ الخديو إىل قائمًة العام االرتباك أثناء يف بارييسٌّ َخيَّاٌط ويقدِّم

إليهم. يُْدَفع أن يَِجُب بما ارة والَحمَّ الة والَجمَّ املزيِّنون ويطاِلب واحدة، أمرية لثياب
ويَستقبل الدولة، َدْخل عىل يدها ِلتََضَع لجنًة القاهرة إىل فرتسل الدول، تتدخل وأخريًا
ا عامٍّ مهرجانًا ويُِقيم األهرام، َسْفح عند منصوٍب حرير من اِدٍق ُرسَ تحت دائنيه إسماعيُل
الفالحني ألوف ليشاِهد وذلك لها، ْوا ويَتََصدَّ ماليته يف يبحثوا أن إليهم ُفوَِّض ملن فخًما

العظمى. بالدول صالِته ُحْسَن
فرنيسٌّ ويرقب الدخَل إنكليزيٌّ َفريقب املهازئ إحدى تلك الديون َلجنُة وتشابه
وعىل أوروبة، مصافق يف الهائجني للدائنني اليشء بعض نَيْل يف اللجنُة تلك وتَِجدُّ الَخْرج،
وكان مهرجانات، من الخديو يُِقيُمه ما نفقاِت — يدفع كان كما — اآلن يَْدَفَع أن الفالح
تقريٍر يف سنني بضع منذ ذكر قد — شريول — اإلنكليز من العالية املناصب أصحاب أحد
الخديو كان التي األرايضالواسعة يف ليَْعَملوا حقولهم من يَُجرُّون الفالحون «كان قوَله: له
الَقنََوات حفظ يف كالعبيد رين مسخَّ ليَْعَملُوا َدْوًما يَاط بالسِّ ُدون ويَُهدَّ منهم، اغتصبها قد
جالًسا إسماعيَل تََرى ذَُرٍة سنبلَة واألوالد النساء من جائٌع جمٌع يَْطلُب وفيما لغريهم، نَْفًعا
حسابه.» عىل يغتنون واألوروبيني املرصيني من مستغلِّيه وتََرى حاشيته، بني العرش عىل
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بال يُثُْروا أن َطِمُعوا الذين وبرلني ولندَن باريَس دائني سبيل يف يشءٍ كلُّ ويُْلَقُف
املختلطة املحاكم لدى واملحامون بانتظام، املرصيني موظفي إىل يَُؤدَّى ما يَبَْقى فال تََعب،
أزرق، ِجْلباٍب عىل يقترص الفالح وصار ِعمامة، ذي غريَ الفالُح وعاَد يغتنون، كانوا الذين
شيوًخا تََرى كنَت أن القليل من وليس أخفاها، أخرى ثياٌب الفالح لدى كان ما وإذا

ُجبَب. بال فيَْخُرُجون كرامتهم هدر إىل يُْضَطرُّون
جنيه ٤٨٠٠٠٠٠ ال يف جنيه ١٥٠٠٠٠٠ نقِص وجوَد سنٍة ذاَت الرَّقابة لجنُة وتبرص
من وستٌة الباشوات من اثنان البالد أنحاء جميع إىل يُْرَسُل وهنالك للفوائد، َصة امُلَخصَّ
وقت يَِحْن لم وإن الثمن بنصِف ًما مقدَّ منهم املحاصيَل يبيع أن عىل الفالح لحمل امُلَرابني
إىل وذلك ، الَحبِّ إدراك لعدم شهر بعَد الثمُن ذلك يؤدَّى أن عىل وذلك بعد، الَحبِّ َحَصاد
وهكذا نسائه، براقع يف َمِخيَطًة ذهبيًة ِقَطًعا كان ولو الفالح يَْمِلك مما الرضيبة استيفاء
القنصل أن َحَدَث ومما ساعات. ببضع املعنيَّ الوقت قبل الناقَص املبلَغ الحكومُة تَُسلِّم
من إخراَجه الجياُع الدائنون فأوجب الفالحني عن الدفاع عىل تقاريره يف َجُرَؤ اإلنكليزيَّ

َمنِْصِبه.
بسمارُك َقرََّر ذلك ومع باريس، مصارَف َجْهَله برلني مؤتمَر يَْجَهل الفالُح وكان
بأن اإلنكليز نََصَح قد — عامني منذ — كان وبسمارُك املؤتمر، ذلك أثناء يف مَرص مصريَ
األدنى. الرشق يف حرٍب نُُشوب دون االحتالُل هذا يَُحول أن راجيًا مَرص عىل يستولوا
السلطاَن ولكن املريَض، امُلِسنَّ الرجَل ولكن الخديو، َعْزَل يقرتح املرة هذه يف وبسمارك
يقوم نائبَه السلطاُن ترك أن فبعد الهزلية، الرواية خاتمِة يف يَْحُدث كما بغتًة يَْظَهر
الطاغية َوْضَع ينتحل أن رأى سنًة خمسني مدَة يشاء كما النيل ِضفاف عىل الحكم بشئون
خديو «إىل عنوانها: برقيًة إسماعيَل إىل فأرسل الغربية، الدول ل تََدخُّ دون بذلك فيَُحوَل

بالقاهرة». السابق مرص
فتَح ثم ُدِهش، أنه ِعيَان شاهُد ويَْرِوي كامٌل، هو ما الوضِع من إسماعيُل ويَتَّخذ
خديو إىل الخديويَة فَسلِّموا السلطاَن الجاللِة صاحَب «أطيعوا يأتي: ما وقرأ هادئًا الربقيَة
السموِّ صاحب عن يَبَْحث َمْن «أرسلوا وقال: بعنايٍة الورقة َطَوى ثم توفيق.» محمد مَرص
ابنه يََد َوَوَضَع ُطولِها مع القاعة مجاوًزا إليه أرسَع ابنُه الح ا فلمَّ الحال.» يف باشا توفيق
التوفيق، ُحْسَن له وتمنَّى وهنَّأَه يْه َخدَّ عىل ُقبَْلًة َطبََع ثم بموالي.» «أهًال قائًال: َفِمه عىل
ابنه تارًكا مرتعبًا، حائًرا الشابَّ األمريَ تارًكا حريمه دائرة إىل ذاهبًا ذلك بغري يَنِْطق ولم
اسَمه َقيََّد من أوَل فكان القَرص، َقَصَد الغُد كان فلما وأخرى، ساعٍة بني َمِلًكا صار الذي
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وأصدقائه نسائه بعَض وأََخذَ حقائبه يف أمتعتَه َوَضَع ثم الجديد، األمر ويلِّ مهنئي َدفرت يف
بحًرا. إيطالية إىل َه وتََوجَّ فرنٍك ماليني ثالثة ومبلَغ

فقط. ابنه مع مَرص يف األخريَة ليلتَه إسماعيُل َقَىض وقد
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منذ أجداده َصنََع كما وحَده الفالح يَنَْهض ولم استعباده، ساعات أسوأ يف الفالح ويصحو
من املرصية القوميُة َصَدَرت وقد األوىل، للمرة الزعماء من يقوده من اتَّبََع بل سنة، ٤٥٠٠
الزوبعُة وتَُقوِّض األعىل، من بها — الغريب هذا — عيل محمد أتى أن بعد مرٍة ألول األدنى
ويَُطوُف ذلك، يَْصنَع الفالح فأبَرصه لدائنيه فيه الخديو أَْوَلَم الذي الحريريَّ الرسادَق ذلك
تلك أن الفالح ويُْدِرك األجنبي، ِضدَّ نارية ُخَطبًا ُمْلِقني األخرى بعد القرية يف رجال بعض
يَتََقوَّى وهكذا . األجنبيِّ بفضل يغتنون كانوا الذين الباشوات إىل — أيًضا — تَْهِدف األقواَل
عن يتكلمون كانوا ساخطون أناٌس القاهرة ومن االجتماعي، بالحقد السيايس الِعصيان
قال وقد والحجاز، سوريُة فيها فرتتبط السويرسية، الديموقراطية ِغَرار عىل جمهوريٍة
العرص رجوَع نودُّ فجميعنا املرصية، الُجمهوريَة أرى أن قبل أموَت أال «أرجو أحدهم:

«. الذهبيِّ
القديمة، القرآنية األوراد عىل املعرتضني األزهر علماء من الحركة تلك زعماءُ وكان
مختلفة، آراءٍ ذوي رجاٍل ومن الجيش، يف الرتك محاباة عىل الساخطني الضباط ومن
كان والذين الوسطى الطبقة من هم الذين األصليني املرصيني من الجميع َكْون مع ولكن
محمد وكان حقوَقهم. َخَلُفه فَحَرَمهم املجتمع يف دوٍر تمثيل إىل َدعاهم قد عيل محمد
ذلك، مع تماًما املماليَك عيل محمد يستأِصل ولم ضباًطا، الفالحني من َجَعَل من أوَل عيل
والفأر، الِهرِّ لُْعبََة السلطان مع يَْلَعبُون السلطان نائبو وكان خليفتَه، منهم اثنان فَقتََل
«مرص تكون أن يريدون الذين الُعَصاة بني ضابط ويَْربُز الغالب، يف بُرتٍْك يَُحاطون وكانوا

للمرصيني».
إحدى يف َ ونََشأ عيل محمد عهد يف وُولَِد لتا، الدِّ يف قرية لشيخ ابنًا فالًحا عرابي كان
مًعا، الجديدة والسياسة القرآَن األزهر يف وَدَرَس عيل، محمد شادها التي األوىل املدارس
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ويُْرَوى ، َحجٍّ أثناء يف — سعيٍد — السلطان لنائب مرافًقا ثم ضابًطا ثم جنديٍّا وصار
نابليون» «حياة عن كتابًا خيمته من فَرَمى الحني ذلك يف سعيًدا اعرتت غضٍب َسْوَرَة أن
إىل تؤدِّي نابليون سريِة مطالعة أن والواقع حماسًة، الكتاُب هذا فألهبه عرابي فَجَمَعه

الغالب. يف َخِطَرٍة نتائَج
باألغنياء مستعينًا يَْمِلك إسماعيُل صار وملَّا حاميه، موت عند مائة قائَد عرابي وكان
إىل فانحاز سنيه من والعرشين الخامسة يف عرابي كان واملرصيني الفالحني عىل والغرباء
خطبة ويُْلِقي الحني، ذلك منذ إسماعيل َخْلِع يف يفكِّرون أخذوا الذين الرجال من النََّشاِط
األرجح، عىل بالسوط ويُْجَلد ُرتْبته، من حربيٌّ مجلٌس فيجرِّده القرص نوافذ تحت ناريًة
من ويَبلُغ فالًحا، مرصيٍّا ضابًطا كرامته وتُْجَرح الَحبَشة، حرب أثناء يف ذلك مثُل ويُِصيبُه

الكالم. عىل قادًرا يكون أن ويكفيه شعبيٍّا، زعيًما معه يصري ما النُّْضج
متوانيًا للجنديِّ مما أكثَر للفالح مشابًها الحركة بطيءَ القامة، طويَل عرابي وكان
ذا عرابي يكن ولم سياسيٍّا، وال ضابًطا ًقا موفَّ عرابي يكن ولم الحالم. نظُر له صموتًا
الفالُح ه ويَُعدُّ بمثلها، يَْسَمع لم طرافًة فيه الفالح ويََرى الجمهور، مخاطبة غري يف تأثري
سائٍل بصدوِر يَْشُعر كما ُحلٍُم بتحقق الفالح فيَْشُعر بَلْهجته آالمه عن يحدِّثه الذي ابنَه
إسالمه ُحْسن عىل فيدلُّ بالقرآن يستشهد الذي الصادق الرصني هذا عن الحماسة من
الذي الزعيم ذلك من النقيض عىل الوجوه جميع من عرابي ويَْظَهر مرصيته، وصالح
به يتَِّصف كان ما الكتاب هذا من آخَر جزءٍ يف فرأينا املنتظر، املهديُّ أنه السودان يف أَعلن

وِرثَاء. وُخبٍْث ِخَداٍع من
الشعب به يخاِطب أن يجب بما يوم كلِّ يف عرابي إىل يوحي الشارع منظر وكان
عن يتكلم كما ، األجنبيِّ هذا ، الرتكيِّ هذا تبذير عن إسماعيَل، إرساِف عن فيتكلم له، إيقاًظا
وبسيفه، بالقرآن وَقَسَمه للخليفة إخالَصه ذلك إىل ُمِضيًفا الفالح وبؤِس الرتك امتيازاِت
يصبح حتى كثريًا يَْعَمل أن له يَبَْق ولم املرصي، عرابي بإمضائه: مكان كلِّ يف مفاخًرا
منزله، يَْغَشْوَن والناصحون امُلْلِحفون وصار «الوحيَد»، صار أن يَْلبَث فلم َخِطًرا، شعبيٍّا
غريَ واحد، أمٍر غريَ الشعُب يُْدِرك لم كبري وطني جيش بتأليف وطالب الحكومَة هاجم وملا
ذاَت ُمَجْلِجًال1 قال ومما له، فيَْهِتف ، اليونانيِّ طرد غريَ األجنبي، املرابي طرد عىل عزمه

شديًدا. صوت الرجل: جلجل 1
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رأى من مرٍة: ذاَت للناس قال مشيبه يف عمَر الخليفَة أن — الجنوَد نحن — «نَذُْكر يوم:
لقوَّْمنَاه اعوجاًجا فيك َوَجْدنَا لو وِهللا له: يقول َمْن فَسِمَع فليقوِّمه، اعوجاًجا يفَّ منكم

بسيوفنا.»
أبوه إليه أدى وما أبيه لديون الوارُث هذا — الجديد الخديو هذا — توفيٌق ويحاول
بَيَْد الجيش، يف زعيًما2 فيعيِّنه الَخِطر الشعبيَّ الزعيَم ذلك يَُداِرَي أن األجانب، ُكْرِه من
ويُطِلقه فيُوَقف الخاصة، الخديو أمالك َقنَوات يف للعمل رجاله إرسال يَرفض عرابي أن

. الوطنيَّ والبطَل الرتكيِّ الطاغية عىل الثائَر مَرص زعيَم اآلن بعد ويصري جنوُده،
يُْمِكنه كان — بطًال يكن لم وإن — الخديو وإن بطٍل، نصِف غريَ يكن لم ولكنه
ناحيتني عىل أي العظمى؛ الدول وعىل السلطان عىل مناوبًة يعتمد أن — األقلِّ عىل —
سنة سبتمرب شهر من عٍرص ذاَت عرابي ويَْزَحف الجنود، تمرُِّد من رضبًا ذلك كل ان تَُعدَّ
من كلٍّ ُجْرأَة عىل يشءٍ كلُّ ويتوقف الخديو، وينتظر رجل، ٢٥٠٠ مع القرص إىل ١٨٨١
الخديو َوْضَع وجدنا الخديو مع كان الذي اإلنكليزيَّ املرافق ْقنَا صدَّ ما وإذا الخصمني،

حاسًما. ال ناصًحا لنا عرابي َظَهَر نفِسه عرابي قوَل قنا صدَّ ما وإذا للضحك، مثريًا
الروح من ِخْلًوا وكان سنًة، عرشَة باثنتي عرابي من ِسنٍّا أصغَر الخديو وكان
يأمر بأن اإلنكليزي إليه فيُِرسُّ يَفعل، أن يجب عما ُمَخاِفتًا اإلنكليزيَّ فسأل العسكرية،
الشجاعة من يكن لم الخديو أن بَيَْد عرابي، ويُِطيع سيَفه، يغمد وأن يرتجل، أن الزعيَم3
يَبُْدو كان ِلَما وذلك سيَفه، إليه يسلِّم أن عرابي من فيَطلُب مرافقه بنصيحة معه يَْعَمل ما
عليه عرابي ويَْعِرض القرص، باب عند عني متجمِّ ضابًطا خمسني عىل التهديد روح من
ما وسأصنُع البلد، هذا سيُد «إنني فيقول: باإلنكليزي الخديو ويشتدُّ السياسية، مطاليبه
بحق اآلن بعد فينا ف يُتََرصَّ ولن عبيًدا، «لسنا بقوله: ذلك عن عرابي ويُِجيب يَُروقني.»

الجنود. ويرتدُّ قَرصه الخديو يَْدُخل وهنا الِوراثة.»
وحيٌد هو األخرى العواصم قصور أمام منه أعظُم هو ما ُرئَِي الذي املنظر وذلك
شهر يف بربلنَي تمَّ بما شبيٌه للملك قهٍر نصُف وهو سنة، آالف ستة منذ مَرص تاريخ يف
ألن وذلك بروسية؛ يف نالوا مما أكثَر القاهرة يف نالوا الثوريني ولكن ،١٨٤٨ سنة مارس

.Colonel 2

.Colonel 3
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قناتني. بني

عزِل أي تقريبًا؛ حزبُه يَْطلُبُه كان ما جميع إىل الفتنة زعيم أجاب اليوم ذلك يف الخديو
وزيًرا عرابي ويَُعنيَّ دستوٍر، بسنِّ وَوعٍد للنواب مجلٍس ودعوة الجيش وتقوية الوزارة
مع املساء ذلك يف الشوارع يف الجنود َعْرُض هو مواله َمنََعه الذي الوحيُد واألمر للحربية.

امُلوِسيَقى. َعْزف
كان قلبَه إن لعرابي: الخديو فيقول صاحبَه، الرجلنْي من كلٌّ يَْحذََر أن الطبيعيِّ ومن
الخديو مع يَْلَعب السلطاُن وكان الفتنة، عىل سيقيض إنه للدائنني: ويقول الثائرين مع

اللَِّعب. عنَي وعرابي
فوق ُحب السُّ يف تقاتل وفرنسة، إنكلرتة حكومتا أي القوية؛ اآللهة كانت ذلك ومع
عىل الثابت الَقَدُر كان وكما مىض، فيما تروادة أمام وقع كما الرتك وهؤالء املرصيني هؤالء
والناس اآللهة بني وصواعَق َرْعًدا الدائنني لجنُة فَرتْمي اآللهة، تلك فوق يَْجِلس العرش
وتُِحسُّ املتزايدة، الشعب إلرادة خالًفا إسماعيَل ديون من األقلِّ عىل املائة يف خمسني إلنقاذ
هي وتتفق الرتكية، تونس والية احتالل إىل فتخفُّ مَرص يف َغَلِبها من يكون ما فرنسة
استدراج ويَُراد ثورية، حركة كلِّ تجاه حمايته عن للخديو فتُْعِرب إنكلرتة ومناِفستُها

642



والعرشون الثالث الفصل

األجانب، ضدَّ ُسْخًطا الشعب إرضام لغري ق يوفَّ وال عرابي، عزُل فيُْطَلب الفتنة زعماء
نهاية يف سفينٍة إرسال عىل السلطان ويَْعِزم بالنصارى الَفتِْك من خوًفا الناس ألوف ويَِهيُم
٢٥٠ عىل مشتمٌل ضيٌق ُصندوٌق يُنَْزل بل مدافُع، الربِّ إىل السفينة من تُنَْزل وال األمر،
بسيادة يعرتف َفِتئَ ما الذي التقيِّ الثوريِّ تخصيص مع عرابي، تخصيص مع وساًما
ل يَتََدخَّ ذلك ومع به! الثَّْورات يَِقَف أن القديم للبَالط يَُخيَّل كان ما وهذا ها، بأهمِّ الخليفة،
إرسال عىل فيحملونهما حكومتيْهم لدى بشدٍة، املعاكس األسلوب ممثلو ل يَتََدخَّ الدائنون،
ويذهب النيل، مصبِّ يف مراسيَها أجنبية حربيٌة مراكُب فتُْلِقي اإلسكندرية، إىل أسطول

الهواء. يف وحَده الربيطانيُّ العلم ويَْخِفق فورهم، من الفرنسيون
الخديو وينحاُز منه، بأًسا أشدَّ رجًال بها القياُم يتطلب أعماٍل عىل عرابي يُْحَمل هكذا
ويتعذُر ذلك، بمثل الخديو عرابي ويقابل لبلده، كخائٍن عرابي فيعزل الحال يف األجنبيِّ إىل
بغري العظمى؟» الخيانة هي «ما السؤال عن يَُجاب ال ألنه وذلك األمر؛ يف بإنصاٍف الُحْكم

عنه.» ُصِفَح نجح ما «إذا ِشيلِّر: قول
ذريعٍة كلُّ ُوِجدت ِنَصابه إىل النظام إلعادة تكفي ِمْدفٍع َطَلَقاِت بضَع أن اعتُِقَد وملا
هياج ويَبلُغ أُْجَرٍة، أَْجِل من باإلسكندرية شارٍع يف اُره وَحمَّ مالطيٌّ ويتضارب صالحة،
وتُنَْهب اإلنكليزي، القنصل ويُْجَرح شخص، مائتا ويُْقتَل ساعة، بعد غايتَه الُجمهور
وصولُها أغضب إنكليزيٍة حربيٍة مراكَب وجود عن الحوادث هذه وتَنَْشأ األلوف، أمواُل
إن بقوله: اإلنكليَز فيُنِْذر الحني ذلك يف نفَسه عرابي ويَْضِبط طبقة، كلِّ من املرصيني
نفسه يف ويسأل َديْنه، من املرصيِّ الشعب َخَالص إىل تؤدي يُْطِلقونها ِمْدَفٍع قذيفة أول
عىل بالسالح حصونَه ز ويجهِّ اإلنكليزي األسطول إىل الحربية السلطان ُسُفِن انضمام عن
األهاجيَّ ويتبادلون وصحبُه هو فيتنادر ويأمل ذلك، مع دمه اعتدال عىل ويحافظ عجٍل،
الِفرار، يستطيع من األجانب من ويَِفرُّ مقرَّرة، قتال خطَّة من َعَطٍل مع ولكن بأرسها، ليلًة
ثالثون وكان البالد، غادروا قد النصارى من ألًفا عَرش أربعَة وكان للرَّحيل، الرتك ويستعدُّ

األخرى. مَرص أقسام إىل َهَربوا قد منهم ألًفا
اإليمان أو امِلْدَفُع كان وهل يلوح، كما الحاسمة الساعة يف الَحْزم فاقَد عرابي وكان
املدينة، يف النار فأرضَم اإلنكليز، يَْزُعم كما موسكو، َحْرَق يَذُْكر كان وهل يُْعِوُزه؟ الذي هو
بُوا َرضَ اإلنكليز أن هو فيه َريَْب ال الذي إن األهايل؟ َغيْظ انفجاِر نتيجَة كان الحريق أن أو
أن هو فيه ريَب ال الذي وإن الفوىض، تأكلُها كانت حني وَدَخلُوها باملدافع اإلسكندرية
كما السنني، ألوف يف مثَلها يُبُْدوا لم بَحِميٍَّة أسابيَع يف األجنبيَّ الغزو ذلك قاوموا املرصيني
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يف َوَقَع أجنبيٍّ غزٍو أيِّ تجاه مثَله يُظِهروا لم ما القوميِّ والشعور العزم من أظهروا أنهم
الطويل. تاريخهم جميع

مراكبَهم. الفرنسيون ويسرتدُّ السويس، قناة لحماية الَربِّ إىل إنكليزيٌة كتائُب وتنزل
إسماعيَل أسهُم أفلتت أن بعد عامليًة طريًقا صار الذي الربزَخ تََرُكوا الفرنسيني أن والحقُّ
الخطرية املسائل مقداَر لتُبِْرصَ تكن لم األمُر ها يهمُّ التي الثالث الدوَل أن والحق منهم،

القليلة. األيام تلك يف ُفِصلت التي
طلِب َوْفَق ويسري معركٍة، أول ِغمار ويَُخوض — قائًدا ال — مقاتًال عرابي وكان
السويس بقناة مباالتَهم مَرص بحرية ليبالوا يكونوا لم آخرين وأناٍس بس ُدولسِّ ِفْرِدينَاند
اإلنكليزية، ُفن السُّ وجه يف الطريق يَُسدَّ أن عليه يجب كان أنه مع القناَة هذه يَُحاِرص فلم
شهرين، مدَة العرصيِّ اإلنكليزيِّ الجيش َزْحَف فالحني من املؤلُف جيُشه يَِقف ذلك ومع
إىل وهروِبهم ورجاِله عرابي هزيمة إىل أدَّى تربطلوا ُضبَّاٍط ِخيانة من َحَدَث ما ولكنَّ

سيالن. إىل ويُنَْفى عنه ويُْعَفى بإعدامه ويُْحَكم عليه ويُْقبَض القاهرة،
للستني ابنًا بلده إىل ويَُعود الحني، ذلك يف عمره من واألربعني الثانية يف عرابي وكان
َدْوًما، كان كما فقريًا ُمْهَمًال، َمنْسيٍّا ًحا َفالَّ ١٩١١ سنة القاهرة يف فيموُت سنيه، من
فيها ويمارسون بأرسها، عليها يسيطرون مَرص إىل نزولهم قاوم الذين اإلنكليَز ويََرى
ويقول اإلنكليز، به َ بََدأ ما َ أسوأ وما ، َقطُّ ذلك قبل للسلطان مثلُه يَتَِّفْق لم ما السلطة من
عىل حسنة بَُداءٍة من خريٌ صالحة أرٍض عىل سيئًة بَُداءًة «إن حني: بعد إنكليزيٌّ ضابٌط
يكن لم فهو العصاة، يعاِملون كما عرابيٍّا يعاِملوا أن لإلنكليز كان وما سيئة.» أرض
من حمايتَهم يُْعِلنوا أن عليهم يجب كان أو جيَشه، إليه َسلََّم قد الخديو كان ما عاصيًا
ع التوسُّ بعدم القائل هذا غالِدْستُن، اتََّخذَه وما أخرى، بالد يف ذلك صنعوا كما َفْوِرهم
هو إنكلرتة له تكرتُث ما كلَّ أن — الرضورة بُحْكِم — يََرْوَن املرصيني َجَعَل ، االستعماريِّ

القطن. من َلنَْكِشري مصانُع إليه تحتاج ما ورقابُة السويس قناُة
يَسَمع حينما القديمة بمَرص الحقرية بغرفته وحيًدا يفكِّر الشائُب عرابي كان وفيَم
تقدٍم من اإلنكليز يد عىل تَمَّ ما ويُبِْرص القاهرة شوارع يف اإلنكليزية الكتائب َعْرِض صوَت
وهل أجلهما؟ من أتوا بأنهم حوا رصَّ اللذين والنظاَم السلم توطيدهم من سنًة عرشين بعد
لإلنكليز ذَِريَعٍة من « املرصيُّ «عرابي أعطاه ما شقائها أو مَرص سعادة سبيل يف كان
أََولم جنديٍّا؟ يكون أن من أكثَر َوْجِديٍّا يكن أفلم ذلك؟ وطنه إىل نزوَلهم يسوِّغوا حتى
أن عليه يكن أََولم قبضته؟ مُرص أصبحت ما ملَرص سيًدا اإلسكندرية يخاِطب أن عليه يكن
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ذاَت إنكليزيٍّ ملوظٍف به َح َرصَّ وما بريطانية؟ نََجَداٍت لوصول منًعا السويس قناَة يُْغِلَق
وكثرِة الرشف ِة ِشدَّ من كان أنه غري عليه، القبض بعد كدفاعه اإلخالص قوة فمن يوم
عرابي كان وإذا األوروبية. البنوك أَْرشاك دون يَُحوَل أن معه يَْسِطع لم ما بالعاَلم الجهل
الساعاُت وكانت الكفاية، بدرجة ًحا فالَّ يكن لم فإنه بمرص الحكم بشئون قام فالٍح أوَل

. بالجنديِّ مما األزهري بالطالب أليَق حربه أثناء يف يَقِضيها التي الطويلة
يف ُغورُدون الجنرال النزيُه االسكتلندي عنه تََكلَّم مما بأحسَن أحٌد عنه يتكلم ولم

غوردون: قال القاهرة، عىل اإلنكليز كتائب استيالء وقبل املعارك تلك أثناء

يقول لن الذي الشعب ذاكرة يف قرونًا سيعيُش فإنه عرابي به يَُصْب ومهما
الخاضع. خادمكم ثانيًة:
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وذلك اليونان؛ استلهامهم من أكثر الروماَن واستلهموا النيل، بوادي اإلنكليز استقرَّ إذن،
ُخطوًة ُخطوًة لتا الدِّ عىل استولوا قد كانوا الذين أسالفهم من تسلًُّحا أحسَن كونهم مع
وال النيل، وادي سادُة أنهم يَْزُعمون فال اطِّالبًا، أقلَّ بََدْوا إنهم أجل، والنار. بالحديد
إىل يأتوا لم أنهم — يوكدون يزالون وال — يوكِّدون ولكنهم ، الربيطانيَّ الَعَلم يَْرَفُعون
ال — املبذِّر الخديو أقرضوا قد وهم ينرصفون، ثم نصابه، إىل النظاَم ليعيدوا إال مَرص
ال فاحٍش ربًا يف َطَمًعا ذلك َصنَُعوا قد وهم إرادتهم، بمحِض ماليينَهم — املرصيَّ الشعَب
الصحاة املرصيون دام ما نقوَدهم ينقذوا فلكي اآلن جاءوا ما إذا وهم الغرب، يف ينالونه
أن عليهم يتعذَّر ولذا سفٍه؛ عن أجنبيٌّ مسيطٌر بدَّده ما مقابَل يؤدُّوا ألن مستعدين غريَ

الحرية. باسم أو يسوَع باسم راياتهم يَْرَفُعوا
حسن عىل عزَمهما معلننَْي ُعذٍْر بال الشواطئَ تلك بلغا قد وقيُرص اإلسكندُر وكان
فال عاٍم ألفا ويَمِيض بآسية، االتصال ُطُرق سالمَة َضِمَن ما إذا املرصيِّ الشعب معاملة
القطن، غري اليونان، لغة من لكتٍب واملرتجُم الرومان تاريخ عىل امُلطَِّلع غالدستن، يريد
مطاليبَه يََضَع أن يستطيع فال وبعده األوان قبل َظَهَر ولكنه بآسية، االتصال ُطُرق وغري

إبَّانه. بعد 1 نُِميِّ وبالدِّ زمانه قبل بالبسيط ُدِعَي قالٍب يف
أفلست ما فإذا ِصَغاَرها، تأكل َمك السَّ «ِكبَاُر فقال: ذلك أحسَّ قد عيل محمد وكان
الحقيقة، يَعِرفون اإلنكليز سياسيو وكان مَرص.» عىل إنكلرتة استولت العثمانية الدولة
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من ١٨٥٩ سنة يف بَلِمْرستن اللورد ويَبْلُغ أنفسهم، لغري بها يعرتفوا أن دون من ولكن
يف رغبنا إذا ونحن بمَرص، لنا حاجة «ال قوَله: بباريس سفريه إىل معه يَْكتُب ما الِقَحة
َجنوبها يف ومنزٌل إنكلرتة شمال يف َعقاٌر له الذي الذوق السليم الرجل كذلك فألننا امتالكها
هذه تَكون أن يطلب وإنما بينهما، الطريق طريف عىل القائمة الفنادَق يملك أن يُِريد فال
خيول.» وعىل َغنٍَم أضالع عىل مشتملة التنظيم حسنة األبواب مفتََّحة — دوًما — الفنادق
لندن، من يُِديرونها الذين أو مَرص، يف يَْعَملُون الذين اإلنكليز أذكى فيأَلم زمٌن، ويمرُّ
ترصيح من — ١٨٨٣ سنة — ماِلت َع تََوجَّ أن ذلك ومن الوجهني، ذي السلوك ذلك من
لم إذا طويًال زمنًا هنا بقائنا يف َريَْب «ال فقال: أشهر، ستَة االحتالل بدوام الحربية وزير

النرص.» منافع جميَع نُِضيَع أن نُِرْد
«ال ُرولِنُْسن: الرشقية، املسألة يف الدولة وزير ومستشار املسترشق قول ذلك ومن
ال «نحن لُو: ِسيْدِني ذلك ومن تونس.» يف الفرنسيون دام ما مَرص عن الجالءُ يمكننا
يف نُْعِلَن أن علينا «كان ِمْلنر قوُل ذلك ومن مَرص.» ُحكَّاَم نُِديُر وإنما مَرص، يف نَْحُكم
ومن شاذٍّ.» َوْضع يف نكون أن من بدًال هنا، نمارَسها أن نريد التي السلطة نوَع الحال
تَرُقب — ١٨٨٢ سنة يف — غالِدستُن وزارة «كانت ِزتَْلنْد: غالِدستُن، مرتجم قوُل ذلك
وتقوم ، عسكريٍّ احتالٍل إىل وتَُقاُد باملدِّ وتُبَاَغت فيها، تتقدَّم التي الطريق خال يشءٍ كلَّ

إرادتها.» غري عىل كان أنه وأظهرت ُدِهَشْت ذلك لها تَمَّ فلما عابسًة، مَرص باحتالل
بأعمال تقوم ال إنها فتقول الحكومة صواري «وتُنَْزع لُويْد: اللورد قوُل ذلك ومن
عن نَعِدل أن كرومر اللورد أيام يف أََرْدنَا وقد … طويًال زمنًا مَرص يف تبقى وال كبرية
سنة يف — بمَرص مستقرين كنا وقد يُنَْجز، أن غري من الربنامج أمُر ُوكَِّد وقد االحتالل،

ُكْرًها.» أو طوًعا — ١٩٠٠
بلدهم إىل كذلك متماثًال انتقاًدا كأولئك البصائر ذوي من رجاٍل ستُة َه َوجَّ ما وإذا
أوجب الذي هو — األحوال ال — الوطنيَّ الشعور بأن يُْعَرتََف أن َوَجَب سنًة خمسني يف
اإلنكليزية الحكومة عليه ما أن نراه ومما مرص. َحْوَل امَلَدى بعيد الشأن عظيم قراٍر اتخاذ
تفكريهما من يَُقال (ملا الفاتيكان ِفْطنَِة امتداح يف أُْسِهَب كما امتداحها يف أُْسِهَب ِفْطنَة من
يف األعمال صالَح عليها تُْمِيل صادقٍة غريزٍة عىل يقوم القرون) بقادم خاصٍة أموٍر يف
أن وذلك ُغوتِه، بجواب هذا ويُذَكِّرنا أعمالها، نتائج يف كر تفِّ أن غري من املناسب الوقت
يف رأيَه َعَرَض — صداقتهما تقرير يف حاسًما كان شيلِّر مع له حديٍث أول يف — ُغوتِه
تجِربة نتيجَة ذلك ليس بشدٍة: معرتًضا شيلِّر فقال تجربٍة نتيجُة أنه عىل االبتدائيِّ النبات
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أو أَْعِرْفُه لم ما األفكار من فلديَّ َضرْيَ، «ال بقوله: غوته فأجابه الِفْكر، َحدَّ ذلك يَْعُدو وال
أُِرْدُه.»

يف يبُْقون ال بأنهم الترصيح عن وا يَكفُّ لم — ذلك كلِّ مع — اإلنكليز كان وإذا
النوع هذا من ترصيًحا ٤٩ ُجِمَع (وقد البلد لهذا نافًعا فيها وجوُدهم يكن لم ما مَرص
ال الذي الزوج إخالَص ذلك يف ُمْخِلِصني كانوا فإنهم (١٩٠٢ وسنة ١٨٨٢ سنة بني
وحَدها تركها إذا وء السُّ سبيَل تَْسلُك أنها ِعيًا ُمدَّ واحدة ُخطوًة الحسناءَ زوجتَه يفارق
قد قرونًا، الرتكيِّ العهد يف متقلبًا نظاُمه َظلَّ الذي — العجيب البلد ذلك أن والحقُّ ثانيًة.
السويس بقناِة قيمتُه زادت وقد الدوام، عىل املتوسط البحر يف القوية الدولَة إليه اجتذب
عىل َقبََضت العظمى بريطانية أن إىل وذلك صعبًا؛ أمًرا الحرية سبيل يف جهاُده َفَغَدا
الهنَد تَْمِلك أن أمًة يُْمِكن ال إنه القائلِة األوِل نابليوَن بنظرية عاملًة بغريزتها مَرص ناصية
من تالقيه ما مع عليها تأَسَف أن لها ليس أنه إىل وذلك مرص، تَْمِلك أن غري من باستمراٍر
إىل إنكلرتة اضُطرَّت ما إذا الربيطانية لإلمرباطورية يَْحُدث وماذا لها، َحدَّ ال التي املصاعب
التي الرابطَة تلك أيام لبضعة فتَْقَطَع العظمى الحرب من تستفد ولم مرص، عن الَجَالء
ولم إسماعيل عليه يُْقِدم ولم عيل محمد خاَفه عمًال تأتَي أْن أي برتكية؛ البلَد ذلك تَْرِبط

الدوام؟ عىل األخرى العظمى الدول ِقبَل من ملقاومته عظيمة دولة عليه تَْجُرؤ
عىل محزٌن مرسحيٌّ ولكنه فاجًعا، يكون قد وضٍع من واملغلوب الغالب بني وما
يف أَْمَعَن َمْن ِقبَِل من يُْطَرد فإنه األلوان مختلفي من ناعًسا َجْمًعا يُوِقظ ومن حال، كلِّ
الذي الوادي ذلك يف ويبدو موالها. من ففرَّت فيها الحياُة َدبَّت التي َغَالِته2 شأن إيقاظهم،
طريًفا الرصاُع ذلك حضارة، العالم شعوب أقدم بَحَفَدة بل جاهلني، بزنوج عامًرا يكن لم
أذكى ويَعِرف جيد، مشهٍد كل يف كما أدبيٍّا قائًما ويظلُّ الفريقنْي، من كلٍّ َوْضِع إىل نظًرا
زادت ما مَرص به تَُراِعَي أن يجب وما شكران من إنكلرتة ه تستحقُّ ما الرواية تلك ممثيل

يوم. بعد يوًما املتعلم السكان فريِق نَْرَوَزة3
يُِحبُّون ال اإلنكليز ألن وذلك تماًما؛ سعيًدا يكن ولم خصيبًا، الزواُج ذلك وكان
الَهَمج ِتجاه متسامحني يكونوا أن اإلنكليز عادة ومن اإلنكليز، دأب من والقيادُة املرصيني،

األساطري. يف جاء كما املاء إلهات من غالته: 2

.Nervosité 3
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النيل

أن وكما لذلك، شكَره ويُبِْدي ذلك، الهمجيُّ ويُْدِرك األهلية، الحيوانات ِتجاه تسامَحهم
َخَدِمهم مع ِوئَاٍم عىل املستبدون يكون يشء كلِّ فوق كالبَهم يُِحبُّون البرش مبغيض بعض
مرتبة إىل املساعدين هؤالء يُنِْزلوا لم ما مساعديهم مع اتفاٍق عىل يكونوا أن من أكثَر
الغالب يف الثَّقافة من عظيم جانٍب عىل أناًسا يواجهون القاهرة يف اإلنكليز أن غري الَخَدم،
وال عليهم، يموِّهوا أن وأُْرُصوَصاٍت4 بيًضا ِبذْالٍت الالبسون السادُة أولئك يستطيع فال

عليهم. الفنيِّ بتفوقهم اغرباًرا إال يَِزيدونهم
أكثر ِك تََمسُّ من باإلسالم تمسًكا أشدُّ ُقَرنَاِئه مع بأنه يَشُعُر نفسه الوقت يف واملرصيُّ
األديان تناقض من السودان يف له كبرية أهميَة ال ما ويَتََحوَّل بالنرصانية، تعصبًا اإلنكليز
الَجَالل من هي والحضارُة هنا، الِقَدم من هو يشءٍ وكلُّ األزهر، مدينة يف روحيٍّ تنافٍس إىل
الغازي الشعب هذا إىل ذلك جميع ورثة به يَنُْظر ما هنا، الطول من هي والحوليَّات هنا،
بها يُْرَصد ادة نَقَّ فلسفية بعنٍي الغريبة وعقائده عاداته مع الشمال يف جزيرٍة من اآلتي

محرتم. حكيٍم ِقبَل من مألوف نَْجٍم آخُر
اللَّباقة؛ من كثريًا االستقالل يف الراغبني وأبناِئهم يب الشِّ أولئك بني التطوُر ويتطلب
اسًما وال رشعيٍّا أساًسا له تََرى ال َوْضٍع يف التوازن حفظ عىل قادر شخص وجوَد أي

الرجل. ذلك َوَجَدت أن إنكلرتة َحظِّ ُحْسِن ومن احتكام، كلُّ فيه فيتعذَّر صحيًحا،

كالبطيخة. القلنسوة األرصوصة: 4
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األحياء شوارع إىل َفذََهَب بنفسه — عرابي — الفقريُ املنيسُّ القوميُّ البطُل خاطر ما إذا
َعَرًقا راشحان َمان ُمَطهَّ حصانان يَُجرُّها َفْخَمًة عربًة َلِقَي بالقاهرة األنيقة الجديدِة
الرجل هذا وكان ويَْخَشْونَه، الجميع يعرفه ِلَداِته1 من رجٌل ويَْرَكبُها بالذهب ومزخرفان
الرجل هذا وكان له، َخَلًفا َعُدوٍّا بالقاهرة األخرية الستِّ حياته سنواِت يف يكلِّمه لم الذي
عليها َقبََض سلطٍة كلَّ — املرصية الثورة عمل حبوط منذ — عاًما عرشين منذ يَْجَمع
سبيل يف عرابي جاهد التي األجنبية الدولة ممثَل الرجُل هذا وكان أشهر. بضعة يف عرابي
اللورد ى يُسمَّ مَرص عىل املسيطُر الرجُل هذا وكان بحياته، مجاِزًفا وطنه عن إقصائها

كرومر.
املضطرب الخيايلُّ الحادُّ املتمرُد الشائُب فالرجُل تباين! من الرجلنْي بني ما أكثَر وما
اَح َوضَّ الجميلة عربته يف جالس رجل مروَر ا ُمْغتَمٍّ فيُبِْرص الرصيف عىل يَِقُف الثَّْرثار
هو التجار، أغنياء من ألناٍس ابنًا الرجُل هذا وكان أَْشَمَط، أشقَر العينني أزرَق الَجِبني
ِثَقٌة هو ، الَكِتَفنْيِ عريض الجسم3 َسبُْط هو قرننْي، منذ إنكليزيٌّ هو األصل، 2 فريِزيُّ
الواسع َوْضُعه عليه يَنِمُّ ما بالتدريج كرومر اللورد ويناُل وأفعاله، أقواله يف رصنٌي فطنٌي
أنهما وهو به، الرجالن يتشابه واحد أمٍر غريَ تََرى وال وسلطان، قوٍة من الثاقُب ه وبََرصُ
حامية يف ضابًطا بقائه مع وذلك واحدة، ِسنٍّ يف مالزمني فصارا الجيش يف عمَلهما بدآ

معك. ُولَِد من وهو ْب، الرتِّ اللدة: 1
وأملانية. هولندة بني مقسومة الشمايل البحر عىل واقعة والية وهي فريز، إىل نسبة 2

. القدِّ حسن القوام معتدل الجسم: سبط 3



النيل

َمْحِميَّ ينتظر كان كما ينتظره زاهر مستقبٍل عىل حالُه تَُدلَّ فلم طويًال زمنًا ُكْورفو
الخديو.

كرومر، اللورد وراءَ وتقاليُدها الربيطانية اإلمرباطورية كانت فقد أمٍر من يكن ومهما
لنائب ا خاصٍّ سكرتريًا ويَْغُدو االستعمارية، اإلدارة ويف الربملان يف كرومر اللورد ويمتاز
لجنة يف ويَُوظَُّف املرصية، الثورة أثناء يف عليه مواهبُه فتدلُّ قرابٍة، عن الهند يف امَلِلك
إىل الربملان من َمنِْصٍب صاحَب وينتقل الحربية وزارة يف ويعنيَّ قصري لوقٍت املرصيِّ يِْن الدَّ
ويُْدَعى الربيطانية، اإلمرباطورية يف موظٍف حياَة ويقيض املتحدة، الواليات فإىل َجَمايكا
بلٍد تمدين يف إليه يُْعَهد صعٍب، بعمٍل القيام يف إليه ويُْعَهد القاهرة احتالل بَُعيَْد مَرص إىل
ويقوم مًعا، البلد ذلك ونفع وطنه نفع فيه بما وذلك عليه، يسيطر أن غري من أجنبيٍّ
فلما يوم، بعد يوًما تزداد كانت سلطًة ممارًسا سنًة وعرشين أربٍع يف املنصب هذا بشئون

فعًال. الرسيَّ مرص فرعوَن أصبح أعواٍم بضعُة انقضت
النجاح ذلك مثَل نال َمْن ُروُدس وِسيِسيل ُكرُزن غري تََر لم معارصيه إىل نظرت وإذا
العملية الروُح وهي: األعمال، رجال أمهر فوق بها صار صفات لثالث به َمِدينًا تَِجده الذي
أعظَم َرَفَض ِسِنيه من والخمسني الثالثة بلغ ملا أنه ذلك ومن الزَّْهو. من والَعَطل والنزاهُة
عمَله أن ًرا مقدِّ الهند، يف امللك نائِب َمنِْصب َرَفَض الربيطانية، اإلمرباطورية يف كريم مقاٍم

رواية». من «أمتُع الريِّ مسائل وأن نفًعا، أعمُّ النيل وادي يف
َوَجَد — عظيًما بغريه الرجل يكون ال — رمزيٍّ شعور من عملُه عليه ينطوي وما
أوجبه ما َوَصَف األسئلة مئات عن باألرقام أجاب أن فبعد املخاطر. جميع تجاه سنًدا فيه

فيها: جاء طويلة قصيدٍة يف مسارَّ من فيه اإلبداعي عملُه

ِنري تحت محطًَّما يَِنئُّ الذي العبد إىل اإلنسان كرامُة تَُردَّ أن الفوز من أليس
يُوَضَع أن الصالح، العمل من أليس الفوز، من أليس اللحد؟ إىل املهد من الطُّغاة

الَهلُوع؟ وابنها الفالح المرأة قبضتُه هو ما يُْرتََك وأن الباشا، لظلم َحدٌّ

ما تحقيق عىل وعزُمه فؤاِده وثباُت وَرَشُده وعناُده كرومر، اللورد إخالُص ويتجىلَّ
الخامسة يف فنالها عمره من والعرشين الحادية يف لها عاشًقا كان بامرأة زواجه يف يقرِّره،
إىل موتها يَر َرسِ ويغادر منه، الَقَدُر فيَنِزعها سنًة عرشون وتميض ِسِنيه، من والثالثني

األحمر. البحر مناور َحْوَل لندن إىل مطولة برقيًة يََراُعه ويَُدبِّج مكتبه،
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والعرشون الخامس الفصل

عني عىل تَمَّ سنة، ألف يف مُرص عانته تحوٍل أعظم عىل وينطوي وأداره، َصنَعه وما
األوروبيني يَارفة والصَّ الدائنني اعرتاض من الرغم وعىل الَغرْيَة، تأكلُها كانت التي فرنسة
عنايته، محلَّ كان الذي هو — البارييسَّ األسهم صاحَب ال — لتا الدِّ فالح ألن وذلك الدائم؛
أن ال املرصيني، ذلك يالئم أن عىل العظمى بريطانية سلطان تقوية وجوُب سياسته ومن
وزاراٍت — سبَع أو — ستَّ يجاِدل أن — ذلك مع — عليه وجب وقد بهم، ضارٍّا يكون

متناقضة. خطًطا له تَْرُسُم كانت متعاقبًة
دعوته وجوب مع ولكن الربيطانية، املراتب سلسلة يف عامٍّ قنصٍل غريَ يكن ولم
ونه يسمُّ الفالحون وكان «فرعون»، ونه يَُسمُّ القاهرة موظفو وكان األول. بالقنصل
لم الذي الغامض وضعه يف أي عَرش؛ التاسَع القرن أواخر يف كقنصٍل ويضطرُّ «اللورد»،
رجٍل ألَف وعرشين خمسة من مؤلَّف جيٍش مسئولية احتمال إىل األدبية، املبادئ بغري يَُعنيَّ
اللورد أن وذلك النفوذ، من بََلَغه ما مقدار إلثبات يكفي أمًرا وإليك السودان، حملة حني
ْفَرة4 الشَّ ِمفتاح يكون أن غري من كرومر من رقميًَّة برقيًة فأخذ ُمَجاًزا كان سالسربي

تريد.» ما «اصنع له: يقول كرومر إىل فأبرق ويقرأَها يَُفكَّها أن يَْسِطع فلم عنده،
شيئًا، لنفسه يطلب لم ألنه وذلك املرصيني؛ من السياسيني خصومه باحرتام ويفوز
القاهرة، يف الناس جميع بني شائعًة الرشوة كانت أياَم وذلك مبارشة، غري من ولو
ضابٌط حاول البالد يف الَهيَْضة5 انترشت فلما الفالحني، بني تَْعُظم أُسطورته َفِتئَْت وما
القاهرة إىل «سأذهب له: قائلًة فرصخت منزلها، بالوعِة تقل عىل فالحًة يَْحِمل أن إنكليزيٌّ

منك.» يحميني فهو كرومر، عند الراجل، عند
من كثريٌ ُحلَّ وقد مشاريعه، من كثريٌ ق يَُحقَّ فلم خالًصا، أَْريَِحيٍّا يكن لم ذلك ومع
يرعاه؛ أن يف يرغب كان الذي الفالح ملصالح وخالًفا األوروبيني مصالح َوْفَق املسائل
ما أن وذلك متناقضات؛ من االستعمار عليه ينطوي ما هو رسالته يف الصعوبة وسبُب
يُْرسلونكم َمْن مصالح من ا تامٍّ تجريًدا تجريُده يُْمِكن ال املجتمع صالح فيه أمٍر من يُتََّخذُ
وكان ، املرصيِّ الشعب تجديَد يودُّ كرومر وكان لكم، دليًال اآلخرين محبَة جعلتم وإن
ذلك يعارض كرومر أخذ ثم الربيطانية، الكتائب ِبَجَالء القائلني من ١٨٨٣ سنة يف كرومر

.Chiffre 4
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النيل

أنه والواقع الزمن، من الَفْرتَة تلك يف باٍل ذو حادٌث يقع لم أنه والواقُع .١٨٨٦ سنة بعد
يقول ١٨٨٤ سنة يف فكتب حياته، جميع يف الحرية إىل نزوعه مع التناقض بذلك شعر

له: لصديق

ٍع تََوسُّ لكلِّ مقٍت من يساورني ما عىل وإني جائٌر، يسوقني الذي الَقَدَر إن ا حقٍّ
أراني ، وطنيٍّ ُغلُوٍّ من عندي ليس ما عىل وإني جديدة، مسئولياٍت ولقبول
وأَِجُد … األقل عىل َوْهَلٍة أوَل قوميٍّ تطرٍف عىل تَُدلُّ تدابريَ اقرتاِح إىل مضطرٍّا
أفعل أن عىل َدْوًما يحملني ما سيايسٍّ انسجام كلِّ من العاطلة البيئة هذه يف

أودُّ. ما خالف وأقول

خارجيٍّ كفاح من يأِتيَه أن عليه ما كلِّ ويف الباطنيِّ النضال ذلك يف ُفكَِّر ما وإذا
مع وذلك الِبْكر، الغابة يف طريًقا القويني بساعديْه يَُشقَّ أن يَْعِرف رجٌل كرومر أن ُرئِي
األمر بدء يف كان كرومر اللورد َوَجَده ما ألن وذلك َعِقبه؛ يف ثعباٌن يلَدَغه أن من َحذَر

به. أتى الذي من أقوى
إياه، مقاومتها مع متطاحنة وأوروبية وتركية مرصية سلطاٍت أمام نفسه َوَوَجَد
ساِعُدهم اشتدَّ فلما جنوَدهم، الربيطان أنزل مذ َفَقاَرهم َقوَّموا وزراء الرتك من وكان
خليالتهم زينِة نفقاِت — الروس كأمراء — يَُؤدُّون َمْن الباشوات من وكان حقدهم، زاد
َريْع اختالس عىل يقوم عيُشهم كان َمْن العلماء ومن حيهم، فالَّ الستغالل نتيجة بباريَس
الجديد القادُم يَْستنزف أن يخاف — الخديو ومنه — الجميع وكان الخريية، األوقاف
هم، يَُسريِّ الذي االجتماعيِّ بالواجب األمر بدءِ يف ليشُعُروا كلُّهم أولئك كان وما دخلهم، َمِعني
جيوب يف بَه وتََرسُّ املرصيني ُجيُوب من الذهب خروَج — فقط — يُبِْرصون كانوا وإنما
مظاملهم. من يَحِميهم َمْن الفالحون َوَجَد حينما الَغيِْظ من الغايَة بلغوا وإنما اإلنكليز،

كُروَمر اللورد يَِجد ولم املطبق، الجهل عدم مع ولكن مثقفني، املدن سكان يكن ولم
يُِرَي أن غري من العاَلم، ذلك أمَر يُْدِرك أن عليه وكان أبجدياٍت، َوَجَد بل األرياف، يف َهَمًجا
إىل تَنُْظروا ال ولكن يُْعَمل، أن يَِجُب بما ُمُروا يقولون ذكاءً األكثُر وكان حاَله، يَْعَلم أنه
ال الذين الفنادق أصحاَب يشابهون املرصيون كان األساس ويف به، يُعَمل الذي األسلوب
بلدهم يف ضيوف أنهم بالتدريج يََرْوَن أخذوا ثم ُزبُنهم، من املرابح اجتناء سوى يريدون

وراحة. أَْمٍن من األجنبي به يأتيهم ما مقابَل يَْدفعوا أن عليهم فيجب الخاصِّ
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كان وما الكليات، يف مما أكثَر الجزئيات يف يَْظهر املطلق كروَمر سلطان وكان
من العاطلة الحكومة هذه يف أحٌد كان وما املوظفني، من عرشات بضع غري يف يَتَرصف
بُِحَث ما فإذا هذا، الجديِد فرعوَن إىل يشء كلِّ ِلَردِّ قرار، اتخاذ يف ذهنَه ليَْشَغل التقاليد
ويلٍّ قِرب نَبِْش يف أو الخديو، لدى إنكليزيٍّ 6 ُحوِذيٍّ ترسيِح يف أو حبيش، َكنَِيسٍّ َمْوِكٍب يف
رأَس ب تَْرضِ أن البََالط يف سيدٍة استطاعة عدم عن نشأ منزيلٍّ ارتباٍك يف أو ، مرصيٍّ
كوَن إنكليزيٍّ أَثَِريٍّ لعاِلٍم يُوِضَح أن عليه وجب كما إليه، الرجوُع َوَجَب ها، بُخفِّ زوجها
كوَن نباتيٍّ لعاِلم يُوِضَح وأن عليها، الحراب لشهر سببًا يَُعدُّ ال َمِلٍك لَدْرِج7 فرنسة حيازة
وهو النوبة، بالد غزَو يستلزم ال الغزال بحر ِضفاف عىل الذَُّرق8 من نوٍع عن البحث
مشاكل َحلِّ عىل قادٍر غريَ كان لإلنسانية، كمحبٍّ وهو ، كإنكليزيٍّ وهو أخرى، ناحيٍة من
الفوىض وجود مع األمور هذه يف اإلرساع من يجب ال ِلَما وذلك والجيش، والتعليم النيل

اإلنكليزي. االحتالل غ تَُسوِّ التي
منذ الفالَح يعترص الذي — الباشا ويُغريِّ كثريًا، الفالح أمر يف كرومر اللورد وينظر
ثورة بعد تََواَرْوا الذين واليونان السوريني من املرابون ويعود مظهَره، — طويل زمن
الفالح إقراض إلغاء عىل اإلنكليزيِّ قدرة لعدم وذلك الفالح، أخيه تحرير سبيل يف عرابي
اإلسكندرية شوارع تجديِد نفقاِت دفعهم يف السبب عن الِفتَن مثريو ويسأل قانونيٍّا، َقْرًضا

الحرية. الغتصاب القادمون اإلنكليز َخرَّبَها التي
عن ينشأ َوَجٍل كلٌّ ويزول ْوط، السَّ فيُلَغى الفالح، عيَش جوهريٌة ثالث ِبدٌَع وتُيَرسِّ
يُْدَفع أن يجب وماذا الرضيبُة تُْدَفَع أن يجب متى مقدًما يُْعَرف أي بغتًة؛ الجابي وصول
رضائَب يؤدَي أن املايض يف ح الفالَّ عىل وكان الدوام، عىل يُْجَهل كان ما يُْعَرف أي منها؛
من قسًما أن أثبت ما إذا ذلك من يُْعَفى فصار طويل، زمٍن منذ الفيضان أتلفه َحْقٍل عن
وحَدها أراضيه إىل ُهوه ووجَّ الباشا مزارعو املاءَ َحبََس ما وإذا بالفيضان، أُصيب حقله
ماءَه، الفقريَ يَْحِرم أن للغنيِّ يَِحقُّ ال ِلَما اإلنكليزي، إىل شكواها تَْرَفع أن القريَة أمكن
نهارهم فيَْقُضون الَقنَوات يف الشاقِّ للعمل بالسياط رون يَُسخِّ شبابهم يف الفالحون وكان

املركبة. سائق الحوذي: 6
فيه. يكتب ما الدرج: 7

بالحندقوق. يعرف نبات الذرق: 8
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النيل

عىل يُْحَملُون ال وهم أجوًرا، يأخذون اليوم فصاروا الِكيس، يف لياليَهم ويَْقُصون الَوَحل يف
العبيد جيش إللغاء َق ُوفِّ كرومر اللورد أن والحقُّ األسداد، خراب عند إال الَعْوِن يَِد َمدِّ

تقريبًا. ا تامٍّ إلغاءً
وإعادَة العليا، بمَرص أوامره إطاعة عدم يَْجَهل كرومر اللورد كان أن املحتمل ومن
يَْجَهل ناحيته من الفالح وكان وهنالك، هنا األماكن بعض يف سلطانهم لسابق املديرين
ْخَرة بالسُّ املجارَف يستبدل أن أراد وملَّا لتا. الدِّ يف الفالح ِس تَنَفُّ سبيل يف القديِر اللورد جهاَد
ينطوي ما َظَهَر ا وَلمَّ لذلك، الرضوريِّ جنيه ٥٠٠٠٠٠ ال مبلِغ إجازَة الديون لجنة َرَفَضْت
األجانب أُْعِفَي إذا إال الرِّقِّ ذلك إلغاء عىل الدوُل توافق لم فضيحٍة من الرفُض هذا عليه

بمرص! الرضائب من ًدا ُمَجدَّ
مائدٍة َحْوَل جالسني القاهرة يف األجانب من قليلني سادٍة وجوَد الفالح يَْعَلم ولم
يرفضوا وأن جديدة أسداٍد إنشاء دون يَُحولُوا أن وحَدهم لهم يَِحقُّ كان كبريٍة خرضاءَ
املالية، شئوَن ويُِديُرون الدائنني قدماءَ يمثِّلون هم السادَة هؤالء وأن واحدة، قناٍة َحْفَر
َح َرصَّ كما األمر هذا حقيقَة يدركون كانوا الذين هم القاهرة يف آخرين عرشة مع وهؤالء
حتى ماثلنْي األهرام أمام الحريريِة خيمِته وخياُل امِلتَْالِف الخديو َطيُْف يََزْل ولم ِمْلنر.
نحَو يأخذُ السلطان َفِتئَ وما البالد، أموال ابتزاز من األجنبيَّ فيمكِّنان العرشين القرِن
يف شيئًا يصنعوا أن دون من قرون أربعة منذ مَرص أجداده لفتح جزيًة جنيٍه مليوِن
التَّبْغ عىل فرضرضيبٍة لوجوب َغْليُونَه الفالِح ِحْرَمان غريَ حالٍّ اإلنكليُز يَِجد ولم سبيلها،
السنة هذه يف حتى — العلنية باملزايدة فتباع ،١٩١٠ سنة وتحلُّ الجزية. تلك ملال َجْمًعا
خمسني عىل منها الواحد قيمُة تَِزيد ال لديون َدْفًعا فالح ألف ألربعمائة وبيوٌت أطياٌن —

جنيًها.
الذي — كتشنر اللورد أن وذلك ،١٩١١ سنة يف الفالح حياة يف عظيم حادٌث ويقع
الفالح بيِت حجَز يحرِّم قانونًا نََرشَ — كرومر اللورد رغبة َوْفَق كرومر اللورد محلَّ حلَّ
فرنسة يف األمر هو كما أراضيه من أفدنٍة وخمسِة الَحلُوب بقراِته من واثنتني عمله وآالِت
إليهم، أحسن َمْن يَنَْسْوا لم فإنهم بطبيعتهم شاكرون الفالحني إن وإذ البَنَْجاب، ويف
اللورد اسُم ذُِكَر ما إذا ِجباههم عىل أيديَهم ويََضُعون يَنَْهُضون — زمن بعد — فكانوا

كتشنر.
كرومر اللورد وكان متعذًِّرا، كان اإلصالحات من كثريًا بأن يُعَرتَف أن اإلنصاف ومن
يسري القديم النظام تُِرَك للريِّ جديد نظاٌم ُوِضَع فإذا املوجودة، النُُّطق احرتام إىل ُمْضَطرٍّا
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والعرشون الخامس الفصل

من كان فُقْل ِشئَْت وإن القديم، الجدول َسدِّ قبل ذلك ُصِنَع جدوٌل ُجدَِّد وإذا محوره، عىل
. يَُدقُّ يزال ال الذي القلب وْفق يُْعَمل أن الواجب

األغنياء استثناءَ يرى الفالُح كان أن ذلك ومن أيًضا، العداوَة تناصبه التقاليُد وكانت
بعد جنيه مائة مقابل ويف الُقْرَعة َرْمِي قبَل جنيًها أربعني مقابل يف العسكرية الِخْدمة من
صالحه عدُم يُعَلَن حتى الِفضة ِبنرتاِت أعوَر يصري أن الفالح عىل يجب كان أنه مع َرْمِيها،

لها.
التضحية، وروح الشجاعة من الَهيَْضة أثناء يف اإلنكليز ضباط عليه ما يُبِْرص وكان
أعظم من الَوباء ذلك أثناء يف بمَرص الربيطانيون الصحة ورجال األطباءُ أبداه ما ويَُعدُّ
إنكلرتة لِدينَْت الخطايا من اثنتني وطأَة بذلك ُفوا َخفَّ الذين هؤالء فلوال اإلنسانية، األعمال

أدبيٍّا.
االمتيازات هذه وكانت األجنبية، االمتيازات عىل املحافظة هي الخطيئتنْي تَيْنك وأوىل
الحقَد يَِزيُد ومما األجنبية. الكتائب وجود يَْجَرحه مما أكثر القوميَّ مَرص شعوَر تَْجَرح
أجنبيٍّ قوَّاٍد أو أجنبيٍّ لصٍّ عىل القبض يف الرشطيِّ حقِّ عدُم الرضورة بحكم األجنبيِّ عىل

مرصيٍّا. ليس ألنه ؛ أجنبيٍّ أفيوٍن تاجِر أو
لم ملاذا يُسأَل: فمما املدارس، أمر يف كرومر اللورد اقرتفها التي هي الثانية والخطيئُة
مايلٍّ اعتماٍد فتَح الديون َلجنة عليه أَبَْت عندما الخدمة باعتزال القوة البالغ الرجُل هذا ْد يُهدِّ
الذين املعارصين الُجَهَالء الزمن هذا ُطَغاة من ليس هو جديدٍة؟ مدارَس إلنشاءِ رضوريٍّ
املدارس ومسألُة الثانية. وجهِلهم األوىل ملعرفتهم وذلك الكتب، من أهمَّ األسلحَة يَرْوَن
أنهم املرصيون ويََرى الحارض، الوقت يف واملرصيني اإلنكليز بني ِصَدام كلِّ أصُل هي هذه
ذلك يَُفرسَّ وال عاًما، أربعني عليهم ُطبِّق الذي التعليميِّ النظام من عظيم برضٍر أُِصيبوا
والسيطرة املرصي الشعب بصحة العناية يف ية ِّ الرسِّ اإلنكليزية السياسة برغبة إال الخطأ
عىل حرِصهم غريَ آخَر سببًا املرصيني ملعارضة تَِجُد وال جاهًال، إبقائه مع بالعدل عليه
أن يُْزَعم أجل، واملعلمني. املدارس لقلِة منهم األلوف عىل ذلك تََعذُّر وغريَ أوالدهم تعليم
يَْزُعُم أجل، . االبتدائيِّ للتعليم نصريًا كان وأنه العالية، للثَّقافة خصًما كان كرومر اللورد
أخرى، نتيجة عن يُْسِفر الوثائق يف البحث أن غري املعارضة، مصدُر هو األزهر أن اإلنكليُز

يشء. كلِّ إليضاح املال عدُم يَْكِفي وال
َب الطالَّ ويُْطِعمان انًا َمجَّ التعليم يجعالن وإسماعيل عيل محمد كان األرقاَم: وإليك
الطالب، من املائة يف خمسٍة غري من ١٨٧٩ سنة يف تُْؤَخذ ال األجوُر فكانت ِعَوض، بال
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النيل

يف والكتابة القراءَة يَْعِرف لم َمْن أن فيَْظَهر إنكليزيٍّا العهُد ويكون ،١٨٩٨ سنة وتَِحلُّ
أبناء من املائة يف اثنان ويذهب النساء. من املائة يف و٩٩ الرجال من املائة يف ٩١ مَرص
سنة يف املدارس إىل يَذَْهب فال سنًة وتميضثالثون إسماعيل، عهد يف املدارس إىل املرصيني
العاَلم يف التعليم َدْوُر يأتي زماننا، ويأتي املرصيني، أبناء من املئة يف ١٫٥ غريُ ١٩٠٨
ما الفالح يَتََعلَّم وال فيها، نسبيٍّا عددهم يَِزيُد وال بمَرص األُميني عدُد يَنُْقص فال بأجمعه،
ال طالب ٩٠٠٠٠ أن ١٩٠٦ سنة تمَّ الذي اإلنكليزيِّ اإلحصاء يف جاء فقد يتعلم، أن يَِجب
القراءة، يَْعِرفون ال طالب و٧٠٠٠٠ الحساب يَْعِرفون ال طالب و٩٠٠٠٠ الكتابة يَْعِرفون

الِبيض. سلطان مسئوليُة تَتََجىلَّ وهنا طالب، ٢٥٠٠٠٠ من وذلك
نفقاتهم من املائة يف واحًدا األوىل العرشين االحتالل سنوات يف اإلنكليُز ص ويَُخصِّ
يف أقوياءَ مستشارين لهم جعلوا الذين هم واإلنكليُز املائة)، يف عرشين من (بدًال للتعليم
وكانت األجانب، من آخرين وألناٍس األرمن من ألناٍس املعارف وزارة تَْرِك مع مكاٍن كلِّ
وعرشين تسٍع يف وزيًرا وعرشون تسعٌة فيتناوبُها إظالًما الداَر هذه تَِزيُد الحزبيُة السياسُة

زغلوًال. كان رجًال، كان منهم كرومر اللورد اختاره َمن وآخُر سنة،
ومع ذلك، مع إعجابَنا حرٍب بال مَرص يف كرومر اللورد أتمه الذي العمُل ويستحقُّ
َجَعَل من أول هو اللورد فهذا العليا، األهلية الجمعية معارضة ومع عظيم، َديٍْن وجود
الشعور، هذا يَُصوَّب أن الواضح ومن والقانون. هللا أمام للباشا مساٍو بأنه يَْشُعر الفالَح
إقامة من سنٍة آخَر فيُْفِسد أليٌم حادٌث ويََقُع نفِسها، الحامية السلطة إىل ينتبه، أن بعد
َقتْل إىل ذلك فأدى فالٍح َحَمام عىل ناًرا اإلنكليز من ُضبَّاٌط أطلق فقد بمَرص، كرومر
الحرِّ الشعب صديِق َعَمُل االستعماريِّ الحكم بهذا فُخِتَم فالحني، ستة إعدام وإىل إنكليزيٍّ

ذلك.
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السادسوالعرشون الفصل

بريطانية قبضَة صارت منذ مَرص مصريَ الحرية سبيل ويف الذهب سبيل يف النَِّضاُل يَُعنيِّ
ولم النيل، ِقَدَم قديمنْي يكونا لم وإن اإلنسان، مبادئ إىل يَُردُّ األمرين وكال العظمى.
الكبرية واالنقالباُت الثورات. يَْعِرُفوا ولم ، َقطُّ الحرية سبيل يف املرصيني قدماءُ يجاهد
الحرية. نيِل إىل الشعَب تَْدَفع التي هي — العليا الطبقات ال — االجتماعية املراتِب يف
وثيًقا ارتباًطا مرتبٌط الحرية سبيل يف الكفاح أن هو تعقيًدا املرصية املسألة يزيد ومما
من الخالَص يريدون كانوا وإن طبقة، كلِّ من فاملرصيون القطن؛ عن دفاًعا الكفاح يف
منهم القطن بخدمة يَُقومون من تََرى وجودهم) من فائدٌة األقلِّني لغري ليس (ِلَما اإلنكليز

الفالح. بمصري مباالتهم من أكثَر العاملية وق بالسُّ يبالون
وامُلْصِدر ل واملتموِّ واملحامي اإلسكندرية يف والتاجر لتا الدِّ يف القطن زارع أمُر ف ويتوقَّ
وال مساء، صباَح باَلهم القطن فيَْشَغل القطن، عىل — مليونني عددهم ويبلغ — واملستورد
الفالح كان وإن ورفاِهيَتِه، الفالح بصحة صلٍة أيَة باألمور وبرصهم هؤالء ملشاريع تجد
— أذهانَهم يَشَغلون — منامهم يف حتى — الناس هؤالء وترى كالنيل، للقطن رضوريٍّا
ما وكل بسعادتهم، ذلك لعالقة العاملية السوق يف األثمان وبتحول بالُربَْصة1 — دوًما
قطن نبات لدنه، من بفضل هللا، يصيب أن هو النيل ضفاف أهل من األلوف يرجوه
يذعن وأن منافس، عىل الوسطى آسية يف حرٌب تقيض وأن بالدودة، فلوريدة يف الكافرين
وأن األسعار، لنزول موجبًا رفًعا أجورهم ترفع أن غري من لنكشري يف املرضبون الحاكة
تقوم حياتهم أن فرض ولو للخطر، القديم السد يعرض فال معتدًال النيل فيضان يكون
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النيل

الربصة يف السكالريدس قطن بثمن دخلهم لعني البناء أو البسط أو التبغ أو السكر عىل
يف الراصدين ترهب أشباًحا الخفض شأنها من التي واألزمات العنارص وتعد التجارية،

بعيد. شاطئ عىل معركٍة خرسان إليه يؤدي كما شعبًا تهز أن وتستطيع الظالم،
الَحبََشة، يف املطر أهواء عىل القطن محصول ويتوقَّف نهايته، عند النيل قوة هي تلك
الحادَّة الهند بأََزَمات االنتفاع يُْمِكْن لم لوالهم الذين اإلنكليز من املهندسني جهود وعىل
ال أعمالهم يف املنهمكني الرجال أن كما بذلك، يبالون ال الكربى املدن سكان أن بَيَْد كثريًا،
يعيش الذي هو وحَده والفالح عليهم. يَْقِيض قد والذي لهم الكامن املرض بعالئم يَْعبَئون
نسائه مع والفالُح يهلكه، أو يَْرَفُعُه الذي هابي القديم املعبوَد فيه ويَُقدِّس النيل مع
وال ويَُسلِّمه، ثمرها ويَْجِني ويَُشذِّبُها ويَتََعهدها الثمينة الشجرية يَْسِقي الذي هو وأوالده
الفالح عىل أن غري العاملية»، وق «السُّ عن األجنبية، اآللهة تلك عن حديثًا يَْسَمع الفالح يكاد

أُجرته. يف انعكاسها لتأثري ُعبُوَسها يَْخَىش أن
الفالح ويُِريد الحرية، أجل من النضال يف مختلفًة غاياٍت والفقراءُ األغنياءُ يتبع إِذَْن،
بذلك — الفالح ويَبُْدو فقط، بلده حريَة — نها يحسِّ ولم حياتَه القطُن يغريِّ لم الذي —
سقوطه دون العرص وروُح ُحَماتُه ويَُحول استعباده، يف أُْمِعَن أنه مع آماله يف مستقالٍّ —
َضِمَن ما شيئًا اإلنكليز ذهاُب يَْحِرمه وال اإلنكليز، ألغاه الذي الباشا َسْوِط تحت أخرى مرًة
— العظمى الدول بني ٌ تََغربُّ أو — العاملية السوق يف ارتباٌك يؤدي عندما حتى َعيَْشه النيُل
منذ فقريًا ح الفالَّ ويَبَْقى الظاهر، األغنياء َرَخاءُ عليه ف يَتََوقَّ الذي القطن ثمن تهديد إىل
فزادت قطن، بلِد إىل هذا الحبوب بلد تحويل يف — قرٍن قبَل — جهوَده عيل محمد بدأ
شيئًا يَُغريِّ فلم منها أخذته وما مَرص اإلنكليزية املصالُح به جاءت وما بذلك، العامة الثروة
والِجْلباب البصل َحَساء من وال ، ِكليسٍّ بِمالٍط واملطيلِّ ف ُمَجفَّ طنٍي من املصنوع البيت من

الفراعنة. عهد يف الفالح آباء رغائب تحدِّد كانت التي الثالثة األمور من أي األزرق؛
وأول خديو آِخر منها َوزَّعه وما األبجدية، هي الفالح نالها التي الوحيدة والفائدة
رمًزا تَُعدُّ وهي املعرفة، أبواب لفتح َخِطًرا ِمْفتاًحا تَُعدُّ وهي اإلنكليز، َع وزَّ مما أكثُر ملك
لتا الدِّ من قريتني يف فالحني ُولَِدا اللذين وزغلول عرابي األولني االستقالل كزعيَمي حقيقيٍّا

استعباِدهما. وسبَب األجنبيِّ الخطِّ َحلَّ فيها تََعلََّما جديدٍة مدارَس يف وُربِّيَا
الشعب لتعليم نتيجٍة أوَل ١٩١٣ سنة يف األوىل الترشيعية الجمعية دعوة كانت وملا
بَضْغٍط الجمعية هذه َفضُّ يُْمِكُن وكان الحرية، لنقص الجمعيَة هذه االرتباُك ساد املرصيِّ
اختصاصها، دائرة عن خارجة أعماٍل عىل حملها أو سنواٍت يف دعوتها وعدم األجنبيِّ من
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ويَبْلُُغ اإلنكليز، ِبَجَالءِ مطاِلبة ساحقة قومية أكثرياٍت عن أسفر قد انتخاباٍت من تَمَّ وما
درجًة — الخصوص عىل سنًة عرشين ومنذ — عاًما خمسني منذ األجنبيِّ عىل الحقد
السويس قناة إجارة تمديد الحكومة وتقرتح معها، مقاومته عىل أحٌد يجرؤ ال القوة من
مَرص التصويُت ذلك فيُهزُّ واحد، صوٍت خال باإلجماع مرشوُعها فرُيَْفض ٢٠٠٨ سنة إىل
بما ر امُلنَوَّ الشعب فريق استياءَ — بقوانينه الفالَح دارى الذي — كتشنُر ويُثِريُ بأرسها،
الفريق هذا يُِطيُق وال تابع، هندويسٍّ أمري بََالط لدى إنكليزيٍّ مقيٍم وضِع من اتخذه

الوحشية. القبائل ِتجاه جنسه أبناء بحلم لتذكريه األبويَّ حلَمه املرصي
به بدأ ما بسوء — للحماية نظاٍم كلِّ يف مثلُه يحدث الذي — النفور ذلك ويَِزيد
عن بالَجَالء وعٍد من َدْوًما د يَُجدَّ فما َطبْع، من اإلنكليُز به يتصف وبما مرص يف اإلنكليز
العمل رجُل به يَْشُعر ِلَما مشابًها الغضب رسعة من بًا َرضْ الزمن مع يوجب النيل وادي
قائلًة انقطاع بال ساعتها ِسَواِر إىل وُقبََّعتَها ِمْعَطَفَها البسٍة زائرة سيدٍة بنظِر انزعاٍج من
أن غري من ساعاٍت َة ِعدَّ فتبقى واحدة دقيقٍة من أكثَر تمكَث لن وإنها مستعجلة إنها
رحيَل الحارضيعتقد الوقت يف مرصيٍّا تَِجُد وال الذهاب، عىل يَحِمَلها أن مخاطبُها يستطيع

َطوًْعا. اإلنكليز
الذين الفرنسيني لدى التآلف بروح القاهرة يف اإلنكليز لدى التنايف روح تَُقاُس وال
وزيًرا منه يَْجَعلُون أو املستعمرات، أبناء من أي آخر؛ لوٍن من رفيًقا مائدتهم إىل يَْدُعون
مغادرة بعد زاهيًا عنه األجنبي انقطع ما إذا أهيلٍّ موظٍف مشاعر تكون وماذا بباريس.

يوم؟ كلَّ مًعا فيه يَْعَمَالِن الذي املكتب
يستطيع وال يُْعَزل، أن يُْمِكن وال القاهرة، يف رضيبة كلِّ من اإلنكليزي الشاب ويُعَفى
أكثر هم الذين املرصيني من ومرأى َمْسَمٍع عىل هذا ويََقُع يَْقِبضعليه، أن املرصي الرشطي
والصولجان الكرة ولعبة التِِّنس لُْعبَة اإلنكليزي ويَْلَعب البلد، بأمور ومعرفًة تجربًة منه
دخوُل العظيمة العرب لحضارة الوارث السيد عىل فيُْحَظر تقريبًا، وحَدهم ِجْلَدِتِه أبناء مع

إنكليزي. عند سائًسا كان لو كما الجزيرة نادي
الرجال يف اإلنكليزيِّ النادي لَحْرصِ الَوْضِع ذلك عن مسئوًال الحريم نظام َعدُّ يجوز وال
ال أوروبة، بََالطاِت يف املرصية الراقية الطبقة من َفتَيَاٌت — ذلك مع — وتُْستَقبل فقط،
خيٍل ِسبَاق يف يشرتكوا أن آباءَهن ويُْمِكن بالقاهرة، الربيطانيِّ السامي املندوب دار يف
لعدم سكٍر قطعَة إعطاُؤه تََعذََّر باق السِّ يف فائًزا ِحصانهم َخَرَج ما فإذا أصابلهم، من
الربيطانية اإلدارة إليها تَِصل التي الطيبة النتائج تُْفَسد وهكذا امَلوازين. ِنطاق دخولهم
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الراقي املجتمع عىل يَْسُهل أنه إىل وذلك املرصيني، ازدراء عىل ينطوي الذي الَوْضع بذلك
العكس. يالئم أن

يََقع مرصيٍّا نهًرا النيُل ُحِسَب ما وإذا ذلك، مع الظنِّ لسوء عامٍل أعظَم النيل ويظلُّ
َقت ُحقِّ املشاريَع هذه أن غري إسماعيل، إىل به الخاصة املشاريع ُرِجَعت أُسوان يف منبُعه
عىل الربيطاني املجد طابَع أسداٍد ستُة َطبََعت وقد اإلنكليزي. العهد يف مقياس أوسع عىل
عىل للفصول تبًعا تُْفتَح الُكوَّات من مئاٍت بضُع ويَنِمُّ غرابًة، وأكثرها العاَلم أنهار أكرب
يسيطر الذي للفكر بوجودها مدينًة الُكوَّات هذه كانت وإذا وعنادهم. الربيطان نشاط
النيل غري يف ُمؤثِّرًة عظيمًة تَبُْدو ال عملها نتائج فإن الحارض الوقت يف األخرى األنهار عىل

وواديه.
يأتي التي البعيدة الِبقاع يف مًعا يَْخِفقان املرصيُّ والعَلم الربيطانيُّ العَلم كان وإذا
الحكم ويُْسِفر الدوام، عىل األدنى النيل يف غائٌب حاٌرض اإلنكليزيَّ العَلم فإن منها النيُل
السودان عىل الرشعية الدولتني كلتا سيادة عن هذا، الغريُب الحكومة ِطَراُز يُْسِفر ، الثنائيُّ
العظمى بريطانية — األقوى الفريق بإرضار األضعف— الفريق وهم — املرصيون فيَْشُعر
عَرش أربعَة حياُة وتتوقف األدنى، النيل مجرى الَقَدُر ويُْسِكنُهم البلدين، كال يف إياهم —
الحامَي ذلك — الرضورة بحكم — املرصيون فيَْحذَُر واٍف فيضاٍن عىل السكان من مليونًا
يف ا سمٍّ يُْلق لم وإن — فاألجنبي يشاء، كما فيه واملترصَف األعىل النيل عىل املهيمن املرِهَق

جديدة. بأسداد يَْحِبَسه أن يمكنه — املاء ذلك
َخَطَر ولكن الكتاب، هذا من آخَر جزء يف َفنِّيٍّا االفرتاض هذا استحالَة بَيَّنَّا وقد
َحبًْسا بسدٍّ تُْحبََس أن غري من طليقًة املياه جريان ملنع وجٍه ألُف فهنالك يُبَْعد، لم اإلرضار
أن قاصدًة وتوافق تَتََمنَّع كامرأٍة مَرص تُالِعَب أن — هذه والحالة — إنكلرتة فيمكن ا، تامٍّ

:١٩٠٠ سنة قبل ملنر اللورد قاله ما وإليك مًعا، وتسيطَر تَُروَق

معرَّضًة مرص لحياة رضوريًة منتظمٍة للمياه مصلحٍة كلُّ تكون أن املؤلم من
غريَ البلد، لذلك تابٍع غريَ األعىل النهر مجرى دام ما األخطار لبعض دوًما
الحكومات إحدى أو — العظيمة الدول إحدى أن يَْدِري ومن لَرقابته، خاضٍع
فتَُحوِّل النيل عىل كبرية بأعمال يوٍم ذات تقوم ال — متمدنة أمٌة تساعدها التي
أمٌر هذا إن أجل، مَرص. عن ملَرص الرضوريَّ املاءَ هذا — أراضيها لسقي —
نَتََمثََّل أن علينا يجب — به نهزأ أن قبل — ولكننا محتمل، غري أمٌر أو ا جدٍّ بعيد
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دولٍة قدرة حوَل بعيٍد احتماٍل وجوَد فنُبِْرص — مثًال كبلدنا — آخَر بلٍد مشاعَر
عنا. السنويِّ املطر َحبْس عىل أخرى

عىل — إنكلرتة يف مثله البيانات من كثريٌ َصَدَر الذي — الرسمي الترصيح هذا ويدلُّ
ويُِضيُف مخاوفهم، وعن النفسية املرصيني حال عن الترصيُح هذا ويَكِشف كبري، اتَِّزاٍن
تفتقده الذي املمتاِز لتا الدِّ قطن إىل محتاجني كونَهم األخالق باسم احتجاجهم إىل اإلنكليُز
الخرطوم قبل الفوقانيِّ النهر مجرى يف أسداُدهم أوجبت ما إذا َلنَْكشري يف الغزل مصانع
ِمْلنر اللورد عضَزاه الذي العمُل يُْمِكن ذلك ومع الدلتا. يف تأخَره أو الفيضان نَْقَص
ما ذلك ومن االختالف، عند اإلنكليز يد يف نافعًة تهديٍد أداَة يُْصِبَح أن أخرى دولٍة إىل
تحديد عدَم كغرامٍة اإلنكليز طالب حني ١٩٢٤ سنة يف بالقاهرة َداِر ْ الرسِّ قتل بَُعيَْد َوَقَع
من بدًال األبيض والنيل األزرق النيل بني الواقعة الجزيرة يف تُْسَقى التي األرض ِمساحة
املضادِّ الطلب هذا عن اإلنكليز فيُْقِلع قليلة أياٌم وتميض سابقة. معاهدٍة يف َدِة امُلَحدَّ األرض
يتمسك أن الساخَط العدوَّ يُْمِكن التي الوسائل نوع إلثبات يكفي هذا أن بَيَْد لألخالق،

بها.
كعرابي — مرصاعيه عىل الخصم مكافحة باب فتح الذي املعارص املرصيني وزعيُم
كفاحه بدأ عرابي كون هو بينهما والفرق فقط، سنني بعرش عرابي من سنٍّا أصغُر هو —
كان هنا ومن (؟) ِسِنيه من السبعني يف كفاحه بدأ زغلول وكوُن عمره من األربعني يف
اآلدميني. من واحٍد جيل إىل املنتسبنْي الحرية بطيل نَْفِي بني يفصل الذي القرن نصُف

بجانب القفقايسُّ يَُرى كما هذا بجانب يَُرى وهو كعرابي، لتا الدِّ حي فالَّ من وزغلول
الطليق ووجهه كاملغويلِّ َوْجنَتَيِْه وبربُوز وبنُُحوله قامته بطول زغلول ويتصف العربي،
العروق نظرية لهدم األوصاف هذه فتكفي وبأنسه، برصه واستقامة الزرقاوين وعينيه
اختالٍف من الرجلني بني ما وعىل أوروبة، من ِقسٍم يف املجتََمع أُلعوبَة تصبح تكاد التي
هو الذي البلُد ذلك يَْجَهلها امتزاجاٍت من ُمَولََّديْن حقيقيني مرصيني كانا املثال يف ٍ بنَيِّ
ابننْي كانا أي الدَّم؛ ال األرض وليدي كانا إنهما فقل شئت وإن األمم، من كثري ملتَقى

تأثريًا. ُخَطبه بأكثِر زغلول إىل أوحى الذي النهر لهذا للنيل،
الفالحني، بؤَس أصله من ويَتَعلم غنًى، ذي لزواٍج ق ويَُوفَّ األزهر، يف زغلول أ ويُنَشَّ
بدءِ يف يكن ولم وِخداعهم، الباشوات ُخبْث عىل طويًال مارسها التي املحاماة بمهنة ويَطَّلع
عاطل معتدل مرصيٍّ غريَ ذلك، مع ِسنيه من الخمسني بلوغه حتى يكن ولم ذلك، مع أمره
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يف يَُجرِّب حتى ١٩٠٥ سنة يف العامة للمعارف وزيًرا كرومر اللورد ويَُعيِّنه النفوذ، من
الالزمة الصفات بجميع زغلول «يتصف كرومر: اللورد ويقول رصينًا. وطنيٍّا شخصه
يتقدم أن يجب صفاٌت وهذه شجاع، مقتدٌر َكِفيٌّ مستقيٌم صادٌق فهو بالده، لخدمة

كثريًا.» صاحبُها
يريد. كان مما أكثَر َم تََقدَّ قد لرآه القاهرة يف حيٍّا كرومر بَِقَي ولو

عطَفه الخديو ويُْظِهر العظمى، الحرب أوائل منذ والنمسة أملانية إىل تركية وتنحاز
هذا وصف ويُْمِكن األجنبية، الِغالل إىل الشديد مَرص احتياج درجُة وتَبُْدو الدول، لهذه

. بالَحبِّ القطن استبدال من هذا أوجبه وما الذهب يف للطمع نتيجًة بالفاجع الوضع
َمْقِتِه من أكثر اإلنكليز يَْمُقت الذي السكان بفريق الحصار عند املجاعة خطر ويَِحيق
نظريٍّا، املسيطرين املسلمني من أكثَر الحكم زمام عىل يَْقِبضون النصارى دام ما الرتَك
سنًة سبعني منذ العظمى بريطانية وكانت أُسوان، بَخزَّان إنكلرتة تَصنع ماذا يُْعَلم وال
شاهًدا العاهَل هذا تتخذ واآلن تركية. عن االنفصال من عيلٍّ محمد مَرص َمنََعت قد مضت
السلطان أن مع دينهم أبناء محاربة إىل املرصيني تَْدَفع واآلن االنفصال، هذا إىل للوصول

املقدس. الجهاد أعلن
أن يمكنها كان ١٩١٤ سنة ويف بَْعُد. قوتها إلظهار صالحة وسيلًة إنكلرتة تَِجْد ولم
بأن إياها مطالبًة استقالَلها تُْعِلَن أن أو املمتلكات من تَجعَلها أن أو إليها مَرص تَُضمَّ
االستقالَل تَْمنح ولم لنفسها، تركية سيادَة تنتحل لم إنكلرتة أن غري لها، حليفًة تكون
يف ونصبت الخديو فَخَلَعت العكَس صنعت إنكلرتة أن غري طويل، زمن منذ به وََعَدْت الذي
وأنبأت معني، غري وقٍت إىل الترشيعية الجمعية َلت وأَجَّ سلطان، لقِب مع آخَر رجًال مكانه

الحرب. عىل تَْحِملُه ال بأنها الشعَب
— ذلك مع — اإلنكليز َحَمَل فقد السويس قناة عىل هجوٍم من الرتك به قام وما
آخذين القهر يف املماليك أساليَب متخذين املتطوعني» «العمال باسم الفالحني َجْمِع عىل
الصحراء خالل من إياهم سائقني َحلُوب حيوان بال إياهم تاركني بثمٍن لديهم َجَمٍل آخَر
كان ما ذلك من وأشدُّ مَرص. تاريخ يف ُسْخَرٍة آخَر ذلك وكان حديدية، خطوط إلنشاء
العراق إىل مرصيٍّ ُحرٍّ آالف وثمانيِة سورية إىل مرصيٍّ حرٍّ ألف مائة َسْوِق من ذلك بعد

األحمر. للصليب املسلمني من إعاناٍت َجْمع ومن فرنسة إىل مرصيٍّ حرٍّ آالف وعرشِة
قامت مساعدٍة أية إنكار من العظمى بريطانية لُسْمَعة إيذاءً أشدُّ النرص بعد يشءَ وال
ذلك، عىل مكافأًة بلده باستقالل ١٩١٨ سنة نوفمرب شهر يف زغلول ويطالب مُرص. بها
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أال قائلني: الفتنة مديرو ُخ ويَْرصُ الفتنة، نذيَر ذلك ويكون لندن، إىل السفر من فيُْمنَع
كيلومرتاٍت خمسَة إنشائكم عىل به تَُكاَفئُون ما أذلك خدعتكم؟ إنكلرتة أن اآلن تدركون
ِكَالب سبيِل يف إخوانَكم مقاتلني املشتعلة الصحراء خالل من يوميٍّا الحديدة الخطوط من
ساعدنا نحن اإلنكليز؟ لطرد سورية من اآلتني الرتك إىل نَنَْضمَّ ولم نَثُْر َلْم ولَِم النصارى؟
الرئيس برنامج َوْفَق جديدة دولًة وفيصِل الحسنِي جارينا من كلٌّ أقام لقد النرص! نَيِْل عىل
بأسدادهم املاءَ يَْحِرمونا أن يَْلبَثُون ال هم وحَدنا، عبيًدا بَقينا فقد نحن وأما ! األمريكيِّ

جوًعا. فيميتونا الخرطوم يف الجديدة
السيايس هذا فيتحول العادة خالُف هو ما ويُْظِهر أيًضا، الَغيِْظ من زغلول ويَتََميَُّز
عليه اإلنكليز ويَْقِبض ناريًة، ُخَطبًا ويُْلِقي مشيبه يف متطرٍف إىل شبابه يف املعتدل
الفتنة وتشتدُّ سنة. خمسني منذ بعرابي صنعوا كما سيشل إىل ثم مالطة إىل ويُبِْعدونه
يَُؤلَّف عظيم، قوميٌّ حزٌب ويؤلَّف نريان، وتشتعل أسداٌد وتَُخرَّب اإلنكليز من ضباٌط ويُقتل
ُمرٍّا اإلنكليز ضباط انعكاس ويبدو مًعا، إنكلرتة ملكافحة واألقباط املسلمون ويتَِّحد الوفد،
الصحراء ِخالل من البغال ظهور عىل الربيَد يَْحُرسون عندما بلندن الخارجية وزارة عىل

. الحديديُّ الخطُّ ُخرَِّب حيث
ثم وقتٍل َطيْش أعواٍم ثالثة بعد مَرص استقالل عىل يَُواَفَق أن الواجب من وُرئَِي
بكثرٍي احتفظت الحامية الدولة أن غري ، القوميِّ الحزب زعيم من شهيٍد جعل وبعد عقوبٍة،

التفاهم. زمن بذلك رًة مؤخِّ االمتيازات من
سأله فلما ًدا، تََشدُّ العمر مع ويزيد قوميٍّا، بََطًال ويُْصِبح بلده، إىل زغلول ويعود
إنكلرتة، «إىل قائًال: ذلك عن أجابه اإلنكليز كتائُب إليه تَُردَّ أن يودُّ الذي املكان عن مكدونلُد
خطوًة، تتأخر لن إنكلرتة أن زغلول ويُبِْرص أمَله، مكدونلُد ويخيِّب الوزير.» سيدي يا
ويسلِّم َمهيب عسكريٍّ َحَرٍس مع أَِلنْبي اللورد ويأتي القاهرة، يف السودان َداُر َرسْ ويُقتَل
اإلنكليزي الحرس قائَد ويسأُل النافذة من زغلول ويَنُْظر زغلول، الوزراء رئيس إىل إنذاًرا
تلك يف َه ُوجِّ الذي الكالُم هذا وما مَرص؟» عىل الحرب َشْهَر إنكلرتة أتريد األمر؟ «ما بقوله:

الحديث. التاريخ يف نادريْن وإباءٍ َدٍم اعتدال عىل دليٌل إال الشخص ذلك إىل الدقيقة
األخري مقرِّه إىل مرصيٌّ ُشيَِّع أن يَْحُدث ولم (١٩٢٧) قليل زمن بعد زغلول ويُتََوىفَّ
أمٌة وتسريُ مًعا، للشعب وصديٍق فرعوٍن جنازَة جنازتُه فكانت زغلول، به ُشيَِّع ما بمثل
بني ٍف مجفَّ طنٍي من مصنوع ُمْظلٍم كوٍخ يف مولوٍد فالٍح عىل املشتمل تابوته مع بأرسها
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تَْعلُو ما أكثَر وما ماًال، يَْعِدل ساحرٍة بَطْلَسم ز وُمَجهَّ والجمل والِحمار والَحَمام الدَّجاج
العظيم! وَهَرمه (خوفو) كيوبَس كتلك حياٍة صاحب أبراُج

ينال — زغلول موت بَُعيَْد رسمية ِرحلة من القاهرة إىل عاد الذي — امللك وكذلك
جميلة آراءٍ من له بدا ِلَما نتيجًة سنني عرش يف الُحظوة هذه وتزيد الشعب، لدى ُحْظوًة
مدارَس وكإنشاء سنوية، بأقساٍط الثمُن يُْدَفع أن عىل الفالحني بني الدولة أرايض كتقسيم

علميٍة. مشاريَع من أقامه ما إىل أوروبة نظر وكتوجيِه ومشاٍف
أمام مرصيٌّ َمرَّ وإذا القلعة، فوق من الربيطانيَّ العَلم يُنِْزل أن يَْسطع لم ولكنه
املغلوِب بمرارِة وشاَهَد َوَقَف الكبري الجزيرة جرس من بالقرب الكربى اإلنكليزية الثُّْكنَة
أرٌض والقناُة القناة، إىل الجنود نقل عىل ١٩٣٦ سنة يوليو شهر يف ويُتََّفق الجنود، تدريَب

مرصية.
املرصيني؛ آمال جميُع به ق تَُحقَّ ال اتفاٍق إىل — ١٩٣٦ صيف يف — اآلن ويُوَصُل
ال القاهرة عن الَجَالء وألن ثَُكٍن، بضِع إلنشاء طويلًة سننَي سيَْقُضون اإلنكليز ألن وذلك
ويتوقف والسودان، هي لتستقلَّ مُرص تسري ذلك ومع السويس، قناة عن الَجَالء إىل يؤدي
األعظُم السيايسُّ القطُب فيه يَْظَهر الذي البلدين أحد عىل القليلة اآلتية السنوات يف يشءٍ كلُّ

املسألة. تلك لحلِّ القادمة بالحرب ينتفع كيف السيايسُّ هذا فسيَْعِرف اقتداًرا،
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الضخم، القاهرة ِجْرسُ هو الذي الجزيرة جرس فوق من يُسَمع يونيو شهر يف النيل يكاد ال
له َجَوالٍن آخَر العاصمة يف النيُل ويُتِمُّ طوًال، الخرطوم جرس ثلث غريَ يَعِدل ال والذي
— القاهرة — األلفية عاصمته عىل يُنِْعم وال جزيرتان، وتَقَطعه وقوًرا جليًال فيَظَهر
تَْقِيض وما قصريًة، بالجزيرتني ِضفاَفه تَْرِبط التي الثمانيُة الجسور وتَبُْدو قدرته، بمظهِر
متعذًرا به النيل عبوُر يصري وما املرور من السفن لتتمكَّن مناوبًة َرْفعها من الرضورُة به

بعظمته. يُذَكُِّرنا
َفيِْض لبلوغ الجرس، من هائٌل هديٌر يُْسَمع — العكس وعىل — أغسطس شهر ويف
يونيو شهر ويف الجرياَن، يَُعاِرض أن ماهر سابٌح يستطيع مايو شهر ويف غايتَه. املاء
هياِج مع النهر زيادة القاهرة أهُل ويَتبَع ذلك، عىل أحٌد يجرؤ ال ثم ذلك، عليه يَْصُعب
يَُفكُّ ومتى غًدا؟ يهاجمه الذين الِحصُن هو وما ؟ العدوِّ قوة هي وما محصورين، قوٍم
هي هذه هل ليَْعَلم أغسطس، شهر يف الجرس، فوق من عابر كلُّ وينظر عنا؟ الِحصار

مظهٍر. غريَ ليس ذلك أن أو الزيادة
َغمٍّ: عن الناس أولئك تساءل ُقوَّتِه جميَع العنُرص فأبدى أيام بضعة انقضت ما وإذا
ِة ِعدَّ وبعد أكتوبر أوائل يف إال نهائيٍّا َرْوع لهم يَْهَدأ ال وهم الغاية؟ عىل الفيضان يزيد هل
ُمْشتََهاٍة، امرأٍة حول جهاَدهم النيل َحْوَل الناُس ويجاهد الفيضان، يف منتظٍم نقٍص أياِم
أثناء يف يشء كل ويتحرُك األمر، نهاية يف ضحيتَه يُْصِبح قد أنه إىل قاهره يطمنئَّ ولن
األماكن يف رجٍل مائُة ويُْحَشد القناة، من مرتًا خمسني كل يف حارٌس ويقوم الفيضان،

الوضع. عن بياٍن ولعرض األسداد لحماية — أحيانًا — الَخِطرة
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يف المعة َقَطاِرُب1 بََدْت مصابيحهم حاملني الواسع السهل يف هؤالء طاف ما وإذا
الذين املفتشني رؤساءَ والسيارات اآللية الزوارق انتظاَر مكاٍن كلِّ يف وتََرى املحرقة، الليلة
والذين املعركة، أثناء يف للقائد يكون ما النفسية األحوال من سبتمرب شهر يف لهم يكون
الذَُّرة َمْوَص2 يَُكدِّسون والذين رمٍل، وأكياِس بحجارٍة مشحونًة قوارَب يُِزيُحون أو يأتون
لهم ينبغي ال رجاٍل عرشِة نحو ذكاءِ عىل يشءٍ كلُّ ويتوقف ثُْغرة، أقلِّ لسدِّ القطن وُسوَق
يف الناس يزال وال كان، مكاٍن أيِّ يف للتدخل مستعدِّين يكونوا أن عليهم ويجب يناموا أن
إنكليزيٍّا مفتًشا أن يَْرُوون — العجَب ريُّها يُثرِيُ التي جرجا مديرية يف — األوسط النيل
القرية، بجميع مستعينًا ا سدٍّ أنشأ بأن ١٨٨٦ سنة من يوم ذات املخرَِّب الفيضاَن َوَقَف
هذا يف ولنا فيه، يقام شكٍر دعاء لحضور املسجد إىل النرصاني هذا ويُْدَعى الخطر، ويُبَْعد
أحد إىل أمره ُسلَِّم شعٍب لدى به الدينية املشاعَر نُبِْرص ما أُذٌُن بمثله تَْسَمْع لم الذي األمر

العنارص.
وفيما املنصورة. شمال يف واقعٍة لقريٍة حافًظا ا سدٍّ ١٨٨٧ سنة يف الفيضان ويَثِْلم
يُبِْرص إذ الثُّْغرة لَسدِّ وأثاثهم ونوافذهم بأبوابهم يأتون واألوالد والنساء الرجال كان
ته بهمَّ مشيبَه فيناقض نشاًطا األكثر الرجل شعر بياَض األشغاَل يدير الذي اإلنكليزيُّ
لم — ١٨٧٨ سنة لتا الدِّ يف رقيبًا كان الذي — الرجل هذا أن فيَْعَلم ويسأل العظيمة،
فأمر إسماعيَل، الخديو غيَظ األمُر هذا فأثار دِّ السَّ يف تصدٍُّع وقع دون يحول أن يَْسِطع
براءتُه ُعِرَفت ثم املوت، انتظاره ليلة يف التَِّعس هذا شعر فابيضَّ النيل يف بإلقائه إسماعيُل

اآلخرين. عىل األبيض رأُسه ف ويُْرشِ ، دِّ السَّ يف جديًدا تصدًعا ويكافح عنه، فُعِفَي
يف الواقع دِّ السَّ عىل — املرصيِّ القطن معظم أي — الدلتا إنتاج جميع ويتوقَّف
الذي املكان يف أي القاهرة؛ من التحتاني النهر مجرى من والعرشين الخامس الكيلومرت
ما التأثري من يَبْلُغ وهو للعنرص، قاهٍر برٍج آخر هو وهذا شعبتني، إىل النهر فيه يُْقَسم
غزا ما إذا لتا الدِّ جميع إلغراق صالحٍة قلعٍة إىل — سعيٌد — السلطان نائُب معه يَُحوِّله
ممكناِت من األسداد أحد يف ما معرفة ومن التذكار، هذا أمر من كان وما البالد، العدوُّ

شعلة. كأنها الليل يف تيضء التي هي أو الحركة من تسرتيح ال دويبة وهو القطرب، جمع القطارب: 1
التبن. املوص: 2
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النيل. عىل رشاعية سفن

مع وللقلعة الكربى، املائية اإلنكليز مشاريع من الَحذَر إىل املرصيني َحَفَز قد تخريٍب،
القديمة. النقوش يف كما النفس يف أثٌر ومالجئها املتنقلة وجسورها وأروقتها أبراجها

بشجرٍة تشبيَهه رأى من أول أفالطوُن وكان فيه، النيل ينقسم الذي املكان يف وترانا
وهي كيلومرتًا، ٢٢٠ العرض ومن كيلومرتًا ٢٥٠ الطول من الدلتا وتَبْلُغ فروع، ذات
تُْسَقى — قرٍن قبل ما إىل — كانت وقد عليها، اسمها كداللة األضالع، متساوية ليست
أول فيها يَبْنَِي أن عيل محمد أراد وقد الزمن. ذلك يف مَرص كجميع األحواض نظام َوْفَق
ألن وذلك ُمْجٍد؛ ولكنه صعب، عمٌل هذا إن أجل، السنة. جميع يف َسْقيَها ليضمن َسدٍّ

هولندة. يف املاْرشن كامتداد ممتدٌة النيل وادي يف للزراعة الصالحَة األراَيض
القائمة الُجُدُر كانت وإذا الفرنسيني، خطايا من ذلك يكن لم املرشوُع َحِبط ما وإذا
مرت ونصف أمتار أربعة من بدًال املاء من مٍرت نصِف سوى تُْمِسك ال َلة ُمتَنَقِّ أرٍض عىل
النصائح، غريَ الرشق يف يُْصِدر ال الذي األوروبيِّ عجز عىل دليًال يَُعدُّ ذلك فإن ينتظر كما
السد، إنشاء عند الفرنسيني املهندسني تصاميم تنفيَذ املرصيون املهندسون يُْحِسن وال
يودُّون. كما السدِّ بناء يف مشاريَعهم الربيطانيون املهندسون ذ فينفِّ عاًما أربعون ويميض
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ح يرصِّ — الوراء إىل سنتيمرتًا و٥٠ مرتًا عَرش خمسَة بالسدِّ اإلنكليز يَُردُّ فيما — واليوم
بذلك. االنتفاع عن املرصيون َعَجَز مَرص غادروا ما إذا بأنهم خرباؤهم

قنطرًة وستون إحدى السدين من ولكلٍّ طوًال، الحارضين السدين من كلٌّ ويختلف
لِقْسَمْي جامًعا الثاني رمسيس به َر وُصوِّ طيبة يف ُوِجَد بارز نقٌش ويزيِّنهما وُكوَّتان،

عجيبًا. تمثيًال الحارض الوقت يف النيل لشعبتي وممثًال املايض يف مَرص
سواه من أحسَن لَسْقِيه بمَرص جنٍة أخصَب السدين بني الواقُع األرض لسان ويَُعدُّ
أكثَر يُْعَطون الذين الصحيِّ الخبري أوالد شأن لة، املفضَّ مَرص أرَض الدلتا وتَُعدُّ ريب، ال

للصحة. مالءمًة األغذية
الرشقية، النيل شعبة وعىل ِزْفتَى من التحتاني املجرى عىل واقٌع دائٌم آخر سدٌّ ويوجد
لَوْقِف وذلك َمَصبَِّها، قبل النيل من شعبة كلِّ عىل تراب من حاجٌز سنة كلِّ يف ويُنَْشأ
وذلك مارس؛ من عَرش التاسَع اليوم يف — عادًة — ذلك ويُْصنَع ، دِّ السَّ من الراشح املاء
من األول اليوم يف أسواَن وعىل فربابر من العارش اليوم يف الخرطوم عىل الوارد املوج أن
ملياراٍت لصاحب أو لطاغيٍة كان فما ِزْفتَى، إىل يَِصَل حتى أسابيَع ثالثَة يتطلب مارس

ألموره. واالنتباه شئونه تعهد من للنيل يتفق ما الطبية العناية من له يَتَِّفَق أن
ورافعاِت ات وامِلَمصَّ والدواليب ات بامِلَضخَّ — اإلنسان كجسم — النظام ذلك د ويتعقَّ
فائقة عنايًة يتطلَّب القطن أن وبما واحًدا. مرتًا ارتفاُعه يَبْلُغ ما إىل األطيان، أعىل إىل املاء
املاءُ فيُْعَطى دقيًقا، حسابًا املياه توزيُع وُحِسَب املياه لترصيف قنواٍت شبكة أُنِْشئت فقد
التالية. العرشة األيام يف يُْعَطى أوًال ذلك من أقلَّ يُْعَطى ثم الصيف، من أيام خمسة يف
منه األرز ودوُر يوًما عَرش خمسَة املاء من القطن َدْوُر كان كافيًا املاء مقدار كان وإذا

أيام. عرشَة أو أيام ثمانيَة
ويَُعدُّ العنرص، بقوة اإلنسان فيُذكر نهايته ُقبَيِْل حتى قوَّته املقهورة النهر ويُظهر
كلِّ من يوًما أربعون فيُْقَىض الدلتا، يف َخَطًرا — بغريه ملَرص حياَه ال الذي — الِغْريَن
حني وذلك الخصوص، عىل يناير شهر يف ذلك ويكون القنوات، جميع من نَْزِعه يف سنة
ثمانيٌة مَرص فيكفي املايض، يف مما أقلَّ ِغْريَنًا الدائم الرِّيُّ ويَتََطلَّب وتُْصَلح، وتُنَظَّف تُْغلق
٤٠ ال بني ما وهو — ذلك عىل يزيد ما وأما الحارض، الوقت يف منه طنٍّ مليوَن وعرشون
لم ما العموم، عىل للفالح تُِرَك فقد — الحبشة أمطار َهَوى وفق مليونًا ١٢٠ وال مليونًا

األسداد. تعلية إىل احتياٌج هنالك يكن
ويوضع ذلك، َرْفع نفقاِت تَْدَفَع أن اإلدارة عىل وجب ذلك عن راغبًا الفالح كان وإذا
حقله إخضاب يف تلك النيل بِهبَة الفالح ينتفع هل وهو: األحيان بعض يف اآلتي السؤال
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الناس من األلوف بال تَْشَغل عويصة مسألة هي هذه بنَْزِعها؟ ذلك من أكثَر يكسب أو
بعينها. ثورٍة مصريَ ذاك أو املعنى هذا وفق حلها فيقرِّر

ب يَتََرسَّ البحر ماءَ ألن وذلك هنا؛ مكافحتُه تَِجب الذي الثاني العنرص هو وامللح
مما عرشين وبأمثاٍل الزراعة تأباه ما أمثال بعرشة مملَّح البحر ماء ألن وذلك النهر؛ يف
أيًضا، امللح َدْفع يف عاٍم كلَّ يجدَّدان اللذين الرتابيني بالسدين ويُنْتََفع الشارب، َشَفُة تأباه
فإذا دائم، إَِطاٌر منها يتألَّف وأكياٍس بقوارَب موصولٍة خشبيٍة بمراٍق ذلك إىل ويُوَصل
النيل بماء اململَّح املاء ُدِحر مرتًا عرشين ثُْغَرِة غريُ يَبَْق ولم كافيًا تقدًما العمل تقدَّم ما
ما الخزَّان من هاتفيٍّا ويَطلُب امِللح نسبَة ق فيحقِّ كيماويٌّ فة الضِّ عىل ويكون بغتًة، القادم
عىل فيها اإلنسان يسيطر مرٍة آخُر هي وهذه الَغَرض، لذلك الفرات املاء من رضوريٌّ هو

النيل.
الذي املاء ذلك لجميع ثمٌن — النيل وادي من آخَر قسٍم أيِّ يف وال — هنا يُدَفع وال
التي هي تُْسَقى التي واألرايض سنويٍّا، جنيه مليون نصَف وحدها اإلداريُة مصالحه تَُكلف
املخرِّبة! اإلنسان أعماُل تكلِّفه بما قياسها عند املبالَغ تلك أتفه ما ولكن الرضائب، تؤدِّي
عَرش اثنْي العرشين القرن غضون يف بمرص أُنِْشئت التي الستِة األسداد نفقاُت بلغت فقد
تلك تَنَْفع وال العظمى، الحرب أثناء يف واحد أسبوع نفقات من أقلَّ أي جنيه؛ مليوَن
يَْصلُح فلم تقلٍب من النهُر عليه وما األخرى، البلدان يف كما والنور القوة إلنتاج األسداُد
الناحية هذه من — النيل ويظلُّ قليلة، جهاٍت يف الكهربية املصانع من قليٍل قيام لغري
أشهر يف إال الدلتا يف للِمالحة صالًحا النيُل يكون ال أخرى ناحيٍة ومن تقريبًا، َجُموًحا —
لسري صالحة تَبْقى التي هي وحَدها رشيد شعبة من املنخفضة واألقساُم الثالثة، الفيضان

الفصول. جميع يف السفن
ألوف منذ بالنيل ينتفعون الناُس وكان اإلنكليز، وصول قبل قانوٌن لذلك يَُسنَّ ولم
ذوي استعمال سوءُ ويَِقلُّ واألربعون، الثالث النيل مرسوِم موادُّ ُوِضَعْت عندما السنني
ما النيل أهواء ويف تلك، املراتب سلسلُة للماء ُوِضَعت أن بعد الَعَجب يُثرِيُ بما السلطان
يقابَل ما الغالب يف مَرص أرِض تحويِل من يَبْلُغ النيَل ألن وذلك اعتدائهم؛ عىل يساعد
ما إذا النهر أن الفالُح يعلم واليوم بركان. سفح عىل الواقعة األرايض عىل يطرأ بالذي
دوالبه إىل املاءَ فيَْجِلب قناًة يحفر أن له ُحقَّ جديدة جزيرًة وأحدث ساقيته عن ابتعد
بوضع الفقري جاره عن املاء َحبََس ما إذا يَُعاَقب الباشا أن الفالح يَعَلم واليوم بََدل. بال
واليوم حاجًزا، أزال إذا أو الضفة، يف َخْرًقا َحَفَر إذا أو فوِره، من ُكوًَّة َسدَّ إذا أو حجارٍة،

671



النيل

الصيف أرز كان إذا إضافيٍّا ماءً يَْمنَحه أبريل شهر يف املفتِّش أن — أيًضا — الفالح يَعَلم
له. َر ُقدِّ الذي من أكثَر ماءً يتطلَّب

التجربة هذه أي املشرتك؛ العمل أي الدروس؛ أقدم من اإلنسان عىل النيل ألقاه وما
من اإلنسان َعِلَمه ما لكلِّ ُمْصِلٍح ِعْلٍم إىل ل تََحوَّ قد سنة، آالف ستَة الِقَدم من البالغة
فرعوَن ألن وذلك جزئياته؛ يف إنصاًفا وأعظَم مجموعه يف اقتصاًدا أكثَر ِعْلٍم إىل التقاليد،
من تراه وما عيل، ومحمد يوسَف زمن يف كما األرض صاحَب يكون ال عاد امللك نائَب أو
أجٍر بال ُسْخرة إلغاء ومن قطٍن أرِض إىل حبوٍب أرِض تحويِل ومن األسداد يف توزيٍع دقِة
قطعة عىل الحجز تحريم ومن مدارَس إنشاء ومن األجانب من التجار عدد يف نقٍص ومن
اتحاٍد عامَل ُعدَّت أموٌر الحكومية، االشرتاكية هذه من تراه وما للعيش، الرضورية األرض
اللذين واملكان الزمان وعىل يَبْذَُر أن يجب ما عىل الفالح حمل من تبرصه ما وعىل جديد،
للماء عبًدا اآلن حتى ظلَّ أن بعد بالكرامة شعوره يف انتباًها تجد فيهما يَبْذُر أن يجب

مًعا. واإلنسان
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والعرشون الثامن الفصل

أنها بما ولكن واحًة، وال ضيِّقًة، أرًضا ليست أنها بما ولكن النيل، كوادي خرضاء لتا الدِّ
البعيدة. أطرافها غري يف يَبُْدو ال األصفَر الصحراء َلْوَن فإن البرص، َمَدى عىل يمتد سهٌل
الواقعَة الدلتا فإن واألزرق واألصفر األخرض بني انسجاٍم عىل تَِنمُّ العليا مُرص كانت وإذا
بني انسجاٍم عىل نساءٍ وثياِب سفٍن وأرشعِة منازَل من فيها بما تَِنمُّ شاحبة سماءٍ تحت
منظٌر لنا لظهر النخل من بدًال بقاِعنا أشجاُر هنالك ُرئِيَْت ولو واألسود، واألبيض األخرض

ِكبَاَرها. تَْقَطع الجداول وِصَغار مكان كلِّ يف موجوٌد فاملاء ، هولنديٌّ
هنالك متحرٍك وكل ، مرصيٌّ هنالك يشءٍ وكلُّ الُكثْبَان، ببلد يُذَكِّر العامَّ املظهر أن بيد
كان حني عَرش، الرابَع لويَس زمن يف يقول أحدهم وكتب وكثافته. املنظر بلنِي ، مرصيٌّ
يف وذَهبيًة نوفمرب، يف وُزُمرُِّديًَّة سبتمرب، يف ِفضيًة مُرص «تكون أيًضا: شعراءَ القناصُل

أكتوبر. شهر يف اآلن ونحن أبريل.»
ة الجافَّ القطن ِعيدان من ُمْهتَزٍّا َجبًَال ويَْحِمل السماءَ، ويُبَاِين وئيًدا، سريًا بعريٌ ويسريُ
جديٌد ناعورٍة دوالُب وراءَه ويَْظَهر ، دِّ السَّ طول عىل حماًرا راكٌب رجٌل ويَُمرُّ إلحراقها،
عَرش أربعَة — أطرافها يف ويَنَْشب — فيها يَْجِلس سيارٌة ع وتُْرسِ املدينة، من ابتاعه
ذواتا سفينتان وتَُرى راكبيها، ثياُب الهواء يف وتتطاير لحديدها صوٌت فيُْسَمع مسافًرا،
وتَْجِلبان رويًدا ُرَويًْدا السهَل فتجوبان الغربيِّ الشمال بريح منتفخنْي مضاعفنْي رشاعنْي
وخمسَة سوداوين امرأتني َوتََرى القطن، من ُزْغبًا جباًال تجلبان مثَلهما، أبيض هو ما
فوٍل لزرع استعداًدا متساويٍة فواصل عىل األرض يف األصفر الذَُّرة َمْوَص يَْغِررزون أوالد

الغد. يف



النيل

ويأخذونها حونها ويصفِّ ِغْريٍَن ُكتََل فيُْخِرجان القناة يف واقفني عاريني رجلني وترى
تذكاٌر كأنها َحبَشيٍة مًها1 التماَع الغرين وسط يف وترى البيض، منازلهم إىل َعَجَلة عىل
مرت، ونصَف مرتًا االرتفاع من ويَبْلُغ ن، يَتََكوَّ أن تَلٌّ ويُحاِول تقريبًا، َمنِْيسٍّ بعيد ملاٍض
ذلك مثل عىل وتنتصب الجوار، يف ما أرفَع دام ما غريبًة دوائَر ذُْرَوتِه عىل الريح وتَْرُسم
ُمْرَخاًة، أجنحتها وتبدو كجاٍل2 وحيدًة فتَبُْدو الشمال بريح تَُدور هواءٍ َرَحى االرتفاع

ة. ِمَضخَّ تُِديُر أنها فيلوح
الحقول، يف الِغْريَن تَْقِذف َصِدئة سوٍد َجرَّافاٍت ثالَث ذلك من أبعد هو ما عىل وتُبِْرص
ثالثُة وتَُجرُّ القديمة، كالقنابل ُمكدَّسة الالمعة ْفَر الصُّ الُقَلل ألوَف ة فَّ الضِّ عىل وتُبِْرص
أكواًما، ببعض بعُضه مربوًطا نخٍل ُخوَص كالطواويس متموجة طويلة أذناٍب ذاُت جماٍل
صداقة، من البقر وبني بينهما ملا مأمن يف أنها عارفًة قريبًا طريانًا وتطري البالشنُي وتَُمُر
نحو ويطري بندقيًة، لَحْمِله خفريٌ راكبه أن يف َريَْب وال بجرأة، القناة فوق حماٌر ويَْطِفُر
َسنٍْط طريُق ويؤدِّي العاري، األبيض الصغري البيت أمام موضوع َحبٍّ ُكْدِس من طرٍي مائة
يُْكِدف4 زائًعا ِحصانًا رجٌل ويَُفْرِجُن3 زرقاء، صفراء مسجٍد ُقبَُّة خلفه وتَْلَمع غنيٍّ بيت إىل

بَاق. السِّ لخيل ٍة ُمَعدَّ أصابَل أربعة أمام الُخْرضة، بني بارزٍة آُجرٍّ من أبنية أربعة أمام
ويمرُّ تلك، بجانب وقائمًة ف ُمَجفَّ طني من مصنوعًة بيًضا أكواًخا الفالحون ويسكن
مدخل لتجديد يْن ُمَعدَّ حجريْن عىل مشتملًة ًة ُقفَّ وحامًال أبيَض ِجلبابًا البًسا رجًال خمسون
ويََرى لتا، الدِّ يف منها يُوَجد ال ِلَما القاهرة إىل الحجارَة تلك طويلٌة قوارُب وتَْجلُب القناة،
برأس رأَسه منهما كلٌّ ويَْدلُك عيونهما بأطراِف املنظَر ذلك واحٍد بوتٍد مربوطان حماران
فارغة جرًة وحاملٌة أسوَد البسٌة امرأٌة نََفٍل،5 حقل خالل من القناة، نحو ه وتَتََوجَّ اآلخر،
عىل موزونًة تنصبها أن بعد طريقها من رجعت بتَُؤَدٍة مألتها فإذا رأسها، عىل ُمضجعًة
تنقل خفيفة، سلعًة سوٌد زوارُق وتنقل أخرى، ِرشاعية سفٌن وتَُمرُّ االنسجام، مع رأسها
القناة طرف عىل وتَِجُد البلد، ذلك يف ملكية ثمينة بضاعًة يَُعدُّ الذي الكثري األبيض القطَن

الصغرية. البلورة وهي املهاة، جمع املها: 1
وطنه. هجر الذي الغريب الجايل: 2

الدابة. عن الرتاب نفض آلة هي واملحسة باملحسة، أي بالفرجون َحسها الدابة: فرجن 3

صوت. لحوافره سمع الفرس: أكدف 4
الخيل. عليه تسمن الرائحة طيِّب أصفر زهره البقول أحرار من نبت النفل: 5
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اللولب من كلٌّ ويَِرصُّ األخرى، الناحية إىل به الساقيَة فيُوِصُل خشبيٍّا َلْوَلبًا يُِديُر صبيٍّا
انقطاع. بال املاءَ فيُْصِعد متتابعاٍت ساعاٍت عَرش الحركة تلك عىل ويداوم والساقية،

القطن. اقتطاف
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القطن بلد يف مغازَل قليِل مع ولكن معامل، وهنالك حركتها، هي وهذه املدن، هي هذه
التَّبْغ مصانع من قليٌل البلد ويف اإلنتاج، من املائة يف واحٍد غريَ املعامُل تلك تَْصنَُع وال ذلك،
يقوم فال السكر، معامل من قليٌل ذلك السكر بلِد ويف العالم، يف تَبٍْغ أحسَن يُنِْتج أنه مع
ُدوَالبًا يُِديُر الفالح جاموَس املصانع تلك بجانب وتََرى األهايل، باحتياجاِت منه يُنِْتجه ما
عىل له يَُفضِّ 1 الَقنِْد من رضبًا الفالح َمنْح إىل ذلك فيؤدي السكر لقصب اًصا َرهَّ محرًِّكا

الخالص. السكر
الغربيِّ اإلسكندرية جنوب من لتا الدِّ أقىص يف أخرى مرة 2 الفاوستيُّ العمُل ويَبَْدأ
حدود عند البحر من بالقرب وتََرى للفالحة، صالحٌة وأََرضون رياٌض ْهب السُّ من فتُْكتََسُب
قليلًة حبوبًا ويَْزَرُعون أحيانًا، الشتاء يف املطر يه يروِّ ُسْهب يف أنعاَمهم يَْرَعْوَن أعرابًا ليبية
كيلومرت آالف ثالثة بُْعِد عىل الوسطى نوبية يف كما وذلك يشء، كلَّ الصيُف يُْحِرق أن قبل
املرصية واألطالل الرومانية الخرائب من هنالك ما أن غري ، الفوقانيِّ النهر مجرى من
إىل تَْرِجع أنها املناور إحدى بقايا من ويَْظَهر مىض، فيما خصيبًا البلِد ذلك كوَن يُثِْبت
ار الَفخَّ بعض ِكَرسُ وليست ِغَالٍل، أرُض أنها عىل النصوص بعُض وتدلُّ كليوباترة، زمن

جملنْي. بني ِقدِّيٍس صورِة عىل يشتمل ما بينها ترى ملا نرصانيٍّ أصٍل غري من
فقد الَكْرَمَة، فيها يَْغِرسون البطاملُة كان التي البقعة تلك عهِد سابَق يونانيٌّ وأَْحيَا
التَّبْغ زارع يَْخلُف وهكذا جناكليس، باسمه: يَتَا فُسمِّ وطريًقا صغريًة مدينًة فيها أنشأ

جمد. إذا السكر قصب عسل القند: 1

غوته. روايات إحدى بطل إىل نسبة 2
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وقد كفرعوٍن، ر ويَُعمِّ الناعس، البلَد ذلك فيُوِقُظ املقدونيَّ القهوة تاجَر يَْخلُف كما َمِلًكا
برتقاٍل أشجاَر له، مجاورٍة وقناٍة ومطره نسيمه بفعل أنبََت البخيت، الجوِّ ذلك تحت أنبت
جديدة. مرصيًة خمًرا كروٍم من له ما ويُْخِرج وِغْريَن، رمٍل من ُمَركَّبٍة ُكثْبَاٍن عىل وزيتوٍن
القطن أزمة ملكافحة التبغ زراعة وإدخاُل الخمس، بمقداِر لتا الدِّ توسيع يُْمِكن وهكذا
الوارد، التَّبْغ عن امُلُكوس من يُْجبَى بما رسوره من نُِزَع ما الفالح إىل فيَُعاد املتزايدة،
ونساء رجاٍل من ساكٍن لكلِّ يوٍم كلِّ يف سغاير أربُع مَرص يف التدخني َل ُمَعدَّ أن ويَُرى
يَِزيُد ما أي جنيه؛ مليوَن عرشون قيمته ما التَّبْغ من عام كلِّ يف مُرص وتستورد وِوْلَدان،
مما أنفُس هو ما التبغ من يُنِْتج هنالك َزْرَعه أن مع آخر بلٍد أي يستورده ما معدَّل عىل

يحتمل. ما عىل هوائه وبفضل النيل ماء بفضل العالم بالد جميع يف
من الدقيَق ويَْجِلُب يشء، كلَّ — هذا مَرص َمِلُك فقل شئت وإن — القطُن ويَْطُرُد
الرومانية اإلمرباطورية نصَف 3 يَِمريُ كان الذي البلُد هذا الحارض الوقت يف أوسرتالية
يُبْذَر ال فإنه للِفالحة صالحة جديدٍة بأراٍض البلَد هذا تُِمدُّ األسداُد كانت وإذا بالحبوب.
قطنًا يزرع فدان و٨٠٠٠٠٠ حبوبًا يُْزَرع فدان ١٢٠٠٠٠٠ وكان ، َحبٌّ األرايض هذه يف
َص ُخصِّ أنه مع الحبوب أفدنِة من يُْزَرع ما يَُزْد لم ١٩٢٦ سنة َحلَّت فلما ،١٩٠٠ سنة يف

القطن. لزراعة فداٍن مليونا
الذي الُخبِْز مقداُر يَتََحوَّل أن غري من وذلك تقريبًا، مَرص سكان عدد تضاعف وقد
— الحريَة ال — القطن ألن وذلك استقالله؛ حساب عىل يَُزاُد البلد ثََراءَ ألن وذلك تُنِْتُجه؛
مليون ٦٢ قيمتُه ما القطن وبذرة القطن من ١٩٢٥ سنة يف ويُْصَدُر يسيطر، الذي هو
يصدر ما وكان والدقيق، الَحبِّ من جنيه مليوَن عَرش اثنا قيمتُه ما إدخال مع ولكن جنيه،
املائة يف ٨٧ يعدل — القطن تدهور بعد حتى ،١٩٣٠ سنة يف حتى — املرصي القطن من
١٨٠٠٠٠٠ فيُْزَرع الرءوس إىل الحني ذلك يف العقل ويعود مرص، تُْصِدُره ما مجموع من

القمح. من فدان ١٤٠٠٠٠٠ ويُْزَرع القطن من فدان
يف القطن فداُن ويُعِطي الخري، ِسِني غري يف ُمْجِديًَة املضاربات تلك تكون ال ذلك ومع
جنيهات عرشة سنة كلِّ يف لتا الدِّ يف الربسيم فدان ويُعِطي جنيًها، ثالثني سنة كلِّ يف لتا الدِّ
تُنَْهك األرض أن إىل وذلك الواحدة، السنة يف مراٍت خمَس الربسيم من يَُقصُّ ولكنه فقط،

واملؤنة. بالطعام أتاه ماره: 3
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عامني كل يف مرًة — الحرب قبل — يُْزَرع كان القطن أن ذلك ومن زراعتها، من باإلكثار
تََضُع التي كاملرأة تَْضنَى فاألرض ه، خواصُّ وزالت إنتاُجه فنََقَص أعواٍم، أربعة من بدًال

سنة. كلِّ يف ولًدا
الخارج؛ إىل امللك هذا ويُْرَسل الُقْطن، َحْوَل األبيض، امَلِلك َحْوَل يشء كلُّ يَُدور وهكذا
يَنْبُت، حيث ويَُحاُك القطن يُْغَزل وال الداخل، يف مما بأحسَن الثمن يُْجِزل األجنبيَّ ألن
املتحدة، الواليات من َلنَْكشري تَْجِلبَه ال حتى بعيدة ُجُزر إىل كبريٍة سفن عىل يصدر بل
َجْدَوى، غري عىل نقل أجرَة املاليني تُْدَفع وبهذا منسوًجا، املرصيني من لنكشري تبيعه حتى
ثم املطر، من عاطل بلٍد يف السماء ماء إىل يحتاج نبات املعادية الطبيعة عىل ويُْفَرض
شكل عىل العالم إىل فتُِعيُدها َضبَاب ذات جزيرٍة إىل بها ليُْؤتَى النبات هذا ثمرات تُْجتَنَى

وأروع. أرسُع هو بما مكانه يف َصاته بتََقمُّ يقوم كان ُزوَس4 أن مع جديد،
من ولكن األهايل، عىل النعومة كثريُ هنا يُنْتَج الذي القطن إن التوكيد مع ويقال
ما إذا لتا؟ الدِّ يف للمصانع مكاٌن يُوَجد أال ولكن ملبادلته، تجارية معاهدات تُْعَقد أن املمكن
ِمنَْضَدِتنا عىل املوضوع الصغري كالكتاب فكان األفدنة بألوف انتُِفع قريٍة يف مصنٌع أُنِْشئ
الوسائل من هنالك كان أو يشءٍ، صنع يَُرْد لم وإذا واألحالم. األفكار من عالٍم عىل واملشتمل

عنه. االمتناع به يَُفرسَّ ما الفنية األسباب من ُوِجد ِفْعله، دون به يُحال ما
األقل؟ عىل سعادة أكثَر الفالح جعل إىل القطن أدى وهل

أن غري تكساس، قطن اْفتُِقَد حينما االنفصال حرب أثناء يف الباشوات أَثَْرى لقد
عبيٍد ظهوُر املتحدة الواليات يف العبيد تحرير عن فنشأ الفالح عاتق عىل أُْلِقيت ذلك وطأة
اغتنى االجتماعي مَرص ِكيَان َل وتََعدَّ أوزارها العظمى الحرُب َوَضَعت وملا مَرص. يف ُجُدد
ألَف الجيدة األرض ثمن وبلوِغ جنيًها أربعني القطن قنطار ثمن لبلوغ الفالحني بعُض
دخلُه فيَِزيد نخلٍة ألَف يبتاع أن يستطيع َمْن لتا الدِّ فالحي بني يوجد أنه ويَْظَهر جنيه،
ُمْفِلسة رشكٍة أرَض اشرتى الذي أغناهم اسُم بمجهول وليس جنيه، ألف عىل السنويُّ
أكياًسا حاملة الحمري من جماعٍة مع البيع عقد إمضاء يوم فَوَصَل جنيه ألَف بأربعني
بيته يف ينام ذََهبَه تََرك الذي الفالح هذا غباوة من اإلنكليز سمارسُة ويَْسَخر الذهب، من
كانوا أنهم اإلنكليز هؤالء يَْعَلم أن غري من وذلك «يَُوظَِّفه»، أن غري من الطني من املصنوع

األساطري. يف جاء كما جوبيرت اآللهة لسيد اإلغريقي االسم هو 4
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فاخرٍة مكاتَب ذات َفْخَمٍة رشكٍة يف سنني بضِع بعد — ريب ال — الذهب هذا ون يَْخَرسُ
باهرة. مالية وأوراٍق

كما َعَضًال، أعظَم وحماًرا جماًال، أكثَر بيتًا يبتاع والفالُح مقتصد، زاهٌد والفالُح
لنفسه يها فيَْرشِ النيل يها يَُروِّ التي باألرض يؤمن الفالح ولكنَّ ذهبية، ِقالدًة المرأته يبتاع
املضاربون يَْقِيض حيث باريس أو القاهرة يف ماَله ليُبَذِّر املغتني الفالح يَذَْهُب وال وألوالده،
أمام اإلقطاعيِّ السيد َدْوَر املغتني الفالح يَُمثَِّل أن النادر ومن أشهر. بضعَة الفراعنة حياَة
فالًحا إن القائلة: العربية القصَة يَْجَهُل الفالحني من أحَد وال فقراءَ، َظلُّوا الذين أمثاله
يف أبي «سيكون صائًحا: الفقري الفالُح فقال الرائع أبيه قرب أمام فقري بفالٍح أتى غنيٍّا

الثقيل.» الرخاميِّ الحجر هذا رفع عىل — طويٍل بزمٍن — أبوك يقدر أن قبل الجنة
امَلِرح ملزاجهم مناقًضا ُمنَْكًرا — الخصوص عىل الدلتا حو وفالَّ — الفالحون ويأتي
شواطئ عىل مكاٍن يف منترشٍة غريُ املخدِّراِت أن وذلك تفسريها، يُْمِكن ال خفيٍة ألسباب
األغنياءُ يستعمله مما واملخدِّرات مَرص. أهل من الفقراء بني انتشاَرها املتوسط البحر
األخالق مكارم إىل تدعو بلداٍن ويف الرشقية، أوروبة يف معامَل فرتى بأجمعه، العالم يف
منتظًما، ا َسمٍّ األهلني أولئك تَُسمُّ ديموقراطيٍة، وعن لإلنسانية حبٍّ عن نقوًدا ب فتَْرضِ
ذلك ومع امُلَحرََّمة، التجارة هذه من يعيشون والوكالء واملهرِّبني التجار من األلوَف وتََرى
— سعادٍة وبحسِّ ُمْسِكرٍة بأحالٍم اإلنسان عىل يَُمنُّ الذي — الهروين ُصنُع هل يُسأل:
الغازات هذه تَْصنَع الحكومات بعض إن أال تَْقتُلُه؟ التي السامة الغازات من لألخالق أنفى

أبنائها. لدى القتال حرارة نَْقِص َخْشيََة الهروين وتَُحرِّم مطامعها لتحقيق
التبغ يف َمْخِفيًَّة محظورًة أعشابًا أو ممنوعًة أقراًصا الدلتا فالُح ابتاع ما وإذا
وإذا الدوام، عىل ظنَّه به يَُخيِّب ما َوَجَد باهه بها يَُقوِّي أن راجيًا والُفلُفل والشكالتة
األنبوب يَْسُقَط حتى ن وَدخَّ نَْرِجيَلِته يف الحشيش من قليًال َوَضَع وأَبَْلَس5 فالٌح اغتمَّ ما
ِنطاق تضييق إىل األخرية السنوات يف املخدِّرات تَتَبُّع ويؤدي الرَُّؤى، يف ويَْسبَح يده من
عجيٌب هو ما التجاُر ويبتدع ذلك، مع عنها بحٍث كلِّ من كبريٌة مقاديُر وتَتََفلت استعمالها،
إىل فانْتََهْوا ِخَفاٍف، داخَل البالد إىل إدخالها اكتُِشف أن بعد التهريب أنواع من طريٌف

أمني. مكان يف تُْخَرج حتى الجمال جلود من ويَُخاط يُبْضع ما تحت ها َدسِّ

ويئس. وحزن انكرس أبلس: 5

680



والعرشون التاسع الفصل

بالسجن املخدِّرات متعاطي عىل يُْحَكم فبينما أخرى، مرًة َعْرَجاءَ العدالة وتظهر
ينبغي ال أنه إىل وذلك أشهر، بضعة غريَ الرتكيِّ املخدِّرات تاجر بحبس يُْقَىض ال سنواٍت
ما إذا أولئك تجاِزَي أن والجهل الفقر من بحٍر يف يَُغوُصون اآلدميني ألوف تَدَُع لدولٍة

وُسْلوانًا. ُحلًُما ْوا َرشَ ما إذا لذيذًا، نََصبًا قروٍش ببضعة اْشَرتَْوا
األمراض من يَْحُموه أن وثََرائهم بسلطانهم للفالح امَلِدينني القطن بأمراء ويجدر
عن الطبيعة من ناله ما دوًما يؤدي اإلنسان ألن وذلك البلد؛ إىل أسدادهم بها تأتي التي
أنهم يعتقدون املرصيون وكان الدوام، عىل يَْدَفع الذي هو امُلنْتَِفع ليس ذلك ومع براعة،
بلدهم يف ما مع الُربََداء6 من مأمن يف كانوا ألنهم وذلك فعًال؛ ُسَعَداء وكانوا َعَداء، السُّ من
ِكَلل7 من عندهم وجوَده وقيرص هريودوتس َرَوى ما ومع النَِّتنة، املستنقعات مئات من

البَُعوض.
يُْحِيَي أن األكرب اإلسكندر حاول عندما بابَل يف لنفسها انتقمت الطبيعة أن يُعَلم ومما
والربسيم يحتمل، ما عىل الُربََداء ضحيَة فذهب املدينة بهذه املحيطَة املناقع أرَض بالَعْزق8
الرغم عىل الُربََداء من لتا والدِّ النيل وادي يَْحَفظ الذي هو والربسيم يُْعِوزه، كان الذي هو
مرص، يَْحُرس الذي هو والِغْريَن الطاهر، املاء يف والَخَطر الراكدة، املياه ذوات الِربَك من
مَرص َقَصَد وملا الُربََداء، ظهرت املطر ماء إىل الِغْريَن بماء الريِّ عن البنغال يف ُعِدَل فلما
املرَض ذلك يَْجلُبوا لم العظمى الحرب أثناء يف فلسطني من املهاجرين املصابني ألوُف

إليها.
النيل، املرضعن هذا يَْصُدر ولم األسداد، إقامة منذ مَرص إىل أُْدِخل مرًضا أن والواقع
بحث الذين الكثريون املستشارون َضِمن أن َحَدَث ومما النيل. َقَهَر الذي اإلنسان عن بل
أحُد َص َخصَّ أن حدث ومما األسداد. إنشاء من خطٍر وجود عدَم معهم كرومر اللورد
فاوست حلم َقا وَحقَّ األسداَد أقاما اللذين َمْكُدنَْلد ومردخ ولكوكس — الكبريين املهندسني
لإلنسانية ُمِحبٍّا كان هذا وِوْلُكوْكُس عمله، عن نََجَم الذي ر َ الرضَّ لتاليف َشيْبَتِه دوَر —
كتَم لُون يَُفضِّ كانوا الذين واملرصيني اإلنكليز من والوزراءَ القطن ملوَك بإنذاراته فأزعج
األوسط النيل من الربسيم َجَلبوا املرصيني قدماء أن ِوْلُكوْكس ويُبنَيِّ إبعاده، عىل الخطر

.Malaria 6

«الناموسية». ب ويُعرف البعوض من به يتوقى كالبيت يُخاط رقيق غشاء وهي الكلة، جمع الكلل: 7
املاء. منها وأخرج َها َشقَّ األرض: عزق 8
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العلم مع وذلك بإزهاره، والبعوُض الذباُب وليُْطَرد ثانيًة ليُْزِهر الغالب يف يَُجزُّونَه فكانوا
الُخَرض أكل من السجون ويف العامة املصالح يف املوظَف الفالَح يَْمنَعون كانوا الفراعنة بأن

َطبْخ. بال
وتصبح مكان، كلِّ يف املاء ِسَماط مستوى َرَفَعا الجديَد املياه ونظاَم األسداد أن بيَد
تصيبه بل اإلنسان، تقتل ال والتي البطن،9 بمقسومة املعروفة يدان للدِّ مقرٍّا البالليُع
ألمراٍض وتُِعدُّه قوتَه وتُْضِعف أحيانًا، يُْحتََمل ال ما اآلالم من وتُوِرثُه وِببُثُور، ى بالُحمَّ
الريِّ نظام يَُسوده مكان كلِّ يف — الحارض الوقت يف — البطن مقسومُة وتَْظَهر أخرى،
يف وتَْظَهر الرشب، ماء عىل الشتمالها الَقنََوات ف تَُجفَّ ال حيث العليا مَرص يف تَْظَهُر الدائم،

الَقِذرة. الَوِحلة املياه ذواُت والَقنََوات املناقع تَْكثُُر حيث ورشقها لتا الدِّ شمال
إن يقولون الذين املستقلون األطباء جميع به يَشَهد ما إنكاُر يَُحاَول أن العبث ومن
حيث أمبو بكوم السكر َقَصب حقول يف املرض بذلك مصابون الفالحني من املائة يف ٦٥
األحواض ذواِت األرايض يف وغدوَت كيلومرتاٍت بضعة ذلك عن ابتعدَت ما فإذا دائٌم، الرِّيُّ
التي — جرجا مديرية يف كنَت ما وإذا املرض. بذلك املصابني من قليل غريَ تَِجْد لم بأدفو
النوع ذلك من آخَر َمَرًضا وتََرى بذلك، مصابًا تَِجْد لم — بأحواضها الريِّ بحسن انفردت
الرقيقة األمعاء يف تكثر التي الَفِم10 َمعقوفَة ترى املياه، تَْفِريُغ يَْصُعب حيث لتا الدِّ يف

البطن. بمقسومة منهم املائة يف ٦٥ يَُصاُب كما الفالحني يف املائة يف ٩٥ بها فيَُصاُب
يَْغُمُر َماط السِّ هذا ويكاد ِسَماٍط، من األرض تحت ما ارتفَع األسداُد زادت وكلما
مرص؛ جوائح من يَُعدُّ الذي هذا به يَُعاَلج ما هنالك ترى ذلك ومع لتا، الدِّ يف البيوت
وأن عامٌة مراحيُض تُنَْشأ بأن وذلك ثمنُها، يُْدَفَع وبأن األدوية هذه تُْستَْعَمل بأن وذلك
يُْجَعل وأن الَقنَوات، َق تَُعمَّ وأن بالرتاب البلدية املغايض13 َم12 تَُجمَّ وأن التِّالع11 تَُسوَّى
من بدًال الشتاء يف القنوات تُْغَلق وأن والَقنَوات، لألرض نَْفًعا النيل إىل نافذًا ماُط السِّ ذلك

البلهارزيا. 9
أنكلوستوما. 10

األرض. من عال ما وهي التلعة، جمع التالع: 11
رأسه. إىل مأله املكيال: جمم 12

األرض. يف ومدخله املاء مجتمع وهو املغيض، جميع املغايض: 13
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يَْسِبق وأن الوجه، هذا عىل السماط ذلك مستوى يُْخَفَض وأن اتصاٍل، واسطَة استعمالها
كبريًا. وقتًا تقتيض طويلٌة وسائُل هذه أن بَيَْد دوًما، السقَي التجفيُف

أولئك أَنَْقذَْت — واسع مقياس وعىل — برسعة اتُِّخذَْت ما إذا أخرى وسيلٌة وهنالك
اثنني أن فبما املاء، يف واقفني عملهم عند الناس هؤالء تهاجم الديدان أن وهي اآلدميني،
سيقاُن تُْحَفُظ كما الجميع سيقان حفُظ َوَجَب املاء يف واقًفا مَرص يف يَْعَمل ثالثة كلِّ من
. الَربِْديُّ فيها يَنْبُُت التي األماكن يف سيما وال عاليًة، دقيقًة امَلطَّاط من بجراميَق طة الرشُّ

املوائع تَنُْفذُها ال املطاط من جراميَق الالبسون واملهندسون الرشطة كانت وإذا
به تبتاع ما ميزانيتها من تأخذ أن القطن رشكات إحدى أمكن َعْدَوى كلِّ من يَْسلمون
إعارًة الجراميَق هذه يَْستَْعِمل أن عىل جنيه ٢٥٠٠٠٠ ب املطاط من جرموٍق ١٢٥٠٠٠
مما أغىل ثمنًا املسيح لتعاليم املوافق العمُل هذا يُكلِّفها وال األشخاص، من مليون نصُف
أن تودُّ ال الرشكة تلك كانت وإذا البكر، الغابة إىل القطن مبرشي من ترسلهم َمْن يكلِّفه
الربح إىل املبلَغ ذلك تُِضيف أن إال عليها فما الخطيئة ِضدَّ امُلِثيب الرصاع ذلك عن تُْقِلع
مأمٍن يف إنسان مليوُن يكون فبذلك املائة، يف اثنني سنٍة يف الكسُب فيَنُْقص والخسارة
من جراميَق ثمن هو الربح من املائة يف اثنان هو الذي املبلُغ وذلك الثقيلة، األمراض من
القطِن. امَلِلك ِفْديََة فيَُعدُّ الحيوية ُقَواهم ينهك الذي املرض من فالٍح مليوَن تُنِْقذُ املطاط
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فيقتطفون البرص، َمَدى وعىل الخريف، يف وأوالٌد نساءٌ الدلتا أرض عىل الُقرُفَصاء يجلس
يشءٍ كلُّ ويلوح خفيف، َغَماٌم عليه ويَُعوم أبيُض، وامَلِلك ُسوٌد، الَخَدم هؤالء وثياُب القطن،

. َصِبيٍّ وُحلُم طائٍر َلِعب يف ويَُفكَّر ، حقيقيٍّ وغريَ خفيًفا فيه
متاَع يريد أنه ويَظَهر شبابه، يف النباُت ذلك ويقاِوم لهواه، تابٌع طبٌع النباِت ولذلك
وهو ِمَحن، من ينتظره ما يَْجَهل وهو ناعم، لعيٍش ُمَعدٌّ أنه ِته ِخفَّ دور يف ويَظَهر الحياة،
ألياُفه وإنما ل، تَُحوَّ التي هي ُعَصاَرتُه وليست األخرى، النباتات مصري من أقىس مصرٍي ذو

إحساًسا. فيه ما أكثُر هي
الصغرية، األخاديد وراءَ الرِّياح من الُفُروخ أوَل هنالك النساء يَْحَفظ مارس شهر ويف
تنمو حتى األُْخُدود طرف إىل وق السُّ ويَْرَفْعَن ويَْحلُْلنََها العشب من األرَض ْرَن يَُطهِّ ثم
النساء أولئك أيدي تُْعنَى بأرسه، الصيف ويف الساعات، مئات ويف مجاوزته، بعد طليقًة
واملحبة الصرب عىل قائمة مدرسٌة ذلك فكأنَّ الصغرية، الديداَن فيُِزْلَن األوراق بتلك ْمر السُّ
النبات ذلك َسْقِي عن الصيف ذلك جميع يف الرجال ويتساءل األوالد، فيها يَُربَّى كالتي

الوسائل. بأحسن ْفر الصُّ األزهار ذي الَقِصف
الواسعة؛ الحقول تلك عن العيون تَْغُفل وال القطن، َجْوَزة يف البُذُور تنتفخ وأخريًا
النُُّعومة، غايَة القطن بلوغ أُِريَد ما إذا املناسب الوقت يف الثمر َجنِْي من بد ال ألنه وذلك
بأجمعه البلد لذلك هذا العظيمة ناعة الصِّ محصول أن وبما مًعا. مكاٍن كلِّ يف ذلك ويقع
ذلك يتطلبه ِلَما ا مهمٍّ دوًرا تَُمثُِّل املرشوع رؤساء لدى البَتِّ ُروَح فإن واحد زمٍن يف يُبَاُع
ِقْشِديٍّا الخام القطن لون كان وإذا والقهوة. الشاي أمُر يتطلبه مما أكثَر وتجِربة صٍرب من
باملجهر ذلك رؤية عىل قادًرا الفالح كان ولو األلوان، أحسُن هو هذا ألن الفالح؛ ُرسَّ



النيل

نوع عىل — الكيماوي الفحص بعد — يَطَِّلع كما الدقيقة، بَْرَمته من متانته عىل الطََّلع
الشكل. الِربِْميلِيِة االنتفاخات من يلُولُوز1 السِّ

بكلمة الفالُح وينطلق منه، يعيش الذي هو الطويل اللِّيف أن الفالُح ويَْعِرف
ويُْجَهل زمن، بعد ِديميِرت2 ثم إيزيس يَْدُعون أجداُده كان كما االحرتام مع «َسكالِريِدس»
سنة يف أنتجه الذي اليونانيِّ الزارع هذا اسَم يَْحِمل املرصيِّ القطن أحسن كوُن الُربَْصة يف
هابًطا إلًها كان لو كما ارتجفوا اإلسكندرية يف األمريكيني من سمارسٌة القاه ا وَلمَّ ،١٩٠٦
العالم. يف قطٍن أثمُن باسمه ُقِرَن الذي اإلله أمام أنفسهم َوَجُدوا ألنهم وذلك األرض؛ إىل
أَِريُزونَة، ويف فلُوِريَدة َجنوب يف يُنْتَج ما َغرْيُ الطويل اللِّيف يَُفوق يشءَ ال إنه أجل،
تُنِْتج التي الكربى البلدان تناِفس أن مُرص تستطيع وال قليًال، إال هنالك يُنَال ال ذلك أن بَيَْد
املحصول من املائة يف سبعٍة سوى تُنِْتج ال مرص دامت ما اللِّيف ذلك بفضل إال القطن
ِكرييُوس فألنَّ املتحدة والواليات الهند بني مقاومٍة من املرصيُّ القطن يبديه وما ، العامليِّ
يكتَِشفهما. أن قبل الحريرية النساء وبقمصان مليمرتًا األربعني ِبلِيف َحَلَم َسكالِريِدس

القطن عىل املضاربَة وجدَت ١٩٢٢ سنة وقعت كالتي امُلَخرِّبَة الواِفدات َعَدْوَت وإذا
القطن) من يعيش الذي الصغري البلد ذلك أجل من استعمالُه يجب الذي التعبريُ هو (وهذا
ال التي العاَلمية األََزَمات يف بأنفسهم ون يَُزجُّ وتَْجَعلُُهم املرصيني، مصريَ تَُعنيِّ التي هي
ُمَهدَّدين السالح من ُعْزًال األفريقية واحتهم يف منعزلني داموا ما فيها تأثرٍي أقلَّ لهم تَِجُد

كبرية. لدولٍة تابعني األعىل النيل بمزاحمة
إىل يوحي النسائج صانعي َطَمَع وأن العالم، يف يَِزيُد االستنفاد أن الواضح ومن
سنة يف رزمة مليوَن عَرش خمسَة العاَلم استهلكه ما فبََلَغ جديدة؛ باحتياجاٍت الناس
أن أولئك املاليني أصحاب يأمل واآلن ،١٨٨٤ سنة رزمٍة ماليني سبعَة كان أن بعد ١٩٠٤
سوى القمصان من يَْلبَس ال ألنه الصارخ؛ الزنوج ُعْرِي عىل العامة اآلداب باسم يقضوا

منهم. املائة يف اثنني
قد القوم كوَن الصحف يف يقرأ ابنه أن غري الحوادث، تلك الشائُب الفالح ويجهل
افتُِتَح وكونَه تكساس، من األفدنة ماليني يف القطن محاصيَل البخارية باملحاريث َطَمُروا

النباتية. الخاليا منها تتكون التي املادة السيلولوز: 1
األساطري. يف جاء كما األرض بها م تتجسَّ يونانية إلهة ديميرت: 2
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يَْصُدر حني عىل املائة يف ٢٣ القطن محصوُل ليَِزيد نْد السِّ نهر عىل العاَلم يف َسدٍّ أكربُ
الفالح كان وإذا املائة. يف ٢٥ القطن محصول بتقليل قائٌل املتحددة الواليات يف مرسوٌم
يَْشُعر الفالح ولكن عنه، املسئولني من غباوًة أكثَر ليس فإنه التناقض هذا سبَب يُْدِرك ال
عَرش ثمانية من عامني يف القطن ثََمن َخْفِض إىل بعيدٌة آلهٌة أدت ما وإذا ضحية، بأنه

منه. رطل كلِّ يف بنطات سبعة إىل بُنًْطا
جديدة أنواًعا منها جريدتُه َحذََّرتُْه التي الُحمُر آسيَة سلطاُت َزَرَعت أن َحَدَث وإذا
يَْقِيض ذلك أن يُْدِرك الفالح فإن ثالثني من بدًال مائتني القطن َجْوِز من تُْعِطي القطن من
ثمن تأدية ويف ابنه، عن املدرسية األجرة دفع ويف حماره، من يَُعوََّض أن يف أمله عىل

القليلة. حشيشه غراماِت
الدقيقة بأصابعهن النساءُ ويَْفِصل لنفسه، حفًظا البيع فنِّ يف َدِربًا الفالح ويغدو
األوراَق النساءُ ويُبِْعد الرديئة، ْمر السُّ األجزاء عن األبيض القطَن يَنَْفذُ ال الذي وبصربهنَّ
ُكْدٍس، بعد ُكْدًسا منه ويجعلَن قبضٍة، بعد َقبَْضًة ويُنَظِّْفنَه األبيض القطن من َة الجافَّ
ظهور عىل باملحصول الرجال يأتي ثم ِسَالل، يف نََفايَتَه األوالد يَْجَمع حني عىل وذلك
مأمٍن يف يكون وحيث ذلك، من أتمُّ هو بما أخرى مرًة يُنَظَّف حيث ساحتهم إىل الحمري
من بُزَمٍر معمورًة لتا الدِّ وتَبُْدو الخلف، إىل فتُِعيُدها َة الجافَّ األوراق تثري التي الريح من
وبني الشمس تحت واملنحنيات أحيانًا أطفاًال وامُلْرِضعاِت ُسوًدا ثيابًا الالبسات النساء
هياكَل وتُبِْرص العالم، هذا سعداءِ أغطيَة ليَنُفْضن ُهيِّْنئَ إلهاٌت فكأنهن البيض، التالل
لكيال تَُغطَّى ثم القطن عليها يَُدقُّ َمنَاِخَل تُبِْرص النسوة، تلك بني منتِصبة ُسوًدا غريبًة
بيضاءَ امَلِلكة وتَبُْدو نظيًفا، يشءٍ كلُّ يغدو ثم الريح، بقوة عليها اليابسة األوراُق تَْسُقَط

األمر. نهاية يف
ويبتاَعها. البضاعة يف ق ليدقِّ بسيارته اإلسكندرية تاجُر َوَصَل فقد الفالح، يوُم واليوَم
يختلف ذلك ومع يوميٍّا، القرية يف القطن أسعار تُنَْرش واآلن دوًما، يُْغبَن كان والفالح
األخري، الُكْدِس يف تكون فإنها الَقَطَفات خري هي األوىل الَقْطَفة إن وإذ للنوع. تَبًَعا الثمن
السمراوين يديه البائُع يَْغِمُس حني عىل بصعوبٍة األكداس بني له طريًقا التاجُر ويَُشقُّ
يف ما أروُع أنها عىل نوَعها ويمتدح وتَْهِبط، الهواء يف تطري ِبيًضا َسبَاِئَخ3 فرَيَْفع فيها

تقول: وغريه، القطن من انتفش أو تناثر ما وهو السبيسخ، من القطعة وهي السبيخة، جمع السبائخ: 3
القطن.» سبائخ «طارت
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الفناجني؛4 يف مرٍة غريَ القهوة وتَُصبُّ شاهًدا هللا ويُْجَعل األقل، عىل لتا الدِّ يف أو العالم،
بأِرسه، املحصول حال تحقيُق يتعذر ألنه وذلك خطر؛ عىل تنطوي صفقٍة كلَّ ألن وذلك
يُْظِهر يفتأ فال الرديء النوع من هي التي السبائخ يُْخِفي البائع أن املشرتي ويَْعِرف

الجريان. من أربعني نحُو بهما ويحيط احرتاَزه،
ُحْمًرا، وطرابيش ُزْرًقا جالبيب هؤالء جميُع ويَْلبَس البيع، طاب الِجَدال طال وكلما
من ممسكوه يَُحفُّ وحٍش مثَل األوروبي وِزيِّه امَلْوِص من املصنوعة بُقبََّعِتِه التاجر فيَبُْدو
ْخِرية، السُّ مع الحائط ُعْرُض بذلك ب فيُْرضَ مرًة أربعني أو مرًة ثالثني ويَْعِرض َحْولِه،

التمثيل. دار يف كما الحضوُر ويَْهِتُف بغتًة ذلك ويُقبَل
«شيخ ى امُلَسمَّ القديَم القاهرة تمثال يشابه الكاتب يزال وال الكاتب، ساعة وتحلُّ
ُعْمَدتَهم، يشابه إنه عاٍل بصوٍت قالوا األرض من أخرجوه الذين الفالحني ألن وذلك البلد»؛
الثمَن ُ ويُبنَيِّ الغالب، يف َقَصٍب من وبقلٍم اليرسى يده فوق ُمْستٍَو ورق عىل العقَد ويَْكتُب
من بدًال وثلثاه الخالص القطن من بدًال املبلغ ثُلُُث فيكون القناطري من معني لعدٍد مقاِبًال
يََضَع أن املشرتي وعىل الحال، يف نقديًة أوراًقا الثمن ويُْقبَض البذر، وَعِليق القطن زيت
األهيلِّ. البنك محافظ بإمضاء يَثُِق ال الفالح دام ما األوراق هذه من الكبري عىل توقيعه

راكبني الثالثة هؤالء ويأتي مساعديه، مع امُلَقبِّن ويصل زمن، منذ األكياس ُ وتُْمَأل
حامًال سادٌس ويُْقِبل ، الَقبَّ حامًال خامٌس ويرد ِمنَْصبًا،5 حامًال رابٌع ويجيء حماًرا،
لوزنها. أكياس عن بحثًا الكبري كالعنكبوت لتا الدِّ يف امِلنَْصب ويطوف والِعيَاراِت، التوابَع
الحمريُ ل وتَُحمَّ والقهوة، السغاير من مقداٍر تناول بعد تَمَّ قد الوزن يكون وأخريًا
الفالح ويَنُْظر ، السدِّ عىل الحيواناُت وتبتعد تُْحَلج، حيث إىل وتُْؤَخذ القطن أكياَس والجماُل
أن بعد يتوارى الذي األبيض امَلِلك إىل يحتمل، ما عىل َغمٍّ عن صامتني، وأوالُده وزوُجه
عىل السمراء بيده الفالح ويَُشدُّ الشمس، تحت سبيله يف عاملني طويلًة ساعاٍت َقَضْوا
أقىص غريُ له يبقى أال عىل ولكن دائنيه، إىل معظُمها ينتقل أن عىل ولكن النقدية، األوراق

سعيًدا. نفَسه يَُعدُّ من منهم القليل سوى تَِجُد وال منها، إليه يحتاج ما

الدخيل. من والكلمة معروف، هو كما وغريه الخزف من صغري إناء الفنجان: 4
.Trépied 5
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َسَعَلٌة ُصْفٌر العمر من عرشَة الثانيَة يف وِصبياٌن بناٌت الَحْلِج آالت أمام ويَْجِلس
الدواليب اجتناب مع بالقطن اآلالِت تلك الرشيقُة أيديهم ُ فتَْمَأل الزََّغب من َطبََقٌة تغشاهم
لعدم الرِّئات فيها تَْضَمحل التي القديمة لتا الدِّ معامُل ببطءٍ إال تُْصَلح وال واملناخل،
الَكبس ِمْهنة من قسوًة أقلَّ هذه العبيد ِمْهنة تَِجُد ذلك ومع القطن، ُغبَاِر وبسبب التَّْهِويَة6
ل ليحوَّ الشمالية الجزيرة تلك إىل ى املنقَّ القطن يُْرَسل أن َقبْل — ويجب اإلسكندرية، يف
سبعة من الرِّْزمة وزن ويَنُْقص الرَِّزم فتَُشدُّ بحًرا النقل أجرة تَُقلَّل أن — فيها نسائَج إىل
االستعانة من بدَّ فال وحَدها، بذلك البخارية اآللُة تقوم وال قناطريَ، خمسِة إىل قناطريَ

وِسيقاِنه. اإلنسان بذُْرعان
وذاِت مضلٍَّع، حديٍد من مصنوعٍة مخازَن يف اآلالت فبنيضجيِج 7، باخويسٌّ منظٌر وذلك
الرجال من مئاٌت يَُرصخ َمْعِدنية، وألواح حات ومصفِّ أسالٍك عىل ومشتملٍة َقٍة زالَّ أبواٍب
ويتحركون ويَْشتَدون ويموجون الهواء، يف وأرجَلهم أيديهم ويحرِّكون ويَُغنُّون والنساء
بَغَماٍم وِسيقانهم وذُرعانهم وقمصانهم شعوِرهم اغتطاء مع اآللة يبارَي أن يريد كمن
امُلنُخل أمام رجاٌل ويَِقف رسيعة، بحركٍة لألوراق أثٍر آخَر النساء ويَْطرح أبيَض، َزَغٍب من
اآللة، تَضَغَطها أن قبل فيها وتَُدْحَرج مربعة عظيمٍة فتحٍة نحو 8 ِبَسرْيٍ السبائخ فتَُجرُّ
بيتنْي منشدين ِنَعاَلهم ويخبطون ُزرًقا، ُقُمًصا الالبسني الرجال ِجبَاه عىل عصائب وتبدو
وقِت حتى انسجامهم عىل بذلك محافظني عريفهم نََغِم عىل سواهما دون عر الشِّ من
عليه لني ُمَفضِّ ذلك فَرَفُضوا رطيب طبيٍّ بقطن مجهزة أَْقِنَعٍة توزيع أُِريد وقد اسرتاحتهم.

الِغنَاء.
شئت وإن بالحديد، ح املصفَّ الصندوق ذلك من الزَّغِبيَّة الكتلة يف َوثَبُوا ما إذا وهم
السبائخ ويَُدوسون القاسية، َقَدِمهم أخمص تحت بالسبائخ شعروا ثَْلٍج، من زوبعٍة يف فقل
مكان، كلِّ يف يَنُْفذُ الذي وَّام الدَّ الحوَّام الزََّغب يف راقصني ويَُغوصون منشدين، الهثني
بالعصائب — يَبُْدون وهم الدوام، عىل منشدين أعينهم ويَمَسحون ويتخازرون9 ويَْسُعلُون

.Aération 6

األساطري. يف جاء كما باخوس الخمر إله إىل نسبة 7
مستطيلة. الجلد من قدة السري: 8

النظر. د ليحدِّ جفنه ضيَق تخازر: 9
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القطن. تنقية

خفيٍّ إلٍه سبيل يف بهم َي ُضحِّ القرب إىل نازلني كقرابنَي — جباههم عىل التي الَكَهنُوتية
البحار. وراء ملا مالٍك ح الفالَّ لدى مجهوٍل َجبَّاٍر

عىل ويَثِبُون الحديدية الخابية من الثمانية الرجال فيَخُرج التكريم ينتهي واآلن
كأنهم سريتهم، سابق إىل يعودون ثم الِغنَاء وعىل نعالهم َخبْط عىل ويداومون أطرافها
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اليوم يف مرٍة ومائَة الساعة يف مرَّاٍت عَرش ويَنِْزلون ان، الُكهَّ وأنصاف العبيد أنصاف من
أبيض. بَزبٍَد املحاط القرب ذلك إىل

ِبيًضا معاطَف البسني تلك الَكبْس ملحالِّ مجاورة كبرية قاعة يف املشرتون وينتظر
خيطانَها ويَُمطُّون ونها ويَُجسُّ املضغوطة القطن نماذج يف قون ويَُدقِّ األنيقة، لِبذَْالِتِهم ِحْفًظا
كيف يجهلون ولكنهم ِخربَة، من عليه هم ِلَما أنواعها جميَع يعرفون وهم ويَْطَرُحونها،
عىل تنطوي رزمٍة كلَّ أن — نسوا قد أو — يعرفون ال ولكنهم وُجِنَي، به وُعِنَي القطن بُِذَر
لألعني. وحَدها األنواُع تَبُْدو واآلن موجوًدا، يكون ال النبات عاد واآلن مشدود، ة أُْرسَ عمل
عىل تَُعوم التي األساطري أبطال كأسماء القاعة ِخالل من تَُدوِّي آلهٍة أسماء أن ويَلُوح
كاُزويل! أشموني! أصويل! (َسكالِريِدس!) «ساكل فيقال: بأعمالهم، فتُذَكُِّرنا الزمن مجرى

زاجوره!» بْليُون!
جهنم ُقَضاة عن صادرٌة أنها اإلنسان إىل يَُخيَّل الضوضاء َوَسط يف أحكاٌم وتُْسَمع
، قويٌّ ِعْرق َحَسن، ِعْرٌق ُخَضيِّب، لوٌن جميل، «لوٌن فيقال: تجار، عن صدورها من أكثَر

حريري!» عرق
حياُة تُْمَحى — الُربَْصة يف — وهنا األبيض، امللك تاريخ من األول الدور يُْختَم وهنا

الناس. ذاكرة من أنواعه وأهميُة النبات هذا
مكاٍن عىل شخصصارٍخ مائتْي أو شخص مائة من مؤلًَّفا جمًعا الُقبَِّة تحت وتُبِْرص
صامتان رجالن عليها يَِقُف ِمصَطبَة عىل مشتملٌة حديد من قضباٌن به تُِحيُط مستدير
وهما امُلَحلَّفني، السمارسة من والرجالن واستخفاف، دٍم اعتداِل مع الناس َسيَْل يُالِحَظان
السنني عرشات منذ الهائجة العاصفَة هذه يَْسَمَعان وهما يوم، ُكلَّ املنظر هذا يشاِهدان
أمرها، من شيئًا يُْدِركان اللذان الوحيدان أنهما والحقُّ بسببها، نْي أصمَّ صارا أنهما فيلوح
أسوَد َلْوٍح عىل أرقاٍم وكسوَر أرقاًما — اتزاٍن ومع — بالطَّبَاِشري يكتبان أنهما والحق
قد أثمانه دون من القطن بعالماِت فيها يُعنَى التي اإلسكندرية ُسوَق أن والحق كبري،

هنا. هللا نهار لصوَص َدَحَرْت
األحيان، بعض يف ْعر الشَّ من ويتجاذبون الثياب أزرار من ببعٍض بعُضهم ويُْمِسك
الواقفني الرجلني أحد ذراِع إمساَك ويحاولون األرقام، تصاعد من وجوههم أساريُر وتنفرد
«اشرتيتم»، أي «لكم»؛ معناها الخارج نحَو يٍد حركُة هذا عن تَْصُدُر حني عىل امِلْصَطبَة عىل
تمثيَل النيل َمَصبِّ يف تََرى ثَمَّ ومن «ِبْعتُم»، أي «منكم» هذا فيَْعِني إليه يَده يعيد أو

الواحدة. الساعة إىل عرشَة الحاديَة الساعة من رمسيس لدور مسكنٍي
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امُلَغطَّى امُلنُْخَل وال القطن لنبات األصفر الزهَر أبرص َمْن األشخاص هؤالء من تَِجُد وال
وال ِمنَْصِبه، عىل الَقبَّاَن وال األبيض، القطن أكداِس عىل املشتملَة الساحَة وال أسوَد، بنسيٍج
القطن، َكبِْس يف يَْغَرقون بمن األشخاص هؤالء يُبَاِيل وال الرَّاِدمة، األحمال ذواِت الجماَل
يَْرُجون الذين املقامرين من فهؤالء اآللهة، به تُْدَعى ما األسماء من لها التي باألنواع وال
تَنْبُت ا وَلمَّ الرشاء. أرادوا ما إذا وهبوَطها البيع أرادوا ما إذا األسعار ارتفاَع اإلغالق وقت
— ذلك مع — املصافق وهذه ِبذُْرها، األرض يف يُْلَق ا وَلمَّ عليها، يضاربون التي الِبضاعة

بأجمعها. وشعوٍب بأِرسها طبقاٍت حياة يف تَُؤثِّر التي هي
لزراعة ُكًوى وال أسداًدا ترى وال بعيدٍة، مساوَف َخْلَف والَقنََوات النباتات وتتوارى
كلِّ يف تَنُْقل وبَْمِبي ِليِفْربُول بني أسالٍك شبكُة والعاَلُم بالكهربا، مُرص وتُنَار القطن،
أسطورٍة، غريَ يكون ال النيُل وعاد الُربَْصة، يف األسعار َسرْيَ — البحار خالل من — صباٍح

لغات. وال منسوجات، وال قطنيات، وال طبقاٍت، وال أمَم، وال عروَق، فال
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نحَو اْزِوَراٍر مع طائرًة وتَتَِّجه رشيد، من آتيٌة الُربْصة ُقبَِّة فوق النَُّحام1 من جماعٌة تمر
ألوًفا النيل مصبِّ مناقع ويف مريوط بحرية شواطئ عىل تَِجُد ألنها وذلك ؛ الغربيِّ الجنوب
عىل تَِقُف هي أجنحتها، تحت الرائَع ُعنَُقها تُْخِفي هي َفق، كالشَّ ورديٌة هي إخوانها، من
إىل املحصودة الحقول من تعود التي الكراكيِّ إىل الشاطئ من تنظر هي ود، السُّ أرجلها
هذه إىل القاق،2 إىل رًضا، غري عن األسوُد، املاء َدجاُج ويُبِْرص رائع، انحناءٍ مع وتَْدنُو املاء
نظامهما ِضْمَن ن يظالَّ اللذين الرمل ار وَزمَّ البحر َخطَّاف عليه ل يَُفضِّ أنه فيَلُوح اآلفاق،
فوَق وتَِجُد تحليق، مع عجيب ِبَطرَيَاٍن فوقه الِبيُض املاء َزَماِميُج3 وتَُقوُم دوًما، الوثيق
نهاية ال ما إىل ثانيًة ويرتفع كدبُّوس بغتًة يَنَْقضُّ ثم ساكنًا، راصًدا البحر ُعَقاَب الجميع

بََراِثِنه. بني مهتزٍَّة سمكٍة مع له
أغصان عىل وتََرى ًة، مغتمَّ وحيدًة كبريًة رماديًة بالشنَي يِْز الُجمَّ شجر تحت وتََرى
كأنها فتبدو أجنحتها تحت رءوَسها واضعًة لطيفًة بيًضا بالشنَي تقريبًا العارية نْط السَّ
وفوق مت الصَّ ِخالل من صوٍت أجمل تَْسَمع إذ لكذلك األمر وإن ِبيٌض. كبريٌة أزهاٌر
والطويَل الَجنَاح الجميل الخضرييَّ تََرى إذ ؛ الُخَضرْيِيِّ تغريد تَْسَمع إذ ثمينة؛ حجارٍة

رويًدا. رويًدا املاء فوق يطري امِلنْقار

أنواع وهو وردي، أحمر وسائره الجناحني أسوُد املنقار أعقف والرجلني، العنق طويل طائر النحام: 1
«نحامة». واحده كثرية،
مائي. طائر القاق: 2

السمك. غريَ يأكل وال الحمام، حجم يف أبيض وهو النورس، أيًضا يُسمى مائي طائر املاء: زمج 3
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أن بعد الشمال من أتت قد وهي ، الُفوالذيِّ االنعكاس ذواُت الخطاطيُف وهنالك
عىل إنكلرتة شواطئ عىل الصيف فصَل َقَضْت أن وبعد الربد من فارًَّة البحَر جاوزت
يجتذبها. فالَجنوب هنا، تَبَْقى َلْن وهي ُهلُوًعا، ومكان مكاٍن بني تَُحوم وهي يحتمل، ما
ُمتَِّبعًة وتَذَْهب َمْهٍل، عىل وتَُغرِّد الكربى، ِرْحَلِتها من الثاني بالقسم تقوَم أن تحاول واليوم
امَلِهيب. بَعْرِضه الطريق إىل ويَْهِديَها النهر تكويُن يعود حتى الوادي من األخَرض الطََّرَف
النيل مجرى نحو وتسري الجوع، نذير ألنها البادية َمَغَر4 الخطاطيُف وتََخاف
عىل كَّر السُّ رءوَس وتُبِْرص وقلعتها وقصورها وجسورها العاصمة فوق فتطري الفوقاني
والتماثيل األعمدة وتنتصب أعالها، أمام حارًسا رابًضا الهول أبا تُبِْرص كما الصحراء، حدود
َسًة، ُمَكدَّ ُصْفًرا ُقَلًال حاملًة الِبيض أَرشعتها مع سفٌن وتَُمرُّ األخرض، الوادي يف ت وامِلَسالَّ
األوالُد ويَْضَحك َعْدًوا، أمامها ُسْمٌر حمريٌ وتَِسري ُقُطًرا، ُقُطًرا َفاف الضِّ عىل الِجمال وتَْمِيش
الثِّريان، من األزواج ألوُف الدواليَب وتدير الوادي؛ جميع يف السواقي وتَبِْكي قهقهًة، الُعراُة
خطاطيَف وتُِخيُف السماء حجاَب الصقر ُة َرصَ َرصْ وتهتك ُمنِْشدين، الرجال ويراِفُقها

الشمال.
بالزَّبَد، تَُغطَّى األوىل الُت الَّ والشَّ الجنوب، إىل الفارَّة الجماعاِت تلك تحت يهدر والنيل
نحَو اتجاهها عىل الخطاطيف وتداِوم ها، حقَّ الطبيعُة واسرتدَّت الُكَوى جميع ُفِتَحت فقد
صخوًرا الخطاطيُف وتَبْلُُغ وُقًرى، نخٌل تُْطَمر حيث الخايل السهل ِخالل من الجنوب
املتعاقبَة املاء مساقَط تَتْبَع وهي الثاني، ِل الَّ الشَّ ُجَزيَِّراِت ألوَف تَبْلُُغ كما راشحًة ُسوًدا
S؛ شكل عىل هي التي العظيمة الصفراءَ الصحراويَة العطفَة تَتْبَع ثم الكربى، الَعْطَفة يف
الَجنوب، من بعيد َمًدى إىل َطرَيَانها يف إليه تحتاج ما فقط النيل طول عىل تَِجُد ألنها وذلك
بأمواجه ورجولًة نَْفَرًة األخويْن أكثر يأتي حيث الخرطوم، يف املهاجرُة الخطاطيُف وتَِجُد

لتا. الدِّ جنَة تَْعُقُب التي الثانيَة الطيور جنَة ، الرشقيِّ الجنوب من الصاخبة
بعض ويستأنف الشمال، يف به َحَلم ما جميُع حيث هنا الخطاطيف ُمْعَظُم ويظلُّ
الصخر عىل تُبِرص وهنالك األصفر. ْهب السُّ وراء ما إىل يوم بعد يوًما طريَقه منها الَجوَّاَلِة
األََجَمة من مساءً األسد خروُج ويُبَْرص الَجنوب، شمس تحت ساكنًة تماسيَح ْمر السُّ
منقطُع منظٌر ويبدو الَقنََوات وتَْكثُُر املاء ويَِغيُض املناقُع ُ تَبَْدأ وهنالك النهر، إىل ًها متوجِّ

به. يُصبَغ األحمر الطني املغر: 4
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والثالثون الحادي الفصل

بَطَّاًال ذاهبًا صباٍح ذاَت وِصَغاِره أنثاه مع الفيُل يَبُْدو الشمال، من املهاجرة لتلك النظري
الَجنوب. إىل فتطري تلك السياح جماعة وتُذَْعر النيل، نحو

سنبل. أبي يف املؤلف

ويتحوُل الخرضة، دائُم رطيٌب غنيٌّ بلٌد ويَْربُز املرة، هذه يف كبرية بحرياٌت وتلوح
له حدَّ ال ما ويُْزِهر املاطر السماءُ ويُنِْمي لتا، الدِّ يف كما واسعة جنة إىل العريض السهل
مساقِط فوق مغرِّدًة صباٍح ذاَت وتَُحوُم دائًما أمينًا مرًعى الخطاطيُف فتَِجُد النبات من
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النيل

متثائب ماءٍ بقِر َمنَْخر من ُصُعًدا ماءٌ ويَْخُرج مفتوٌح عظيٌم ورديٌّ َفٌم ويَْظَهر كبرية. ماءٍ
ُ فتلجأ الخطاطيف يف الَفزع ويَِدبُّ وُصَفار، ُخَواٍر ذي املاء فوق مرفوٍع رأٍس مع ِمْكَسال

النيل. يُوَلد أرجلها فعند مرتجفًة، وتَْرُقب تَْسَمع وهي َغيَْضٍة، إىل
بهدير. نفَسه يُْظِهُر والنهُر
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