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األول الفصل

أودسا منمرصإىل

وإن املزار؟ وَشطِّ الدار بُْعد عىل وزعيمها وقافقاسية وقريمها؟ روسيا حديث أتاك هل
بات وامُلَرغِّ املشوِّقات من بها وماذا إليها؟ يُْرَحل أن تستحق بالد أهذه َقْولُُهم، َفَعَجب تَْعَجب

املسافات. من البعيد ويَْقَطَع السفر عناء أْجلها من املرء َم يَتََجشَّ حتى
عن تَِقلُّ ال الواقع يف ألنها الرحال؛ إليها تَُشدَّ بأن جديرة القيارصة بالد إنَّ أَجْل،
الطبيعية املناظر من األخرى بامَلَماِلِك ما بها وألن وسالًما، أَْمنًا وال ونظاًما رونًقا غريها
معاهدها وزيارة الجميلة آثارها ملشاهدة السائح يَْستَِفزُّ ما واملدنية، الحضارة ومعالم
يأسف أو الزاهرة، وغياضها النارضة ربوعها بني اإلقامة من يََملُّ ال ويَْجَعله الجليلة،

واملال. الوقت من فيها فه يَْرصِ ما عىل األحوال من بحال
الغريب عىل يِجُب نظامية، وقواعد رسمية وقيود دينية وتقاليد أهلية عادات ة أُمَّ ولكل
وطباًعا أخالًقا َشْخص لكل أنَّ كما قْوِمه. وتقاليد لعادات مخاِلفة كانت ولو احرتامها

وطباعه. أخالقه يالئم ال مما كانت ولو بها، له التعرض َعَدُم للغري يَنْبَِغي
ومنًعا بعًضا، بعضهم حق يف بًا وتَأَدُّ منهم تََلطًُّفا القدم من الناسعليها َدَرَج ُسنَّة تلك
والضغائن واملشاحنات األحقاد من والعادات األخالق احرتام َعَدِم من يَْحُدث أن عىس ملا
واحدة؛ وطباع وأخالق واحد ب َمْرشَ عىل الناس جميع يكون أن امُلَحال من إذ والعداوات.
األقاليم وتَبَاُعد الشخص يف والبيئة الوراثة قوانني وتأثري ت، والِجِبالَّ األمزجة لتَبَايُن نظًرا

القول: وقصارى والديانات. واألجناس اللغات واختالف واملناطق،

ال��واح��دة َع��يْ��نَ��َك ��ْض َف��َغ��مِّ ُع��وٌر ُك��لُّ��ُه��م أَْه��لُ��ه��ا أرًض��ا ِج��ئْ��َت إن
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يشء كل َقبْل تَْعِرف أن روسيا إىل السفر َقَصْدَت إن عليك َوَجَب هذا َد تََمهَّ إذَا
وفيها بابها، يف غريبة أنها ولو إليها تَْرَضخ وأن منها، والخروج فيها الدخول نظامات
باسبور عىل تَْستَْحِصل أن تَْعَمله ما ل َفأَوَّ بامَلرة. العرص ُروح يَُواِفق ال ما الشذوذ من
قرًشا، ٢٤ َقْدره رسًما لها تَْدَفع أن بعد الروسيا قونصالتو من عليه تؤرشِّ ثم كالعادة،
يف َعَلْت وَمْهَما ِصَفتُك، كانت أيٍّا روسيا أرض َ تََطأ أن عليك يستحيل اإلشارة هذه وِبَغرْي
السفر قبل ُركَّابها من الجوازات تَْجَمع نَْفَسها الباخرة أنَّ عىل َمنِْزَلتُك. االجتماعية الهيئة
من عليه ُمَؤرشَّ َغرْي َجَواُزُه كان أو له جواز ال َمن منهم ُوِجَد وإن أودسا، إىل األستانة من
بتمامها، لألجرة دافًعا كان لو حتى بالسفر، له تَْسَمح ولم الرب إىل حاًال أَنَْزَلتْه القنصل
يَْقبَلُوا وَلْم أتى حيث ِمْن مثًال أودسا إىل وصوله عند َردُّوه ِخْلَسة َساَفَر أنه ُفِرَض وإذا

شفاعة. أدنى فيه
املجموعة الجوازات لفحص إليها البوليس يَْصَعد أودسا إىل السفينة َوَصَلت ومتى
بالنزول ألصحابها َح َرصَّ القانونية للرشائط ُمْستَْوِفيَة َوَجَدها فإن دقيًقا، َفْحًصا َقبْل ِمْن

َفَال. وإال الرب إىل
يف اسمك ليقيدوا بالباسبور يطالبونك بل الزيارة، ببطاقة يَْكتَُفون ال اللوكاندة ويف
أنت، وأين أنت َمْن ِليَْعِرف املدينة بوليس إىل ذلك بعد ولريسلوه واِقِعِه، ِمن دفاترهم
عند اللوكاندة عليه تَُحاِسبك َرْسًما ذلك عىل ويَأُخذ إليك ه يَُردُّ عنده له يَُسجِّ أن بَْعد وهو
أيًضا بالباسبور طالبوك البلد نَْفس يف أخرى إىل لوكاندة ِمن انْتََقْلَت ولو مبارحتها.
تَُحلُّه بلد كل يف املنوال هذا عىل الحال يجري وهكذا أخرى، مرة البوليس إىل وأَْرَسلُوه

الروسيا. بالد من
السفر َقبْل البوليس من الباسبور عىل التأشري حتًما يجب الروسيا من الخروج وعند
تَُمرَّ أن ذلك بْعد وََعَليْك الدخول، َرْسم عن يَِقلُّ ال َرْسًما تَْدَفع ذلك نظري ويف أيام، ببعض
ال ذلك وبغري عنده، اسمك ويَُقيِّد اإلشارة هذه من َق ِليَتََحقَّ املينا بوليس عىل السفر يوم

الروسيا. من والخروج الباخرة يف الركوب أبًدا يُْمِكنك
ولكن الروسيا، رعايا لنفس شاملة هي بَْل األجانب، عىل قارصة القيود هذه وَليَْست
الجميلة، البالد هاتيك إىل السفر عن عزيمتك ويُثِْني تََك ِهمَّ يُْقِعد أن يَنْبَِغي ال كله ذلك
متى فإنك وثروتها، ِغناها وموارد ُقوَّتها حقيقة ومعرفة مدِنيَّتها درجة عىل للوقوف
تأثري عنك وذََهَب إنكلرتا، أو فرنسا يف ُكنَْت لو كما حرية بكل فيها تََمتَّْعَت َدَخْلتَها

وقيوده. الباسبور
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ولكنها أديمه، وصفا نسيمه َرقَّ مايو من يوم يف سكندرية من الباخرة بنا أَبَْحَرْت
األنظار، عن فَحَجبََها اليوم ذلك غداة يف الضباب عليها سطا أن تَْلبَث لم الحظ لسوء
نُبِْرص نَُعد وَلْم الشتاء، زمن يف لوندرة جوٍّ تحت أو األطالنطي املحيط يف أننا ِخْلنا حتى
الطريق عن تَِحيد لكي والزفري والشهيق الصفري بكثرة تستجري الباخرة فأَخذَت شيئًا،
ذلك من آذانها ْت وُصمَّ نعيقها َسِمَعْت إذا معها تَتََصاَدم وال عليها، القادمة البواخر

النعري.
ويف سكندرية، من ساعة ٤٠ سفر بَْعد أِتينا مينا بريية إىل َوَصْلنا الثالث اليوم ويف
هذه عن اليشء بعض ُقْلنا أن لنا سبق وقد ساعة، ٢٠ بريية وبني وبينها إزمري إىل الرابع

ورومانيا. املجر عن نرشناها التي رحلتنا يف الثالث املدن
َها َفَمسَّ البلد، جهة من قادمة اليونانية البواخر إحدى كانت إزمري مينا َدَخْلنا وملا
ُركَّابها أْكثر وتََطايََر ولهيب، دخان منها وتََصاَعَد عظيم َدِويٌّ فيها وَحَصَل فانشقت َلَغم
قاع إىل الجميع هوى ثم املنظر، هذا لهول ويا منا، مرأى عىل إربًا إربًا فتََمزَّقوا الجو إىل
والصبيان، النساء عويل وَكثُر أحزان، إىل وُرنا ُرسُ وانَْقَلَب علينا الكآبة فاستولت البحر،
من النصف ليلة يف البدر تَُحاِكي َفتَّان جمال ذات روسية فتاة السيدات ِضْمن من وكان

الرحمن: مالئكة من َمَلك أو الجنان حور من حورية هي فكأنما شعبان،

َل��َس��ِم��ي��ُع َع��بْ��َده��ا ي��ا ل��ي ِق��ي��َل إذا وإن��ن��ي ب��اْس��م��ي نُ��وِدي��ُت إذا أََص��مُّ

وهلل — ولكن املوت، صفرة ُمَحيَّاها َوَعَلْت الصواب عن غابت حتى جدٍّا األمر َفَهاَلَها
فأخذت تها، ونَْرضَ األوىل بهجتها إىل وعادت غشيتها من قليل بَْعد أََفاَقْت َقْد — الحمد

ِجْلدتها. أبناء من كانوا ولو لسان بكل ُهم وتَذُمُّ ورجالها الحرب تَْلَعن
ُضبَّاطها عىل أََخذَ أن بعد إال بالسفر الربان يَْرَض ولم أيام، ثالثة املينا يف أََقْمنَا وقد
باسم ذلك بعد السفينة بنا فسارت الخطر، من وُخلُوِّها الطريق بسالمة بالكتابة ًدا تََعهُّ
عىل ُوُقوًفا الكل كان الحادثة محل من اْقَرتَبَْت وملا القسطنطينية. قاصدة مجراها هللا
وما التعساء، أولئك طالع سوء ويَنُْدبون الحرسات ويَُردِّدون الزفرات يُْصِعدون َظْهرها
وهيهات نعيمها، يَُدوم ال لدار فتبٍّا وامُلْهِلكات، املخاطر من وانِْتبَاَهِتَها عني طرفة بني القوه

األوقات. جميع يف فيها ألحد الدهر يَْصفو أن
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قديًما تسمى وكانت مدليل، بالرتكية وتسمى متلني عىل الباخرة َمرَّت الطريق ويف
من ردًحا بها أقاموا أنهم بدعوى األصليني سكانها من األروام اغتصبها وقد أليبسوس،
وقد واملؤرخني، والفالسفة الشعراء من جماعة نَبََغ وفيها تروادة، َحْرب قبل الزمان
الشعواء غارته يف العجم ملك زركيس مع أهلها واشرتك مرتني، العجم قبضة يف َوَقَعْت
اليونان، إىل وانضموا يَنَْجْح، ولم األمر يف َفِشَل ا َلمَّ عنه تََخلَّْوا ولكنهم اليونان بالد عىل

الزمان: قديم من الغالب مع الدنيا وهكذا

ال��ه��ب��ل ال��م��خ��ط��ئ وألم ي��ش��ت��ه��ي م��ا ل��ه ق��ائ��ل��ون خ��ي��ًرا يَ��ْل��َق َم��ْن وال��ن��اس

واملداهنة والنفاق والتملق واملداراة بالرياء املعاشية أحوالهم عليهم َقَضْت فكم
عواطف عن دائًما صادرة وليست تََصنُّعية أمور األكثر عىل وكلها واملداجاة، واملصانعة

حقيقية.
السلطان َزَمن يف األتراك وأََخذََها الجزيرة، هذه عىل أيًضا الرومان استوىل وقد

الفاتح. محمد
وأكرب أهم من وهي البيزنتيني، زمن يف ذلك وكان عاصمتها، باسم متلني يَْت وُسمِّ
غاية يف الجزيرة وهواء روم. أكثرهم نفس ألف ١٣٠ سكانها وعدد املتوسط، البحر ُجُزر
الزيت حاصالتها أهم ومن معدنية، ينابيع ثالثة وبها الشتاء، فصل يف حتى االعتدال

والزيتون.
الدردنيل اجتازت ساعات خمس وبَْعد سريها، يف استمرت بل بها الباخرة تقف ولم
معرفَة تعرفها اآلن وأنت القسطنطينية، إىل َوَصَلْت وأخريًا مرمرة، بحر يف َدَخَلْت ثم

ببعيد. ذلك َعْهد وما بورصة، أختها وعن عنها لك نرشناه مما املستفيد
ثالثة أو يومني الباخرة بها َمَكثَْت أن وبعد ساعة، ٢٤ األستانة إىل إزمري ومن
الغالب عىل هادئًا يكون البحر وهذا األسود، البحر يف ثم البوسفور يف الروسيا إىل ساَفَرْت
باملصاعب، محفوفة وقتئذ فيه املالحة وتكون فيهيج، الشتاء يف أما الصيف، ويف الربيع يف
ويف قصرية، ملدة ولكن سواحله من القريبة الجهات إال الفصل هذا يف منه يَتََجلَّد وال

أكتوبر. آخر يف خصوًصا والزوابع باب الضَّ فيه يكثر الخريف
أودسا. إىل الباخرة وصلت ساعة ثالثني نحو َسَفِر وبعد
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الثاني الفصل

تفليس إىل أودسا من

قلعة بها صغرية تركية قرية األصل يف وكانت وأبهاها، الروسيا مدن أجمل من أودسا
سلك يف انتظم ديريباس اسمه إسبانيويل رجل عليها استوىل بك، حاجي بقلعة تعرف
َس أَسَّ من أول وهو أمريال، رتبة إىل فيها َوَوَصَل ،١٧٦٩ سنة يف الروسية البحرية
رجالن بعده جاء ثم الثانية، كاترينة الكبرية اإلمرباطورة عهد يف ذلك وكان أودسا
دوريشليو الدوك وهما اآلخر بعد الواحد الروسية الحكومة خدمة يف ودخال فرنسويان،
زالت وما وُعْمرانها، تََقدُّمها يف وزاد املدينة دائرة كالهما َع َفَوسَّ دوالنجرون، والكونت

الروسيا. مرسيليا تَُعدُّ اآلن أصبََحت حتى ازدياد يف يوم كل فيها التجارة
والكسب، الرزق وراء سعيًا والبلغار واليهود األروام من قوم اْستَْعَمَرَها َمن وأول
عولص مدينة (أي أوديسوس تُْدَعى قديمة يونانية مدينة اسم من ُمْشتَقٌّ واسمها
تروادة. َحْرب تاريخ يف وذُِكَرْت الجهة هذه من بالقرب كانت تلماك)، وقائع يف املذكورة
املدرسة يَت ُسمِّ كما أودسا شوارع أهم من شارع عىل ديريباس اسم أُْطِلق وقد
البحر. حمامات فيها املوجودة الجهة عىل النجرون اسم وأُْطِلَق باسمه، فيها اإلعدادية
لطيف شارع وفيها لريشليو، وآخر لكاترينة تمثال منها تماثيل جملة أودسا ويف
وسان لوندرة لوكاندة منها لوكاندات جملة وبها بولفارنيقوال، اسمه البحر عىل ف ُمْرشِ
ومتحف وتياترو بنوكة عدة وفيها وبريستول، وباساج وسافواي وأوروبا بطرسبورغ
مشهورة وْحل حمامات ضواحيها ويف وفانكوبي، روبينا قهاويها وأكرب كبرية، وجنينة

نفس. ألف ٤٠٠ أودسا سكان وعدد للصحة. مفيدة
آخرها عن يُْخِربها وكاد األوىل، للمرة أودسا يف الطاعون َظَهَر ١٨١٢ سنة ويف
حارصتها ١٨٥٤ سنة ويف نفس، ألف ١٣ عن يَِقلُّ ال الوباء بهذا فيها مات َمْن إنَّ حتى
من خليط وأْهلُها املدافع، عليها وأَْطَلَقْت القريم حرب يف املتحالفة الدول أساطيل
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ثروته أَْصبََحْت الذي رايل بيت ِمثْل فيها أَثَْرى من األروام ومن واليهود، واألروام الروس
٨٠ بُْعد وعىل وكسور) بعرشة قطعة (الروبل الروبالت من مليونًا أربعني عن تقل ال
الثعابني، جزيرة أي فيدونييس اسمها صغرية جبلية جزيرة األستانة لجهة منها ميًال

ها. َرشَّ هللا كفاك
وكان مناظرها، وجمال هوائها باعتدال املشهورة القريم إىل ساَفْرت أودسا ومن
وأنظف أفضل ألنها باراخوت؛ روسكي بواخر من األسود البحر يف باخرة عىل السفر
الطبقة وابورات من كانت إذا خصوًصا باراخوت، روسيان رشكة بواخر من وأجمل
عىل الغداة يف َرَسْت أن إىل املاء عباب بحيزومها تَُشقُّ الباخرة بنا فسارت األوىل،
فيما وكانت كوزلوف، والروس كوزالوه التتار ويسميها القريم، مواني أول أوباتوريا

البيض. والَجَوار املماليك فيه تُبَاع للنخاسة سوًقا الزمان من مىض
بُنَِي جميل جامع وبها ،١٧٨٤ سنة يف والروس ١٤٧٨ سنة يف األتراك اْمتََلَكها وقد
وهم نفس ألف ٢٥ سكانها وعدد باألستانة، صوفيا أيا جامع مثال عىل ١٥٥٢ سنة يف
وْحل حمامات منها فرستني بُْعد وعىل شهرية، مالحة وفيها ويهود، وأروام وتتار روس
(الفرست ساك بَُحرية يف أخرى وْحل حمامات فرست و١٨ مونياك، بَُحرية يف صحية
وينتهي مايو ٢٥ يف الحمامات هذه موسم ويَبْتَِدئ مرتًا). ١٠٣٥ يساوي رويس مقياس

واملستْشِفني. املرىض من كثري يَْقِصُدها املدة هذه ويف أغسطس، آخر يف
القريم عاصمة سنفريوبول مدينة توجد أوباتوريا من فرست ٦٣ بُْعد وعىل

نْفس. ألف ٦٠ وبها لطيفة مدينة وهي الجديدة،
سواسطابول، إىل الباخرة َوَصَلت أوباتوريا من ساعات خمس نحو َسَفر وبعد
وفيها الكهربائي، النور وبها فخيمة، وَمبَاٍن عظيمة شوارع ذات كبرية مدينة اآلن وهي
كبرية، روسية حامية وبها األسود البحر أسطول ميناها ويف مكان، كل يف ام الرتِّ يَِسري
ومع وعساكر، ُضبَّاط أهلها كل أنَّ إال وهلة ألول يَتََصوَّر ال عليها القادم إن حتى
كل مع متصلة وهي األوىل، الدرجة من حربية مدينة تَُعدُّ فإنها تجارية مدينة َكْونها
كانوا بَرِّيِّني الحروب، يف امتازوا الذين للضباط تماثيل وفيها حديدية بخطوط الروسيا
منازهها أْلَطف وِمْن بلجيكا. يف واترلو بتذكارات أشبه حربية وتذكارات بَْحِريِّني، أو
بكثرة، الضباط ويَْقِصدها يوم كل يف املوسيقى تَْصدح وفيها البلدية الجنينة البحر عىل

فيها. الدخول للعساكر يجوز ال ولكن
عىل كبرية جنينة فيه التاريخي، البولفار اسمه ُمِهم شارع شوارعها ِضْمن ومن
من دائرها يف مرسومة العظم، غاية يف مستديرة بناية بها موجودة مرتفعة جهة
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وفرنساوية تركيَّة من فيها اشرتكوا الذين العساكر وصور القريم حرب وقائع الداخل
الحربية، واملهمات االستحكامات أدوات من وكثري الدفاع معدات وبها وغريها، وإنكليزية

ذلك. أشبه وما
يَْختَصُّ األهمية، غاية يف تاريخي متحف املينا مدخل من بالقرب آخر شارع يف
وقد ذلك، وغري وُخُرط وأسلحة مدافع من فيها اْستُْعِمَل ما وكل سواسطابول، بحصار
تقريبًا كلها َخِربَْت وفيه و١٨٥٥، ١٨٥٤ سنتي الحصار بهذا سواسطابول اْشتََهَرْت
سكانها وعدد َعثَْرتِها، من عظيمة برسعة وقاَمْت َكبَْوتِها ِمْن نََهَضْت أن تَْلبَْث لم ولكنها
لوكاندات بعض وفيها ويهود، وأروام تتار واألقلية نصارى األكثرية نفس ألف ٥٠ اآلن
دير منها كيلومرتات ١٠ بعد وعىل أوتيل، والجران البحر عىل كيست لوكاندة أشهرها

للغاية. جميل وَمْوِقعه سنة ألف اآلن وله جرجس مار
السكة يف كيلومرتًا ٤٣ القديمة القريم عاصمة رساي باغجة إىل سواسطابول ومن
آثار من يشء فيها ليس ولكن وبساتني، جوامع جملة بها صغرية مدينة وهي الحديدية،
معتربة. لوكاندات وال كهربائي نور وال ترامواي وال ممهدة طرق فال الحديث، الرقي
هذه مكتوبة جاِمِعه باب وعىل عرش، السابع القرن يف بُنَِي التتار، خانات قرص وبها
القرص وبحوش ،١١٥٥ سنة خان كراي سليم الحاج ابن خان كراي سالمت العبارة:
لهما هللا غفر — خان كراي سليم الحاج ابن خان كراي قبالن عليها: مكتوب حنفية
ابًا َرشَ َربُُّهْم ﴿َوَسَقاُهْم الكريمة: اآلية هذه الحنفية هذه وعىل ،١١٦٢ سنة — ولوالديهما
حنفية الحوش ويف الفاكهة. من أصناف وثالثة ورد شجرتا بها ومرسوم َطُهوًرا﴾،
االستقبال قاعة األعىل وبالدور َسْلَسِبيًال﴾، ٰى تَُسمَّ ِفيَها ﴿َعيْنًا عليها: مكتوب أخرى
القاعة وهذه متنوعة، فاكهة أطباق عليها ومرسوم فارسية قصيدة جدرانها عىل مكتوبة
وعىل ناع، الصُّ َصنََع ما أجمل من سقفها قاعة األريض وبالدور القرص، يف ما أجمل هي
خان كراي سليم الحاج ابن خان كراي سالمت ديوان باب العبارة: هذه منقوشة بابها
األعظم سلطان الديار هذه صاحب عليه مكتوب السلسبيل باب وبالقرص ،١١٥٦ سنة
األخرية وهذه جنينة، وبخارجه جنينة القرص وبداخل إلخ، … خان كراي منكيل األكرم
العشا وكانت السلطاني الجامع وفيها الناس، فيها يتنزه التي البلدية جنينة اآلن هي

اإلفرنكية. العارشة الساعة منتصف يف مايو يف للبلد زياتي وقت فيه تَُؤذَّن
نسكي غصرب بك إسماعيل لصاحبها الرتكية باللغة تنرش جريدة رساي باغجة ويف
والروسية الرتكية يَتََعلَّْمن وفيها كريمته، تُِديُرها للبنات مدرسة وبها ترجمان، اسمها
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تدبري وِعْلم الصحة وِعْلم والجغرافيا والحساب اإلسالمية والعقيدة العربية اللغة ومبادئ
كله. القرآن تَْحَفْظن َمْن البنات ومن اليدوية، واألشغال املنزل

آالف وثالثة التتار من ألف ١٤ منهم نفس، ألف ١٨ رساي باغجة سكان وعدد
يهودي. وألف مسيحي

واألول الحديد، وسكة واألوتوموبيل البحر طرق: ثالث يالطة إىل سواسطابول ومن
أجمل والثاني األلوان، املختلفة بجباله القريم شاطئ يشاهد فيه املسافر ألن جميل؛
يشء ال والثالث وأشجار، وجبال لطيفة مناظر كله ألنه بايدار؛ باب ابتداء من خصوًصا

الذكر. يَْستَِحقُّ فيه
الصيف يف وهواؤها القريم، يف البحرية الحمامات مدن أجمل من هي ويالطة
عىل ومبانيها شوارعها وكل الروسيا، نيس ونها ويَُسمُّ الصدر، ألمراض ونافع معتدل
أشهر ومن يوميٍّا، املوسيقى فيها تصدح لطيفة بلدية جنينة وفيها الحديث، الطراز
نصارى األكثرية نفس ألف ٣٥ سكانها وعدد ومارينو، إيلنا وفيال روسيا لوكانداتها
وأورياندا وألوبكا القيرص، يَُصيِّف وفيها ليفاديا ضواحيها ومن ويهود. مسلمون واألقلية

الجميلة. الخلوية الجهات من وغريها
تيودوزي أهمها ثغور جملة عىل الباخرة فَمرَّْت باطوم، إىل َساَفْرُت يالطة ومن
األسود. بالبحر أزوف بْحر يَتَِّصل هذه كريش بوغاز ويف القريم، مواني آخر وكريش

وبعضه سهول وبعضه كريش، يف وينتهي أوباتوريا من إذَْن يبتدئ القريم فساحل
أنابا من فيبتدئ القوقاز ساحل وأما الجمال. غاية يف كلها الجبلية واملناظر جبال،
ثغوره أهم ومن يكون. ما أجمل من وجبال وأشجار غابات وكله باطوم، يف وينتهي
وهي والخرضة، األشجار يف غارقة وكلها وجاجري، كبرية، مدينة وهي وسيسك، نوفور
يف أسسه دير وبه الجديد أتوس جبل منها فرست ١٥ بعد وعىل املصايف، أجمل من
(أبخازيا) أباظا مملكة عاصمة وسوخوم القديم، أتوس جبل رهبان بعض ١٨٧٥ سنة
الدخان من عظيم مقدار يرسل ومنها الجودة، غاية يف وهواؤها وأزهار، فواكه وكلها
سكانها وعدد ومعاقل، وقالع وقصور وهياكل قديمة مدن آثار ضواحيها ويف مرص، إىل
أرباعهم ثالثة مليون؛ نصف فيَبْلُغون أباظا مملكة نفس سكان أما نفس. ألف ٢٠
إىل هاجروا املسلمني اململكة هذه سكان ومعظم أورثوذكس، نصارى والباقي مسلمون
سوخوم، سكان ِضْمن ِمْن آالف ثمانية منهم ألًفا، ٣٠ سوى القوقاز يف يَبَْق ولم تركيا،
ى تَُسمَّ وقبائلهم األسود البحر ساحل عىل نوفوروسيسك وبني بينها ُمنْتَِرشون والباقون

أونج.
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ساحل يف جميلة جباًال الباخرة َظْهر عىل وهو املسافر يرى باطوم إىل جاجري ومن
بالثلج. كلها مغطاة مرت ٢٥٠٠ ارتفاعها البالغ وقممها وأشجار غابات ذات القوقاز،

للروسيا مينا آخر باطوم إىل أخريًا الباخرة َوَصَلت يالطة من أيام ثالثة سفر وبعد
ميًال. ٥٦٣ أودسا وبني وبينها األسود، البحر عىل

وفتحوا الروس َعها وسَّ وقد حربية، مدينة هي تجارية مدينة أنها كما وباطوم
بلدية جنينة البحر شاطئ عىل فيها وأنشأوا الكهربائي، بالنور وأناروها الشوارع فيها
يوم. كل العسكرية املوسيقى تصدح وبها مستقيمة، شوارع كلها الحديث الطراز من
صغرية، بحرية شاطئ عىل اللطف غاية يف الرتك َزَمن من أخرى جنينة باطوم ويف
يزيل ال ماءها ولكن معتدل باطوم وهواء إسكندر، جنينة اآلن الجنينة هذه يَْت ُسمِّ وقد
األسوجي نوبيل ِمْلك للغاز ومعامل جوامع ثالثة وفيها األنفس، بشق إال الصابون
بحر عىل الكائنة باكو من البرتول يأتي وإليها املشهورة، السنوية الجوائز صاحب
اإلكسربيس يقطعها ا جدٍّ طويلة مسافة وهي األرض، تحت محكمة مواسري يف الخزر
يف الغاز معامل أهم ومن ساعة، ٢٤ نحو يف كورييسكي الروسيا يف له يقال الذي

الرويس. األرمني مانتاشيف ومعامل املعروف روتشيلد معامل أيًضا باطوم
يف املشهورة الشاي مزارع الحديد السكة يف باطوم من فرست ١٣ بُْعد وعىل
واألرمن والكرج الروس من خليط وهم نفس، ألف ٣٧ باطوم سكان وعدد شكوي،
واألمربيال. وفرنسا الجميل واملنظر الرشق لوكانداتها أحسن وِمْن والجركس. والرتك

يف وباكورياني وبورجوم قوطايس إىل الحديدية بالسكة ساَفْرت باطوم ومن
الطرق لجمال الزيارة تستحق لكنها صغرية بالًدا كانت وإن وهي القوقاز، داخلية
األنهر وجريان ُمنَْعَطَفاتها د وتََعدُّ أشجارها وكثرة جبالها ب لتََشعُّ بالنظر إليها امُلوِصلة
َدِويٌّ له يُْسَمع وَخِريُره ريون، نهر سوى يذكر يشء قوطايس يف وليس فيها. والغدران
٣٠ قوطايس يف لها سويرسة من امرأة صاحبته فرنسا نزل وفيها بعيد، من شديد

بها. أثَّرت وقد سنة،
وآخر الخرير، شديد الجريان رسيع نَُهرْي وبها معدنية حمامات مدينة وبورجوم
نفسها باكورياني أما باطوم. ماء مثل الصابون إلزالة بالنسبة العادي وماؤها منه، أكرب
من بورجوم من إليها الطريق وإنما يوم، بعض وال يوًما ال بها اإلقامة تستحق فال
أباستومان، إىل والحسن البهجة غاية يف آخر طريق بورجوم ومن العني. تراه ما أجمل
هوائها باعتدال املشهورة البالد من هذه وأباستومان األوتوموبيل، يف يكون فيه السفر

مناظرها. وجميل
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يف وهي الحديدية، بالسكة القوقاز عاصمة تفليس إىل سافرت بورجوم ومن
ارتفاعها ويَبْلغ الخزر، وبحر األسود البحر بني أو وباكو باطوم بني الطريق منتصف

مرت. ٣٠٠ البحر سطح عن
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الثالث الفصل

الرشاكسة بالد تفليسإىل من

للميالد الخامس القرن ويف تُذَْكُر، ال حقرية قرية املسيحي العرص أوائل يف تفليس كانت
حارَّة ماء عني عىل والقنص الصيد أثناء السبع بالذئب ى امُلَسمَّ امَلِلُك دفة بالصُّ فيها َعثََر
ُمْلِكه تَْخت إليها ونََقَل الكرج، مَلْمَلَكة عاصمة الوقت ذلك من فاتََّخذََها الجبل، يف تجري
يف منها ساعة بُْعد عىل صغرية بلدة اآلن هي التي القديمة العاصمة متسخيت من
مجهولة ولبَِقيَْت األبد، إىل حقارتها عىل تفليس لَظلَّْت العني هذه ولوال الحديدية، السكة
ِعزِّها وينبوع ِنْعَمِتها ولية هي إذَْن فالعني أحد، بذكرها َسِمَع كان وما الجميع، من

وسعادتها.
أهلها وذبحوا فيها، والنار السيف وأعملوا وجنوده، تيمور َحطََّمَها ١٣٩٥ سنة ويف
دانَْت ١٨٠١ سنة ويف طويًال، زمنًا بها وأقاموا عليها العجم استوىل وقد النساء. وا وأََرسُ
إىل َوَصَلْت حتى فشيئًا شيئًا تَتَِّسُع أََخذَْت ذلك وبعد لُحْكِمها، نهائيٍّا وَخَضَعْت للروسيا

قسمني: إىل تفليس وتنقسم والعمران، والتقدم الحضارة من اآلن عليه هي ما
جاالفانسكي شارع ها أهمِّ وِمْن مستقيمة، واسعة شوارعه وكل إفرنكي األول: القسم
ديوان منهما األول الشارع ويف بالكهرباء، مضاء وكالهما ميخاييلوفسكي، وشارع
واملتحف التجارة ومخازن الكربى الروسية والكنيسة الحكومة ومصالح القوقاز حاكم
كازوني عندهم له ويقال والبهاء الحسن غاية يف وهو األوبرا، وتياترو إسكندر وجنينة
البناء، الفارسية واجهته الخارج من فيه ما وأجمل الحكومة، تياترو أي تياتر،
واأللعاب املطاعم معظم الثاني الشارع ويف كبري. آخر تياترو منه قليل بُْعد وعىل
والرياضة للفسحة يوم كل يقصدونها والناس املجتهد جنينة آخره ويف واملالهي،
مالبس البسون وهم شجية أغاني يَُغنُّون أرمن تخت وبها األحد، يوم خصوًصا
قانون عندهم الطرب وآالت بالقصب، ُمَطرَّزة حمراء لَُفافات رءوسهم وعىل ملونة،
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تخت بها كبرية قهوة الشارع يف الجنينة هذه من وبالقرب وأورغن، وكمنجتان وُدف
ومزركشة كذلك ملونة مالبس البسون وكلهم ونساء، رجال من ُمَركَّب الكرج من
وآالت ودف ومندولني بيانو التخت هذا يف الطرب وآالت طلية وألحانهم بالقصب،

جيتارة. عندهم منها واحدة كل ى تَُسمَّ األوتار ذوات من كبرية
هناك وتُْعَرف البلدية، وأسواق والجوامع النباتات جنينة وبه أْهِيلٌّ الثاني: والقسم
هذا وشوارع الشيطان، وسوق األرمن وسوق امليدان سوق أعظمها ومن بالبازار،
اعوجاج ة ومْعَوجَّ بعضها، عىل ة وُمْلتَفَّ ضيقة الرشقية البالد شوارع كأغلب القسم

الثعبان.
فريَّا، اسمه الغدير نوع من منه أصغر وآخر را كوَّ اسمه صغري نهر تفليس ويف
اسمه محل وبها التيار، بقوة وغريه للطحن حديدية دواليب تدور منهما األول وعىل
َرْقص أحدهما نوعني؛ عىل وهو أهليٍّا، رقًصا الطلب) (عند ليًال فيه يرقصون فانتازيا
تفليس ويف أوري. كينتا ى ويَُسمَّ الكرج َرْقص والثاني ليزجينيكا، ى ويَُسمَّ اللزجني
مطعم منه وبالقرب القوقاز، عىل حاكًما وكان فارانسوف بتمثال يُْعَرف واحد تمثال

نادكوروايه. اسمه األهلية باملأكوالت مشهور
جملة تفليس ويف تونس، كمآذن فهي عالية، ليست تفليس يف الجوامع ومآذن
تقل ال وهي الحاكم، رساي أمام الرشق لوكاندة وأَْحَسنُها وأَْجَملُها أَْعَظُمها فنادق
ونظافًة ترتيبًا وَكَفاها للغاية، فاخر ومطعمها أوروبا، يف األوىل الدرجة فنادق عن شيئًا
ِبيَِد فأكثرها القوقاز جنوب يف األخرى اللوكاندات بخالف فرنساويٌّ ُمِديَرها أنَّ ونظاًما

مرص. يف األروام بلوكاندات يشء أشبه وهي واألرمن، الكرج
من منعش فيه والهواء داود، القديس جبل الرساي َخْلف الرشق لوكاندة وأمام
إليه والصعود الليل، يف خصوًصا بكثرة إليه يَِفُدون والناس مساء، السادسة الساعة
ويف إيابًا، منها وأقل ذهابًا دقائق ١٠ واملسافة كهربائي)، (مصعد فينيكولري يف يكون

داود. القديس دير البلد جهة من الجبل ملث
وقهاٍو مطاعم وفيه بالكهرباء، يَُضاءُ وكله تفليس منازه أجمل من الجبل هذا ويَُعدُّ
والنقرية، واملزمار الرباب آالتهم ِضْمن ومن شجية، ُمْطِربَة ألحانها كل آالتية وتخوت
ألن بالنهار؛ منه أجمل بالليل املنظر ولكن كلها، تفليس مناظر ترى الجبل قمة ومن
فيها يتألأل بما واإلبداع التنسيق غاية يف عمومية بزينة مزينة كأنها تكون وقتئذ البلد

األبصار. بمحاسنها تُبَْهر التي األنوار من
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منه تفر الذي فالحر جهاتها، جميع من بالجبال محاطة تكون أن تفليس وتكاد
إىل وحبَّب واألجسام، األرواح أَنَْعَش الهواء اْعتََدَل إذا ولكن فيها. مالقيك هو مرص يف

أيام. بضعة بها امُلَقام الغريب
للروماتيزم، تنفع ومياهه أوربيلياني، حمام اسمه مشهور معدني حمام تفليس ويف

السبع. الذئب امللك جاللة اكتشفها التي الحارة العني تلك من مستَمدَّة وهي
إيريفان، ميدان اسمه الحاكم رساي من قليل بُْعد عىل فسيح ميدان تفليس ويف
قارص جهة بلدة هذه (وإيريفان مكان كل يف البلد يف الرتامواي خطوط منه ع تَتََوزَّ
مقرُّ وبها األرمن عند مقدسة مدينة وهي أشميازين وعندها باطوم، من مقربة عىل

الدِّين). َكِبري
وبوسطة املاليني. أرباب من وحصانوف بابانوف مثل املسلمني بعض تفليس ويف
وخاركوف وموسكو وبطرسبورغ بربلني مارة أيام ثمانية يف إليها تصل باريس
رويس ألف ٣٠ منهم نْفس ألف ٤٠٠ سكانها وعدد تفليس. ثم وباكو وروستوف

يهودي. آالف وخمسة مسلم ألف و٦٠ كورجي ألف و١٠٠ أرمني ألف و١٨٠
بطل شامل الشيخ استعملها قديمة رايات جملة به لطيف متحف تفليس ويف
عليها مكتوب الروس مع حروبه يف بعد) فيما عليه الكالم (وسيأتي وزعيمها قافقاسية
وفيه محمد»، يا املؤمنني وبرش قريب وفتح هللا من نرص — مبينًا فتًحا لك فتحنا «إنا
أطرافها يف مكتوبة عجمية رايات وبه شامل الشيخ صورة فيها مرسومة كبرية لوحة
من ذلك وغري سيفه، شاهًرا العجم أسد وسطها ويف قرآنية، آيات وبعض البسملة
أسلحة وبه شامل، الشيخ وقائع أغلب تَُمثِّل ورسوم ُصَور املتحف ويف واألعالم. الرايات
فيه ما ضمن ومن العربية، واللغة الرتكية باللغة عبارات عليها منقوشة ومدافع قديمة
بالرتكي، مكتوبة قديمة وأوراق يفطات وبه تفليس يف الروس دخول تمثل كبرية لوحة

اآلثار. نفائس من ذلك وغري
حتى الهواء باعتدال مشهوران وهما ومانجليس، كودجور تفليس ضواحي ومن
باألوتوموبيل يكون إليهما والذهاب الصيف، زمن يف فيهما أثر للحر يكون ال أن يكاد إنه

إيريفان. ميدان من
يف فالديقافقاز وبني بينها األوتوموبيالت لتسيري فرنساوية رشكة تفليس ويف
السكة يف الجهة تلك إىل السفر كان إذا أما ساعات. عرش مسافته للغاية بَِهج طريق

ساعة. ٢٤ عن مسافته تقل وال جمال، وال فيه مناظر ال آخر طريق ففي الحديدية
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روبًال ٢٠ واألجرة السائق، خلف ٣ نمرة املحل األوتوموبيل يف محل وأحسن
من غريي مع األتوموبيل َرِكبُْت وقد الَعْفش. أجرة خالف إيابًا ومثلها ذهابًا ونصف
بالسكة السكة هذه ى وتَُسمَّ املشهورة، القوقاز جبال سلسلة به واْخَرتَْقُت السياح،
وأكثر القوقاز، يف حروبها يف استعملتها الروسية الجيوش ألن الكورجية؛ الحربية
كلهم وليسوا واألستني، األنكوش أيًضا ويسكنها الكورج من نصارى الجبال هذه سكان
سويرسة، مناظر أجمل بجنبها يذكر ال للغاية وجميلة فمدهشة مناظرها أما مسلمني.
ووهاد نجاد إىل خرضاء، يانعة السحاب تناطح شاهقة قمم إىل سهول إىل حزون فمن
األخرى هي تأخذ شامخة قلل إىل األنهار، فيها تجري سحيقة وديان إىل األشجار، كلََّلتْها
لوكاندات الطريق ويف ماء. وال فيها نبات ال جرداء قرعة أنها ولو األلباب، بمجامع
السكك كأنفاق وأنفاق بك) غازي عن محرفة (كلمة قازبق محطة أولها ومحطات

املسافات. وتقدير السري خط ملعرفة وعالمات األتوموبيالت منها تمر الحديدية
وهي ترييك، اسمه جاٍر نْهر عىل جميلة مدينة بها إذا فالديقافقاز إىل َوَصْلنَا وملا
بها الربد كان تفليس يف شديًدا الحر كان فإذا مرت، بثمانمائة البحر سطح عن مرتفعة
والجمال، الحسن غاية يف كبرية بلدية جنينة وبها تريسكي والية قاعدة وهي شديًدا،
نفس حتى كلها القوقاز حدائق أجمل هي بل جهاتها إحدى من ترييك نهر ها يَُحفُّ
وإليها يوم، كل يف العسكرية املوسيقى تَْصدح وفيها بالكهرباء مضاءة وكلها تفليس،
غاية يف عاليتني بمأذنتني النهر حافة عىل فخيم جامع وبالبلد بكثرة. الناس يَْهرع
الظل ذات األشجار فيها مغروسة طويلة َمْمَىش وسطه يف كبري شارع وبها الحسن،
هذه سكان وعدد الطرفني. من للجلوس مقاعد فيها وموضوعة الجانبني، عىل الظليل
ومنها وغريهما، واألمربيال أوتيل الجران مثل كبرية فنادق وبها نَْفس، ألف ٧٥ املدينة
وهي املشهورة املعدنية القوقاز حمامات وإىل روسيلو شمال إىل القطارات تسافر
ومنها وكيزلوفودسك وإيسانتوك — فالديقافقاز من ساعات بعد عىل بياتيجورسك
وهذه وجيلزنوفودسك. — بكثرة الروسيا يف ُب يُْرشَ الذي املعدني نارزان ماء يَْخرج
معدات من يشء ينقصها وال االستعداد غاية يف وكلها بعضها، من متقاربة الحمامات
ُمْعتََربة هناك والفنادق املعدنية، أوروبا حمامات من غريها يف املوجودة والنظافة الراحة

ا. جدٍّ غالية فيها السكن أُْجرة أن غري
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املقيمة والجهة القابارطاي، اسمها الجراكسة من قبيلة تَْسُكن تريسكي والية ويف
والية يَْت وُسمِّ الحديدية. السكة يف ساعات ِستَّ فالديقافقاز عن تَبُْعد القبيلة هذه بها
بك) (غازي قازبق جبال من يَنْبُع نَْهر وهو ترييك، نَْهر إىل نسبة االسم بهذا تريسكي

الخزر. بحر يف ويَُصبُّ القوقاز، جبال سلسلة يف
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الرابع الفصل

الرشكسوالداغستان بالد يف

إخواننا قبائل معظم مقر وهي قوبانسكي، والية فالديقافقاز من ساعات ثالث بُْعد عىل
وحكوص، وشابسغ وكمكوه وبجدوغ وحاتوقاي أبزاخ هي القبائل وتلك الجراكسة،
جبال من يَنْبُع نهر وهو قوبان، نهر إىل نسبة االسم بهذا قوبانسكي والية يَْت وُسمِّ
الشمالية البزر جبال سفوح ويف األسود، البحر يف ويَُصبُّ القوقاز جبال سلسلة يف البزر
من شيشانيس قبيلة أيًضا الجركس قبائل ومن الجركسية، جاي قره قبائل تسكن

أباظا. بالد عىل الكالم عند ذكرناها التي القبائل تَنَْس وال الجبال، سكان
جميًعا القوقاز أهل لكن نْفس، ألف ٥٠٠ عن يزيدون ال كانوا وإن والجراكسة
والروسيا والفروسية. والرماية والجسارة الشجاعة من به امتازوا ِلَما بَأْسهم يَْخَشون

االحرتام. مزيد وتحرتمهم حساب كل لهم تحسب نفسها
عىل وعرش العربة يف منها ست ساعة، ١٦ شامل الشيخ بلد كمرة إىل تريسكي ومن
وحقيقة الداغستان، يف اللزجني قبيلة من هو الذكر الخالد الرجل وهذا الفرس، ظهر
الناس نجاري ونحن بشامل، ومغاربها األرض مشارق يف اشتهر ولكنه «شمويل» اسمه

املشهور. االسم بهذا دائًما يه ونَُسمِّ ذلك يف
الذي وهو وإداريٍّا، دينيٍّا رجًال كان بل فقط؛ حربيٍّا رجًال شامل الشيخ يكن لم
سنة ٤٥ الروسيا حارب وقد القوقاز، يف الرشعية املحاكم وأنشأ القوقازية الجامعة ن كوَّ
خيانة ولوال بنفسه، ُمْستَِقالٍّ سنة و٣٢ غريه راية تحت سنة ١٣ منها التحقيق، عىل
أبًدا، ه أَْرسِ من وَسْطَوتِها وَصْوَلِتها وُقوَّتِها َحْولِها بكل الروسيا تََمكَّنَت َلَما مراد حاجي

املمات. إىل يحاربها ولظل
عىل بأرجله داس الذي تحسني َحَسن أو القوقاز، يهوذا إذَْن هو مراد فحاجي
األمة، بحقوق — رضر وأي — وأرض والذمة الرشف واجبات وخالف الوطن عهود
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وغد من له فيا طعان، وال حرب ما غري من باردة غنيمة اليونان إىل سالنيك َسلََّم حيث
ال أنه — ة جمَّ والعجاِئُب — العجائب ومن جبان. حقري ونذل لئيم دنيء وسافل ذميم
إربًا إربًا يَُقطَّع ثم والعام، الخاص وجهه عىل ويَبُْصْق باألقدام يُوَطأ ولم لآلن، حيٍّا يزال
رحمة وال شفقة أدنى بال به ويُْلَقى الغاز جسمه عىل ويَُصبُّ استثنائية) بصفة (ولو
أال األثمان، بأبخس للغري ويبيعونها األوطان يخونون ملن عربة يكون حتى النريان، إىل

مسلمني. أو نصارى أو كانوا يهوًدا وامليتني، منهم األحياء الخائنني عىل هللا لعنة
بمدينة محالٍّ إلقامته َصْت َخصَّ روسيا قبضة يف أسريًا شامل الشيخ وقع ا وَلمَّ
هناك أقام وقد موسكو، من كيلومرت ٤٠٠ بُْعد عىل وهي أوكا، نْهر عىل الواقعة كالوجا
الحجازية، األقطار إىل بالسفر القيرصية الحكومة له َصْت َرخَّ أن إىل ُمَكرًَّما ُمَعظًَّما
إىل له، مقرٍّا املنورة املدينة اختار ثم النبوية، الرشيفة الروضة وزار الحرام البيت فَحجَّ
ورفعه ومثواه، ُمتََقلَّبَه الجنة وَجَعَل وأرضاه عنه هللا ريض األعىل، الرفيق إىل انتقل أن
وحسن والصالحني، والشهداء والصديقني النبيني من عليهم هللا أنعم الذين مع ِعلِّيِّني إىل

رفيًقا. أولئك
األبطال دولة انقرضت الجزائريل، القادر عبد األمري وزميله شامل الشيخ وبموت
ثم روسيا مدارس يف تََربَّى وقد شافع؛ محمد وهم: أوالد ثالثة َخلََّف وَقْد اإلسالم، يف
وقد جنرال، رتبة إىل َوَصَل أن إىل فيه ى يََرتَقَّ زال وما الرويس، الجيش سلك يف انْتََظَم
وقد باشا محمد وغازي جاي، قره بوالية الجراكسة أرض يف وُدِفَن سنني ثََالث من تُُويفِّ

اآلن. بها مقيم وهو كامل ومحمد املنورة، املدينة يف اآلخر هو مات
قرب وأمام النبي َعمِّ العباس قرب بجوار املنورة باملدينة يوجد شامل الشيخ وَقْرب
املؤيد إدارة إىل وشيخوخته وكهولته شبيبته يف بصورته بََعثْنَا وقد َحَجر، ابن اإلمام

يشاء. من بها ويَتََربَّك هناك ِلرَيَاها األغر
الفاضلة واألخالق الصفات من ولهم نَْفس، ألف ٨٠٠ بنحو يَُقدَّرون والداغستان
والكماالت الفضائل روح وبث وتثقيفهم تهذيبهم يف والفضل الجراكسة، إلخوانهم ما
علماء من رجل إىل يرجع والتقوى والصالح االستقامة من عليه هم وما نفوسهم يف
البيضاء األيادي من وحديثًا قديًما لبخارى وكم سليمان، بن محمد الشيخ اسمه بخارى
الدعوة صاحب منصور الشيخ نَبََغ الجليل الشيخ هذا وعىل واملسلمني، اإلسالم خدمة يف

شامل. الشيخ تالميذه ومن الروسيا، ضد الجهاد إىل
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أمًما أن التاريخ يف يُْعَلم ولم القوقاز، أمم أقدم من واألباظا واللزجني والجراكسة
املسيح قبل واستوطنوها الوسطى آسيا من إليها نزحوا فلقد البالد، هذه َسَكنَْت قبلهم
يف ألنهم اإلسالم؛ بهم فاْعتَزَّ جميًعا أسلموا للميالد الثامن القرن ويف سنة، آالف بثالثة
جاءوا ملا ولكنهم تقريبًا واحد أصل إىل يرجعون وكلهم بها، يُْستََهاُن ال قوة الواقع
تقرأ ال جميًعا ولغتهم الكالمية، لهجاتهم فاْختََلَفْت مختلفة جهات يف تفرقوا القوقاز
هي وحروفها بها، خاصة وكتابة قراءة لها لغتهم فإن الداغستان، عدا (ما تكتب وال
كل تَْحت وكاف الم حرَفا الحروف هذه ِضْمن ِمْن ولكن العربية، الهجاء حروف نفس
بل غريها، وال الرشقية اللغات من لغة أية تُْشِبه ال اللغة وهذه نقط، ثالث منهما واحد
عديدة مطابع ُسوا أَسَّ األخري العهد ويف كثرية. عربية كلمات وفيها بذاتها قائمة لغة هي
العربية باللغة ومجالت ُكتُب فيها تُْطبَع الداغستان، والية مركز شورا تيمورخان يف
والسني والخاء الحاء فيها: الحروف مخارج أظهر ومن الداغستانية)، وباللغة الفصحى
وعلماؤهم العربية، باللغة تكتب وصكوكهم معامالتهم وكل والغني، والقاف والشني
فإن ذلك عىل وزيادة دينهم، لغة ألنها وكتابة؛ قراءة اللغة هذه يعرفون وأئمتهم
أنواعها اختالف عىل القبائل هذه وكل ويتكلمون، بالعربي ويكتبون يقرأون الداغستان
ويف شوخا، عندهم اسمها جبة عن عبارة وهو جركسكا، يسمى واحًدا لبًسا تلبس
وأصبحت فيها، الرصاص لوضع األصل يف معدة كانت كازيري تسمى أصابع صدرها
اسمه بطونهم عىل يتدىل وخنجر القديمة، التقاليد عىل واملحافظة الزينة ملجرد اآلن
وقد مرصع، غري أو الكريمة بالحجارة مرصًعا الذهب من جفريه يكون وقد كنجال،
اسمه الرأس عىل يوضع وقلبق الشخص، مقدرة حسب عىل غريها أو الفضة من يكون
عباءة شكل عىل األسود الفرو من برداء الكسوة هذه فوق يرتدون الربد ويف باباخ،

فوركا. اسمه
الُجبَّة وتسمى اللبس، هذا الغالب عىل يلبسون ومسلمني نصارى الكورج وكذلك
القماش من لفافة عليها ويَلُفُّ رأسه عىل الباباخ يضع ال من ومنهم آرخالوخ، عندهم
قماش بقطعة رأسه يغطي من ومنهم الظهر، َخْلف َعَزبَة منها وتتدىل باباناقي، ى تَُسمَّ
وطرفاها القطعة َكَلْون لونه ِزر لها قلنسوة عن عبارة وهي باشالقي، اسمها مصنوعة

الفخذين. إىل الجانبني عىل يمتدان
ولَُغتُُهْم امليالد، بَْعد الرابع القرن وأوائل الثالث القرن أواخر يف وا تَنَرصَّ والكورج
نَِسيٌج وحروفها املسيح قبل الرابع القرن يف ُوِجَدْت الكورجية والكتابة وتَْكتُب، تَْقَرأ
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أهمهم شعراء جملة الكورج من َخَرَج وقد األخرى، الحروف من َغرْيَها تُْشِبه فال َوْحَده
أعظم وِمْن الثالث القرن أواخر يف عائًشا وكان الكبري، الكورجي الشاعر روستافليل

الفهد. ِجْلد اسمها قصيدة شعره
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القوقاز

يف أحدهما القوقاز جبال بسلسلة بعضهما عن منفصلني قسمني إىل القوقاز ينقسم
والسوانية واللزجينية واملنجريلية الكورجية هي القوقاز ولغات آسيا، يف واآلخر أوروبا
وعدد والفارسية، والرتكية واألرمنية الروسية اللغة أيًضا وفيه الشيشانيس، ولغة
(نحو روبل مليون ٦٧ القوقاز وميزانية لهجة، ثالثني نحو يَبْلُغ فيه الكالمية اللهجات
فيها َفَلُهْم الصياغة، وكذلك األرمن ِبيَِد القوقاز يف التجارة ومعظم جنيه)، ماليني سبعة
أيديهم، ُصنْع من هناك املرصعة والسيوف الخناجر جفار جميع إنَّ حتى املعىل، القدح
الجيش يف إخوانهم مثل العسكرية الكاسكيت يحملون ال روسيا رعايا العجم وضباط
َضة، ُمَفضَّ أو بَة ُمذَهَّ فارس شارة عليه مرسوًما العجمي القلبق يَْلبَُسون بل الرويس،
الشمس ُقْرص ظهره وعىل اليمنى، بيده سيًفا شاهًرا أسد عن عبارة يخفى ال كما وهي

الرويس. التاج الشارة هذه وفوق الوضاءة، بأشعته
إىل الرتمومرت يَنِْزل وقد شديًدا، يكون الشتاء زمن يف القوقاز يف الربد أن وَعِلْمُت
وخمسة الجهات، بعض يف متوالية أيام ستة املطر يََقُع وقد الصفر، تحت أربعة درجة

األخرى. الجهات يف ونهاًرا ليًال يوًما عرش
التاسع القرن يف الوسطى آسيا وجميع القوقاز عىل روسيا ُسْلطة امتداد وكان

روسيا. سيادة تحت استقاللها عىل ُمَحاِفَظة تََزْل لم بخارى ولكن عرش،
يَبْلُغ القوقاز سكان وعدد امللك. نائب أي الهند حاكم َكَلَقِب َلَقبُُه القوقاز وحاكم
ألف و٢٠٠ الكرج، من ومليونان مسلمون، ماليني ثالثة منهم ماليني سبعة نَْحو
ويف أورثوذكس، األكثرية ولكن وكاثوليك أورثوذكس نصارى والكورج وهم منجرليان
القوقاز يف ونصف مليون منهم ماليني ٤ الدنيا يف واألرمن مسلم، ألف ٤٠ الكرج
السوانت اسمها السكان من طائفة وهناك العجم. يف مليون ونصف تركيا يف واثنان
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الغنم بجلود لآلن ليكتسون إنهم حتى الفطرة عىل يزالون ال وهم َعَدُدها، معلوم َغرْي
يهودي. ألف ٣٠٠ أيًضا القوقاز سكان ومن القوقاز، أهل أفقر وهم أورثوذكس، وكلهم
كما الكورج لغة بخالف تُْكتَُب وال تُْقَرأ ال لَُغتَُهم أنَّ إال كورجا كانوا وإن واملنجرليان

اآلخر. لغة يَْفَهُم ال تكلم إذا منهم وكل قلنا،
والثانية العثمانية، التخوم عىل قارص يف إحداهما عسكريتان؛ فرقتان القوقاز ويف

عسكري. ألف ٧٠ نحو من تتألف منهما فرقة وكل تفليس، يف
بلديٍّا، وطبًال مزماًرا خريية ليلة يف العمومية الجنائن إحدى يف القوقاز يف وَسِمْعُت
نغمات وبني مزمارهم نغمات بني شتان ولكن العجم، من والطبالني الزمارين كل وكان
األهلية. ومقوماتها مشخصاتها وكل البلدي وَطبْلها ِمْزَمارها ِمْرصُ ُعِدَمْت فال مزمارنا،
السكة يف َساَفْرُت تفليس وِمْن باألوتومبيل، تفليس إىل َرَجْعُت فالديقافقاز ومن
وكانت الَخْزر، بَْحر عىل واقعة مدينة وهي ساعة، ١٤ بَْعد فوصْلتَُها باكو إىل الحديدية
وشوارعها الحديث، الطراز عىل مبنية وكلها روسيا، ِمْلك اآلن ولكنها للعجم تابعة
والسبب تفليس، حر من أشد وَحرُّها رديء وهواؤها الكهربائي، النور وفيها منتظمة

منها. ساعة نصف بعد عىل النفط آبار وجود ذلك يف
النضار، البلد أهل عىل وتَِفيض الثروة ينابيع منها تَنَْفِجر كانت وإن اآلبار وهذه
هذا وعىل البحر، شاطئ عىل املدينة أن ولو يَُطاق، ال الصيف يف الطقس َجَعَلت أنها إال
بعد ِمْن الناس يَْقِصده البولفار، ونه يَُسمُّ باألسفلت ُكلُّه عريض طويل رصيف الشاطئ
بالنور يضاء وُكلُّه العسكرية املوسيقى تَْصدح وفيه ليًال، الزحام فيه ويَْشتَدُّ العرص

البلدية. جنينة منه وبالقرب الكهربائي،
البعيدة الضواحي ويف فيها املوجودة واآلبار البرتول مملكة عاصمة باكو وتَُعدُّ
يباع الذي الجاز نصف من أكثر يخرج ومنها برئ، مائة تَبْلُغ فرستا عرش بتسعة عنها

أوروبا. فندق أشهرها فنادق جملة باكو ويف كلها. الدنيا أسواق يف
تََهدََّم قد ولكنه زوراسرت، اسمه النريان لعبادة قديم هيكل باكو بأرباض وكان
والغربان. البوم فيها تَنِْعق بالية أطالل سوى يَبَْق ولم الجدران، منه َعْت وتََصدَّ اآلن

٦٠ وثروته يوف، ناجي موىس منهم: املاليني أصحاب املسلمني من كثري باكو ويف
مليونًا، ٥٠ يوف تقي العابدين زين والحاج مات، وقد جنيه) ماليني (ستة روبل مليون

مليونًا. ٢٥ ومختاروف مليونًا، ٣٠ داداشوف عيل والشيخ رشحه، يوف عيل ومرزا
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اسمه، كتابة سوى لآلن يَْعِرف ال وهو «شياًال»، أَْمِره أول يف يوف تقي وكان
تَُعدُّ ال َقْومه عىل ومآثره وفاوريقات، وبنوكة البحر يف وابورات وله سنة، ٧٢ وعمره
غري وله والبنات، البنني لتعليم املدارس وأنشأ املستشفيات لهم أقام َفَكْم تُْحَىص، وال
كان أن وبعد واملنتديات، املحافل بذكره وعطر اسمه َخلَّد ما الخريية األعمال من ذلك
وصار الجنيهات، من ماليني خمسة صاحب اآلن أصبح الدنيا حطام من شيئًا يملك ال

واملجتمعات: املجالس يف ويتصدر ويعقد ويَُحلُّ وينهى يأمر

أح��ك��ام��ه س��ادات��ه ع��ل��ى نَ��ُف��ذَت ال��ش��را ع��ب��د الح��ظ��ت ال��ع��ن��اي��ة وإذا

٤٠ ومانتاشيف مليونًا، ٨٠ ثروته كوكوساف منهم؛ األرمن من أغنياء باكو ويف
مات. وقد باطوم يف البرتول معامل صاحب وهو مليونًا،

و١٥ أرمني ألف و٥٠ مسلم ألف ١٠٠ منهم نفس، ألف ٢٠٠ باكو سكان وعدد
أخرى. أجناس من والباقي يهودي، ألف و١٥ كورجي ألف
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بطرسربج ويف التاتار بالد يف

وست الخزر بحر يف منها ساعة ٤٨ ساعة، ٦٢ واملسافة أسرتاخان، إىل باكو من سافرت
من ألمة نسبة الخزر بحر سمي وإنما البحر، هذا يف الفولجا نهر مصب من ساعات
من كيلومرتًا ١٢٥٠ عن عبارة ومسطحه الخزر، ى تَُسمَّ شواطئه عىل قاطنة الرتك أمم
عدا ما الروسيا ِمْلك وكله ٤٦ إىل كيلو ٢٨٠ من يختلف وَعْرُضه الجنوب، إىل الشمال
ثالثة السنة يف معظمه د يَتََجمَّ منه الشمايل والقسم العجم. ِمْلك فإنه الجنوبي ساحله
هائًجا فيكون الخريف يف وأما هادئًا، البحر هذا يكون الصيف ويف أشهر، أربعة أو
كبرية، وأسماًكا الفقمة يصطادون وبه روسيا، يف الثروة موارد أهم من يَُعدُّ وهو ا، جدٍّ
بحر مواني أهم ومن األسود، البحر جمال وال األبيض البحر جمال من يشء فيه وليس
الفولجا نهر مصب عىل وتوجد وفودسك، وألكسندر فودسك كراستو باكو خالف الخزر
أهمها مًعا، النهر ويف فيه بواخرها تمخر بحرية رشكات جملة وبه برتوفسك مدينة فيه
أن يمكن فولجسكي اسمها أخرى رشكة النهر ويف مريكوري، وقافقاز سامولوث رشكة

الرشكتني. هاتني بجنب تُذَْكر
وهذه الحديدية، السكة يف ثم كراستوفودسك، إىل باكو من يكون بخارى وطريق
إسالمية. بالد وكلها وأوفا، وسامارا وأورانبورغ وطاشقند وسمرقند َمْرو عىل تَُمرُّ السكة
طاشقند إىل كراستوفودسك من واملسافة التتار، من األخرية بالد الثالث سكان ومعظم

القطار. يف بلياليها أيام ثالثة
ومنها الخزر» بحر «عىل وانزيل باكو إيران عاصمة طهران إىل طريق وأحسن
الطريق هذا ومسافة فطهران، فقزوين رشت إىل العربة يف ثم بازار، بري إىل ترعة يف
باكو-جولفا-طوريس- وهو أطول ولكنه آخر طريق وهناك باكو. من أيام ثالثة

قزوين-طهران.
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السنة يف منها ليصدر إنه حتى األهمية، غاية يف تجارية فمدينة أسرتاخان أما
يساوي رويس معيار (البود روبل مليون ١٠٠ ثمنها يبلغ البضاعة من بود مليون
كيلو ١٦ عن عبارة البود فيكون جرام، ٤١٠ يساوي رويس رطل والفونت فونت، ٤

جرام). و٤٠٠
واألسماك، الغنم وجلود والفواكه الفحم وكذلك أسرتاخان، يف رائجة البرتول وسوق

(هارنج). فسيخة مليون ١٥٠ السنة يف يصدر األخري النوع هذا ومن
ال ميناها يف املراكب يف يشتغلون الذين العمال وعدد جوامع، عرشة أسرتاخان ويف
والباقي التتار من ألًفا ٣٠ منهم نفس ألف ١٥٠ سكانها وعدد ألًفا، خمسني عن يقل

عمومية. وجنينة والرتامواي الكهربائي النور وفيها روس.
الكبري. موسكو نزل طعاًما وأشهاها أسرتاخان فنادق أعظم ومن

فمرت سامولوث، بواخر من جميلة باخرة عىل الڤولجا يف ساَفْرُت أسرتاخان ومن
منها أهمها: يف َوَوَقَفْت املنظر، جميلة بالسكان آهلة عامرة بالد جملة عىل الباخرة
موسكو، إىل خط حديدية؛ خطوط ثالثة وفيها نفس، ألف ١٠٠ سكانها وعدد سامارَّا
وهي قازان ومنها نفس، ألف ٢٠٠ سكانها وعدد سارَّاتوف ومنها سيبرييا، إىل وخط
مع مرتبطة املدينة وهذه قازانكا، له يقال منه فرع عىل بل الڤولجا، نهر عىل ليست
النصف نفس ألف ١٦٠ سكانها وعدد التتار مراكز أهم وتُْعتََرب حديدي، بخط موسكو
سنني، عرش عهد من حصلت املسلمني بني فيها العلمية والنهضة تتار. والنصف روس
ومطبعة مسلًما، ١٥٠ نحو اليوم يف عليها يرتدد وكتبخانة زاهرة، إسالمية مدارس وبها
من نسخة ألف ٢٠٠ سنويٍّا يُْطبع وبها روسيا، يف إسالمية مطبعة أكرب وهي كاديموي

جامًعا. ١٧ قازان ويف القرآن.
واالستقامة االقتصاد يف شهرة ولهم والشجاعة، الشهامة غاية يف قوم والتتار
والحركة والكتابة القراءة يعرفون وأكثرهم بارعون، وُزرَّاع ماهرون تجار وهم والقناعة،
التقدم، غاية يف وأوفا وأورانبورغ وقازان وأسرتاخان رساي باغجة يف بينهم العلمية
بعض نسائهن ومن والبنات، للبنني ومدارس علمية ومجتمعات مخصوصة جرائد ولهم
التتار إسالم شيخ ومركز مليونني، نحو الڤولجا أرايض يف التتار املسلمني وعدد العاملات،
اللغتني بني ما املشابهة من وبينهما الرتكية اللغة َعمِّ ِبنْت هي التتارية واللغة أوفا، يف
أوالد والرتك التتار كذلك عم أوالد واألمريكان اإلنكليز أن وكما واإلسبانية، الطليانية
إنهم حتى العثمانية، بالدولة يتعلق ما بكل زائًدا اهتماًما ون يَْهتَمُّ تراهم ولذلك عم،
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ماليني ستة أوروبا روسية يف التتار املسلمني وعدد ِلُحْزنِها، ويحزنون ِلَفَرِحها ليفرحون
وسعيد. قاسم وبالد وطنبو وسامارَّا وأوفا وأورانبورغ وقازان أسرتاخان يف أكثرهم

قازان يف العلم وَطَلَب روستوف يف ُولَِد هللا، جار موىس التتار علماء أهم ومن
كمنزلة التتار بالد يف ومنزلته سنة، ٣٥ اآلن وعمره ومرص، املنورة واملدينة وبخارى
تآليف جملة وله الدينيني، املصلحني كبار من هناك يعد وهو مرص، يف عبده الشيخ

جليلة. ورسائل
رضا رشيد والشيخ يوسف عيل والشيخ عبده محمد الشيخ عن التتار سألني وقد
وأَثْنَوا الدين، عىل غريتهم ِصْدق لهم وَشَكُروا وجدي، بك وفريد كامل باشا ومصطفى

واملسلمني. لإلسالم الجليلة خدماتهم عىل الجميل الثناء
نوع، وأتقن أجمل من كوبري الڤولجا عىل يَُشاَهد قازان من ساعتني بُْعد وعىل
وهي جورود، نوف نيجني إىل السفينة وصلت أسرتاخان من أيام سبعة سفر وبعد
السوق لها زيارتي َوْقت فيها ُمنَْعِقًدا وكان فولجا، أوكابنهر نهر ملتقى عىل واقعة
خصوًصا روسيا أهل من الكثريون فيه يَْجتَِمع الذي السوق ذلك وهو «يارماركا»، الكبري
يف وينتهي سنة، كل من يوليو ١٥ يف رسميٍّا ويَنَْعِقد التتار، تجار ويَْقِصده الفالحني،
وَعَدد فكالعادة. األكل أما ا، جدٍّ باهظة تكون وقتئذ النوم ُغَرف وأَْجر أغسطس، ١٥

واملدارس. الجوامع بْعض فيها وللتتار نفس ألف ١٠٠ نيجني سكان
أهمها من عامرة كبرية بالد عىل الباخرة َفَمرَّت الڤولجا يف سافرت نيجني ومن
الذي الكوبري مثل الصنع بديع كوبري باراسالوي اسمها بلد ِعنْد ويُوَجد أوسرتاما،
انتهت وهنا روسيا، يف الغالل مدينة ريبنسكي إىل َوَصْلنا يومني سفر وبَْعد قازان، بعد

الڤولجا. يف السياحة
وهو أَنُْهرها، جميع بنَْي األول املقام روسيا يف وله الدنيا، أنهار أكرب من النهر وهذا
٣٠٠٠ منها فرست ٣٤٠٠ وطوله جنوبها، إىل شمالها من ُكلَّها أوروبا روسية ق يَْخَرتِ
١٠٠ نحو وعىل توير، حكومة يف أوستاشكوف اسمها جهة يف ومنبعه للمالحة، صالحة
فريتفع التحاريق، زمن يف املاء منه يرصف فرست ٧٠٠ طوله خزان املنبع من فرست
كبريان؛ نهران يتفرع الڤولجا ومن العظيم. بالنفع املالحة عىل ذلك ويعود النهر منسوب

أوكا. ونهر كاما نهر
ضفتيه وعىل نفس، مليون ٤٠ سكانها َعَدد (والية) حكومة ٢٣ الڤولجا وادي ويف
وآخره بلد، ألف من وأكثر الحكومات، هذه عواصم من عواصم تسع منها مدينة ٣٩
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وبني وبينها حديدي، بخط وبطرسبورغ موسكو مع مرتبطة وهي توير مدينة ِعنْد
وال دهشة، يف يََقُع املدينة هذه عىل القطار مرور عند إليه والناظر ساعات، ثالث موسكو
أسرتاخان بني الوابورات فيه تَْمُخر الذي العظيم الڤولجا نهر نفس هو أنه يَُصدِّق يكاد
وكلما مرص، ترع من ترعة تقريبًا يُْشِبه املنبع جهة أي الجهة هذه يف ألنه وريبنسكي؛
النيل مياه اندفاع يُْشبه تدفًقا ماؤه ق وتََدفَّ اتساعه زاد املصب إىل وَقُرب املنبع عن بَُعد

فيضانه. إبان يف وغزارتها
شجر من عليها بما دالًال تتيه التي النيل كشواطئ ليست عارية الڤولجا وشواطئ
قمعية صغرية بعوامات النهر طول عىل معلمة فيه املاء القليلة والنقط والنخيل. الدوم
وعىل بالكهرباء، أعالها من ليًال تضاء وكلها أحمر، وخط أبيض خط خطني؛ عىل الشكل
وهي معلومة، بمسافات بعض عن بعضها متباعدة الشكل جميلة ملونة عمد ضفتيه
وأما مرتني. النيل َعْرض َقْدر َعْرضه يكون جهات بعض ويف بالكهرباء. تضاء كذلك
الباقية والستة أشهر ستة مدة للمالحة يَْصلح وهو بكثري، النيل ُطول من فأقل ُطولُه

جليًدا. كله ويصري ماؤه يتجمد السنة من
الجزء ويجعلون ُمْحَكًما، ربًطا ببعض بعضها الخشب مراين يربطون الڤولجا ويف
ويُوِقُدونها نهاًرا اإلشارات َفْوَقها ويََضُعون بكثري، الغاطس من أقل منها الظاهر
لها فيكون بخارية بقاطرة ويَْقِطرونها الخشب من ُغَرًفا عليها ويَبْنُون ليًال، باملصابيح
باهظة أجرة دفع من التجار يتخلص الوسيلة وبهذه جميل، منظر النهر يف َسرْيها أثناء
ماء كلون الصيف يف الڤولجا ماء ولون باخرة. يف كله شحنوه لو فيما الخشب عىل

طوبة. شهر يف النيل
بطرسبورغ روس مثل والتهذيب املدنية من درجة يف ليسوا الڤولجا وروس
الكوستليتة ِنْصف إنَّ حتى كبرية، عندهم األكل وِقَطع وأودسا، وكييف وموسكو

مًعا. اثنني لتعذية ليكفي الواحدة

بطرسربج

مدينة وهي ساعة، ١٦ بعد َفَوَصَلتْها بطرسبورغ إىل القطار أََخذَت ريبنسكي ومن
سنة األكرب بطرس َسها أَسَّ وقد والرشاقة، الحسن غاية ويف النيفا تي ِضفَّ عىل كبرية
خليج يف السويد بالد عىل الرويس األسطول أحرزه الذي االنتصار أثر عىل ١٧٠٣
مليون. من أكثر اآلن وهو نفس، ألف ٧٠ حكمه آخر يف سكانها عدد وبََلَغ فنالندا،
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عميًما، واملصاب عظيًما الخطب وكان املدينة، فأَْغَرَق النيفا نَْهر فاض ١٨٢٤ سنة ويف
واتسع السكان عدد فزاد التقدم، يف ذلك بعد أخذت ولكنها سنوات عرش حركتها َفَوَقَفْت
االستقامة غاية يف وشوارعها الحديث الطراز عىل مبنية اآلن وكلها العمران، نطاق
شارع وهو النيفا شارع وأجملها أهمها ومن أمتًا، وال عوًجا فيها ترى فال كاأللف،

الصنع. بديعة الوضع حسنة صناعية تَُرع وبه مداه، الطرف يُْدِرك ال طويل
كخطوط فيها الرتام وخطوط بكثرة، بطرسبورغ يف منترش الكهربائي والنور
وأزهار دافقة ومياه باسقة أشجار ذات ميادين وبها الجسم، يف كالرشايني أو الكف
املسمى به املوجودة الجزر يف أو النيفا شاطئ عىل كان ما منازهها وأجمل ورياحني.
رابعة جزيرة وهناك وكامني، وكرستوفوسكي يالجني ثالثة: وهي أوسرتاما مجموعها

املنازل. سوى يشء فيها ليس ولكن بازل اسمها
بميزان الصفر تحت ٢٥ إىل الشتاء يف تنزل بطرسبورغ يف الحرارة ودرجة
الفصل هذا يف النيفا ونهر ،(٤٠ إىل باهلل والعياذ فتنزل سبرييا يف (أما سانتيجراد
يف به بأس ال بطرسبورغ وهواء بزحافات، وقتئذ عليه املرور ويكون ماؤه، د يَتََجمَّ

فقط. والصيف الربيع
جهة من فسيح وميدان جهة من النيفا ضفة عىل بطرسبورغ يف الشتاء وقرص
إسكندر، عمود اسمه (الجرانيت) املحبب الحجر من عمود امليدان هذا وسط ويف أخرى،
من قرص أي وال يَُحاِكيه الَخَوْرنَق فال البالد، يف مثله يُْخَلق لم العماد رفيع قرص وهو
والرياش الفاخر باألثاث مؤثثة كلها غرفة ١٦٠٠ وفيه يَُداِنيه، أوروبا يف امللوك قصور
أكرب من ماس ِبِقَطع ع ُمَرصَّ صولجان عىل يحتوي وهو اإلمرباطوري، الكنز وبه الثمني،
ع ُمَرصَّ كبري وصليب جنيه، ألف ١٠٠ وثمنه الثانية كاترينة وتاج أوروبا، يف يوجد ما

للغاية. بديعة وطنافس سيڤر خزف من جميلة وأواني بماس
صورة منها مختلفة، بأشكال ُصَور جملة عىل بطرسبورغ يف ُمَصوَّر والقيرص
ويف والحرام، الجربندية ظهره وعىل َعْسَكِريٍّ مالبس البًسا بسيط جندي بصفة تَُمثِّلُه
تسع اآلن عمره (تزاريفتش) العهد وويل البندقية، الشمال كتفه وفوق الزمزمية، خرصه

سنني.
من وأصله إسحق القديس كنيسة أهمها ا، جدٍّ فخيمة كنائس بطرسبورغ ويف
طرز أَْحَسِن عىل األخرية هذه َست أُسِّ وقد القيامة، وكنيسة قازان، وكنيسة دملاسيا،
يف النهلست ِبيَِد َغْدًرا الثاني إسكندر اإلمرباطور فيه ُقِتَل الذي املحل يف هندام وأجمل
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أن للقلم وأنَّى كاملرآة. املصقول األسود الرخام من وقواعدها ،١٨٨١ سنة مارس أول
والنفائس. الطرائف من َحَوتْه وما والجمال، الوصف من حقها بَْعض الكنائس هذه َ يَُويفِّ

الكنائس. عروس بل واإلبداع الحسن آية إنها باإلجمال يَُقاَل أن يمكن ما وغاية
النيفا شاطئ عىل األكرب بطرس َسَها أَسَّ التي بطرس ومار بولس مار قلعة ويف
ابتداء من القيارصة قبور بها الكبريَيْن القديَسنْي هذين باسم كنيسة توجد األيمن
العائلة كبار قبور أيًضا وبها الحايل، اإلمرباطور والد الثالث إسكندر لغاية األكرب بطرس

الرضب. دار وبها يوم كل الظهر مدفع ب يُْرضَ القلعة هذه ويف الحاكمة.
وبه ،٤٢٠ سنة يف السويديني غلب الذي نيفسكي ألكسندر دير بطرسبورغ ويف
كالبانتيون فهي روسيا، يف الرجال ومشاهري الكتاب أعاظم بها املدفون البشارة كنيسة

الوطن.» َشَكَر الرجال «لعظماء بابه: عىل املنقوش باريس يف
والكاثوليك لألرمن كنائس بطرسبورغ يف يوجد الروسية الكنائس هذه عىل وزيادة
نوح. سفينة ربوة عىل وأمامه والحسن، البساطة غاية يف لليهود وكنيس والربوتستانت،
األيرس، النيفا شاطئ عىل بورج كون شارع يف للمسلمني فخيم جامع فيها ويوجد
طرز عىل وهو باالكتتاب، كلها ُجِمَعْت جنيه) ألف (مائة روبل مليون تكاليفه بلغت وقد

مأذنتان. وله الرتكستان جوامع
قال القيرص جاللة زار ملا فإنه املعظم، بخارى أمري إىل عائد بنائه يف والفضل
هنا وهم املسلمني، عدا ما معبد رعاياك من بطرسبورغ يف أمة لكل موالنا يا له:
لهم يَأْذََن أن القيرص لجاللة فهل قليلني، غري العالية األنظار عىل يَْخَفى ال كما
فأظهر الدين، شعائَر كغريهم فيه ويُِقيُمون شملهم، ويَلُمُّ شتاتهم يَْجَمع جامع ببناء
يَذُْكُرها جليلة مأثرة وهي الجامع، ببناء وأََمَر العادل الطلب هذا إىل ارتياحه القيرص
املسلمني، من املخلصون رعاياه الزمان مدى عىل بالشكران الثاني نقوال القيرص لجاللة

الدين. يف إخوانهم كافة املسكونة بقاع يف والثناء املدح يف ُكُهم ويُْرشِ
كما اليد، بخط كبري مصحف وبها املشهورة، إسكندر كتبخانة بطرسبورغ ويف
ثالثون فيها كتبخانة بداخلها التي العلوم وأكاديمية الظريفة الفنون أكاديمية فيها
نباتي ومتحف ثمينة ومداليات نقود ومجموعة اليد بخط كثرية أخرى وكتب مجلد أْلف

أسيوي. ومتحف جيولوجي ومتحف
وآشورية مرصية آثار وبه اإليرميتاج، ومتحف حيواني متحف بطرسبورغ ويف
تحتوي وكتبخانة غرف، ثالث يف ومداليات نقود ومجموعة ورومانية يونانية وتماثيل

وإسبانية. وطليانية فرنساوية ورسوم صور ولوحات مجلد ألف مائة عىل
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تَُحف من كثري عىل ُمْشتَِمل ومتحف الثالث إسكندر متحف بطرسبورغ ويف
آسيا ومتحف الطوبجية ومتحف البيداجوجيا متحف وبها واليابانيني، الصينيني
األقىص والرشق سيبرييا ومتحف القديمة بطرسبورغ ومتحف املوسيقى ومتحف
هائلة حيوانات فيه ما ضمن ومن الطبيعي، التاريخ ومتحف العسكري الطب ومتحف
متحف وفيها ذلك. وغري الثلج يف تعيش التي من وطيور ضخمة وثعابني كبرية وحيتان
الدار يف البحرية نظارة يف بحري ومتحف واملوازين املقاييس ومتحف الصحة قوانني
كتبخانة أيًضا الدار هذه ويف باألمريوتية، املعروفة األكرب بطرس أسسها التي العظيمة

كبرية.
أسسه دومارس، شان اسمه ا جدٍّ فسيح وميدان رصدخاناتان بطرسبورغ ويف

العسكرية. االحتفاالت وعمل األهلية األعياد إلقامة األكرب بطرس
كان ما عىل األكرب بطرس منزل بطرس ومار ماربولس القديس قلعة من وبالقرب

يده. صنع من فيه املوجودة واملفروشات األدوات وأكثر أيامه، يف عليه
الثانية، لكاترينة تمثال وفيها مختلفة، تماثيل ثالثة بطرسبورغ يف األكرب ولبطرس
حديد سكة مؤسس الثالث وإلسكندر أيامه، يف القريم حرب َحَصَلْت الذي األول ولنقوال

العظيمة. سيبرييا
بناية العظيمة املباني ومن الفخامة، غاية يف بطرسبورغ يف الحكومة ودواوين

والدوما. املقدس والسينود الدولة شورى مجلس
برلني يف توفرها وشتاء صيًفا متوفرة بطرسبورغ يف واالنرشاح البسط وأسباب
األكواريوم أشهرها مختلفة ومالٍه نوع كل من تياترات ففيها ولوندرة، وباريس وفيينا
الدب ومطعم أغالها وهو كوبات مطعم منها فاخرة ومطاعم عمومية، وجنائن وكازينو

طلياني. ومطعم فرنساوي ومطعم
النهرية املالحة وتذاكر النوم ة وأَِرسَّ الحديدية السكك تذاكر لبيع محالت وفيها

وريجينا. وفرنسا وإنكلرتا وأستوريا أوروبا فندق منها معتربة وفنادق والبحرية،
العموم عىل وهم التتار، من مسلمون الفنادق هذه مطاعم يف السفرجية وكل
وتأدبًا ونظافة ورسعة مهارة عنهم يَِقلُّون وال فيها، اإلفرنج براعة الخدمة يف بارعون
عن وحارسين اإلفرنكية باملالبس يكونون وظائفهم تأدية أثناء ويف ورشاقة، وخفة

خلًصا. إفرنًجا َلَحِسبْتَُهم عيونهم ضيق ولوال رءوسهم،
برتوهوف بطرسبورغ ضواحي ومن نفس. ألف ١٢ بطرسبورغ يف املسلمني وعدد
شاطئ عىل الصيف قرص هذه ويف الجديدة، وبرتوهوف القديمة برتوهوف قسمان؛ وهي
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قرص من أصغر كان وإن وهو املشهور، الحربي الثغر ذلك كرونستاد، أمام البحر
مفروشة قاعٍة إىل العرش قاعة َفِمْن ورياًشا، ورواء بهجة عنه يقل ال أنه إال الشتاء
القاعة ى وتَُسمَّ األزرق بالحرير أخرى إىل البيضاء، القاعة ى وتَُسمَّ األبيض بالحرير كلها
من جميلة تحف كلها صينية غرفة إىل األكرب بطرس حجرة اسمها حجرة إىل الزرقاء،
قرص أخيه ويف القرص هذا يف الطواف عند اإلنسان معه يَتََخيَّل مما وهكذا الصني، تحف

الجنان. غرف يف يطوف أنه بطرسبورغ يف الشتاء
تروق مختلفة أشكال عىل املاء منها ينفجر وعيون نوافري الجديدة برتوهوف ويف
من َعنْي ولكل فرنسا. يف الشهرية فرساي مياه مثال عىل وهي الخاطر، وتَُرسُّ الناظر
وهناك وهكذا. حواء َعنْي ى تَُسمَّ وأخرى آدم، َعنْي ى تَُسمَّ واحدة فمنها اسم، العيون هذه
رجالها وكل األسبوع، يف مرتني القيرصية املعية موسيقى فيها تَْصَدح ِغنَاء حدائق
بحزام. عليها ويتحزمون البنطلون، فوق حمراء بفرتيكة العمل َوْقَت يَْرتَُدون ضباط

الفرنساوية. باللغة فيه مكتوبة األفرع وُكلُّ الناس عىل يَُوزَّع وبروجرامها
من والتحقق الباسبور عىل االطالع بعد إال القرصين بزيارة يل ْح يَُرصَّ ولم

شخصيتي.
ولكل معينة، أوقات يف والفرجة للزيارة ة ُمَعدَّ أوروبا يف امللوك قصور وكل هذا؛

أربابها. من خالية كانت متى يَُشاِهَدها أن إنسان
كان كما يزال ال اآلخر وهو فيه، يصيف كان منزل الجهة تلك يف األكرب ولبطرس
هذا يَْستَْعِملَُها كان التي واألدوات األثاثات ولجميع القديم، لشكله حافًظا وجوده ُمدَّة

العظيم. القيرص
النسخة وثمن وغريها، فريما النويف منها كبرية جرائد جملة بطرسبورغ ويف
باللغة تُنَْرش جريدة وفيها مرص. يف كما تعريفة قرش أي كوبك؛ ٥ منها الواحدة
املئة بعد الواحدة السنة يف اآلن وهي بطرسبورغ، دوسان جورنال واسمها الفرنساوية

عمرها. من
ومسافته بطرسبورغ-برلني-باريس، أحدهما طريقان باريس إىل بطرسبورغ ومن
٥٣ ومسافته بطرسبورغ-فارسويف-ألكسندروفو-برلني-باريس، والثاني ساعة، ٤٨

ساعة.
يكون أن مايو شهر يف بطرسبورغ يف الليل كاد الروسيا يف األوىل سياحتي ويف
إىل أََويُْت إذا وُكنُْت العربات، يف وال الطرقات يف ال املصابيح فيه تُوَقد فال فجًرا، كله
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الفجر نُوِر اللطيف الهادئ النور بذلك اكتفاء لتنويرها حاجة أجد ال النوم َوْقت غرفتي
منتصف يف ق وتُْرشِ مساء التاسعة الساعة يف تَْغُرب كانت املدة تلك يف والشمس الدائم،

الليل. نصف بعد الرابعة الساعة
اإلكسربيس. يف ساعات عرش موسكو إىل بطرسبورغ ومن
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يسري والرتامواي الكهربائي بالنور مضاءة وكلها الروس عند مقدسة مدينة موسكو
وهي املوسكوف ينسب وإليها موسكوفا بالرويس واسمها آخرها، إىل أولها من فيها
هي رومة أن وكما روسيا، َقْلب يسمونها ولذلك الجسد، من القلب بمثابة الروسيا َقْلب
واللغة األورثوذوكسية الديانة عاصمة هي موسكو كذلك الكاثوليكية، الديانة عاصمة
البالد جميع من غريها يف منها وأَْفَصُح أَْجَمل هي بل نقية، فصيحة موسكو يف الروسية
أَْفَصح وفلورانسا سيينا يف الطليانية واللغة تور يف الفرنساوية اللغة أنَّ كما الروسية،
لدرجة التجارة يف بارعون موسكو وتجار والطليانية، الفرنساوية البالد سائر يف منهما

كلها. روسيا ار تُجَّ عىل فيها يفوقون أنهم
القيارصة بها يتوج التي كرملني كنيسة منها ا جدٍّ فخمة كنائس موسكو ويف
وألكسيس ميخائيلوف مثل القدماء القيارصة قبور وفيها العرش، عىل جلوسهم عند
ونه يَُسمُّ وِعَظِمه لضخامته إنه حتى كبرية زنة ذو قديم ناقوس موسكو ويف وتيودور،
جاللريي اسمه والرسوم َور للصُّ رواق منها مزارات جملة وبها النواقيس، قيرص
هواء إن ويقولون للقيرص، جميل وَقْرصٌ ومالٍه تياترات جملة وفيها تريشيجوف،
كبرية فنادق وفيها منه، َر َرضَ وال جافٌّ أنه إال الشتاء يف بارًدا كان وإن موسكو
وَعَدد الكبري، موسكو ونزل والكونتينانتال والسافواي والناسيونال املرتوبول منها مهمة
الحديدية بالسكة القريم يف سواسطابول إىل ومنها املليون، عن يَنِيف موسكو ُسكَّان

القوقاز. يف تفليس إىل أيام ثالثة ونحو ساعة، ٣٠
ثم وتوىل فعبس هنا، التتار عدد كم بالرتكي فسألته ترتيٍّا رجًال قابلت موسكو ويف
فتح بل يقتنع فلم بنفيس، فعرفته من؟) (أنت كم سن وغلظة بخشونة مني استفهم

تحقيًقا: معي وعمل محًرضا
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أين؟) من (أنت ليسن نره س:
مرص). (من مرصيل ج:

جئت؟) (متى كلدك وقت نه س:
مساء). (البارحة أخشام دون ج:
أنت؟) (أمسلم سن مسلمانمي س:

مسلم). أنا سيدي يا (نعم مسلمان بن أفندم أوت ج:
حقيقة ُكنُْت إْن ليَْعرف يمتحنني أن أراد قليًال ِيفَّ تََفرََّس أْن وبَْعد املحرض، طوي وهنا
ألم شمدي : أََجشٍّ بصوت ولكن وسذاجة بساطة بكل يل فقال مسلم، َغرْي أو مسلًما
هيا — نرشح ألم سورة لنا اقرأ اآلن — باقلم هايدي — قوسنا أو صدرك لك نرشح
وقْلُت َغرْيها، عىل يََقْع ولم السورة هذه عىل اختياره َوَقَع أن عىل هللا فَحِمْدُت ِلنَنُْظر،
من باهلل تََعوَّذُْت ثم وطاعة، سمًعا أي أفندم، بكي وجاوبته: َسْهل الخطب ي ِرسِّ يف
فانرشح ترتيًال، السورة له وَرتَّْلُت الرحيم الرحمن هللا بسم يُْت وَسمَّ الرجيم الشيطان
— ياغجي يل وقال عابًسا، كان أن بعد وجهي يف وبَشَّ وَهشَّ عيلَّ وأَْقبََل الرجل صدر
أن ذلك بَْعد َع أَْرسَ كان وما أشكرك، — عظيم أي نونًا) تنطق (الكاف أوك صاغول
يف املسلمني عدد أن منه وَعِلْمُت مرسوًرا، َف وانَرصَ عَيلَّ َسلََّم ثم َطَلبُْت ما إىل أجابني

نفس. ألف ١٨ موسكو
بني الجامع الخفاق وَعَلِمها روسيا بَفْخر موسكو يف تََعرَّْفُت سنني عرش نحو ومن
الفضل ومعدن الزمان نابغة اإلطالق عىل البرشي الجنس وُمِحب والعمل، العلم فضيَلتَي
عند وقتئذ نازًال وكان الجيش)، يف ضابط (وأْصله تولستوي الكبري الفيلسوف والعرفان
بلده يف لزيارته دعاني وقد إليه، يشء أحبُّ وهي الفالحني مالبس والبًسا مريديه أحد

واْعتَذَْرُت. فَشَكْرُت ياسنايابوليانا
يَْعِرف فإنما محمد»، النبي «حكم كتابه يف ه َحقَّ النبيَّ تولستوي وىفَّ إذا غرابة وال
موته قبل داُرُه وكانت الرماد، كثري مضياف جواد والرجل ذووه، الناس من الفضل
وبَثُّ السالم لواء نْرش مبادئه ومن البالد، سائر من اد الُقصَّ وكعبة العالية الحكمة َمْهِبط
واملساكني الفقراء عىل والعطف الفالحني وُحبُّ األنام، جميع بني واإلخاء املحبة روح
الزهد عيشة وعاش واملعوزين البائسني عىل ثروته معظم ع وزَّ إنه حتى املال، واحتقار
وتبديد اإلنسان بني ويالت تخفيف يف وآن وقت كل يف جهًدا يألو كان وما والتقشف،
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التي العني بنفس الوجود هذا إىل ينظر وكان واألذهان. البصائر وتنوير الجهل ظلمات
قوله: يف املعري العال أبو الخطري العربي والفيلسوف الكبري الشاعر إليه بها ينظر كان

ل��ل��ف��س��اد َم��ِص��ي��ره ب��ك��ون ـ��تَ��رُّ يَ��ْغ��ـ ل��ي��س م��ن ال��ل��ب��ي��ب وال��ل��ب��ي��ب

َلْم السن، يف وتََقدُّمه شيخوخته من وَرْغًما الدنيا، عن وإعراضه ُزْهِده مع ولكنه
أبًدا يََملُّ وال الدوام عىل يَْعمل كان بل والكسل، البطالة إىل َقطُّ يَْجنَح وَلْم تُه ِهمَّ تَُمْت
الصينيني عند كونفسيوس كمنزلة الروس عند تولستوي فمنزلة وبالجملة العمل، من
له ُفِتَح باب أيَّ َطَرَق إذا حياته يف كان حتى العبادة من يَْقُرب ُحبٍّا يُِحبُّونه والروس؛

ترحاب. بكل وُقوِبَل الحال، يف
عىل جميلة مدينة وكييف الكوريسكي. يف ساعة ٢٢ كييف إىل موسكو ومن
النظافة، غاية ويف واسعة وشوارعها الكهربائي، والنور الرتامواي وفيها الدنييرب، نهر
لوكاندات كييف ويف القديسني، من جماعة جثمان وبها أجمل، والديورة جميلة وكنائسها
منهم نفس ألف ٦٠٠ سكانها وعدد وغريهما، والكونتينانتال السافواي منها عظيمة

مسلم. ٢٠٠٠
ق ويَْخَرتِ فرست، ٢٠٠٥ وطوله سمولنسك حكومة يف منبعه كبري نهر والدنييرب

للمالحة. صالًحا كله وليس األسود البحر يف ويصب حكومات، تسع
ومعظم وفيلنا، البلطيق أسطول وفيها ريفال، ُزْرُت الروسيا يف األوىل سياحتي ويف
شاطئ عىل وهي فنلندا عاصمة وهلزنجفورس أملان، سكانها وأكثر وريجا يهود أهلها
غاية يف لطيفة بالد وكلها فيها، اليهود أكثر وما بولونيا عاصمة وفارسويف البحر،

والعمران. التقدم
يقطع قطار اآلن ويوجد الحديد، بسكة ساعات ١٠ نحو أودسا إىل كييف ومن

ساعة. ٣٢ يف أودسا إىل بطرسبورغ من املسافة
ومن ١٣٥م، الدردنيل إىل األستانة ومن ميًال، ٣٤٤ األستانة إىل أودسا ومن
إسكندرية إىل برييه ومن ونصف، ٢١١م برييه إىل أزمري ومن ١٤٢م أزمري إىل الدردنيل

٥٣٩م.
العمومية. وشئونها روسيا تاريخ عىل ُكَليْمات بعض إال يَبَْق ولم السياحة ت تمَّ
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روسيا عن ومعلومات أخبار

الجديدة) (املدينة جورود نوف عواصمها وأول سنة، ١٠٥٠ الوجود يف اآلن لها فالروسيا
كييف، عاصمة وثاني بطرسبورغ، من كيلومرتًا ١٥٠ بُْعد عىل وهي دملي، بحرية عىل
وعائلة روريك عائلة عائلتان؛ الروسيا حكم وقد بطرسبورغ، والرابعة موسكو، والثالثة
ل وأوَّ موسكو، عىل بطريًقا كان هذا ورومانوف اآلن، الحاكمة العائلة وهي رومانوف
ثم تيودور ثم الكسيس وتاله ميخائيلوف، القيرص يَّته ذُرِّ ِمن امُلْلك أريكة تََوىلَّ من

إمرباطور. ِبَلَقب َب لُقِّ َمْن ل أوَّ وهو األكرب، بطرس
ذلك يف الروس من والسعيد سنة، ٢٥٠ املسلمون التتار أيًضا الروسيا َحَكَم وقد

التتار. أمراء من أمري إىل ِبنْتَه ج يَُزوِّ كان من العهد
الغراندوق الفرصة هذه انتهز الشقاق، عقارب بينهم وَدبَّْت التتار كلمة اْختََلَفْت وملا
بالدهم إىل وأرجعهم الروسيا أرض عن أجالهم حتى وقاتلهم سكوي، دون ديمرتي
حنا) (أي إيوان القيرص استوىل ١٥٥٢ سنة ويف ،١٣٨٠ سنة يف ذلك وكان األصلية،
ذلك ومن أسرتاخان، أََخذَ بسنتني وبَْعدها التتار، عاصمة قازان عىل باملهول امللقب
فانظر وُحكَّاَمها، َساَدتَها كانوا أن بَْعد الروسيا ُحْكم تَْحَت التتار أَْصبََح اآلن إىل الوقت

الزمان: تقلبات إىل صاِح يا

نُ��س��رُّ وي��وًم��ا نُ��س��اءُ وي��وًم��ا ع��ل��ي��ن��ا وي��وم ل��ن��ا ف��ي��وم

قسس يد عىل للميالد العارش القرن يف روسيا يف النرصانية الديانة َدَخَلت وقد
اللغة من القريبة البلغارية اللغة إىل اإلنجيل ترجموا القسطنطينية، قسس من أروام
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روسيا. يف املسيحية الديانة انتشار عىل العوامل أقوى من الرتجمة هذه وكانت الروسية،
وكان القسطنطينية، يف تنصريها تَمَّ وقد أولغا الغراندوقة الروس من تَنَرصَّ َمْن ل وأوَّ
وهو فالديمري حفيدها َ تَنَرصَّ وبعدها بورفريوجينيت، قوسطنطني اإلمرباطور عرابها
القديسني، كبار من الروس ه َعدَّ حتى كلها؛ روسيا يف النرصانية الديانة نََرشَ الذي

األولني. والرسل الحواريني منزلة وأنزلوه
ا، عدٍّ املليون يبلغون والقسس كنيسة، ألف ٥٠٠ عن اآلن تقل ال روسيا وكنائس
ومن الشعب، قلوب عىل وسطوة ونفوذ مهيب َمنْظر ولهم ا جدٍّ الِبنْية أقوياء وكلهم
ِبْطريق أمرها أول يف لروسيا وكان ظهورهم، وراء شعورهم يُْرُخون أنهم عاداتهم
البطريق أن رأى ملا األكرب بطرس ولكن الدين، رجال جميع عىل العظمى الرئاسة له
أََمَر وإنهاضها، البالد ِم تََقدُّ سبيل يف َعثَْرة َحَجَر يِقُف ودائًما اإلصالح يف له معارض
قبضة يف الدنيوية والسلطة الدينية السلطة صارت اآلن إىل َوْقِتها وِمْن وظيفته، بإلغاء

البالد. يف بَْعَدها قائمة للبطارقة تَُقْم ولم العظام، روسيا قيارصة
عىل هو ما ومنها ب، امُلذَهَّ الربونز من روسيا يف الكربى الكنائس قباب وأَْغَلب
ظهر عىل رضوى جبل من أرسخ روسيا يف األورثوذكيس والدين الطيارة، القباب شكل
يف املصالح، يف الدواوين، يف الطرقات، يف منها مكان كل يف لرتى إنك حتى األرض،
للمسيح أيقونات القطارات، يف املطاعم، يف النوم، غرف يف اللوكاندات، يف البواخر،
أمام أحد َمرَّ وكلما بالنهار. وال بالليل ال األنوار حولها من تنقطع ال والرسل، والعذراء
غالبًا الحال (وكذلك وتكريًما تعظيًما صدره إىل وجهه عىل بيده الصليب َرَسَم كنيسة
هو ما الكنائس ومن النعمة)، عىل الشكر باب من منه الفراغ وبعد األكل يف االبتداء عند
والصالة الناس. عىل شهداء ليكونوا القديسني صورة الخارج من جدرانها عىل مرسوم

دينية. تراتيل بعض تَتََخلَّلها قد ولكنها أرغن بال الروس عند
يف ليحار العقل إن أفخمها. وما وكييف وموسكو بطرسبورغ كنائس أجمل وما
الثمينة، والذخائر النفائس من الداخل يف عليه اْشتََمَلْت وما ومحاسنها بدائعها وصف
الشوك إكليل محل ترى بطرسبورغ يف قازان كنيسة ويف إسحق القديس كنيسة ففي
أناملها ويف مرسومة العذراء وترى الصنع، بديع ماس من إكليًال املسيح رأس عىل

والجواهر. الدر قالئد جيدها ويف الغالية الخواتم
من الدين رجال بعض عليه ما وشاهد األرض، إىل املسيح نزل لو الحق وَلَعْمر
الباذخة، القصور من يسكنونه وما والديباج، الخز من به يتَِّشحون وما والنعيم، الرتف
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بالزهد ألكلريوس طغمة موصيًا جديد من الناس يَِعظ وعاَد تأديب مجلس عىل ألحالهم
أيام يف حتى امللبس يف والبساطة واملرشب املأكل يف بالقناعة األقل عىل أو والتقشف،

الدنيا. هذه من َليَْسْت مملكته ألن واألعياد؛ واملواسم اآلحاد
املعهود ُحْلُمه لخانه الباهرة، الحيل من الكريمة صورته عىل َوَضُعوُه ما رأى ولو
ِمْن لهم ليكون واملساكني الفقراء عىل الحال يف َوَوزََّعَها آسًفا، غضبان بيده وانْتََزَعَها
ويموتوا بؤساء يعيشوا ال حتى والفاقة، الفقر مخالب من تنقذهم أموال رءوس ثََمِنها

فقراء. ُولُِدوا أنهم سوى لهم ذنب وال تعساء،
ومدريد ورومة بطرسبورغ كنائس األخص وعىل ِبنَْفِسه الكنائس َفتََّش إذا أما
األعالق من خزائنها تحويه ما عىل وَوَقَف رأسه، مسقط لحم وبيت والقدس ومالطة
أشجان، واستهوته األمر لهاله والآللئ، بالجواهر عة وامُلَرصَّ الخالص الذهب من املصوغة
وسك الكريمة الحجارة ِببَيْع وأشار األخرى، بالذخائر مكتفيًا فوًرا عنها باإلفراج وَألََمَر
األرض، عىل حلقاته املستْحِكَمة الشقاء يَِقلَّ حتى الناس بني لتُتََداَوَل نقود إىل الذهب
الفوضويني، عصابات وتَنَْحل العدميني، َشْمل فيَُشتَِّت العالم هذا يف الفقر وطأة وتَِخفَّ
من جميًعا ويصبحون حظريتها، إىل ويعودون الكنيسة، أمهم أحضان إىل وينضمون

املخلصني. ومحبيها الصادقني أبنائها
باطوم كنيسة مثل القوقاز كنائس بعض يُحيطون ملاذا أدري ال كله هذا وبعد
أو الجركس أو الرتك مع حروبهم يف الروس َغِنَمها التي باملدافع تفليس وكنيسة
َمتَاِحَف تُْجَعل ولم والسالم، املحبة لنرش إال األصل يف تَُكْن لم الكنائس أن مع نحوهم،

الحسام. بحد وَقتِْلِهْم باملدفع ِبهم وَرضْ الناس دماء بسفك الناس ِلتُذَكَِّر
يف أيًضا املتبع وهو العتيق، الجولياني التقويم هو روسيا يف املتبع والتقويم
الروس، مثل أرثوذكس أهلها التي البالد يف أي وبلغاريا األسود والجبل والرصب رومانيا
ويف القسطنطينية نفس يف اآلن إىل العمل عليها الجاري التقاويم ِضْمن ِمْن هو بل
بحريف الفرنساوية باللغة فيها تَنْتَِرشُ التي الجرائد يف له ويَْرُمُزون الرتكية، البالد معظم
التقويم أما رشقيٍّا. حسابًا هنا عندها ونه ويَُسمُّ عتيق) (طرز Vieux Style أي (V. S)
يخفى ال كما فهو القارات من وغريها أوروبا يف والربوتستانت الكاثوليك عند املتبع

الجريجورياني. التقويم
إىل العدد هذا َضَمْمَت فإذا يوًما، عرش ثالثة واإلفرنكي الرويس الشهر بني والفرق
سبتمرب أول ذلك مثال الرويس، التاريخ عندك كان اإلفرنكي الشهر يف يوم أي تاريخ
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الشهر تاريخ من ١٣ عدد اطرح وبالعكس ومرص، أوروبا يف منه ١٤ يوافق روسيا يف
اإلفرنكي. التاريخ عندك يكون الرويس

فال االحتياطي وأما ماليني، ثالثة روسيا يف السالح تحت املوجودة العساكر وعدد
وأقوى. أََشدُّ البحرية فالعساكر أشداء، أقوياء الربية العساكر كان وإن له. حد

قاطع معناها تتارية كلمة (وهي القوازق له يقال نوع الربية العساكر ومن
قوازق واملسلمون الدون قوازق فالنصارى وبوذيون، ومسلمون نصارى وهم الطريق)
جهة املوغول قوازق والبوذيون نصارى، بعضهم وهؤالء وسيبرييا، وأورال الجراكسة
خارقة فروسية ولهم وقوة، شديد بأس أولو بواسل شجعان القوازق وكل بيكال، بحرية
أو خيول ثالثة وسط (واقًفا) لريكب املسلمني خصوًصا منهم الواحد إن حتى للعادة
الخاطف، الربق كرسعة برسعة قيام من كلها بها ويهجم بيديه بأعنتها ويمسك أربعة،
الحاجز يَنُطُّ من ومنهم الراسخ، الطود كأنه يتزلزل وال يتحرك ال مكانه يف ثابت وهو
كأنه الحصان ركض أثناء مراًرا الطريق يف ويركب وينزل واحد بحصان والخندق

الجان. من عفريت
اْعَرتََضُهْم فإذا األعقاب، عىل أبًدا ينكصون وال املوت يهابون ال العموم عىل والقوازق
والفر، الكر يف بارعون خيالة فرسان وكلهم صعدوه، َجبَل أو خاضوه طريقهم يف نهر
نهر وهو الدون، قوازق القوازق أنواع وأشهر (جركسكا)، الجراكسة مالبس ويلبسون
بحر يف ويَُصبُّ روسيا، حكومات من حكومات خمس يف يَُمرُّ فرست ٢٠٠٠ طوله
نوفورشكاسك مدينة مصبه من قليل غري بُْعد وعىل للمالحة، صالًحا كله وليس أزوف،
الروس بلسان ى يَُسمَّ ورئيسهم نفس، ألف ٥٥ سكانها وعدد القوازق، هؤالء عاصمة

أتامان.
عالئم وجوههم عىل تلوح النعماء، أويل من أكثرهم والبحر، الرب يف الجيش وضباط

وفاخرة. جميلة جميًعا ومالبسهم والذكاء، والعلم النجابة
برشابتني، أو بسيط حزام وعليها البنطلون فوق فرتيكة روسيا يف األهلية واملالبس
فوقها يلبس من ومنهم مطرزة، غري أو مطرزة ملونة أو بيضاء الفرتيكة تكون وقد
وكذلك أوروبا يف املستعمل الكاسكيت غري مخصوصة كاسكيت ولألهايل الجاكيتة،
الرويس والشعب (معهلش)، نيتشيفو كلمة غالبًا الروس لسان عىل ويرتدد الطلبة.
أرقى بلغوا فإنهم الخاصة، بخالف والهمجية االنحطاط غاية يف والعامة بسيط ساذج
ميادين يف بعيًدا شوًطا وساروا العرصية، باملعارف عقولهم واستناَرْت التهذيب درجات

والتقدم. الرقي غاية يف الخاصة من واملرأة واملدنية، الحضارة
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الكبرية اللوكاندات أغلب فإن ذلك ومع جوستيتسا، اسمها روسيا يف النوم ولوكاندة
ولوكاندة األوُربَّاوية، البالد يف الحال هو كما الفرنساوية باللغة اسمها عليها مكتوب
تَْختَِلف فهي ا، جدٍّ غالية الفنادق بعض يف النوم وأجرة رستوران. عندهم تسمى األكل

فوق. فما عرشة إىل روبالت ثالث من
تُِضيف بل األجرة بهذه تكتفي ال الفنادق هذه بعض أن الفاحش الغبن ومن
تمتص فهي ذلك، ونحو والفوط املخدات وأكياس الفرش ومالآت الغطاء أجرة عليها

أجنبيٍّا. أو كان روسيٍّا عندها النازل َدَم
والطنبور بلة الطني كورجية، أو أرمنية أو كانت روسية باطوم، فنادق زادت ولقد
تَُقدِّر (للبقشيش) قلًما األقالم مجموع عىل تُِضيف الحساب تقديم عند فإنها نغمة،
الكبرية املطاعم يف الحال يكون املثال هذا وعىل إلزاميٍّا، َدْفَعه وتَْجَعل تراه، كما قيمته

فيها.
ولكن غريها، يف األكل أثمان اعتدال معتدلة وأثمانه ولذيذ َجيِّد روسيا يف واألكل
أو روبل من أََقلَّ الثمن هذا يكون فقد املحدد، الثمن ذات األكلة يف إال يكون ال ذلك
(اال بالطبق األكل كان إذا أما الشخص. يَتَناولها التي األلوان عدد بحسب ونصف روبًال
الصحن ثمن يكون فقد نفسك، إال ذلك بعد تَلُوَمنَّ وال تَبَْخْل وال للبذل فاْستَِعدَّ كارت)

روبلني. أو روبًال الواحد
(الطازة) الغض والبطارخ املكبوس والبطارخ كالرسدين عندهم الطعام ومقدمات
الحرص يفوق يشء املتنوعة، والسالطات واأللوان األشكال املختلفة اململحة واألسماك
وبنْي بينها يَْجَمع أم للشهية الجالبة الحوادق بهذه أيكتفي األكل، أثناء اإلنسان ويحار

األخرى. املآكل من َغرْيها
مع يتناولونها وهم بورش، ويسمونها الكرنب شوربة األهلية أطعمتهم ومن
ولهم بريوجكي، اسمها محشوة غري أو محشوة صغرية فطائر معها ويأكلون الكريمة
شوربة أيًضا األهلية مأكوالتهم ومن يش. اسمها البورش من تَْقُرب أخرى شوربة
إال تُْؤَكل ال األخرية وهذه وأوكروشكا، وسيلنكا أوخا أنواع: ثالثة عىل وهي السمك،

الصغرية. الثلج بقطع ُمَربََّدة
وهي البلد، نفس من كلها تكون تكاد روسيا يف ب تُْرشَ التي املعدنية واملياه
خمر عن الروس من الكثري يستغني وقد ،٢٠ نمرة وإيسانتوك ونارزان بورجوم
القريم كنبيذ الجيد الخمر من بالدهم يف يُْصنَع بما األجنبية الخمور من وغريها فرنسا
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مصانعهم، يف تُْصنَع مخصوصة شامبانية لهم فإن ذلك عن وفضًال بسارابيا، ونبيذ
ناصع أبيض نوعان: وهو «عرقي» ڤودكا اسمه األكل قبل يتعاَطْونَه رشاب أيًضا ولهم
مسدودة زجاجات يف الرايب اللبن يُبَاع الروسية البالد أغلب ويف الُحْمرة. إىل وضارب

ولذيذ. نافع وهو كيفري ونه ويَُسمُّ الجازوزة زجاجات مثل
جميلة ورقة بها ملتصقة كانت إذا إال األجزخانات من تَْخُرج ال روسيا يف واألدوية
اسمه. وعىل بها أََمَر الذي الطبيب تذكرة من األصل ِطبْق صورة عىل تحتوي الشكل،

٣٠٠ من أكثر أي روبل، مليون و٣٠٠ روبل مليارات ثالثة الروسيا وميزانية
٨٠ أي روبل مليون ٨٠٠ وحده منه وَدْخلُها الڤودكا ُمْحتَكرة والحكومة جنيه، مليون
قيرصي أَْمر صدر األرباوية الحرب نشوب لدى ولكنه السنة، يف الجنيهات من مليونًا

كلها. روسيا يف الروحية املرشوبات جميع وبمنع االحتكار، ذلك بإبطال
١٠٠ يبلغ ذلك من وإيرادها الحديدية، السكك نصف من أكثر تملك والحكومة

السنة. يف جنيه ماليني عرشة أي روبل مليون
وحسنة نظيفة الروسية والوابورات الرشكات، فِبيَد روسيا يف الحديد سكك باقي أما
ومقاعدها أوروبا، قطارات من غريها يف املوجودة الراحة معدات كل وفيها اإلدارة،
نَْهبًا األرض تَنَْهب وهي ة، أَِرسَّ إىل بتحويلها للنوم وبالليل للجلوس بالنهار تُْستَعمل
الحديدية فالسكك الروسيا، جهات من جهة منها تخلو أن وَقلَّ َطيٍّا، الِبيد وتطوي
باسم ى يَُسمَّ منها خطوط مجموع وكل عظيًما، امتداًدا وعْرضها البالد طول يف ممتدة
وبخارى وسمرقند طاقشند وخطوط كازيان، ترانسيكو ى تَُسمَّ القوقاز فخطوط خاص،
السكة وهذه ترانسيسيربيان، ى تَُسمَّ سيبرييا وخطوط سبيان، ترانسيكا ى تَُسمَّ ونحوها
من وغريها سيبرييا ق تَْخَرتِ ثم موسكو، عىل وتَُمرُّ بطرسبورغ من اآلن تَبْتَِدئ األخرية
يوًما. عرش خمسة واملسافة األقىص، الرشق يف فالديفوستوك إىل تَِصَل حتى آسيا بالد
حتى والهناء الراحة وسائل كل وفيها يكون ما أَْفَخر ِمْن السكة هذه يف والقطارات

والحمام. الكتبخانة
فهي العظيمة، سيبرييا بسكة غريها عىل وتتباهى رأسها تَْرَفَع أن لروسيا ويحق
الروسية للحكومة تَْشَهد الزمان، معجزات من معجزة بل مفاخرها، من َمْفَخَرة لعمري

امليدان. هذا حلبة يف األقران عىل والسبق العجيب واالقتدار العالية بالهمة
األوىل الدرجة يف كوبك و٦٠ روبًال ٣٣٧ فالديفوستوك إىل بطرسبورغ من واألجرة

جنيًها». ٢٢ «نحو الثانية الدرجة يف كوبك و٤٥ روبًال و٢٠٨ جنيًها»، ٣٤ «نحو
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يوكوهاما إىل وآخر الصني عاصمة بكني إىل حديدي خط يتفرع فالديفوستوك ومن
ببعضها األرض أجزاء ربط يف العالية الهمم تكون هكذا فهكذا اليابانيني، بالد يف

املسافرين. عىل األبعاد وتقريب
عظيمة مزرعة من وما جنيه). ألف ١٠٠) روبل مليون الشهر يف القيرص ومرتب
ِمْلك إنها يل ِقيَل إال عنها وَسأَْلُت روسيا يف طوايف أثناء عليها َمَرْرُت فخيمة عمارة أو
الروسية البالد ِنْصف يَْمِلك التاج هذا أن — إِثْم الظَّنِّ وبَْعُض — َظنَنُْت حتى التاج،
عرش عىل اآلن الجالس الثاني نقوال اإلمرباطور جاللة فإن الواقع ويف خاصة. لنفسه

الوارثني. خري وهو عليها ومن األرض وهلل والسالطني، امللوك أغنى القيارصة
ونحاس وفضة ذهب من ترتكب وهي فيها، زيف وال جيدة كلها روسيا يف العملة
الذهب فمن فيها. قريبًا إدخاله عىل َعوَّلوا ولكنهم نيكل اآلن بها يوجد وال ووَرق،
بخمسة وقطعة كوبك بعرشين وقطعة ونصفه الروبل الفضة ومن ونصفه، الجنيه
بثالثة وقطعة كوبك بخمس قطعة النحاس ومن بخمسة، وقطعة بعرشة وقطعة عرش
وورقة ١٠٠ ذات وورقة روبل ٥٠٠ ذات ورقة الوَرق ومن واحد، وكوبك باثنني وقطعة
روبل ويوجد .٣ ذات وورقة ٥ ذات وورقة ١٠ ذات وورقة ٢٥ ذات وورقة ٥٠ ذات
قيرص أول ميخائيلوف وصورة الحايل القيرص صورة عليه منقوشة الفضة من جديد

وعزيز. نادر ولكنه رومانوف، عائلة من
سانتيما و٦٧ (فرنكني كوبك ١٠٠ والروبل روبالت ١٠ يساوي املوسكويف والجنيه

وكسوًرا. ملليًما يساوي والكوبك ويشء) مرص بعرشة قطعة أو
فإذا عباس، كوبك العرشين ذات والقطعة مانات الروبل ون يَُسمُّ روسيا ومسلموا

عباس. ثالثة الثمن إن لك قال كوبك ٦٠ مثًال ثمنه وكان شيئًا أحدهم من اشرتيت
روبًال عرشين من بأقل الئقة عيشة يعيش أن البالد هذه يف للسائح يمكن وال
الخط مثل خط يف تقل ال التي واالنتقال السفر مصاريف خالف اليوم، يف (جنيهني)
من أي الخط هذا يف والسياحة األوىل. الدرجة يف وبحًرا برٍّا جنيًها ٦٠ عن اتبعناه الذي
من ونصف شهور ثالثة يف إتمامها يمكن األصلية وروسيا والقوقاز القريم إىل سكندرية
بعدها وأما ولطيًفا، هادئًا يكون املدة هذه يف األسود البحر ألن أغسطس؛ آلِخر مايو ١٥
روسيا؛ يف فروع ثالثة ليونيه وللكريدي وهيجانه. اضطرابه لشدة فيه السفر فيَْصُعب
املصارف من البالد ويف بطرسبورغ، يف والثالث موسكو يف والثاني أودسا يف واحد
١٧٩٩ سنة يف ُولِد بوشكني، الروس شعراء أكرب ومن كثري، يشء املنتظمة الروسية
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مرتني نُِفَي وقد بطرسبورغ، من كيلومرتًا ٣٥ بُْعد عىل ميخائيلوفسكي اسمها بلدة يف
من بالقرب مبارزة يف ١٨٣٧ سنة يف وُقِتَل القريم، يف واألخرى هذه بلدته يف إحداهما
جد وكان دانتيس، اسمه بلجيكي ضابط وَقاِتلُه زوجته عىل َغرْيَِته بسبب بطرسبورغ
فيه م تََوسَّ وملا ضابط، رتبة إىل فرقاه األكرب بطرس خدمة يف دخل «عربيٍّا» بوشكني
يرتقى أََخذَ عاد وملا العسكرية، العلوم فيها ِليَتََعلَّم باريس إىل به بعث والذكاء النجابة
وأن بالعرب، تَُفاِخر أن إذَْن فلروسيا جنرال. رتبة إىل وصل أن إىل الرويس الجيش يف

النسب. وِصالت وبينها بيننا القربى عالقات عىل تَُحاِفظ
األخرية املدينة هذه ويف وأودسا، وموسكو بطرسبورغ يف تماثيل اآلن ولبوشكني

.(١٨٢٣ سنة يف بوشكني أقام (هنا بابه عىل نُِقَش منزل
١٨٤١ سنة يف ُولَِد الجيش، يف ضابًطا وكان لريمونتوف، الروسيا شعراء كبار ومن
مبارزة يف اآلخر هو ُقِتَل وفيها الحمامات، مدن إحدى بياتيجورسك يف القوقاز إىل ونُِفَي
عنه معلوًما كان ما النفي وسبب مارتينوف، اسمه رويس ضابط وقاِتلُه ،١٨٤١ سنة
املقامات بعض عىل فيها َطَعَن بوشكني لصديقه ملرثية ونظمه الحرة وأفكاره آرائه من
عليه أَْضَحَك حتى الضباط بأحد املجالس أحد يف َعرََّض أنه القتل وَسبَب العالية.
له، إهانة التعريض نَْفِسه يف ورأى غضبًا، واستشاط ذلك من الضابط فاستاء النساء،
لريمونتوف فأبى املبارزة، وإما الحال، يف االعتذار إما أمرين؛ أحد لريمونتوف من وطلب

بالثاني. وَرِيضَ األول األمر قبول
الربية ضباط بني إال ممنوعة فهي اآلن أما روسيا، يف جائزة وقتئذ املبارزة وكانت

عليها. وموافقتهم بها رؤسائهم ِرَضا ط َرشْ عىل ولكن والبحرية،
كتاب تآليفه ومن سنة، ٥٠ نحو من مات وقد جوجول، الروس ُكتَّاب مشاهري ومن
وكيف مستفيًضا، رشًحا املايض الزمن يف روسيا عليه كانت ما فيه َح َرشَ امليتة األرواح
املهني، والعذاب الخسف ويَُسوُمونَُهم املساكني الفالحنَي فيها األرشاُف يَْستَْعِبد كان
واألنعام، املوايش بَيْع األرض مع فيبيعونهم واملتاع كالسلع يَُعدُّونهم كانوا إنهم حتى
من َفَحرََّرُهم الثاني إسكندر اإلمرباطور حقيقًة الفالح أبو الرحيم القيرص جاء أن إىل
العظيم األسف ومن الرعية، باقي وبني بينهم الفوارق من كان ما وأزال العبودية، ِرقِّ
الذي وهو قتلة، َرشَّ النهلست َقتََله ِخْدَمة أْعَظَم اإلنسانية َخَدَم الذي القيرص هذا أن
الحسن يف الفائقة القيامة، كنيسة ببطرسبورغ فيه ُقِتَل الذي املحل يف َدِمه عىل بُنِيَت

والجمال.
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أشهر ومن سنة، عرشين من مات وقد دوستوييفسكي، الكتاب ُفُحول وِمْن
وفصوله، مباحثه بعض يف لومربوزو فاق وربما والعقاب، الجريمة كتاب مصنَّفاته
يف تولستوي الفيلسوف كتاب بتعريب عني الذي أفندي قبعني الفاضل حرضة يف وأََملُنَا
والعقاب الجريمة كتاب فيرتجم تَه، ِهمَّ ويُِرينَا الجد ساعد عن ر يَُشمِّ أْن ملسو هيلع هللا ىلص النبي حكم
برتجمة األمة َخَدَم كما واملحاماة، بالقضاء املشتغلني خصوًصا بالضاد، للناطقني خدمًة

جوركي. ماكسيم اسمه كبري كاتب اآلن روسيا ويف املستطاب. الحكم كتاب
مليون و٢١ أرثوذكيس رويس ماليني ١١٠ منهم مليونًا ١٦٠ الروسيا سكان وعدد
مليونًا و١١ آسيا، روسية يف والباقي أوروبا روسية يف منهم ١٠ األصح) (عىل مسلم،
يهود. مليون و٦ منغوليا يف البوذيني من مليون و١٠ بروتستانت مليون و٦ كاثوليك،
وِبيَِدِهم روسيا، رعايا األملان من وليفونيا كورالند مقاطعتي يف السكان وأغلب
زيارتي أثناء لهم وكان الزراعة، يف ا جدٍّ متقدمون فنلندا وأْهل التجارة. من عظيم ِقْسم
أهل وهم الروسية، العملة غري مخصوصة عملة روسيا يف األوىل سياحتي يف لبالدهم
فنلندا أهل ألخالق مشابهة أخالقهم بولونيا أهل وكذلك بروتستانت، وكلهم وأنفة، إباء

كاثوليك. وكلهم
بيان، وُحْسن لسان بطالقة بها وتََكلَّموا أتَقنوها الفرنساوية اللغة الروس تََعلَّم وإذا
الفرنساوية اللغة ومعها الروسية باللغة تُْكتَب روسيا يف الدكاكني أسماء أن عىل وزيادة
اسمه مخصوص َرْقص وللروس واجهتها. عىل مرسوم فيها يُبَاع ما فإنَّ األملانية، أو

الحربي. بالرقص شبيه وهو قوزاق َرْقص
وكييف وبولتافا خاركوف حكومات تسمية عىل روسيا يف اصَطَلحوا وقد
بروسيا والقريم وأودسا الوسطى، بروسيا وموسكو الصغرية، بروسيا وسريينجوف

الكبرية. بروسيا الحكومات وباقي الجديدة،
ذلك ومع روبًال، ١٨ الخارج إىل رعاياها من يَُساِفر ِلَمْن روسيا يف الباسبور وثمن
مجانًا. الباسبور لهم فيُْعَطى الداخل إىل يسافرون الذين أما أشهر. لستة إال به يُْعَمل ال
كل عن روبًال ٢٠ للباسبور رسًما لها عودته عند يَْدَفع روسيا عن يَتََغيَّب رويس وكل

بالده. عىل بالخري تعود ملصلحة أو العلم لطلب تََغيُّبه كان إذا إال سنة،
هللا إىل وحزنه بثه ويشكو الروس عىل ناقًما ورأيْتَُه إال بيهودي اجتَمْعَت وما
َسنَّْت الروسية الحكومة فإن البالد. هاتيك يف املعاملة وسوء االضطهاد من يالقيه مما
كان إذا إال بها اإلقامة بطرسبورغ يف املولود غري اليهودي عىل فيه َحَظَرْت قانونًا
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وَجَعَلْت والعسكرية، امللكية الوظائف يف التوطف من اليهود وَحَرَمت محاميًا، أو طبيبًا
يف خمسة من أكثر منهم يُْقبَل فال محدًدا، الحكومة مدارس يف اليهود التالمذة عدد
الحرية عىل يْحُجرون الروس أن كيف انظر مصاريفهم. عىل يكونوا أن برشط املائة
العرص، هذا يف خصوًصا الطبيعية حقوقهم من الناس من فريًقا ويَْحِرمون الشخصية

والهمجية. الخشونة عرص ال واملدنية العرفان عرص
له َق تََحقَّ عندما الثاني نقوال القيرص جاللة أن َعِلْمنَا الكتاب هذا طبع أثناء ولكنا
األوُربَّاوية، الحرب يف واستبسالُهم خدمته يف وتفانيهم وإخالصهم اليهود رعاياه ِصْدق
َطَلبْنَاه ما إىل نََظَر فكأنه الرعية، من َغرْيِهم وبني بينهم وَساَوى املدنية الحقوق َمنََحُهم
هذه عىل فلجاللته أمنيتنا، َق وحقَّ بُْغيَتَنَا وأناَلنَا سيأتي، كما الرحلة هذه آخر يف لهم
ومن منا الجميل والثناء الجزيل الشكر روسيا من املسكراث أبطال وعىل الجليلة املنحة

اإلنسانية. عموم
وهنا — سنني سبع اآلن وعمره رويس دستور ته) (بُرمَّ الروسيا يف والدستور
حاًال يَأُْمَر أن مرص يف األمر يعنيه من عىل أقرتح أني ذلك — به بأس ال استطراد
﴿َوأَْمُرُهْم اآلتية: اآلية فيها يكتب إحداهما الجميل، الثلث بالخط كبريتني لوحتني بكتابة
فيها يُْكتَب والثانية األعضاء، جهة الترشيعية الجمعية قاعة يف وتُوَضُع بَيْنَُهْم﴾، ُشوَرٰى
هاتني كتابة تكون وأن الرئيس، جهة وتُوَضع اْألَْمِر﴾، ِيف ﴿َوَشاِوْرُهْم األخرى: اآلية هذه
يف وبَْعُضها الجلسة قاعة يف بَْعُضها مرص، بمحكمة املوجودة اليفط مثال عىل اللوحتني
أَيَُّها ﴿يَا َواْإلِْحَساِن﴾، ِباْلَعْدِل يَأُْمُر هللاَ ﴿إِنَّ اآلتية: اآليات فيها املكتوبة الرئاسة أودة
﴿َوَلُكْم ،﴾ ِباْلَعْدِل تَْحُكُموا أَن النَّاِس بنَْيَ َحَكْمتُم ﴿َوإِذَا ِباْلُعُقوِد﴾، أَْوُفوا آَمنُوا الَِّذيَن

ِللتَّْقَوٰى﴾. أَْقَرُب ُهَو ﴿اْعِدلُوا َحيَاٌة﴾، اْلِقَصاِص ِيف
وهذه لطفي. أفندي وعيل رسي أفندي حسن الشهريين الخطاطني بخط وكلها
أحد عواطف يََمسُّ ما فيها ليس بالشورى أو باملحاكم الخاصة سواء جميعها اآليات
بمسائل بل تعبدية بأمور تَتََعلَّق ال ألنها اليهود؛ إخواننا وال النصارى إخواننا من
عىل كافة الناس مع بالعدل دائًما القضاة تُذَكِّر أن شأنها وِمْن الجميع، تَُهمُّ عمرانية
عدوهم مع حتى الحق عن أنملة َقيَْد يحيدون ال وتجعلهم وأديانهم، أجناسهم اختالف
وِمْن تَْعِدلُوا﴾، أَالَّ َعَىلٰ َقْوٍم َشنَآُن يَْجِرَمنَُّكْم ﴿َوَال تعاىل: بقوله عمًال يبغضونه ومن
حقريًا أمورهم من أمر كل يف واملذاكرة باملشاورة ورئيسهم نُوَّابَنا تُذَكِّر أن كذلك شأنها
الَغرور يَُغرَّنَّه وال السكوت، ويالزم فمه عىل كمامة منهم أحد يََضُع فال جليًال. أو كان
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وال والنمائم، السخائم وال والسعايات، الوشايات وال واألراجيف، األباطيل تَُزْعِزْعُه وال
الدعوة وال ضدهما، وال والزلفى البشاشة وال واالختالق، الكذب وال واملكايد، الدسائس
هذه بكل ب يَْرضِ بَْل ذلك، من أكثر وال واإلدبار، اإلقبال وال والوالئم، واألفراح املآدب إىل
عن يُْحِجم وال مسألة، كل يف ا خاصٍّ رأيًا لنفسه ويَْجَعل الحائط عرض العَرضية األمور
أبًدا يَْجِرَي ال وأن َوِجل، وال َهيَّاب غري وحرية رصاحة بكل عامية بعبارة ولو إبدائه
نافًعا يراه ما إال يَُقرِّر ال وأن وصوابًا، ا حقٍّ يَْعتَِقُده ما إال يقول ال وأن الغري، رأي وراء
الجرائد واجبات أخص ومن لالجتماع، وال للجمعية معنى ال كان وإال البلد لصالح
اهتمامه ومقدار نُوَّابها من نائب كل ِقيَمة األمة تَْعِرف حتى واملداوالت املناقشات نَْرش

العمومية. بالشئون
مكتوب التجارة مخازن بعض ويف التجارية املحاكم يف يَُفط توجد إستامبول ويف
ي» وحقِّ «ربِّي وهو: قديم شعار ولإلنكليز هللا». حبيب «الكاسب الرشيف: األثر هذا فيها

اإلنكليزية. باللغة ال الفرنساوية باللغة جرائدهم بعض يف يُْكتَب
وطاملا املوضوع، عن َخَرْجنَا بأننا نعرتف ألننا بصدده؛ نحن ما إىل اآلن ولنعد

االقرتاف. االعرتاف َف َخفَّ
اليتيمة الدرة فهما والقوقاز، القريم أجملها ولكن جميلة بالد العموم عىل الروسيا
كانوا ولو وأَْخَصبها، األرض بقاع أجمل َمَلُكوا املسلمني فإن َعَجَب وال القيارصة، تاج يف
اإلدارة، وأحسنوا واحدة، معاملة الجميع وعاملوا والحكمة، بالعدل َمَماِلَكهم ساسوا
وضبطوا أحسنه، الحديث التمدن من وأخذوا الرعايا، عىل بالخري يَُعود أمر كل يف وبحثوا
وجازوا املحسن وكافأوا حقوقهم، من يشء أي يف يَُفرِّطوا ولم وكبريها، صغريها األعمال
وطبَّقوا الدين، صالح َفَعَل كما واألكاذيب الوشايات سماع عن آذانهم وسدوا امليسء،
عىل أحد َ َجُرأ وما ُمْلَكُهْم، وحفظوا أَْمُرُهم الستقام مراعاة وال محاباة غري من القوانني
أْهِلها إهمال من إال املماِلُك سقطت فما السوء، يد له يَُمدَّ أو الطمع بعني إليه يَنُْظَر أن
الغارب عىل الحبل وتَْرك والشهوات، الرذائل من حمأة يف أفرادها وانغماس وُظْلِمِهم
عىل يجب َمْمَلكة كل عىل املحافظة ألجل أنه املعلوم من إذ الحربي. االستعداد وعدم
عىل إال يعتمدوا وال غريهم عىل يَُعوِّلوا ال وأن واملقادير، للصدف يستسلموا ال أن أهلها
من استطاعوا ما عليهم يعتدي ملن يُِعدُّوا وأن الكالم، بزخارف يَْغَرتُّوا ال وأن أنفسهم،
الدوام عىل وتََخوُّفها لحذرها أوروبا َمَمالك نفس يف الحال هو كما الخيل رباط ومن قوة
فيها ُوِطئَْت التي الغرباء هذه َظْهر عىل البقاء تَنَاُزع قانون به يقيض وكما بعضها، من
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يف القوم شعار وصار َوَرق، عىل ِحْربًا واملواثيق العهود وأصبََحت باألقدام، الذمة اآلن
الخاص ذلك شاَهَد كما والخيانة والغدر اللؤم دين: كل به يَأُْمر ملا ِخَالًفا األيام هذه
هل الحسنة؟! القدوة أين اإلنسانية؟! أين الرشف؟! أين الناس أيها الصدق أين ؛ والعامُّ
القلوب، من والرحمة الشفقة أَنُِزَعت للدنيا؟! جرى ماذا الرتبية؟! نتيجة تكون هكذا
أم هي أَِإلِْصَالِحه العالم؟ عىل اآلن تُْلَقى التي الدروس هذه ما الضمائر؟! ماتت أم
الغد رجال تهذيب يف أتعابهم وكل عبثًا، أْصبََح الرتبية رجال جهد كل إنَّ إلفساده؟
من اإلنسان بني بجميع والرأفة والحق والعدل الصدق محبة عىل الصغر يف وتعويدهم

سدى. ضائعة كان دين وأي جنس أي
العلم عرص يف َحَصَلْت التي الجهنمية الفظائع بتلك القلوب ذوي من أحد أيرىض
عليها، الجفون ويغمضوا عنها القوم يَْسُكَت أن يَِصحُّ أم البلقانية، الحروب يف واملدنية
الفاني؟ الشيخ فيهم أليس — أكباد وفلذات نساء لهم أليست — أوالد لهم يكن لم أم
به الرفق يجب كان مهما اإلنسان هذا وأن إنسان الكل أن يجهلون الحد هذا أإىل

الحيوان. بها يعامل التي الشفقة ببعض ولو األقل عىل ومعاملته

وال��ع��ط��اء أَْخ��ذُه��ا ك��ان وال ن��ت ك��ا ف��ال دن��ي��ا غ��در م��ن ل��ق��ي��ن��ا م��ا

وغريها للعدو االستعداد خطط القويمة الخطط تلك للمسلمني القرآن َرَسَم ولقد
وا ُ َقرصَّ أو اختلفوا ولكنهم الدارين، سعادة لهم تَْضَمن التي الحكيمة الخطط من
ْت وَحقَّ كان ما فكان الجوهر، عىل الَعَرض وقدموا اللب، دون بالقرش واشتغلوا وأْهَملوا،

الزمان. أحكام عليهم
أََشدُّ مبالغة غري من هم وغريهم وداغستان وجركس تتار من روسيا ومسلمو
سننه عىل ومحافظة عليه غرية وأكثرهم بأهدابه وتََعلًُّقا بدينهم تمسًكا األرض مسلمي
املكانة روسيا يف ولهم واملدنية، السياسية حقوقهم عىل اآلن حاصلون وهم وآدابه،
اشتهروا حربية أمم وكلهم الروسية، الدولة منهم تَتَأَلَّف عنًرصا ١٢٨ بني من الثانية
مراًرا وبرهنوا الجليلة، الخدمات روسيا َخَدُموا وطاملا والفروسية، والرماية بالشجاعة
ت َرقَّ الحكومة إن حتى عجيبة، بسالة وأظهروا إخالصهم، وشدة والئهم عىل الحروب يف
الحرس فرسان فرقة يف ضباط ومنهم الرويس، الجيش يف القواد ُرتَب إىل منهم الكثريين

واإلقدام. واإلخالص واألمانة التام الوالء من به امتازوا ملا الخاص القيرصي
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عسكري آالف ستة من مؤلفة فرقة قيادة ُسلَِّمت اليابان مع الروسيا حرب ويف
مسلم. جنرال إىل أورتودكس نصارى روس كلهم

أوروبا يف أورال جبال يف يقيمون والباشكري القارغيز له يقال جيل املسلمني ومن
ماليني. ستة وعددهم وآسيا

وأكثر منال. والصغري أخون املسلمني علماء من الكبري العاِلم ون يَُسمُّ والروس
القائل: بقول املعنيون كأنهم حتى الضيف، بإقراء مشهورون الروسيني املسلمني

ال��م��ن��زل رب وأن��ت ال��ض��ي��وف ن��ح��ن َل��َوَج��ْدتَ��نَ��ا ِج��ئْ��تَ��نَ��ا ل��و ض��ي��ف��ن��ا ي��ا

وتتبادل وإكرام، وإجالل إعظام بكل يستقبله القيرص بخارى أمري يزور وعندما
الوالء. خطب بينهما

بنرش االهتمام كل مهتمون والتجار، الشيوخ سيما وال املسلمون اإلصالح ورجال
روسيا مسلمي فإن وبالجملة الحديثة، بالعلوم األذهان وتنوير األفراد، بنَْي التعليم
يَْقِرصون ال وهم الدهر، مدى والفخر بالعز عليهم تعود حقيقية نهضة اآلن ناهضون
يف أبنائهم بتعليم يكتفون وال البنات، برتبية أيًضا يَْعتَنُون بل البنني؛ تعليم عىل ُهم َهمَّ

ومرص. واملدينة ومكة األستانة إىل منهم كثريًا يُْرِسلون بل بالدهم
نصارى وبعض والكورج والتتار القوقاز مسلمي تمثل رسوم مجموعة وعندنا
وكذلك يشاء، من عليها ِليُْطِلع املؤيد إدارة إىل بها بعثنا األهلية، بمالبسهم الروس
إحداهما الرتكية، باللغة القوقاز يف تنرشان وجريدتني كورجية جريدة إليها أرسلنا
رشاد محمد السلطان جاللة فيها ر ُصوِّ وقد الدين، نرص منال واسمها تفليس يف تُْطبَع
َكاِهَله والكوارث الحوادث وأَثَْقَلت َظْهَره السنون أَْحنَت فإن شخص، بصفة الخامس
إمرباطور وأمامه األناضول، إىل األستانة من أمتعته وناِقًال مرقعة بالية أطماًرا البًسا
القسطنطينية يف باق الحمد وهلل السلطان ولكن عسكريٍّا، سالًما عليه ُمَسلًِّما األملان

األبد. إىل الكرام بيته وآل هو هللا شاء إن بها وَسيَبَْقى
من أوروبا لينفروا إفرنكية امرأة بالبلطة ب يَْرضِ عجميٍّا رسموا الجريدة هذه ويف
تطبع والثانية وبهتان، كذب هذا كل أن َعِلْمُت ولكني عليهم، َصْدَرَها ويوغروا العجم
وصورة بك، حامد الحق عبد الكبري الرتكي الشاعر صورة وفيها شاللة واسمها باكو يف

باكو. يف البرتول منابع ورسم باشا، شوكت محمود العظيم الشهيد مقتل تَُمثِّل
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كلها لكانت الروسيا يف تكن َلْم لو أشياء ثالثة عىل أَتََكلَّم أن بي يَْجُدر وهنا
العثمانية. للدولة الروس وعداوة اليهود واضطهاد الباسبور وهي محاسن،

تََشبًُّها ُحرٍّا بالدها يف والخروج الدخول وجعلت الباسبور الروسيا ألغت فإذا
الفوائد من بكثري ذلك عليها وعاد فج ُكلِّ ِمن الناس َقَصَدَها املتمدنة، األمم من بغريها
ما القوة من لديها ألن األجانب؛ أرشار من عليها خوف وال األدبية، واملنافع االقتصادية

العام. بالنظام يُِخلُّ أو القانون حرمة انتهاك عىل يَْجُرأ من كل لردع يَْكِفي
العنارص من لغريهم املمنوحة الحقوق وَمنََحتُْهم اليهود اضطهاد عن ْت َكفَّ وإذا
حريتهم عىل تَْحُجر ولم يشاءون، كما ويَْغُدون يَُروحون أحراًرا وترَكتُْهْم الروسية،
لها وأخلصوا نفعوها للجميع، والوطن هلل الدين دائًما شعارها وَجَعَلْت الشخصية،
برعويتها، وافتخروا إليها باالنتساب وتباَهْوا ِمنَّتََها وشكروا عليهم بفضلها وتحدثوا
القرون فيها عليهم َمَضْت وقد روسيا، غري وطنًا لهم يعرفون ال وأنهم خصوًصا
أن جميًعا لهم ويَِحقُّ ذمتها، ويف رعاياها فهم لغتها، غري لغة يتكلمون ال وهم الطويلة

بحمايتها. والخارج الداخل يف يتمتعوا
تعيش، أن هي تُِحبُّ كما تعيش وتََرَكتَْها العثمانية الدولة الروسيا صافت وإذا
هي وبما العظيم، بُمْلكها واكتََفْت ملطامعها ا حدٍّ وَوَضَعْت لها املشاكل َخْلق عن ْت وَكفَّ
ألنهم املايض؛ تناسوا وساملتهم، وصافحتهم األتراك إىل يدها وَمدَّْت ونعيم، رغد من فيه
تُْحَىص ال بفوائد الطرفني عىل املصافاة هذه وعادت الطوية، سليم النية حسن شعب

تُْستَْقَىص. ال ومزايا
وحذقه بحنكته إدوارد امللك ل يَُحوِّ ألم — قديمتني عدوتني وإنكلرتا فرنسا تكن ألم
وتَبَايُن تنَْي األُمَّ أخالق اختالف مع متينة، صداقة إىل الشديدة العداوة تلك ومهارته
اآلخر إىل يَنُْظر منهما مذهب وكل كاثوليك، وأولئك بروتستانت فهؤالء فيهما، الدين
َوثَِنيَّة دولة وهذه اليابان، مع إنجلرتا تَتََحالف ألم — لنفسه بها يَنُْظر التي العني بغري

مسيحية. وتلك
إدوارد، امللك َحذْو يَْحذُو السجايا، كريم القصد نبيل َرُجل الروسيا يف يوجد فمتى
يسرتيح حتى صداقة، إىل تركيا عداوة ويَُحوِّل العتيقة، البالية التقاليد تلك عن ويَْرِجع

اآلذان. سماعها من وَملَّْت األذواق تَْها َمجَّ التي القالقل تلك من العالم

َل��ك��ث��ي��ر واح��ًدا ع��دوٍّا وإنَّ وص��اح��ب ِخ��لٍّ أَْل��ف ب��ك��ث��ي��ر وم��ا
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أَْلَغت بأن معقولة جديدة ُخَطًطا وانتََهَجْت القديمة ُخَطَطها الروسيا غريت فإذا
وارتفع أسعارها نَْت تََحسَّ العثمانيني، وَصاَدَقت واللني بالرفق اليهود َوَعاَمَلت الباسبور
جميًعا، الناس وأحبها شذاها مكان كل يف وفاح ِذْكُرَها، الخافقني يف وطاب منارها

منتهاها. املجد يف وبََلَغْت

ل��ل��ن��اس م��ح��ب��ة ع��ل��ي��ه��ا أل��ق��ى دول��ة ي��وًم��ا ال��ل��ه أح��ب وإذا

كلهم يلبسون الروس والعربجية واآلداب، بالعلوم زاهرة زاهية روسيا ومدارس
والقفطان. بالجبة يشء أشبه األردان واسع رداء

الخواطر تَُرسُّ خرضاء مروج عىل إال نظرك يقع ال بالقطار روسيا يف السري أثناء ويف
فليس ومدنيتها، وبهجتها وأوروبا وعظمتها الروسيا كانت َمْهَما أنه عىل األنظار، وتُِقرُّ

القائل: كامل باشا مصطفى هللا وَرِحَم مرص، من أجمل بالد املرصي نظر يف

وودادي. حبي لك وفؤادي جسمي لك بالدي بالدي
ورقادي. صحوي لك ورشادي عقيل لك ومدادي قلمي لك

بالد الدنيا يف وليس يقينًا املحبوبة البالد أنت فأنت وبعادي قربي لك
واعتقادي. ملتي يف منك أفضل وال أجمل

واالستفادة واالعتبار للنظر الغري بالد إىل السفر من يَْمنَع ال هذا كل ولكن
واالختبار.

ال��ت��ع��ب ف��ي ال��ع��ي��ش ل��ذي��ذ ف��إن واتْ��َع��ْب ت��ف��ارق��ه ��ن َع��مَّ ِع��َوًض��ا تَ��ِج��ْد س��اِف��ْر
يَ��ِط��ِب َل��ْم يَ��ْج��ر ل��م وإن ط��اب س��اح إن يُ��ْف��ِس��ُدُه ال��م��اء وق��وف ب��أن واع��ل��م
يُ��ِص��ِب َل��ْم ال��ق��وس ف��راق ل��وال وال��س��ه��م اف��ت��رس��ت م��ا ال��غ��اب ف��راق ل��وال األُْس��د
َع��َرِب وم��ن ع��ج��م م��ن ال��ن��اس ت��م��ل��ه��ا دائ��م��ة ال��ف��ل��ك ف��ي َوَق��َف��ْت ل��و ال��ش��م��س
ال��َح��َط��ِب م��ن ن��وع أرض��ه ف��ي وال��ع��ود أم��اك��ن��ه ف��ي م��ل��ق��ى ك��ال��ت��رب ال��ت��ب��ر
ك��ال��ذََّه��ِب َع��زَّ ه��ذا ت��غ��رب وإن م��ط��ل��ب��ه َع��زَّ ه��ذا تَ��َغ��رََّب ف��إن

أوائل يف منها أعداد تسعة يف بأكملها الرحلة هذه الغراء املؤيد جريدة ْت نََرشَ ولقد
ما املذكورة السنة من مارس ٤ يف منها الصادر العدد يف ذلك بعد وجاء ،١٩١٤ سنة

عنوان: تحت يأتي
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بك رشاد املؤرخ إىل اإلعجاب تحية
حرضة فيه يَْعِرض َمْعرًضا الدوام عىل يكون أن املؤيد حظ من كان لقد
رئيس رشاد بك محمود الشهري واملؤرخ الكبري والرحالة املفضال العاِلم
ذخائره ِلَرْصد بها موثوًقا وخزانة نفائسه، سابًقا األهلية مرص محكمة
ولسنا الرشقية. األمم خدمة ملحض وقاصيها البالد داني إىل ورحالته العلمية
املرصية النفوس تهيئة من املؤرخ هذا رحالت أفاَدْت ما تعداِد َمقام يف اآلن
رحلتيه فإن انخفاضها، وسبب األمم رقي أوجب ما الستطالع الخصوص عىل
النفوس يف َحرََّكتَا وروسيا العلية الدولة عن املؤيد ُهما نََرشَ اللتني األخريتني
واقتحام األمصار َجْوب يف للمسلمني السبق فيه كان زمن عىل األشجان لواعج
مما العرب، وأخالق عوائد من بصاقل وصقلها األمم مدنية القتناص األخطار

يشء. كل يف غريهم عىل قصري زمن يف تفوقهم إىل دعا
النائب وكيل نجيب بك مصطفى الفاضل الغيور حرضة تَنَبََّه ولقد
عمله عىل َع يَُشجَّ أن يجب رشاد بك محمود مثل عظيًما رجًال أن إىل العمومي
الة الرحَّ مؤرخنا إىل َهة ُمَوجَّ اآلتية بالرسالة إلينا فأَْرَسَل ُشْكر، بكلمة العظيم

نصها: وهذا الشكر مع ننرشها أن فرأينا األمة، عن بالنيابة

ِف َرشَ إلعالء يقومون مواطنيه من أفراًدا يرى أن وطني كل يَُرسُّ
َزَمن علينا َمَىض قد ألنه َفْخِرِهْم؛ معالم تجديد يف ويَِجدُّوَن َوَطِنِهْم
لنا تََرَكُه الذي املشيد البناء هذا فيه َفَخرَّبْنَا يشء كل فيه أَْهَمْلنَا
الذين الفخام األجداد هؤالء آثار بتهاوننا وَطَمْسنَا العظام، أسالفنا
وراء والجد األرض مناكب يف والكد والتنقيب البحث يف اجتهدوا
نَْفتَِخَر أن إذَْن لنا ويحق العمران، درجة الزدياد والسعي الرزق
وهو أال اإلسالم، يف بطوطة ابن عرص جدد الذي الفاضل اَلِتنَا بَرحَّ
الجمة املتاعب عن فضًال فإنه رشاد، بك محمود القانوني العالم
وال باملال يبخل ال فإنه السفر، يف يَْلَقاها التي الشديدة واملصاعب
األجناس، ِلُمْختَِلف الحاوية األرجاء املتنوعة البالد يف للتجول بالوقت
ذاتها يف مفيدة أنها عن فضًال املتنوعة السياحة عن كتاباته فإن
العظات من ففيها البلدان، حالة عىل والوقوف الوصف حيث من
البالغة الحكمة من فيها ملا اإلنسان ِبلُبِّ تأخذ التي املدهشة الكبرية
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إليه آلت وما قومنا داء يصف عندما خصوًصا الكاملة وامللحوظات
َوَصَلْت حتى واالستبداد الفساد من األسف مع الرشق حكومات
بأحسن الرشق عىل تَِضنَّ لم الطبيعة أن مع التعيسة، الدرجة لهذه
ومرسلني أنبياء من الرجال كبار األرايض هذه يف نَبََغ فقد العوامل،
هذا أمام لنا َفَحقَّ اآلنسانية، لآلن بهم تتفاخر عظام وفالسفة
بنصحه نَأُْخذَ أن علينا وَوَجَب بأفكاره، نَْفتَِخَر أن الكبري الرحالة
يف ِجْسم أمام املاهر الطبيب كمثل الُهَمام هذا مثل ألنَّ الخالص؛
املخلصني أبناءها ع تَُشجِّ أن ِتنَا أُمَّ عىل الواجب من فأرى هائل. خطر
أن املجتهدين املفكرين من لإلكثار وسيلة أحسن ألن ُدُهم؛ وتَُعضِّ
ِألَُعرِّض الفرصة هذه وأَنْتَِهُز الوسائل، بكل تَنِْشيطهم يف األمة تَُساِعد
الكاتب هذا علينا أَْلَقاها التي الدروس هذه ملثل عظيمة حاجة يف أننا
قام فإذا االجتماعية، الفلسفة بعلم نسميه بما مملوءة ألنها العظيم؛
لتغريت وقوَّتِِه، استعداده حسب عىل كلٌّ كهذا، مفيد نافع بعمٍل كلٌّ
فينا هللا أكثَر الصحيحة. الحياة طريق وطَرْقنَا االجتماعية حالتنا

املفيدة. األسفار هذه كصاحب عاملني قادرين مخلصني رجاًال
نجيب مصطفى
املختلطة املحاكم لدى العمومي النائب وكيل

اآلتي: االقرتاح ١٩١٤ سنة مارس ٧ يف الصادر عددها يف الجريدة تلك ْت نََرشَ ثم

بك رشاد القدير والكاتب الشهري الة الرحَّ لسعادة اقرتاح
بك، رشاد العظيم واملؤرخ النحرير الكاتب ذلك بيمينه يُخطُّه ما ا جدٍّ راقني
من التعبري وسالمة والدقة الرقة مع العبارات ألطف ألبحاثه ينتقي حيث
يُْدِخله عما فضًال النفس، عىل بثقلها اإلنسان يَْشعر ال حتى والحشو، الركاكة
قه يُنَمِّ الذي املوضوع عن تَْخرج ال التي الشائقة الرائقة األدبية امُلَلح من فيها

األحوال. من بحال بََراَعة
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غري العالم أنحاء يف عديدة سياحات الكاتب لسعادة أن جيًدا أتذكر إني
صفحات عىل السيال بقلمه كثريًا عنها َكتََب الروسيا. يف األخرية سياحته

الجميل. االنعطاف بهذا خصها التي الغراء املؤيد جريدة
يصادف أن أرجو اقرتاًحا الباحث املدقق سعادة عىل َح أَْقَرتِ أن أريد
املتوالية السنوية سياحاته عن َكتَبَُه ما ِبَجْمع وذلك نفسه، من وقبوًال ارتياًحا
وُصَور َرْسم إدخال مع والتاريخ، األدب عشاق إليه يَْرِجع واحد كتاب يف
لذ ما حاويًا لطيًفا جامًعا السفر هذا ليكون عليها حصل التي البالد تلك
حسنة حسناته إىل أََضاَف فقد كذلك، إال أَُخالُُه وال ذلك، فعل إن إنه وطاب.

واأليام. الليايل توايل يَْمُحوها ال
ال بحيث اقتناءه إنسان كل يستطيع حتى سهًال اشرتاكه يَْجَعل وأن
وللمصاريف الِكتَاب لِعَظم بالنسبة ا جدٍّ قليل الثمن هذا إن «روبل»، عن يزيد
ضاربة واألزمة نَْعَمل ماذا ولكن طريقه. يف صادفها التي الهائلة واملشقات
ولعلك فيه. كلمتك عنه لتَْكتَُب َفه تَُرشِّ أن يرجو الذي الصعيد يف عندنا أطنابها

والسالم. تفعل

مهنا أحمد فؤاد
بقنا

يأتي: ما ١٩١٤ سنة فرباير ٢٤ يف الصادر عددها يف الغراء مرص جريدة يف وجاء

املسيحيني يعظ فاضل مسلم عاِلم
األهلية مرص محكمة رئيس رشاد، بك محمود املدقق الباحث العالم ِلسعادة
والوقوف األمصار، أحوال واستقصاء األسفار، بمتابعة شديد َوَلع سابًقا،
الديار هذه أبناء بني ذلك ونَْرش ُوِجُدوا، أينما الناس وعادات أخالق عىل
ومعرفة البرش أخبار عىل االطالع من إليه يحتاجون ملا ا وسدٍّ ألذهانهم تنويًرا

ُوِجُدوا. أينما وعاداتهم أخالقهم
يَُكن لم التي الجهات زيارة يف سنة ُكلَّ طويًال وقتًا يُْمِيض نراه ولذلك
ومفيد لذيذ هو ما بكل املآلنة الضافية املقاالت عنها ويكتب قبل، من زارها

القبيل. هذا من
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أنحائها يف وساح الروسية اململكة املايض الصيف َة ُمدَّ سعادته زار ولقد
كتبه ما جملة ومن األغر. املؤيد يف مقاالت عدة عنها وكتب األطراف، الواسعة
شحن من املسيحي الدين رجال فيه تََطرََّف عما اآلتية العبارة أمس عنها
أن يجب كان أنه مع الكريمة، والحجارة والفضة بالذهب واملعابد الكنائس
وما بها. وَعلََّم املسيح السيد عليها عاش التي املتناهية البساطة بحالة تُْرتََك
الرؤساء ألولئك َمثََّله فاضل مسلم عاِلم من املفيد الوعظ هذا صدور أبلغ

يشعرون. ال وهم بمراحل دينهم حدود تََخطَّوا الذين املسيحيني

سبق [ما راجع — الكنائس تلك عن الرحلة صاحب كتبه ما الجريدة نََقَلت (ثم
الفصل].) هذا يف ذكره
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