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مقدمة

الرحيم الرحمن هللا بسم

يرضب أن آدم ابن وألهم حسابًا، جزاءً للمتقني وأعد كتابًا، يشء أحىصكل الذي هلل الحمد
والصالة نُْجًحا، ليدرك ويسعى البالد مناكب ويجوب كدًحا، لنفسه ويكدح األرض يف
دينه شمس وبزغت الناظرين، نبوته آيات بهرت الذي رسوله محمد سيدنا عىل والسالم
وبرش فأرهب، وأنذر َطَللُه، َحى وامَّ الباطل فزهق بالحق ونادى الكافرين، سها منها فأََفل
أطنب وقال، فأنجز، ووعد وزجر، ونهى وأمر، دعا من وخري ومقوله، مقاله وطاب فأرغب،
متالئمني، متالزمني دائمني، وسالًما صالة اجتدى، من وأجدى فهدى، وأرشد أوجز، أو

الدراري. وطلعت الساري، رسى ما وعشريته، وأصحابه وعرتته، آله وعىل
فمدحها الواصفون وصفها يف وبالغ الذاكرون، ذكرها طاملا األسفار فإن بعد» «أما
شبه من فمنهم منها، يجِن ولم عنها، قرص من ها وذمَّ ته، همَّ وسمت مروءته، َعَلت من
بدًرا يَِرص لم يِرس لم إن وبهالل منضوًدا، التيجان يف يكن لم ينقل لم إن بدر صاحبها
لِّ، الضُّ يف له واملوقعة املرء لحسب املضيعة الذُّل، عىل الحاملة أنها زعم من ومنهم مشهوًدا،
أنه الظلم عرفوا حتى مستقره، يف كان إذا يَْرُزن إنما اليشء وإن ْكل، الشَّ وعدم والخمول
الفريقني أحد فكأن العجم، ملحل مباين العرب محل أن ومعلوم مقرِّه، غري يف اليشء وضع
بذلك جرت كما واالعتبارات، العبارات تناقض من ذلك غري إىل ظلم، فقد محله جاوز إذا
املقال، فيها أطالوا الجارية القضايا من وقضية حكم كل إذ املحاورات؛ يف البلغاء عادة
واألخذ لهم واملخالطة عنهم، واالنفراد الناس كاعتزال مجال، ال حيث من فيها وجالوا
الزحام، شبه وبعضهم جبل، ُقنَّة عىل عمره يقيض لو وَودَّ األول، آثر فبعضهم منهم،
ما إىل الركون فكان تستقىص، وال تعد وال تُحىص، ال ذلك وأمثال األَُوام، لذي عذب بمنهل
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إال كليًما، شاٍف وال قويًما، سبيًال وحده هاٍد غري وأطالوا، جالوا فيه ما عىل واملعوَّل قالوا،
ماذا عىل واطلع سبيًال، وأهدى قيًال، أصدق الفريقني أي بنفسه اللبيب الناقد امتحن إذا
فهو املعضل، من والخايل املجهل، من املعلم وَماَز واملدح، والثناء والقدح، الذم عىل حملهم

ومشري. منهم ناصح إىل مفتقر غري خبري، وأي خبري حينئذ
يكون، هللا قىض ما وأن ُمْقتفيه، هو ومطلبًا يعنيه، شأنًا امرئ لكل أن والحاصل
جلبابي، وجدة شبابي، عنفوان يف كنت وقد هذا املادحون؟ مدح أم الذامون أذمَّ سواء
إىل واألصحاب، الوطن عن والرتحل واالغرتاب، بالسفر َلِهًجا ذهني، وازدهار سني، وإزهار
إذ وأَْلِفي، قبًسا، العلم مصابيح من فيه وأقتبس نفيس، فيه وتطيب َغْريس، فيه يَنُْرض بلد
مالطة، جزيرة إىل حابطة، أعمال أدتني حتى مؤنًسا، يصادقني خليًال موحش، يل الدهر
بطن ما أُظهر أن يل فعنَّ لت، ترحَّ عنه بما يفي ال ما منها وَكابَدت ْلت، أمَّ كما ال فأْلَفيتها
يف «الواسطة سميته كتابًا فيها فألفت عنها، أو فيها رغب ملن مخبأها وأكشف منها،
لكونه عليًال؛ يشفي وال غليًال، يروي ال الرشح هذا أن رأيت ملا ثم مالطة»1 أحوال معرفة
يطيل أن من الواصف تمكن ال بحيث الصغر من وهي الجزيرة، وصف عىل مقصوًرا
عىل حائًما خاطري ظل خطرية، تاريخية فوائد إليه يضيف أو مأثوره، القول من فيها
عىل لبثي بعد املمكنة، التقادير مكنتني أن إىل طريف، بِسْفٍر هائًما وقلبي التأليف، مورد
فاغتمنت املتمدنة، اإلنكليز بالد إىل السفر من سنة، عرشة أربع نحو ِرنة، الدَّ الصخرة تلك
برحلة الواسطة تأليف أشفع أن عىل وعوَّلت أمًال، أدركت أني وظننت عجًال، الفرصة هذه
وتارة وَسنَح، وصفهم يف الخواطر من يل عنَّ ما أقيد فرصت نفعها، ويعم وقعها، يعظم
متشعبة، شئونهم فإن مطمح، إليه وللطرف مرسح، للفكر فيه ليس ما الكتب من أنقل
أني هللا ويعلم ونعتًا، وصًفا تستغرق ومقاصدهم شتى، وأنحاءهم مستغربة، وأحوالهم
أبًدا كنت الرغائب، من فيها وأدركت الغرائب، من البالد تلك يف شاهدت ما كثرة مع
نرضة، وال نضار يروقني ال معرسه، ولزمته وطره، فقد كمن مكدره، العيش منغص
يف التفكر دائم كنت أني ملا زهو، وال حسن وال لهو، وال طرب وال مرسة، وال نعمة وال
السلوان، من عوارض يل تعرض ثم والتفنن، والرباعة التمدن، من عندهم عما بالدنا خلو
وال شان، ما ويسرت العيوب يغطي وكرم حسان، بأخالق اختصوا قد بالدنا أهل بأن

أوروبا. فنون عن املخبا بكشف الخاص الجزء باختيار املرشوع هذا يف اكتفينا 1
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مقدمة

التفكر إىل أعود ثم يذم، الصوب هذا يف عما العرض وصون الحرم، عىل الغرية سيما
الصنائع، إتقان وإىل العمومية، املعارف وانتشار املعاشية، واألسباب املدنية، املصالح يف

األشجان. إىل وأعود السلوان، ذلك فيجفل واملنافع، الفوائد وتعميم
فإنه تونس، أمراء من باشا حسني األمراء أمري املؤنس، األكرم السيد حالة كانت كذا
والهم األرق، يالزمه فكان مشغولة، أبًدا ببالده وخواطره طويلة، مدة باريس يف لبث
باملرافق وإمدادها الحارضة، تلك تحسني من تعاىل الباري اليوم مكنه حتى والقلق؛
أشهى اإلسالمية األمصار تبهية فإن مطلبه، وحصول إِْربه، بلوغ عىل الحمد الوافرة،
الغوابر، األعرص يف والفنون التمدن أخذ كان املسلمني وعن ال، كيف أمنية، كل من وهللا إيلَّ
والتفكن واألسف، التفكر وهذا واملآثر، واملحامد واملفاخر، املناقب جميع يف قدوة وكانوا
دون إال يكون ال فيه كالمي أن لعلمي التأليف، عن اإلرضاب عىل حملني ما كثريًا املستأنف،
واألحداث االخرتاع، الناسمن أولئك عند ما جميع يدرك أن ملثيل وأنَّى والتعريف، التأريف،
هذا عيلَّ سهلت التي هي املفاخر، بتلك االقتداء عىل إخواني حب يف رغبتي أن إال واإلبداع،
الباري عىل وتوكلت مراًرا، إلقائه بعد من القلم فأمسكت القرص، باعي وأطالت الخطب،
هذه وحررت مزاًرا، عنه شط ما فكري إىل ومدني توارى، عنه ما لذهني يكشف أن املعني
رشح عىل فيها أقترص لم ألني وذلك أوروبا» فنون عن املخبا «كشف وسميتها الرحلة
ذو والحديث أيًضا غريهم وصف إىل استطردت بل الفنون، من وحدهم اإلنكليز عند ما

شجون.
اإلنكليز به وصفت ما كل يف أني والداري، والسامع القاري، عند معلوًما وليكن
ليس إذ حبٍّا؛ أو بغًضا غرض وال هوى بي يمل لم أوروبا، أهل من وغريهم والفرنسيس
عنهم رويت وإنما نفع، رضوال وال ميل وال انحراف وال ضلع، وال منهم أحد مع ُحذْل يل
قويل يحمل أن ينبغي فال الصواب، أنه يل ظهر ما بحسب حكيت، ما وحكيت رويت، ما
فيما القول فأتعمد أشياءهم، الناس أبخس أن من باهلل وأعوذ إغضاب، أو ضغن عىل
إىل ينظر من قل وأنه واملعيب، النقص محل اإلنسان أن ينكر ال أنه إال وساءهم، شانهم
ينسبه أو قويل ينكر منهم أحد يكن فلم لإلنكليز، أقول كنت وكذا املصيب، بعني نفسه
كثرية، عوارض عرضت إليها املشار الرحلة تحرير من الفراغ بعد إني ثم التعجيز، إىل
أعمالهم يف أو املمالك سكان عدد يف وكزيادة مثًال، وبوالند أمرييكا كحرب خطرية، وأحوال
من اإلسالمية املمالك من جرى ما ذلك جملة من شغًال، لهم وصار الناس استعظمه مما
مستأنًفا، نصبًا الرحلة يف إيداعها رأيت أني إال والتتميم، والرتتيب والتنظيم، التحسني
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أكثر الدهر، حوادث إذ َكْشًحا؛ وصدفت صفًحا، عنه فرصفت يُستوىف، وال ينتهي ال وشغًال
َزبْر. بها يحيط أو ذكر، يحرصها أن من
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إنكلرتة إىل مالطة من

مرىسمسينة (1)

أيلول من يوم لثاني املوافق السبت صباح من العارشة الساعة يف إنه هلل الحمد بعد أقول
ولكن أرضها، عنا غابت ساعتني نحو وبعد إنكلرتة، إىل مالطة من سافرنا ١٨٤٨م سنة

الريض: الرشيف قال كما أقل لم

ال��ق��ل��ب ��ت ت��ل��فَّ ال��طُّ��ل��ول ع��ن��ا َخ��ِف��يَ��ت ف��م��ذ ع��ي��ن��ي ��تَ��ت وت��ل��فَّ

من الثامنة الساعة نحو ويف صقلية، جزيرة أرض لنا ظهرت ساعات خمس وبعد
البلد، لحصار نابويل ملك بوارج يومئذ فيه وكان مسينة، مرىس يف أرسينا الغد صباح
دقائق. بعض إال بها نقم لم فلذلك القلعة؛ من جوابها ويأتيها عليه املدافع تطلق فكانت

صقلية عن نبذة (2)

قدم ثم سيكاتي، لهم يقال وكان إسبانيا، من كانوا األقدمني صقلية سكان إن ويقال:
الفينيقيون استوطنها ثم امليالد، قبل ١٢٩٤ سنة يف إيطاليا من األطروسكان إليها
منها أخرجهم أن إىل كلها الجزيرة عىل واستولوا القرطاجنيون جاء ثم واليونانيون،

الرومانيون.
ولبثوا بالرمو، يف الحكومة مقر وجعلوا املسلمون، فتحها للميالد ٨٢١ سنة ويف
الرومانيني تاريخ ويف الروماني، روجر األمري منها أخرجهم أن إىل سنة مائتي فيها
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كانت أنها املؤرخني بعض وزعم ،٨٢٣ سنة يف املأمون زمن يف فتحت أنها لغيبون
املتتالية. الزالزل ففصلتها باألرض متصلة

العواجل مدينة نابويل (3)

ظريفة مدينة وهي نابويل، بلغنا اإلثنني صباح من عرشة الحادية الساعة نحو ويف
الطيبة، الرخيصة والفاكهة الزهية واملتنزهات والحظ واملالهي العواجل بكثرة مشهورة
توليدو، املسمى الطريق العظام الحوانيت حيث طرقها وأحسن كنائسحسنة، عدة وفيها
هوائها. واعتدال األرضلخصبها بقاع أحسن لكانت للزالزل عرضة نابويل مملكة أن ولوال

ليفورنو إىل شيفتافكيه من (4)

فيها فأقمنا الثالثاء صباح يف شيفتافكيه إىل فوصلنا اليوم ذلك يف منها سافرنا ثم
بعض تزودنا وقد الثالثاء يوم منها سافرنا ثم العني، يقر يشء فيها وليس ساعات،
ظاهر دون للناظر املدينة هذه وظاهر األربعاء، صباح يف ليفورنو إىل فوصلنا فاكهة
شاهقة وديارها املحكم، اآلُجرِّ من وبناؤها أوسع، وطرقها أكرب، داخل من لكنها نابويل
ليفورنو ومرىس نابويل مدينة هي وكذا للناس، الجوانب عىل ممىش لطرقها ليس أنها إال
أوروبا، يف لهم مدارس أعظم إنه ويقال: لليهود، ومدارس أعالم وعدة ملهى وفيها حسن،
عرش الثالث القرن ويف ،٧٦٠٠٠ نحو وأهلها وتجارة أشغال ذات وهي موقوفة، ومكتبة

حقرية. قرية إال تكن لم

الرصوح مدينة جينوى (5)

الرصوح بكثرة مشهورة املدينة وهذه الخميس، فجر فبلغناها جينوى إىل منها سافرنا ثم
وفاكهة نارضة وبساتني املرمر من كثرية قصور وفيها ا، جدٍّ الشاهقة والديار العالية
ليفورنو، طرق من أضيق وطرقها الوضع، متفاوضة األرض من نجوة يف وهي طيبة،
رشفات لكثرة مسالكها يف تستحكم ال الشمس أن إال تلك، من أقل عواجلها كانت ولهذا
سيما وال بهيجة حوانيت وفيها الشمس، لحجب أصلها من مبنية فكأنها املائلة، الديار
َهاَلَك الحضيض إىل منها نظرت إذا ا جدٍّ شاهقة قديمة قنطرة ولها الصاغة، حوانيت
يف وهي أنيقة، َغيَْضة يف قهوة ومحل النظيف والخبز الطيبة الفاكهة وفيها ارتفاعها،
شيئًا. يدفع أن يدخلها من عىل وليس بدمشق، إال أشبهها وما للناظرين نزهة الحقيقة
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غناء، حافلة الرومانيني دولة زمن يف وكانت امليالد، قبل ٧٠٧ سنة يف تأسيسها كان
وذلك — الصليبية الحرب مدة ويف وبرٍّا، بحًرا تجارتها امتدت عرش الحادي القرن ويف
مورًدا كانت حيث والثروة؛ الغنى يف لفينيسيه ُمَضاِهئَة صارت — ١٠٦٥ سنة نحو
والتحزب الفتن من فيها وقع ثم املرشقية، البالد إىل تجريدها يراد كان التي للعساكر
كارلوس أي — شارلكان عهدة يف ثم فرنسا، دولة حماية يف فدخلت دولتها، أضعف ما
عليهم، إسبانيا مع تتحزب وصارت الفرنسيس من فاستخلصها — الشهري الخامس
اإلنكليز فيها حارصهم ١٨٠٠ سنة ويف أيًضا، الفرنسيس عليها استوىل ١٧٩٦ سنة ويف
عهدة إىل رجعت ثم تسليمها، إىل فاضطروا شديًدا حصاًرا أوسرتيا وعساكر والروس

رسدينية. مللك سلمت ١٨١٤ سنة وهي املهادنة سنة ويف فرنسا،

مرسيلية مدينة (6)

صباح من العارشة الساعة يف مرسيلية فبلغنا الظهر بعد الخميس يوم منها سافرنا ثم
مشحونًا يزال وال سفينة ومائتي ألًفا يسع عظيم مرىس املدينة ولهذه الجمعة، يوم
عدة وفيها به، ووصلوه البحر من خليًجا قطعوا إليها املراكب ورود ولكثرة بالبواخر،
ومرصف موقوفة ومكتبة للنباتات وبستان أوروبا، مالهي أحسن من يعد وملهى مكاتب
واسعة تجارة ولها دار، آالف خمسة من أكثر ضواحيها ويف — البورس أعني — فسيح
قبل ٥٩٩ سنة يف تأسيسها كان األسود، والبحر وإنكلرتة وأمرييكا وإفريقية املرشق مع
فرنسا. فتح إىل توصلوا ومنها الرومانيني بواليات ملحقة القديم الزمن يف وكانت امليالد،
والنقوش باملرايا وسقوفها حيطانها مغشاة للقهوة عظيمة محالٌّ املدينة هذه ويف
املدينة وأهل منها، شيئًا يشرتوا لم وإن الناس عليها يقعد مصاطب وأمامها والتماثيل،
ترى بعضها ويف ا، خاصٍّ محالٍّ منها تنتاب منهم طبقة كل أوقاتهم أكثر فيها يرصفون
املومسات تسكنها ديار عدة ملهاها وعند الصدور، كاشفات وهن يغنني حسانًا قيانًا
والديار الحوانيت بهية لكنها واألطراف الحارات وسخة وهي والرائح، الغادي يدعون
يأتي أن إىل وعاء يف أقذارهم يجمعون وإنما مراحيض، ديارها يف وليس الطرق، مبلطة
يجمعه وما الربميل، يف فيفرغه الوعاء فيناولونه كبري، برميل وعليها عجلة معه رجل
يقذف من ومنهم الصفة، بهذه أخرى مدينة أعرف وال األرض، لتدميل يبيعه فإنه فيه
يف وماؤها كريهة، رائحة طرقها أكثر يف املايش يشم فلهذا ليًال؛ البيوت أمام باألقذار
ميًال، ستني نحو مسافة من كبريًا نهًرا إليها نهروا به االكتفاء ولعدم أَُجاج، الديار بعض
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ثالثة عىل يشتمل عظيًما جًرسا عليه بنوا ثم الجبال، بعض له ينقبوا أن إىل ذلك فأحوج
أعالها وارتفاع قنطرة، خمسون صف كل ويف بعض، فوق بعضها القناطر من صفوف
يف ونصف أذرع تسع فيه الجاري املاء وعرض أذرع، وعرش مائة نحو الحضيض من
عندهم كثرت النهر هذا إجراء وبعد جزيلة، الجرسضخمة هذا أحجار وجميع مثلها، علو
والنضارة. الرَّيْع غاية يف بساتينها وصارت والبقول، الفاكهة ووفرت والعيون الحياض
فيها وترضب الناس، فيها يتمىش بالشجر محفوفة َعَرَصات عدة املدينة هذه ويف
السنة، يف يوًما عرش خمسة تفتح حوانيت املمايش هذه أحد ويف العسكرية، الطرب آالت
بحانوت مررت فإذا حسان، بنات فيها الباعة وأكثر والطرائف، التحف جميع إليها تجمع
واللهو، والغناء للعب محال أيًضا يوجد وفيها البياعة، إىل أو الباعة إىل تنظر أن بني حرت
داخله. يف أعيانها وجود عىل دليًال املحل خارج عىل مصورة األشياء غرائب ومشاهدة

بمنديل عينيها عىل عصب قد ورجًال امرأة فيها شاهد أنه به يوثق من أخربني وقد
مطبقة كفه يف ويجعله ونحوه خاتًما بعضهم من يأخذ جعل ثم الحارضين، تبرص لكيال
عرشون قيمته درهًما مرة أخذ وأنه تخطئ، وال فتجيبه بيده عما املرأة يسأل ثم عليه،
هذه يف ليس ويحك فقال: فرنًكا، عرشون قيمته درهم يدك يف فقالت: وسألها، فرنًكا

كذلك. وكان الصني، رضب من ولكنه بىل، فقالت: الرضب، هذا عىل درهم البالد
عام يف رضب وقد كذا يساوي بأنه فأجابته فرنساوي، درهم عن أخرى مرة وسألها
عدة شاهدته ملا ثم مسمعي، طرق مرة أول كان أنه ملا أعظمته ذلك سمعت فلما كذا،
السؤال مع أن تحققت إذ بايل؛ من اعتباره سقط ولندرة باريس يف العني بمرأى مرار
من بلحن عنه املسئول اليشء ذلك نوع عىل ينبهه العينني املغمض عىل الرجل يلقيه الذي
فإن الجملة ويف ودربة، حذق والتلقن التلقني ففي حال كل وعىل هو، إال يدركه ال القول

ولندرة. باريس من ال املرشقية البالد من إليها قدم من يستحسنها إنما مرسيلية
البحر فكان الحديد، سكة يف األحد يوم الرابعة الساعة يف املدينة هذه من سافرنا ثم
فرنسا بالد أن وأظن منه، أبهج منظًرا يكن فلم يميننا، والغياضعن والجبال شمالنا عن

وحدائق. غياًضا الدنيا بالد أكثر
يف والسبب األُجم، بني ونصف ساعة نحو املجد حافلة يف نسري كنا ما وكثريًا
وحقول ومروج سهول أكثرها فإن اإلنكليز بالد بخالف الوقود، إىل احتياجهم تكثريها
املعروفة األشجار جميع تنبت الجنوبية فرنسا ويف الحجر، بفحم الحطب عن الستغنائهم
اإلنكليز، بالد يف معدوم هو مما والليمون والزيتون والعنب والربدقان كالتني وذلك عندنا،
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دخل الطريق مسافة ويف الشام، كروم والكرب النمو يف تبلع ال عندهم العنب كروم أن غري
عظيًما أمًرا فكان دقائق عرش نحو فيها فسار الصخور، يف منقورة مظلمة قبوة يف الرَّتَل

قبل. من مثله يَر لم ملن

ليون مدينة (7)

ذلك أبصارنا عن فيها يغب لم ساعات أربع نحو سفر بعد ليون مدينة بلغنا ثم
وحوانيتها املوقع، حسنة أنها غري واألزقة الطرق وسخة املدينة وهذه األنيق، املنظر
الرشيط فأما مشهور، وحريرها والقماش الحرير لثياب معامل وفيها عظيمة، واسعة
عديدة ومكاتب عظيم وملهى حسنة مماٍش ولها إتيان، صنت يف يصنع فإنه ونحوه
وبستان ومتحف موقوفة ومكتبة البناء، فاخر من هي جليلة ومحكمة ملوكية، ومدرسة
«رون» له: يقال أحدهما نهران يجتاز وفيها ،٣٣٠٠٠٠ نحو أهلها وعدد للنباتات،
من مدن جملة عىل وتمر واملرية، بالبضائع مشحونة بواخر فيهما تسري «صون»، والثاني
تميض تكاد وال مرسيلية، بحر إىل ا ممتدٍّ واحًدا نهًرا ويصريان يلتقيان ثم فرنسا، بالد
كانت حتى السنة هذه يف طغى وقد األرضني، عىل شواطئه تزخر أن دون من سنة
كثريًا وأهلك والجسور، البيوت من كثريًا فهدم قوارب، يف املدينة شوارع يف تسري الناس
إمدادهم إىل فرنسا سكان سائر فانتحى جاوره، فيما الغالل وأتلف والناس، املاشية من
وعدة وحجر حديد من جسور النهر هذا وعىل أيًضا، اإلنكليز بهم واقتدى وإغاثتهم،

للنساء. مغاسل

باريس إىل (8)

بالدليجانس، املعروف املجد حافلة يف الثالثاء يوم من الرابعة الساعة يف منها سافرنا ثم
إىل الحديد سكة يف سافرنا ومنها الثاني، اليوم من السادسة الساعة يف برًجا فبلغنا
املدينة هذه وصف وسيأتي الخميس، صباح من الرابعة الساعة يف إليها فوصلنا باريس

هللا. شاء إن إنكلرتة وصف من فراغي بعد
امللك خلعوا قد كانوا إذ جمهورية؛ السياسة كانت إليها وصلنا ملا إنا هنا أقول وإنما
القارين، ومأمن الفارين ملجأ اإلنكليز بالد إىل وأهله بنفسه ففر امللك، عن فيليب لوي
من املفجوع يتميز اإلنسان يكد فلم الدماء وسفك الشغب من وقتئذ فيها حصل ما ومع

بالناس. غاصة بقيت منتزهاتها فإن املغبوط، من أهلها
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كايل إىل (9)

وذلك كالس، أو كايل إىل الحديد سكة يف سافرنا باريس يف يومني لبثنا أن بعد ثم
أيلول، من والعرشين السابع يف الواقع األربعاء يوم من الظهر بعد الثانية الساعة يف

مساء. السابعة الساعة بعد فبلغناها
سابًقا وكانت بولون، دون وهي إلنكلرتة، املقابلة فرنسا ُفَرض إحدى هذه وكايل
وثالث مائتني أيديهم يف وبقيت الفرنسيس، مع حروبهم أيام اإلنكليز استيالء تحت

١٥٥٨م. سنة ماري امللكة عرص يف الفرنسيس اسرتجعها ثم سنة، عرشة
وقالت: موتها، سبب كان إنه قيل ما الشديد الحزن من أظهرت الخرب بلغها فلما
وبقيت الفراء، عند حتى أخت عندها كايل فكانت مكتوبًا.» كايل اسم قلبي ويف «أموت
.٢٩٢ سنة نحو اإلنكليز بيد وغريها وبريتاني وبواتو وطورين ومني وأنجو نورماندي

لندرة إىل السفر (10)

وأول بنا، َماِخَرة وسارت فيها فركبنا لندرة إىل للسفر معدة باخرة وجدنا أن لنا وأوفق
ماطًرا يوًما وكان سحابًا، الجو واكتىس الشمس عنا انحجبت التامس نهر يف دخلت ما

مالطة. شمس عىل باألسف يقيض مظلًما
لندرة، إىل ساعات خمس نحو الشمس فيه وتسري امللح بالبحر يختلط النهر وهذا
فيه وترى فيه، اضطراب ال خفيًفا سريًا فيه تسري السفينة أن جهة من بهيج فيه والسفر
ويحكى عظيم، شأن اإلنكليز عند وله الخاطر، يشغل ما واملنحدرة الصاعدة البواخر من
أهل عىل نقم ملا أنه بإنكلرتة سكوتالند مملكة حكومة ألحق الذي األول جامس امللك عن
بلغتهم له ويقال البلد ضابط له فقال منها، ديوانه ينتقل أن أراد أنكرها، أشياء لندرة
إىل يشري بليغ كالم وهو معك.» التامس نهر تنقل فال ذلك من بد ال كان «إذا «مري»:
امليرسة األسباب أعظم من ألنه النهر؛ هذا بوجود امللك عن يستغنون ربما املدينة أهل أن
هذه يف واملرشوب واملأكول والسعة، الثروة هذه عىل لندرة حصلت ملا ولواله للتجارة،
قنينة فإن ا، جدٍّ غاليان لإلنكليز وأكثرها فرنسا بالد فرض من الركاب تنقل التي السفن

ذلك. عىل وقس فرنكات، ستة السفن ويف فرنًكا، تساوي الفرض تلك يف الرشاب
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«وير» بلدة إىل (11)

إال األداء يوجب ما فيها يجدوا فلم وفتشت، الكمرك إىل أثقالنا أخذت لندرة بلغنا ملا ثم
تبوأنا ثم شلني، نصف وغريه خرج نحو مستقلة حاجة وكل صندوق كل عىل أدينا أنا
«وير» بلدة إىل الحديد سكة يف منها سافرنا اسرتحنا أن وبعد الديار، إحدى يف محالٍّ
ألن الجمعية اعتمدته الذي «يل» الدكطور فيها يسكن التي القرية إىل منها املسري بقصد

منه. أترجم الذي باألصل ترجمتي معارًضا يكون
مبدأ يف وكان الرشقية، اللغات معرفة يف اإلنكليز عند عظيمة شهرة للمذكور وكان
يسرية، غري معلومات فحصل سنة الثالثني فات وقد العلم عىل أكب ولكنه نجاًرا، أمره

هذا. بعد ذكره وسيأتي حاولها، التي اللغات من يتمكن لم أنه غري
يف وضعوها إليها الرَّتَل بلغ فلما أثقالنا، عىل مكتوبًا املذكورة القرية اسم كان وحيث
سألنا ثانية مرة الرَّتَل وقف إذا حتى فيها سائرين وبقينا بذلك، نشعر لم ونحن املوقف
حاجاتنا فوجدنا مشاة، إليها فرجعنا أميال، ثالثة بنحو تجاوزناها بأنا فأخربنا عنها
نجد أال الوقوف: ألحد فقلت مطعًما، فيها أجد فلم لألكل يشء طلب يف فرست ساملة،
عندهم الطعام لفظة مرادف ألن وذلك الجزار؛ إىل فأخذني معي، هلم قال: هنا؟ طعاًما

اللحم. يف غالبًا يستعمل
الخبز، إال أجد فلم فتوجهت بقربه، حانوت عىل فدلني آكله؛ شيئًا أريد إني قلت:
فعدت فقط، الفطري به فوجدت فذهبت آخر، دكان عىل فدلني أريد، وحده الخبز ما قلت:
موضع عىل فدلني لألكل؟ محل إىل تهديني أال له: فقلت الرشطة بعض ولقيت خائبًا،
فظة ضخمة امرأة صاحبته فوجدت فتوجهت املسافرين، جميع يقصده شهري أنه زعم
ما قالت: يؤكل؟ ما عندك هل فسألتها: قاصديها، وجه يف واإلمارة السيادة إظهار تحاول
يسري الذي الرَّتَل جاء حتى املوقف إىل ورجعنا عندها، بما فتبلغنا البيض، سوى عندي

جامعة. قرية وهي «رويستان» إىل
وفرنسا، اإلنكليز بالد بني الفرق من يرى ما عىل دليًال هنا الحادثة هذه ذكرت وقد
يشتهي ما كل فيها يوجد املسافرون فيها يقف التي سيما وال هذه يف الحافلة القرى فإن
النساء نرى كنا املجد حافلة وتقف فيها نسافر كنا وحني واملرشوب، املأكول من اإلنسان
يف أيًضا نجد وكنا ْفر، السَّ عىل ويعرضنها الطيبة الفاكهة ألطباق حامالت إلينا يتسابقن

األنفس. تشتهيه ما كل املطاعم
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«يل» الدكطور قرية «باريل» (12)

فبلغناها منها، أميال ثالثة بعد عىل وهي «باريل»، قرية إىل ومنها رويستان إىل رسنا ثم
لتلقي ا مستعدٍّ فوجدته «يل» الدكطور دار إىل فتوجهت ليًال، عرشة الحادية الساعة يف
الليلة تذهب أن فينبغي بقدومك تخربني الجمعية إيلَّ كتبت قد يل: فقال السعيدة، األحالم
مثواي، أكرم بأنه يخربهم الجمعية إىل كتب الغد ويف فيها فبتنا القرية، خان يف لتبيت
هذا إىل مالطة من سفري مدة وكانت عنايته، عىل فشكروه مريًحا منزًال بإنزايل وُعني

يوًما. وعرشين ثمانية املنفى

االختصار وجه عىل إنكلرتة أحوال (13)

أحوال يف كالًما أقدم أن هنا ينبغي أحوايل، من يشء ذكر ويف الرتجمة يف الرشوع قبل ثم
والجغرافية، التاريخ كتب إىل مرجعه ذلك تفصيل فإن االختصار؛ وجه عىل إنكلرتة
«إنكليا»، تسمى املتعارف الالتيني ويف «بريتانيا»، يسمونها كانوا الرومانيني إن فأقول:
بذلك يعنون فإنما بريتانيا يذكرون وحني أرض، الند: ومعنى «إنكالند» أهلها لغة ويف
اثنتا منها والية، أي كونيا وخمسني اثنني إىل منقسمة وهي وإرلند، ووالس إنكلرتة
وليفربول، ونيوكاستل، وهل، ونرويش، دوفر، مدنها: وأشهر األصول، هي والية عرشة
وشيفلد ومنشسرت، وبرمنهام، وأكسفورد، وبورتسموت، وبليموث، وفلموث، وبرستول،
والفحم الحديد معادن كثرية وهي وشلتنهام، وباث، ويورك، وكمربيج، ونوتنهام،
واسعة مراٍع وبها الصورة، حسنة ضليعة وحيواناتها والنحاس، والرصاص والقصدير
ال قليلة وجبالها التامس، أشهرها للسفر تصلح نهًرا خمسني نحو وفيها نضرية، ومروج
وعرضها ميل، ثمانمائة عىل يزيد ال كلها الجزيرة وطول ذراع، مائة من أكثر أعالها يبلغ

أقل. بعضها ويف ثالثمائة الجهات بعض يف
مرتني، غزوها وقد صحته، عىل يعتمد خرب عنها يكن لم لها الرومانيني فتح وقبل
بلغ ١٨٥١ سنة ويف مليون، نحو حينئذ أهلها عدد وكان للميالد، و٥٥ ٢٦ سنة يف وذلك
للؤلؤ، ا مغاصٍّ بريتانيا يحسبون كانوا الرومانيني أن غيبون وعن ،١٧٤٥٢٢٦٢ عددهم
الجزيرة. أقىصأطراف عىل استولوا سنة أربعني حرب وبعد فتحها، إىل دعاهم الذي وهو
مات من وعدد أنفس، ٦٣٤٥٠٦ بلغ ١٨٥٤ سنة يف والس ويف فيها ولد من وعدد
بأرض متصلة القديم الزمن يف كانت إنها ويقال: أبرشية، ١١٠٧٧ وفيها ،٢٣٨٢٣٩

فرنسا.

18



إنكلرتة إىل مالطة من

قاضيًا وخمسون أربعة وإرالند إنكلرتة يف يوجد أنه التيمس: جرنال من ونقلت
قاضيًا وتسعون وخمسة وثالثمائة لرية، ٢٤١٨٠٤ وظيفتهم تبلغ العليا املحاكم يف
وجملة ،٤٤٩ القضاة جملة فتكون لرية، ٢٩٢٦٦٣ وظيفتهم تبلغ األدنى املحاكم يف
ولقايض سنة، كل يف لرية آالف عرشة القضاة ولكبري قال: لرية، ٥٣٤٤٤٧ وظائفهم
إىل املنتمني القسيسني من ١٨٥٨٦ بريتانيا يف ويوجد آالف، ستة االستدعاء محكمة
بينهما، الفرق بيان وسيأتي املتفرعة، الكنيسة قسييس من و٥٨٥٢١ املتأصلة الكنيسة
فيه، واملدرسني الالهوت، علم طلبة من و١٤٧٧ البابوية، الكنيسة قسييس من و١٠٩٣
وكيل بني ما ١٦٧٦٣ عدا ما ١٨٤٢٢ الرشع فقهاء وعدد ٣٠٦٤٧ الجملة فتكون
دخلوا الذين التالمذة عدا ما ١٨٧٢٨ األطباء وعدد ذلك، ونحو صكوك وكاتب دعوى
ومائة ألف من أكثر إليهم ويضاف ودوائي، جراح بني ما و١٥١٦٣ املتطببني سلك يف
أعني الثالث الحرف هذه فأصحاب الجراحة، آلالت صانًعا و٤٣٠ األسنان، معالجي من
وعدد ،١١٠٧٣٠ يبلغون إليهم وينضم بهم يتعلق ومن والطبية، والفقهية القسيسية
الكتب، لنارشي يكتبون مؤلًفا وثالثون وستة أربعمائة منهم ٢٨٦٦ األدب وأهل املؤلفني

ونارش. كاتب بني ما و١٣٠٢
العلوم يف املدرسني وعدد الرسامون، جملتهم من ٨٦٠٠ الظريفة الصنائع أهل وعدد
والتخريج بالتعليم املشتغلني وجملة ،٣٠٠٩ املهندسني وعدد وستون، وستة أربعمائة
يف يعلمون ٢٣٤٨٨ األول عداد ويف نساء، و٧١٩٦٦ رجال ٣٤٣٧٨ منهم ١٠٦٣٤٤
يعلمون و١٥٣٠ املوسيقى، يعلمون و٣١٤٩ التعليم، مطلق يَُعلَُّمون و٤٣٧١ املكاتب،
يف يعلمن ٤١٨٨٨ النساء أعني الثاني القسم ويف الهندسة، يعلمون و٥٥٤ اللغات،
من أكثر ويوجد املوسيقى، يعلمن ٢٦٠٦ وبالتعليم مطلًقا، يعلمن و٥٢٥٩ املكاتب،
أهل ومن ،٦٤٣ النساء ومن ،١٣٩٨ الرجال فمن املالهي، يف والالعبات الالعبني من ألفني
،٧١١٩١ املدنية الخدمة يف هم الذين وعدد ،٤٣٢ النساء ومن ،٣٦٦٨ الرجال املوسيقى
خدمة يف و٢٩٧٨٥ املدنية، اإلدارة خدمة يف ٣٧٦٩٨ منهم فصاعًدا سنة عرشين سن من

بريتانيا. يف ومقامهم الهند دولة خدمة يف و٣٧٦٨ املريي، دواوين
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التوراة وترجمة املتاعب قرية (1-13)

منزيل إىل أعود ثم التوراة ألترجم يوم كل يف «يل» الدكطر إىل أذهب أن يف أخذت إني ثم
أسعد أن هللا قدر التي القرية هذه ألن صربي؛ عيل حتى أيام عيلَّ تمض فلم له، مالزًما
بقلب تَِليط ال قراهم جميع أن عىل اإلنكليز، قرى أنحس من كانت فيها برتجمتي الناس

سيأتي. ملا الغريب
بالبطاطس املخلوط والخبز بالجزر املخلوطة والزبدة اللحم غري لألكل فيها يكن ولم
أن عىل فيها، معدوم هو ما ذكر عن يغني وذلك والكرنب، والبيض املذيق واللبن والجبن
بالقرب لهم يكون أن اإلنكليز عادة ومن املدن، يف يوجد ما نفاية كانت إنما اللوازم هذه
فيذهب واألثاث، وامللبوس واملرشوب املأكول من لهم يلزم ما فيها يباع بليدة القرى من
رجل ليًال البيوت عىل يمر وقد يلزمهم، ما ويشرتون األسبوع يف مرة الفالحون إليها
وجزاه به كلفه شيئًا يشرتي أن شاء فمن البليدة تلك إىل ذهابه عىل تنبيًها البوق يف ينفخ
معهم يكون أو والسكر، والشاي البن نحو فيها بعجالت تجار أيًضا يمر وقد ذلك، عىل
املتنوعة األسباب هذه وبمثل حوانيتهم، من للمشرتي منها ليبعثوا األشياء هذه راموز

عيشه. لقوام له بد ال ما اإلنسان يحصل املربحة والصعوبة
ما أطيب وهو «البسرتا» يسمونه الذي وهذا واألنكليس والرسطان البحر محار أما
السمك وأما البتة، لها وجود فال الرسطان من وأكرب الربغوث شكل يف وهو عندهم، يُؤكل
صنًفا إال مسيخة سمكهم أصناف جميع أن عىل أشهر، ثالثة كل يف مرة إال منه يرد فال
الثلج يف يضعونه وقد بالدنا، سمك إىل بالنسبة ال لكن طيب وهو «سمن» له يقال منها
ولكن قبله، منه أطول صيدها بعد السمكة عمر كان فربما نهاًرا، للبيع ويعرضونه ليًال

املدن. يف إال له وجود ال هذا الثلج ربيب

وأغنياؤهم اإلنكليز فقراء (2-13)

والثروة، والغنى الجمة واألشغال العظيمة الحوانيت تلك فيها ورأى لندرة إىل قدم ومن
كأهل هنا القرى أهل فإن هيهات ولكن سعداء، أغنياء بأنهم اإلنكليز جميع عىل حكم
وقشف بؤسهم عىل تدل حكايات تقرأ ما وكثريًا قشًفا، أشد هم بل الشام، يف القرى
إحدى إىل حاله شكا حائك عن حكاية ذلك فمن أخرى، بالد يف يقع ال مما معيشتهم
عرشة من بقوا أوالد وثالثة امرأة يل وإن حائك، إني سيدتي «يا فقال: املخدومات النساء
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ولكن األسبوع، يف شلينات سبعة عىل يزيد ال والنهار الليل كدي من ودخيل بهم، فجعت
فقالت عليه، أسهر الذي الشمع يف وأربعة النول، ألجل واحًدا شلينًا منها أعطي أن عيلَّ

اإلمكان. قدر عىل قال: القليل؟ الدخل هذا عىل تعيش وكيف له:
عىل نقدر ال بل اللحم، من واحًدا رطًال فيها نشرت لم أشهر ستة علينا مىض وقد أال
يف لنا يكون وقد املاء، وحساء الشعري هو إنما طعامنا فجل بالجهد، إال الحليب مشرتى
والضنك، البؤس ألفت قد فإني أبايل فال أنا أما البطاطس. من إدام اآلحاد أيام بعض
األجرة، قلة عىل املربح والكدح الكد سوى الدنيا من شيئًا أعرف لم عديدة سنني ومذ

ا.ه. النحيفة.» وبأمهم باألوالد همي ولكن
إىل بالنسبة األشياء أرخص الريف يف كونه مع الحليب رشاء عىل يقدر لم إنه فقوله:
صحف يف أيًضا تقرأ ما وكثريًا الناس، هؤالء يكابده فيما البيان مزيد عن يغنيك غريه
عىل النوم أو والربد الجوع من ماتوا أو اإلمالق من أوالدهم تركوا أناس عن األخبار

جوًعا. فماتوا اْعتََفُدوا أو القذرة الندية األماكن
والعاجزين للفقراء إمداًدا األهلون بها يقوم ومالجئ مستشفيات يوجد إنه نعم
أو ضنًكا فيها اللبث كان أو الزيادة، يقبل ال فيها من عدد كان ربما أنها إال ونحوهم

ذلك. ونحو صعبًا إليها الدخول
القسيس يعطوا لئال معمودية بغري أطفالهم يرتكون أنهم فقرهم من يبلغ وقد
الكنيسة أتباع من أنهم مع يتعمدوا لم كثريين أوالًدا املذكورة القرية يف وأعرف مرصوفها،
فتنزله مدافنها يف يدفن أن معمد غري مات ملن تأذن وال املعمودية، توجب التي املتأصلة

املنتحر. منزلة
ملك تكون ألن تعاىل هللا دحاها قد األرض كون هو هنا الفالحني فقر فرط وسبب
الفالحني بعض ويستخدمون مأمونون أناس منهم فيستأجرها فقط، واألرشاف األمراء
األرض، مستأجر إال ورياش رواء ذا أحًدا القرية يف تجد لن فلهذا واستغاللها؛ حرثها يف
يوم فيهم الخطبة سوى الروحيني أوالده أمور من شيئًا ييل ال أنه عىل القرية، وقسيس
عليه ويلقي السنة يف لرية ثمانني نحو يعطيه قسيًسا يده تحت يستخدم ألنه األحد؛
هذا فعىل اإلنكليز، بالد يف األسقف طباخ وظيفة دون هو املبلغ وهذا الكنيسة، أحمال
مرضاهم ويعود أحداثهم، ويزوج منهم، املوتى يدفن وأن الرعية، أوالد يعمد أن القسيس

ذلك. وغري
هؤالء يذوق وقلما غري، ال عيلة ألف ستني نحو إنكلرتة يف األرض مالك وعدد
مرة إال بقرة أو شاة يذبح ال القرية فجزار والجبن، الخبز أكلهم فجل اللحم، املساكني
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يسلخها فال شاة ذبح وإذا ربعه، أو رطل نصف إال اللحم من يبيع وال األسبوع، يف
خنزيًرا أحدهم يربي قد إنه نعم ثالثة، أو يومني بعد والبقرة يوم، بعد إال لحمها ويجزر
أيام يف منه ويطعم الشام، بر يف تتخذ التي كالقورمة لحمه ويتخذ ويذبحه دويرته يف
عامة بها وتبلغ وطبخها السبت يوم يف لحم قطعة اشرتى قليل يرس ذا كان ومن اآلحاد،
منذ بائتًا يأكلوه أن أحرى فهم عندهم، مألوًفا الطعام تسخني ليس إذ باردة؛ األسبوع
يل بقي طعام تسخني عندها نازًال كنت التي املرأة من طلبت وملا يسخنوه، أن من أيام
صاحبه. من يتعجب منا كل وراح وتفسري، رشح بعد إال مني تفهم تكد لم الغداء، من

الريف مصاعب (3-13)

الكنيسة أجراس إىل عمدوا اللهو أرادوا وإذا والحظ، للهو مواضع القرى يف وليس
مع الرجل يجلس أن عندهم الحظ ومن الطرب، آالت مقام عندهم فتقوم يرضبونها
يف البقول خسيس من يزرعانه ما إىل أو يربيانها، التي الخنانيص إىل ينظران امرأته
نحو فيها يزرع بيته أمام األرض من أذرع بضع الغالب يف منهم لكل فإن عرصته،

البهائم. عيشة من ا رشٍّ عيشتهم لكانت ذلك ولوال ذلك، أشبه وما والكرنب الفجل
والبن والسكر والصابون الشمع من يباع ما نفاية فيه دكانًا القرية يف ترى وقد
والتفاح الرديئة والحلويات والبطاطس البصل من يشء فيه يُباع حقريًا وبيتًا والشاي،
قرًشا، خمسني قيمته بلغت ملا جميعه ذلك اشرتيت ولو البيت، طاقة من تنظرها املسيخ،
لكثرة وذلك الهواء، الستنشاق منزله من يخرج أن لإلنسان يمكن ال الشتاء أوان ويف
بغال أو حمري أو خيل القرى يف وليس بيته، رهني أيام عدة يمكث فقد الطريق، يف الوحل
يحركونها عجلة املتشبعني لبعض يكون وقد النعل، مركوب إال فليس تُكرى، عواجل أو
وال حصان دون من بهم فتجري أخرى، إىل قرية من يذهبوا أن أرادوا إذا بأرجلهم
ال ذلك فمثل صغري، حصان بها يجري مفتوحة صغرية عاجلة له يكون وبعضهم حمار،
سيأتي كما عليها األداء من بد فال والخيل املعتادة العواجل فأما للمريي، يشء عليه يدفع

محله. يف بيانه
أن إىل اضطررت ومرة ماشيًا، البليدة إىل ذهبت املؤنة إىل اضطررت كلما وكنت
غني يسكن أن فرض وعىل فارًغا، كان لكنه الدمان، فيه ينقل الذي التابوت يف أذهب
أن إال الفقري، يجده ما إال فيها يجد ال إذ بغناه؛ يتنعم أن يمكنه فال القرى هذه إحدى
لم املشئومة القرية تلك يف إقامتي مدة أني هللا ويعلم وغريها، لندرة من مؤنته يجلب
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وبعض كمربيج من الَقَطاني بعض أجلب فكنت املعيشة، لوازم بتحصيل إال هم يل يكن
عن اقترصت غاليًا وجدته ملا ولكن الحديد، سكة يف لندرة من واملزر رويستان من النقل
ِمْزر فإن قط، عمري يف به أحس لم ُرَكبي يف ووهن املعدة ضعف عيلَّ فاستوىل جلبه،
سواء كالدواء وهو زجاج، يف املرعى دون باملنبطة ينبط ما إال منه ليس إذ رديء؛ القرى
بأن خادمته فأمر أترجم، وأنا «يل» الدكطور دار يف مرة عيلَّ ُغيش وقد نافع، غري إنه إال

مشوية. خبز بكرسة تتداركني
املرطبة البقول وجود لعدم منغص؛ أنه إال مزهق غري يكن وإن فإنه الصيف أما
مناقع من هو إنما الريف أهل رشب أكثر أن سيما وال ستعلم، كما الفاكهة ولعوز فيه،
— قليلة وهي — اآلبار إىل عمدوا نشفت فإذا الطحلب، يعلوه وأكثرها املطر، ماء من
فإنهم املاء يرشبون قلما اإلنكليز أن إال املطر، من أيًضا وهي الحاجة، إىل يدخرونها
من شيئًا فيهما نذوق ال شهرين نحو الصيف يف علينا مىض وقد بالجعة، عنه يستغنون
ألجل نشرتيه كنا الذي املذيق عنا انقطع نيسان شهر ويف ندر، ما إال والخرضة الفاكهة
بإحدى نتوسل أن إىل فاضطررنا يبيعونه، وال الخنازير يسقونه كانوا ألنهم القهوة؛
ففعلت فقط، للقهوة يكفي بما يوم كل إمدادنا يف البقرة صاحبة عند فينا لتشفع النساء
بأن رضيت البقرة صاحبة وأن امَلِذيق، يف شفاعتها خالص بقبول لنا مبرشة جاءت ثم
رأس ومطأطأة وثناء شكًرا فأوسعناها وتكرًما، تفضًال بني بنصف يوم كل تبيعنا

وانحناء.
البصلة وكانت البقول، من وال الفاكهة من يشء يوجد يكن لم املبارك الشهر هذا ويف
كراكب هو فيها فاملار زاهية، نارضة كانت كلها الحقول أن مع بيني، تباع الصغرية

ظامئ. وهو البحر

وثمارهم اإلنكليز مزروعات (4-13)

وأصل والبطاطس، واللفت والشعري القمح هو إنما حقولهم يف اإلنكليز يزرع ما وأكثر
الديار عرصات يف فيزرعونها البقول فأما ،١٥٨٦ سنة يف أمرييكا من إليهم هذه جلب
ال ولبنها لحمها كان اللفت، من البقر علف جل كان وملا ا، جدٍّ قليلة وهي فقط، ملؤنتهم

طعمه. من يخلوان
من ويكثرون والجري امللح من شيئًا معها يضعوا وأن بد فال البقول زرعوا وإذا
مقدار يعلو قد الفول فإن فاحًشا، نموٍّا تنمو أنها إال زكية، تكون ال فلهذا تدميلها،
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ذلك ونحو ذراع، من أطول يبلغ والرشاد والشعري والقمح اللوبياء وكذا الربعة، قامة
أو التفاحة وتكون الكبرية، الجرة قدر الكرنبة تبلغ وقد والكرفس، والنعناع الخس
الحيوانات إن حتى والكراث البصل ذلك عىل وقس الصغرية، البطيخة نحو اإلجاصة
وقد اآلدمي، رأس قدر يف يكون الرسطان فإن الكرب، غاية عندهم تكرب والبحرية الربية
ارتفاعه وكان درهًما، ١٥٠ نحو اإلنكليز ورطل رطًال، أربعني فبلغ حبيش ديك مرة ُوِزَن

أقدام. ثالثة
١٥٤٠م، سنة قبل هنا ينبت ولم هوالند، من كان البالد هذه إىل الجزر جلب وأصل
منذ وكان قربس، جزيرة من كان القنبيط جلب وأصل الكرب، هذا يف أوًال يكن لم ولكنه
ويحرثون والطرفة، الهدية سبيل عىل البورتوغال بالد إىل هنا من منه يرسل سنة ستني
إىل الحقل أول من خيًطا يمدون وغريه القمح يزرعون وحني جميًعا، والبقر الخيل عىل

مستقيمة. األقالم تأتي حتى آخره
بينه فيزرعون الدود؛ من له تعرض آفة من عليه يخافون البقاع من كثري ويف
عىل وباعوه أيًضا الحشيش معه حصدوا القمح حصدوا فإذا الدود، ليقتل سميٍّا حشيًشا
صحف من كثري يف قرأت فقد معه، وُطحن بالقمح مختلًطا فبقي أُغفل وربما حدته،
فأعجب البقول، مع امللح وضعهم سبب أيًضا هو وهذا الخبز، من ماتوا كثريًا أن األخبار

ويسمونها. مزروعاتهم ويملحون ملح بال طعامهم يطبخون لقوم
السكر، وقصب والحامض الحلو والليمون الربدقان شجر عندهم ينبت ال ومما
والرمان، والتمر والصنوبر والدراق والخوخ، واملشمش والتني والفستق، واللوز واملوز
والباذنجان والقثاء والبطيخ، والزيتون واآلس والصبار ماهيته، يعرفون ال األخري وهذا
والسفرجل، والخيار الخرشف وجود وَقلَّ واملاش، والعدس والحمص وامللوخية، والباميا
وقد والتفاح، اإلجاص هو إنما فاكهتهم من والطيب للفرجة، إال يرى ال التوت وشجر

الكف. منهما الواحدة تمأل حتى يكربان
جلبه وأصل قلة، عىل القرى يف يباع ولكن امَلَطاِمر، يف كله الشتاء يدوم األخري وهذا
من الكبرية املدن إىل فريد الربدقان فأما ١٥٢٢م، سنة يف وذلك الشام بر من كان إليهم
ويسخنونها زجاج، من بيوت يف شجرهما يربون وقد العنب، وكذا وبرتوغال إسبانيا
املجلوب سعر من أغىل سعره يكون ولكن إلنباتهما: تكفي ال هوائهم حرارة ألن بالنار؛
ويبقى يونع، ال ما وهو حثًرا يبقى فإنه العنب من البيوت هذه غري يف ينبت وما إليهم،

صلبًا. حامًضا
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الجدوى، قليلة وهي عندنا اآلس كحب أربعة أو الثمار من أصناف ثالثة وعندهم
أصناف ثالثة عندهم وكذلك بها، تذهب نسمة فأقل الرياح عىل تقوى ال كونها سيما وال

تافهة. أيًضا وهي عندنا توجد ال البقول من أربعة أو
هو اإلنكليز بالد يف ينبت ما جميع إن والتحري: االختبار بعد أقول أن يل ويحق
يف ينبت ما دون هو هذه يف ينبت ما وجميع والزكاء، الطيبة يف فرنسا يف ينبت ما دون
السماء، يف الحرارة وقلة األرض، يف ِقني ْ الرسِّ كثرة سوى ذلك يف العلة أرى وما الشام، بر
ما شتان ولكن تقدم، كما عندنا ينبت مما جرًما أكرب هو عندهم ينبت ما جميع إن نعم

ضخم. يشء كل يف يتنافسون اإلنكليز أن إال والطعم، الكرب بني
أشد بها وعنايتهم عندهم، فكثرية املثمرة غري واألشجار والزهور الرياحني أنواع أما
عندهم رأيت أني غري له، عرف ال أزهارهم جل أن عىل املأكولة، بالبقول عنايتهم من
ما وكثريًا أصًال، له رائحة ال مالطة يف هو مما الرائحة ذكية الزهور من أنواع جملة
إحداهن إن حتى محاوراتهن، يف النساء بها وتلهج كتبهم يف منهم املؤلفون يذكرها
به، يطرفن ميالدهن أعياد ويف الزهر، من بباقات يهادينها صواحبها فكانت مرة سجنت
وإذا الوداد، وسبب الرحم صلة الواقع يف فهي والجواهر، القماش طرف عن ذلك فيغني
يعجبني التنقيط ذكر وعىل بباقة، نقطوها الحارضين وأعجبت ملهى يف امرأة رقصت

جدَّر: مليح يف املعتز ابن قول

ه��م��وم ف��زدن��ا ح��س��نً��ا ف��زاده اس��ت��وى ل��م��ا ج��در ق��م��ًرا ي��ا
ب��ال��ن��ج��وم ط��ربً��ا ف��ن��ق��ط��ت��ه ال��ض��ح��ى ل��ش��م��س غ��ن��ى ك��أن��م��ا

التجدير إىل يرجع زاده يف والضمري املعنى، بهذا الحرف هذا أهملوا اللغة وأهل قلت:
ليس لكونه بالتشديد جدر يقال أن منع حيث الحريري عىل رد وهو الفعل، من املفهوم

للتكثري.

أرضإنكلرتة (5-13)

ترى فلن الشام، يف البقاع أرض تشبه مزروع محروث سهل فكلها إنكلرتة أرض أما
محط منها يغادر ال كونها يف عيال ذي واحد لرجل جميًعا فكأنها بوًرا، واحدة بقعة فيها
أن والظاهر ودياًرا، ومروًجا ومزارع وحقوًال غياًضا إال ترى فال منفعة، دون من قدم
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يف تراه وحيوان، نام من فيها يشء وكل فرنسا، بالد من وأعمر حرثًا أعظم اإلنكليز بالد
شدة من أسمع كنت ملا جباًال كلها أحسبها إليها حضوري قبل وكنت والنمو، الريع غاية
غاللها من تحصل ما قيمة أن األخبار بعض يف وقرأت صفصف، قاع هي فإذا بردها،

السنني. سائر ذلك عىل وقس لرية، ٥٤٠٠٠٠٠٠ بلغت ١٨٤٧ سنة يف
الضأن لحم كان فلهذا ومرسًحا؛ للضأن مرعى يغادرونها األرض يف بقعة وأحسن
الجلود جلب إىل يحتاجون فإنهم املاشية برتبية عنايتهم شدة ومع ا، جدٍّ فاخًرا عندهم
لرية ١٥٠٠٠٠٠٠ السنة يف يبلغ منها يجلبونه ما وثمن األقىص، والغرب الروسية من

ذلك. غري يف والباقي األحذية، عمل يف نصفها نحو يذهب

وفرنسا إنكلرتة بني (6-13)

من مليونًا وثالثني خمسة نحو يربى وفرنسا إنكلرتة من كل يف أن الصحف بعض ويف
يحصل فرنسا غنم أن إال متساٍو، الصوف من قدر يحصل العددين من كل ومن الغنم،
مبلًغا الجبن من شسرت إقليم من الحاصل يبلغ وقد تلك، من يحصل مما أقل لحمها من
عرشة نحو ليرت كل ثمن ليرت، مليون يبلغ فرنسا يف البقر لبن من يحصل وما وافًرا،
بضعفي ويباع القدر، هذا ضعفي يبلغ إنكلرتة يف البقر لبن من يحصل وما صنتيم،
جريب، مليون وثالثني أحد يف املاشية من ماليني ثمانية يربون واإلنكليز ذلك، قيمة

جريب. مليون وخمسني ثالث يف ماليني عرشة يربون والفرنسيس
مليون خمسني تبلغ املاشية من ماليني أربعة غالبًا السنة يف يذبحون فرنسا وجزارو
أولئك. عند يذبح ما قدر العجل من يذبحون وال مليونني، يذبحون واإلنكليز كيلوغرام،
مليون، أربعمائة اللحم ومن فرنك، مليون مائة الحليب من فرنسا يف والحاصل
ومن فرنك، مليون أربعمائة الحليب من إنكلرتة يف والحاصل مليون، مائتا الحرث ومن
فقط واللحم اللبن من إنكلرتة يف بقرة كل من الحاصل فيكون مليون، خمسمائة اللحم
وفيه نقلته ما هذا مًعا، والحرث واللحم اللبن من فرنسا يف البقرة من الحاصل من أكثر

نظر.
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إنكلرتة أهل يجلبه ما (7-13)

املأكول من كثريًا يجلبون فإنهم آنًفا بيناه كما غاللهم وكثرة أرضهم خصب ومع
١٢٢٣٧ البقر من جلبوا أشهر ستة مدة يف أنه قرأت فقد األجنبية، البالد من واملرشوب
جلبوا ١٨٥٠ سنة ويف بيضة، ٥٦٤٥٤٧٤٥ البيض ومن ،٢٩٢٦٨ الغنم ومن رأًسا،
ألًفا وثمانون اثنان البقر من أرالند من جلب ١٨٤٨ سنة ويف طن، ٢٧٠٠٠ الجبن من
ومن وستون، وستة وثالثمائة ألف مائة الغنم ومن رأًسا، وتسعون واثنان وخمسمائة
من جلب ما وقيمة وأربعون، وأربعة وسبعمائة ألًفا وثمانون وواحد ثالثمائة الخنزير
والفاكهة الزبدة ذلك عىل وقس لرية، ألف عرشين نحو بلغت واحد عام يف البطاطس

وأسافلهم. القوم هؤالء ألعايل يلزم ما لك يتبني وبهذا والقطاني،
نحو سنة كل يف منها يهاجر ولهذا بأهلها، ضاقت قد إنكلرتة فإن الحقيقة ويف
كثر ويف «كنت»، إقليم والريع النضارة يف أقاليمها وأحسن ألًفا، وخمسني ألف مائتي

فهرول. «ششري» حمى دخلت وإذا «دوفنشري» الفاكهة أشجار

اإلنكليز حيوانات (8-13)

ضليع نوعان: وهي الخيل منها والضخامة، الكرب من بقولهم نسق فعىل حيواناتهم أما
أربعمائة ويحمل املرصوص، كالربج الحصان فرتى األثقال جر يف يستعمل ما وهو ضخم
أو والسباق، للركوب وهو ممشوق خفيف والثاني: لرية، مائة وثمنه أرطالهم من رطل
أعتق خيلهم إن ويقولون: ميًال، عرش ثمانية الساعة يف سار وربما العظماء، عواجل لجر
اليصابت امللكة زمن يف إنه ويقال: تلك، من بعضها أصل يكن وإن العرب، خيل من
جواميس عظم يف تعظم وبقرهم فرس، ألفي من أكثر إنكلرتة مملكة جميع يف يكن لم
تسمن غنمهم وكذلك والشكل، الخلقة حسنة وهي الدم، كثري أنه إال طيب ولحمها مرص،
الذي النوع هي ولعلها الشام، كغنم أاليا لها ليس ولكن مليحة أيًضا وهي فاحًشا، سمنًا
هر من فقده عىل الحواجب تحلق بأن أحرى وهو ظريف عندهم والهر القهد، له: يقال
للبغال وجود وال وجودها، قلة عىل فارهة وغري قبيحة فإنها الحمري أما املرصيني، قدماء

املعزى. رؤية وندر عندهم،
سوام وال رتيًال وال عقارب وال حيات فيها ليس أن البالد هذه عىل به هللا منَّ ومما
النوم، من يمنع بعوض وال الدجاج، يأكل نمس وال الليل، يف يعوي آوى ابن وال أبرص
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تجري وهي شقشقتها تسمع الُجْرذان عندهم ويكثر نادًرا. إال الربيع يف براغيث وال
هذا األوقات: أبجدية يف قال منازلهم، يف األلواح لكثرة البق وكذا البيوت، مخشب تحت
مجيئه وأصل ديارنا، يف رزيئة أعظم هو غلًطا نوردي جرذ يسمى الذي األسمر الجرذ
باالس كالم من الظاهر هو كما آسية يف الجنوبية البالد وبعض العجم بالد من كان إلينا
الغربية الرباري من تحىص ال جرذان أرساب زحفت ١٧٢٩ سنة يف إنه قال: حيث وغريه؛
زحفت عرش السادس القرن أواخر ويف ما، بوجه ردها يمكن لم حتى أسطراخان، إىل

البلية. هذه من خاليًا يزل لم فرنسا جهات من كثريًا أن إال باريس، من دنت حتى

الحيوان عمر يف فائدة (9-13)

،٢٠ والثور سنة، وثالثني اثنتني إىل سنني ثماني من يعيش الحصان إن بعٌض: قال
الغنم من والشاة ،١٨ والبغل العرب، بالد يف نتاجه وأصل ،٣٣ والحمار ،٢٣ والبقرة
،١٠ والقط ،٨ والحمام والعنز ،٢٥ والخنزير ،٢٥ إىل ١٤ من والكلب ،١٥ والكبش ،١٠
غريب، وهو نقلته هكذا ،٢٠٠ إىل ٥٠ من واليمام ،١٠٠ إىل ٣٠ من والببغاء ،٢٨ والوز

واحد. جنس من واليمام الحمام فإن
،١٦ إىل ١٤ من والثعلب والذئب الكلب ونحوه سنة، ٢٠ يعيش الدب آخر: وقال
سنة، ٤٠٠ يعيش قد والفيل سنني، ٧ واألرنب ،١٤ الجملة يف والقط ،٧٠ نحو واألسد
،١٥ والبقرة ،١٠٠ نحو والجمل ،٣٠ إىل ٢٥ من والفرس ،٢٠ والكركدن ،٣٠ والخنزير
يعيش قد والنرس ،٣٠ والدلفني طويًال، يعمر والوعل سنني، ١٠ يجاوز قلما والضأن
ولعله والس اسمه الحيتان من ونوع ،١٠٧ والسلحفاة ،١٠٠ والغراب سنني، ١٠٤

سنة. ١٠٠٠ يعيش الدخس

ومساكنهم اإلنكليز بناء (10-13)

ثم يَُكلِّسونه، أو الديار خارج يصبغون وقد واألبيض، األحمر اآلُجرِّ فمن بناؤهم أما
منها دنا من إال يدركها ال متساوية مربعة حجارة كأنه تبديه خطوًطا عليه يرسمون
للدخان هدًفا كانت ملا فإنها لندرة، بيوت بخالف سنني ذلك عىل وتبقى وترسمها،
مهارة األبنية تجديد يف ولهم هللا، شاء إن ذلك سنذكر كما تسود أن تلبث لم والضباب
القائم وأسندوا جدرانها، أسفل أوًال هدموا دار هدم مثًال أرادوا إذا أنهم وذلك غريبة،

28



إنكلرتة إىل مالطة من

البيوت وبعض واحد، وقت يف والبناء الهدم نجز فربما األسفل بنوا ثم بعضائد، منها
وربما يطينونها، ثم ببعض، بعضها يعارضون خشب قطع من كالسفينة خارجها يبنون

قديمة. األخشاب تلك كانت
يكون ربما منها القديم أن غري مهندسة، حسنة الفالحني بيوت فإن الجملة ويف
التي املكاتب ألواح من األول: أنواع؛ ثالثة عىل عندهم السطوح فإن سطحه، من أصغر
والثالث: الوسط، للبيوت وهو الخزف من والثاني: الكبرية، للديار وهي الخط عليها يتعلم
من أحسن إنه ويقولون: الثوب، يرقع كما يرقع وهو املنظر، قبيح يكون فهذا التبن. من

الحر. يمنع الصيف ويف الثلج، ويرد الربد يمنع الشتاء يف فإنه وصيًفا، شتاء غريه
أكثره الشبابيك يف الزجاج ألواح بني والفاصل ُمَسنًَّما، إال عندهم السطح يكون وال
مربعة كالكف صغاًرا قطًعا الزجاج كان وربما الخشب، من بدًال رصاص قضبان
إذا الطيقان عىل للمريي رضيبة السابق يف كان وحيث أنيًقا، للعني فيكون ومخمسة
تمتًعا أبطل، اآلن ولكنه القدر، هذا مجاوزة من يتحاشون الناس كان ثمانية، عن زادت
عدة فيها يكون وأن بد ال دار وكل أخرى، رضيبة مقامها قام ولكن وهوائه، هللا بنور
تكون منازلهم أرض أن والغالب حديد، من ال خشب من كلها تهم وأِرسَّ للنار، مواقد
الصور من عندهم ترى أن وَقلَّ بني، بني وأثاثهم الزرابي، من البسط أو باللبد مفروشة

وكالب. أرانب صورة أو السباق، يف الخيل وصورة العائلة، كبري صورة إال
ترتيبها، وحسن بنائها إلحكام منها؛ أجمل يشء فال واملرتفهني األغنياء بيوت أما
كبرية الوضع، محكمة وطيقانها املنقش، الفاخر بالورق مغشاة داخل من وحيطانها
املتني، الخشب من وأرضيتها ودرجها والربيق، الصفا يف البلور يقارب وهو الزجاج، قطع
كتبهم وخزائن وكراسيهم وأصونتهم وموائدهم أرستهم فإن األثاث، يف زائد إرساف ولهم
ومع لرية، ٥٠٠ نحو الجملة يف ذلك قيمة تبلغ وقد باملاهيكون، املسمى الخشب من كلها
عادتنا، عكس وهي الكشمريي، من شاًال أو األملاس من حليٍّا الدار لسيدة ترى فلن ذلك
الكتان وفوقها الفاخرة الزرابي أو املنقوش بالجوخ الدرج يغطوا أن إرسافهم ومن
إذ الفرنسيس إن حتى والرتتيب، النظافة غاية يف ومراحيضهم عليه، يدوسون النفيس
ألحد ضيًفا مرة وكنت إنكليزي، مرحاض إنه قالوا: الصفة هذه عىل مرحاًضا ذكروا
واإلحكام الزخرفة غاية يف هو وإذا عليه، فدللت الكنيف طلبت أصبحت فلما بخالئهم
يف الظرفاء بعض قاله ما حينئذ ببايل وخطر واستعماله، فتحه عن أحجمت إني حتى
أن يريد الذي ما شعري «ليت استدانها: قد درهم سبعمائة له كنيف عىل أنفق بخيل

فيه.» يخرأ
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قبل املنزل أهل يخرب أن بد وال باألسبوع، تكون إنما للغريب املسكن وإجارة
دار يف مسكنًا أحد استأجر وإذا خدمته، يف تهاونوا ذلك علموا فإذا بأسبوع؛ خروجه
أن للمالك حق مالكها، إىل الدار غلة يؤدي ال املستأجر وكان وفرشه، الدار مستأجر من
من ثم والطني، الخشب من كان األصل يف البناء إن ثم الدار، يف يشء كل عىل يستويل
من صار الصنائع يف وتبحروا الناس تمدن فلما املهندمة، غري الحجارة من ثم ، اآلُجرِّ

املرمر.

البناء يف الحجر استخدام عن نبذة (11-13)

ولم األجيال، جميع عند اشتهر ثم القديم من صور أهل عند ُعرف الحجر من والبناء
وأول بناديكتوس، اسمه راهبًا له املحدث وكان ٦٧٠م، سنة قبل إنكلرتة يف يعرف
ُعرف فإنما اآلُجرِّ من البناء أما ١٠٨٧م، سنة يف كان البالد هذه يف منه بني جرس
١٥٩٨م سنة ويف باستعماله، اإلنكليز ملك ألفريد أمر ٨٨٦م سنة ويف الرومانيني، عن
إن فيقال: الزجاج وأما غالبًا، الخشب من ذاك إذ لندرة بناء وكان تعميمه، استحسن
كان بل بلينيوس: وقال هرمس، عن أخذوها فإنهم مرص؛ أهل صنعته تعلم من أول
عهد يف الرومانيون ذكره وقد القديم، من صور يف معامل له وكان سورية، يف اخرتاعه
امليالد. قبل ٧٩ سنة طيقانها يف كان الزجاج أن بمباي أنقاض من وعلم طيبرييوس،

إنكلرتة، يف ثم فرنسا، يف عرف ثم إيطاليا، يف كان أوروبا يف اتخاذه اشتهر ما وأول
فلتري كالم من ويفهم مجلوبًا، كان ولكنه األعيان بعض ديار يف استعمل ١١٧٧ سنة ويف
١٥٥٧ سنة ويف ،١١٨١ سنة يف وذلك فرنسا، من رجل اإلنكليز بالد يف شهره من أول أن
إىل أتقن الثالث وليم زمن ويف وصفاء، رونًقا أكسب ١٦٣٥ سنة ويف معمل، له أنشئ

الغاية.

اإلنكليز عاطلو (12-13)

فلذلك واحد، إال الرشطة من القرية يف يقام ال أنه الفالحني بالد يف التدبري سوء ومن
يبقون األرض مستأجر يستخدمهم لم إذا القرية أهل فإن والرسقة، الحريق فيها يكثر
والحشيش القمح أكاديس إحراق إىل فيعمدون رش، كل ارتكاب إىل متنزعني معطلني
يطفئها، من وليس البيوت بعض إىل النار فترسي ريح؛ ذات ليلة يف الحقول يف املكدسة
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واحدة، ليلة يف كلها القرية احرتقت فربما غريه، إىل وترسي بالكلية تالشيه أن تلبث ال ثم
الغالل، أكداس يف حريقة عرشة خمس وقع القرية بتلك إقامتي من شهرين مدة ويف
األرض، مستأجر من غيظهم من تشفيًا الشغل عن املعطلني هؤالء من ذلك سبب وكان
إن بل واحدة، ليلة يف بأجمعها احرتقت بيتًا خمسني عىل تشتمل كانت قرية آثار ورأيت
النافذة املواقد مداخن من الديار يدخلون وقد الكنائس، ينهبون الفجار هؤالء من كثريًا
خادمه املخدوم يويص النوم قبل ليلة كل ويف عليه، قدروا ما ويرسقون السطح إىل

والنور. النار بإطفاء خادمتها واملخدومة
من القادرون بنفقتهم ويقوم املستشفى يف يمكثون فإنهم قط والسُّ العاجزون أما
عىل وال الطرق تصليح عىل وال املستشفيات عىل شيئًا تنفق ال الحكومة فإن الرعية،
ذكرنا كما املستشفى يف املكث من يستنكفون الناس أكثر أن إال أيًضا، الرشطة ترتيب

سابًقا.
والتواني، الكسل عىل يحملهم الفقراء عىل التصدق أن جميًعا اإلنكليز عند تقرر وقد
املستشفيات. هذه وجود عىل اعتماًدا عريانًا كان ولو به مروا إذا فقريًا يعطون فما
منهم ترى فإنك املسكرات؛ رشب يف انهماكهم من هو فقرهم أكثر إن يقال: أن ويمكن
يَْكَرعون يزالون وال الجعة، يف ينفقوه يكسبوه ومهما الثياب، من بأخالق كثريين فقراء
فهي بذكرها يلهجون يزالون وال الكالم، عن ألسنتهم وتنعقد عيونهم تجحظ حتى منها
املدن أهل إىل بالنسبة فهم ذلك ومع للرتطيب، الصيف ويف للتسخني الشتاء يف عندهم
البالد، جميع يف عامة خطة وهذه وأكرم، منهم أسخى أنهم كما وأعف، أصحى الجامعة
أقل، فيهم الكرم كان أكثر والرفاهية املعيشة أسباب إىل احتياجهم كان ملا املدن أهل فإن

بالجعة. أوالدهن بعن نساء زمانه يف عرف أنه بوخان الطبيب وذكر
أمرين؛ عن عبارة وهو ديارهم، داخل العيش بهناء افتخروا طاملا اإلنكليز إن ثم
املتمتع األشياء وضع ترتيب والثاني: معيشته، يف لإلنسان يلزم ما بكل التمتع أحدهما:
مثًال يديه غسل فمن يشء، موضع ولكل به، خاص موضع يشء لكل يكون أن وهو بها،
موضعه يغادر أن دون من املائدة جانب من املنشفة تناول ثم مائدة عىل طست يف

ذلك. عىل وقس متهنئ، بأنه اتصف فقد عليها، ويفتش
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اإلنكليز مفاخر من (13-13)

وكأنهم لألشياء، وضًعا وأحكمهم ترتيبًا الناس أعظم ذلك يف اإلنكليز إن يقال: والحق
أن يمكنه فال عندهم الحال هذه عىل تعود ومن كابر، عن كابًرا الخلة هذه ورثوا إنما
إذا بحيث بيوتنا، بنيت األصل هذا وعىل قالوا: املرشقية، البالد يف معيشته يف بعدها يتهنأ
ما الفحم من تسع فإنها مواقدهم؛ وضع سيما وال منها، يخرج أن يحب ال أحد تبوأها
ثمانمائة نحو وعندهم يكون، ما ألزم من وهو الشتاء يف الدفء لهم يحصل وبذلك شئت،
حالة مثلها يف يعيش أن الناس من لغريهم يمكن ال «كوتاج»، لها: يقال مفردة دار ألف

منفردة. كونها
أثاثهم وأن لهم، يلزم ما لكل تكفي بحيث غضة مريعة َمبَاِقلهم بأن دعواهم فأما
يف فليست عليها، زائًدا شيئًا يقرتح أن للشهواني يمكن ال حتى باملراد وافية وأدواتهم
ذلك إن يقال أن ويمكن عندهم، ينبت ال والفاكهة البقول من كثريًا أن بك مر فقد محلها،
املتمدنني أوروبا سكان جميع فإن األثاث جهة من فأما عليه، يتعود لم من ضائر غري

والفرج. املالهي من كثري من محرومون أنهم عىل فيه، مشرتكون

وغريها إنكلرتة مناير (14-13)

مرصعة بأجمعها شطوطها كانت كذلك عامر، محروث كلها إنكلرتة أرض أن وكما هذا؛
متقدة أنوارها تزال ال منارة مائتي سواحلهم يف فإن السفن، لهداية واألعالم باملنابر
هوالند يف والتي ،٨٩ والغربية الشمالية فرنسا سواحل يف التي املناير وجملة كله، الليل
وهو بها تمر التي املشحونة السفائن عىل يجعل رسم يف تؤخذ منايرهم ومصاريف ،٢٦
ويدخر لوازمها يف ثلثيه نحو ينفق لرية ألف وخمسني مائتني السنة يف يبلغ وقد يختلف،

ترميمها. ألجل الباقي
أدسطون منارة الدنيا عجائب من يعد بأن يجدر مما إنكلرتة يف بنيت منارة وأعظم
منها يبَق فلم رأًسا فأبادها السنني إحدى يف املاء عليها ُطمَّ ولكن ،١٦٧٠ سنة يف وذلك

حديد. من سلسلة قطعة سوى
قبالة فاروس صخر عىل بنيت التي املنارة القديم الزمان يف ُعرفت منارة وأول
بطليموس عهد يف وذلك الصنعة، العجيب األبيض املرمر من وكانت اإلسكندرية،
لهداية دائًما ُقنَِّتها يف يوقد النار فكان امليالد، قبل ٢٨٢ سنة مرص ملك فيالدلفوس
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وهو ميل مائة مسافة من تُرى كانت إنها قيل: حتى املذكورة املدينة مرىس إىل السفن
الدراهم أن بحساب إنكليزية لرية ٣٠٠٠٠٠ بلغت مصاريفها إن ويقال: لإلنكار، مظنة
والعجب الشهرة من وبلغت السبع، الدنيا عجائب من عدت وقد مرص، رضب من كانت

تقريبًا. هذا يومنا إىل بعدها بنيت منارة كل عىل أطلق اسمها إن بحيث
طولها أن ذكروا العناية ذوي بعض أن البغدادي اللطيف لعبد مرص تاريخ ويف
األوىل: الطبقة طبقات؛ ثالث وهي ذراًعا، ٢٣٣ فوجدها قاسها بعضهم وأن ذراًعا، ٢٥٠
والطبقة ذراع، ونصف ذراًعا ٨١ وطولها مثمنة الثانية: والطبقة ذراع، مائة وهي مربعة
نحو ارتفاعه مسجد ذلك «وفوق قال: ذراع، ونصف ذراًعا ٣١ وطولها مدورة الثالثة:

أذرع.» عرش

الدنيا عجائب (15-13)

بناه قرب وهو واملوزليوم مرص، أهرام هي ذُكر ما عدا ما بعضهم عده فيما الدنيا وعجائب
مدينة وأسوار أفسوس، يف جوبيرت، ابنة ديانة وهيكل قاريا، ملك ملوزلوس أرطيمسيا
قولوسوس له: ويقال رودس، يف نحاس من الشمس وصنم املتدلية، وحدائقها بابل
يف العجب ومن قلت: العرب، جاهلية عند ُهبَل هو جوبيرت إن وقيل: جوبيرت، وصنم
ألف مسافة دورته إن فلتري: قال فقد الصني؛ سد منها يعدوا لم أنهم العجائب هذه
يف وعرضه املرتقى، وعرة أماكن يف ومنحدًرا شامخة جبال عىل مرتفًعا ميل وخمسمائة
مرص أهرام من أعظم وهو ثالثني، من أكثر وارتفاعه قدًما، عرشون املواضع هذه جميع
قبل ١٣٧ سنة يف وذلك الترت، وبني بينهم حاجًزا الصني أهل بناه واملنفعة، القدر يف

امليالد.

إنكلرتة هواء (16-13)

الجو يكون وبينما مرات، الواحد اليوم يف يختلف التقلب كثري فإنه إنكلرتة هواء أما
شمس يكن لم أنه تحسب حتى وتراكم األفق طبق قد بالغيم إذا نقية والسماء مصحيٍّا

قط.
أن يصح فال ذلك ومع خمسني، غده ويف ثالثني، يوم يف الهواء درجات يبلغ وقد
الضالعة اإلنكليز بنية عىل الغالب فإن ألفه، من عىل سيما وال وخيم بأنه عليه يحكم
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إنكلرتة يف مات سنني ثالث مدة ويف سنة، املائة فوق يعمرون منهم كثريًا وإن والشدة،
وقد وود» «هويل كورة يف رجل ومات فصاعًدا، املائة من وعمرهم شخًصا ٢٦٦ ووالس
وصية وأوىص حواسه، بجميع متمتًعا وبقي سنة، عرشة وثالث مائة العمر من بلغ

واحدة. بساعة موته قبل إال املرض يعرف ولم مبينة،
ويذكرون بمحاسنه يلهجون جميًعا الناس رأيت تام يوم صحو لهم تم ومتى
الشمس وظهرت الغيم انجىل إذا فإنه الحقيقة ويف وموسم، عيد عندهم فهو بهجته،
وقد سابًقا، ذكرنا كما وغياض مروج كلها بالدهم فإن ذلك، من أبهج يشء يكن لم
أخرض، سندس من بسط كأنها الحقول وترى مختلفة، ألوانًا املتصافة األشجار يف ترى
فيها يكثر التي الكبار املدن هواء من وأسلم أصح والريف الرستاق هواء أن يخفى وال
املسالك تكون حني شتاء الريف يف الخروج يمكن ال أنه إال واألقذار، والعفونات الدخان

األرياف. أهل من ورياضة حركة أكثر املدن أهل إن يقال: أن يمكن فلهذا وحلة،
سبقت وقد أولئك، عند وَوَخاَمته هؤالء هواء طيب بني ما املوازنة تحصل وبذلك
هذه يف مقام له يصح فال الصدر ضيق أو والربو بالسل ابتيل من فأما إليه، اإلشارة
عن عبارة ذاك إذ النهار فإن ا، جدٍّ طويلة تكون الشتاء يف لياليهم أن وكما كان، أيٍّا البالد
يكون حزيران شهر يف النهار فإن ا جدٍّ قصرية الصيف يف تكون كذلك ساعات ثماني
ْكنة. والدُّ الغيم الجو يلبس أن إال كالشفق كله الليل فيكون ونصًفا، ساعة عرشة ست

إنه فأقول: عليه، تقيس قانونًا لتتخذها هنا الهواء عىل الكالم من جملة لك ولنذكر
القرية أهل نرى وكنا النار، إيقاد إىل الربد أحوج األول ترشين شهر من عرش الثاني يف
وكانت ملًحا، إال تُرى ال عديدة أياًما الشمس وبقيت حذوهم، فحذونا يصطلون، كلهم
ويف شفق، غروبها بعد يكون يكاد وال الخامسة، يف وتغرب السادسة الساعة يف تطلع
ويتلذذون الثياب، عليها ينشفون فإنهم الشمس، مقام تقوم عندهم النار فإن الواقع
جلسوا إذا بحيث بها ألفتهم منهم بلغت وقد لهب، ذات كانت إذا سيما وال إليها، بالنظر
الشبابيك. عند الجلوس عىل ويؤثرونه باملوقد، يطوفون عنها يستغنون حني الصيف يف
حتى مراًرا، اليوم يف ووجهه يديه يغسل أن من له بد فال املوقد عند يجلس من أنه إال
املذكور الشهر من والعرشين الرابع ويف ثيابه، تحت من الفحم أثر من تتسخ ِغاللته إن
من السادس ويف الخامسة، الساعة قبل وتغيب السابعة الساعة يف تطلع الشمس كانت

الرابعة. بعد وتغيب الثامنة عند تطلع كانت الثاني ترشين
بعض من يخلو ال فيه امليش إذ بالكظم فيأخذ الضباب، وقوع يكثر الشهر هذا ويف
عظيم، صحو كان امليالد عيد وقبل األعناق»، «نحار الشهر هذا ويسمون بالبرص، أذى
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نوقد كنا وإنما االصطالء، إىل يحوج الربد يكن ولم النهار، عامة ترى الشمس فكانت
أصحت املذكور العيد قبل الثانية السنة ويف عادتهم، هي كما لرؤيتها االرتياح ملجرد النار
ولكن غروبها، إىل رشوقها ساعة من فيها الشمس فظهرت كاملني، يومني مدة السماء
كما له مانًعا السلحفاة كب يكن فلم اآلنية، يف حتى املياه منه جمدت شديد برد وقع
الصخرة عىل تطفر كما والربك املناقع عىل تَْطِفر األوالد وكانت القاموس، صاحب قال

الباب. كلوح ألواح عن تشققت كرستها وإذا الصماء،
امللكة زوج ألربت الربنس إن حتى جميعهم عند شائعة عادة الجليد عىل والتزحلق
وهو كالقباقيب، نعاًال يلبسون يتزحلقون وحني به، خاص موضع يف خواصه مع يطفر
مرشوش، ملح كأنه األرض وجه عىل الصقيع نرى وكنا الرياضية، األمور من عندهم
أيًضا، يجمد أن يلبث لم األرض عىل منه ألقيت وإذا الطيقان، زجاج عىل يجمد املاء وكان
بر يف ينزل كما ا سحٍّ أيًضا غريه يف ينزل وقلما رذاذًا، إال امليالد وقت إىل يقع فلم املطر أما
املالطيون؛ يفعل كما باأليدي يستسقونه ال فأكثر شهًرا عنهم انقطع وإذا ومالطة، الشام
الرعد فأما والربيع، الخريف يف وقوعه وأكثر السابق، املطر من نديٍّا يزال ال ثراهم ألن

حارة. والشمس أيار يف سمعناه وإنما قصفة، له نسمع ولم كله الشتاء مىض فقد
آخر وكان شديد، وبرد ثلج سقط أواسطه ويف آذار، من أبرد نيسان شهر وكان
غطى الثاني العام أوائل ويف متوالية، أياًما الشمس فيه احتجبت فقد أوله، من أبرد آذار
عند يكون كما شديًدا الربد يكن ولم الشجر، ورءوس والسطوح األرض وجه الثلج
بها خبريين يكونوا لم إذا حينئذ الطريق يف يهلكون كثريًا إن ويقال: الصقيع، سقوط
الحقول يف الشاء عىل الثلج سقط وربما فيعطبون، غفلة حني عىل مهواة يف فيقعون
بها تستذري شجرة تحت وهي الثلج عليها سقط امرأة أن سمعت وقد الطريق، فتضل
وقد منه أخرجها من جاء حتى أيام، بضعة فيه فلبثت موضعها، من التحول يمكنها فلم
املزارع يف الثلج بقاء إن ويقال: حية، ذلك بعد وبقيت ورجليها يديها أصابع سقطت
كان إذا ما بخالف يذوب حني عليه امليش من املايش عىل أشق يشء وال للزرع، نافع أياًما

متلبًدا.
فيه، الربد حدة النكسار أيار بمحاسن وكتبهم محاوراتهم يف عظيم لهج ولإلنكليز
ويف ندر، ما إال فيه والبقول الفاكهة النقطاع وذلك الشهور؛ أنحس من الواقع يف أنه إال
وكان الطرق، يف واملارين البيوت أهل من ويجتدون يغنون والبنات الصبيان تدور أوله
إن حتى وطرب مرسة يوم ويجعلونه واملزارع، الحقول يف فيه يرقصون اإلنكليز قدماء
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الشوارع، يف حولها ويرقصون شجرة نحو فيتخذون اآلن إىل يعيدونه لندرة يف السفلة
وفيه الطيور، تزاوج يوم وهو لفالنتني، يغنون أيًضا األوالد يطوف شباط أوائل ويف

مزخرفة. ُطُروس عىل واألشعار بالرسائل والشواب الشبان تتهادى
فكانت مالطة، حر من يقرب حر حصل منه العرشين إىل حزيران شهر أول ومن
الغزير، املطر ووقع الربد وَدَهم الجو اكفهر ثم آخره، إىل النهار أول من تبدو الشمس
الرياح وأبرد عرشون، الربد وغاية — إنكليزية — درجة ثمانني يبلغ الحر يشتد وحني
والغالب مطر، دون من تأتي تكاد فال الغربية أما الشمالية، ثم الرشقية هي عندهم
أن اإلنسان يود حتى والعجز بالكسل مغر دفء ويعقبه الربد، َسْوَرة تنكرس أن حينئذ
تعلم عندهم الهواء تقلب من بك مر وبما الثياب، عنه أطارت وإن الباردة الريح تعود

وهو: امللكة، بها يمدح قصيدة من بعضهم قول لغتهم إىل يرتجم أن يحسن ال أنه

ف��ت��ع��ت��دل أراض��ي��ه��ا تُ��ص��ي��ب ح��ت��ى ع��اص��ف��ة ال��رم��ل م��ث��ان��ي ال��ري��اح ت��ل��وي

املتنبي: قول نظري وهو

ب��ت��رت��ي��ب إال ب��ه��ا ت��ه��ب ف��م��ا ب��ل��د م��ن ال��ه��وج ال��ري��اح أت��ت��ه��ا إذا

طويلة: قصيدة من أنا وقلت الرضورات، من سالم املتنبي بيت لكن

ال��ِخ��يَ��ِر َم��ذَْه��ِب ع��ن ن��ف��وس��ه��م ه��وى ه��واِئ��ِه��م ف��ي ُح��ئ��وٌل ي��ح��ي��ل أَْن م��ا

بالكرس و«الخري» الخري، فعل عن طباعهم يغري ال عندهم الهواء تقلب أن إىل إشارة
اإلنسان يفكر ال هنا الربد شدة عند فإنه الحقيقة ويف والهيئة، واألصل والرشف الكرم
يديه، فرك بها تفوه وإذا الربد، لفظة تلقاه من كل من تسمع تزال وال االصطالء، يف إال
يوم يف ذلك قالوا ربما إنهم حتى النساء، سيما وال يقول ما صدق عىل ليدل وتأفف
يف والنار الربد وصف أيًضا ترى ما وكثريًا ذلك، عىل مرنت ألسنتهم فكأن فيه، برد ال
عندهم العادة جرت وقد «عند»، بتقدير واإلضافة املوقد» «رفيقة املرأة ويسمون كتبهم،

بهم. ألفته طالت من أو البيت أهل من كان َمْن إال النار يحرك ال بأن
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يرون ال أنهم تعلم وبهذا السنة، يف أشهر ثمانية مدة أليفهم النار فإن الجملة ويف
املياه بذكر يسمع أن يشتهي ال مقروًرا كان إذا اإلنسان ألن نعيًما؛ الجنة وصف يف
محتدمة، ومواقدها مضطرمة، نريانها الجنة تلك يقولون كانوا بل واألشجار، والظالل
للمصطلني، فهنيئًا مخلد، ومسعرها مؤبد، وفحمها منضد، وحطبها معتد، وَخَضبها
ابن قال كما الربد، عن نشأت الفرس بالد يف النريان عبادة أن أليس للمستدفئني، وطوبى

املعنى: يف صاره

م��ح��رَّم ش��يء وه��و ال��ُح��َم��يَّ��ا وُش��ْرُب ب��أرض��ك��م ال��ص��ي��ام ت��رُك ل��ن��ا أُِح��لَّ
وأرَح��ُم ش��ل��ي��ر م��ن ع��ل��ي��ن��ا أََرقُّ ف��إن��ه��ا ال��ج��ح��ي��م ن��ار إل��ى ف��راًرا
ج��ه��ن��م ط��اب��ت ال��ي��وم ه��ذا م��ث��ل ف��ف��ي ج��ه��ن��م ف��ي ُم��ْدِخ��ل��ي رب��ي يَ��ُك ل��ئ��ن

البرش وحياة املناخ (17-13)

البالد أهل من فهًما وأرسع ذهنًا أذكى يكونون الحارة البالد أهل أن يخفى ال إنه ثم
عظم وال عليهم، الرتهل لغلبة الشاقة؛ األعمال عىل َجَلٌد لهم يكون ال أنهم إال الباردة،
والغنى، العز يف الباردة البالد أهل يلحقوا أن يمكن وال الخطرية، املساعي ملبارشة همة
أما مثًال، الهند كبالد وغريها املعادن بوجود خاصة مزية البالد لبعض يكون أن إال
ويعمرون السعي، إدمان ويستطيعون األعمال مشاق فيتحملون الباردة البالد سكان
من مستثناة العرب جزيرة وكأن الشمال، من والغازين الفاتحني جل كان ولهذا أكثر،
وربما ليًال، العمل إىل فيضطرون ا، جدٍّ قصرية تكون الشتاء يف أيامهم أن إال الحكم، هذا

الربد. شدة من أيديهم كتبت
البالد أهل من أكثر يعمرون الحارة البالد أهل أن أرسطو إىل منسوب كتاب ويف
قوله أرى وال الثانية، من أكثر األوىل يف حفظها يتأتى الطبيعية الحرارة ألن الباردة؛
والبالد الربودة، يف املفرطة معنى عىل الباردة البالد قوله يحمل أن إال للواقع مطابًقا

الحرارة. يف املعتدلة معنى عىل الحارة
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الهواء ميزان اخرتاع (18-13)

فيما اخرتاعه أصل إن فنقول: فائدة من يخلو ال بما الهواء ميزان عىل الكالم ولنختم
فيه وادعى كتابًا بدوى يف الطبيب صنطوريا ألف ١٦٢٦ سنة ويف إيطاليا، يف كان علم
وبعد دريبل، كرنيليوس اسمه هوالند من رجل الدعوى هذه أيًضا وادعى مخرتعه، أنه
من خواصه عرف الثاني وأن اتخاذه، عىل الداللة إىل سبق األول أن علم والتدقيق البحث
مدينة يف السنة أيام حسبت أنه الكتب بعض من ونقلت ذاك، عن شيئًا يسمع أن قبل
يوًما، ١٢٧ الصحو أيام من السنة خالل يف فكان سنة، وسبعني خمس مدة عىل ويانه
وأقول ،١٩ والربق الرعد ومن ،١٣٥ الثلج ومن ،١١٠ املطر ومن ،٧٥ الضباب أيام ومن
شهر يف يقع إنما هنا ُجلَّه فإن بلندرة، يقع مما أكثر هو الضباب أيام من القدر هذا إن

الثاني. ترشين

إنكلرتة معادن (19-13)

أقنى األخريان وهذان والفحم، والحديد والصفر القصدير فأشهرها إنكلرتة معادن أما
البواخر من ألوف إنشاء لهم يتأتَّ لم لوالهما إذ النفيسة؛ املعادن سائر من لهم وأنفع
والفضة الذهب معادن فيها التي البالد كل وليس ذلك، وغري الغاز ومن الحديد سكك ومن
منه يحصل فال بفائدته، استخراجه نفقة تقوم ما املعادن من فإن غريها؛ من أغنى
وأكثر مرصوفه، وقلة إيشائه سهولة عىل العمدة وإنما بوجوده، االفتخار مجرد إال نفع
يف اإلسبانيول عليه عثر األخري وهذا أمرييكا، وجنوب ويابان إفريقية يف الذهب يوجد ما
مليون آالف ستة أوروبا إىل منه جلب ١٧٣١ سنة إىل التاريخ ذلك ومن ،١٤٩٢ سنة

أمرييكانية. رياالت ثمانية منها كل قيمة شذرة
ويف كورنول، يف معدن منه ويوجد بالروسية، أورال جبال يف أيًضا وجوده ويكثر
قيل: وكاليفورنيا، أوسرتاليا من هو فإنما الذهب من اإلنكليز يأتي ما وأكثر بإرالند، وكلو
إدورد األوىل يف عليه اطلع من وأول لرية، مليون عرشين سنة كل يف منه يجلبون إنهم
فأجازوه، الجائزة يف طمًعا ذلك عىل الحكم أرباب فأطلع ،١٨٥١ سنة يف وذلك هرغافس
وستة مائة بلغت إبريز ذهب قطعة فيه وجد ما جملة ومن املريي، أرض خولية وولوه
أوقية «٢٥٣٢٤٢٢» ٥٢ سنة األول ترشين غاية إىل منها موضعني يف أيًضا ووجد أرطال،
إىل منها بعث الذي الذهب قيمة وبلغت طنالته، أي أطنان وخمسة مائة أو إنكليزية،

اإلنكليز. بالد إىل وروده تتابع الوقت ذلك ومن لرية، ماليني تسعة نحو الخارج
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اآلن، إىل تكتشف لم جزيلة وكنوًزا كثرية أخرى معادن أوسرتاليا يف أن ويحتمل
املسكونة، يف جزيرة أكرب هي الجزيرة وهذه الدنيا، أهل لعجب داعية تكون ُكشفت فمتى
إياها اإلنكليز استعمار وكان أضعاف، ستة بنحو أمرييكا دون فإنها قارة، أرض وأصغر
وهي نفًسا ٢٣٦٧٩٨ أهلها عدد بلغ ١٨٥٤ سنة ويف بالدهم، عن أمرييكا انفصال بعد

إناثًا.1 الدنيا بالد أقل

أمرييكا عن نبذة (20-13)

يف وذلك كوملبوس، كرستوفر اسمه جينوى من رجل كشفها من فأول «أمرييكا» فأما
فتكون كهوالند مأهولة بأمرييكا املتحدة الدول مملكة صارت إذا قيل ،١٤٩٢ سنة
وأهلها املسكونة سكان قدر نصف هو القدر وهذا الناس، من مليون تسعمائة تسع
كان بلندرة، الشورى مجلس يبنون اإلنكليز كان وحني مليونًا،2 وعرشون سبعة اآلن
ميل وخمسمائة ميل ألف وعرشين سبعة فأنشئُوا بالدهم بتمدين مشتغلني األمرييكانيون
اإلنكليز أنشأ ذلك غضون ويف لرية، مليون ثالثمائة نحو نفقتها بلغت الحديد،3 لسكة
يف املتحدة الدول خزنة إىل ورد والذي املذكور، املبلغ نحو كلفتهم ميل، آالف تسعة
مليون، ونصف ريال مليون وعرشين ثمانية نحو بلغ موارده، جميع من ١٨٥٧ سنة
مليونًا، سبعني الدولة مصاريف وبلغت مليونًا، عرشين نحو فيها الفاضل املبلغ وكان
ويف ،«١١١٧٧» ٣٧ سنة يف فصارت آالف، سبعة ١٨٢٧ سنة يف البوسطة محال وكانت
٢٧ سنة يف طوًال امتدادها مواضع وكان ،«٢٦٥٨٦» ٥٧ سنة ويف ،«١٥١٤٦» ٤٧ سنة
٥٧ سنة ويف ،«١٥٣٨١٨» ٤٧ سنة ويف ،«١٤١٢٤٢» ٣٧ سنة ويف ميًال، «١٠٥٣٣٦»
إجراء عن عبارة وهو الحديد، لسكة رتل آالف تسعة املذكورة اململكة ويف ،«٢٤٢٦٠١»

أميال. ثالثة لكل واحد رتل

نفس. ٣٠٠٠٠٠٠ نحو سكانها عدد بلغ ١٨٨٠ سنة ويف 1

نفس. ٥٢٠٠٠٠٠٠ اآلن سكانها عدد بلغ حتى غريبًا تقدًما أمرييكا تقدمت السنني هذه يف 2

املذكورة السنة يف الدولة وإيراد ميل، ٩٠٠٠٠ أمرييكا يف الحديد سكك طول صار ١٨٨٠ سنة ويف 3

٤٠٨٥٥ بلغ البوسطة دواوين وعدد ريال، ٢٦٠٠٠٠٠٠٠ بلغت واملصاريف ريال، ٣٣٣٠٠٠٠٠٠ بلغ
وتعجب. الفرق هذا إىل فانظر
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«٢٤٤٦٦» ٥٧ سنة يف كان أمرييكا يف الحديد سكك طول أن آخر كتاب يف ووجدت
إال عندهم يكن لم املصلحة، بهذه فيها ابتدءوا سنة أول وهي ١٨٢٨م سنة يف وأنه ميًال،

الفرق. هذا إىل فانظر أميال، ثالثة
ألعمال تابعة ١٨٤٦م سنة يف وكانت ١٥٣٥م، سنة يف كشفها فكان كاليفورنيا أما
الذهب كشف وكان املتحدة، الدول عليها استولت ثم إسبانيا دولة استيالء تحت مكسيكو
كانوا ولكن أشخاص لبعض التاريخ هذا قبل معروًفا كان إنه وقيل: ١٨١٧م، سنة فيها
الحامي، الفرن معناهما اإلسبانيولية، اللغة يف لفظتني عن محرفة اللفظة وهذه يكتمونه،
وفورنيا ونحوه، اللحم قليت من قايل عن محرف كايل فإن عربيٍّا ذلك يكون أن يبعد وال
قطعة وبلغت ماليني، خمسة يبلغ السنة يف الصقع هذا من يخرج ما وقيمة الفرن، من
يتسخ، لم وقميصه َكدِّه من يسعد الرجل فكان رطًال، وعرشين خمسة إىل ذلك من الذهب
إليه حاكًما أرسلت اإلقليم هذا يف الذهب وجود خرب بلغها ملا املتحدة الدول أن ويحكى

الحافرين. مع الذهب عن يحفر وأقبل املعزقة حمل أن إال وصوله بعد منه كان فما

أموالهم وصك إنكلرتة معادن إىل عودة (21-13)

الفضة جملتها من طاخيطوس عدَّ فقد وغنية، فكثرية إنكلرتة معادن أما بعضهم: قال
الفضة، من كثري منه استخرج رصاص معدن كشف األول جامس امللك عهد ويف والذهب،
اإلحصائيات بعض من ونقلت للنحاس، معدنًا خمسني من أكثر «كورنول» يف ويوجد
سنة إىل ١٨١٦ سنة من اإلنكليز بالد من الذهب معدن من خرج ما جملة أن الصحيحة

مليونًا. وتسعني خمسة بلغ ٤٦
الدنانري رضب وأول ١٢٥٧م، سنة يف كان عندهم الدنانري رضب أول إن وقيل
مبلغ وكان ١٦٧٣م، سنة يف الجيني رضب وكان ١٣٤٤م، سنة يف كان املحكمة الرائجة
األول جامس أيام ويف لرية، ٥٨٣٢٠٠٠ إليصابت امللكة أيام يف النقود من رضب ما
،٧٤٥٠١٥٨٦ الثالث جورج أيام ويف ،١١٩٦٦٥٧٦ الثاني جورج أيام ويف ،٢٥٠٠٠٠٠
١٨٣٧م سنة من وذلك فكطوريا امللكة زمان ويف ،١٠٨٢٧٦٦٣ الرابع جورج أيام ويف
— ليديا مخرتعات من والدنانري الدراهم طبع إن ويقال: ،«٣٩٨٨٦٤٥٧» ٤٨ سنة إىل

امليالد. قبل ٨٦٢ سنة يف وذلك — األناطول بالد من
والذهب املذكور، التاريخ قبل ١١٨٤م سنة يف أومريوس ذكرها فقد الفلوس أما
حبة إن ويقال: النحاس، من وقرياطان الذهب، من قرياًطا وعرشون اثنان فيه اإلنكليزي
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ومدها تطريقها أيًضا ويمكن ظاهرة، جزء مليون عرش ثمانية إىل تقسيمها يمكن الذهب
من ثالثمائة من جزء إىل تصري الصفحة وإن مربعة، إصبًعا وستني خمًسا نصري حتى
الذهب خيوط استعمال وأول ماليني، عرشة من جزء إىل حتى بها ويذهب اإلصبع، أجزاء

١٣٥٠م. سنة وذلك إيطاليا يف كان
مخلوًطا إال يستعمل ال كان وأصفاها الجواهر جميع ألني الجوهر هذا كان وملا
والذهب الفضة نقود مبلغ أن ١٨٥٢م سنة التيمس جرنال من ونقلت الفضة، أو بالصفر
والباقي فضة مليونًا وخمسون مائتان منها لرية مليون أربعمائة قيمته بأرسها الدنيا يف
الدنيا يف ١٨٤٨م سنة يف متداوًال كان الذي الذهب مبلغ أن أيًضا غريه من ونقلت ذهب،
تسعة، إىل ماليني ثمانية من كان السنوي اإلمداد وأن لرية، مليون ستمائة كان بأرسها
يبلغ اآلن املتداول الذهب صار وكاليفورنيا أوسرتاليا يف الذهب معادن كشف لسبب وأنه

مليون. ثمانمائة من أكثر
مليونًا وستون خمسة ١٨٥٣م سنة إىل ١٨٤٩م سنة من خرج كاليفورنيا فمن
سنة إىل ١٨٥٤م سنة من وذلك مليونًا وثالثون خمسة أوسرتاليا ومن ألف، وتسعمائة

١٨٥٦م.
١٦٦٠م، سنة وذلك الباز يف كان ما منه عرف ما أحسن إن فقيل: الفضة معدن أما
إسبانيا بالد إىل منه قطعة أرسلت ١٧٤٩م سنة ويف كالبلور، يقطع وحسنه لينه من فكان
كوبنهاغن متحف إىل وأرسلت بنورويج، معدن يف قطعة عن وحفر رطًال، ٣٧٠ فبلغت
تعد واملغارف األقداح نحو الفضة آنية وكانت لرية، ١٦٨٠ وقيمتها رطًال ٥٦٠ فبلغت
يكون إنما املذكورة البالد يف ووجودها اإلرساف، من اإلنكليز بالد يف ١٣٠٠م سنة يف

الجواهر. من بغريها مختلًطا
مملكة يف معادنه أعظم إن ويقال: كورنول، يف ذكره مر فقد النحاس معدن أما
إىل تجزأت النشادر محل يف حلت إذا الجوهر هذا من الحبة إن أيًضا: ويقال السويد،

جزء. ألف وعرشين اثنني من أكثر
ويقال: طن، ثمانمائة من أكثر سنة كل يف منه فيستخرج عندهم الحديد معدن أما
امليالد، قبل ١٤٣٢ سنة يف وذلك إيداي جبل عىل كان الحديد وجود عرف ما أول إنه
الزجاج، عىل عثر من أول فينيقية أهل أن كما عليه، عثروا من أول أنهم اليونانيون وزعم

قاين. طوبال الحديد قان من أول أن التوراة من نعلم أنا إال
ألَنَّا كورت؛ هنري إبداع من اآلن هي كما اإلنكليز عند الحديد تجارة «إن آخر: وقال
البلتيك، بحر سواحل من املصنوع الحديد من لوازمنا جل نجلب كنا ١٧٨٣ سنة قبل
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سوى الجواهر جوهر يسمى أن عليه يصدق الذي الجوهر هذا لصنع طريقة تكن ولم
قدم مع يجري قديم أسلوب وهو فرن، يف إحمائه بعد ثقيلة، ضخمة بمطارق تطريقه

الخرافات. أيام
بالوقود لتفي كثرية أجم له يلزم فكان والكالل التعب من يتبعه كان ما عدا وما
من استجالبه من لنا بد ال كان يكفي، ما منها عندنا يكن لم وحيث إلحمائه، الالزم
وإىل الديار هذه إىل بالنسبة صنعه يسهل والحديد كثرية، األجم حيث والسويد؛ الروسية
املذكور كورت هنري قام أن إىل معطلة، تبقى الجزيلة معادننا فكانت فيها، سعره
يف الصعوبة وتقل املعدن، هذا منافع بها تكثر طريقة اخرتاع يف الثاقب فكره وأعمل
من املنبعث النار لهيب بواسطة هواء فرن إحداث إىل والتبحر االجتهاد فأداه صنعه،
من مسبوكة قضبانًا يجعله ثم ويصفيه، ترب وهو الحديد به يحمي فكان الحجر، فحم
عرشين عليه أنفق أن بعد إال الحمل هذا إتقان له يتهيأ لم ولكن مطرقة، وال فحم دون

والنورويج. السويد حديد عن استغنينا الوقت ذلك ومنذ لرية، ألف
نجلبه كنا ما قدر بالدنا يف منه يصنع ما صار حتى سنة عرشة أربع تمض لم ثم
منها طن، ألف ملائتي موازيًا املنوال هذا عىل منه يُصنع ما صار ثم البلتيك، بحر من
البالد من سابًقا جلبه إىل نفتقر كنا ما هو القدر وهذا الخارج، إىل ترسل ألًفا خمسون
أكثر بوالس معمل يف املتأخرة السنني هذه من واحدة سنة يف منه صنع وقد األجنبية،
من يعد اخرتاع من به َفأَْعِظْم بضعفني، اململكة جميع يف قديًما منه يصنع كان مما
إنشاء يتأتَّ لم لواله إذ بأعمالهم؛ والستقاللهم البالد هذه لثروة املوجبة األسباب أعظم
إبرة بمنزلة لنا فهو املنافع، من ذلك يف ما يخفى وال وغريها، والبواخر الحديد سكك
أخلق وما لواط، ا ندٍّ يحسب بأن مخرتعه أجدر فما الجديدة، الدنيا لكشف املغنطيس
هذا يف أنفق أنه «ومع قال: أن إىل األيام.» ممر عىل له ممنونة كونها تظهر بأن بالدنا
لم املمالك، جميع عىل بها فاقت طريقة لبالدنا ومهد لرية، ألف عرشين الجليل العمل
هذا فوائد من أكسبها ما أن وثبت تحقق أنه عىل بالكنود، عاملته بل ذلك عىل تجازه

ا.ه. الصناع.» من ألف ستمائة مؤنة أيًضا وأفاد لرية، مليون ستمائة يبلغ االخرتاع
وكان بالرصاص، سفنهم قعور يصحفون القديم الزمن يف الرومانيون كان وقد
للشعر صبغ أحسن إن ويقال: ضعًفا، وعرشين بأربعة اآلن هو مما أغىل ذاك إذ ثمنه

سم. األمر نفس يف لكنه الرصاص، من يتخذ ما هو
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ذلك يذكر لم وإن يستعملونه، كانوا األقدمني بريتانيا أهل فإن الحجر فحم أما
سنة نيوكاستل يف كان كشفه وأول الجزيرة، هذه أحوال من ذكروا فيما الرومانيون

التاريخ. هذا قبل أنه بعٌض وزعم ١٢٨٤
كانوا الحدادين إن حتى بالصحة، مرض أنه بدعوى استعماله من أوًال منع قد وكان
فصارت التجارة، أصناف من صنف كأنه اتخذ ١٣٨١ سنة ويف الحطب، إال يوقدون ال
سنة حدود يف وذلك فيها استعماله عم ثم لندرة، إىل املذكور املحل من تجلبه الناس
نورثمربالند يف معدن منه ويوجد ،١٦٢٥ سنة قبل يعم فلم إنكلرتة جميع يف فأما ،١٤٠٠
يف منه واملوجود األماكن، سائر منه وقريب مربًعا، ميًال ٧٢٣ امتداده فسيح، سهل يف

سنة. ألفي اآلن منه ينفق الذي املعدل عىل إنكلرتة يكفي فقط والس
إىل وصل ٥٧ سنة ويف طن، ٢٥٠٠٠٠٠٠ سنة كل يف بريتانيا يف منه واملنرصف
بحًرا منه إليها ورد ما كمية وبلغت بالفحم، مشحونة سفينة ١٥٠٠ نحو لندرة مرىس
السنة يف يبلغ نورثمربالند ومن درهام من منه واملستخرج أطنان، ٤٣٦٨٧٠٨ وبرٍّا
الخارجية البالد لوازم ويف ،٦٠٠٠٠٠٠ لندرة لوازم يف منها يرصف طن ١٤٠٠٠٠٠٠

أخرى. مهمات يف والباقي الغاز، ألجل ذلك وقدر ،٢٥٠٠٠٠٠
لم فحم معادن عىل تحتوي مربع ميل ٤٠٠٠ وإرالند إنكلرتة يف يوجد آخر وقال
١٩٤٠ فحم من يخرج ما يوازي أقدام ثالثة سمكه واحد جريب ومسافة بعد، تكشف
يعمل معدنًا ٢٤٠ تبلغ دربي يف اآلن املفتوحة الفحم ومعادن والِغياض، األجم من جريبًا
سكوتالند يف أيًضا ويوجد معدنًا، ٣٤٣ تبلغ شري يورك ومعادن نفس، ٢٠٠٠٠ فيها

محفور. غري ومنها محفور منها كثرية معادن
إنكلرتة، يف عرف ثم ،١١٩٨ سنة يف بلجيك يف كان الفحم استخراج أصل إن وقيل:
كانت، أرض أي من غريها من يخرج مما أكثر أضعاف خمسة يبلغ منها يخرج والذي
وما طن، ٥٠٠٠٠٠٠ يبلغ بلجيك من مربًعا كيلومرت ١٢٧٥ مسافة من يحصل وما
طن، ٤٦٠٠٠٠٠ عىل يزيد ال فرنسا يف املذكور القياس من ٢٥٠٠ مسافة من يحصل
١٨٤٥ سنة ويف طن، «٤٠٠٠٠٠» ١٧٨٠ سنة يف فرنسا يف الفحم من املنرصف وكان

4.«٦٠٠٠٠٠٠»

طن. ١٧٠٩٦٥٢٠ فرنسا يف استخرج الذي الحجري الفحم مقدار بلغ ١٨٧٨ سنة ويف 4
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معهم فيه اتجر من وأول الزمان، قديم من اإلنكليز بالد يف فوجوده القصدير أما
القيرص غزا أن قبل ومن املغنطيس، إبرة خاصية عرف من أول هم ألنهم فينيقية؛ أهل
الشمال جهة جزيرة بوجود يسمعون واليونانيون الرومانيون كان الجزيرة هذه يوليوس
القصدير، جزيرة أي «كسترييدس»؛ يسمونها وكانوا الصنف، هذا معادن فيها توجد
ما كثريًا اليونانيون وكان عديدة، أحقابًا الفينيقيني عىل مقصورة التجارة هذه وبقيت
الصنف هذا من يبعث والذي يقدروا، فلم ينزلون بَرٍّ أي ليتعرفوا جواسيس إليهم يبعثون
املصنوع وثمن مصنوع، غري طن وخمسمائة ألًفا السنة يف يبلغ الخارجية البالد إىل

لرية.5 ٤٠٠٠٠٠ منه والصفائح

املغنطيس إبرة (22-13)

ابتدأ، عرص أي يف بالتحقيق يعلم فال السفن هداية يف املغنطيس إبرة استعمال أما
وأن اليونانيني، لقدماء معروفة كانت والفوالذ الحديد جذب يف ما خاصية أن يعلم وإنما
يف به يهتدون كانوا فإنهم بعيد، عهد من الصني ألهل معروًفا كان السفر يف استعماله
كاشتهار كان أوروبا يف اشتهاره أن يبعد وال العرب، وجزيرة والهند يابان إىل أسفارهم
املسلمون فتح أن بعد إال فيها شأنه يعرف لم إذ العرب؛ عن أخذ كونه يف الطب صناعة
الصني، أهل عن أخذته العرب أن ويحتمل ا، تامٍّ يكن لم به العلم أن إال بإسبانيا، غوثا
للبحث محل وهنا امليالد، قبل ٢٦٣٤ سنة كان الظن أرجح يف به هؤالء علم إن ويقال:
وكذا عادياتهم، وعن القوم أولئك علوم عن التنقري دأبهم جعلوا الذين اليسوعيني أن إال
أهل استعمال عىل يدل ما حكوا كلهم دافس، ومسرت البارع، العالم النمساوي كالبروت

التاريخ. ذلك يف الحجر هذا الصني
يذكرون كانوا الصليببية الحرب مدة املسلمني بالد إىل تسافر اإلفرنج كانت ملا ثم
وفنسنت فرتي الكردينال جملتهم من وكان البالد، تلك يف الغريب الرس هذا وجود
أوروبا يف استعماله معرفة تشهر ولم الرب، يف به تهتدي العرب وكانت قيل: دوبوفاي،
أجرى من وأول عرش، الرابع القرن يف إال يشهر فلم به االنتفاع فأما ،١٢٦٩ سنة يف إال
ذكره يشهد لم املغنطيس حجر إن آخر: وقال فيالفيوجبوجا، اسمه نابويل من رجل ذلك

لرية. ٣٥٠٠٠٠٠ الخارج إىل إنكلرتة من أرسل الذي املصنوع القصدير قيمة بلغت ١٧٨٩ سنة ويف 5
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سارت سفينة وأول السفر، حجر يسمى وكان الثالث، إدورد أيام قبل اإلنكليز كتب يف
من أنه الفرنسيس وزعم مخرتعه، يعلم فلم النقط رسم أما ،١٣٣٨ سنة يف كان بهدايته
أي دويل»؛ «فلور له: يقال عما رسم هو إنما األصلية األربع النقط رسم وأن مخرتعاتهم،

السوسن. زهر
لعلها — موساال بالعربية يسمى عما رسم إنما السوسن زهر فإن بحث هنا ولكن

اإلبرة. لداللة تتخذها العرب وكانت — مسلة

الكومباس اخرتاع (23-13)

فينيسيا من رجل من كان فإنه بالكومباس، اإلفرنج عند املسماة اإلبرة أداة اخرتاع فأما
فيالفيوجيوجيا إىل عزاه وبعضهم ،١٢٦٠ سنة يف وذلك باولوس، مركوس له: يقال
ذلك وكأن امليالد، قبل ١١١٥ سنة يف الصني يف معروًفا كان أنه آخرون وزعم املذكور،
برٍّا املسافرين لهداية الجنوب إىل مصوبة بنفسها تتحرك آلة عندهم كان إنه نعم سهو،
تعليق استنبط الذي هو املذكور أن ثبت وقد قال: املعروفة، اآللة الناس فظنها وبحًرا
تركيبها وكيفية لها الصندوق وضع فأما ،١٣٠٢ سنة وذلك اآلن، نراها كما اإلبرة هذه

.١٦٠٨ سنة وذلك بارلو وليم له: ويقال اإلنكليز قسييس أحد اخرتاع فمن به
الجوهر هذا معدن يف وجد إنه فنقول: األملاس بذكر املعادن عىل كالمنا ولنختم
وأربعة بمائتني َفُقوَِّم البورتوغال ديوان إىل وأرسل قرياًطا، ١٦٨٠ زنته حجر بربازيل
األملاس حجر وزنة غري، ال مليونًا بستني بعضهم وَقوَّمه الرياالت»، «من مليونًا وعرشين
١٠٦ زنته كانت حجًرا فرنسا ملك واشرتى قرياًطا، ١٩٣ الروسية قيرص عند الذي
لجهل أنه إال قرياط، ٨٠٠ زنته الهند من حجًرا اإلنكليز جلب ١٨٥٠ سنة ويف قراريط،
لرية، مليونا وقيمته كالبيضة، وقدره قرياًطا ٢٧٩ جاء حتى نقص قطعه الذي الرجل
القطع. يف نصفه يذهب قرياًطا، ٢٥٤ زنته برازيل من حجر جلب األخرية األيام هذه ويف

اإلنكليز بالد يف الحديد سكك (24-13)

خواطر منهم شغلت التي املصالح أعظم فهي اإلنكليز بالد يف الحديد سكك مصلحة أما
مائة يبلغ فيها وضع الذي املال رأس مجموع فإن واملستنبطني، واملسرتبحني األغنياء
يف والذي مليونًا، أربعون القطن أشغال يف وضع الذي املال رأس ومجموع لرية، مليون

45



أوربا فنون عن امُلخبَّا كشف

عرش ستة الحرير يف والذي وعرشون، أحد الحديد يف والذي عرش، ثمانية الصوف أشغال
ثالثون املتحدة الدول بالد يف الحديد أشغال يف وضع الذي املال رأس ومجموع مليونًا،

مليونًا.
أشغال فتعاطى خامًال، بَزَّاًزا أمره أول يف كان أنه اإلنكليز من رجل عن ويحكى
غنى استغنى حتى نجاًحا يزيد زال وما ونجاح، فيها توفيق له فحصل السكك هذه
الصناع من ألًفا خمسني أشغال يتوىل صار إنه فيقال: قط، التواريخ يف مثله يذكر لم
أهل من رجل القديمة التواريخ يف الغنى شهرة يف فاق والذي قلت: يده، تحت يعملون
و٣٦٠٠ عبًدا ٤١١٦ موته عند ترك إنه قيل: أزيدوروس، كاسيليوس له: يقال رومية
رجًال بأن تسمع وحيث لرية، ماليني وثالثة البهائم، من رأس ألف و٢٠٠٠٠٠ ثور،

ا. جدٍّ فقراء بأنهم كثريين عىل فاحكم ا، جدٍّ غني بمفرده
بها ولهج الحديد، سكك إنشاء يف اإلنكليز من املحرتفني بعض م نَشَّ ملا إنه ثم
بها يستخفون كثري كان بل إليه، وصلت ما إىل تصل أنها يصدق أحد يكن لم املتكسبون،
ما سنة عرشين منذ األخبار صحف بعض يف كتب فقد إليها، همه وجه ممن ويسخرون
جهات جميع يف الحديد سكك ينشئوا أن لهم يخيل الذين املصطرفون هؤالء «أما نصه:
يركب مما وغريها واملحامل والعواجل والعجالت السفن عن بها يستغنى حتى اململكة
منزلة — أحالم أضغاث هي التي هذه وتصوراتهم — ننزلهم فإنا وبحًرا، برٍّا فيه الناس

الخاطر.» به يشغل بأن جدير غري هو من
السابع القرن أوائل يف وذلك نيوكاستل يف كانت املذكورة البالد يف أنشئت سكة وأول
من عليها الفحم نقل هو إنما منها املقصود وكان خشب، من قضبانها كانت ولكن عرش،
أنشئت سكة وأعظم ،١٧٣٨ سنة يف وذلك هافن ويت يف أخرى سكة أنشئت ثم املرفأ،
ليفربول سكة وأطولها السكك أعظم كان ثم ،١٧٨٦ سنة يف دال كلربوك يف كانت بعدها
جماعات رشعت الحني ذلك ومن ،١٨٣٠ سنة يف وفتحت ،١٨٢٦ سنة بها بدئ ومنشسرت
كان ١٨٢٤ سنة ويف وغريها، وبلجيك وفرنسا إنكلرتة يف متعددة سكك إنشاء يف كثرية
يسمى آخر صنف كان ٢٩ سنة ويف أميال، ستة الساعة يف يسري بالناقل املسمى الرَّتَل
يسري النار» «طيار يسمى صنف كان ٣٤ سنة ويف ميًال، عرش خمسة يسافر «الشاروخ»

ميًال. وثالثني سبعة الشمال» «نجم يسمى: صنف سار ٣٩ سنة ويف ميًال، عرشين
مما أكثر الفحم من عليها ينفق مبدئها يف وكان ميًال، سبعني يسري الناقل فإن واآلن
مجلس خالصة من ُعِلَم وقد املصاريف، سائر ذلك عىل وقس أضعاف، بخمسة اآلن ينفق
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االستقراض من يلحقها وما األصلية الحصص أن املصلحة، هذه إقرار به املنوط الشورى
مليونًا وثالثني وستة ثالثمائة بلغت بريتانيا يف الكائنة الحديد سكك بجماعات الخاص
تحصل ٥٣٦٧٤٠٤ السنني بعض يف املذكورة اململكة يف املسافرين عدد وبلغ اللرية، من
سكك مجموع وعدد لريات، ٥٤٢٤٦٠٥ والرسائل البهائم عىل أيًضا أخذ ومما منهم،

ثلثيها. يف التلغراف أسالك تجري سكة وعرشين واثنتني مائتني بلغ فيها الحديد
لرية، ٢٣٣٠٠٠٠٠ أوروبا جميع يف السكك هذه إيراد من تحصل ١٨٥٠ سنة ويف
الدنيا: يف املعروفة السكك أطوال جدول وهذا بريتانيا، سكك إيراد من ذلك نصف وكان

ميل

٥٤ سنة إىل ٧٨٠٣ بريتانيا يف
٤٨ سنة غاية إىل ٣٨٠٠ أمريكا يف
٤٨ سنة غاية إىل ١٥٧٠ جرمانيا يف
٤٨ سنة غاية إىل ٢٠٠ هوالند يف
٤٨ سنة غاية إىل ١٠٩٥ بلجيك يف
٤٨ سنة غاية إىل ٢٢٠٠ فرنسا يف
٤٨ سنة غاية إىل ١١٥ إيطاليا يف
٤٨ سنة غاية إىل ١٠٦ الدنيمرك يف
٤٨ سنة غاية إىل ٨٠٠ كوبا يف
٤٨ سنة غاية إىل ٥٢ الروسية يف
٤٨ سنة غاية إىل ٥٠٠ الرشق هند يف
٤٨ سنة غاية إىل ١٠٠٠ اإلنكليز مستعمرات يف

٥٦ سنة ويف ونصف.6 ذراع نحو عن عبارة واليارد يارد، ١٨٦٠ عن عبارة وامليل
ومنها لرية: ٢٨٦٠٠٠٠٠٠ فيها أنفق ميًال ٨٠٥٤ إىل بريتانيا يف الحديد سكك امتدت

بلغ وحدها إنكلرتة ففي عظيًما، ازدياًدا أوروبا يف الحديد السكك ازدادت الكتاب هذا تأليف منذ 6

ظرف يف الركاب من وحملت لرية، ٧١٧٠٠٣٤٦٩ كلفت ميل ١٨٠٠٠ مسافة ١٨٨٠ سنة لغاية طولها
إيطاليا ويف ميًال، ٨١٧٢٥ املذكورة السكك طول بلغ أمرييكا ويف نفس، ٦٠٠٠٠٠٠٠٠ نحو واحدة سنة
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ويوجد مكعبًا، يارًدا ٥٥٠ األميال تلك ومساحة منقورة، صخور يف ميًال خمسني من أكثر
تسري سنة كل ويف «إنجن»، لها يقال التي اآللة وهي مزجية، آالف خمسة السكك لهذه
ويف طن، مليونا سنة كل يف الفحم من املزجيات ومرصوف ميل، مليون ثمانني األرتال
سنة ويف ومرءوس، رئيس بني ما ألًفا تسعون املصلحة بهذه القائمة الجمعيات خدمة
عرشين من أكثر منهم واستفيد مليونًا، عرش أحد السكك هذه يف سافر من عدد كان ٥٤

الدولة. إيراد ثلث نحو وهو لرية، مليون
طن، ألف عرشون سنة كل يف واألدوات القضبان تبديل عىل الحديد من واملرصوف
الحساب مجمل يف يحمل رتل وكل شجرة، ألف ثالثمائة نحو للوازمها أيًضا ويقطع
نحو أمالكهم من أُخذ عما لهم تعويًضا األرض ألصحاب أعطي ما وبلغ شخص، مائتي
ما الحديد سلك من لها ويلزم ميل، ٧٢٠٠ ممتدة التلغراف وأسالك لرية، مليون سبعني
خمسني من واحد وكل آالف ثالثة التلغراف يف املستخدمني وعدد ميل، ٣٦٠٠٠ طوله

السكك. هذه عىل أمره وقوام معاشه يتوقف إنكلرتة أهل من
عرش ثالثة ٥٧ سنة يف بريتانيا يف الحديد سكك إيراد من الحاصل بلغ آخر: وقال

املائة. يف ٤ فائدة بحساب وذلك مليونًا،
يف الحديد سكك يف مستخدًما رجًال «١٢٧٤٥٠» ٦٠ سنة أواسط يف كان آخر: وقال
وعدة ١٨١٣٧٣ الجملة فتكون ٥٣٩٢٣ فيه يستخدم اآلن فيها واملرشوع اململكة جميع

.٣٦٠١ املواقف
بروسية مملكة يف الحديد سكك طول أن األخبار بعضصحف يف ذلك بعد رأيت ثم
فيكون لرية، ٤٤٠٨٠٠٠٠ لذلك عني الذي املال رأس وأن ميًال، «٣١٦٢» ٥٩ سنة يف بلغ
العسكر عدا ما — املذكورة السنة يف املسافرين عدد وبلغ ميل، كل عىل لرية ١٣٩٤٠
ما ومقدار طنٍّا، ١١٩٠٤٧٦١٠١٢ فيها نقلت التي البضائع ومقدار ،١٩٢٧٩٦٦٨ —
من نقله يل تيرس ما هذا ميل، كل من لريات ١٧٠٧ أعني لرية، ٥٣٩٩٤٤٠ منها تحصل

األخبار. صحف ومن الكتب
من بها يسافر التي هي إنكلرتة يف سكة أعظم أن واحد غري من سمعت إني وأقول
مائة شهر كل يف وإيرادها لرية، ماليني ستة نحو إنشائها يف أنفق برستول، إىل لندرة

لريات ٣٦٢٣٥٤٠٨ املذكورة السنة يف إيرادها بلغ ١٣٨٧١ فرنسا ويف ،١٩٧٧٣ جرمانيا ويف ،٥٠٩٨
أوروبا. ممالك بقية يف السكك ازدياد ذلك عىل وقس إنكليزية،
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عرشين نحو الساعة يف يسري مواضع عدة يف يقف الذي الرَّتَل إن ثم لرية، ألف وخمسون
الخاطف، كالربق يمر وهو خمسني، من أكثر يسري فإنه املخصوص الرَّتَل فأما ميًال،

املصادمة. خشية البطيئة األرتال له وقفت وربما أمره، َهاَلَك إليه نظرت فإذا
قرش، الثاني ويف ونصف، قرش األول املحل يف ميل كل عىل الُجْعل أن واملحسوب
من ماًال يخرجون جماعات السكك هذه منشئي أن تعلم مر ومما قرش، نصف الثالث ويف
اشرتاها فيها حصته يبيع أن منهم أحد أراد فإذا وخرًجا، دخًال فيها ويشرتكون ملكهم
رجاًال يقيمون السكة طول ويف أحسن، بل الرشطة كلباس فيها املستخدمني ولباس آخر،
يكرس األعداء بعض أن يتفق فقد الطرق، تنظيف عىل ويحافظون القضبان يتعهدون

شتى. نفوس هالك ذلك يف فيكون منها، قضيبًا
والخطر للمصادمة عرضة أقل الفرنساوية األرتال أن هنا يالحظ أن ينبغي ومما
األرتال، ألحد عرض َعَطٍب عن اإلنكليز بالد يف تسمع يوم فكل اإلنكليزية، األرتال من
بعض يف السفر ويؤثرون فيها، السفر من يأنفون عندهم والعجائز الشيوخ كانت ولهذا
املزجيات مديري أن هو عندي األخطار هذه كثرة وسبب عادتهم، قديم عىل الرب مراكب
اآللة مبارشو وهم فيرشبون املسكرات، رشب يف االنهماك يف جنسهم أبناء من كغريهم

والصواب. الرشد عنهم يعزب حتى
وأصيب نفًسا وثمانون وواحد مائتان بريتانيا يف السكك هذه يف هلك ٥٦ سنة ففي
لهم تلف فقد السفن، خطر ذلك عىل وقس وأرب، مجروح بني ما وذلك أربعمائة، نحو
سفينة، وخمسون وتسع وتسعمائة ألف فقط اململكة سواحل عىل املذكورة السنة يف
أغنى فهم ذلك ومع سفينة، مائتا شهر كل يف لهم يفقد أنه الحساب مجمل من واملعلوم

فتعجب. جميًعا الناس

والفرنسيني اإلنكليز أرتال (25-13)

فقط، واملصلحة الكسب وجه فيه يراعون فإنما شيئًا عملوا إذا اإلنكليز أن أيًضا وأالحظ
الثاني املحل فإن والتفاخر، املحل ورونق املسافرين راحة ذلك إىل يضيفون والفرنساوية
ساعات بضع اإلنسان عليها قعد إذا خشب، من مقاعد عىل إال يشتمل ال اإلنكليز أرتال يف
قعد ما املسافر عليها يقعد األريكة، شبه تكون فإنها الفرنساوية عند فأما األلم، غاية أَِلَم
غالبًا إنكلرتة يف منها أحسن فرنسا يف األرتال ومواقف البواخر، ذلك عىل وقس يمل، وال
مواقف بخالف يشتهي، ما كل فيها اإلنسان يجد عظيمة مطاعم بعضها ويف وأبهج،
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القطاني؛ حسا عن عبارة فإنها القهوة؛ سيما وال كريه، مطاعمها يف ما فإن اإلنكليز؛
السفر، مدة لهم يلزم ما بيوتهم من يتزودون اإلنكليز من املسافرين أكثر كان ولهذا
إال الحق أرى وما املطاعم، يف يتغدى من منهم وَقلَّ العواجل، يف قاعدون وهم ويأكلون
السفر. عن تمنعه َهيَْضة اآلكل أورثت ربما غالئها عن فضًال املطاعم تلك فإن معهم،

للمفقودات محل (26-13)

لسبب هناك املسافرون ينساها ربما التي للحاجات محل يكون املواقف هذه من كل ويف
الحال، يف عليه ردت صاحبها علم إذا حتى محفوظة هناك فتبقى الذهول، أو العجلة
أصيبوا الذين سيما وال املوقف، خدمة عىل ثمنها ويوزع تباع ثم سنتني، فيه أبقيت وإال
عرف فلما لرية، وخمسني بمائة مالية َكَواِغَد نيس أن لرجل مرة واتفق أبدانهم، يف منهم
املقام بي استقر وملا كايل، يف ُخْرًجا نسيت كنت أني أيًضا يل واتفق عليه، ردت اسمه
أن يلبث فلم فيها، املوقف مدير إىل فكتبت هناك، بقي بأنه وعلمت تفقدته، القرية يف

إيلَّ. أرسله
من اللَُّقطة باب يف البخاري أورده مما املقام يناسب ما نذكر أن هنا ويحسن
سمعت قال: َسَلَمَة عن ُشْعبَُة حدثنا ُغنَْدٌر حدثنا ار بشَّ بن محمد حدثني قال: صحيحه
فيها رصة «أخذت فقال: — عنه هللا ريض — َكْعٍب بن أُبَيَّ لقيت قال: غفلة بن ُسَويَْد
أتيته، ثم يعرفها، من أجد فلم فعرفتها حوًال، عرفها فقال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي فأتيت دينار مائة
وعاءها احفظ فقال: ثالثًا، أتيته ثم يعرفها، من أجد فلم فعرفتها، حوًال، عرفها فقال:
بحذف بها» «استمتع ويُروى بها.» فاستمتع وإال صاحبها جاء فإن ووكاءها وعددها
الثانية، إن رشط وحذف األوىل، إن جواب «حذف فيه: التوضيح يف مالك ابن قال الفاء،
فاستمتع يجئ لم وإن أخذها، صاحبها جاء «فإن األصل فإن جوابها، من الفاء وحذف
رشح من ملخًصا انتهى يعرفها.» من وطلب والضالة اللقطة ذكر والتعريف: بها»،
عىل املواقف مديرو فيكون البغدادي، عمر بن القادر عبد للعالمة الوردية التحفة شواهد

فاتهم. ما الفضل من الضالة بتعريف األمر يف أن إال الحكم بهذا آخذين هذا
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وصفاتهم اإلنكليز خلق (27-13)

وشدة والقوة الضالعة مع القامة وتوسط الشقرة الرجال عىل فالغالب اإلنكليز َخْلق أما
وحده، الربد عىل تتوقف ال الشقرة أن والظاهر األنوف، وصغر العيون وزرقة العصب
يرى الذي اللون هذا صفاء لهم ليس لبنان جبل أهل فإن الدم، أسبابها أخص وإنما
الرجال يف هنا الحسن إن ثم والرشاقة، القامة امتداد عليتهم يف والغالب الجيل، هذا يف
واعتدل وجًها حسن ممن ينتخبون فإنهم العسكر، يف األول: أقسام؛ ثالثة إىل منقسم
يف يتنافسن السيدات فإن واألمراء، الكرباء خدام يف الثاني: الرشطة. بهم ويلحق ا، قدٍّ
يف الثالث: قبيًحا. املتناول اليشء يكن وإن مليح، يد من إال شيئًا يتناولن وال الغساني
حيث الحافلة؛ واملثابات املحرتفات وأصحاب املثرون التجار تستخدمهم الذين الكتاب

اإلرساف. عىل حملهن إىل أدعى ذلك فإن وغريه، للرشاء الخواتني تردد يكثر
ذلك ألحظ فلم باريس يف فأما مليًحا، تبرص أن َفَقلَّ الثالثة األنواع هذه عدا وما
يف يل يظهر والذي اللحم، لرشاء الشابات الخوادم تنتاب حيث اللحامني؛ دكاكني يف إال
هؤالء نساء وأن اإلنكليز، رجال ومن نسائهم من أجمل الفرنسيس رجال أن الجملة
وال السبعني أحدهم يبلغ قد اإلنكليز أن العجب ومن أولئك، نساء ومن رجالهم من أجمل
والدرد، الدرم السن هذه يف عليهم يغلب وإنما عارضه، يف وال رأسه يف ال الشيب يخطه
من والخوف الهم هو األصل يف الشيب أسباب أعظم أن وعندي األسنان، سقوط أعني:
أن يخَش لم لرية مليون مثًال يملك كان إذا اإلنكليز أحد فإن اإلمرة، وذي الوالة ظلم
أمثاله وغنى غناه أن العتقاده شاء ما به يتباهى بل ال بذلك، عليه ينفس ملكه بل أمريه
هو ممن أحد حقوقه يف عليه يتطاول أن أيًضا يخىش وال ورشفها، الدولة لغنى موجب
من لكل عتيدان والجرنال القايض وأن متساوون، الحقوق يف الجميع فإن منه أعىل
دوك عىل دعوى أقام الرشاب باعة بعض أن وحسبك والخامل، والنبيه والصعلوك الغني

القايض. يدي بني الحضور إال وسعه فما امللكة، عم ابن كمربيج
جوهم يكن وإن القرى، أهل سيما وال والعبوس، الكلوح أيًضا عليهم الغالب ثم
العازفني ومن واملالعب املالهي من كثريًا املدن يف ألن وذلك املدن؛ أهل جو من أصفى
له، غنت أو عليها ورقصته طفلها أخذت املوسيقى األم سمعت فمتى الطرب، بآالت
فال ذلك من الخالية البالد فأما والبشاشة، والخفة الطرب حب فيه فيغرس بذلك فيدرب

بليدة. وطباعهم بارسة عابسة أهلها وجوه ترى وأن بد
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اإلنكليز نساء (28-13)

الغالب، يف زرق أو شهل وعيونهن بحمرة، املرشب البياض فلونهن اإلنكليز نساء أما
وأسنانهن حالكة، تكون أن َفَقلَّ حواجبهن يف إال خالفه اشتهر وإن غالبًا أسود وشعرهن
والذلف القوام، بسطاطا زين وقد الباردة، البالد يف ُربِّي ممن أمثالهن يف يظن مما أحسن
ورقة وبالعنق األصابع، ومشق اليدين ولطف الساعدين وامتالء والبلج األنف، صغر أي:
يف لهن مزية وال قليل، وال كثري ال وحواجبهن أهدابهن وشعر الخد، وإسالة الشفتني
وأعضاًدا برشة ونعومة لون صفاء قاطبة اإلفرنج نساء أحسن وهي غريهن، عىل الصلوتة
جد أنهن إال فضلهن، فكلهم غريهن ورأى رآهن ممن كثريًا ذاكرت وقد وأعناًقا، وترائب
قال كما زئبق فوق مركبة غري وأحداقهن األجفان سود وغري الغالب، يف األقدام وطويالت
مكشوفة. تزال ال ترائبهن فإن الصغر يف للربد تعرضهن عندي األول وسبب الطيب أبو
القاموس: صاحب قول من أكثر البالد هذه نساء عىل يصدق شيئًا أَر فلم الجملة ويف
اإلنكليز وجميع نظر. األضداد من ذلك جعل يف ولكن ضد، والعابسة الجميلة الشوهاء
بالدر ويشبهونها املستحبة الصفات من يذكرون ما أول وهو األسنان بحسن يعجبون

فيها: النبيه ابن قول ويعجبني نحن، نشبهها كما

ص��غ��اره��ا ال��آلل��ئ ن��ف��ي��س��ات ب��أن ث��غ��ره��ا ل��ؤل��ؤ ق��ب��ل أدري ك��ن��ت وم��ا

بقوله: املعنى هذا كرر وقد

ال��م��ث��م��ن ال��ج��وه��ر ص��غ��ي��ر م��ب��س��م��ه ق��ب��ل أَر ول��م

باألملاس بل بالسيوف العيون يشبهون وال باالستحسان الفلج يخصون ال أنهم إال
الثدي يشبهون وال باملرمر، شبهوه بالبياضوربما يصفونه وإنما الغزال، بجيد الجيد وال
يضعن النساء أن عىل بالخال يتغزلون وال واالستدارة، باالمتالء يصفونه وإنما بيشء
املرأة يشبهون وال الذقن، يف النونة يستحسنون وإنما الخد يف بالهزمة وال أحيانًا، أمثاله
لكونهما والعينان الفم الوجه يف يشء أشوق أن وعندي بالنجم، بل بالقمر وال بالشمس
الحق بل والعينانا، األنف منها أحب قال من مع الحق أرى وال الوجد، فيحركان يتحركان
الراجز لعل أو األول املرصاع حرفوا الرواة ولعل وفاها، لنا عيناها ليت يا اآلخر: قاله ما
غالبًا الديار خدمة يبارشن اللواتي هن اإلنكليز بالد يف النساء إن ثم الخال، واقعة حكى
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زاهرة حسناء جارية ترى ما وكثريًا الكرباء، عند إال خدمة يف يكونون فال الرجال أما
لتفتحه الجارية وخرجت الباب طرقت وإذا َعايل، السَّ من سيدة تخدم األوصاف تامة

سؤالها. وجه عن وجهها جمال وأدهشك املخدومة هي حسبتها
خصلة تقابل وهذه ِبنَُخاَمتهن، يرشقن أنهن وهي ذميمة خصلة القرى ولنساء
أهل خصال من ويقابلها ونحوها، الحلواء أكل بعد أصابعهن لحسهن يف فرنسا نساء
ال ألنها أذى؛ أقل الفرنساويات خصلة أن غري املعدة، حباق وهو التجشؤ املرشق
يلمسن كن استخدمناهن الالتي النساء وجمع تطول، ال ومدتها األكل عقب إال تكون
بالخرق ويمسحنها وأعناقهن وجوههن ويغسلن وسخة، وأيديهن ووجوههن شعورهن

املطبخ. آنية بها يمسحن التي
ال املتظرفات فرنسا نساء أن سمعت وقد أيًضا، لندرة يف رأيتها األوىل والخصلة
أن مع النخالة بماء يغسلن وإنما برشتهن، تَْمُجل أن مخافة بالصابون وجوههن يغسلن
يقال وكان — األقدمني فرنسا أهل إن ويقال: اإلنكليز، صابون من أحسن فرنسا صابون
يغسلون ذلك قبل من الناس وكان أوروبا، يف الصابون عملوا من أول هم — الغال لهم
سنة قبل لندرة يف يعمل ولم بأرجلهم، أو بأيديهم يدعكوها بأن إما فقط باملاء ثيابهم
يف الصابون من أرطال سبعة له يلزم بريتانيا أهل من واحد كل أن واملحسوب ،١٥٢٤
اإلفرنج وجميع طن، تسعمائة وحدهم لندرة ألهل منه الالزم يكون هذا فعىل سنة، كل
يؤتى صحاف يف أصابعهم يغمسون منهم الكرباء أن غري الطعام بعد أيديهم يغسلون ال
املاء فيها وألقوا تمضمضوا وربما صابون، دون من ينشفونها ثم املائدة عىل أمامهم بها
الغسل. عدم من أقبح عندي وهو النساء تفعل وكذلك الضيوف، بحرضة أفواههم من

وترك الطول، يف حدها تأخذ حتى أظافرهن تربية اإلفرنج نساء يف يكره ومما
كشعر شعرها رأيت رأسها غطاء إحداهن نزعت فمتى مشعثة منفشة القفا يف شعورهن
ترائبها ولحس عليها نزا وربما الناس بحرضة كلب بجرو تلعب إحداهن وإن املقشعر،

ووجهها.
يقعدنه الكالب من صنف وعندهن العواجل، يف كالبهن يستصحبن األكابر ونساء
نساء ومن عموًما، اإلفرنج نساء من أحمد وإني الحضن، كلب ويسمى أحضانهن يف
وال يبدون، هللا خلقهن فكما التزجيج،7 وال الصبغ يستعملن ال أنهن خصوًصا اإلنكليز

الحواجب. تنحيف التزجيج: 7
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وتغيري شعورهن تصفيف يف هو إنما تصنعهن فغاية والجواهر، الحيل بكثرة يتباهني
املستعمل. الزي بحسب مالبسهن

كانت وقد اإلفرنج، نساء جميع من وعجبًا زهًوا أكثر فإنهن الفرنسيس نساء فأما
عجبًا الشعر الطويلة منهن ذلك تفعل مجعدة، سوالف طالهن عىل يرسلن هنا النساء
العادة هذه ومثل ندر، ما إال بامللكة اقتداء أَْقَوادهن عىل منرسًحا يسوينه اآلن فرصن به،
شتائية، وسفلية صيفية، علوية مزيتان؛ الرجال عىل وللنساء املرافد، عادة القلة يف
ألوانها، تتصل أن خشية لربانيطهن أو الشمس، من لهن وقاية الظلل اتخاذهن فاألوىل:
الشتاء، يف ُسوع الشُّ ذات القباقيب اتخاذهن والثانية: ظلل، عن عبارة الواقع يف وهي
رءوسهن وغطاء أحذيتهن، تحت مصلصلة وهي والثلوج، الوحول بها يخضن فرتاهن
فيها إقليم نساء لكل فإن فرنسا، نساء بخالف البالد جميع يف مطرد وذلك الربنيطة،
فالغالب الثياب فأما واألحذية، الجوارب اللباس من يهمهن ما وأكثر مخصوًصا، غطاء

الحظية. فهي منه قفاطني أربعة للمرأة كان فإذا ذلك ومع الشيت، من أنها
أقل فإن والقناعة، التقشف من يكون ما غاية عىل اإلنكليز نساء إن يقال: والحق
النشوق وال الدخان يستعملن وال يكفيهن، املطاعم ومن يرضيهن، امللبوس من يشء
النساء، عىل الرجال مزية ينكرن كونهن يف أيًضا مثلهن هن وال الفرنسيس، نساء كبعض
عليهن، قوامني الرجال خلق تعاىل هللا بأن تعرتف اإلنكليز من رشيفة املرأة تكن فمهما
وصف يف وبالغت الهدية، استعظمت ذلك نحو أو حذاء أو منديًال إحداهن أهديت وإذا
سنان بن وهرم طي لحاتم رابًعا رصت أنك تتوهم حتى عليك الثناء وكررت محاسنها،
فيا ال أو به أتحفن سواء النفيسة الجواهر من شيئًا نظرن إذا فأما أمامة، بن وكعب
وسفلتهم، لعليتهم عامة صفة — قلَّت ولو — الهدية واستعظام األرب، ملنتهى ويا للعجب
الثاني اليوم يف قابلتها فلما الخرشف، من ثمرات بست علينا تكرمت ما سيدة كانت فقد
أيًضا تشكره أن عليك إن قالت: فكأنها أهديناها، وزوجي إني فقالت: ذلك، عىل شكرتها
نطق عن العرب سكوت من أوىل األحوال أكثر يف ذلك إن يقال: والحق شكرتني، كما

الشكر. عن تفصح واحدة كلمة
من الرائعة والغضاضة الناعم البرش ذوات الحسان الُعبْل النساء من أرى كنت وقد
الثقيلة، األحمال وتحمل الحقول تعزق بأن الصيف يف الشمس لحر وجهها حر تنصب
يقطع حني حزيران شهر ويف ذلك، أشبه وما وتحتطب املحصود وتجمع وتبذر وتحصد
يف التوراة بنص يعملن ال الزرع يحصدن وحني يجمعنه، كثرية نساء ترى الحشيش
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يف املرأة أجرة تزيد فال الشقاء هذا ومع تحته، من األرض يحصدن فإنهن األحبار، ِسْفر
أقول فكنت عندنا، قرش بقيمة بالدهم غالء إىل بالنسبة وهو شلني، نصف عىل اليوم
يحوجونهن الذين الرجال قلوب أقىس وما البالد، هذه يف الجمال أرخص ما نفيس: يف
ُسْحَمة أو الشمس بَوْرس النقي البياض هذا صبغ يريدون لعلهم أو االبتذال، هذا إىل

الضباب.

ذه��ول م��ن ألن��ش��د ل��ش��اع��رن��ا ي��وًم��ا س��واع��ده��ن ب��رزت ف��ل��و
ال��ح��ج��ول ب��رب��ات ال أش��ب��ب أن ل��ي ي��ح��ق ال��ح��ق��ول ب��رب��ات
ال��ج��ل��ي��ل ال��َق��ْرم ال��دول��ة ل��ص��در ل��ي��ًال ت��رائ��ب��ه��ن ب��رزت ول��و
ال��خ��م��ول ذوي ع��ن��د ��ِل��َف��ات ال��صَّ ف��دى ع��ن��ي ال��ُك��رج ح��ظ��اي��ا خ��ذوا ل��ق��ال:

الديار. هذه يف الجمال من أرخص يشء فال الجملة، ويف
املرأة كانت البالد هذه يف والنساء الرجال يف ا عامٍّ البياض لون كان وملا هذا؛
وهذه ا، جدٍّ النساء إىل أيًضا محببًا األسمر والرجل ا، جدٍّ الرجال إىل محببة السمراء
لوال مرص وغجر بالدنا نور من صنف وهو جبسس باسم عندهم املعروفة الطائفة
كان وقد عيونهم، وكحل لونهم لسمرة وذلك تصاهرهم، اإلنكليز علية لكانت دناءتهم
هي وأحبته لسمرتها فأحبها مرة رآها الجبسيات، هؤالء إحدى من متزوًجا «يل» الدكطر
ذلك إىل فأجابته النرصانية، مذهب يف تتهذب أن برشط يتزوجها بأن فوعدها لبياضه

بها. فتأهل

إنكلرتة يف النََّور (29-13)

ليس إذ سواء؛ الشام بر يف النور عيشة البالد هذه يف يعيش الجيل هذا أن الغريب ومن
إىل يأوي وبعضهم الِخَصاص، ومرة الغياض، يسكنون فمرة لإلقامة، معلوم مقر لهم
تنسب وإليهم البالد، يف يطوف وهكذا وأثاثه رحله فيه فيجعل حصان يجره هودج نحو
بهم، خاص لسان ولهم البخت، عن واإلنباء أذنابها األقل يف أو والخيل الدجاج رسقة
وما والرقص، بالطرب مولعني غري بكونهم تنورنا يخالفون أنهم إال ملك لشيخهم ويقال
السكنى يف يعنتونهم هؤالء كان وملا الكالح، اإلنكليز رقيع تحت مولودين لكونهم إال ذلك
األمور؟ بهذه يعتقدون ال واإلنكليز البخت يبرصون كيف قلت: فإن كثري، منهم تنرص
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عامة عند ما والتشاؤم التفاؤل من فعندهم الجهل، من غاية عىل اإلنكليز عامة إن قلت:
بعد. ذلك سنبني كما بالدنا

نري عنهم خلعوا الذين مرص عشائر إحدى هم الجبسس «هوال أن بعضهم وعن
ظهروا ما أول فكان األرض، يف تفرقوا فشلوا إذا حتى بالدهم، غزوا حني للرتك الطاعة
من عظيم جانب عىل ذاك إذ الناس كان وحيث ،١٥١٧ سنة نحو وذلك جرمانيا، يف
سنة ويف مكان، كل يف بهم رحبوا البخت، برص علم بهم وظنوا واألضاليل، الوساوس
ويف مملكة، كل يف موجودين يزالوا لم أنهم إال أيًضا، غريها ومن فرنسا من نفوا ١٥٦٠
مأواهم وأخرب بهم، الختالطهم اإلنكليز من شخًصا عرش ثالثة قتل األول شارلس أيام
كان ١٨٠٠ سنة وقبل التائهني، البطالني معاملة وعوملوا ،١٧٩٧ سنة وذلك نوروود يف
كثرية، جماعات البالد هذه يف منهم يزل ولم ألًفا، وعرشين مائة من أكثر إسبانيا يف منهم
وسحنهم، وأطوارهم عاداتهم عن يحولوا لم فإنهم األجيال من بغريهم اختالطهم ومع
من بلغة يتكلمون وإنهم الهند، من أصلهم «إن آخر: وقال ا.ه. باليهود.» أشبه فهم

انتهى. جنكان.» أو زنكان اسمهم حقيقة وإن لغاتها،
فأما قريب، من يمكن ال الرائي عني يف السود أو السمر يف الحسن تحقق إن ثم
— قيل كما — البياض ألن مالًحا؛ كلهم توهمتهم بعد عن منهم ا صفٍّ رأيت فإذا البيض

الحسن. شطر
بن خالد عن عساكر ابن وروى النظر، ألفة إىل بالنسبة ذلك إن يقال أن ويمكن
قلت: البياض.» ورداؤه الشعر، سواد وبرنسه الطول، الجمال «عمود قال: أنه سفيان
بعضهم تمحل وقد والرداء، والربنس العمود اإلنكليز جيل مؤنث يف اجتمع فقد هذا فعىل

بقوله: السود فضل ألن

ك��اف��ور أو ش��ئ��ت إن م��س��ك ف��ه��ي ع��ن��دي ب��ي��ض��اء وه��ي س��وداء ُربَّ
ن��ور ه��ي وإن��م��ا س��واًدا س ال��ن��ا ي��ح��س��ب��ه��ا ال��ع��ي��ون ح��ب م��ث��ل

غريه: وقال

وال��ج��م��اال ال��م��ه��اب��ة ف��ي��ك��س��وه ق��ب��ي��ح وج��ه ف��ي ال��َخ��اُل ي��ك��ون
َخ��اَال؟! ال��ع��ي��ن ف��ي ك��ل��ه��ا ي��راه��ا م��ن ع��ل��ى ع��اش��ق��ه��ا يُ��الم ف��ك��ي��ف
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زهري: البهاء قاله ما والحق الشعراء، مغالطات من كلها وهذه

ع��ون��ي ب��ح��ق��ك وك��ن ص��ب م��ق��ال��ة اس��م��ع
ل��ون ك��ل ف��ي ي��ح��ب م��ل��ي��ح ال��م��ل��ي��ح إن

آخر: وقال

وال��ح��َدق ال��ش��ع��ور ف��ي أح��ب��ه ل��ه��م: ق��ل��ت ال��س��واد ت��ح��ب ق��ال��وا:
وال��ع��نُ��ق وال��ِم��ْع��َص��َم��يْ��ِن ال��وج��ه ف��ي ل��ه��م: ق��ل��ت ال��ب��ي��اض وتَ��ْه��َوى ق��ال��وا:

النساء تكن لم صغرية الصغرية القرى يف الفساد أسباب كانت ملا أنه يخفى ال ثم
يف املتزوج عيش كان ولهذا الحافلة، املدن شأن هو كما والفسق الفحش إىل مائالت هنا

املتمدنني. عيش من أهنأ القبيل هذا من الفالحني بالد

الفرنسيس ونساء اإلنكليز نساء (30-13)

يحتفون يكونوا لم وإن املوضعني كال يف اإلنكليز من املتزوجني عيش أن أتحققه والذي
منهم إحصانًا أكثر أنهم إال الفرنسيس، تفعل كما الناس أمام ويكرمونهن بأزواجهم

والغيبة. الحرضة يف لهن ووفاء مودة وأوفر لفروجهم،
الفرنسيس رجال فإن مطلًقا، والنساء الرجال شأن يف فأما األزواج، حق يف هذا
مثًال تبوأ فإذا نفسه، راحة عىل كانت أيٍّا املرأة راحة ليؤثر أحدهم فإن وأحفى، أرفق
قام القيام، إىل فاضطرت محالٍّ لها تجد ولم امرأة ودخلت رتل، أو سفينة يف مقعًدا
إياه، مناولتها إىل حاًال بادر ونحوه منديل منها وقع لو وكذا فيه، وأجلسها موضعه من
كثريًا وكنت بذلك، لهم مباالة فال اإلنكليز أما األفعال، هذه ملثل مخصوصة كلمة وعندهم
ءُونه، يتَبَوَّ موضع إىل يسبقونهن حتى واألوالد النساء يضغطون منهم رجاًال أرى ما
أحسن يتخريون الحوافل أو األرتال يف يسافرون وحني قائمات، ظللن النساء دخلت فإذا

أدب. وسوء غالظة للنساء ظهورهم أداروا وربما املقاعد،
أن إال اإلنكليز، نساء من الظاهر يف وتظرًُّفا تََكيًُّسا أكثر الفرنسيس نساء إن نعم
تكيس زيادة إن يقال: فقد ذلك عن وفضًال وجوه، عدة من باإلكرام جديرات هؤالء
إن حتى الرجال، طبع يف غريزي جفاء هو وإنما لهن، اإلكرام زيادة من أصلها أولئك
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اإلنكليز تعنيه ما هو وهذا األجانب، عارشن إذا إال نكًرا فيه يرين وال عليه، اعتدن النساء
عشاًقا. منا خري وغرينا بعولة، غرينا من خري نحن بقولهم:

تعريًضا بالشمال يعملن أي عرس؛ بأنهن اإلنكليز نساء يصفون والفرنساوية
عامة فإن حق، واإلبرة القلم صنعتي باعتبار القول وهذا كنسائهم، صنًعا لسن بكونهن
شحنتها رسالة إحداهن كتبت وإذا الكتابة، وال التطريز وال الخياطة يحسن ال هنا الناس
معذورات هن ولكن غريها، إىل بالنسبة املأتى هينة اإلنكليز لغة أن مع والخطأ، بالغلط
بأن املكتب عن اجتزئ وربما ماهرون، ومعلمون جيدة مكاتب القرى يف ليس إذ ذلك؛ يف
به. يُعبأ ال مما القراءة من شيئًا أو الدين أصول من شيئًا األحد يوم الكنيسة يف يتعلمن
عنه؛ يستغنيا لم والديه حجر تحت وهو أدرك متى الولد فإن ذلك عن وفضًال
البيت يف يبقى أن وإما عملهما، عىل ليعينهما املزرعة إىل معهما يستصحباه أن إما ألنهما
النساء عىل لوم هذه والحالة يكن فإن ذلك، وغري رحلهما ويحفظ طعامهما لهما ليهيئ
يريدون ال األماكن هذه يف الرجال بل الجامعة، والقرى املدن قاطنات عىل هو فإنما
الفرنسيس، نساء كدأب عليهم يشمخن أن مخافة والكتابة القراءة عىل نسائهن إقبال
وإذا العمل، تحسن ال خلتها قرأت إذا التي هي الفاضلة املرأة «إن قيل: ما هنا أحسن وما
كان ١٨٥٥ سنة «يف أنه: الرسمية اإلحصائيات من وعلم القراءة.» تحسن ال ِخْلتها عملت
الطروس عىل وضعن قد أربعون امرأة مائة كل يف فوجد ،٣١٥٠٤٧٠ املتزوجني عدد
الصفة.» تلك عىل رجًال وعرشون تسعة رجل مائة كل ومن أسمائهن، بدل الصليب عالمة
ذوي عداد من ثلثيهم إسقاط ينبغي أسماءهم يكتبوا أن يعرفون والذين قلت: ا.ه.

رسالة. كتب يحسنون ال أكثرهم فإن الدراية؛

املقدس والكتاب اإلنكليز عامة (31-13)

َقلَّ ولكن بلغتهم، واإلنجيل التوراة يقرءون اإلنكليز عامة أن يالحظ أن ينبغي وهنا
يشء يفوتهم ال بأنهم ادعوا جماعة بحرضة ذلك ذكر مرة جرى وقد يفهمها، من منهم
فقلت ذلك، عن تسببت إنما أحوالها وغبطة بالدهم سعادة وأن األول، الكتاب فهم من
غريكم، من أسعد بأنكم لكم أسلم وال فيهما، أباحثكم فلست والغبطة السعادة أما لهم:
فقلت: منها، يشء عن سلنا قالوا: التوراة، يف تقرءون ما تفهمون أخالكم فما الفهم وأما
قلت: الحرية، بالد البالد هذه فإن اإلساءة من تخَش ال قالوا: يسوءكم، ال أن رشط عىل
فلسطني، أهل من غلفة مائة ابنته يمهر أن داود من شاول طلب حني الُغْرلة معنى ما
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ال بل فقلت: ندري، ال فقالوا: شاول؟ إىل بغلفهم وجاء مائتني منهم وقتل داود فمىض
هذا، لنا بني قالوا: ذلك: بخالف عادتكم فإن املرأة، يمهر الرجل أن كيف أيًضا تدرون
كان إذا قالوا: النساء، فتنقبض اللفظة معنى لكم أفرس أن وأخىش نساء هنا ها قلت:
أن إال النساء إحدى من كان فما معناها، حينئذ لهم ففرست حرج، فال هللا كالم ذلك

هللا.» كالم الكالم هذا يكون أن هللا «معاذ وقالت: األرض، به ورمت الكتاب أخذت

الفالحني نساء (32-13)

حاجة فال الشيت، سوى يلبسن ال الفالحني نساء أن تقدم فقد والويش الخياطة أما
تَُوىفَّ فقلما تاجر يد تحت خطن وإذا لنفسها، خياطة منهن واحدة وكل تطريزه، إىل
عن تغني صارت اإلنكليز اخرتعها التي اآلالت من كثريًا فإن ذلك عدا وما أجرتهن،
الشواء، هو إنما منه إليهم يشء أحب ألن طبًعا؛ فيه يتفننون ال فإنهم الطبخ فأما اليدين،
لم الكسب وتحصيل العمل يف مرصوًفا كله وقتهم كان وملا النار، هو إنما فيه فطباخهم
لهم يحق اإلنكليز فإن الجملة ويف الطعام، ألوان تعدد يف لرصفه رضورة يرون يكونوا
فقد إحداهن تزوج من أن بمعنى األزواج، ومعدن النساء، منبت بالدهم إن يقولوا: أن
البال وراحة النفقة يف االقتصاد مع منزله نظافة من يراه بما عينه وقرت العيش، هنأه

الغرية. عىل الباعثة األسباب من

وعاداتهم اإلنكليز أخالق (33-13)

االلتباس إلزالة وجيزة مقدمة فيها للقول أمهد أن فالواجب وعاداتهم اإلنكليز أخالق أما
األوىل: الطبقة طبقات؛ خمس إىل ينقسم الجيل هذا إن فأقول: ذلك، بيان من يرد فيما
أو األعيان الثانية: األساقفة. بهم ويلحق السامية، املناصب وذوو والنبالء والوزراء األمراء
وليس حرفة، أو شغل معاطاة من ال وأمالكهم أرزاقهم من يعيشون الذين وهم العلية،
القسيسون بهم ويلحق والفقهاء، والقضاة العلماء الثالثة: تعظيم. لقب أي جالء؛ لهم
الذين وهم والكتاب، الدكاكني أصحاب التجار الرابعة: الطبقة املراسالت. أهل والتجار
الوجه. ماء ابتذال دون من ولكن واالصطراف، باالحرتاف معاشهم تحصيل إىل يحتاجون
األكرب. الجمهور وهم الفالحون بهم ويلحق والعملة، والصنائع الحرف أهل الخامسة:

وبني بينها ليس ولكن للثانية، املباينة بعض مباينة األوىل الطبقة أهل فعادات
ال متساوية والرابعة الثالثة الطبقتني أهل وعادات سيأتي، كما أصًال مناسبة من األخرية
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بالنظر األوىل إىل نزوًعا وجه من لهم فإن الثانية الطبقة أهل أما ندر، ما إال فيها اختالف
واأللفة، الجنسية إىل بالنظر الباقي إىل ينزعون آخر وجه ومن واالستبداد، العز إىل
واألحكام الصنائع من عندهم بما واملباهاة الوطن حب الطبقات هذه جميع عىل والغالب

ودواوينهم. دولتهم معامالت عليها بنيت التي للقوانني واإلذعان
الحريون وهم — ذكرنا كما — األكرب الجمهور هم األخرية الطبقة أصحاب كان وملا
يعرفوا ولم وأطوارهم، أحوالهم قديم عىل بقوا لكونهم إنكليز؛ أو بريتانيون لهم يقال بأن
أول إن فنقول: أوًال، ذكرهم نقدم أن وجب باملطالعة؛ وال باملعارشة ال األجيال من غريهم
وال لفرحه، يفرحون فال منه، ونفورهم له، اكرتاثهم عدم هي فيهم الغريب يراها ُخلَّة

نفسه. أمر غري أمر يهمه وال جاره، بشأن منهم أحد يُعنَى ال بل لحزنه، يحزنون
معرفة إىل يَتََطاَلل وال حياته، مدة بحرفته االشتغال عىل يقترص حرفة ذي فكل
مما يدري ال والَقني والزرع، الحرث إىل آل ما إال شيئًا يعرف ال مثًال فالفالح غريها، يشء
منه، املصنوعة األدوات عىل والطلب الحديد سعر برواج يختص ما سوى بالده يف يحدث
عمل ما بذكر قضاها ساعة منهم الرجل اسرتاح وإذا والطبيب، املهندس إىل جرٍّا وهلم
وعظمت اإلنكليز دولة عز استتب الخصلة بهذه إن يقال: أن ويمكن يعمل، سوف وما
ما معرفة إىل تتطاول وال تدبريهم، يف والنهي األمر ذوي تعرتض ال الرعية ألن شوكتها؛
أهل بخالف فتنة، أو شغب عنهم يحدث قلما فلذلك شوراهم؛ وأهل سادتهم تقتضيه
العساكر كثرة يف السبب هو وهذا فيهم، األمر أولياء عىل يتطفل منهم كالٍّ فإن فرنسا،
وعرشين خمسة عىل يزيد ال العساكر من اإلنكليز بالد يف ما جميع فإن هنا، وقلتها هناك
بحر. يف قطرة كأنه كان ونيف مليونًا عرش سبعة وهو األهلني عدد عىل قسمتها فإذا ألًفا،
املانع فقرهم وهو آخر، سببًا — الفتنة لعدم أي — لذلك إن أيًضا: يقول أن ولقائل
خلية يف العسالة النحل هؤالء فإن الرضوري، القوت يكسبهم ما بغري االشتغال من لهم
وهم البطالة، الزنابري لتسمني — بعضهم قال كما — يعملون إنما اإلنساني االجتماع
ويمكن النتهوا، نسائهم مع يناموا أن عن نهوهم فلو أمورهم ألولياء هللا خلق أطوع
هذه يف وهم أنفسهم يحسبون الناس من بغريهم اختالطهم لعدم إنهم أيًضا: يقال أن
والتغيري. التبديل عن مستغنية وأحوالهم رسومهم جميع وأن هللا، خلق أسعد الحالة
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أوروبا وجيوش العسكر مصارف (34-13)

واقتصادها غناها يف زائد وفقرهم الدولة، لسعادة موجب شقاءهم فإن كان وكيف
السنة يف تبلغ هنا الواحد العسكري مصاريف فإن العساكر، من كثري عن واستغنائها
أوسرتيا ويف وستني، ثمانية الروسية ويف وستني، اثنني بروسية ويف رياًال، وسبعني مائة
رياًال. وثمانون وأربعة فمائة أمرييكا يف أما عرش، وثالثة مائة فرنسا ويف وسبعني، تسعة
الطعام، من رطل وربع رطالن وإنكلرتة فرنسا عساكر من نفر لكل يلزم إنه ويقال
السنة يف ذلك فيبلغ وخبز، لحم والباقي خرضة أرباع ثالثة نحو منها يوم كل يف
يبلغ واملسكرات والشاي والقهوة املاء من مرشوبه ذلك إىل أضفت فإذا رطل، ثمانمائة

رطل. وخمسمائة ألًفا
كان ما الحايل العرص يف الجيوش من الدول عند تجهز ما أكثر إن أيًضا: ويقال
ولربوسية آالف، وعرشة ألف ثالثمائة ولربيتانيا ألًفا، وخمسون مائة إسبانيا لدولة فيه
وألوسرتيا ألًفا، وخمسون أربعمائة العثمانية العلية وللدولة ألًفا، وخمسون ثالثمائة
وهم ألًفا، وثمانون ستمائة ولفرنسا ألًفا، وستون خمسمائة وللروسية ألف، خمسمائة
ملك الثامن شارلس اآلن يرى كما قائمة جيوش عنده كان من وأول أكثر العرص هذا يف
وحسب ،١٦٣٨ سنة اإلنكليز، ملك األول شارلس اقتدى وبه ،١٤٤٥ سنة وذلك فرنسا،

رشعي. غري اإلنكليز عند أوًال ذلك
مصاريفهم وبلغت ،«١٧٨٦٤٥» ١٨٥١ سنة يف اإلنكليزية العساكر مجموع وبلغ

لرية.8 ١٣٧٢١١٥٨
ودولة العثمانية الدولة بني وقعت التي الحرب أعني القريم حرب قبل العادة وكانت
كثري فكان عمره، طول اإلنكليز عسكر من النفر يستخدم أن ١٨٥١ سنة يف الروسية
واآلن يرسحوا، أن يف ا حقٍّ لهم بأن يدعون سنة عرشة خمس وبعد أنفسهم، يفتدون منهم
يف ويوجد سنة، عرشين خدمة الفرسان وعىل سنة، عرشة اثنتي خدمة املشاة عىل فرض
اململكة حرس من وللنفر وافرة، بشهرية ضابط ومائة آالف سبعة نحو اإلنكليز عساكر

النظامية عساكرها وجملة نفر، ٦٠٠٠٠ فيها املستوطنني إنكلرتة عساكر عدد بلغ ١٨٨١ سنة ويف 8

بالنسبة قليل العدد وهذا نفر، ٣٠٧٠٠٠ الهندية باألقطار عساكرها عدا ما أيًضا الخارج ويف فيها الذين
الدول. بقية عساكر قوة إىل
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أمري رتبة وثمن شلني، وللمشاة وثمن، شلني الفرسان من ولكل يوم، كل يف شلينني نحو
للبيع معرضة الربية العساكر يف املراتب هذه أن وذلك لرية، آالف تسعة الحرس يف األالي
الربية العساكر ومصاريف إصالحها، يجب التي املختلة األحوال جملة من وهو عندهم،
املهمات ديوان ومصاريف البحرية مصاريف ونحوها لرية، ماليني سبعة السنة يف تبلغ

ماليني.9 ثالثة الحربية

اإلنكليز طبع من (35-13)

من شيئًا تفهم أحداثهم تكاد فال الفطنة، وقلة البالدة وهو الرث اإلنكليز طبع ومن
والتأمل، الروية بعد إال عليهم يلقى ما يعون ال أيًضا الكهول بل بينهم، الغريب كالم
قد كأنما الجواب إىل يبتدر هؤالء من الحدث فإن الفرنساوية؛ وبني بينهم ما وشتان
العقل توعي من له ليس الُقحَّ الربيطاني إن قلت: ولو إياه، سؤالك قبل من ودراه درسه
روي فقد القديم؛ من صفتهم وتلك أخطأت، ملا الغريزي ونصف املكتسب نصف سوى
من أخذوا الذين هم رومية إىل بهم جيء الذين األرسى أبله إن قال: أنه شيرشون عن
لبالدتهم وذلك أحًدا، منهم بعد فيما يشرتي أال أطيقوس صديقه من والتمس بريتانيا،

الفنون. من وغريها املوسيقى لتعلم أهليتهم وعدم
يكون، ما أكثر متوحش جاف جيل بريتانيا أهل إن قال: أنه قيرص عن أيًضا وروي
غري، ال واللبن اللحم هو إنما قوتهم وإن قط، عمره يف الحنطة يَر لم معظمهم وإن
يطبخونه، كانوا أنهم اللحم قوتهم قوله: معنى ليس قلت: ا.ه. الحيوانات. جلود ولباسهم
إنه قالوا: فإنهم التاريخ، أهل رواية من يظهر كما مملوًحا نيئًا يأكلونه كانوا إنما بل
باللحم يقتاتون كانوا املذكور الحاكم أهل أن ١٥١٢ سنة نرثمرب حاكم دفرت من علم
اللحم سوى السنة طول يأكلون يكونوا لم حشمه وكذلك طعامهم، جل فكان اململوح
البقر شواء أعني — ستك» «البيف أن زعم فمن الحبوب، أو البقول معه وندر اململوح،
يعهد لم املريء الغذاء هذا فإن وهم، فقد القديم من بإنكلرتة مستعمًال كان — املرشح

البقر. ظهر من الشواء يحب كان ألنه الثاني؛ شارلس قبل

العساكر ومصاريف إنكليزية، لرية ١٥٥٤١٣٠٠ الربية العساكر مصاريف بلغت ١٨٨٠ سنة ويف 9

لرية. ١٠٤٩٢٩٣٥ البحرية
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الصحفة، يف دمه قطر وربما ناضج، غري الشواء هذا يحبون هم اآلن وإىل قلت
من الهرب يقطعون لبنان جبل أهل رأى من ولكن الطعام، ألوان سائر عىل ويستطيبونه

اإلنكليز. لوم عن كف نيئًا ويأكلونه الضأن
كثرة ومع أحد، يوم كل يف املنابر من مسامعهم عىل الشام مدن ذكر تكرر ومع هذا؛
اإلسكندرية، من مثًال دمشق موقع أين يعرفون يكادون فال واإلنجيل، للتوراة قراءتهم
الكتابني يف مكررة أنها مع لبنان، وجبل وبريوت وصيدا صور عن شيئًا يتذكرون وال

عليه. مزيد ال بما املذكورين
سألني وقد الشام، من أيًضا الفرنسيس وعند عندهم أشهر مرص أن والظاهر
ولفظة «ُهْو؟» فقلت: البالد؟» أي «من فقال: وُرَواءٌ َسْمٌت له رجل أكسفورد يف مرة
قال: ثم مدينة، عىل علم اسم هو أن معتقًدا هو!» من «آه فقال: بلغتهم، استفهام هو
سؤاًال سألت أنت وإنما هو، مدينة من لست أنا قلت: رجًال وسمى فالنًا» هو يف «أتعرف
فهي بالدي اسم تعرف أن اآلن أردت فإذا كان، إنسان أي به يخاطب ألن يصلح مبهًما
بالدتهم أن إال كبرية؟» مدينة سورية «هل تأمل: طول بعد الجلوس أحد فقال سورية،
مقرونة الفرنسيس فطنة أن كما النية، وخلوص الصدر سالمة من بيشء مقرونة هذه
سيما وال إسبانيا من فيهم غريب كل يحسبون الفرنسيس عامة أن وكما واملحال، باملكر

اللون. أسمر كان إذا
أسود، أو أسمر كان سواء فرنساويٍّا فيهم غريب كل يحسبون اإلنكليز عامة كذلك
مالزمة أبًدا الجهل خلة كانت وملا هذا؛ طرطور، أو طربوش رأسه عىل كان وسواء
وجه يف يحدقون فإنهم األوفر، الحظ منهما القوم لهؤالء كان والخشونة للفظاظة
بلغتهم، النطق يحسن يكن لم إذا سيما وال منه، ويسخرون بقهقهة يتبعونه ثم الغريب،

وخطأ. لحن كله فكالمهم بها، النطق يحسنون ال أنفسهم هم أنهم عىل
الفرنسيس أغاني سمعت وقد به، يطرب أن سليم ذوق لذي يمكن فال غناؤهم أما
أغاني فأما وترجيًعا، ا مدٍّ فيها ألن ويشجي؛ يطرب بعضها فوجدت اإلفرنج وسائر

ودرج. نرب فكلها املالهي يف والفرنساويني الطليانيني من يتلقونها التي غري اإلنكليز
وهم يسهرون وكيف بعض، عند بعضهم يسهر وال يتزاورون ال أنهم طبعهم ومن
حتى ذلك كل الرابعة؟! الساعة يف صباًحا ويقومون التاسعة، الساعة يف يرقدون إنما
يعرف وال سنني الرجل بقي وربما اع! الُفقَّ ويرشبوا — البطاطس أعني — الفقع يأكلوا

املدن. أهل وكذا جاره،
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فيقول بطرس» «طيب أحدهم: يقول أن الطريق يف تالقوا إذا محاورتهم وغاية
له فأقول حسن»، «صباح يل: يقول بأحدهم مررت إذا وكنت يوحنا»، «طيب اآلخر:
«صباح عندهم الصباح تحية ألن تحية؛ ذلك أحسب وكنت حسن» «صباح كالصدى:
«ليس يل: فقال «يل» الدكطر سألت حتى لفظة، مقام لفظة يقيمون أنهم فظننت طيب»
املتعارفان اجتمع وإذا الصباح.» حسن عن إخبار مجرد هو وإنما يشء، يف التحية من ذلك
يخربه ثم برده، أو وصحوه الهواء بوصف أوًال أحدهما يبتدئ وأن بد فال وتساءال منهم
السامع: فيقول عينه، يف اختالج أو رجله يف ثالول أو كتفه يف وجع من له عرض بما
الجامعة القرى يف إال يكون ال وذلك — للمنادمة اجتمعوا ومتى ا» جدٍّ ذلك «يحزنني
من قصبة يف ويدخن كرعة، منه يكرع منهم كل وجعل الجعة، من كبريًا كوبًا ملئُوا —
وصف يجددون محاورة كل خالل ويف وقذًرا، بصاًقا املكان فيملئون يبصق ثم الطني
قهقهة، عن عبارة هو وإنما طبيعيٍّا، ضحًكا يضحك أحدهم يكاد وال الربد، وذكر الهواء
ما يكتمونه فهم القوى، من قوة إال منهم الضحك كان فما والعبوس، الكتم يعقبها ثم

القوة. تلك معه تخرج أن مخافة أمكن
تهاب وال شيخوخة، هي حيث من الشيخوخة يحرتموا ال أن أيًضا طبعهم ومن
عندنا، كما أوالدهم عىل أيًضا الوالدون يحن وال عندنا؛ األوالد تهاب كما والديهم األوالد
وقد ذلك، بيان يأتي كما وأمه أباه يقتل والولد ولده، يقتل األب أن كثريًا يقع ولذلك
ولًدا أن يبلغني لم ولكن أكثر، الفرنسيس عند وهو ابنته، األب مضاجعة عندهم يحدث
األخت أو والفساد، الفحش عىل وبنتها األم تتواطأ قد الجامعة املدن ويف أمه، ضاجع

وأختها.
اإلفرنج جميع بأن علمهم مع — عنها يحولوا أن يمكن ال التي عاداتهم منكر ومن
إال بالشوارب تتحلَّ لم عساكرهم إن حتى وشواربهم، لحاهم حلقهم — فيها خالفوهم
املرأة؟! كوجه منتوًفا محفوًفا الجندي وجه يرى كيف شعري فليت األخرية، الحرب يف
من أكثر للشيخ وكمال حلية وأي الشوارب، من أكثر للشباب حسن أي شعري ليت
ذلك من وأغرب حاجبيه؟ حلق يحسن ال فلم شواربه حلق للشاب حسن وإذا اللحية؟!
أبيض شعًرا رءوسهم عىل وضعوا األمور لفصل جلسوا إذا فيهم األمر وأويل القضاة أن
الحسن يكون كيف الناس أيها فأخربونا ُقذُلهم، عىل معقود ذَنٍَب نحو منه وأرخوا عارية،
بالقرد أشبه وشوارب لحية بال الشيخ إن لعمري لحية؟ يف يكونان وال ذَنٍَب يف والهيبة
عالمات من فإنها بالرجل، منه والخنثى باألنثى أشبه شوارب بال والشاب باإلنسان، منه
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للعامة عذر من يكن وإن الطبيعية، املحاسن من الوجه يف هللا خلقه ومما الرجولية
رسل فإن أبًدا، عذر من الكنيسة أهل من وغريهم للقسيسني فليس لحاهم حلق يف
كانوا فكيف هؤالء، يرشبها التي الكأس عني يرشبون وكانوا ملتحني، كلهم كانوا املسيح

يفعلون؟
مستديرة، تكون حتى تتحوف أن فاألحسن حالها، عىل اللحية برتك أقول ال أني غري
بالسواء، وعرضها طولها من لحيته من يأخذ ملسو هيلع هللا ىلص النبي «وكان الرشييش: العالمة قال
بن الحسن قال قبضته.» عىل منها زاد ما ويأخذ لحيته عىل يقبض عمر بن هللا عبد وكان
يشء.» عقله يف كان لحيتني بني لحية يتخذ ولم طويلة لحية له رجًال رأيت «إذا املثنى:

الشاعر: قال

س��رت��ه إل��ى وص��ارت ف��ط��ال��ت ل��ح��ي��ة ل��ل��ف��ت��ى ع��ظ��م��ت إذا
ل��ح��ي��ت��ه م��ن زاد م��ا ب��م��ق��دار ع��ن��ده��ا ال��ف��ت��ى ع��ق��ل ف��ن��ق��ص��ان

صدره، إىل تلففت وقد عظيمة، لحية ذي رجل إىل الشيباني مزيد بن يزيد ونظر
أقول: ولذلك «أجل» فقال: مؤنة.» يف لحيتك من «إنك له: فقال خاضب هو وإذا

زم��ان م��ن��ذ أي��س��رت ق��د ألص��ب��ح��ت ال��لِّ��َح��ى ع��ل��ى األم��ي��ر ي��ع��ط��ي ل��و ل��ع��م��رك
م��ائ��ت��ان ول��ي أل��ف ع��ن��ده ل��ه��م ع��ص��اب��ة م��ن ل��ح��ي��ة ل��ش��ف��ت��ن��ي إذن
ي��ب��ت��دران ل��ل��ح��ن��اء وآخ��ر ج��م��ع��ة ك��ل ف��ي ل��ل��ده��ن دره��م ل��ه��ا
ال��َج��َل��م��ان ح��اج��ات��ه��ا ف��ي ل��ص��وت م��زي��د ب��ن ي��زي��د م��ن ن��وال ول��وال

املتوقعات من فرصاالعتياضات أرى «إني يهواها: كان لجارية الكندي يعقوب وقال
فقالت: طويلة لحية ذا وكان إليه فنظرت املعقوالت.» بعدم مؤذنات املودات طالبي عىل

الحالقات.» املوايس إىل محتاجات الركاكات أهل صدور عىل املسرتخيات اللحى «إن
أخبار يتذاكرون وهم دجلة عىل مرشًفا ببغداد ندمائه مع جالًسا املأمون وكان
طال ما بمقدار عقله من ونقص إال قط إنسان لحية طالت «ما املأمون: فقال الناس
عىل يرد «وال جلسائه: بعض له فقال اللحية.» طويل قط عاقًال رأيت وما لحيته، من
رجل أقبل هذا يتذاكرون هم فبينما عقل.» أيًضا اللحى طول يف يكون قد املؤمنني أمري
فقال الرجل؟» هذا يف تقولون «ما املأمون: فقال الثياب، فاخر الهيئة حسن اللحية كبري
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لبعض املأمون فقال قاضيًا.» هذا يكون أن «يجب آخر: وقال عاقل» «رجل بعضهم:
السالم، وأجاد فسلم، يديه بني ووقف إليه أصعد أن يلبث فلم بالرجل» «عيلَّ الخدم:
«حمدويه» فقال: اسمك؟» «ما املأمون: فقال النطق، فأجاد واستنطقه املأمون فأجلسه
مسائل أجيد فقيه «أنا قال: صنعتك؟» «ما قال: ثم علويه» «أبو قال: «والكنية؟» قال:
«ما املأمون: له فقال لك.» بدا عما «سل الرجل: فقال مسألة» «نسألك له: فقال الرشع.»
استها من فخرج رضطت املشرتي تسلمها فلما رجل، من شاة اشرتى رجل يف تقول
طويًال األرض يف بإصبعه فنكت قال: العني؟» دية تجب من فعىل رجل، عني فقأت بعرة
الدية أوجبت التي العلة «وما املأمون: فقال املشرتي.» دون البائع عىل «تجب قال: ثم
املأمون فضحك منجنيًقا.» استها يف أن يشرتط لم باعها ملا «إنه قال املشرتي؟» دون عليه

املأمون: وأنشد الندماء، من حرض من كل وضحك قفاه، عىل استلقى حتى

ح��ل��ي��ت��ه ف��ي ال��ل��ح��ي��ة ف��زادت ل��ح��ي��ة ل��ه ط��ال��ت أح��د م��ا
ل��ح��ي��ت��ه ف��ي زاد م��م��ا أك��ث��ر ع��ق��ل��ه ف��ي ي��ن��ق��ص وم��ا إال

باللَِّحى.» الرجال زين والذي «ال وتقول: تقسم — عنها ريضهللا — عائشة وكانت
انتهى اللحى. بعدم النساء زين والذي ال وأقول: أقسم وأنا قلت: املالئكة، قسم أنه وجاء
«ويف نصه: ما الصحاح يف ذكر أنه وهو يشء، منها بي علق أنه غري اللحية، عىل الكالم
وبني القول هذا بني التوفيق فكيف اللحى.» وتعفى الشوارب، تحفى أن أمر أنه الحديث

بالسواء؟ وعرضها طولها من لحيته من يأخذ كان النبي إن الرشييش: قول
بني بارزتني عينيه فرتى رأسه، شعر من خصًال أذنيه فوق يرد من اإلنكليز ومن
األبيض الشعر من العارية اتخاذ فأما الناطح، الثور جبهة يشبه وقذاله شعر، قرني
يسرت عارية له فاتخذ الشعر، رديء كان عرش الرابع لويس إن — قيل فيما — فأصله
السخيفة العادة هذه ورست البالد، أماثل به فاقتدت شيًخا، ذاك إذ وكان رأسه، عوار بها
بالنسبة اآلن استعمالها َوَهى وقد للفرنسيس، مقلدون األشياء أكثر يف وهم اإلنكليز إىل

تهنئته. أو امللك مبايعة يوم منها مخصوصة، وأحوال معلومة دواع يف إال األَُول، إىل
جلوس وقت ومنها بها، ويقابلونه العارية بهذه دولته كرباء تتحىل اليوم ذلك ففي
الالعبون يحاكي حني واملالهي اللعب محال ويف مر، كما الرشعية األحكام لتنفيذ القايض
الرجال من األحداث رءوس عىل العارية هذه ترى وامللكات امللوك من سلف من والالعبات
من يشء «كل الشاعر: قول عىل مصداق فكأنها حسنًا، الحسن تزيد وكأنها والنساء،
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رءوس األبيضعىل الرماد ذرور عنها نتج العقم يف العادة هذه أخذت ملا ثم مليح.» املليح
يغنون كانوا املغنني بعض إن — قيل فيما — أيًضا هذه وأصل والعظماء، األمراء خدمة
ليضحكوا رءوسهم يبيضون فكانوا قرع، وبهم باريس بخارج جرمان صان موسم يف
وشاع الخاصة، إىل العامة من — العادات من كغريها — العادة هذه انتقلت ثم الناس،
قد حينئذ وكانت رضيبة، عليها جعل ١٧٩٥ سنة ويف ،١٦١٤ سنة يف عندهم استعمالها

اآلن. إىل تزل ولم جيني، رأس كل عىل فجعل النهاية، بلغت
هو إنما السخيفة العادات هذه استعمال تبقي التي األسباب أعظم أن والحاصل
ولو والرشاد، السداد وجد الربح وجد حيثما فإنه الدولة، لخزنة منها النفع حصول
يد إن يقولوا: أن إال الناس وسع ملا والشوارب اللِّحى عىل َطْسًقا رضب الديوان أن
أن محفوظي ويف «البوكس»، لها ويقال املالكمة، العامة عادة ومن امللك، قلب عىل الرب
تخاصم إذا وذلك «البوكسه»، بلفظة املفاخر قالئد يف ذكرها — هللا رحمه — بك رفاعة
جمع قرنه وجه إىل ويصوب ذراعه، عن ويشمر رداءه منهما كل فينزع تكاذبا أو اثنان
ويأخذ املغلوب، الغالب ينهض وحينئذ أحدهما، يغلب حتى اللكام يف يأخذان ثم كفه،
هذه أن غري للِعْلية، امُلَسايَفة بمنزلة للعامة واملالكمة كاملتوادين، الرشاب ويرشبان بيده
اجتماع يف امللهى بمنزلة سابًقا كانت وقد عنها، مسكوت وتلك الحد، فيها يجب محظورة

املكاتب. يف يتعلمونها كانوا املايض القرن أواخر ويف عليها، للتفرج الناس

الشهرة عىل والتهافت اإلنكليز (36-13)

وال كان سبب بأي أقرانهم بني والنباهة الشهرة عىل التهافت عموًما اإلنكليز طبع ومن
اللغة من كلمات بعض مثًال منهم يعرف من فإن والعلوم، املعارف أسباب يف سيما
يعرفه يشء كل فيه أدرج بلغته كتابًا ألف فإذا الرتكية أو الفارسية من ومثلها العربية
يخطئ أو حقها عىل األلفاظ تلك يكتب أن عليه وما لغوي أنه الناس ليوهم غريها؛ من
أعضاء من أنه له فيكتب الطنانة، األلقاب من جالجل عليه تعلق كتابه عنوان ويف فيها،
ولو جرٍّا، وهلم كذا، مثابة وخطيب كذا، نبذه ومحرر كذا، كتاب وملخص كذا، جمعية
أهلها، عن اللغات يأخذون ال ألنهم وذلك مسألة، صدى منه بللت ملا كله كتابه عرصت
ليس ما إليها ينسبوا أن تحرج دون من جزاًفا به يقذفوا تأويلها يف ببالهم يخطر فمهما

منها.
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العرب لغتي وعىل لغته عىل يشتمل لغة كتاب ألف الذي ريرشدصون إىل انظر
بل ال لغته، من أنا أدريه ما نصف لغتنا من يدري يكن لم إنه باهلل فأقسم والفرس،
لإلضافة فمثل شاء، ما ولفق فيه فخلط العربي، النحو ترجم أن أيًضا نفسه له َسوَّلت
عجم»، و«غالب عجم»، و«الغالب أمان» و«رأس كرسى»، و«ملك فضة»، «قدح بقوله:
و«نرصوا العقبة إىل مضاف مثنى بأنها وفرسها عقبة»، و«نرصا سليمان»، و«كتاب

عقبة». و«النرصوا عقبة»، «والنرصا عقبة»،
يتزوج أن باله يف قدر الذي األحمق ذلك عن وليلة ليلة ألف كتاب من حكاية وأورد
«ال بقوله: ترجمها موضعها» يف إال روحي أخيل «وال قوله: إىل بلغ فلما الوزير، بنت
حتى كذلك أزال «وال أيًضا: وقوله حجرتها»، يف إال لزوجتي أي لنفيس الحرية أعطي
قوله: وعند ذلها»، يتم حتى أكف «وال فقال: «بجلدتها» «جلوتها»، صحف جلوتها» تتم
يف السمو بمنزلة وحرضة «حظر»، الحاشية يف كتب حرض» من جميع يقول «حتى

ذلك. عىل وقس اإلنكليزية،
كثريًا قرأت فقد لغته، قالب يف وسبكه له، َعنَّ بما رقعه كتابًا أحدهم ترجم وإذا
ببال يخطر لم مما أفكارهم قوالب يف مسبوك هو فإذا كالمهم، إىل كالمنا من ترجم مما

قط. املؤلف
لعباد «ليس جملته: من الجهاد عىل الحض يف امللك من صدر منشور ترجمة وقرأت
املسلمون كان إن فانظر الكفار.» بجهاد إال اآلخرة يف وال الدنيا هذه يف خالص من النبي
غري والرتقيع واالفرتاء التلفيق هذا من تحرج أحًدا رأيت وما «معبود»، النبي إن يقولون
ومسرت وليلة، ليلة ألف حكايات ترجم الذي الن ومسرت القرآن، ترجم الذي صال مسرت
ذكر فقد األول، أما الحريري، مقامات من مقامة وعرشين خمًسا ترجم الذي برسطون
ترجمة له تهيأ حتى العربية علم عنهم وأخذ عديدة، سنني العرب بني مكث أنه فلتري
العرب، يخالط لم أنه للرتجمة مقدمته من الظاهر إذ ثقة؛ عىل ذلك من ولست القرآن،
وأدباءها. علماءها وعارش مرص يف لبث فإنه الثاني، وأما املحققني. من فهو كان وكيفما

أهاليها. بعض واستصحب الشامية الديار إىل سار قد كان فإنه الثالث، وأما
هللا ريض — العزيز عبد بن لعمر علقمة بن عقيل قال فكما الثالثة هؤالء عدا وما

عنه: تعاىل

ط��ري��ق ل��ه��ن ه��رش��ى ج��ان��ب��ي ك��ال ف��إن��ه ق��ف��اه��ا أو َه��ْرَش��ى ب��ط��ن خ��ذا
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يف سبٍّا قرأ فلو له، خطر أسلوب بأي الرتجمة معنى يؤدي أن يبايل ال أحدهم فإن
ملتهب ساطع دينه بأن ترجمه دينه»، «يحرق آلخر السبابني أحد قال بأن مثًال كالمنا
هو يغلب أي: األديان، من عداه ما جميع يحرق إنه بحيث والغرية، العبادة حرارة من
علم لعمري فليس وهكذا آكلة. نار هللا أن ورد كما القاهر، الحقيقي الدين فهو عليها
فإن والرسيانية، كالعربانية غريها من النتف إىل به يتوصل سبب سوى عندهم لغتنا
السنة، يف لرية ألف كمربيج يف العربانية مدرس دخل أن وناهيك وأنفع، أهم عندهم هاتني
عىل طابقه لغتنا من شيئًا أحدهم عرف ومتى فقط، لرية سبعون العربية مدرس ودخل

عليه. باملطابق تختص فائدة منه واستخرج اللغة، تلك من غريه
دعوى ذو إنه فقلت: النمساويني، أحد ذكر «يل» الدكطر بحضور مرة جرى وقد
كان فلو وزخارف، لحن كلها أنها مع مطبوع كتاب يف وشهرها لغتنا يف أبياتًا نظم لكونه
اإلفرنج جميع عىل بل عليه، بعيد وهو قواعده معرفة دون من النظم تكلف ملا أدب ذا
ولم والالتينية باليونانية الشعر ننظم ونحن «كيف قال: العرب، عن يأخذوا لم الذين
فتتعلمونهما للغتكم كاألصل اللغتني هاتني أن وهو فرق، هنا ها قلت: أهلهما؟» نخالط
لغة أي يتعلم أن ليمكنه اإلنسان «إن قال: عنكم، أجنبية فهي العربية أما صغر، عىل
كان إفرنجي ألي كلها كتبي أعطي وإني مذهبي، هذا ما قلت: الطفل.» يتعلمها كما شاء
فلما أبيات.» ثالثة الليلة لك أنظم «أنا قال: بليغني، صحيحني بيتني بالعربية نظم إذا

فيها: كتب رقعة ناولني قد به إذا الغد يف قابلته

َك��رام��ة ي��ج��ري األج��ن��ب��ي ص��ار ب��أن ع��الم��ة ب��ه��ذا ص��اِح ي��ا تَ��َر أَل��ْم
ع��ام��ة أس��ف��ارك تُ��ع��ط��ه ف��ال ��ًح��ا ُم��َص��حَّ َع��ُروًض��ا ه��ذا ي��ك��ن ل��م وإن
رام��ة أس��ف��ارك أج��ًرا س��ت��س��ل��م��ه وس��ال��ًم��ا ص��ح��ي��ًح��ا إذن ذا ك��ان ف��إن

األلف ما أتدري قال: ثم ساعة، فسكت وخطأ، زخارف فيها له: قلت قرأتها فلما
التثنية ألف هي قلت: ومنزل»؟ حبيب ذكرى من نبك «قفا القيس: امرئ قول يف التي
بعض وعند كالمهم، يف مستفيض وذلك له، صاحبني خاطب الشاعر فإن بعض، عند
الهاء عن مقلوبة هي وإنما وتعسف، تمحل كله «هذا قال: التوكيد، نوع عن مقلوبة أنها
والتوسل.» الطلب عىل داللة والنهي األمر بفعيل الهاء يلحقون اليهود فإن العربانية، من
ليست العرب لغة إن قال: أن إال منه كان فما أبياته خطأ ذلك بعد له بينت ثم
والضوابط، القواعد كثرة فيها متكلف مصنعة، لغة هي بل اللغات، كسائر مطبوعة
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مقام طويلة حركة تقام أن الالتينية اللغة يف يجوز أنه يبني وطفق أوروبا، لغة بخالف
«كيف سألني: ثم ذلك، وغري «مد» مجرى «ماد» لفظة تجري أن نحو قصرية حركة
ال إنه تقولون وأنتم سواكن، ثالثة فيها اجتمع فإنه «الدين» قولك: يف ب«أل» تفعلون
والدال.» والالم «األلف قال: هنا؟» الثالثة السواكن «أين فقلت: ساكنني؟» اجتماع يصح
فإن العرباني؛ «من قال: «ال»، فقلت: الزناء؟» اشتقاق أين من «أتدري يوًما: يل وقال

للرجل.» نفسها تبيع الزانية فكأن باع، بمعنى فيها زنى
«هي فقال: «ال»، قلت آمن؟» نحو يف املدة أصل ما «أتدري أخرى: مرة سألني ثم
ثاني يف الصوفية عند «البطال فقال: بطالني»، «قوًما يوًما وقرأ الرسياني.» من ألف
هذا» «يومنا إىل العرب قول يف «يومنا» إن أيًضا وقال البطل، األوىل فقلت: العابد» مرتبة

«يومنان». وهو الرسياني من
وإن هنا بإيرادها بأس ال ومجادالت مناقشات عدة الرتجمة وقت معه يل جرى وقد
منها العربية، وخصوًصا الرشقيني لغة القوم معرفة عىل عنوان فإنها الكالم؛ بها طال
فإنه العرباني، أعني األصل يف يجدها موضع كل يف هوذا كلمة استعمال يحاول كان أنه
يف إذا أن يظن وكان رجل هوذا وكان هوذا وهو أو هوذا ألن مثًال يقال أن فيها يمتنع ال
مثًال قولنا ينكر كان أنه ذلك ومن هوذا، مغناة تغني ال بالباب زيد وإذا خرجت قولنا:
بقائًال باإلتيان األصل عىل املحافظة يريد كان أنه ذلك ومن رئيس، بدل الرؤساء أحد
كنا ولذلك منكر، اإلنكليز لغة يف الرتكيب هذا أن مع قائًال قال فيه يقال فإنه قال، بعد
رضب يبدل كان مثًال لهم رضب قولنا مثل ويف قائًال، قال ال قليًال وتكلم توراتهم يف نجد
األلم. إيصال سوى معنى له يجد فال لغته إىل رضب لفظ عقله يف يرتجم كان ألنه بقال؛
االعتقاد وأن املعنى يف أبلغ أنها ويزعم اعتقادهم برأي اعتقادهم علم يبدل وكان
مفيد غري وهو العقد، وهو اشتقاقه أصل إىل ينظر إنما فإنه لإليمان، بمرادف ليس
تبديله أن إال منه محظور ال وهذا البحر بمياه البحر ماء يبدل وكان اإليمان، معنى
ثم من وأن لنا، يكون أن عىس ما من أبلغ لنا، يكون ما السؤال يف قولك بأن وجزم هوس
لفظة أن يزعم وكان ولهذا، مسد تسد وال االستعمال كثرية غري للسببية بها يؤتى التي

رومية. نسخة يف وجدناها حتى النصارى كالم من ليست املعجزات
زعم إنه وحتى أمكن، ما غاية الفصيح والرتكيب للسجع تجنبه وساوسه أشد ومن
يقدر فلم تغيريها وحاول سجع كلص بعيص إيلَّ خرجتم قوله: من الرتجمة يف ما أن
من قطيع هناك وكان ويف حياتك، يف خرياتك نلت يف وهمه وكذا آسف، وهو فرتكها
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وكان تعاىل، هللا كالم يف مجانبته ينبغي الذي السجع من هو يقول فكان كبري، الخنازير
القرآن لكالم مضاهئة إنها يقول: والنون بالياء أو والنون بالواو تنتهي جملة رأى كلما
الوقف هذا إن فقال: شهود، ذلك عىل وأنتم وهي: الجملة هذه رأى إنه حتى فيبدلها،
وهي: أخرى عبارة ووجد هذا، عىل شهود وأنتم بقوله: بدلها ثم فمن القرآن وقف يشبه
بيعربون، عابرين فبدل فصيح الرتكيب هذا فقال: إلينا، هناك من بعابرين أولئك وما
قولك أن وزعم الرتكيب هذا بحسن شعر أنه من تعجبت وإنما تغيريه من أتعجب ولم

يسمى. قولك من أخرص فالن اسمه رجل وكان مثًال،
للتقوية، ذلك إن قال: له داعي ال مما األلفاظ كثرية عبارة األصل يف رأى وكلما
أن يحاول وكان للبالغة، حذًفا فيه إن قال: املعنى، إخالل مع ولو إجحاًفا فيه رأى وإذا
األفعال مع استعمالها يصح ال هذه له: فقلت افتكر، أنه واتفق قال، أنه واتفق يقال،
فإنه جلس، أنه واتفق فالن جاءني مثًال يقال فال االستعمال، يف الندرة تقتيض ال التي
ظهر والذي األصل؟ عىل املحافظة من أنت وأين فقال: املجيء، بعد الجلوس يف ندرة ال
خصمائه، لوم يتقي كان فإنه للتوراة التعصب شديد كونه عن فضًال أنه أحواله من يل
بعني أخرى إىل لغة من يرتجم أن من أكثر حمق ال أنه إال كثرية خصوم ذا كان فإنه
يمكن فكيف التعبري، يف أخرى تطابق لغة أن بالبال يتصور ال إذ والرتاكيب؛ األلفاظ
كما هللا أحشاء أو بالعربانية، يقال كما هللا مناخر من الدخان خرج بالعربية يقال أن
الغري التعبري من وأنه منهم، املعارف أهل من لعدة ذلك ذكرت وقد باليونانية، يقال
نسبة بني فرق دون من هللا ويد هللا وعني هللا وجه عىل قاسه فكلهم تعاىل، بجالله الالئق

غريها. وبني إليه الحقرية األعضاء
الساعة نحو يف ذلك وكان يوًما للغداء دعاني أنه مرة يل الدكطر من أضحكني ومما
هذا فقال: اعتدته، ما عىل الحادية الساعة يف تغديت قد له: فقلت املغرب، قبيل الخامسة
فأما العشاء وقت تتغدى ألنك عندك هذا فقلت: عجالة، نسميه وإنما غداء نحن نسميه ال

وعينه. بنفسه الغداء فهو عندي
ولو بها التكلم يحسن يكن ولم كمربيج، يف العربية يدرس كان هذا «يل» والدكطر
أربع للمطالعة الكريس عىل يقعد فكان معه، ملل ال اجتهاد ذا وكان واحدة، بجملة
اللغات علم يف به هو اشتهر بما اشتهر غريه أحًدا أخال وما عنه، يتحلحل وال ساعات
ألن البالد؛ هذه إىل الحضور إىل حداني الذي السبب هو كمربيج يف وتوظفه املرشقية،
ألجاور إحضاري يف الخارجية األمور وزير بواسطة مالطة حاكم استأذنت ملا الجمعية
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للسكنى أحًدا تشوق ال تكن وإن وهي املدينة، تلك يف يكون مكثي أن ظننت إليه، امُلومأ
وذاك القرى، من أحسن حال كل عىل أنها إال الفنون، يف للتفقه يقصدها من غري فيها
«يل» الدكطر عىل أوجبت الكونية والدواعي الحالية البواعث أن إال قبل، من أدريه كنت
سببًا الكالب يوم عرفجة أنف قطع يكون وأن قريته ويلزم فيها، وظيفته عن يَُعدَّى أن

بغداد. قايض برش بن جان مستميل سجن يف
الدكطر فيه يسافر الذي الشهر ترقب سوى القرية تلك يف يسليني يشء يكن ولم
غري وزمان، مكان كل يف معه أكون أن عيلَّ قدر حيث معه؛ ألسافر برسطول إىل املذكور
هللا فعفا الدار، تلك إىل معه السفر من تعاىل هللا وأعفاني بباريس، وأنا تويف املذكور أن

وكرمه. بمنه عنه

أكسفورد يف العربية شيخ مع (37-13)

فيها، الكتب خزانة أرى أن وقصدت بأكسفورد، مررت برستول إىل الذهاب حان ملا ثم
فلم املعلمني فهرسة يف يطالع فأخذ لها، ليهديني العربية شيخ عن املدرسة بواب فسألت
ال العربية شيخ إن فقال: تعرفهم؟ ال لهم مالزم وأنت كيف له: فقلت اسمه، إىل يهتِد
أي رشحه، يف الشيخ يأخذ شيئًا القارئ قرأ فإذا قارئ له ولكن يقرأ، وال بنفسه يدرس
كما اللغات بعض عىل تطبيقه ويف املوضوع، بذلك تتعلق تاريخية وقائع إىل توجيهه يف
وسألته فقابلته الشيخ دار إىل اهتديت ومعالجة بحث طول بعد ثم قريب، عن لك سأبني

مًعا. ورسنا ذلك إىل فأجاب وتكرًما، تفضًال املكتبة يريني أن
«اال» فقرأها «أال» لفظة الصفحة أول يف وإذا الكويف، بالخط كان فتحه كتاب وأول
اسم يلفظون جميًعا ألنهم لسمعه فهمه انخدع أنه كيف فتعجبت هللا، أنها وفرسها

هكذا. مرَّقًقا الجاللة
قال: ال. فقلت: الظرفية؟» عىل «يف» دلت لم «أتعرف آخر: أستاذ مرة وسألني
املفردات معاني عىل ويخرصون يخمنون وهكذا فوه.» أصله الذي الفم من مشتقة «ألنها
ًال، تََطفُّ لكتبنا رشحهم وعىل األساتيذ هؤالء علم عىل مثاًال وهاك لغتنا، يف واملركبات

تمام: أبي قول الشيخ عىل يقرأ قارئًا أن مثًال فتصور

ح��ض��ي��ض ف��ه��و ل��ل��َح��ِض��ي��ض آل��ٌف وَج��دٌّ ال��ن��ج��وم ت��ن��ط��ح ِه��م��ة
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والتيس كالثور قرون لها التي بالحيوانات مختص «النطاح» بلغته: الشيخ فيقول
له ليس ما إىل ينسب أن أيًضا ويمكن كثرية، مرات التوراة يف ذكر وقد ونحوها والوعل
الحيوانات أن — أقسام سبعة إىل الحيوان جنس قسم الذي — ليناوس روى فقد قرن،
ملا الحرب، آالت من آلة عىل الكبش اسم العرب أطلقت وقد بجباهها، تتناطح اء الَجمَّ
قبل أسفارهم يف بها تهتدي العرب كانت وقد معروفة، و«النجوم» الجدار، تنطح أنها
يكن لم والطبية الفلكية بالعلوم مشتغلني كانوا وملا املغنطيس، إبرة خاصية عرفت أن
،٧٥٠ سنة وذلك األندلس جزيرة أو إسبانيا فتحوا ملا ثم رائحة، لها يشم من أوروبا يف
انقراض وكان أوروبا، بلدان سائر يف رسى ومنهم اإلفرنج، من بعض العلم عنهم أخذ
نحو وسيادة ونهي أمر أصحاب فيها العرب دامت أن بعد ١٠٣١ سنة قرطبة من امللك

سنة. وسبعني وخمس مائتني
واإلسبانيولية الطليانية يف وهي التعريف، أداة فهي النجوم يف التي والالم األلف أما
ففيها اليونانية فأما تعريف، أداة فيها ليس الالتينية واللغة للمؤنث، و«ال» للمذكر «أل»
وذلك عربي هو ما منها الحرف، بهذا مبدوءة كثرية ألفاظ لغتنا يف ويوجد أدوات، عدة
و«القيل»، و«القرآن»، (الجرب)، و«الجربة» و«القائد»، «والكحل»، (الحناء)، «الكنا» نحو
من ففيها اإلسبانيولية اللغة فأما أخرى، لغة من هو ما ومنها «الكرزيم»، أو و«القرثيم»،
الحروف من النون فلكون النجوم من بالالم النطق عدم فأما تعد، ال ألفاظ النوع هذا

الشمسية.
األرض، حول القمر وسري الشمس حول النجوم سري طريقة قرر من أول إن ثم
الفيلسوف واالعتمادية، والجاذبية والنور والجزر املد وعلة بعض، إىل بعضها ونسبة
العلم عىل ومثابرة ِجدٍّ ذا وكان ،١٧٢٧ سنة ومات ١٦٢٤ سنة يف ولد نيوطون، إسحاق
تسمية من األرض، معناه هنا فالحضيض للحضيض»، آلف «جد قوله: أما تنظر، ال
عناية ذو — املمدوح أي — أنه البيت وفحوى كثري، التوراة يف ووروده بالجزء الكل
األرض ألن أهلها؛ بني األحكام وتسوية فيها املدن وإنشاء وإحيائها بحرثها أي باألرض؛
املمدوح هذا إن حتى التوراة يف مستفيض أيًضا وذلك سكانها، بها ويراد تذكر ما كثريًا

لقاصده. وخصبًا أرًضا صار
«الحديد» يقرأ فإنه إليه املشار األكسفوردي لشيخنا تلمذ قد الشيخ هذا كان إن فأما
ويراد يذكر الجد فإن أب، أو حظ أي وجد عنده: تأويله فيكون وحينئذ الحضيض، بدل
الحديد فإن العدو، وقهر السالح الستعمال آلف التوراة، يف ورد كما وبالعكس األب به
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انعكاس عىل يميش وهكذا التوراة، يف وارد أيًضا االستعمال وهذا كله، السالح به يراد
البيت هذا تأويل عىل ونصف ساعة انقضاء وبعد وتالمذته، هو الَعْصد بهذا البيت
واألموي األزهر الجامع شيوخ أن ويظنون وفخًرا، عجبًا الرءوس سامدو وهم يقومون
عىل املسلمني واستيالء ووفاته نيوطون مولد عرف الذي النِّْحرير هذا دون هم والزيتونة
هذه يف الغريب يوظفون ال إنهم بحيث الدعوى، بهذه األساتيذ هؤالء استبد وقد األندلس،
التعلم حق يتعلمون هم فال حدتهم، عىل أشخاًصا يعلم بأن له يسمحون وإنما املدارس،
فرنسا مدارس يف أيًضا فاٍش الداء وهذا التعليم، حق يعلموا أن يف لغريهم يأذنون وال

فيها. املصالح استتباب مع
من شيئًا جهل إذا حتى الالتينية عىل مطلًعا يكون أن عندهم العربية لشيخ بد وال

رقعة. منها فقور هذه، إىل عمد تلك

وأكسفورد كمربيج (38-13)

نحو عىل يحتوي منهما كل اإلنكليز، بالد يف مدينتان هما وأكسفورد كمربيج أن واعلم
ويف واإللهيات، والرياضيات الهندسة تعلم األوىل ففي طالب، وألفي مدرسة عرشين
يف املتقدمني كمنطق ليس منطقهم أن إال والفلسفة، واملنطق والفقه األدب علوم الثانية
الكرباء أوالد إال يقصدهما أحد وما زائدة، بنفقة إال فيهما التعلم يمكن وال وتعليالته، علله
كأنما خده مصعًرا بأنفه شامًخا العلم طالب ترى فهناك أكسفورد، سيما وال واألغنياء،
العلم وينبذ واللذات الخيل ركوب يف همه يرصف وأكثرهم والهند، الصني ملك طالب هو
إذ املسائل؛ من به يمتحنه أن الشيخ يريد ما عرف االمتحان يوم حان فمتى ظهريٍّا،
رسدها، وأحسن عليه رسدها فإذا وترسمها، حفظها يف فيجتهد معدودة، محصورة هي

متنوعة. عندهم وهي املعلمني، مرتبة نال أنه فيه يذكر بصك أجازه
لكل ويقال لها، املالزمون القسيسون منها يعيش أوقاف املدارس هذه من ولكل
العلوم من علم يف نبغ من كل فإن القسيسني، غري من أيًضا كان وربما «فلو» منهم
ولكن أكثر له من ومنهم السنة، يف لرية مائتا له من فمنهم الوقف، من الرزق عليه أُجري
بعد إال غالبًا يتزوجون ال أنهم إال رزقه، عنه انقطع تزوج فمتى يتزوج، ال أن برشط
يحصل سنة كل من معلوم يوم ويف الكنائس، إحدى خدمة من معاش عىل يحصلوا أن
ويسمونه قلتهم، عىل الطلبة فيه غلبت وربما األهلني، وبني العلم طلبة بني ولكام نزاع
«كون» له: ويقال كالقفطان، أسود ثوبًا يلبسون الطلبة ألن وذلك والتون»؛ «الكون يوم
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أكثر، أكسفورد كتب أن غري عربية، مكتبة املدينتني من كل ويف «تون»، بلغتهم والبلد
فيها رسني ما وأعظم كتاب، ألف ثالثمائة نحو وغريها العربية الكتب من فيها ما وعدة

أعلم. وهللا يل قيل كذا شكسبري، يسكنه كان محل يف نزويل
اللهو من أر ولم أسمع لم سنة، من أكثر وهي كمربيج يف كلها إقامتي مدة ويف
يجرون الرجال بل واألوالد والنساء بالدف، يرضب القرد وكان يالعبه، وقرَّاًدا قرًدا إال
طرب، بآلة تعزفان امرأتني رأيت أخرى ومرة شيئًا، أعطاه منهم أحًدا أَر ولم وراءه،

فاستكثرتاه. شلني بنصف الشباك من لهما فرميت
يف املرأة فتأتي حسان، وأكثرهن نساء املدارس هؤالء بخدمة القائم أكثر إن ثم

الشاي. له تحرض الليل ويف النار، له لتوقد فراشه يف وهو أحدهم محل إىل الصبح
دعوتني هل له: وقالت الطالع، البدر كأنها امرأة فأقبلت أحدهم عند ليلة ذات وكنت
آخر، نور هي وإذا النور عىل فتأملتها الشاي، له لتحرض دعاها ثم ال، قال: سيدي؟ يا
وال العادة به جرت وإنما الئق، غري بأنه فأقر منهم، املتورعني لبعض ذلك ذكرت وقد

الليل. نصف عند إال أزواجهن إىل يذهبن وال متزوجات النساء هؤالء أن سيما
أن وهي اإلنكليز، عادة بخالف والرشاء املبيع يف قبيحة عادة املدينتني هاتني ويف
يشرتي أن غريب أراد فإذا القيمة، فوق هو ما ويتقاضونهم نسيئة، الطلبة يبيعون الباعة
رشائي «إنما فيقول: بأحوالهم عارًفا الشاري يكون أن إال النيسء، قيمة تقاضوه شيئًا
واإلرساف األيسار ذوي من الطلبة هؤالء كان وحيث ذلك، له يذكر َمْن وَقلَّ بالنقد.»

اإلنكليز. بالد سائر من أغىل املدينتان هاتان كانت

وتفاؤلهم اإلنكليز تشاؤم (39-13)

عدد العالم بأخبار املسمى الجرنال صاحب ذكر فقد والتفاؤل الطرية من عندهم ما أما
تزول فحينئذ بالكالم، تبادر لم ما الحوالء املرأة لقاء من يتطريون اإلنكليز أن :٦٧٤
وأن شخًصا، عرش رابع امليالد عيد يف املدعو يكون وأن الجمعة، يوم السفر ومن الطرية،
يف امليالد أغصان تبقى وأن الساللم، تحت أحد يميش وأن الغداء، وقت سكينان يعارض

ويأخذها. يأتي نفسه إبليس فإن وإال «كندملاس» عيد بعد البيت
عيد ليلة والبيوت الغرف بها ويزينون يقتطعونها أغصان هي امليالد أغصان قلت:
حكماء وهم «الدرويدس»، أعياد عادات من قديمة عادة وهي «ميزلتو»، لها ويقال امليالد

ذكرهم. وسيأتي القديم يف بريتانيا أهل
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ذلك كان يرومها ملصلحة املنزل من خرج من خلف باليتني بنعلني رمي وإذا قال:
سيما وال البالد، بعض يف الناس علية خصوًصا تستعمله وهذا وتوفيقه، بنجاحه فأًال
أيًضا ويتطريون وَجثُل، نما القمر نمو مدة رأسه شعر اإلنسان قص وإذا األعراس، عند
من جيبك يف ما فاقلب الفضاء يف رأيته فإذا ونحوه، زجاج أو شباك من الهالل رؤية من
صحفة يف ملًحا أحد يضع وأن تنله، القابل الشهر يف خريًا وتََمنَّ الفلوس، أو الدراهم
الطليانيني املصورين بعض أن ذلك وأصل املائدة، عىل امللح وعاء أحد قلب لو وكذا غريه،

للملح. مبدًدا ويهودا األخري العشاء صور
هللا «جعلك ويقولوا: درهًما له يربزوا أن الهالل أبرصوا إذا بالدنا أهل عادة قلت:
كناية وحفظه والخيانة، الغدر عن كناية العرب عند فهو امللح قلب فأما مبارًكا.» شهًرا
— الخفاجي العالمة قال لتعظيمه، بذلك وقسمهم والعرشة، املودة حقوق حفظ عن

اإلخوان: خائن يف قويل وعليه

أخ��ي��ه ل��ح��م غ��ي��ب��ت��ه ف��ي ي��أك��ل إذ وال��ِم��ْل��َح ال��خ��ب��َز يَ��ْع��ِرُف ال

الكريس انقلب وإذا البيت، ليتزن غيبته» يف األخ لحم «يأكل قال: ولعله نقلته كذا
املرأة شبهوا فإنهم غريب، وهو السنة، تلك يف يتزوج ال أنه عىل دليًال كان عزب برجل
لهيب تأجج وإذا امرأته.» الرجل «قعيدة بقولهم: العرب عنته ما عني وهو بالكريس،
جمرة طارت وإذا البيت، أهل بني يقع ونقار نزاع عىل بذلك استدل حس، له وسمع النار

دراهم. قبضك عىل ذلك دل صوتًا، لها وسمعت أذنك عند ووضعتها النار من
ووقوع ومشاق، طويل سفر عىل دليل قدح يف أجزاء إىل متقسم عسكر نحو ورؤية
بصلة نصف وأكل سفر عىل اإلنسان عزم وإذا غريب، قدوم عىل دليل األرض عىل سكني
واليرسى البكاء، عىل دليل اليمنى العني وحك توفيقه، عدم عىل دليًال كان الباقي وترك
عالمة ذلك كان وأحكت العليا الشفة اختلجت وإذا ضحك، ومعه متوقع غري رسور عىل
فعىل اليرسى األذن أو منديل، اتخاذ فعىل النحر أو طري، لحم فعىل الذقن أو قبلة، عىل
وكأنه يغيظك، يشء فعىل األنف أو اليمنى، األذن ذلك وبعكس أحد، به عليك يثني مدح
دراهم، قبض فعىل اليمنى الكف أو غريب، وهو اليشء من األنفة معنى به ملحوظ
فراشك، غري يف رقودك فعىل الكوع أو أجنبيٍّا، رجًال مخاطبتك فعىل الرجل أخمص أو
أو مسمار يف يعلق أن فاألْوىل بالشؤم، مؤذن ونحوها، مائدة عىل البيت مفتاح ووضع

وتد.
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بد فال وإال مفرًدا املوت كان ليها يمكن لم حتى أعضاؤه وتيبست أحد مات وإذا
وكذا املوت، عىل دليل الشباك تحت العواء يشبه بما الكلب ونباح آخر، عىل يأتي أن من
الساعة وقفت أو املوقد، عىل الخنافس دبت أو الشباك، من تدخل أن هرة حاولت إذا
يومه غد يف الريح وهبت مصلحة إدارة عىل أحد عزم وإذا اآلالت، نظيفة تكون بحيث

وينجح. يفوز فإنه الشمال، من
إذا عليه يبصق وهكذا كيسه، يف ووضعه عليه بصق هينًا كسبًا ديناًرا كسب وإذا
ا مقصٍّ أو سكينًا محبوبه إىل محب أهدى وإذا يومه، صبيحة مكسوب دينار أول كان
يعطيه أن أو ونحوها مائدة عىل يضعه أن إال منه ذلك يقبل فال يفرتقا؛ أن يلبثان فال
النار وازدهار للنزاع، مورث مائدة أو كريس عىل املنفخ ووضع فلًسا، الهدية مقابلة يف
يدل الدرج يف مرتٍق وهو إنسان وعثار مرسوًرا، املنزل صاحب قدوم عىل دليل مساء
قبض دون من بدراهم دينار ورصف البكاء، يعقبه الضحك من واإلكثار الزواج، عىل
املاء يف النساء شعر مشاطة وسقوط عبثًا، الدراهم إنفاق عىل دليل الذهب من قطعة
عند إال مكروه ليًال املرآة يف والنظر النار، يف وقعت لو ما بخالف الشعر تساقط يورث

أيًضا. عندنا مشهور وهو االضطرار
العضد يف والشامة سكريًا، يصري زوجها بأن تطري تغسل وهي املرأة ثياب وابتالل
رشق وإذا يذكره، محبيه أحد أن عىل عالمة كان اإلنسان، وجه احمر وإذا وبركة، تيمن
وهذا ونحوهما، خيانة» أو رسقة ارتكبت «قد الكالم: معرض يف له قالوا بيشء أحد
فالحلم تأويلنا، من قريب لألحالم وتأويلهم طبيعي، وهو الشام أهل عند أيًضا مستعمل
ومصيبة رش عىل دليل سيئة وبامرأة عدو، عىل أمارة وبحية صديق، عىل دليل بكلب

ذلك. عىل وقس
فإذا يكرسنه ثم ويشوينه، ِجلوًزا البنات تشرتي الثاني ترشين من ليلة أول ويف
ثالث ذلك يفعلن السنة، تلك يف بالزواج صاحبتها استبرشت مزوجة جلوزة أول خرجت
يفرغنه ثم حديد من ملعقة يف ويذبنه رصاًصا يشرتين أنهن منه ونحو فال، وإال مرات
اإلناء يف الرصاص قطعة تشكلت وكيفما ماء، فيه إناء إىل مفتاح حلقة ضمن منها
ومعه ماء، أفواههن يمألن الليلة تلك ويف يخطبهن، من حرفة عىل فاًال منها استخرجن
إىل يخرجن ثم املاء يخرج لئال الضحك من ويمتنعن بالحمص شبيه حب من يشء
وحينئذ الزواج، عىل يقدم الذي الشخص اسم فهو مسامعهن يطرق اسم وأول الطرق،

املاء. يمججن
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ثم اإلنجيل، يف مفتاًحا يضع عليه، إنسان قلب إخالص يعرف أن أحد شاء وإذا
اآليتني يتلو ثم منه، بارزة املفتاح حلقة ويجعل الصليب، شكل عىل بخيط اإلنجيل يربط
كان املفتاح دار فإذا راعوث، سفر من األول الفصل من عرشة والسابعة عرشة السادسة
وإذا شؤم، أيار شهر يف والزواج فال، وإال املضمر الشخص قلب إخالص عىل دليًال ذلك
يوم بل الجمعة، يوم به يبدأ فال مهمة مصلحة يتعاطى أو دكانًا يفتح أن أحد أراد

املراكب. رؤساء جميع عند فاٍش التطري وهذا السبت، أو الخميس
أصناف من أكثروا وكلما القفطان، تحت أحمر ثوبًا النساء تلبس الكبيسة السنة ويف
نوًعا يصنعون امليالد عيد ويف وبركتها، بخريها استبشارهم زاد السنة رأس يف الحلواء
تربًكا الصوان يف شواية منه ويبقون بودن» «كرسمس يسمونه الحلواء من مخصوًصا
والقلة النغص أوجسوا الحلواء هذه أكل دون من العيد هذا عليهم مىض وإذا بها،
أهلهم إىل بعثوا اتخاذها عىل يقدروا ولم بالدهم عن غائبني كانوا وإذا كلها، سنتهم
العيد ذلك ليلة ويف الظفر، قالمة بمثل كتاب يف لهم فيبعثون لُماظة منها يستهدون
ذكرها، تقدم التي األغصان بتلك الغرف ويزينون متأججة، وناًرا كثرية شموًعا يوقدون
ويف يقبلوها، أن للرجال حق تحتها من امرأة مشت وإذا واالبتهاج، الفرح ويظهرون
يأكلون ميكال عيد أي «ميكلمس» ويسمونه أيلول شهر من والعرشين التاسع اليوم

الوز.
الثاني اليوم كعك يسمونه مخصوًصا كعًكا يصنعون الثاني كانون من السادس ويف
حتى فاٍش الوهم وهذا قربه، عند امليت روح بظهور االعتقاد أيًضا أوهامهم ومن عرش،
إحدى عند واقفني عظيًما جمًعا بلندرة ليلة كل يف أرى كنت فقد املدن، سكان عامة عند
أبيض، بلباس برش هيئة يف املارين لبعض فيها تََراءَى روًحا أن من عندهم شاع ملا املقابر
حيلة كان لعله أو الروح، تردد لنفي بالجري املقربة وجه إحراق هذا انحشادهم فأوجب
اسمه موضع لندرة يف ويوجد الرش، اجتمع اجتمعوا حيثما ألنهم الطََّغام؛ اجتماع منع يف
الليل، نصف عند يوم كل يف دم منها يجري أنه يزعمون ماء عني فيه كاردن» «هاتن
شخص احترض متى بأنه اعتقادهم ذلك ومن هنا، إيرادها يمكن ال طويلة قصة ولها
صوت أو الحائط أو الباب عىل قرع له فيسمع امليت، رصد يسمونه روح منزله يف حرض
املوت كان مرات ثالث منه ذلك سمع فإذا الجالجل، طنني أو السالسل جر صوت نحو

محالة. ال بعدها
كان وفيما يتحدثان، وهما بستان يف زوجته يمايش كان رجًال أن هنا النوادر ومن
محضوًرا.» أظنه فإني املكان هذا عن «تَنَحَّ له: فقالت وانقباض، بكرب أحست يكلمها
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يقتل رجل منهما بالقرب كان تحادثهما عند أنه فعلم ذلك بعد عنه سأل ثم عنه، فتنحى
باملوت، عليه فُقيض صغريًا ولًدا قتل رجًال أن األخبار صحف بعض يف وقرأت نفسه،
حتى ساتًرا مصباًحا جمجمته من أتخذ أن أريد «كنت قال: إياه قتله سبب عن سئل وملا

أحد.» يراني وال البيوت أدخل
املغرب إىل املرشق من امتد أبيض نور السماء يف ظهر أن السنني بعض يف واتفق
حمرة ذلك عقب وظهرت كله، السماء عنان يف انترش ثم هباء، كأنه وكان املر، خفيف
ويستغيثون، ويضجون يبكون فيها كنت التي الدار أهل فطفق وعظم، كثر ثم األفق، يف
هي بل «كال فقلت: والحروب، املعامع عىل آية إنها فقالوا: ضجيجهم، سبب عن فسألتهم
مشئومة سنة رابع السنة تلك وكانت ضحًكا، بكاؤهم فانقلب البطاطس.» فساد عىل آية
بل طعامهم جل ألن لذلك؛ عظيم هاجس يف الناس فكان إرالند يف النبات هذا غلة عىل
كثريون، أناس فمات ووباء؛ حميات اآلفة تلك أعقب ثم منه، هو إنما أيًضا اإلنكليز طعام
بعرشة اإلنكليز مشورة مجلس وأمدهم منها، إمداد فجاءهم الدول، من كثري لهم ورثى
ويكون بغريهما، ويتفاءل زمان أو مكان من اإلنسان يتشاءم قد أنه واعلم لرية. ماليني
منه، فيمل وأماني بوعود إال فيه ينتفع لم محل يف يكون أن مثاله وهم، مجرد ذلك
يف بقي لو أنه مع االنتقال، يمن من ذلك أن فريى أمانيه، فيه فتتحقق آخر، إىل وينتقل

له. لصحت األول املحل
بطرق املغيبات علم يدعني نساء أيًضا الجامعة املدن ويف بل الفالحني بالد ويف
ثالثة منها إحداهن تصف بأن وذلك املزوقة، اللعب أوراق بني التأليف منها مختلفة،
خمسة أو ورقات خمس من رابًعا ا صفٍّ ثم ورقات سبع عىل يشتمل صف كل صفوف،
إحدى أن وتضمر اثنتني، من آخر ا صفٍّ ثم ورقات، خمس عىل يشتمل منها كل صفوف
لكل وتنسب أسمر، رجل عن كناية السود وإحدى امرأة، عن كناية الحمر املزوقات
اإلضمار، عليها التي املزوقات بتلك وتقابلها وضده، البخت من خاصية املنقطة الورقات
والتوجيه. اإلبهام من تخلو ال بعبارة يحدث ما عىل دالئل املقابلة تلك من تستخرج ثم
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ومنجمون عرافات (40-13)

من امرأة عنده حرضت أن اإلنكليز فضالء من قسيس بيت يف مقيم وأنا اتفق وقد
شيطان أنا ما «كال، فقالت: بالعربية االسم وذكر الشيطان.» هي «ها يل: فقال هؤالء،
ستكون قالت: ثم األوراق تلك بني فألفت بختي تبرصيل أن فسألتها البخت.» مبرصة بل
ويكون طويل، سفر يف تأخذ امرأتك وإن بعيدة، بالد إىل أسمر رجل تسفري يف سببًا
عظيمة، جماعة إىل وتذهب األملاس من هدية عىل وتحصل مدة بعد شأنك يف حديث
وأن هدية، وينال لولدك توفيق ويحصل إليه فتسافر الناس سادة من رجل ويدعوك
عن امرأتك وتعدل إليه، يستدعيك أسمر رجًال وأن إربك، نوال عىل تساعدك سمراء امرأة
رجلني وأن هدية، تأخذ وامرأتك أبيض رجل مع متوقع غري سفر لك ويحدث السفر،
ولك أمرك يف مداخلة لها يكون زهراء سيدة وأن امرأة، تسفري يف يشرتكان وأبيض أسمر

سمراء. النساء من صديقة
النساء تذهب ما وكثريًا أتحققها، لم فإني األخرية الثالث هذه إال كله ذلك وقع وقد
أحوالهن عن ويسألنهن العرافات هؤالء إىل بالعشق واملمتحنات بالخدمة املمتهنات
خربه وانقطع زوجها عنها سافر امرأة أن واتفق أيديهن، تملك ما نصف ويعطينهن
العرافة: لها فقالت عرافة فلقيت آخر، فتزوجت وفاته خرب بلغها ثم طويلة مدة عنها
عازم وأنه حي األول زوجها أن كالم جملة من لها ذكرت ثم تعلمني، ال بما أخربك تعايل
بها برص أن لها وُقدر النهر، يف نفسها فألقت املرأة قلب يف الرعب فدخل الرجوع، عىل
عرافة تهويل من ُجنَّت وأخرى الغرق. من وأنجاها إليها فبادر الشاطئ عىل كان رجل

الورق. البخت مبرصة الورق البخت مبرصة جنونها حال يف تقول فكانت عليها،
الكف علم يف مطبوعة كتبًا رأيت وقد الكف، برؤية البخت تبرص من أيًضا ومنهن
وتشخيصه الغائب إحضار تدعي من ومنهن كتبنا، يف ما نحو األحكام من فيها والهيئة
شاء من ٦٩٤ عدد العالم أخبار ويف مرص، مندل يف كما ونحوها مرآة يف السائل لعني
مصلحة تعاطي أو الزواج أو السفر أو الشغل من املستقبل يف عليه يجري ما يعلم أن
يوم عىل يوقفه بحيث مادنالن سرتيت إدورد يف املقيم ستال داود املنجم يسأل أن فعليه
يشء كل عن بالتفصيل ينبئه فإنه طابًعا، وعرشين اثنني إليه ويرسل جنسه وعىل ميالده

مشافهة. أو باملكاتبة كان سواء
إليه يرسل أن السائل وعىل نظًما، يكون املسائل عن وجوابه ملفيل املنجم وكذلك
حرفة يتعلم أن ورام شلينات بعض ومعه الشغل دأبه كان من وفيها طابًعا، عرش اثني

80



إنكلرتة إىل مالطة من

عنده بما للعمل وجًها له يهيئ فإنه كورتني باملنجم فعليه فقط واحد أسبوع يف مكسبة
هيئته، عىل وهو عرش إىل لريات ثالث من ذلك بعد من يكسب أن يمكنه حتى القليل من
فلذلك بها، وغبط سنني منذ املنجم بارشها وقد الحرف أكرم من هي الحرفة وهذه

طابًعا. ثالثني منهم يحرز بحيث الطالبني عىل يعرضها
ضحكة يكونوا بأن جديرين اآلن لندرة أهل صار قد نصه ما األخبار بعض ويف
الفالحني بالد إىل الذهاب إىل داٍع من يبَق ولم والشعوذة، بالسحر العتقادهم الريف ألهل
البقرة يمنعن أن يستطعن والهرم الفقر سوى فيهن عيب ال اللواتي النساء أن لنسمع
يحس أن غري من فراشه من الراقد ويجرون أعمالهم، عن املزارعني ويعطلن الحلب، عن
والنور، املعارف معدن كونها مع لندرة يف اآلن يوجدن املدلسات املدجالت هؤالء فإن به،
دليًال وحسبك واإليسار، النباهة أهل من بل الناس سفلة من عليهن املرتددون وليس
هؤالء من امرأة الرشطة بعض أحرض حيث كلدهال ديوان يف أيام منذ جرى ما ذلك عىل
دخلت وملا قال: الشأن، ذوي من التجار بعض إىل وتهديد وعيد رقاع كتبت لكونها
التجار، بنات من أحسبهن الفاخر باللباس مرتديات نساء أربع عندها وجدت حجرتها

البخت. أبرص بأني لعلمهن قصدنني إنما قالت: عنهن سألتها فلما
الليل يف يسمع معارفه أحد بأن رسي قايض إىل الناس بعض شكا آخر: وقال
عما سألته إليه رست فلما قال: ينام، أن يقدر فال مطارق ورضب وعجيًجا ضجيًجا
وبني بينك وما قلت: فالن، امرأة فالنة حديث يف يفيضون الناس إن فقال: يقايس،
يبعث قال: اآلن، بك يصنع وما قلت: سنة، منذ بيننا دارت كلمات إال يشء ال قال: زوجها،
أحد وال أهجع يدعني فما كله الليل ويزأطون ويضجون باملطارق يرضبون أناًسا إيلَّ
يغريهم الذي هو املرأة زوج ولكن نعم، قال: أسماءهم؟ أتعرف قلت: ينام، الجريان من
جزاء، وأقل جزاء فقال: الرجل، بشكوى وأخربته الزوج فأحرضت قال: األذية، بهذه
بها ويخرج الفراش من امرأتي ويخطف بيتي إىل ليلة كل يأتي ألنه قال: كيف؟ قلت:
منهوكة بها يأتي ثم الليل نصف بعد الرابعة الساعة إىل عنده ويضبطها الشباك، من
مرة آخر لقيتك ملا وأني شيخ، وأنت الكالم هذا تقول أن من تخجل أال قلت: مدهوكة،
قلت: أبًدا.» تفيق فلن يخطفها الرجل دام ما «ال قال: اآلن؟ أفاقت فهل عليلة إنها يل: قلت
«هل قلت: كالهر؟» أعمار تسعة له ملن عقاب «وأي قال: عقوبته؟» وعيلَّ يفعل ما يل «قل
عنقك إىل يديها ربطت «هال قلت: راقًدا.» أكون ألني «ال، قال: امرأتك؟» يأخذ عيانًا رأيته
السبب «ما قلت: حذر.» الناس هؤالء يف ينفع «لن قال: ذهابها؟» عند تستيقظ حتى
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وجهه؟» أراني الذي املبارك الرجل «ذلك قال: الرجل؟» بهذا الظن سوء عىل حملك الذي
أراك «كيف قلت األطباء.» عنها عجزت أن بعد شفاها الذي «هو قال: هو؟» «من قلت:
ووضع الشباك، أغلق ثم كالجمر، صارت حتى وأحماها فرس نعل «أخذ قال: وجهه؟»
إلخ.» … املرأة زوج كان أنه وأشهد الدخان؟ يف ترى وجه أي يل: وقال قذر، ماء يف النعل

اإلنكليز بالد يف الجريمة (41-13)

وقتلهم أوالدهم والوالدين بعولتهن، األزواج تسميم من اإلنكليز بالد يف يحدث ما فأما
إن نعم يطول، ورشحه يهول فأمر نفسه، اإلنسان قتل أعني االنتحار ومن وبالعكس،
هذه إىل بالنسبة أنه إال والحرمان، العشق أسبابه وأعظم غريها يف أيًضا يحدث االنتحار

عليها. لتقيس ذلك؛ من نبذة لك ولنورد يذكر، ال البالد
واحد، وقت يف باملوىس له أطفال ثالثة ذبح رجًال أن العالم أخبار صاحب حكى
غادرته «إني قالت: ذلك، عن زوجته سئلت فلما نفسه، ذبح ثم رضيًعا، أصغرهم وكان
جانبهم إىل وزوجي مطرحة جثثًا ثالثتهن وجدتهم رجعت فلما معاىف، سليًما األوالد مع

اإلمالق. خوف قتلهم أنه معارفه بعض وزعم ذلك.» سبب أعلم وال
أنها علم االمتحان فعند أوالدها، أصغر قتلت بأنها عليها شكيت امرأة أن ومنها
وتذهب والتقوى بالصالح تتظاهر كانت أنها مع الثامن كان وأنه سبعة، قبله من قتلت
قتلتهم «قد قالت: ذلك عن سئلت وملا التوراة، دراسة وتالزم أحد، يوم كل يف الكنيسة إىل
واألوالد الرجل وكان منها، أوالد وأربعة امرأة له كان رجًال أن ومنها اإلمالق.» خوف
خمس لوارثه يدفع أعضائها من أحد يمت متى أنه أصولها من جمعية، سلك يف منتظمني
سنة، وخمسني خمس ابن وكان زوجها سمت حتى الدراهم، نيل يف املرأة فطمعت لريات،
العمر من وله األكرب ابنها سمت ثم املذكور، املبلغ فقبضت أنفه حتف مات أنه وأظهرت
سنة، وعرشون إحدى وسنه الثالث سمت ثم املبلغ، وقبضت فمات سنة، وعرشون ست
علم الطبيب أتى فلما بطبيب، واستُْدِعي فمرض الرابع سمت ثم املال، وقبضت فمات
فتحقق ورشحت، إخوته جثث ونبشت والتفتيش البحث حصل ذلك فعند مسموم، أنه
أحرقتها ثم أمتعتها، عىل لتستويل أمها سمت بنتًا أن ومنها مسمومني. ماتوا كلهم أنهم
فقالت عليها، تبقي أن إليها وتترضع تناشدها أمها جعلت صدرها عىل باركة كانت وملا

تعييش.» أن لك يحق مما أكثر عشت «لقد البنت: لها
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كان دكنهام، مدينة يف فوزسرت اسمه املتفرعة الكنيسة أهل من قسيًسا أن ومنها
رصفته لوظيفته أهل غري رأته فلما املخدومات، النساء إلحدى الدينية الفرائض يقيض
نحو سنه وولد امرأة له وكان بيته، إىل ورجع شفي ثم املستشفى إىل فأُخذ فمرض
ثم الفراش، يف أبيه مع الولد وتركت الفطور، له لتهيئ صباًحا املرأة فقامت سنني، ست
به فإذا ولدها، لتنظر ذهبت عليها أبطأ فلما الطريق، إىل خارًجا زوجها رأت قليل بعد
وواراه أخاها ذبح ثم حفرة، يف وواراها ابنته ذبح رجًال أن ذلك ومن بموىس. مذبوح
عليه ُقيض وملا أمره، ُعلم ثم مدة، به ذبحهما الذي السكني بذلك يأكل وظل أيًضا، معها
ونصف، سنني ثالث وله لها طفًال قتلت ملبث من امرأة أن ذلك ومن ا! جدٍّ فرح بالقتل
قالت: القايض سألها فلما ابنها ذبحت امرأة أن ومنها ونصف. سنة بنت وهي وأخته

كاٍف. وهذا السماء.» سعادة لينال صغريًا قتلته «إنما
الحيوان أذى بعدم مربًما أمًرا أصدر قد بلندرة املشورة مجلس أن العجيب ومن
يف الحيوانات آذوا الذين عدد بلغ وقد تغريمه، أو ذلك يرتكب من وبتأديب الناطق، غري
إىل نفر عرشة منهم وأرسل لرية، ٥٧٤ نحو غرامتهم وبلغت شخًصا، ٤٦٤ املايض العام

غرامة. منهم تقبل لم إذ التأديب؛ دار
الحاكم فغرمه هرة بمطاردة كلبه يغري الفرنسيس نبالء من رجل مرة وُرئَِي
الحيوان عىل املتفاقم الرش لهذا منًعا السم بيع حظر يهمه فلم ذلك ومع شلينًا. عرشين
سنة عرشة خمس دون أو البلوغ دون وهو لريهنها حاجة أخذ إذا الولد وأن الناطق،
أن عىل باعه، مسبتٍّا أو ا سمٍّ ليشرتي دوائي إىل ذهب إذا ولكن املرتهن، منه يقبلها ال
العجماوات فكأن الطبيب، من بإذن إال كان أي عىل محظور ومالطة فرنسا يف السم بيع
يعربون الذي الفاسد األصل هذا سوى سببًا لذلك أرى وما آدم، بني من للدولة أنفع
— ذكره سبق كما — الهوام قتل يف للفالحني السم لزوم أو املتجر، حرية بقولهم عنه
وهذه وأهم. ألزم ومصلحة مفسدة منه يكون الذي األمر يف األقوى الجانب مراعاة أن إال
وكل واملرشوب، املأكول من يشء كل يغشوا أن للناس سهلت التي هي املتجر يف الحرية
يؤثر السليم الذوق صاحب إن حتى — بيانه سيأتي كما — والرشاء البيع فيه يصح ما
قوم بني يمكث أن عىل حاله عىل األرض تنبته مما شيئًا يذوق بحيث الهمج بالد يف املقام
فضًال البهائم يرض ما يأكلون ذلك مع وهم البحار، ورمل السماء نجوم عدد يعلمون

أرض. القدر جاوز يشء وكل البرش، عن
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بالجنون القتل مرتكب عىل الجوري أو القضاة يحكم ما كثريًا أنه ذلك من وأقبح
(البقرة: َحيَاٌة﴾ اْلِقَصاِص ِيف ﴿َوَلُكْم يف سدى الحكمة فتذهب القصاص، من له إعفاء
االختيار، عليهم يقع رجًال عرش اثنا هم و«الجوري» للقتل، أنفى القتل يف أو ،(١٧٩
مؤلف فالخاص وعام، خاص قسمني عىل وهم الدعاوى، لفصل القايض مع فيجتمعون
دعوى، كل عىل لرية منهم ولكل الخطرية، األمور لفصل الوجاهة وذوي الفقهاء من
وقيل: لهم، إيراد وال الحقرية األمور لفصل والحرف الدكاكني أصحاب من مؤلف والعام
ومن األمر، هذا رسم عند أعني السابق، يف تقرر ما بحسب شلني ثلثي يأخذ منهم كالٍّ إن

غرامة. لزمه الحضور عن منهم امتنع
واحد بني نزاع حدث كان أنه وذلك الصكصونيني؛ أيام يف عرف الجوري وأصل
يف للنظر أولئك من وستة هؤالء من نفر ستة فعني والس، أهل من وآخر اإلنكليز من
أعظم من كأنها كارتا» «مكنا يسمونها التي املجلة يف الجوري إقامة أثبتت ثم أمرهما،
النور يمنعهم وأن والرشب، األكل عن الجوري يثبط أن وللقايض والحرية، العدل أسباب
يثبت أن دون من جيبه يف فاكهة لوجود بعضهم غرم وقد ما، فصل عىل يتواطئُوا أن إىل
الجوري فحكم أَْرًشا طلب الحديد سكة يف املسافرين بعض أن مرة واتفق أكلها، عليه
الحكم، هذا القايض عليهم فأنكر أفلس، خمسة عن عبارة وهو يني ربع يُعطى بأن
ساعة وعرشون أربع عليهم مىض حتى كلمتهم تتفق ولم فعادوا فيه النظر إىل وأعادهم

الجوع. من يتظلمون وهم خرجوا ثم شيئًا، فيها يطعموا لم
ما لسماع ويأتي أشغاله اإلنسان يرتك أن العدل من «ليس التيمس: صاحب قال
يأتون الذين هؤالء أن عرفت فقد ا.ه. والتهاتر.» التنافر من وامرأته الرجل بني يحدث
قرأت فقد زائًغا، غريهم عىل أيًضا حكمهم يكون وقد مظلومون، أنفسهم هم العدل إلجراء
واالعتبار، الحشمة طلعة عليها وود، جان إليصابت اسمها امرأة أن التيمس جرنال يف
العواجل، إحدى يف ونصًفا شيلينني رسقت بأنها عليها ادُّعي رضيع، طفل ذراعها وعىل
ثبت السن يف طاعنة امرأة أن وفيه أشهر. ستة بحبس عليها وحكم الذنب، عليها فثبت
أشهر ثالثة بحبس عليها فحكم لريات، خمس قيمتهما وسلسلة ساعة رسقت أنها عليها

الشاقة. األعمال مع
تواطئوا فإذا يستبدله، أن فله الجوري أفراد من خصم عليه للمدعى كان وإذا
«قد عليه: للمحكوم القايض قال صك، يف ذلك ودونوا واحد بقتل الحكم عىل جميًعا
هذه رشع فبموجب للقتل، مستوجب بأنك بلدك أهل من هم الذين الجوري عليك حكم
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مع تدفن ثم روحك، تخرج أن إىل وتشنق حبل عنقك يف ويجعل هنا، من تؤخذ اململكة
ا.ه. أمثالك.»

ملشاهدته، بيوتهن من صباًحا فيهرعن للنساء، فرجة يكون عليه املقيض شنق ويوم
ال عندهم القاتل وقتل وجراءتهن، قلوبهن شدة عىل دليل وهو الطرق، بهن تغص حتى
بالد يف أحد أذنب وإذا مقامه، التغريب يقوم كثرية أحوال ويف الصورة، بهذه إال يكون
الدعاوى، إليه وترفع مدة، هناك فيقيم القايضبذلك يمر أن إىل الرشطي حبسه الفالحني
مال خزنة وثالثون وثالث للقضاء، دار ستمائة ونحو قاضيًا، ستون ووالس إنكلرتة ويف
بعض يف بالقتل القصاص ومنع — وُمَرتبهم القضاة َعدد الكتاب أول يف مر وقد —
ثم كانت جريرة أي عىل منع ثم ،١٨٢٤ سنة يف بيل روبرت رس أحدثه مما كان الجرائر

األحوال. بعض يف به عمل
واحدة سنة يف عليهم املقيض من بالدنا يف «يوجد إنه: سميث غولد الفاضل قال
أهل تعدي أو قوانيننا كثرة ذلك سبب هل أدري فال أوروبا، نصف يف يوجد مما أكثر

اآلخر.» ينتج أحدهما فإن مًعا، عنهما مسبب ذلك ولعل بالدنا؟!
الدَّرء ذلك وسبب تكاثرت، قد اآلن الجرائر نرى «إنا األخبار صحف بعض ويف
فإذا غري، ال بالنفي يعاقبون الديار ونقب القتل عليهم يثبت الذين فإن بالشبهات،
هؤالء تغريب عىل املرصوف أن عىل قبل.» من كانوا مما ا رشٍّ رجعوا مدتهم انقضت
الجرائر أصحاب وعدد قال: لرية، ألف وخمسني أربعة نحو يبلغ سنة كل يف املنفيني
أكثر وهو ألًفا، ثمانني نحو عليها سجنهم يوجب مما ورسقة قتل من فيها دربوا التي

نظر. وفيه قلت: هؤالء، مرصوف ضعفا ومرصوفهم العساكر عدد من

اإلنكليز رشع (42-13)

علم من وأوسع وقاًال قيًال وأكثرها أحكاًما الرشائع أطول هو اإلنكليز رشع أن واعلم
ربما ومحالهم الفقهاء دهاء تستدعي التي الدعاوى بعض فإن وإعالًال، قلبًا العربية
٧٥٣٢ باملر اسمه رجل عىل أقيمت دعوى يف مرة أنفق وقد فأكثر، سنة خمسني يدوم
بعدم األغنياء من شاب عىل دعوى أقيمت أن الكتاب هذا تحرير بعد وقع وقد لرية،
الروسية من شهود إحضار ذلك إلثبات فلزم أمالكه، يف الترصف عن له حظًرا رشده
لرية ألف ستني بلغ أن وبعد لرية، وستني مائة ساعة كل عىل املرصوف فكان وغريها،

برشده. الحكم خرج
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الرومانيني أحكام من تناقلوه ما األول: أقسام؛ أربعة إىل رشعهم تقسيم ويمكن
العادة، قبيل من أمور ذلك يف ويدخل بالدهم، فتحوا الذين والصاكصونيني والنرمانديني
لفظة لغتنا من لهم يكون بأن أجدرهم فما لهم، سنة عاداتهم ُجلَّ فإن الحقيقة ويف
الثاني: ال. أو قبلوها سواء عليهم أخلعها أن فأرى والعادة، الديانة بمعنى فإنها الدين،
لم إذ والرتجيح؛ االستحسان وجه عىل املصالح ومراعاة واإلنصاف العدل عىل بني ما
فيحكم العدل، محكمة عىل أحيل ذلك من أمر فإذا حكم، فيه يجِر ولم نص فيه يرد
مجلس أحكام الثالث: األصلح. أنه عندهم يرتجح حسبما بالرأي والجوري القايض فيه
هذه من يشء يف وليس الكنيسة، ديوان أحكام الرابع: متناهية. غري وهي املشورة،
ونفاسها املرأة حيض وعىل يؤكل، ال وما يؤكل وما والنجس الطاهر عىل أحكام األقسام

ذلك. أشبه وما وعدتها وحدادها
من بحكم مقيد وهو إال املتعارفة األمور من أمر ليس إنه يقال: أن فيمكن ذلك ومع
إشارة الخروج.» قبل ثيابك «أصلح املناصع: يف يكتبون إنهم حتى األربعة، املوارد هذه
تعريفات، أوراق هنا يلصق ال يكتبون أنهم أو الشارع، يف وهو بنطلونه يزرر ال أنه إىل
منصوبًا لوًحا أحيانًا فنجد األحكام، من يشء وضع إىل ينهمون أيًضا املطاعم أصحاب بل
«ال أو اآلكل، يدي بني األكل وضع عند الثمن نقد أي التسلم.» عند «التسليم فيه: كتب قد
أجري صغرية، الجاني جريرة كانت ومتى ذلك، ونحو هنا.» الدخان استعمال يف يؤذن
يرخص وحينئذ فيها، ينظر أن إىل حبس بني، بني كانت وإن الحال، يف عليها الحكم
يعاد أن إىل أشغاله، ويتعاطى السجن من فيخرج يكفلونه، كفالء يطلب أن يف للمذنب

السجن. يف بقي كفالء يجد لم فإن الحكم؛ بت عند
القايض أن غري البلوغ، دون األوالد شهادة إجازة أحكامهم من منكًرا يرى ومما
الصغرية؛ الدعاوى يف كان إذا هذا والشهادة، اليمني خطر عىل وينبههم أوًال يستحلفهم
فقهاء من أحد يد يف وقع ملن الويل ثم والويل بالقتل، القصاص توجب ال التي أي
ودونك ظالًما، والنور نوًرا الظالم يصريوا أن يعجزهم وال هللا، خلق أدهى فإنهم الرشع،
مالهم دون بجمالهم يدلون الذين املتكيسني بعض أن وهو: لذلك مصداًقا واحًدا مثاًال
أن خيش للمقالت واملقلني للغنيات الغنيني أن يعلم كان وإذ األغنياء، أحد بنت عشق
بصلة ووعده الدهاة هؤالء من بواحد ذلك إىل فتوسل ويجبه، فيسفه، أبيها من يخطبها
له فقال الشاب، أتاه الغد كان فلما غًدا.» فائتني أمرك يف «سأتروى له: فقال حسنة،
ترىض؟» أفكنت لرية ألف عرشين ويعطيك أنفك يقطع أن أحد شاء لو «أرأيتك الفقيه:
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أن يف وخاطبه البنت أبي إىل لساعته الفقيه فانطلق ضعفيها.» أعطيت ولو «كال قال:
جماله؟» غري له وليس فقري، وهو أصاهره «كيف له: فقال الرجل، من ابنته يزوج
يبيعها.» أن فأبى لرية ألف عرشين بحرضتي فيها أعطي جوهرة أيًضا «وعنده قال:

ابنته. بتزويج أغراه حتى به زال وما إرصاره عن الرجل فتغري
كفه قبضت إذا إال الخطرية الدعاوى من دعوى يبارش ال الفقهاء هؤالء من والبارع
عبارتهم كانت السطور بحسب جعلهم كان فلما الصكوك كتاب فأما لرية، ثالثمائة عىل
لخالد الفالنية داره بكر بن زيد «باع ذلك: مثال اإلمالل، غاية التكرار من فيها ملا مملة
باعها التي الفالنية داره بأن بكر بن زيد وأقر مطلًقا، ا خاصٍّ بيًعا وكذا بكذا عمرو بن
بن خالد حوز يف وصارت مطلًقا، انتقاًال ملكه من انتقلت قد وكذا، بكذا عمرو بن لخالد
مطلًقا ملًكا عمرو بن خالد وملك ترصف يف هذه والحالة بكر بن زيد دار فصارت عمرو،
شخص أخذ «إذا اآلتي: التعبري هذا مثل الديوانية أحكامهم يف أيًضا كثريًا ويقع ا.» خاصٍّ
ذلك عىل القصاص وجب كذا مواضع أو كذا موضع من أشياء أو شيئًا أشخاص أو
أو املوضع ذلك من األشياء تلك أو اليشء ذلك أخذوا الذين األشخاص أولئك أو الشخص

املواضع.» تلك
رشح إىل تحتاج حتى يكون ما أخرص فإنها اإلسالمية، الفقه كتب عبارة ضد وهذا
اإلسالمية، البالد يف الصكوك كتاب عبارة يف التكرار يقع وقد يفرسها، وفقيه وحاشية
بعض كتبه صك قراءة من مرة كثريًا تعجبت ولقد كتابتهم، من يتعيشون الذين وهم
قال أحمد، الحاج بن محمد املوقر الفاضل الوجيه األجل مطلعه بتونس، املحاكم كتاب
محمد األجل عىل ادعى املالطي أن يعني وكذا، كذا أعطاه إنه النرصاني: املالطي برتو
املالطي اسم يذكر أن كراهة السخيف الرتكيب بهذا وجاء الكالم هذا فصل وإنما بكذا،
تونس أحكام وأكثر العربية، قواعد خرم إىل يقيض الذي الهوس من وهو محمد، قبل
خروج فيها الفقهاء كل عبارة إن الجملة: يف وأقول والخطأ، اللحن من املثال هذا عىل

واللغة. النحو قواعد عن
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ومكاتباتهم اإلنكليز كالم (43-13)

الواجب من رأيت التخاطب وعرف اللغة اصطالح مورده كان ملا فإنه اإلنكليز كالم أما
تعاىل، هللا شاء إن الكتاب لهذا خاتمة أجعله حدة، عىل فصل يف بالتفصيل أذكره أن
طيب، صباح يقولوا أن هي الصباح يف تحيتهم إن فأقول: نبذة عىل منه أقترص وإنما
تعملون «كيف وترجمتها: يُودو» «َهوُدو بقولهم: يردفوها ثم طيب، مساء املساء ويف
يف يوجد إنه حتى العمل، إىل وتوقانهم ميلهم مزيد عن تنبئ سمة وهو تعملون؟» أنتم
يخاطبون وال املرتادف، من عندهم ما أكثر وهو العمل، مرادف ألفاظ عرشة نحو لغتهم
جنسهم من طائفة عند الزب رضبة وهو الشعر، يف أو تعاىل الباري إال املفرد بضمري

ذكرهم. وسيأتي كويكرس، لهم: يقال
املحب يكلم كأن اإلدالل، مخاطبة يف هو إنما فاستعماله الفرنسيس عند فأما
أنفسكم؟» تحملون أنتم «كيف الخري: صباح بعد هؤالء وتحية ولده، الوالد أو محبوبته
اإلنكليز فالحي من أحًدا خاطبت ومتى فلتري، قال كما لهما» معنى ال التحيتني «وكلتا
حرف عندهم فكأنها «هم» قوله: أعني جملة، كل عند همهمة أبدى إليك ُمصٍغ وهو

«آه». يقول: باالعتبار تقيض فقرة كل وعند نعم، بمعنى
أهل دأب هو كما — باأليدي يشريون يكادون وال رءوسهم نفضوا خاطبوك هم وإذا
أو جاهل بها تكلم سواء مطربة نغمة مطلًقا للهجتهم وليس — وغريهم وإيطاليا مالطة
من الرجال وأصوات طويلة، حركات وال مد كالمهم يف ليس إذ امرأة؛ أو ولد أو عالم،
ا، جدٍّ والجواري األوالد من تستحب ُغنَّة فيها فإن الفرنساوية، اللغة بخالف حناجرهم
تشهر ولم املستحدثة اللغات من اإلنكليز لغة أن ومع يعرفها، ليس من لها طرب وربما
فال بهم، خاصان ولهجة كالم عندهم صقع أهل فلكل الكتب، وطبع التمدن وأعقبها إال

الفرق. من واملغاربة الشام أهل عند ما بمنزلة شيئًا صاحبه من يفهم أحدهم يكاد
وجواب، سؤال كل عند له ينحنني أن الخاصة من أحًدا كلمن إذا النساء عادة ومن
عند مخدومه مع الخادم عادة هي وكذا رءوسهم، عىل أيديهم يضعوا أن الغلمان وعادة
أحًدا خاطبوا وإذا الدغدغة، لهذه يرتاحون أيًضا القسيسون حتى وجواب، سؤال كل
طردهم عند يقولونها إنهم حتى سيد، بمعنى وهي «رس» له: قالوا وغيظ توبيخ بكالم

سيد.» يا «اخسأ مثًال: فيقولون ونحوه كلبًا
أنها اللفظة هذه يف الغريب ومن وإجالله، املخاطب لتعظيم أيًضا يستعملونها وقد
اللغات أي أدري فال الرسي، لفظة العربية يف أيًضا ووافقها رئيس بمعنى بالفارسية
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وإذا «معلمي»، عنه: تقول واملرأة «معلمتي»، زوجته: عن يقول والرجل لها، األصل هي
فخطاب تنافرهما، إىل إشارة ذلك كان «مادام»، بلفظة الخاصة من أحد زوجته خاطب
وال قلبي»، «يا قالوا: وربما عزيزتي» «يا أو محبتي» «يا لها يقول أن هو إنما الرىض
التعجب حالتي يف الشيطان ذكر من ويكثرون عيني، ويا روحي يا يفهمون يكادون
إىل الرجل بمعنى «مان» لفظة ويضيفون كنت؟» الشيطان «أين فيقولون: واالستفهام

املاء. رجل أي «واطرمان» للسقاء فيقولون يشء كل
أن يجهله شخص إىل يكتب أن األعيان من أحد أراد إذا املكاتبة يف عادتهم ومن
ويف «رس» له: يكتب الثانية املرة ويف كذا.» عن ويسأله فالن، عىل يسلم «فالن يقول:
كتب بينهما الكلفة حجاب خرق وإذا العزيز، سيدي أي رس» «دير الرابعة: أو الثالثة
الخواجة «عزيزي له: كتب األلفة استحكمت وإذا العزيز، سيدي أي رس.» دير «مي له
آخر يف أسماءهم يكتبون حني قبيحة عادة ولهم فالن» «عزيزي كتب طالت فإذا فالن.»
عىل أحد يقدر ال بحيث معماة ُمثَبََّجة يكتبونها أنهم وذلك باإلمضاء، عرف مما الكتاب
ويلصقه الرسالة من يقطعه أن االسم يجهل ملن ذلك فعالج عليها، مرن من إال قراءتها
عندهم يكتب من أن ذلك وأصل الثانية، املرة يف يبينه حتى إليه ويرسله املغلف ظهر عىل
فال أمالكه من يعيش من فأما تاجر، عند كاتب أو للصبيان معلم بأنه يَُزن حسنًا خطٍّا
اإلعجام. عن ويهملونها أسماءهم يمضون الذين عادة قبح عندنا ويقابله ذلك، يلزمه

أن والظاهر وااللتباس، لإلبهام املوجبة الذميمة العادة هذه سبب ما أدري وال
لم بحيث والتنويه الشهرة من بلغ قد اسمه أن يظن املكاتب فإن أيًضا الكرب منشأها
عن كناية امليم حرف أسمائهم تحت يكتبون أنهم ذلك عىل والدليل إعجامه، إىل يحتج
ينعتون ال أنهم عرفت رسائلهم افتتاح يف اإلنكليز اصطالح من لك ذكرت وبما معروف،
اإلمضاء يف غالبًا يطيلون أنهم إال ذلك وغري واملفخم واألكرم واملاجد باألجل إليه املكتوب
من نوًعا أحيانًا تكون وقد فالن، املطيع» األحقر عبدك سيدي يا باق «أنا فيكتبون:
بخالف العرب وعادة املناقشة، أو التوبيخ عىل مشتمًال الكتاب كان إذا وذلك التهكم؛
«الداعي» مثًال: كتبت فإذا اإلمضاء، يف ويوجزون الرسالة، افتتاح يف يسهبون فإنهم ذلك

فالن. كاتبه يكتبون: واملغرب تونس وأهل كفى فالن «عبدكم» أو فالن
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واللقاء، الزيارة يف اختلفت كذلك والخطاب، املكاتبة يف وعادتهم عادتنا اختلفت وكما
بينكما يكن لم وإن االحتفاء، غاية بك احتفى العربية أهل من أحد عىل دخلت إذا فإنك
يقم لم وربما هللا، أمان يف لك يقول أن عىل يزيد ال االنرصاف وعند معرفة، أو صلة
أن وسألك الزيارة، من أهم هو بما عنك مشغول أنه أراك إفرنجي عىل دخلت وإذا لك،
وعند الباب، إىل ويرافقك لك، ينهض عنده من انرصافك وعند حاجتك، عرض يف ترسع
لم أنه إىل إشارة دقيقة، ولو وقوفكما يوجب كالًما هناك يكلمك أن من بد ال الفرنسيس
الشاعر: قول طارق طرقه إذا عليه يصدق من اإلفرنج من فليس الجملة ويف منك، يمل

أُس��اِئ��ل��ه إل��ي��ه أق��ع��د ول��م رش��دَت وم��رح��بً��ا وس��ه��ًال أه��ًال ل��ه: ف��ق��ل��ت

اآلخر: قول أو

وَم��ْج��َزري ِق��ْدري ب��ي��ن أت��ان��ي م��ا إذا م��ال��ك أم ي��ا ال��ُم��ْع��تَ��رَّ ال��ط��ارق َس��ِل��ي
ُم��نْ��َك��ري دون ل��ه م��ع��روف��ي وأب��ذل ال��ِق��رى أول أن��ه وج��ه��ي أيُ��ْس��ِف��ُر

أن هنا ها واملنكر شاكلهما، وما واإليناس القرى هنا ها «املعروف النمري: قال
حياء.» عليه يجلب مما هذا وكل ومقصده، وبلده ونسبه اسمه، عن يسأله

إليهم وصل ما اعتبار عىل مبني والعادات األخالق من به اإلنكليز عبت ما إن ثم
عن طباعهم تصفي بأن الجديرة الوسائل من عندهم ما كثرة وعىل والعلوم، الفنون من
األخبار وصحف الكتب من عندهم يطبع ما فإن الكمال، إىل بهم وتقدم أسالفهم غالظة
املحامد، أعظم يف األجيال أخشن يهذب بأن لحري واملالعب، املالهي يف عليهم يلقى وما
لحاله يرثى أن فأحرى واألمية، الهمجية عىل وبقي الوسائل هذه إليه تصل لم من فأما

عليها. يالم أن من وباله
املخزومي: الشاعر قال

م��ذك��ور ال��م��ذك��ور ال��ش��رف ذي وع��ي��ب م��غ��م��ور ال��م��غ��م��ور ال��خ��ام��ل ف��ي ال��َع��يْ��ُب
م��ش��ه��ور ال��ع��ي��ن س��واد ف��ي وم��ث��ل��ه��ا ح��ق��ارت��ه��ا م��ن تَ��ْخ��ف��ى ال��ظُّ��ْف��ر ك��ف��وق��ة
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املعنى: يف آخر وقال

م��ع��اذر ل��ل��وض��ي��ع ف��ي��ه��ا ال��س��ه��و ف��ي دق��ي��ق��ة ال��رف��ي��ع ال��رج��ل تُ��ْخ��ِف��ُض ق��د
ك��ب��ائ��ُر ال��ك��ب��ي��ر ال��رج��ل وص��غ��ائ��ُر ص��غ��ائ��ُر ال��ص��غ��ي��ر ال��رج��ل ف��ك��ب��ائ��ُر

الخفاجي: العالمة وقال

��ن��ِع ال��صُّ ح��س��ن زي��نً��ا س��واه ع��ده��ا ل��ف��ت��ى ع��ي��وب ِم��ْن َك��ْم
ال��ِج��ذِْع ف��ي تُ��ح��م��د ال��ت��ي وه��ي م��ذم��وم��ة ال��ي��اق��وت ف��نُ��ك��ت��ة

وتعقيب وقفة (44-13)

بطباع التطبع إىل وجنح الرشق بالد يف منهم جال من عليه وافقني عليهم أنكرته ما وكل
عرص العرص هذا يف اإلنكليز عامة بها اتصف التي األحوال هذه بأن يقر فكلهم أهلها،
هم اإلنكليز عامة إن أقول: بأن اإلقرار هذا أختتم وأنا شني، وأي شني والتكيس التأدب
ذكر وسيعاد هؤالء، علية من أفضل أولئك علية أن كما وكياسة، أدبًا فرنسا عامة دون
دول أن يظن ما مع إنه الجملة: يف أيًضا وأقول الفرنسيس. أخالق عىل الكالم عند ذلك
من ليس إذ يظن؛ كما األمر فليس رعاياها، جميع لدى املعارف تعميم تبغي اإلفرنج
فإن فرنسا: عامة سيما وال ومتفقهة، متكيسة العامة تكون أن والكنيسة الدولة نفع

غريها. يف يقع ال ما التغيري من فيها يقع ولهذا الدولة لتخطئة سبب معارفهم

اإلنكليز خصال من يحمد ما (45-13)

فيهم، الدخيل عىل وتكليف فضول عندهم ليس أنه منها خالل اإلنكليز من ويعجبني
وال منه، يستعريون وال الزيارة، وقت غري يف يزورونه فال منهم، هو من عىل وال بل
سبب ألي يسألوه لم الطريق قارعة عىل مضطجًعا مثًال رأوه فلو يأتيه، ملا يتعرضون
مصلحة ذلك يف وأن مثله، يضطجعون جميًعا بالده أهل أن حسبوا ربما بل ذلك؟ تفعل
سبب عن يسألك أن يهمه لم نساء، أو امرأة مثًال عندك ورأى أحدهم زارك وإذا لهم،
تخارصها، أو الطريق يف امرأة تمايش رأوك لو وكذا بالدنا، يف منه بد ال مما زيارتهن

91



أوربا فنون عن امُلخبَّا كشف

هذا يف ما يسألوا لم مغطى طبًقا رأوا وإذا بشغله، ومهموم بهمه مشغول منهم فكل
خلة ألول صنو هي الخلة هذه إن يقال: أن ويمكن املشهورة الحكاية يف كما الطبق
بعض يكون أن َغْرو وال بشأنه، إال يهتم ال منهم واحد كل كون يف معايبهم من ذكرتها

آخر. وجه من ومذموًما وجه من ممدوًحا الخالل
والعداوة، للتنافر املوجب العبث وكراهية الشماتة وعدم املساعي يف الجد ذلك ومن
لكنت عندهم، هي التي الصفة عىل بريد عندنا كان ولو الكتابة، يف الخصم لنكاية أو
بالرسائل، يبعث كما بها ويبعث البوسطة يف تلقى وأحاجي أهاجي يوم كل يف ترى
من ولكن مزحية، برسائل املعارف فيه يرتاسل السنة يف مخصوًصا يوًما عندهم إن نعم
متاًعا مثًال عندك رأوا فإذا الحسد، عىل التهافت عدم ذلك ومن تبعة، وإيجاب أذى دون
مثله، لنا كان ليت يا يقولون: وال إحرازه، يف عليك ينفسوا لم مثله عندهم يكن لم نفيًسا

جسد. بالدنا يف منها يخلو قلما والحسد النفاسة وخصلة
عطاء يستلقون أي يجدفون؛ وال يتظلمون فال بهم، ما عىل يُِضبُّون أنهم ومنها
تكاد وال عنك، ُمستغٍن أنه يريك منهم واحد فكل عندنا، وليس لنا ليس يقولون: وال هللا،
عندهما، يكابدان كانا وإن مخدومتها، تعيب خادمة أو مخدومه، يف يطعن خادًما تسمع
أن أو بالسيادة، أوىل هو أنه يعتقد بل سيده، عن راضيًا خادًما تجد فقلما بالدنا يف أما

عنده. بقائه عىل متوقف مخدومه رشف
لم صنعة أو فن يف فيهم أحد نبغ فإذا حقهم، الناس بخس عدم القبيل هذا ومن
«ورب قريحته جذوة ويطفئ تقدمه عن يوقفه حتى وتخطئته لتجهيله يتصدى من يجد
فإذا بالدنا يف أما العلم، أسباب له وييرس ينشطه من يجد بل ال فرع»، عن نشأت دوحة

متطفل.» هو حمار، هو مدٍَّع، «هو بقولهم: حساده بادره يشء يف أحد نبغ
قليًال، إال والِغيبة النميمة يأتون وال األقاويل، بأعقاب يتشبثون ال أنهم ذلك ومن
سمعوا ما إليه ينقلون فال منه يكرهونه ما عنه وسمعوا غريب بينهم ما سكن فإذا
خالًفا سريته حسن من لهم يظهر بما يعاملونه وإنما فيه، قيل ما يهمهم ال بل عنه
بل الجريان أحوال عن االستفحاص ويف وقيل، بقال التعلق يف مثلنا فإنهم للفرنسيس،

البلد. أهل
عنده كان ملا الدولة، ترجمان دكرانج الكونت عىل أتردد كنت باريس يف كنت وملا
إنشاء أو ترجمة لزمه إذا عيلَّ يرتدد أيًضا هو وكان الجانب، ولني بالغريب البشاشة من
حسن ليعجبني «إني يل: قال يل مصلحة يف يوم ذات أكلمه كنت وإذ بلغتنا، رسالة
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عليك أنكر أني غري سؤالك، إجابة إىل يدعوني مما وذلك نفسك؛ ونزاهة فينا ترصفك
قدمت إنك يقولون: الناس «إن قال: أتجنبه.» حتى يل «اذكره قلت: عنك.» شاع شيئًا
بحاجتك.» إسعافك يسعني فال ا حقٍّ ذلك كان وإذا اإلنكليز، طرف من جاسوًسا إلينا
اإلنكليز جاسوس فإن بيشء، أحًدا ألكلف كنت ما إذن جاسوًسا كنت لو «بُودِّي قلت:

أََربه.» نَوال إىل بأحد يتوصل أن عن بوظيفته يستغني
سيما وال الفرنسيس طبع من فإن ذلك، عني سمع إليه امُلومأ أن يف شك وال
حرفة بال يعيش أنه علموا فإذا بينهم، الغريب أحوال عن يتجسسوا أن الديوان رشطة
أني يعلمون كانوا وحيث حيلته، من أو رزقه من يعيش بأن إما بأنه حكموا يتعاطاها
أني املقدمتني هاتني من استنتجوا ووالئم، عواجل ذا غنيٍّا ولست حرفة، أتعاطى أكن لم
الغريب من يرومونه ما فغاية باله، اإلنكليز من أحد به يشغل ال ذلك ومثل جاسوس،

دينه. ويقيض ترصفه يحسن أن
إىل يذهب أن واملخالقة املجاملة باب من يلزمه القرى يف عندهم يسكن من أن إال
شهر وقد ذلك، يلزمه فال الجامعة املدن يف فأما فيها، نام وإن األحد يوم يف الكنيسة
فلم ابنتها، بكف كف قد منديًال الجند بعض إىل أهدت امللكة أن األخبار صحف يف مرة
أمرية عن بالدنا يف هذا مثل أمر ُشِهر ولو سوءًا، أحد بها ظن وال أحد، الخرب بهذا يعبأ
صفة وهي منخفض بصوت كالمهم ذلك ومن أحقابًا، واأللسن الخواطر شغل لبقي
وزعيًقا زعيًفا للنساء تسمع قد البالد بعض ويف نسائهم، خصوصيات من تكون أن تكاد
للعمل، والتوقيت واملصالح األشغال يف والتدبري الرتتيب حسن ذلك ومن الجن، كأصوات
لم الشغل، ساعة يف أحد زارهم أن اتفق فإذا شغل، وقت ولكل وقت عندهم يشء فلكل
املصالح، من منه بد ال ما قضاء علينا ولكن بك أنسنا «قد مثًال: له يقولوا أن يتحاشوا
يعاملهم أيًضا هو ألنه عاذًال؛ ال عاذًرا عنهم فينرصف كذا.» يوم يف وزرنا تؤاخذنا فال

ذلك. بمثل
أن إىل أخريًا يضطر حتى زواره، بكثرة اإلنسان مصالح تعطلت فربما عندنا أما
أثرها يظهر الرتتيب حسن أي الصفة وهذه مريضكم.» هللا «شفى ويقول: وسادته يحمل
يبارشوا أن أرادوا إذا الدولة رجال فإن منهم، واإلدارة والسيادة الرئاسة أهل من بزيادة
تغيريًا يوجب ال بحيث والضبط، اإلحكام بغاية يبارشونه فإنما الجسيمة األمور من أمًرا

الرعية. عىل بيشء إزعاًجا وال األحكام، يف ما
فال وذخائر، بوارج وتجهيز جيوش تجنيد إىل الحرب وقت يف مثًال اضطروا فإذا
أن شاءوا وإذا األسعار، لغالء أو أحوالهم وتغيري الناس الضطراب موجبًا ذلك يكون
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النائب املشورة مجلس عىل ذلك أحيل الحرب، مصاريف لسد رضيبة الناس عىل يجعلوا
من أكثر نائبه يد عىل شيئًا يؤدي أن عليه ليهون اإلنسان أن ومعلوم الجمهور، عن
العساكر تجهيز يف الدولة رشعت إذا البالد بعض ويف قاهرة، غالبة يد عىل يؤديه أن
ذاك إذ فيظلم التهاويل، يف ويخوضون األراجيف يف يموجون الناس جميع رأيت للحرب،
األمن ويعدم التجارة، أسباب وتختل خصمه، من بثأره املرء ويأخذ الضعيف، القوي
وقد خارجها، من أكثر اململكة داخل يف بها مشعوًرا الحرب غائلة فتكون املتعاملني؛ بني
خاللها ويف العثمانية العلية الدولة مع الروس حرب قبل البالد هذه يف إقامتي مدة كانت

أصًال. ما يشء يف فرق ألحد يتبني فلم وبعدها،
يتعذر فال رشًعا، يكون والشتاء الصيف يف املعاش لوازم تحصيل أن بذلك ويلحق
تعطلت األمطار وهطلت الشتاء دخل متى البالد غري ويف املوانع، بأحد منها يشء وجود
أن إىل بيته يف متجحًرا واحد كل فرتى واملرشوب، املأكول من املجلوب وانقطع الطرق
داره يف مؤنته اتخذ بأن النملة حاكى قد اإلنسان يكن لم فإذا الخروج، فرصة له تتيح

جوًعا. هلك صيًفا

وضبطها البوسطة ترتيب

وضع ١٨٥٥ سنة ففي وضبطها، البوسطة ترتيب األمور تنظيم إىل يئول ما أعظم ومن
املمالك بوسطات من إليها أرسل أو مكتوب، ٤٦٠٠٠٠٠٠ وحدها لندرة بوسطات يف
كان إذا ُفِقَد، منها واحًدا مكتوبًا أن اآلن إىل يسمع ولم ١٠٠٠٠٠٠٠٠ واحدة سنة يف
كل وُجْعُل فيها، وما لندرة ذكر عند بالتفصيل ذلك ذكر وسيأتي موجوًدا، صاحبه
وهذا وبعدها، املسافة قرب يف فرق وال قرش نصف اململكة داخل أرسلته إذا مكتوب

الكتاب. عنوان عىل وتلصقه مصمًغا طابًعا به تشرتي القليل املبلغ
فإذا الفلوس، من بدًال الرسائل ضمن يف آخر إىل بلد من الطوابع بهذه يبعث وقد
الطوابع، هذه من ثمنه الكتاب بائع إىل أرسل حديثًا طبع كتاب بذكر مثًال أحد سمع
الرسالة حجم تثقل فإنها مثًال شلينات ثالثة إليه أرسل إذا ما بخالف خفيفة خفية فإنها
املرسل عن بحث صاحبها الربيد يجد ولم بمكتوب أحد بعث وإذا أمرها، يخفى وال
معلومة مدة البوسطة يف أبقي وإال املرسل إىل رده هذا معرفة تعذرت فإن إليه، واملرسل
عىل فيجعل بذلك البوسطة صاحب أخربت مالية بكواغد تبعث أن شئت وإذا يحرق، ثم

فيفتحه. فيه يطمع أن من للربيد إنذاًرا آخر طابًعا الكتاب ظرف
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أنصاًفا، تقطعها أن أعني أنصاًفا الكواغد هذه ترسل أن وهي أخرى طريقة وهناك
فيلصقها اآلخر، النصف أرسلت وصوله علم جاءك فإذا نصًفا، مرة أول يف وترسل
فقط، شلني نصف قيمته ما تاجر من اشرتيت وإذا بهما، وينتفع باألخرى إليه املبعوث
عىل وغريها باريس يف قيمتها تزيد وربما فوًرا، لك رصفه لريات، بخمس كاغًدا وناولته
أي النقود؛ أنواع وتقليل واملكانة املتانة من اإلنكليز لبنك ما عىل يدل وذلك الذهب، قيمة
ذلك بيان للمعاملة، امليرسة األسباب من أربعة أو أنواع ثالثة عىل تقرص النقود كون
قيمتها وأخرى شلينان قيمتها أخرى ثم بالشلني، تعرف الفضة من قطعة لإلنكليز أن
فلو نصفها، ثم الذهب من اللرية ثم ربعه ثم ثلثه ثم الشلني نصف ثم ونصف، شلينان
اللرية سدس أو قرش ونصف قرشني أو قرًشا إال شلينًا مثًال تساوي قطعة عندهم كان
جاريًا كان ذلك ليت فيا والعطاء، األخذ يف التوقف أو الغابن حصل ثمنها أو سبعها أو

املرشقية. البالد يف
والرشاء البيع يف بها يتعامل ال األجنبية البالد نقود كون املعاملة ميرسات من وكذلك
كما قطًعا نقودهم ألسعار تغري وال الصيارفة، بعض عند رصفها يمكن وإنما لندرة، يف
من شيئًا تشرتي أن أردت إذا فإنك البياعات، ألسعار تغيري ال كما البالد، بعض يف يقع
وبذلك زهيًدا، املبلغ كان إذا سيما وال الثمن، من باستحطاطه العادة تجِر لم تاجر عند

العادة. ونعمت والشاري للبائع راحة يحصل

النساء عىل التعنت عدم

مثًال الرجل كان فإذا للعرض، َمثَْلبة به يكون ال فيما النساء عىل التعنت عدم ذلك ومن
لها: ويقول القذع أو بالهراوة يتناولها ال زوجته يحادث رجًال فوجد منزله وجاء غائبًا
فأما الرجل، زيارة سبب يعلم أن قبل من مكان» وإياك يجمعني ال عاهرة يا فاجرة «يا
وإما سكني، إما خطتان؛ هما وإنما أعذار، وال بعدها رحمة فال الخيانة منها عرف إذا
وهات عزيزي يا «خذ زوجها: بحرضة للضيف تقول الرجل زوجة سمعت ما وكثريًا سم،

عزيزي.» يا

األمن شيوع

واألمن الساري عىل يقفل باب وال فانوس دون من ليًال الخروج يف األمن ذلك ومن
بال وأصفى حال آمن يف وهو ليًال فيها ليسافر اإلنسان فإن البالد، يف أيًضا للمسافر
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يخىش وال ليًال وحده الكبار املدن يف يميش الولد وترى نهاًرا، بالدنا يف سافر لو مما
وإن بهم، املارين عند والرشطة للعسكر أو منهم واملناصب املراتب لذوي هيبة وال شيئًا،
عىل مرت فكأنها بالرشطة وتمر الليل، نصف بعد لتسعى سنني عرش تبلغ لم التي البنت
فريشدونها انقباض وال حشمة بغري وتسرتشدهم ويجاوبونها، فتسألهم أقاربها، بعض
خطري، لسبب الديوان بإذن إال أحد، بيت يدخل أن حق للرشطي وليس معها، ويذهبون

الطريق. من إال محقوًقا غريًما يأخذ وال
يمد أن يلبث لم ليًال العسس أو الرشطة بعض املرأة كلمت إذا الرشقية البالد ويف
والخوف الهيبة عدم أن وعندي منتقم، منه ينتقم أن وهيهات حجابها، ويهتك يده، إليها
والكالم، األمور عىل والجرأة اإلقدام جميًعا اإلفرنج جيل يورث الذي هو صغر عىل
يف الرعب إلقاء فإن والهرم، الشيب عن بهم ويبطئ والعقل، الجسم يف بسطة ويزيدهم
غري ذلك بعد جعله منه تمكن فمتى الغرس، عىل العاصفة الرياح كلوافح الصغري قلب

الجليلة. للمساعي صالح
األمهات فإن الرشقية البالد بعض يف الديانة ورؤساء والظالم الحكام خوف عدا وما
وغري والظالم والخيال الرشير والروح العفريت من الخوف أطفالهن قلوب يف يزرعن
منهم رأيت ملا للمقدور، التسليم طبعهم من الرشق أهل أن ولوال العادتان، فتبت ذلك؛
يلومون الديار هذه يف األخبار كتاب اآلن صار وقد الرجولية، صفة عليه تصدق أحًدا
أولئك رجوع ذلك وسبب لندرة، طرق يف ليًال للماشني األمن قلة عىل السياسة أرباب

زواله. يرجى عارض هذا أن إال ذكرنا، كما املنفيني
األمور من أيًضا أنه إال الرسائل، تسليم لعدم الربيد خيانة عىل اللوم فشا وكذلك

الطارئة.

الوعد صدق

إىل الصغري احتاج فإذا بيشء، اعتمدهم إذا املخاطب مع الكالم اختصارهم ذلك ومن
لك فأكون طلبتي، بتنويل إيلَّ املحسنني من تكون أن أرجو «إني له: قال يشء يف الكبري
إليه يلتجئ من يا النوال، بحر ويا الكمال، بدر «يا قولنا: عن يغني فهذا الشاكرين.» من
األلسن ومأل اآلفاق، يف طار صيته من ويا العائذون، فضله كعبة إىل ويحج العافون،
يف جهدي «سأبذل َمْلث: بغري له الكبري جواب فيكون «… من ويا من، ويا واألوراق،
ذلك من بد ال وكرامة، حبٍّا والعني الرأس عىل قولنا: عن يغني فهذا وأخربك.» مصلحتك
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عىل منعقدة غري النية كون حالة واحد والحال نفعي، من ونفعك مشرتك، الخري فإن
مرصًحا: له قال ونفعه سائله أحساب عىل قادر غري نفسه املسئول رأى إذا فأما العمل،
فال وعده، إنجاز من بد فال وعد متى ولكن غريي.» فاقصد طاقتي فوق سؤلك «إن

مطال. وال محال

الخطرية األمور يف الرتيث

من لها فإن الحال، يف تبت عندهم الخطرية األمور أن هذا من تفهم أن ينبغي ال أنه إال
أن إال وهلة، أول من أمر عندهم يربم ال إذ املنتظر؛ صرب به يعيا ما والتعيني التوقيف
عليهم يصعب املقال ارتجال عليهم يهون ما قدر فعىل والرتوي، البحث فيه يستفرغ
وإنما فيه، الكالم استفراغ بعد إال شيئًا يبت ال املشورة ديوان إن حتى الفعال، ارتجال
رهني املوعود فيبقى بالدنا، يف يحدث كما وفائه عىل لهم نية ال بما يعدون ال أنهم املراد
منه فينتج يشء، عىل ذلك بعد من يحصل ال ثم الوعود، ويُسقى امَلْلث يُْطَعم األماني
ُعْرُقوب اإلنكليز بني فليس الجملة ويف الواعد، قبل من والتنكيد املوعود، قبل من التكذيب

أَْشَعب. وال
للنجاح، ووسيلة للمصالح أساس األحوال أغلب يف هو االختصار هذا أن وعندي
إليه يكتب فإنه اإلنكليز، أحد من وظيفة وطلب الشغل عن معطًال مثًال أحد كان إذا فإنه
يمكنني، ال له: قال وإال سؤاله، إىل حاًال أجابه ذلك أعجبه فإذا الرشوط، له ويذكر كتابًا

أخرى. وسيلة تحصيل يف الرجل فيسعى
أجدر غريك ليس حبذا «يا له: قال وظيفة، مخدوم من أحد طلب فإذا عندنا أما
يف أنصفت أنك سيما وال الصفات، بهذه متصف مثلك رجل عن بحثت طاملا ولقد بها،
والرجل مدة تميض ثم الوعد، بهذا فريبطه يل.» وطًرا أقيض ريثما أمهلني ولكن الطلب،
«قد أخريًا: له يقول أن إىل أخرى بحيلة مطله أخرى، مرة سأله فإذا وعده، إىل راكن

عنك. استغنيت قد أو غريك»، استخدمت
يعارشون أنهم منها تناسبه، ال فروًعا األصل هذا من فرعوا قد غالبًا اإلنكليز أن إال
انقطعت املصلحة أسباب انقطعت فإذا وسنني، شهوًرا مصلحة عنده له يكون من
غري يف رآك فإذا واحدة دفعة مثًال لرية ألف قيمته بما أحدهم من اشرتيت وإذا العرشة،

الدكان. يف إال يعرفك فال إليك، يلتفت لم حانوته
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األمانة حفظ

سلمت فإذا عليه، يؤتمنون ما عىل الحرص — املحمودة الخصال من أي — ذلك ومن
سنني بعد اسرتجعته إذا حتى نفسه طرس بمنزلة عنده يصونه فإنه طرًسا مثًال ألحدهم
معتذر: وهو لك وقال نظيًفا، إليك ورده الوسخ عنه أزال ربما بل تسلمه، كما عليك أعاده
وقس فعلت.» فيما أسئ لم أني وأرجو الطرس، عن الطبع أزلت أن عىل تجارست «قد
أحدهم يفتح فال للرسائل، احرتامهم ذلك إىل وينضم عليه، تأتمنهم ما سائر هذا عىل
يده يمد فال زائر منهم زارك وإذا إليه، إيصاله يف جهده يبذل بل غريه، باسم جاءه كتابًا
أن بعد إال يلمسه لم كتاب يف ينظر أن أراد فإذا الصحف، من يديك بني ما إىل طرفه وال

يستأذنك.
فربما جرٍّا، وهلم آخر، إىل واآلخر آخر، إىل هو أعاره كتابًا أحًدا أعرت إذا بالدنا ويف
لعدم إما منه يستفد لم وإن به، أوىل نفسه يرى بل أثر، وال عني منه إليك يعد لم
رشفك وإذا هذا، من يتورعون ال أيًضا القسيسون بل أشغاله، لكثرة أو فهمه عىل قدرته
ما منها ويخطف يده يمد وحاًال أوراقك، إىل هو فإنما نظره يطمح ما فأول بزيارته

بحديثك. ليأنس ال أرسارك عىل ليطلع جاءك جاسوس هو فكأنما شاء،

والرشوة املصانعة قبول عدم

أربه، لتنويل أحد من والرشوة املصانعة يقبلون ال عندهم املراتب أصحاب أن ذلك ومن
الرشوة يؤدي أن ينفعه ولم السارق، من يقتص كما منه اقتص ذلك ارتكب أنه ُعِلم وإن
ال واالستحباب، باملحاباة غالبًا تعطى إنما هنا املراتب إن نعم مضاعفة، أخذها التي
ذي عند معارفه أو أقاربه من بشخص نوه إذا األمري فإن واالستيجاب، باالستحقاق
بالعلم ومتحليًا األخالق بأحسن متصًفا شخًصا أن ولو عنده، كلمته نفذت وسيادة مرتبة
جميع يف عام الداء هذا أن إال إليه، يلتفت لم الرتبة تلك ينال أن بنفسه حاول والفضل

املمالك.
ال العسكر من النفر أن االستيجاب عىل االستحباب تفضيل من تقدم بما ويلحق
الشجاعة من وأبدى للعدو، حصن ألف ارتقى وإن ضابط، مرتبة إىل يرتقي أن يمكن
الخدمة من خروجه يوم إىل اكتتابه يوم من نفر فهو الجيش قائد عنه يقرص ما والرباعة
نحو له ويعني منها، يعفى الخدمة يف سنة وعرشين خمًسا يقيض أن وبعد والحياة،
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ظهر يركب يوم إىل أبيه، ظهر من ينزل يوم من أمري واألمري اليوم، يف قروش أربعة
بمنزلة عندهم الناس أصناف ترتيب فكأن اآلبدين، أبد إىل كذلك ذكره يدوم ثم النعش،
تتعداه، وال يتعداها ال ووظيفة خاصية عضو لكل أن بمعنى الجسد؛ أعضاء ترتيب
ال والقدم والدرد، والصمم والعور والفند الَخَرف فيه رسى وإن رأًسا يزال ال فالرأس

كله. الجسم وأنجت أنجته هي وإن قدًما تزال
عندهم الخارجية األمور ناظر فإن رشيد؛ سديد آخر وجه من التخصيص وهذا
املشورة مجلس وناظر يشء، يف الداخلية األمور ناظر عىل يدمق أن يف حق له ليس مثًال

ذلك. عىل وقس رصحه، محراب من بيشء الباعة أحد عىل يحكم بأن جدارة له ليس
آدم بني جلود يف ينظر بأن جدير املدابغ ناظر فإن — هللا حرسها — بالدنا يف فأما
واملحتسب والنعومة، الطراوة من عليه هي ما يَْسرب أي والسوط، الدرة بلون ويصبغها
من صدورهم عياب يف ما ويروز بيوتهم، يف وأموالهم هللا عباد أعمال يزن بأن خليق
الكالم، يف أسقطه لحرف املحق حق يسقط أن للمطران أو وللحاكم واألفكار، الخواطر
كان، شخص أي عىل يقبض أن وللرشطي مضاجعهم، يف الناس يبيت أن وللضابط
أي يحرم أن وللبطرك له، سنحت عنق أي عىل سيفه يخرتط أن العسكر ولضابط
مخاطبته عىل استطاعة بلدته وأهل أقاربه من ألحد يعود ال حتى رعيته من كان شخص
نحن نصري متى شعري ليت فيا املجري؟ وأين النصري؟! وأين املشتكى من وإىل ومبايعته،
معنى أن أنخال وعلينا؟! لنا الواجبة الحقوق نعرف ومتى البرش؟! كهؤالء بًرشا آدم ولد
اجتماع إن َجرْي كال، ثم كال وسباع؟ ذئاب وفيها مدينة يف الناس يكون أن هو التمدن

جاء. قد املسيح بأن يؤمنوا أن اليهود عىل ليوجب واحد مرعى يف والخروف الذئب

األشغال عىل أوالدهم تدريب

الكايف، الرزق وإياهم يكسبهم ما عىل وتمرينهم األشغال، إىل أوالدهم تنشيط ذلك ومن
السعي، من يملون ال فإنهم حقر، أو جل يتعاطونه ما عىل والصرب األعمال عىل واملواظبة
دائبني يزالون فال يشء، تعلم عن كربت إني أحدهم: يقول وال راحة، الكسل يف يرون وال
أحدهم ضيم فمتى والتحمل، التجلد هذا كل ومع تتحرك، نسمة فيهم دامت ما كالنمل
األفعال جملة من عندي وذلك عنقه، نحر عليه يشء فأهون نجمه مال أو رشفه سقط أو
يف يهنئهم ما لتحصيل هو إنما شبابهم يف سعيهم وُجلُّ البرشي، الطبع يف املتناقضة
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مالزمة إىل أو التكفف إىل يحتاجون فال أوالدهم تربية لهم يمكن حتى شيخوختهم،
الشاعر: بقول يعمل منهم وكل للعاجزين، املعدة واملالجئ املستشفيات

ال��ف��س��اد ع��ل��ى ال��ك��ث��ي��ُر ي��ب��ق��ى وال ف��يَ��نْ��َم��ى تُ��ْص��ِل��ح��ه ال��م��ال ق��ل��ي��ل

أذينة: بن عروة قول فأما

ي��أت��ي��ن��ي س��وف رزق��ي ه��و ال��ذي أن خ��ل��ق��ي م��ن اإلس��راف وم��ا ع��ل��م��ت ل��ق��د
يُ��ْع��ِن��ي��ن��ي ال أت��ان��ي أق��م��ت وإن تَ��َط��لُّ��ب��ه ف��يُ��ْع��ِن��ي��ن��ي ل��ه أس��ع��ى

غلط؛ التناهي حب أن غري التواني، عىل الباعثة الفارغة األماني من عندهم يعد فإنه
بعناية ازدراء من يخلو ال وكده سعيه عىل بالكلية ونجاحه توفيقه العبد تعليق فإن
يهون — هذه والحالة — اإلنسان فإن للقلب، تقسية — آخر وجه من — وفيه املوىل،
واملورسين املثرين عند أيًضا فاٍش الداء وهذا املال، ألجل وسكنه وطنه يفارق أن عليه
سامية، لوظيفة طلبًا غريها أو الهند إىل فيبعثه وحيد ابن له يكون قد منهم الغني إذ هنا؛
ومن مطمح، وسمو همة كرب عن ناشئ أنه وجه من يعد وهذا قليل، بعد به فجع وربما

استطعت. إن بينهما ق َفَوفِّ والطمع، الحرص من تعده أن لك وجه
فإنما أمًرا يأتي أو بيتًا يبني أن مثًال أراد إذا منهم الفاني الشيخ أن بذلك ويلحق
يبايل ال البالد غري ويف الحارض، من أكثر املستقبل يف منه املنفعة تحصيل يف همه يجعل
جماعة، له وتجردت إال وصالح نفع منه يرجى أمر يتجه يكاد وال الحال، بمنفعة إال
إحدى غالبًا به قصد شيئًا أحد اخرتع وكلما مطلوب، ونحو مرغوب وجه عىل فتجريه
فيعينونه العامل، أجرة يعرفون بأنهم لعلمه بالده أهل عىل لهم إيثاًرا الجماعات هؤالء

ولهم. له نفع فيه بما مرامه إجراء عىل
وال غريه، عىل ويفضله وطنه يحب أن إنسان كل طبع يف غرس قد يكن وإن إنه ثم
إال األحكام، وحسن العيش ورغد الهواء طيب يف بلده دون هو بلد إىل سافر إذا سيما
َلِهِجني يظلوا يتغربوا أيان فإنهم اإلنكليز خصوصيات من تكون أن تكاد الخلة هذه أن
بالدنا إىل منهم سافروا ممن كثريًا رأيت وقد واللذات، املحاسن من فيها وما بالدهم بذكر
إال منها، طباعهم وافق بيشء البالد تلك عىل فأثنوا وغريها، وباريس والغرب مرص وإىل
بالقدم يصفونها وإنما القديمة.» إنكلرتة مثل يشء «ال يقولون: الكالم ختم عند أنهم
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باريس.» إال «ليس يقولون: باريس أهل أن كما عاداتها، وتغري أحوالها تحول لعدم
والرب البحر متني وراكبني البالد، جميع يف طوافني اإلنكليز ترى تزال ال فإنك ذلك ومع
أو التصوير يعلم أن ألجل األجنبية البالد إىل يسافر منهم أحًدا ترى تكاد ال ولكن مًعا،

للتجارة. هو وإنما اإلفرنج، من غريهم كعادة والغناء الرقص
فإنهم املصاريف، تخفيف ألجل وأحيانًا للتنزه يسافرون فإنهم واألغنياء األمراء أما
ورب أوطانهم، يف وهم يرصفونه ما نصف ذلك يبلغ فلن بالدهم غري يف يرصفوا مهما
الوفا، أوروبا بالد من قصبة كل يف منهم فرتى لرية، مائتي نحو فيها ينفق عندهم وليمة

الشاعر: مع أنشد بالده إىل اإلنكليزي رجع ومتى

ال��ده��ر ه��و وي��وٍم ال��دن��ي��ا ه��ي وداٍر ال��َورى ه��و ب��ُم��ْل��ٍك آم��ال��ي ��ْرُت ف��بَ��شَّ

وعاداتهم. بالدهم تمدح أن مثل يعجبهم يشء وال

عموًما اإلنكليز طبع من (46-13)

أهًال ويََرْوَك بك، ويحتفوا يعزوك أن إليك احتاجوا إذا عموًما الناس طبع من وإن هذا؛
هذه أن إال والذل، العجز فيك ورأوا استخفوك إليهم احتجت أنت وإذا مكرمة، لكل
فليظهر عندهم نفسه يكرم أن رام فمن وتفصيًال، جملة اإلنكليز عىل غالبة الخصلة
ذلك عىل وبناء استعارته، يف وال يشء، طلب يف لهم يعرض وال عنهم، مستغٍن أنه لهم
وخرجه، دخله مقدار عن يسألونه وال وسنني، وشهوًرا أياًما يصاحبون من يصاحبون
فذلك الحبل، انقطع العقدة هذه حللت ومتى ذكره، إذا منه ذلك يسمعوا أن يريدون وال

له. املقتضية الرضورة عند إال إفشاؤه ينبغي ال الذي الرس من عندهم
ما فأول مقام بذي أحد تعرف متى وعندنا ومذهبه، معتقده عن يسألونه ال وكذلك
ملة عىل املسئول يكن لم فإذا أنت؟» ملة أي «من له: قوله املسائل من به سمعه يشنف
فأما عرشته، إىل محتاًجا بقي إن كالقذى فيها بقي أو الرشيفة عينه يف سقط السائل
مرة «كم وثالثها: خرجك؟» «كم وثانيها: دخلك؟» «كم فأولها: والعرشاء اإلخوان مسائل

آخره. إىل والجمعة؟» األربعاء يومي البيض تأكل «هل ورابعها: السنة؟» يف تعرتف
واألمانة واالستقامة الجد منه وعرف بإنسان أحدهم وثق متى أنه اإلنكليز طبع ومن
بالدهم إىل يحرض ومن مانع، بال ونهاًرا ليًال معه فيذهبن وبناته، زوجته عىل يأتمنه
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ما سماع عن ذلك بعد آذانهم وصموا منهم، وعدوه به، احتفلوا معارفهم عند من بَوَصاة
واالستغناء. التشيع إظهار وهو األصل، ذلك عىل املحافظة برشط ولكن الذم، من فيه يقال
وال شائن، يشينه يعود فال الوجه يف جمال ومسحة الجسم يف بسطة ذا كان إذا فأما
َمْوءَل، السَّ ذمة يف دخل فقد منهم أمري حماية تحت دخل ومتى وطاعن، قادح يزحزحه
املناقب، من يعد جهة من الدأب فهذا أطاق، ما بكل عنه يحامي فهو ُكَليْب، حمى ويف
وعدم باملويص، ثقة به املوىص يصدق املعتقد فإن الذَّأْم، من يخلو ال أخرى جهة ومن
عصمته عن وإرصاره هذا بفعله يرتجم يشينه ما عنه سمع وإن فيه، اعتقاده تغيري
إىل بعدها يحتاج ال حتى نفسه، ووطن رأيه عليه قرر فيما عليه الغش وطروء وُمَحاليَّة
ونقد العائبني، لطعن يعرضه ما إىل هواه يف فاسرتسل يرشده؛ ومنبه ينصحه، ناصح
حتى ويسرتيبها نفسه يف يشك بل بثقته، يثق وال هواه إىل يركن ال من واللبيب املنكرين،

اليقني. إىل الشك يؤديه
بالده، يف وهو واإلجارة باملراعاة جديًرا كان به املوىص الشخص ذلك أن فهب وبعد
األحوال هذه عىل القوم هؤالء مشاهدته عند أنه يحتمل فقد اإلنكليز، بالد دخوله أول أو
عرفت فقد تشاكله، ال بصفات ويتلبس أخالقه، تتغري قط ببال له تخطر تكن لم التي
فلما النزاهة، وسمة االستقامة سمت وعليهم الرشقية البالد من إليهم قدم ممن كثريًا
بناتهم عىل الغرباء ائتمانهم ومن بالدهم، معرفة إىل التشوف من الحال هذه عىل رأوهم
به، جاءوا الذي غري ريًشا لهم اتخذوا بها، قدموا التي التوصية ألجل لهم وإكرامهم
يف قام فبعضهم قط، قبل من بها يحلمون يكونوا لم ومآثر صفات ألنفسهم وانتحلوا
من فيهم يتزوج أن إىل طمح وبعضهم بالده، أحوال من علمه ما يحكي خطيبًا الناس
التأليف يف أخذ وبعضهم قريته، أو بلدته أهل أمالك به يرشي ما املال من عندها يكون
للملتقم. ولقمة للملتهم طعمة اإلنكليز أن ظن وكلهم علمائهم، زمرة يف نفسه وحرش

بنات إحدى يتزوج أن هو إنما عزبًا كان إذا فيهم الدخيل ببال يخطر ما وأول
الحقيقة ويف املنقلب، يف والتفكر والنصب، الهم عن برزقها ليستغني األغنياء، أو األعيان
أن من بد فال بغريب تعرفوا إذا اإلنكليز أن وهو بابا، حاجي مؤلف فيهم صدق فقد
لقب له انتحلوا فربما تشينهم، وصمة به تعارفهم من يلحقهم لئال قدره؛ من يرفعوا

كذلك. الواقع يف أنه الرجل يتوهم حتى سيد أو أمري
وأن نفيًسا، يكن وإن الرخيص، من ينفروا أن كرباؤهم سيما وال اإلنكليز طبع ومن
هذا يف يتحدثان كانا رجلني أن يحكى ذلك وعىل خسيًسا، يكن وإن الغايل، عىل يتهافتوا
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يسمع من كل منه يسخر أمًرا القوم بهؤالء فاعل إني «أال لصاحبه: أحدهما فقال املعنى،
وجعل الطريق، قارعة عىل وقعد ذهبهم، من دنانري فيه وجعل كيس إىل عمد ثم به.»
املارون فجعل منه.» بدًال الدنانري هذه من ديناًرا أعطيته شلينًا أعطاني «من ينادي:
يرصخ فطفق الناس.» غبن إال بذلك قصد ما هللا «لعمر ويقولون: منه، يتضاحكون
فلم بالنقاد.» وعليكم الفضة، بدل الذهب هاؤكم الناس أيها «يا ويقول: صوته بأعىل

أحد. له يكرتث
ثم والنزاهة، القناعة ذوي من رجل عىل النحو يقرأ كان الجهلة بعض وأعرف
فكان لرية، نصف واحدة ساعة تعليم عىل منهم كالٍّ ويتقاىض أعيانهم من جماعة يعلم
تذمًما املبلغ هذا ربع يتقاضاهم كان ألنه معلمه؛ عن ويعرضون إليه، يهرعون الناس
أعطوه أمًرا لهم يقيض أن وقصدوه سنية وظيفة يف متوظًفا مثًال أحد كان وإذا وتورًعا،
من معاشه كان ومن بعينها، الحاجة تلك قضاء إال شغل له ليس ملن يعطونه ما أضعاف
سوى له، حرفة ال من مقام له يكن لم يدوية، ال عقلية الحرفة تلك تكن وإن له حرفة
يستخفوا أن شأنهم من الناس «إن سميث: كولد الفاضل قال هذا وعىل والبطالة، الخرق
متطبب، وآخر نطايس، طبيب يكون أن مثًال يتفق وقد منها.» يتعيش التي باملعارف
عن وأدبروا والعظماء، األمراء جميع عليه أقبلت وخدم رحيبة ودار عاجلة لهذا كان فإذا
ملكات من فكم براعته، فيه ويُْظِهر كتابًا يؤلف لم ما رجليه عىل يميش ممن لكونه ذلك
يف واحد شلني زيادة إن نعم الزائغ، الرتجيح هذا بسبب الخمول زوايا يف تبقى جليلة
بالبياعات، الناس تقاس أن العدل من ليس أنه إال عظيًما، فرًقا يوجب عندهم املتاع ثمن

نفيسة. كتب أضابري ولديه غبي وجاهل كتاب! عنده وليس عاقل عالم من فكم
أحدهما سببان ولذلك أمكن؛ ما العامة معارشة يتجنبوا أن منهم الخاصة طبع ومن
فإن واألخالق، األطوار يف الفريقني بني الحاصل الفرق عظم الناس عند املشهور وهو
خالئقهم تكاد وال بك، مر مما عرفت كما الكياسة من حظ لهم ليس البالد هذه يف العامة
فاألوباشية مستقيم، وطبع سليم ذوق ذا كان ممن البرش من أحًدا تريض وعاداتهم
وضحكهم، وغنائهم ترصفهم ويف لأللوان وتخريهم وحركاتهم كالمهم يف عليهم ظاهرة
الثاني والسبب هؤالء، أمثال مخالطة من يستنكف ودرى قرأ قد يكون من أنه ومعلوم
هذه فتحوا الذين فإن مختلفة، أجيال من هنا الناس علية أصل أن يل خطر ما وهو
استولوا الذين هم الفاتحني هؤالء أن ومعلوم أوروبا، وشمايل فرنسا من كانوا الجزيرة
ُمَسوَّدين بينهم بقوا الُقحَّ اإلنكليز وأن الرشيفة، واأللقاب املراتب وعىل الجزيرة أرض عىل

أعقابهم. يف الفرق هذا فبقي مرءوسني،
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اإلنكليز ملوك عن نبذة (47-13)

اململكة، أمور اختلت ٩٠٠ سنة يف وذلك إنكلرتة ملك ألفريد وفاة بعد «إنه فلتري: قال
الجزيرة، غزوا من أول وهم الصكصونيني بني مستمرٍّا القتال فكان أركانها، وتضعضعت
يؤدوا أن من بد لهم يكن لم اإلنكليز، من وأقوى أعز هؤالء كان وملا الدانيزيني، وبني
ملك كانوت إن ثُم قال: األلف، حدود يف وذلك عنهم، لينرصفوا لرية ٤٨٠٠٠ إليهم
حكمه، تحت أعناهم ١٠١٧ سنة ويف وطغى، وبغى اإلنكليز عىل حكمه يف جار الدانيمرك
يمر. أن إىل الوقوف إىل يلجئه باإلنكليزي مر إذا الدانيزي فكان األرسى، معاملة وعاملهم
إدورد عليهم فملكوا حريتهم، اإلنكليز إىل عادت املذكور ذرية انقرضت فلما
عن زوجته اعتزل ألنه ذلك؛ له قيل وإنما املعرتف، بالقديس يلقب وكان الصكصوني،
له بأن يدعي نورماندي دوك وليم األمري قام وفاته وعند يُْعِقب، ولم ومات لها كراهة
وامللك الوالية حقوق أن إال النورماندي، بوالية حق له يكن لم أنه مع عليهم، الوالية حق

اآلن. هي كما أوروبا يف تكن لم حينئذ
بامللك اجتمعت إنكلرتة جزيرة إىل سافرت ملا «إني قال: أنه دعواه جملة من وكان
امللك بنقل أيًضا فوعدني سجنه، من هرلد امللك أنقذت وإني عهده، ويل فجعلني إدورد
من فمنهم شأنه، يف الخالف بينهم وقع النورماندي أهل عىل نواه ما عرض وملا إيلَّ.»
فتزاسبورن، الدوك هؤالء جملة ومن مصلحة، ذلك يف رأى من ومنهم يساعد، أن أبى
البابا وكذلك بمال، فالندر الكونت حموه أيًضا وأمده سفينة، أربعني معه جهز فإنه
اإلنكليز ملك هرلد فلقيه صاسكس، ساحل بلغ حتى فسافر يمانعه، من كل وحرم أعانه،
وليم، أمام اإلنكليز وانهزمت وأخواه، هرلد فُقِتَل الفريقني، بني الحرب ونشبت بالجيوش
يف األساقفة فدخلت البابا، له باركه قد كان علًما نارش وهو لندرة نحو بالجيش فزحف

بالتاج. القضاة إليه وأقبلت طاعته،
وأحسن قهر، أي وقهرهم الجزيرة وأهل الدانيزيني أذل امللك رسير عىل استوى فلما
فمن جمة، إقطاعات وأقطعهم أرزاًقا عليهم وأجرى أعانوه، الذين النورماندي أهل إىل
اإلنكليز، بني معروفة ذراريهم أسماء تزل لم الذين النورمانديني عيال هناك كثرت ثم
هذا زماننا يف الدراهم بحساب تبلغ وهي لرية، ألف أربعمائة امللك هذا دخل وكان قال:

اإلنكليز. لريات من ماليني خمسة
والرشائع، األحكام من اإلنكليز عند كان ما أبطل إليه املشار امللك إن «ثم قال:
وكذا قومه، بلغة يتداعوا أن عىل الدعاوى أهل وأجرب مقامها، النورمانديني رشيعة وأقام
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اللغة تلك وكانت الثالث، إدورد عهد إىل مستعملة لغته فبقيت واألحكام، الصكوك كتب
امللك سنه مما وكان البيان، عن بائنة الفصاحة عن بعيدة بالدانيزية مختلطة فرنساوية
صوت سماعهم عند وذلك الليل، من الثامنة الساعة يف مصابيحهم إطفاء اإلنكليز عىل
الشمالية، البالد سكان من غريهم عند أيًضا جارية كانت العادة هذه أن إال الجرس،

انتهى. الكنيسة.» أهل بها البادئ وكان
فإن البالد، هذه فتحوا الذين الغرباء من هم اإلنكليز علية أن تقدم مما علمت فقد
ويف الطباع يف والدانيمرك فرنسا علية يخالفون بالهم فما كذلك، األمر كان «إذا قلت:
قلت: وتكربًا؟» أنفة بغريهم يختلطون ال كالزيت — إليه اإلشارة سبقت كما — كونهم
مًعا والُخلق الَخلق يف تأثريًا للهواء أن أَفيُنَْكر فرنسا، جو يشبه ال اإلنكليز جو بال وما
امُلَحيَّا الطلق البش الهش أيها جئت فلو الناطق؟ وغري الناطق الحيوان يف كان سواء
إال الشمس تبرص ال ثالثة أو شهرين فيها وبقيت البالد هذه إىل املقهقه الضاحك الباسم

الخرب. عن الخرب ألغناك حجاب، وراء من
ذلك وصار بالدهم أهل من دونهم هو عمن اإلنكليز من الكرباء ترفعت قد وحيث
الغرباء مع أيًضا ذلك عىل جروا سلفه، عن والخلف والده، عن الولد يرثه وطبًعا لهم دأبًا
من يأنفوا لم منهم ذلك اعتقدوا فمتى واملعايل، الهمة يف نظراؤهم أنهم لهم يتبني لم ما
فإن غريهم، بخالف وسفلتهم اإلنكليز علية بني مناسبة ال إنه يقال: والحق معارشتهم،
الناس جميع إذ ومعارفه؛ وآدابه بأخالقه ال بإمارته إال الناس يفضل ال مثًال عندنا األمري
كان وعزيزة قديمة اإلنكليز عند الرشف ألقاب كانت فحيث وأيًضا متساوون، ذلك يف
إعظام من أعظم عندهم اللقب إعظام إن حتى الحد، يفوق وتعظيم إجالل عندهم لها
ولم أحد، له يكرتث لم الناس عامة مع الشوارع يف مثًال مىش إذا الرشيف فإن به، امللقب
بمنصبه االزدراء يسوغ ال ولكن بمعايبه، والتنديد فيه الطعن يسوغ وقد قاعد، له يقم

بالكتابة. وال بالنطق ال وجالئه
التعظيم له يجب بجالء اإلنسان اتصاف بمجرد أنه ينكر اإلنكليز من أحد وما
الحرف أهل من يكون قد فإنه البلد، ضابط نصب ذلك عىل شاهد أعظم ومن والتكريم،
سائر إن حتى والسادات، لألرشاف مساويًا صار الجالء هذا عىل حصل فمتى والصنائع،
رجع عزل ومتى جالئه، ملراعاة إال ذلك وما ويجالسونه، عنده يأكلون واألمراء الوزراء
نصبه كيفية عىل والكالم والسلوى، باملن جاء ولو منهم، أحد معه يأكل ولم حاله، إىل

تعاىل. هللا شاء إن لندرة وصف يف سنذكره وعزله
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ورجال الوزراء فأما الضابط، هذا إال ضعة عن سامية درجة إىل هنا يرتقي أحد وما
صبي فيقلدها العالية املراتب تبتذل أن عندهم يصح فال املجد يف متأصلون فكلهم الدولة
وعليه عليهم يقدم وغريها بالدنا أهل بعض أن الثاني والشاهد جزار، خادم أو حالق
ال ذلك مع وهو أعىل، ومقاًما أسنى، مبوأ ويبوئونه اإلكرام، غاية فيكرمونه لقب برذعة
كان إذا اللقب يكرمون إنما فإنهم الفرنسيس أما بهجوهم، وال بمدحهم يفوه أن يدري
الِجالء، ِحْلس عن ذلك أغناه عندهم حميدة وأخالق معارف ذا كان ومن بامللقب، جديًرا

فضل. بغري الجالء من خري جالء بغري الفضل أن شك وال
الوراقني بعض يطبعها أن ألجل محاورة وبعض لغتنا من نبذة ترجمت كنت وقد
اللغة مدرس فالن تأليف من إنها العنوان: صفحة يف كتب طبعها انتهى فلما بلندرة،
الفارياق كتاب ومؤلف واإلنجيل، التوراة أسفار جميع ومرتجم سابًقا، بمالطة العربية
بألقابه يعترب إنما هنا اإلنسان «إن فقال: كله؟» ذلك إىل املوجب «ما له: فقلت آخره، إىل

كتاب.» يباع ال األلقاب تعديد من وخلوٍّا بأتعابه، ال
ولهم وِخْدَمِتِهم، ِلَخَدَمِتِهم مخصوص لباس الرءوس هؤالء من رشيفة عيلة ولكل
إن حتى — حنك رخاوة يقال كما أو — الكالم يف لجلجة فيها مخصوصة لهجة أيًضا
مراعاة يف زائد تَنَطُّس أيًضا ولهم منهم، ويسخرون بها يحاكونهم املالهي يف الالعبني
املتعة وجه عىل امرأة مع عائش أنه علم من مجالسهم يف يقبلون ال فإنهم العرض، جانب
عرفوا إذا فإنهم الصدق يف تشدد لهم وكذلك فيه، حرج ال الفرنسيس وعند السفاح، أو
الناس أكثر فهم ذلك ومع أعينهم، من اعتباره سقط واحدة مرة ولو الكذب أحد من

والخداع. للتدجيل عرضة

لزوجاتهم اإلنكليز علية معارشة (48-13)

الدالة من بيشء أحد يأنس فال األجانب، بمعارشة أشبه ألزواجهم معارشتهم أن ومنها
عن السائد يقول وال وأحدهما، الغريب بني ما والتكلف التحشم من فبينهما بينهما،
ترد التي رسائلها يفتح وال الست»، «قالت يقول: بل قرينتي» أو قالت «زوجتي امرأته:
معها جلس امرأة أو كان رجًال زائر أتاها وإذا أحوالها، معرفة إىل يتطالل وال باسمها
الباب، يقرع أن بعد إال عليها يدخل لم حجرتها يف كانت وإذا زوجها، حضور دون من
شاءت، من تستخدم أن ولها إشعاًرا به تشعره وإنما تستأذنه، فال الخروج أرادت ومتى
وإذا الفراش، يف عليًال أو صحيًحا زوجها كان سواء معارفها، مع املالهي إىل تذهب وأن
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ليًال معهن فيخرج ونسائهم بناتهم عىل يأتمنونه أصحابهم أو معارفهم من أحد زارهم
واإلنجيل الصلوات كتاب لها ليفتح الكنيسة إىل أوًال خروجهما يكون أن والغالب ونهاًرا،
باب لها ليفتح املالهي إىل الخروج يعقبه ثم عندهم، التأدب أعظم من وهو والتوراة،
وهكذا العاجلة، باب أو الطريق باب لها ليفتح املنتزه إىل ثم فيه، تجلس الذي املخدع

الفتوح. تتواىل
تخرج وقلما ذكًرا، إناثهم عىل يأتمنون ال فإنهم الفرنسيس عند العادة هذه وليست
ولعل اإلنكليز، مخدرات تفعل كما الرجال وتسابق الخيل تركب أو وحدها، هناك البنت
فيهن ترى أن فَقلَّ مهفهفات، ممشوقات تراهن أجله من الذي األسباب بعض هو ذلك
جعله الذي الليل دون النهار يف ورقودهن الوالئم، يف صدورهن كشف عدا ما هذا بادنة،
عىل وجب الزواج قبل دين عليها وكان امرأة رجل تزوج وإذا للبدن، وراحة سكنًا هللا

وملكها. مالها ويل يكون وإنما أداؤه، الرجل
أمًرا تربم أن لها يسوغ فال املرأة، أمر ويل هو هنا الرشع عرف يف الرجل أن واعلم
الحقوق، من كثريًا للمرأة يوجب واالستعمال العادة عرف أن إال إجازته، دون من خطريًا
يف سيما وال صعب أمر وزمان مكان كل يف النساء إخضاع فإن الرجال، عىل واإلمرة
واملالينة امليارسة إال الزوج يسع فال والزيارات، الخروج فيها لهن يباح التي الكبار املدن

المرأته.
من بإشارة بل باليد، يسلمن ال أن مرة أول السالم عند هنا الكرباء النساء وعادة

جرٍّا. وهلم األصابع بنصف الثالثة ويف فقط، األنامل بمس الثانية املرة ويف الرأس،
إال يذهب أال واملاجدات األمجاد هؤالء أحد بزيارة وجل عز هللا أكرمه ملن وينبغي
نظيف الفاخر، باللباس مجمًال يكون وأن الضحى، بعد وهو املعلوم، الزيارة وقت يف
كفيه ساتًرا نعليه، ماسًحا أظافريه، بارًدا رأسه، شعر مرجًال شاربيه، حالًقا الثياب،
صاحبها.» يكلمك وإنما الَعباءة تكلمك و«ال بأصغريه» «املرء قولنا: فإن أبيض، بجلد
فيما يحدق ال أن أيًضا وينبغي عندهم، اإلعراب من له محل ال َخِلق.» ثوبه ُحرٍّ و«ُربَّ
يبتدُر وال حرم، باملجلس يكون ما كل فإن بإصبعه، يمسه وال واألثاث، املتاع من يراه
وإن بثالث، أجاب كلمات ثالث الدار موىل كلمه فإذا سائًال، يكوُن وال بالخطاب، الرجل
عىل امليش ويندب االستغفار، فصالة كوعه مس وإن الجلوس يف يلزُّه وال فليزد، زاد

قوًرا. البساط
من وأقبح ظهره، أو ساقه أو رجله اسم بحرضتهن اإلنسان يذكر أن العيب ومن
حتى الفخذ، ومثله مستهجنة، بلغتهم البطن لفظة إن حتى «بطني»، يقول: أن قبيح كل
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تستحي، وال مآلن بطني لألكل: دعوتها إذا املرأة تقول قد البالد بعض ويف الحيوان، من
يمخط، وال يسعل وال يبصق، ال أن ويفرض جسمه، من موضًعا بحرضتهن يحكي وال
منه يشم ال أن ويجب يتنحنح، ال أن ويندب — باهلل والعياذ — يتجشأ وال يفتخر، وال
أو منه كان سواء زوجها ثياب يف رائحته شمت إذا كانت سيدة وأعرف الدخان، رائحة

نزعها. عىل أجربته غريه، من
العربية لفظ مني ليسمع أياًما عنده وأمكث أزوره أن إىل بعضهم دعاني كان وقد
يرضيك.» ما كل عيلَّ ولك عندي، تنزل أن قصد سحيق مكان من جئتك «قد يل: وقال
به، يسمحن ال اإلنكليز نساء وأن الدخان أتعاطى أني تعلم أن ينبغي لكن له: فقلت
هذا نفيس: يف فقلت إليه.» تميض تدخن أن أردت فمتى بستانًا، الدار حول «إن فقال:
وأحمل الفراش من أقوم فهل الليل يف طلبته «إذا له: قلت ثم العنت، عىل املباحث أول
فلما مًعا وسافرنا ذلك إىل فأجبته حجرتك.» يف تدخن «بل قال: البستان؟» إىل اللحاف
جهة من نفًسا «طب قالت: أن به خاطبتني ما أول فكان زوجته، عىل سلمت منزله بلغنا
قبل لها كتب أنه ذلك من فاستدللت يوم.» كل منه الحجرة ننظف فإنا الدخان، تعاطي

الجلل. األمر هذا يف سفرنا
الحاجب يعطي أن من بد فال معارفهم، من يكن ولم مرة، أول أحد زارهم وإذا
يكاد وال البلور، أو الفضة من صحفة يف سيده الخادم فيناولها باسمه، مكتوبة تذكرة
الزائرين أسماء فيه يكتب دفرت البواب عند يكون وقد واحد، وقت يف زائران عليهم يدخل
وتضيع مًعا، والرجل الرأس تتعب الرءوس هؤالء معارشة فإن الجملة ويف يوم، كل يف
عرشة ثمن الغداء ذلك عليك فقام غداء إىل أحدهم دعاك وربما واملال، الوقت من كثريًا

أغدية.

اإلنكليز نبالء من يحمد مما (49-13)

يف به ويطوفون الرشف سمات أرديتهم يف يضعون ال أنهم النبالء هؤالء من يحمد ومما
معلومة، أوقات يف بها يتحلون وإنما فرنسا، نبالء تفعل كما العامة عىل تهويًال الطرق
ومن ذلك، ونحو والسهريات الوالئم يف إال والجواهر بالحيل يتحلني ال الخواتني وكذلك
فاملخدومة والعنجهية العجرفة عليهم أظهروا وإن واللني، بالرفق َخَدَمتَُهم خطابهم ذلك
أن وبعد أعجبك.» إن اليشء هذا «هاتي شيئًا: تناولها بأن أمرتها إذا لخادمتها تقول
الكالم هذا بمثل وأرضتها والرشب األكل يف عليها تباخلت وربما تشكرها، منها تأخذه

خاطرها. فيطيب الطيب

108



إنكلرتة إىل مالطة من

فرق لها ومظهرة الخادمة عن متباعدة املخدومة تزال فال واملالطفة الرفق هذا ومع
يشف بكالم تكلمها فال عليها غضبت وإذا بيشء، عليها تدل فال الشأنني، وتباين املقامني
كما الكلب» بنت يا فاجرة «يا مثًال: لها تقول كأن األدب، حد عن وخروج سفاهة عن
بخالف عندنا والعادة أسنانها، عليها تحرق أن أو باعث، أدنى عند بالدنا نساء تقول
وتنبسط وتعلفها تلقمها ثم الناس، بحرضة وتشحنها الخادمة تلعن املخدومة فإن ذلك

أرسارها. عىل وتطلعها هواها تنفيذ عىل بها وتستعني الكالم، يف معها
لغري رصفه وأرادوا لسنة، شخًصا استخدموا إذا أنهم عاداتهم من أيًضا ويحمد
أيام، بثمانية قبل من ينبهونه الفرنسيس وعند أشهر، بثالثة رصفه قبل من نبهوه ذنب،
أجرة إليه أدوا أو بأسبوع، رصفه قبل فينبهونه مشاهرة كان إذا فأما غالنياني، يف كذا
ثََلج عىل كان خدمته، يف وأبىل جمعية عند أو املريي يف يستخدم ومن ورصفوه، الشهر،
فإن بالدنا، يف معدومة املحامد هذه وكل أقل، بأجرة ولو محله عىل آخر يزاحمه أن من

مكافأة. وال ذنب بال خادمه يطرد املخدوم

طباعهم وغريب اإلنكليز كرباء

أحد لهم بارش إذا أنه وهو أنسبه، يشء أي إىل أدري ال غريب طبع اإلنكليز كرباء ولبعض
فيأتي ديباجتيه، إخالق إىل ألجأته حاجة عن هي إنما له خدمته أن بباله يخطر لم عمًال
اسمح ولكن ال؟ أو الدراهم إىل محتاج أنت هل يسأله أن غري من الدهر من حني عليه
وعن األلحان، يعلمك الذي الطلياني هذا عن لك أترجم أن األغر األعز املخدوم أيها يل
فلسفة يعلمك الذي النمساوي ذلك وعن والتصوير، الرقص يعلمك الذي الفرنساوي ذاك
ينقص والثاني علة، حرف لغتك من كلمة كل إىل يضيف األول أن أخىش فإني اللغات،
يبايل فال لغته، من فرع لغتك أن يرى فإنه ويقلب، يبدل والثالث الصحيح، الحرف منها
حتى مبني عربي بلسان أكلمك دعني بل فهمه، عليك فيشكل املعنى، إليك يؤدي كيف
الحلقية حروفه من الرشيف اللطيف ِصَماخك عىل وما واحد، نفس من كله كتابي يكون

بأس. من
مسافة من والثلج املطر تحت إليك مجيئه يف منهم ملعلمك ترى لذة «أي فأقول:
ثم فيه، القاعدين بني يضغط أن وإىل الحافلة جعل شلني أداء إىل فيحوج فأكثر، ساعة
ظلته، الريح وتكرس نعليه، الوحل فيوسخ ساعة ربع يميش سامًلا منه يخرج أن بعد
قد نعله يرى إذ به؛ كاملستخف إليه، وينظر إليه خادمك فيخرج الباب فيقرع يأتي ثم
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عىل ويميش بيديه يعيش من كل أن باإلسناد عنك نقل قد فإنه مفتوحة، وظلته ابتلت
عليك يعرض ثم الخاصة، بصفات متصًفا متخصًصا أي مان»؛ «جنتل يكون ال رجليه
رجل بالباب يقول: بأن صفاته، يذكر وإنما اسمه، يذكر أن دون من إليك اآلتي أقدم ما

الرأس. مشعث الظلة مفتوح النعلني مبتل
أن لك يتبني — هللا هداك — النظر فأمعن الدخول، يف له يأذن بأن تأمره وحينئذ
أو جبينه عرق وحق أجرته الشهر غاية يف يأخذ بأن جديًرا كان حالته هذه كانت من
يؤدوا لم وإن فإنهم الفرنسيس، جريتك دأب هذا ليس لعمري الربد، من أمعائه قرقرة
قبل يلزمه ما عليه فيعرضون عنه، يغفلون ال أنهم إال أنت تؤديها كما لهم العامل أجرة
السادة هؤالء من له املعمول العامل سأل إذا أنه ذلك من وأقبح وقته.» عند أو اللزوم

قليًال. املبلغ كان إذا سيما وال واقشعر، منه انقبض أجرته
مثًال استخدموا إذا أنهم اإلنكليز عن يروون زالوا ما الناس أن أذكر أن ينبغي وهنا
يطلب، كما إليه ويؤدونها أخريًا يسألونه وإنما أوًال أجرته عن يسألونه ال غريه أو معلًما
بيشء لهم اشتغل إذا العامل وأن اإلفرنج، من عداهم من سائر من أكثر يوفونها وأنهم
اإلنكليز أن تعلم أن فينبغي يومني، أو يوًما التعب عن ذلك أغناه النهار من ما ساعة
بالدهم إىل الغرباء مجيء فإن اآلن، منهم وأسخى أَنَْخى البواخر اخرتاع قبل من كانوا

منه. عندهم ليس ما عنهم يأخذوا أن إىل يحتاجون فكانوا نادًرا؛ ذاك إذ كان
اآلن فأما غانًما، ورجع ولبس عليهم، مخرق الوقت ذلك يف إليهم قدم ممن وكثري
البالد جميع يف يجولون أيًضا هم وصاروا فج، كل من إليهم تتوارد الغرباء برحت فما
فصاروا األخبار، صحف ويف الكتب يف فيها معلوماتهم ويشهرون أحوالها، عىل ويطَّلعون
الطلب، من ويستِحطُّون يشارطون وأصبحوا بالده، يف الغريب يناله ما عنهم يخفى ال
شلينًا ساعة شغل عىل يأخذ بأن أحدهم ريض فربما الغرباء، من كثريون عندهم وصار

فأكثر. ساعة يضيع وإيابه ذهابه بني وما واحًدا
ديارهم من فاستفزهم الناس، من كثريًا غر قد اإلنكليز من االستغناء يف الطمع وهذا
إن حتى باإلياب، الغنيمة من به رضوا ما والعناء الجهد من البالد هذه يف قاسوا حتى
مدن إحدى ويقصدون بالدهم يرتكون لهم ومخالطتهم اإلنكليز من قربهم مع إرالند أهل
أن نية عىل لندرة إىل قدم أنه أحدهم عن ويحكى الفارغة، األماني تلك وعمدتهم اإلنكليز،
مرمي بدينار عثر أن دخوله يوم فاتفق ا، جدٍّ فقريًا وكان والسعادة، الحظوة فيها يصيب
وقال: الذهب، فأعطاه فقري اعرتضه أن يلبث لم ثم جيبه، يف ووضعه فالتقطه الطريق يف

كثريًا. رضبه من أجد أن ألرجو فإني عليك مبارًكا خذه
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اإلرالنديني من اإلنكليز تهكم (50-13)

بهم، تهكًما اإلنكليز عنهم يرويها متناقضة وأقوال مضحكة كثرية حكايات إرالند وألهل
هذه إحدى عن أستغني أن أقدر «ال كريس: عىل يقعد بأن همَّ لرجل قالت امرأة أن منها:
أنحل رأيت «هل آخر: رجًال منهم رجل وسأل مشغولة.» جميعها ألنها الفارغة؛ الكرايس
أخرى ومع هذه مع جعلت أنها لو امرأة مرة رأيت لقد «لعمري فقال: املرأة؟» هذه من
أصحابه بعض فسأله غاٍل، بثمن ساعة رجل واشرتى مًعا.» منهما أنحل لكانت إليها،
يف أقوم أن أردت متى أني منها عظيمة، فوائد الساعة لهذه «إن فقال: ذلك سبب عن
يخف كانون اخُرتع «قد لرجل: مرة وقيل صوتها.» فأسمع فتطن بها حبًال جذبت الليل

كله.» املرصوف ليخف كانونني أشرتي «إذن فقال: الفحم.» مرصوف نصف به
بأني «أخربك فيه: يقول بالده يف له صديق إىل أمرييكا من كتابًا بعضهم وكتب
كنت وما قبل، من إليك كتبت لكنت ذلك ولوال اآلن، فيه أنا الذي املحل من انتقلت قد
خالك موت خرب ألبلغك اليوم القلم أمسكت إني ثم هذا، كتابي يلقاك أين اآلن قبل أدري
ويتشنج يتلوى فيه وكان أشهر، ستة نحو الزمه مرضطويل بعد بغتة مات الذي الحي
غري موته، سبب أدري ولست ويلغو، يهذي كان بل يتكلم وال السكون، غاية يف وهو
عمره أما نفساء، أيام عرشة بقي ألنه اعرتاه؛ الذي املرض من مات أنه يظن الطبيب أن
عاش أنه ولو شهًرا، عرش خمسة إال سنة وعرشون خمس وهو أنا أعلمه كما أنت فتعلمه
لك أرسلها لريات عرش لك أرسل واآلن «تنبيه» أشهر. ستة منذ مات لكان الوقت هذا إىل
لضمنتها قرونها فلوال بقرة إليك ترسل أن تريد أمك وكانت معرفتي، دون من والدك
أو بيومني له قراءتك بعد إال الكتاب هذا ختم تفض ال أن منك واملرجو الكتاب، هذا يف

املحزن.» الخرب هذا لسماع استعداًدا أكثر ذلك عند تكون فإنك ثالثة،

عليتهم طباع غريب إىل عودة (51-13)

بعيدة بالد إىل فيسافر لشخص، مديونًا العلية هؤالء أحد يكون وقد فيه، كنا ما إىل عود
فإذا ذلك، يف عنه يوكله وال صديق أو وكيل له يكون وقد حقه، إليه يؤدي أن غري من
لكن ذهابه، قبل يراك أن يريد كان «قد له: قال سفره سبب عن وكيله الرجل سأل
منهم أعرفها الخصلة وهذه جرى.» ما عليه صعب وقد بغتة، السفر إىل اضطرته العجلة
املباالة عدم عن هي وإنما أصالة، الدين أكل يف طمع عن ناشئة وليست أيًضا، مالطة يف
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ما ولكن «الجنتلمانية»، مقتضيات وعىل ووفائهم صدقهم عىل االعتماد وعن واالكرتاث،
مرادفها، كل أو «تَِرَح»، أو «َكِمَد» أو «اكتأب» أو «حزن» أو هنا عليه» «صعب معنى

حاجته. ثمن أو أجرته إىل محتاج والرجل غيبته، من يعود متى يدري ال وهو
املتظلِّم كان إذا سيما وال أحدهم من الغريب تظلم يسمعوا ال أن أيًضا طبعهم ومن
استلمحوا وإذا بعضهم، عىل الشطط يف سابقة لهذا يعلمون كانوا وإن منه، املتظلَّم دون
جهة يف ذلك يكون فإنما والقصور، للخطأ َمِظنَّة برش كل أن يريهم نوًرا الشكوى من
ومن تقدم، ما عىل اللوم يف تلبثهم ِصنْو هي جهة من الُخلَّة وهذه منه، املشكو ال الشاكي

والزيغ. التعصب قبيل من هي أخرى جهة
مثًال عليه يهون قد أحدهم فإن القلب، قسوة إىل يفيض للسمعة حب الكرباء ولهؤالء
وجوه من وجه بأي يعلم ال كان وإن السنة، يف لرية ثالثمائة الدينية الجمعيات يعطي أن
رضيعني، تحمل حافية فقرية امرأة به مرت وإذا تُستعمل، مقصد ألي أو تُرصف، الرب
واحد؛ بدرهم عليها يجود ألن قلبه يختلج لم والجوع، االنكسار سمة وجوههم وعىل
الجمعيات. تفعل كما املأل عىل وتنرشه اسمه فيه تكتب لها دفرت ال املرأة أن يعلم حيث
تعييب الغريب من يسمعوا أن من يشمئزون أنهم أيًضا العامة وطبع طبعهم ومن
وال ذلك، يف هم يخوضوا حتى تنتظرهم أن ينبغي وإنما بالدهم، أحوال ومنكر عاداتهم

عليهم. يشء قلبه ويف بالدهم عن الغريب يفصل أن من عندهم أسوأ يشء

اإلنكليز سيدات نفوذ (52-13)

رائحة منها يشم التي األمور يف سيما وال ا جدٍّ بالًغا كلمة نفوذ هنا للسيدات أن واعلم
هي الطمعني، بعض فعل كما ذلك حاول ملن وإرضائهن إمالتهن إىل والذريعة الديانة،
عليه هن وما املباركة، البالد هذه نساء أحوال من أرى ما أعجب «ما لهن: يقول أن
ما يعرفن وال والكتابة القراءة يجهلن نساءنا فإن الباهرة، والفضائل األخالق حسن من
زوجته مع الرجل فعيشة بعولتهن، عند يحظني ال ذلك أجل فمن وللعباد، هلل عليهن يجب
وتنشنئ عليهن تتعطفن ليتكن أال وكمد، ونكد ونغص ومقت ونقار خصام عيشة عندنا

الناس.» من والثناء هللا من الثواب بذلك فتكسبن وتهذيبهن، لرتبيتهن مدارس لهن
إىل فينظرن أنفسهن، بأفضلية االعتقاد عىل لهن الحامل الكالم من ذلك أشبه وما
من بالده نساء إلنقاذ هللا من رسول منزلة وينزلنه الشفيق، الرفيق نظر القائل ذلك
وهو محامدهن، الناس بني أذاع وطنه إىل رجع متى أنه ويعتقدن والجهل، الَعَمه ورطة
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خدعتكن أهون ما «أال نفسه: يف قائل — به واملقتدي هذا فعل الذي األصيل ذلك أي —
التحف من عندكن ما جميع إن هللا ايم خزائنكن، يف متنوعة كتب أضابري وجود مع عيلَّ
عن تؤخذ ال اإلنسان يف غريزية ملكة الدهاء فإن شيئًا، دهائي من ينفعكن ال واألسفار

الكتب.»
للصبوح، واحدة فتدعوه مكرًما، معزوًزا عندهن ويصبح باسمه، ينوهن وهكذا
بني فإن الكنيسة، أهل من أحد عىل الحديث هذا مثل ألقى إذا وكذلك للَغبُوق، وأخرى
من ذلك كان له اجتمعا وإذا مخاريقه، ينفذ أن هنا اإلنسان يعدم ال واملرأة القسيسني
أَنَْجَع كان بالدموع، عيناه وتغرغر ويزفر يتنهد هذا إطرائه خالل يف كان وإذا سعده،
وهذا وقتًا، وللبكاء وقتًا للضحك فإن يحنبش أو يقهقه أن ذلك بعد عليه ما ثم وأبلغ،

نقريًا. الفرنسيس عند يغني ال التدجيل
بالكرب يصفهم أن اإلنكليز عارش وقد عارشته من كل من سمعت وإني هذا؛
أن األول: أنواع؛ عىل الكرب أن تعلم أن ينبغي الدعوى هذه إثبات قبل ولكن والعجرفة،
إليه الناظر فيظن وجهه، طالقة لعدم ناظره عنه منفًرا اإلنسان سحنة ظاهر يكون
أنه علم وإن وقوله برأيه واالفتئات النصح قبول عدم والثاني: ملخاطبته، يتكلف ال أنه
ولكن الناس، مجالسة يف يرغب الجانب، لني املحيا طلق يكون أن والثالث: مصيب، غري
وفواضله، وفضائله محاسنه عليك يعدد يطفق وبينه بينك الحديث بساط يبسط ما أول
الفقراء عىل وأتصدق كذا، الشهر يف أنفق «إني قال: مثريًا كان فإذا ومناقبه، ومآثره
فلوس معي يكن لم وحيث شيئًا، فقري فسألني كذا، طريق يف مارٍّا باألمس وكنت بكذا،
وإن وذاك، هذا عىل أخلعه فإني ألبسه، مما يشء عندي يبىل ال وإني ديناًرا، له بذلت
وجودها يعز التي الطَُّرف وأقريهم أناًسا وأضيف كذا، آكل يوم وكل كذا، املتاع من عندي
فلم الكتب أما عام، كل يف إيلَّ يبعثونها الخارجية البالد يف عماًال يل فإن البالد، هذه يف

واملوانع.» الشواغل لكثرة للمطالعة فرصة أملك لست إذ بها أُْعَن
وآلت بي، حبٍّا أهلها وتركت هواي، يف هامت فالنة «إن قال: جميًال كان وإن
الرسل من إيلَّ وأرسلت كذا، التحف من إيلَّ أهدت فالن زوجة وإن تموت، أو لتصحبنني
أدري وال أجبها، ولم كذا تملك وهي أخطبها أن إىل دعتني فالن ابنة وإن كذا، والرسائل
سبب أنا فأكون الجنون، من عارض بها يلم أن من مشفق وإني الحال؟ بها ينتهى كيف
من إدناء ويزيدك بك وباش عليك مقبل بكذا والجزاف اإلفجاس هذا كل مع وهو ذلك.»

عليك. يلقيها التي الفوائد هذه من يشء يفوتك لكيال جنابه
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سنية، منقبة الشعر أن مثًال العلم أهل من وسمع أشعار، بعض قرأ قد كان ومن
يف أحد تزوج وإذا قصيدة، فيه نظم الجو يف طائًرا رأى فإذا كان، نظم أي إىل تصدى
املعايل، أركان ودكت الكرم، بحر غاض «قد قال: أحد تويف وإذا تواريخ، فيه نظم بلدة
الفضل.» شمس وكسفت املجد، بدر وخسف الهدى، نجم وأفل الفضائل، رياض وذوت
ما جميع ويعدد األثري، الفلك إىل يصل حتى إلياس النبي عاجله يف يطلع يزال ال ثم

شاعر. إنه عنه يقال حتى إال ذلك وما ملرثيه، كفنًا منها وينتزع النجوم، من هنالك
مقام كل يف بها يتشدق رأيته مسألة أو حكاية أو نادرة حفظ إذا من ومنهم

هللا. شاء ما عنه يقال حتى ومصدر، مورد كل بني ويضغطها
فهمت.» قد فهمت «قد وقال: برأسه إليك أومأ غلطة، عىل أطلعته إذا ما ومنهم
يل بنيِّ «ولكن فتقول: غلًطا.» أكتب «ال فيقول: اآلتية؟» املرة تكتب «كيف له: فتقول
«حني فيقول: عليه» «أطلعني فتقول: صحيًحا.» يكون ما «أكتب فيقول: تجتنبه.» كيف

منه. تمل حتى وعناًدا تََصلًُّفا يكابرك يزال وال يُكتب.» أن ينبغي ما أعرف أكتب
معارفه، كثرة من يشكو أن يف يأخذ املكان به يستقر ما وأول يزورك، من ومنهم
مع واملوملني، الوالئم عىل ويتسخط ومراقصهم، والئمهم إىل يُدعى ما كثرة من ويتأفف
يقول وهو تحىص، ال وسائط استعمال بعد إال املعارف هؤالء معرفة عىل يحصل لم أنه
واملتأدبني، األدب من أنفع فإنهم اآلدبني؛ شأن وأعىل املآدب، هذه دولة هللا «أدام قلبه: يف
يضحكون فتارة عليهم، وأَْمخرق ورشابهم، طعامهم أطايب من وأنال إليهم أذهب وإني
ومنهم األمعاء.» ممتلئ البال خايل وكري إىل فأرجع يحبذونني، وتارة خزعبالتي، من
أن ويكلفه الناس، بحرضة نعله ويلبسه يجوربه، أن فيدعوه خادم، قفص له يكون من
موقور، حمار كأنه وراءه ويميش دخانه، وقصبة وعصاه وجبته ودواته دورقه يحمل

وحشم. خدم ذو السيد إن الناس: يقول حتى وذلك
سيدي يا تؤاخذني «ال فيقول: إليهما ويعتذر وسامعه لجليسه يتواضع من ومنهم
أن عىل الوقت يطاوعني ولم أحد، عن النحو آخذ لم فإني اللحن، من مني تسمع بما
ينتظر ذلك عند وهو واملمارسة.» بالدربة عرفت ما عرفت وإنما يجب، كما اللغة أتعلم
والبيان، بالعلم إليه املشار العلم وأنت يشء يف تلحن أن لك «حاشا يقول: أن سامعه من
البالغة، وَسْحبَاُن الفصاحة ُقسُّ فأنت كالمك، من أبلغ يشء مسمعي يطرق لم أني وأقسم
من بالدنا يف لنا ليت فيا الحكم، جوامع عنه وتؤخذ الكلم، نوابغ عنه تروى الذي وأنت
ببقائك ومتعنا وجودك، هللا فأدام بيننا، من العلم يضيع ال كي البدائع هذه عنك يأخذ

آمني.» السعيد،

114



إنكلرتة إىل مالطة من

أو لوًما أو دينًا ألحد عيلَّ أرى ال أن الخري جماعة يا شأني «إن يقول: من ومنهم
أغري أن حاولت طاملا وقد نوم، وال سنة تأخذني لم واحد درهم ألحد وعيلَّ بت ولو منة،
تقول أن الخري جماعة يرتقب ذلك مع وهو أقدر.» فلم الناس طباع من بطبع هذا طبعي
جميًعا الناس ليت فيا أعظمها! ما وخالئقك أكرمها! ما سجاياك هلل الطبع، هذا «نعم له:
يراك إذ بجوابه؛ عليك َضنَّ يشء، عن تسأله كتابًا إليه كتبت إذا من ومنهم بك.» يقتدون

له. أهل غري
قطع إىل ابتدر آخر، جليس مع أو معه، للحديث فاك فتحت قد رآك إذا من ومنهم
من ومنهم وخادمه، أهله عن أو نفسه، عن سخيفة حكاية يحكي بأن املفيد حديثك
وآخر الجدال، يف دونك أنه يعلم كان وإن لربهانك، يذعن وال الرصيح، الحق يف يماريك
بذلك فيوهمك قصدي.» هو وهذا رأيي، كان «كذا لك: يقول أن هو وبينه بينك الكالم

إليه. الكالم آخر يكون حتى وذلك الراشدين، من وأنه الزائغني، من كنت أنك
ملجرد ولكن ذكًرا، يكسبه وال فخًرا يورثه ال فيما ويعارضك يجادلك من ومنهم
لك: قال وعافية.» «بخري له: وقلت أنت؟» «كيف مثًال: سألك فإذا غالًطا، إياك إظهاره
والحمد وإني «كيف له: فتقول عليك.» أثرها أرى ال فإني العافية، ما تدري أراك «ما
هذا «ما فيقول: وجلويس؟» منامي ويهنئني وأرشب، آكل ما ويمرئني بصحتي متمل هلل
تراه يشء أو أحد عىل الٍو غري منتصبًا تميش أن هي وإنما املحققني، عند العافية معنى
ولو آخره، إىل خدك.» مصعًرا بأنفك شامًخا لخطواتك موازنًا شمالك، وال يمينك عن

منك. يقنع لم وتعريفها العافية حد عىل ليطلعاه والفريوزآبادي بجالينوس جئته
رئيس كان أبي «إن حاله: يجهل ملن قال وطنه عن يوًما غاب إذا من ومنهم
للتنزه بلدكم قدمت إنما وإني سمريه، وخايل األمري، وزير كان وعمي الديوان، يف املنشئني
للمدح نفسه يف مجاًال يجد لم إذا من املفجسني هؤالء ومن ذلك. أشبه وما والتفرج.»
ضمريه إىل يضاف يشء كل أن واعتقد ببلدته، أو بداره، أو عمه، أو جده، أو بأبيه، افتخر
إصبعي جرحت «قد يقول: املفتخرين هؤالء من واحًدا مرة سمعت وقد الناس، يعجب
يستفزه من ومنهم الحارضين.» جميع وعجب أعجب قاٍن أحمر دم منها فخرج باألمس،
ورجليه يديه ويلثم قرية، شيخ أو بلدة أمري فيقصد وطنه يغادر أن إىل والضنك العرس
مقره عن وسألته هذه والحالة رأيته فإذا مقاًما، يجد ريثما أياًما يُْؤِويه أن إليه ويترضع
به. كلًفا يطلقه أن يريد وال عنده، وأمسكه بداره النزول إىل دعاه فالنًا األمري بأن أجابك
بتجشئه أو منها، تزلزل املكان أن فتظن الشديدة، بمخطته يروعك من ومنهم
وزفر، شاربيه وفتل وزمجر شَخر الضحى يف حييته إذا من ومنهم صد، له يسمع الذي
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حرفته يزكي من ذلك عىل وقس والسمر، اللقاء فيه ينبغي ال سحر الوقت أن وأوهمك
النوع من هو اإلنكليز كرب أن فاعلم ذلك، تقرر فإذا له، نهاية ال ما إىل بصنعته ويفتخر
لك تبني أحًدا منهم خاَشبَْت متى ولكن الوجه، وُكلوح األنفة فيهم تنظر أنك وهو األول،
إذا مثلك أنه أوهمك لرية، ١٠٠٠٠٠٠ العام يف دخله كان فمن فيَّاش، وال فخور ال أنه
ما له: قلت فإذا مثًال كتاب ألفا عنده يكون ومن ونصب، املعيشة يف هم ذا مثيل كنت
لك: قال لو أنه مع هذا» يل ينبغي كان وما رشائها، يف أرسفت «لعيل لك: قال كتبك! أكثر

الصادقني. من لكان ضعفيها» رشاء عىل قادر «إني
عىل تدل بكلمة ينبس لن — شعرائنا كقول — جماًال البدر يحكي منهم كان ومن
لم يشء عن سألته فإذا والفنون، بالعلوم مضطلًعا يكن ومن بحسنه، امرأة فتن أنه
عن سألته وإذا املجهول، واستخراج املشاكل حل إليه ينسب وال الرتوي، بعد إال يجبك
ولم ألفه، فيما استعجل «لعله قال: العلماء، به يرىض ال ما ويؤلف العلم يدعي شخص
به يسرت عذًرا له يجد أن عن يعيا فال الزلل.» املستعجل مع يكون وقد مراجعته، تمكنه

عيبه.
لك تبني فقد كان، أيٍّا يسأله من يجيب أن يستنكف لم املراتب أعىل يف يكن ومن
وسم وإن وقلوبهم، ألسنتهم يف منها أكثر وجوههم يف هي إنما اإلنكليز علية كربياء أن
النفس بعزة االتصاف عنهم أنفي ال أني إال محله، يف ليس مطلًقا بالعجرفة إياهم الناس
فأما الخالئق، جميع لدى املحمودة الخالئق من وهو لغريهم، تذل أن عن وترفيعها
والحركات الكالم يف التأدب عدم إليه مضاًفا أيًضا العبوس إبداء فهو منهم السفلة كرب

جرٍّا. وهلم وامُلنَْقَلب واللقاء الضحك وسوء الخطاب يف ونربهم

الكذب أنواع (53-13)

تعلم أن ينبغي ولكن الصدق، عنهم اشتهر كذلك الكرب اإلنكليز عن اشتهر وكما هذا؛
املرشقية؛ البالد أهل به اتصف الذي وهو مائع، نيئ أحدها: أنواع؛ عىل الكذب أن أيًضا
حاجة بقضاء يعدك أو يخلف، ثم الفالنية الساعة يف بالحضور اإلنسان يعدك كأن وذلك
عىل الساق كتاب مؤلف إن ويقول: إستانبول إىل يسافر أن أو يقضيها، ال أن قلبه ويف
تكون أن أو به، كتابه عنون بما له جزاء ساقاه فانكرست عاجلتني بني ضغط قد الساق
عليك أطريت «قد لك: يقول أن أو له، لومك من تملًصا وصوله فينكر كتابًا له أرسلت قد
األمر وجدت إليه رست فإذا منزله.» إىل ويدعوك السالم يبلغك فهو فالن، عند البارحة

116



إنكلرتة إىل مالطة من

وغري املغرب، إىل يسافر ثم املرشق.» إىل غًدا أسافر أن نويت «قد يقول: أن أو بالعكس،
نفًعا. يجدي ال مما ذلك

مثًال فيكتبون اإلفرنج، تجار تستعمله ما وهو جامد، ناضج مطبوخ كذب والثاني:
عن أحدثت جديدة آالت باخرتاع صنعت وأنها األشياء، أنفس من أنها بضائعهم عىل
الصني، من وسداه الهند من الثوب هذا لُْحَمة وأن والكيمياء، الهندسة علم يف تبحر طول
ال الشعار فهذا ذلك، ونحو َمْوَلِوي أو وزيري أو أمريي أو ملكي أو سلطاني أنه أو
التمدن، من عندهم املراد هو بل إليهم، به منفعة لجر به ترتدى أن من اإلنكليز تأنف
ترويًجا هم يصنعونه الذي اليشء ذلك إليه نسبوا يشء يف منهم أمهر جيًال أن علموا وإذا
أو محبني بني واإلفساد والنميمة التغرير وهو محرق، حريف متبل كذب والثالث: له،

املرشقيني. بعض خصوصيات من يكون أن يكاد أيًضا وهذا وحسًدا، لؤًما خليلني

الغني إىل نظرتهم (54-13)

واألعصار، األمصار جميع يف الناس قلوب إليه يجتذب أن شأنه يكن وإن الغني إن ثم
«لقد بعضهم: قول ذلك وعىل كان، حيثما وجالًال هيبة املرء يورث باللباس التجمل وأن
قال كما أو أقدر.» فلم الفقري، إىل بها أنظر التي بالعني الغني إىل أنظر أن يف اجتهدت
اإلنكليز عند الغني أن إال مكان.» كل يف الحرية مرادف الغنى «إن سميث: كولد الفاضل
إىل دعواه يرفع أن له يمكن عندهم فالغني يشء، لكل واالستحقاق الجدارة عىل شعار
أيًضا وله يمكنه، ال والفقري ادعاء، أو حقيقة الزناء لعلة امرأته ويطلق املشورة، مجلس
األقاليم، نواب من املؤلف املشورة مجلس أعضاء ومن البلد، ضابط يكون بأن جدارة
عرشة أو ألف أو مائة قائد فيكون الربية، العساكر يف الديوان من وظيفة يشرتي وأن
الرشف. وذوي بالعظماء يجتمع وهناك — الكلوب أي — املنتديات يف يدخل وأن آالف،
خطب عزبًا كان فإن منازلهم، إىل يدعوه أن يتلبثوا لم الحالة تلك عىل رأوه فإذا
فاستقطر إحداهن، من ولده زوج متزوًجا كان أو أخواتهم، أو بناتهم إحدى إليهم
إىل يتوسل أن وله — غبطة من لها ويا — نسبه َدنِّ يف الرشيف دمهم ديناره بأنبيق
كان ولو رشفه من رشيف جالء وعل له فيستنزل والطرف، بالهدايا امللك صاحب نجي
معيبًا كان إن تربئته يف الرشيعة فقهاء أمهر يستعمل أن عىل استطاعة وله يهوديٍّا،
نوًرا، والظالم ظالًما النور له فيصريون مدعيًا، كان إن حقه استخالص أو عليه، ومدعى
أحذق يستخدم وأن بمناقبه، وينوهون بذكره فيشيدون الحوادث كتاب يستخدم وأن
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القاصية البلدان جميع من ورشابه طعامه يحرض وأن العزيزة، صحته لحفظ األطباء
املنافع من ذلك غري إىل املكاتب، أحسن يف أوالده يضع وأن لذهنه، وتصفية بدنه يف إنماء
من نفسه يحسبن فال البالد هذه يف غنى له ليس ومن بالدنا، يف الغني يحوزها ال التي

الناس.
فإذا فتى، للناس يبدو يزال ال الغني السعيد بأن مكان كل يف العادة جرت وقد هذا؛
ولعل َعبْطة، مات فقد حرستاه «وا وقالوا: عليه، أسفوا مثًال سنة خمسني ابن وهو مات
أنه ولو فعله، استحسنوا سافر، أو السن ذاك يف تزوج لو وكذا ه.» سمَّ قد حساده بعض
مشتى، املصيف جعل ثم طويلة، مدة مصيف يف ويشتو مشتى، يف يصيف كان لحمقه
انقلب قد الزمان فإن رشيًدا، زال ما السعيد هذا رأي «إن للناس: لقال مصيًفا واملشتى
قالوا: كهل وهو مات إذا فإنه الشقي، الفقري بخالف به، يليق يشء فكل حال.» والحال
به. والسامع الناظر الستهزاء نفسه عرَّض تزوج أو سافر وإذا يموت.» أن ملثله بد «ال

العلم منافع (55-13)

يف عندهم برع من فإن اإلطالق؛ عىل العلم منافع ينفي ال هنا الغنى منافع يف قلته وما
بعلمه، ويستفيد خموله من يرفعه من يرى أن يعدم فال النسب وضيع كان وإن علم
هو وإنما قصائد، بنظم أو والرصف النحو قواعد بمعرفة يكون ال عندهم العلم أن غري
والهندسة والفلسفة التاريخ ومعرفة أدبهما، ومعرفة والالتينية، اليونانية اللغتني مطالعة
فقد مفيًدا شيئًا اخرتع ومن الرزق، مفتاح عىل قبض فقد ذلك ل حصَّ فمن والرياضيات،
بصنعه؛ يستبد أن وإما وافر، بُجْعل األغنياء من ألحد يبيعه أن إما وذلك به؛ استغنى
به يحرزون منهم كثري بل واالبتكار، االستنباط مورد دائًما أوروبا يف العلم كان فلذلك

الرشف. لقب

والنبالء الكرباء مرياث (56-13)

أعطى شاء فإن البكر، لالبن إال وأمالكهم جالءهم يورثوا ال أن والنبالء الكرباء عادة ومن
كان وإذا بكفايتهم، يقوموا أن األهلون يلتزم الحالة هذه ففي حرمهم، شاء وإن إخوته،
من وظائف وإلخوته البالد أهل أو أصحابه له اشرتى أبيه، أموال فبذر مرسًفا البكر
إبقاء هو غريه دون البكر توريث يف والحكمة الخارجية، البالد إىل تبعثهم أو الدولة،
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والوراثة، اللقب حق له بقي بنت االبن تقدم وإذا البيت، ناموس وصون العيلة، يف الجالء
بني قسم متنقلة، أشياء أو مثًال مضاربة حصص كان إذا فأما عقاًرا، الرتاث كان إذا هذا

اإلخوة.

ويذم الكرباء من يحمد ما (57-13)

ومن التجارة، يف يتداخلون ال أنهم هنا السامية املراتب ذوي ومن الكرباء من يحمد ومما
غري منهم يعرف يكن ولم العلية، هؤالء من جماعة عىل أحد دخل إذا أنه عاداتهم منكر
هذا منهم كل شأن يف له ويقول صاحبه، بهم يعرفه لم ما عليه، إال يسلم لم فقط، واحد
يلتفت ال املجلس يف تعرفه من فإن تنكريًا، يصري أن يلبث ال التعريف هذا أن إال فالن،
أحًدا منهم يعرف يكن ولم قوم عىل دخل إذا فأما آخر، محل يف الغد يف رأيته إذا إليك
يضع كانت أيٍّا جماعة عىل يدخل من فإن الفرنسيس، عادة بخالف مطلًقا، يحيي فال

يعرفهم. يكن لم وإن خرج إذا وكذلك لهم، احرتاًما برنيطته ينزع أو رأسه عىل يده
بأبيه يَُعرِّفه لم فإن عليه، وتردد مثًال، العائلة أفراد بأحد اإلنكليز عند تعرف ومن
فعله. عىل يحمد وال تركه عىل يالم فال داخًال، رآهم إذا عليهم يسلم فال وإخوته وأمه

الغني أن تقدم وقد هذا؛ عليه، يسلما لم وأمها أباها ولقي جارية أحد استخدم وإذا
الصعبة األمور من الطالق فإن املشورة، مجلس إىل دعواه برفع امرأته يطلق أن له يمكن
إال لرية، أربعمائة عن تنقص ال وافرة بمصاريف إال هذه مثل دعوى رفع يمكن وال هنا،
املشورة مجلس فإن مصاريف، دون من للعامة الطالق أبيح الكتاب هذا تحرير بعد أنه

. األَسدُّ الرأي وهو للرعية، أصلح ذلك رأى
تكفي حجرتها يف أجنبي رجل مع زوجته الزوج رؤية إن نقول: أن هنا وبقي
عدول»، شهود وأربعة املكحلة يف امليل «رؤية دون من الزناء إلثبات األحوال أكثر يف
يف كان ملا الطالق فإن سديد، الوجه هذا دون من وهذا اإلسالمي، الرشع يقتضيه كما
رشع يف محظوًرا كان وحيث زوجته، عىل الزناء إثبات يف الرجل عىل ضيق مباًحا، الرشع
الرجل. مع خلوتها بمجرد عليها الزناء إثبات يف للرجل فيسمح الزناء، ألجل إال النصارى
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الزوجات بيع (58-13)

إمكان لعدم بيًعا نساءهم يبيعوا بأن العامة عند العادة جرت قد أنه هنا الغريب ومن
إىل االنتقال عليها عرض آخر، تحب زوجته بأن الرجل شعر إذا أنه وصورته طالقهن،
بصحة يؤذن ما منه وقبض شهود، بمحرض له وباعها أخذها تراضيا فإذا محبوبها،

تبعتها. من ذلك بعد وتخلص البيع،
نصه: ما العالم أخبار ويف

بحرضة الثمن وقبض ونصف، شلينات بخمسة لرجل حانة يف زوجته باع رجل
واستقال فعل، ما عىل زوجها ندم الغد كان وملا املشرتي، بها وذهب شهود،
سنة يف امرأة تزوج داي توماس «أن فيه أيًضا وذكر يَُقْل. فلم البيع يف
روبرتصن، اسمه سكوتالند من برجل وعلقت فرتكته عرشتها، فأساء ،١٨٤٩
له وباعها حانة، يف يوم ذات فاجتمعا منه، يشرتيها أن عىل زوجها ففاوض
أيًضا وفيه جميًعا.» تقاسموه الجن من «بنت» بنصف شهود بحرضة الزوج
بشلينني روستنسن لفيليب ميدلطون ماري زوجته باع ميدلطون توماس «أن

حيني. داما ما الدائم االفرتاق عىل وتراضيا الجعة، من وربع

سكت كما عنها مسكوت أنه إال الدولة، أحكام يف مباحة غري تكن وإن العادة وهذه
وكثريًا مباح، غري لكنه األحكام ألرباب معلوم هنا الزناء فإن للمومسات، الزناء إباحة عن
البيع. أو بالطالق منه أكثر به األزواج من التخلص فإن البيع، هذا مقام السم يقوم ما

الزواج يف عاداتهم من (59-13)

أكرب كان أو السن يف لها مساويًا كان من إال تتزوج ال البنت أن الزواج يف عادتهم ومن
لم سنة األربعني بلغت متى املرأة أن يخفى ال إذ شطط؛ ذلك ويف ثالث، أو بسنتني منها
النساء إن نعم منتاًقا، كانت إذا سيما وال الرجل يف يبقى ما والنشاط القوة من فيها يبق
يف عرشون سنها كمن تبدو سنة ثالثني سنها يكون من فإن الهرم، فيهن يعجل ال هنا
عىل تثريب ال بالدنا ويف أيًضا، الرجال جهة يف أيًضا تراعى الصفة هذه أن غري بالدنا،
وذلك عظيم، لسبب إال ا جدٍّ هنا يندر وهذا عرشين، بنت يتزوج أن الخمسني بلغ من
كانت إذ وغناه؛ رشفه يف لتشاركه فيه فرتغب وأغنى، املرأة من أرشف الرجل يكون كأن

120



إنكلرتة إىل مالطة من

مصلحة ذلك يف روعي إذا سيما وال املناقب جميع من أفضل اإلنكليز عند الصفتان هاتان
أن لعلمها قحًال شيًخا الزوج يكون أن من أيًضا مانع فال الحالة هذه ويف األوالد، تربية

املرياث. عىل فتستويل بربودته تذهب أن تلبث ال حرارتها
لها غرم رشعي، موجب لغري الزواج عن يعدل أن له بدا ثم امرأة أحد خطب وإذا
عىل ابنته يجرب أن ولألب النصارى، من يتزوجوا أن اليهود عىل حرج وال عظيًما، مبلًغا
من عليها له ليس وبعده سنة، ٢١ عندهم وهو الرشد، حد تبلغ لم إذا شاء، بمن الزواج
وتتزوج أبيها حجر تحت من البنت تهرب ما كثريًا ولكن والنصيحة، باملعروف إال إمرة
يبَق لم رشدها بلوغ بعد حجره من خرجت وإذا املرياث، من حرمها وإن شاءت من

بها. يعمل ال السن ذلك بلوغ قبل املويص ووصية ردها، عىل استطاعة لوالديها
وما عرشة، اثنتي عند وللبنت سنة، عرشة أربع بلوغه عند الزواج يعقد أن وللذكر
وإذا بها، يلتزم ال ذلك وبعد بنفقته، يقوم أن الوالد فعىل الرشد سن دون الولد دام
جميع انتقل املرأة تزوجت ومتى مرياثه، من يحرمه أن فألبيه السن هذا قبل الولد تزوج

دينها. وفاء عىل هو ويجرب اسمه، عىل تستدين أن لها ولكن بعلها، حوز إىل ملكها
أوالد، عدة منها وله زوجة لرجل كان وقد زوجته، أخت يتزوج أن للرجل يحل وال
أوالدها، لرتبي موتها؛ بعد أختها يتزوج أن زوجها عىل أقسمت املوت حرضها فلما
سبب عن بذلك أخربني من فسألت بينهما، فرق الحكم ديون يف ذلك ُعلم فلما فتزوجها،
فقد التوراة، يف ورد تحريمه كان «إن وقلت: مصلحة، عىل مبني غري ألنه الحظر؛ هذا
وتمسكتم تلك، عن أرضبتم سبب فألي النصارى استحلتها كثرية أمور تحريم فيها ورد
جهازين إحراز إىل واحد رجل يتوصل ال أن هو ذلك يف «املصلحة فقال: فقط؟» بهذه
«إن فقال: مرياث.» وال جهاز غري من يتزوجون الفقراء «ولكن فقلت: واحد.» بيت من

الكرباء.» مصلحة فيه ملحوظ هنا الرشع
مست وإذا اآلحاد، يف متوالية مرات ثالث الكنيسة يف الخطبة تشهر أن بد وال
لريات. خمس الغالب يف وهي النفقة، ضعفي الرجل غرم إعالنها بدون الزواج إىل الحاجة
اإلنكليز من كثري كان فلذلك فقط؛ شاهدين عىل يتوقف الزواج فإن سكوتالند يف أما
إقامة يعني بأن يهم املشورة مجلس إن ويقال: يرجعوا، ثم ليتزوجوا هناك إىل يذهبون
حي زوجها امرأة تزوج ومن استعمالها، من تقليًال الزواج قبل هناك يوًما وعرشين أحد
من سنٍّا أصغر تكن وإن غريها من أكثر احرتام اإلنكليز عند املتزوجة وللمرأة ونكل، َغِرَم
وأجلست تلك، قبل املتزوجة مشت األكل موضع إىل مجلس من خرجن فإذا املتزوجة، غري
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ومن اليرسى، يدها بنرص يف الزواج خاتم تلبس أن للمتزوجة بد وال موضع، أحسن يف
بعول. خمسة لها كان وإن متزوجة تحسب لم خاتم لها يكن لم

يضع حني للمرأة يقول أن الرجل القسيس ن يَُلقِّ الزواج عقد عند أنه الغريب ومن
قوله: يف للباء معنى وال أخدمك» وبجسمي أتزوجك الخاتم «بهذا إصبعها: يف الخاتم
بهذا العامة من أحد يفهمها ال «أخدمك» ولفظة للزواج، آلة ليس الخاتم ألن «بهذا»
املائدة عىل النساء وتقعد بيًضا، ثيابًا العروس تلبس العرس طعام تناول وعند املعنى،
الزواج، عقد بعد بعروسه الرجل يعتزل أن منهم األغنياء وعادة برانيطهن، وعليهن
«قمر عندهم املدة هذه وتسمى واألصحاب، واألهل الشغل عن خلوة يف شهًرا معها فيقيم
عنده ووضعت امرأة الرجل تزوج وإذا مثله، مثرية إال يتزوج امُلثْري يكاد وال العسل»،
مع مثًال عائش أنه علم لو وكذا غريه، من يكن وإن وتربيته الولد بتبني أُلِزم شهر بعد
إليها يؤدي أن عىل أجرب منه فولدت بكًرا افتض أنه عليه ثبت ومن ولًدا، وولدت مومسة
قًرسا االفتضاض أما سنني، تسع الولد يبلغ أن إىل األقل، يف ونصًفا شلينني أسبوع كل يف
ويف ، العيننْيِ ِبَسْمِل األول وليم عهد يف عليه يعاقب وكان والنفي، بالتغريب عليه فيعاقب

باملوت. الصكصونيني عهد

أوالدهم تربية من يحمد ما (60-13)

دام فإذا مالًحا، أوالدهم تأتي قبيحني كانا إذا اإلنكليز من الوالدين أن العجيب ومن
من لألوالد تربية أحسن أنهم والظاهر قبيح، من بعد فيهم يرى فال حقبة اإلسناع هذا
كانوا إذا بالفاتر أو أقوياء، كانوا إذا يوم كل يف البارد باملاء يغسلونهم فإنهم غريهم،
يشدونهم وإنما بالدنا، يف يفعل كما الحركة من يمتنعوا حتى يقمطونهم وال ضعفاء،
سنة تأتي فال اللبن، مع الخفيف األكل عىل يعودونهم سنة نصف وبعد فقط، بحزام
كما البكاء من يفحم أو ثيابه يف يُْحِدث طفل يكاد وال يشء، كل يلتقم وهو إال الطفل عىل
غريه رشابًا أو امِلْزر أطفالهن يسقني هنا األمهات رأيت ما كثريًا أني غري عندنا، يكون
الخصام وأماكن الزحام، يف بهم ويدخلن والدسم، الفاكهة أيًضا ويطعمنهم لينمينهم،
كرس وال لثغة دون من املتعارف بالكالم يكلمنهم أنهن تربيتهن من يحمد ومما واللكام،
بما ويخاطبنهم يعقلون، ال وهم حكايات لهم حكني ربما بل بالدنا، نساء تفعل كما

صغر. من الفهم عىل تعودهم كثرية أشياء نَّهم ويَُلقِّ يفهم، من به يخاطبن
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املراهقني، ذلك وبعكس أطفالنا، من وأزكن أذكى اإلنكليز أطفال أن يل ظهر والذي
إخوتهم تربيهم والباقون البكر، ولدها إال تربي ال الفالحني بالد يف األم فإن الحقيقة ويف
اثني ولدت امرأة أن واتفق ا، جدٍّ مناتيق اإلنكليز نساء فإن الجملة ويف فاألكرب، األكرب

فذوذ. وثمانية توءًما عرش
واحد، بطن يف أوالد أربعة تلد امرأة أن مرة غري «حدث األوقات: أبجدية يف قال
يف والثانية ،١٧٧٣ سنة أوسرتاليا يف إحداهما مرتني، إال يحدث فلم خمسة والدة فأما
فكان األوالد، والدة عىل رضيبة شبه جعل ١٧٨٣ سنة «ويف قال: «.١٨٠٠ سنة لندرة
األوالد لطف ويعجبني ا.ه. شلينني.» أداء العامة أحد وعىل لرية، ثالثني أداء الدوك عىل

الربد. أوان يف ظاهرة وسيقانهم قصرية ثيابهم تكون حني سيما وال هنا

الجنازة يف عاداتهم (61-13)

جنازته إخراج وعند دفنه، قبل البيت يف أسبوًعا امليت يبقوا أن الجنازة يف وعادتهم
ميت ولكل برانيطهم، فوق معقودة سوداء مناديل رءوسهم عىل يلبسون رجال يشيعها
وإذا شعًرا، يشعثون وال وجًها عليه يخمشون ال ولكن سعر، دفنة ولكل معلوم، حداد
عىل زيادة شلينات خمسة عليها أُدي واحدة ليلة املقربة عند محل يف الجنازة أبقيت
ويوسخه، ليلة وثري فراش عىل يرقد الحي إن ذلك: مني طلب ملن فقلت املعتاد، الرسم
بني «إن فقال: خمسة؟ تابوته يف طفل عىل تطلب فكيف واحد، شلني من أكثر يؤدي وال

فرًقا.» وامليت الحي
بأن جدير غري أنه إىل إشارة أسبوعني من أكثر جنازتهم يبقون فإنهم الكرباء أما
إىل يعيدوه أن من بد فال غريبًا منهم أحد مات إذا أنه الغريب ومن الدنيا، هذه يفارق
يدفن وال له؟! بالده نفع ما أو لبالده، امليت نفع ما شعري ليت فيا فيه، ليدفن وطنه
القتل من عندهم يقع ما لكثرة وذلك عليه، أجهز أو عالجه الذي الطبيب بشهادة إال ميت

بالسم.
وراءها يمشون فإنهم اإلنكليز؛ من للجنازات احرتاًما أكثر الفرنسيس أن والواقع
الشموع حولها يوقدون البيت يف تكون وحني الرءوس، حارسو خاشعون وهم كانت أيٍّا

حارًسا. لها ويجعلون ليًال
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العيادة يف عاداتهم (62-13)

الرعب قلوبهم يف ويلقوا كان، أيٍّا ألهله املريض داء يستعضلوا أن العيادة يف عادتهم ومن
يف سيما وال معضل داء فإنه فمات، أيام منذ الداء بهذا ُمِنَي فالنًا «إن مثًال: بقولهم
بعض فعاده مرض، وقد الرجل ذلك عن ُحكي ما أتذكر ما كثريًا فكنت األيام.» هذه
أبي علة كانت وهللا «إنها قال: الركبة» «وجع قال: تشتكي؟» «ما له: وقال أصحابه
يل كان وقد أصًال، يعودونه فال العدوى منه يخاف بما أحد أصيب وإذا منها.» فمات
زوجته كانت عادتي عىل «يل» الدكطر منزل إىل أذهب كنت فلما بالسعال، أصيب طفل
من يحمل السعال أن ببايل يخطر يكن لم حيث أوًال؛ ذلك فساءني مواجهتي، تتجنب
الدكطرية أن مع عيلَّ، هان ذلك عموم علمت فلما الجريان، صدور إىل وينقل به املبتىل

الورع. من غاية عىل كانت املذكورة
هللا، إىل أمرهم يفوضون وال املصيبة عند يجزعون اإلفرنج جميع أن والظاهر
إال أحد بموت يفجعون يكادون ال أنهم عىل بالجراءة واتصفوا بالعبادة تلبسوا وإن
بلفظ وكفى املسلمني، خصوصيات من هو إنما هللا لقضاء فاالستسالم ويتناسونه،
بعض يف ذلك يكون وإنما دوائية، وال أطباء يوجد ال القرى هذه ويف عليه، دليًال اإلسالم
يف أحدهم سكن فلو نفاية، إال هو إن منهم هناك يوجد ما إن حتى لها، املجاورة البلدان

رغيًفا. بعلمه نال ملا الجامعة املدن إحدى

املآدب يف عاداتهم (63-13)

الصدر، يف الدار صاحبة وتجلس املائدة، عىل الضيوف تجلس أن املآدب يف وعادتهم
الخادمة فتضعها للخادمة الصحفة وتناول رقيقة، اللحم رشائح لهم تقطع أن يف وتأخذ
الخبز أكل من واإلكثار شبعت، ملا الرشائح تلك من خمسحصص حصل ولو اآلكل، أمام
أخذت املائدة عىل جلسنا فلما أعيانهم، أحد عند مرة أَِدبْت وقد الهمجية، مظنة عندهم
أدري، ال وأنا فوقعت فيها، مخبأة الخبز كرسة وكانت حجري، عىل ووضعتها الفوطة
إذا للقيام تحركنا فلما بالدهم، يف تنكلزت أني ظنوا وهم غريها، أطلب أن واستحييت
فرمى بخيل باب طرق الذي السائل ذلك قصة حينئذ فتذكرت بنعيل، الصقة بالكرسة
مرة الباب طرق ثم وتأملها، فأخذها انتعلتها، التي هذه كرستي أخت خبز بكرسة له
هذا أعطيتموني «قد قال: تنرصف؟» ال فِلَم أعطيناك «قد الدار: صاحب له فقال أخرى،
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ثالثة أو الطعام من لونان املائدة عىل كان وإذا أستعمله.» كيف يل تقولوا ولم الدواء،
لون من تناولت فإذا تريد، أيهما الست خريتك ودجاج، البقر من شواء مثًال يكون كأن
شيئًا تعطيك أن يمكن وال كليهما، منهما تعطيك أن وندر الثاني، من شفعتك سقطت

أوًال. فيه رأيك استطلعت إذا إال — يشء من بالحري أو —
من بد ال بل قدحه، يف منها ويصب الخمر زجاجة إىل يده يمد أن للمدعو يمكن وال
ويحزنني واملرشوب، املأكول سائر وكذلك عليه، يعرضا أن الست أو السائد ينتظر أن
عليهم، يستكثره ثم اللحم، للضيوف يقطع املنزل صاحب رأيت ما كثريًا إني أقول: أن
معي املدعويني أرى وكنت القطع، تلك من امتألت فربما استكثره، ما صحفته يف فيضع
الطعام أرباع ثالثة فيبقى الصبي، يكفي يكاد ال بما ويتبلغون تكلًفا، األكل يتكلفون
ترى فلهذا أسبوًعا، كذلك أكله من يأنفون فال املطبوخ اللحم عندهم برد وإذا هو، كما
التي املرأة سألت وقد أكلهم، وكمية اآلكلني مقدار إىل بالنسبة كثريًا املائدة عىل امُلحرض
األكَّالني من أنا هل صدقتني، ما إال هللا «نشدتك لها: فقلت يوم ذات عندها نازًال كنت
الجماعة ورأيت مرة غري دعيت «قد قلت: املقتصدين.» من بل «ال قالت: املفرطني؟»
إنما هنا الدعوة «إن يل: فقالت مرتني.» أنا أكلت ما قدر جميعهم يأكلوا لم معي املدعويني
فأخذني الوليمة.» يحرضوا أن قبل بيوتهم يف يأكلون املدعويني فإن فقط، صورة هي
كلما عندنا املدعوين فإن لعادتنا، ذلك يف مخالفتهم يف أفكر وطفقت ذلك، من العجب
من لواحد قلت وإذا طعامه، أحبوا أنهم العتقاده بهم، الداعي رسور زاد األكل من أكثروا
عند هذا ذلك، أشبه وما الفضل، كثري هو إنه لك: قال الشاي، إىل دعاني فالنًا إن اإلنكليز

الناس. من الوسط
الرشاب بآنية الحارضين عىل يطوف الخادم فإن والزعماء العظماء عند فأما
فرغوا إذا حتى الخمر، من قليًال ثم أوًال، املزر رشبوا وربما يرشبون، نوع أي ويخريهم
تتداول وحينئذ املائدة، عىل الرجال وبقيت مقصورة، يف وانفردن النساء قامت األكل من
ساعتني أو ساعة الرجال قضت وربما محاشاة، بغري النقل عىل واملناقلة الرشاب كئوس
أحد ينهمك أن خوف النساء تقوم وإنما الطعام، عىل قبلها من وساعة والنقل، الرشب عىل
املسلوق السمك وضع من الحافلة املوائد يف بد وال يليق، ال بما فينطق الرشب يف الجلوس
البطاطس، املوائد هذه عىل رأيت وقد الفلفل، حسا عن عبارة فهي الشوربة فأما أوًال،
بهذا املراد ما أدِر فلم الرفيع، الكتان من فوط وتحتها مفضضة، صحاف يف بها يأتون
ذهبًا، طوقته وإن كلب والكلب كان، حيثما خسيس الخسيس فإن والتنطس االحتفال
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رشب وإذا متوازيني، والشوكة السكني وضع الزيادة، يرد ولم لديه مما اآلكل فرغ وإذا
الفنجان. يف امللعقة وضع الشاي

حرض: من وتسأل الصدر، يف وتجلس أيًضا الست تقوم الشاي أدوات صف وعند
السكر؟» مع «أترشبه فتقول: شئت.» إن «نعم، فيقول: شايًا؟» ترشب أن تريد «هل
فتقول: شئت.» إن «نعم، فيقول: الحليب؟» «ومع فتقول: شئت»، إن «نعم، فيقول:
فيقول: الفالوذة؟» هذه «وربع فتقول: شئت» «إن فيقول: الكعكة؟» هذه نصف «وتأكل

أشكرك» «إني قال: املركبات هذه بإحدى أكرمته وكلما شئت» «إن
أحد طربويش أدب أو أدبني وقد األرس، من رضب عندهم الدعوة فإن وبالجملة
معنا الشاي ترشب أن يف لك «هل فقال: معه، الشاي أرشب أن إىل كمربيج يف الوجوه
عىل أجد لم إليه، رست إذا حتى «نعم» قلت: أسابيع؟» ثالثة بعد ولكن الليايل إحدى يف
لجلبه كانت إنما املدة تلك توقيت أن أظن كنت أني مع منه، املعتاد الصنف غري املائدة
أخذ املائدة، محل إىل الخروج وأرادوا مجلس يف مجتمعني كانوا وإذا البالد، بعض من
بقيت وإذا زوجته، بذراع غريه وأخذ الكريس، عىل وأجلسها غريه زوجة بذراع الرجل

لخجلها. داعيًا ذلك كان زبون بغري واحدة
أعضادهن، وأنصاف وأكتافهن صدورهن عن يكشفن أن املوائد عىل النساء عادة ومن
الحيل من لهن بما يتزين أن العجائز عادة ومن فيهن، يُرى ما أحسن املواضع وهذه
الباهرة البنت فرتى زواجهن، قبل البنات عادة من ذلك وليس العارية، والشعر والجواهر
إال والسالسل، واألسورة والخواتم بالقالئد متبجحة وتلك عطًال، السعالة أمها بجنب
وأكفهن يأكلن أن عندهن األدب ومن بيشء، يتحلني ال والسهريات الوالئم غري يف أنهن
وشدة لاللتقام الفم فتح فإن خفيٍّا، مضًغا يأكلنه ما ويمضغن األبيض، بالجلد مسترتات

العيوب. أكرب من امللتقم َلْوك
قليالت أبدانهن وصحة قطرهن برودة إىل بالنسبة الريف نساء أن يل يظهر والذي
شيئًا إحداهن تأكل وقلما لندرة، نساء بخالف سمانًا ُعبًْال تراهن ذلك ومع ا، جدٍّ األكل
فإذا رشاب، بغري أحدهم تغدى وربما أكل، دون من ترشب أو معه، رشاب دون من
يملحونه وإنما ملح، بال طعامهم يطبخون اإلنكليز وعامة وحده، الرشاب رشب فرغ
أحدهم فإن والخردل، الفلفل سيما وال اإلكثار، منتهى األباريز من ويكثرون األكل، عند

منهما. كل من ملعقة صحفته يف ليضع
الحليب ويرشبون كالرتك، هذه يف فهم الطبيخ، قبل الحلواء يأكلون والفالحون
إىل بعضهم دعاني وقد ويأكله، السكر من بقليل الدقيق يخلط وبعضهم والفلفل، بامللح
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من فتعجب فأبيت عيلَّ، فعرض ورشاًدا، فجًال معها يأكل وكان القهوة، معه أرشب أن
نستغني مما للدفء كثرية أشياء إىل احتياجهم وشدة الفالحني هؤالء افتقار ومع ذلك.
وكلبس السنة، يف أشهر ثمانية مدة لالصطالء النار كإيقاد وكذلك بالدنا، يف عنه نحن
ممكنًا يعد لم حتى شديدة، ألفة الشاي رشب ألفوا فقد الصوف، من والشعار الجوارب
رطل، مليون ثالثني نحو يبلغ العام يف منه مرصوفهم إن فيقال: عنه، يستغنوا أن لهم
املايض العام يف منه جلب وقد مليونًا، وعرشين اثنني نحو يبلغ املمالك جميع ومرصوف

رطل. مليون وثمانون سبعة
الهند، من جلبوه فإنهم هوالند أهل من كان أوروبا يف النبات هذا ُعِرَف ما وأول
ست من منه الرطل يباع فكان الندرة، غاية يف أوًال استعماله وكان ،١٦١٠ سنة يف وذلك
فرخص منها، يجلبونه صاروا البالد تلك يف الهند جمعية استقرت ملا ثم عرش، إىل لريات
اإلنكليز ببالد ملحقة كانت حني أمرييكا يف عليه املكس ُب وَرضْ استعماله، وكثر سعره
تنبيته اإلفرنج حاول وقد والحرب، النزاع إىل األهلني هيجت التي األسباب بعض من كان
مرض بل نافع، غري الشاي رشب إن يقولون: األطباء وجميع لهم، يتهيأ فلم بالدهم يف
من اإلنكليز من العيلة صاحبة لعني أقر يشء وال اسرتخاء، عصبهم يف بمن بليًغا رضًرا
ويسمع تغيل املاء مغالة كانت إذا سيما وال املوقد بقرب أوالدها مع الشاي ترشب أن
بلفظة عنه يعربون الذي الهناء أوفر هو وهذا بلبلتها، من صاعد والبخار نشيش لها

«كمفورت».
الغريب، وبر الضيف ِقرى وهي «بالهسبيتاليتي» يفتخرون عموًما اإلنكليز إن ثم
املدن أهل دون الرُّْستاق أهل وخصوًصا الفرنسيس، من أكرم ذلك يف إنهم يقال: والحق
بكثرة منغصة مآدبهم أن إال الكرم، عن لهم شاغل الكسب بتحصيل همهم فإن الجامعة،

له. معنى ال الذي والتكلف التحشم
وزعمائهم، مشاهريهم ذكر عىل الرشاب يرشبوا أن الحافلة املآدب يف العادة جرت وقد
إنما أنا الظاهر فلتري: قال صحتهم، يرشبون بالحري أو صحتهم» «عىل يقولون كما أو

غرينا. صحة ألجل ال صحتنا ألجل الرشاب نرشب
يرشب ألن داعيًا يكون كالًما ويقولوا يرشبوا أن والرومانيني اليونانيني عادة وكانت
تذكاًرا األعياد يف يرشبون وكانوا فالن.» صحة عىل نرشب «إنا يقولوا: أن ال معهم غريهم
عادات من كثري تجديد يحبون الذين اإلنكليز عند العادة جرت هنا ومن الحظايا، إلحدى
الجدال يقع وقد «طوست»، لها: ويقال الخواتني، إحدى ذكر عىل يرشبوا أن الرومانيني

ال. أو بذلك جديرة الست تلك هل واملناقشة بينهم
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فإن امللك، يف حق له الذي العهد ويل ذكر عىل يرشبوا أن عندهم املهمة األمور ومن
يكرهون ممن وكان — كورك أسقف برون قال حزبه، من الشاربني كون عىل دليل ذلك
ويف امللك.» هذا ملجد رشبت التي الزجاجات تلك جميع أسد كنت لو «بُودِّي وليم: امللك
معصية امللوك ذكر عىل الرشب بأن فيه يعلن إرالند أهل إىل منشوًرا كتب ١٧٠٢ سنة
لذكري.» هذا «ارشبوا بقوله: املسيح ألمر مناقض ذلك ألن موتهم؛ بعد سيما وال كبرية
من أحد ذكر عىل الرشب عن فيه نهى كبريًا كتابًا ألف الربسبيتاريان برين وكذلك
غزى يوحنا مؤلف أن غري وفرنسا، إنكلرتة أهل من كثريون حذوه عىل وحذا املسيحيني،

ا.ه. العبث.» من كله «وذلك قال: مؤلف، عليه يعلو ال الباب هذا يف
ثيابه، من شيئًا الشارب طرح امرأة اسم عىل رشبوا إذا أنهم العادة وكانت قلت:
اسم عىل األمراء أحد رشب يوم ذات كان فلما فعله، يفعلوا أن الحارضين جميع فيلتزم
به. يقتدوا أن أصحابه فاضطرت نخًرا، رضًسا له يقلع أن الحالق من وطلب محبوبته،
أنا حرضت «قد قال: أنه فرنساوي رجل عن حكاية األخبار صحف بعض ويف
معه يكن لم فألنه أوًال: أما غدا، الصحاف لتلك يقال أن صح إن الغداء إىل ورفيقي
البطاطس وضعت ثم الضأن، لحم من وقدر البقر لحم من قطع علينا ترادف ثم شوربة،
فيها صحفة الجلوس من لكل كان التوابل، عن وعوًضا حالها وعىل طبعها عىل أمامنا
نفيس: يف وقلت اإلنكليز، بالد دخويل أول رأيتها التي الحال هذه عيلَّ فشق مسيل، سمن
رأيس، يف والخواطر األفكار جالت ثم اللحم، إال يعرفون ال َلْحميُّون القوم هؤالء إن أال
التي النفخة من غريهم فيها يشاركهم لم بخصال تفردهم سبب ما شعري ليت وقلت:
وُكلوح والتخاطب، الغناء يف أصواتهم وغالظة الرقص، يف دربتهم عدم ومن فيهم، تظهر
لحم هو إنما بقر، لحم هو «إنما الجواب: يف أقول كنت كله ذلك وعن الناعسة؟ سحنهم
طرق طاملا اسم وهو لك»، «بست باسم به نوهوا الطعام من لون إىل دعيت ثم ضأن»،
إذا إليه ونظرت عنه، الغطاء كشف فلما أعرفه أن إىل متشوًقا وكنت بالدنا، أهل مسامع
الذي هو إن لعمري متعجبًا، فرصخت بالبصل، ومتبل رقيقة، رشائح مرشح لحم هو
كانت الخواتني من واحدة سيما وال الجلوس تضاحكت هذا قلت فلما «بيفتك»، نسميه
يف ال التسمية يف تفننًا آكله» «بخت معناه: اللون هذا اسم إن قالت: ثم بلغتنا، تتكلم

ا.ه. املأكول.»
بالوالئم الناظر تذكر التي اإلنكليز والئم رؤية من بأعجب يشء «ما آخر: وقال
بأرسها وشاة املشوي، البقر لحم من ا جدٍّ جزيلة قطًعا ترى إذ أومريوس؛ ذكرها التي
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والظروف، واألقداح القناني من مآلنة طويلة مائدة عىل ضخاًما وحيتانًا طبق، عىل
حول كأنهم متحلمون، ساكتون رزان وهم السود، الثياب وعليهم الضيوف فتجلس
الكالم، يفتتح أن عليه الذي وهو ماسرت»، «طوست له: يقال رجل الزعيم ووراء جنازة
أشك وال طوست إىل عمدت إني الكرام «أيها جهري: بصوت قال الزعيم ناجاه إذا حتى
تحرك كما بأجمعهم ويقومون همدتهم، من الجلوس فتتحرك بقبوله.» تنعمون أنكم
وراء من ترائبهن عن كاشفات جواري ثالث برز رشبوا فإذا دعوته، ويجيبون بآلة شيئًا
محله.» يحل أن إىل ويعاد يدور الطوست يزال وال بالبيانو، العزف يف ويأخذن حجاب،

بالطبخ اإلنكليز جهل (64-13)

يطبخوا أن يعرفون ال كاإلنكليز والصنائع املعارف يف متقدًما جيًال أن العجيب ومن
سلًقا يسلقونها فإنما البقول أما حدته، عىل منها كالٍّ يطبخون وإنما بالبقول، اللحم
وسلطان الريحية. النباتات هذه من آخر وشيئًا والجزر، والكرنب اللفت عن عبارة وهي
كل عن بها الفالحون اجتزأ وربما بها، إال آدابها تتم ال إذ البطاطس؛ هو إنما املائدة
فتسد الفرن، يف ويطبخونها الخبز، رقاق بها يحشون وقد الخبز، عن حتى عداها ما
الشواء، منه إليهم يشء فأحب اللحم أما خبًزا، منها يتخذون إرالند وأهل يشء، كل مسد
لحًما يجد األرض يف كان حيثما املسافر ألن األسفار؛ أَِلَف ملن يصلح وجه من وهذا
وذاك، بهذا لهًجا يزال فال الطبيخ، من شتى ألوانًا أِلف وقد منا سافر من بخالف وناًرا،

قويل: ذلك وعىل عيشه فيتنغص

ب��ادُن وذل��ك َض��ْرٌب أن��ن��ي س��وى ف��رق��ا ِص��نْ��واِن وال��ف��ي��ل أن��ا ك��أن��ي
ل��ح��ائ��ُن ح��ي��ن ك��ل ل��س��ن��ي وإن��ي ألج��ل��ه ي��ح��ي��ن ن��ابً��ا ل��ه ف��إن

من يجهلون الذين والفنادق املطاعم وأصحاب املستوطنني عىل موجه اللوم أن إال
يقلوا أن يعرفون ال إنهم حتى املرشقية، البالد يف الناس أفقر يعرفه ما الطبخ أنواع
القطاني من ذلك غري وال الفول وال الحمص وال العدس يطبخون وال بالسمن، البيض
وال الزيت، من يتقزز وأكثرهم الحليب، عليه يصبون ثم سلًقا يسلقونه فإنهم الرز، إال
من نوًعا أيًضا منه ويتخذون بالشحم، مخلوًطا الدم يأكلون أنهم عىل طعمه، ما يدري

الفصيد.
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ال والغزال األرنب فإن وغريه، املنتن اللحم أكل من يعافون ال أنهم العجيب ومن
املورسين، موائد إىل مرة غري دعيت وقد يوًما، ثالثني بنحو خنقهما بعد إال يأكلونهما

قويل: ذلك وعىل األرنب، َجَخر فيها وشممت

َط��ْم��َرا يُ��ْط��م��ر ك��ان ك��م��ا ـ��ًح��ا ص��ح��ي��ـ ال��ُم��ْس��بَ��ِط��ر ب��األرن��ب وي��أت��ون
ث��غ��را يَ��ْف��َغ��ُر وه��و ب��أظ��ف��اره و وب��أس��ن��ان��ه ب��أذن��اب��ه
تَ��َع��رَّى وُدبْ��ر ش��ائ��ٌل ذَنَ��ٌب ل��ه ال��ض��ي��وف ك��ل وج��ه وف��ي
َح��ْزَرا ل��ي��س َج��َخ��ًرا ل��ه ش��م��م��ت إن��ي ت��ال��ل��ه ب��ال��ل��ه ووال��ل��ه

بقيت إذا إنها ويقولون: بأيام، خنقها بعد إال يطبخونها ال والطيور الفراخ وكذلك
يكفيه منها اآلكل أن ذلك عىل والدليل وطيبًا، مراءة لحمها يزيد خنقها بعد كثرية أياًما
إال يؤكل ال عندهم البقر لحم إن يقال: والحق طرية، وهي أكلت لو ما بخالف قليل،
والسمك، اللحم من املنتن بيع عىل حرج وال دمه، لكثرة وذلك يومني، أو بيوم ذبحه بعد
غريه عىل يستطيبونه الجبن من صنف وعندهم يشء، كل من والفاسد األثمار من والفج
تعد «ال فقال: منتنًا األرنب أكلهم قضية فضالئهم ألحد يوًما ذكرت وكنت مدوًدا، لكونه
تأكلون أنتم دمتم «ما فقلت: املسامع.» منها تشمئز قبيحة فإنها منتن؛ لفظة تذكر
تذكروا أن من كتحشمكم وهذا أذكره، أن عن بمنفك فلست منه تشمئزون وال املنتن،
مزيد ال بما عجائزهن يعظمن النحيفات نساءكم أن مع املرأة أرادف ضخم كتبكم يف
االسم من حييون فأنتم لخجلن، عندنا الفواجر فعلته لو مما واملرافد الحشايا من عليه

وزوجته. هو فضحك لغريب.» هذا إن الفعل، عىل ووقحون
أني لوال النمسا بالد يف العيش أطيب «ما املخدومات: النساء إحدى مرة يل وقالت
وإذا منتنًا، األرنب أكلهم تقول أن توقعت وقد هو؟ ما فقلت: طبخهم.» من شيئًا أكره

ذبحها.» بَُعيد الفراخ يطبخون «إنهم قالت: بها
فأرسلت الطعام، من واحد صنف عىل استمراري طول ملخدومة يوم ذات وشكوت
يل: قالت توجهت فلما الغداء، إىل تدعوك سيدتي إن يقول: القابل اليوم يف خادمها إيلَّ
املائدة هيئت فلما يعجبك.» ما اليوم لك فصنعت الطعام من تشكو باألمس سمعتك «إني
باهلل، فتعوذت الخياشيم، ذفره يمأل ذفر منتن به وإذا وذنبه، بآذانه أرنب عليها قدم

حياته.» يف منه أطول موته بعد الحيوان هذا عمر «إن الظريف: ذلك قال ما وقلت
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كمربيج يف الصور دار مرة دخلت فقد وصورته؛ األرنب يحبون اإلنكليز أن والظاهر
هيئة عىل إسبانيا ملكات من ملكة صورة عليه نظري وقع ما أول فكان «يل»، الدكطر مع
فجعلت وصياد، أرانب صورة جانبها وإىل لرية، آالف أربعة وثمنها عريانة االضطجاع

ذلك. إىل ويستدعيني األرانب، صورة إىل ينظر هو وجعل امللكة، صورة إىل أنظر
الطعام، من ثالثة أو لونني عىل واقتصارهم بالطبخ اإلنكليز جهل عدا ما إنه ثم
يخمرونه فإنهم الخبز أما خالًصا، والرشاب الطعام من شيئًا عندهم يجد ال اإلنسان فإن
والذرة والهرطمان والفول والرز بالبطاطس ويخلطونه املزر من يستخرجونه بنوع
وجبس والطني الصفر وبملح الشب، من حبة عرشين نحو يوجد رغيف كل ويف والشب،

آخرين. وبجزأين العظام، وسحيق باريس
فلما بالطبيب، فاستدعي فمرض، جبنًا أكل رجًال أن األخبار صحف بعض ويف
بيشء ُخِلَط األناتو وهذا باألناتو، ملونًا كان الجبن وأن مسموم، الرجل أن عرف حرض
والقمح بالهندباء فيخلطونها القهوة وأما بالسيلقون، ُخِلَط أيًضا وهذا القرمز من
الفوة، وجذر واللفت القهوة وعكر السكر وبُمَحرَّق والفول البطاطس ودقيق والهرطمان
والنشا والبطاطس القمح ودقيق والطني بالرمل فمخلوط السكر وأما آخرين، وبجزأين

«أكاري». لها يقال هامة جملتها من أخرى وبأجزاء
له يقال بصنف وملون هلياك، الدكطر وجده كذا ماء، ثلثاه أو فنصفه الحليب وأما
أخرى، أجزاء وبستة والرسنج وامللح الصفر وملح القيل من مركب الصنف وهذا أناتو،
والصمغ اللوز وعصري والنشا والدقيق والجبس الشاة مخ فيه ترى النظر وعند تدقيق
يف رخيًصا ثمنه يكون حني الصيف يف ينقعونه فإنهم البيض وأما آخرين، وجزأين
مسيًخا فيأتي الغريض بسعر ويبيعونه الشتاء يف يخرجونه ثم وماء، جريًا ميلء برميل
لكنه ناصًعا أبيض يكون أن منه املنقوع وعالمة باملعدة، مرض جريي طعم فيه ويتولد

امللمس. خشن
من جزءًا وعرشين بخمسة فمخلوط املزر وأما الدم، يف فينقعونه اللحم وأما
والزنجبيل الربقان ومحرق الطرطري وملح والفول والسكر والرب وامللح األفيون جملتها
الخمر وأما الرسطان، قرش ومحرق الكربيت وملح الحديد وملح والعسل واألفسنتني
ورشاب القمح وعصري والعرقي املاء جملتها من جزءًا عرش خمسة من بأكثر فمخلوطة
والرب وامللح بالزيت فمخلوط التبغ وأما والرصاص، السكر ومحرق برازيل وعود التفاح
جزءًا وعرشين وبستة والرمل، والنطرون والكرنب والبطاطس والراوند واملاء والسكر
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أن مع والخل، والصابون والزيت والخردل النشوق ذلك عىل وقس ولونه، لطعمه أخرى،
حكمهم الذين الناس فهؤالء املزر، من وقيل: الشجر، من نوع من يستقطر األخري هذا
يأكلون أنهم يف خالفوهم قد يعودون الرتاب وإىل ترابًا كونهم يف الناس سائر كحكم

املحتسب. عصا اإلله فحيا ويرشبونه، الرتاب
وقد التفاح، نبيذ أشهره من الفواكه جميع من نبيذًا يتخذوا أن لقنهم الطمع وهذا
تسقى كما الضيوف يسقونه فكانوا فيه، التنافس يف الخمر بمنزلة السابق يف عندهم كان

الصهباء.
— «العادة فإن ألفوه؛ ما القوم هؤالء يستطيب أن غرو ال إنه فأقول: أعود ثم
األبيض الرتاب من نوًعا يأكلون لويزانيا هنود أن أََوليس طبيعة» خامس — يقال كما
والزنج األبيض، اللزج الطني من نوًعا أيًضا يأكلون أرنوكوكو وهنود الخبز، بدل بامللح
يستخدمون فإنهم اإلنكليز من واألغنياء األمراء أما الخبز. عىل الثمر من نوًعا يستطيبون
الفاكهة طبخ مأكلهم من ويعجبني األلوان، من بأنواع ويتلذذون فرنساويني طباخني
ما بعض من وهو والشام، مرص ألهل معروف غري وذلك العجني، يف واليابسة الطرية
الطبيخ أسماء وأكثر وفقريهم، لغنيهم ا عامٍّ صار حتى الفرنساويني، من اإلنكليز تعلمته
إنما الشام يف الفاخرة األطعمة اشتهار أن وعندي الفرنساوية، اللغة من منقول عندهم
العجم من كثرية ألوان إليهم نقلت ثم الطعام، يف يتأنق كان فإنه معاوية، زمن يف عرف

عندهم. أسمائها بقاء من ذلك يظهر كما

وعباداتهم اإلنكليز صالة (65-13)

الصباح، يف ساعتني األحد يوم فيها الصالة تقام أن املتأصلة الكنيسة رسوم من إنه ثم
من ذلك خالل يف فتسمع نفر، ثالثة غري فيها يحرض لم وإن املساء، يف ونصًفا وساعة
فيهم، ويخطب القسيس يقوم ذلك وبعد بالصرب، يذهب ما واالبتهاالت األدعية تكرير
قسييس ألن القسيس؛ من خوًفا أو جريتهم، من حياء الكنيسة إىل يذهبون الفالحني وأكثر
وقد تناعسوا، أو نعسوا الصالة قامت ومتى الرعية، عىل نافذة سطوة لهم الكنيسة هذه
فغضب نائمني، الناس فرأى التفت الوعظ يف مرة رشع ملا الخطباء هؤالء أحد أن بلغني
ثم بها.» فستحسون تسمعوها لم إن إنكم هللا، لكلمة أنتم السامعون «بئس وقال: لذلك

انتبهوا. حتى النائمني بعض بها ورضب أمامه، من التوراة رفع
يتحرج من ومنهم يطبخ، ال أكثرهم إن حتى عمل، أدنى يعملون ال األحد يوم ويف
ما فأول عجوز، بيت يف أنزل أن مرة أردت وقد رسالة، كتب من أو فيه، شعره حلق من
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للزيارة منًعا البخل ذلك أصل أن وعندي األحد، يوم الطبخ عدم كان به عيلَّ اشرتطت
واالجتماع.

هذا حرمة «لوال للرشطي: فقال األحد، يوم فثَِقَف بقرة، رسق أنه رجل عن ويحكى
هو الرومانية الكاثوليكية البالد جميع يف األحد ويوم يدك.» من التملص أعياني ملا اليوم
أكثر سكوتالند يف وهو والكآبة، االنقباض يوم فهو البالد هذه يف أما والتزاور، الحظ يوم

وكآبة. قبًضا
البيت رب فيقعد صلوات، وكتاب وإنجيل توراة بيت كل يف يكون أن من بد وال
من والرتتيل القراءة يف كله النهار ويقضون منها، القراءة عىل أوالده بعض ويحمل
املائدة عىل يجلس عيلة صاحب يكاد وال الكنيسة، يف الصالة سماع ويف وغريه، الزبور
عقب وكذلك — ما دعاء يتلو أوالده بعض يجعل أو أوًال يصيل أن دون من للطعام
سائر يف يستعملها التي غري وظروًفا آنية اليوم هذا يف يستعمل أن أمكنه ومن — الطعام

لليوم. والتوقري االحرتام من ذلك ُعدَّ األيام،
فإن ملصلحة، أو تعبد عن إما الدينية، الفروض مراعاة عموًما اإلنكليز عىل والغالب
كان أو بيته، يف دينية كتب عنده ليس أو الصالة، يحرض ال أنه منه علم إذا مثًال الطبيب
الوجاهة، ذوي عند اعتباره َقلَّ يجادلهم، كونه عن فضًال الكنيسة، ألهل االحرتام قليل
واإلنجيل التوراة من بكالم يستشهدون اإلنكليز من املؤلفني وجل حرفته، من نفعه وقل
املعاني كتاب يف والبيان البالغة أساليب معظم بنى «بلري» إن حتى الكتاب لبيع ترويًجا

التوراة. من عبارات عىل
الدين قليل منهم كان من فإن الفرنسيس، يف يوجد أن قلَّ والتدليس الرئاء وهذا
بها يستشهد ال بالتوراة اعتقاد ذي غري كان إذا منهم واملؤلف أصًال، الكنيسة عن انقطع

حرفتهما. لكساد باعثًا ذلك يكون وال يشء، يف
الناس يعظون فقد أولئك، من وتصلبًا تحمًسا أشد فهم املتفرعة الكنيسة أهل أما
املدن يف يفعلون وكذلك دينية، ورسائل كتبًا البيوت يف ويوزعون والحقول، الطرق يف
من فيكون األوباش، عليهم تجتمع لئال عالنية الوعظ من الرشطة منعتهم وربما الغناء،

النزاع. يوجب ما اجتماعهم
وال ثلج وال برد ذلك عن يعوقهم وال األحد، يوم يف مرات ثالث كنائسهم إىل ويذهبون
القسيسني وجميع القريبة، الكنائس يقصدون منفردة أماكن يف منهم والقاطنون مطر،
ومساء، صباًحا ديارهم يف الصالة حضور وضيوفهم خدمتهم يكلفون اإلنكليز بالد يف
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قامت القسيس غاب وإن دعاء، أو صالة تالوة من بد ال وبعده الطعام تناول وقبل
مقامه. ذلك يف امرأته

وكنائسهم اإلنكليز كهنة (66-13)

يف ودخله بوري، كنرت مطران أحدهما: مطرانني؛ من مؤلفة املتأصلة الكنيسة أن واعلم
والثاني: واملنزلة، الرتبة يف امللك صاحب ثاني وهو لرية، ألف وعرشون خمسة العام
منهم كل وظيفة أسقًفا وعرشين خمسة ومن ألًفا، عرش خمسة ودخله يورك، مطران
لرية، ألف له رتب بخدمته، القيام عن أحدهم عجز ومتى فصاعًدا، لرية آالف أربعة من
املبلغ، نصف له عني قرصه يف انزوى وملا لرية، ألف عرش ستة برهام ألسقف كان وقد
رئيس أي «األرشيديكن» ثم «الدين»، ثم «جانسيلر»، األوىل: متعددة؛ مراتب ذلك وتحت
ثم «الفيكار»، ثم األصغر»، والقانوني األكرب «القانوني ثم «الربيبندري»، ثم الشمامسة،
بلغت الربوتستانط كنائس وعدة ،١٢٣٢٧ بلغت تعريف آخر بموجب وعدتهم «الركطر»

.«١١٧٤٢» ١٨١٨ سنة يف
١٨٥٤ سنة ويف امللك، عىل حتى نافذة كلمة لألكلريوس كان السابع القرن ويف
وملساعدتها لرية، ٣٠١٥٤٠ واحدة سنة يف وحدها إنكلرتة كنائس لنفقة جمع ما بلغ
وظائفهم من ألفان منهم استعفى ١٦٠٤ سنة ويف ،٤٦٦٣١١ الجملة فتكون ،١٦٤٧٧١

عقيدة. وثالثني تسع عىل املشتمل الصلوات كتاب عىل أسماءهم يمضوا أن كراهية
أيًضا، اليهود ومن بل الكنائس، سائر من العرش تأخذ أن يف حق الكنيسة ولهذه
تسمح وال نفًعا، ذلك يُْجِد فلم لها العرش أداء من املتفرعة الكنيسة أهل تظلم وطاملا
مثًال زواج إىل املتفرعني من أحد اضطر وإذا أجراس، بوضع لغريها أو املتفرعة للكنيسة
له يقيض أن املتأصلة قسيس من وطلب الدينية الفرائض من ذلك غري أو معمودية أو
حال وكان مات رجًال أن بلغني وقد مطلوبه، إىل يجبه لم غائبًا قسيسه كون حالة ذلك
بينهما ذلك وطال يدفنه، أيهما عىل الكنيستني قسيسا فتنازع عقيدته يف مذبذبًا حياته

امليت. أَْرَوَح حتى
فإن الدولة، دواوين بعض من ديوان هي املتأصلة الكنيسة إن يقال: أن ويمكن
يف الديوان رشطي وليس البلد، ضابط كلمة من وفاعلية نفوذًا أبلغ القرية ركطر كلمة
عىل فهو الجلوس، يف له يأذن فال الفالحني أحد زاره وإذا أتباعه، بعض من إال قريته
له فرتى لرية، ألف دخله بلغ وربما البلد، شيخ أو القرية دهقان له: يقال بأن جدير هذا
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من رشيطة برنيطته وعىل يسوقها، وخادم فاخرة، وعاجلة خدمة، وعنده الديار أحسن
الرضوري القوت إىل املحتاجني املساكني وعظ املنرب صعد إذا ثم األمراء، كخدمة ذهب

شهواتها. وتجنب الدنيا يف بالزهد
أن يتأتى فلهذا وافر، بمرصوف إال األساقفة أحد ديوان يف دعوى إقامة يمكن وال
األسقف ديوان من حكم له صدر إذا إال والسفاح املتعة عيشة امرأة مع الرجل يعيش
يشء تغيري تروم ال أنها يف الدولة مثل هي الكنيسة وهذه نادر، وذلك نفقة دون من
فصول وبعض الزبور كتاب يف يتلون قسيسيها فإن وأحكامها، وتراتيبها رسومها من
الصلوات كتاب ألن وذلك منها؛ اآلن أيديهم يف ملا مخالفة وهي واإلنجيل التوراة من
أدرج ما أن وجدوا ترجمتها يف رشعوا فلما التوراة، ترجمة قبل عندهم استعماله جرى
يسوع اسم تجد التأليف يف رشعوا يوم ومن خلله، عىل فأبقوه لألصل مخالًفا كان فيه
كتاب من واحد موضع يف إال «جيسس» وهو وكالمهم كتبهم جميع يف واحد نسق عىل
من نسخة طبعوا وكلما مجرور، الالتينية يف فكأنه «جيسو» فيه فإنه املذكور، الصلوات

املوضع. ذلك يف السني حذفوا الكتاب هذا
يكن لم وإن للمتأصلة، كنيسة الفالحني بالد يف قرية كل يف يكون أن من بد وال
برج لها يكون أن من أيًضا بد وال وامللبوس، املأكول من يكون ما أهم لبيع دكان فيها
أو ستة، له يكون ما ومنها أجراس، أربعة له يكون ما فمنها األجراس، لوضع يلزقها
يجاريهم من ليس بأنه يدعون وهم بعد، عىل سيما وال مطرب، بها ورضبهم عرش، اثنا
صنعة فنون من تعد أن تكاد إنها حتى اإلتقان، غاية أتقنوها فإنهم الصنعة هذه يف

اإليقاع.
املسكوب مدينة قلعة وهي «كرميالن»، أو «كرملني» جرس الدنيا يف جرس وأكرب
من كثري تربع سبكه يف رشع وملا لرية، ٦٦٥٦٥ جوهره وقيمة رطًال، ٤٤٣٧٧٢ زنته
املدينة يف إيفان صانت كنيسة جرس يليه ثم معه، فخلطا والذهب بالفضة الناس
قرص وجرس ،١٨٦٠٧ رومية كنيسة جرس وزنة رطًال، ١٢٧٨٣٦ زنته املذكورة،
بلندرة باول صان كنيسة جرس وزنة أكسفورد، جرس ونحوه ،١٧٠٠٠ فلورانس
زنته املذكورة باملدينة املشورة مجلس برج يف جرس وضع السنة هذه ويف ،١١٤٧٤

.٣٦٠٠٠
السماء إىل يذهب فاإلنكليزي والنحل، املذاهب بالد هي اإلنكليز بالد «إن فلتري: قال
عىل ويخدمه هللا يعبد أن منهم واحد لكل ممكنًا يكن وإن ولكن شاء، طريق أي من
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واملراتب الوظائف ونوال للتمول الوسيلة هو الدولة دين أن إال استحسنه، الذي الوجه
الكنيسة مذهب عىل يكن لم ما وإرالند إنكلرتة يف وظيفة ينال أن ألحد يمكن فال السامية،
أكلريوس إن ثم حزبها، من والنباهة الوجاهة ذوي جل جعل الحظر وهذا األسقفية،
العرش أخذ يف وخصوًصا كثرية، سنن يف الكاثوليكية بالكنيسة اقتدوا قد الكنيسة هذه
استطاع، لو بابا إال هو إن القرية ركطر ألن عليهم؛ التآمر إىل النهم ويف الرعية، من
يرتبون كونهم هو ذلك أسباب وأخص فرنسا، قسييس من وعفة حشمة أكثر أنهم إال
كان ذلك كتب حني لعله قلت: الكبرية.» املدن فساد عن بعيدين وكمربيج أكسفورد يف
واملحامد. الفضائل يف قدوة اآلن فإنهم العرص، هذا يف نراهم ما غري عىل فرنسا إكلريوس
البغايا من فيهما اآلن املدينتني هاتني فإن الفساد»؛ عن «بعيدين قوله: يوجه وكذا
اإلنكليز قسييس كون هو ذلك أسباب أخص إن قال: ولو معهم، وغريهم أهلهما يكفي ما
من أحدهم بلغ إذا إال الكنيسة رتب إىل ينتدبون «وال قال: أوىل، لكان الزواج لهم يباح
أربًعا العمر من بالًغا يكون أن القسيس حد قلت: نهم.» فيه له يكون ال ما العمر
دون من األسقفية درجة إىل يرقى ذلك بعد وعلمه فضله عرف ومتى سنة، وعرشين

سن. تعيني

برستول إىل التوجه (67-13)

برستول إىل التوجه عىل عزم «يل» الدكطر فإن الشامتون، وليكمد الوادُّون، فليفرح وهنا
القارئني إىل نعيته أن بعد ليس ولكن شهرين، مدة الكنائسية وظائفه فيها ليقيض
لندرة، إىل املشئومة القرية تلك من ففصلت به، ألحق أن عيلَّ وجب ثم ومن والسامعني؛
عدة يف الرَّتَل وقف خاللها يف ساعات، خمس نحو يف فبلغتها املذكورة، املدينة إىل ومنها
طبيًخا يل تطبخ بأن وأوصاها وحايل، بقدومي املحل صاحبة أخرب قد وكان مواقف،
طعاًما يل أحرضت املساء كان فلما اللحم، قليل البقول كثري يكون أن أي فرنساويٍّا؛
استحييت حتى االحتفال، غاية بي احتفلت لكنها عادتهم، عىل ملح دون من مطبوًخا

امللح. لها أذكر أن من
قابلت ملا ثم أَنْساِنيه، والعواجل والديار األسواق برؤية فرحي فإن ذلك، عن وفضًال
ألم «كيف قال: ملح، بغري كان إنه له: فقلت الطعام، عن سألني الغد يف «يل» الدكطر
تعافه.» ما فيه تضع أن خشيت فإنها أنت؟ تملحه لْم فِلَم املائدة؟ عىل ملًحا معك تحرض
خريًا وكان بدموعي، وأملحه بأنفايس، أطبخه لكنت نيئًا اللحم يل أحرضت «لو فقلت:
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امللح من تريده ما قدر الثانية املرة لها بني بأس «ال قال: املنغصة.» هذه عادتكم من
أرأيت دأبنا، «هذا فقالت: مملوح، غري الطعام طبخها عىل املنزل صاحبة ملت ثم تفعل.»
كان أنه مع أكله ملا لرية خمسني زوجي أعطيت أنك لو البارحة؟ أكلته الذي املخلل ذلك

بالخل.» ا خسٍّ
الثياب وسخ وهو لها طفل دخل إذ املائدة؛ عىل معهم جالًسا يوم ذات كنت وبينما
هذا غسلته «قد فقالت: هكذا؟» وسًخا الولد تغادرين «لم زوجها: لها فقال والطلعة،
أشعر فما الكالم يف ا لجَّ ثم نظيًفا.» ثيابه من شيئًا يدع ال أن طبعه ولكن الصباح،
تجري فأقبلت قدامها، من فهرب زوجها، لترضب باملكنسة وجاءت قامت، والست إال
بالعرقي الرجل فتداركها الغضب، شدة من عليها غيش تلحقه لم فلما هارب، وهو وراءه
قسيس. نصف بمنزلة زوجها وكان الصالح أهل من كانت أنها مع أفاقت، حتى وبغريه

برستول مدينة وصف (68-13)

الطرقات ضيقة وهي رونق، وال لها بهجة ال القديمة املدن من هي برستول إن ثم
محال وال متنزهات، وال مقاعد وال فسيحة ساحات وال رحيبة مماٍش لها وليس قذرتها،
وجود فيها وقلَّ ألًفا، وخمسون مائة أهلها وعدد واحد، ملهى سوى الحظ أو للقهوة
زاوية شبه صفحها فإن ليشء، تصلح فال القديمة فأما حسنة، الجديدة وبيوتها غريب،
عنه تنبو خالء فرق من والبيت البيت بني وتجد سطوحها، تسنم منه يبدو منفرجة،
بواخر فيه صغري نهر ولها الوجه، استدارة يف الفرنسيس نساء يشبهن ونساؤها العني،
البواخر تسافر ومنه مرتني، اليوم يف واملد الجزر يأتيه أميال سبعة نحو مسافته وغريها
هذا وعند مرصوفه، لكثرة يتم ولم حديد من عليه جرس بناء يف رشع وقد والس، إىل
كانوا حائط آثارهم من بقي وقد بريتانيا، افتتحوا ملا للرومانيني محلة كانت الجرس
امليالد، قبل ٣٨٠ سنة يف برستول بناء «كان األوقات: أبجدية مؤلف قال به، يتََرتَّسون
الربيتانيني.» مدينة أي بريتو» «كاير القديم يف واسمها املحصنة املدن من تعد وكانت

انتهى.
نحو حرض الغد ويف فيه، ونزل القايض قدم أن املحل ذلك يف نزويل بعد واتفق
من أبواق يف ينفخان اثنان ووقف الباب، لدى واصطفوا البلد رشطة من رجًال أربعني
أحمر لباًسا أيًضا لبس قد القايض وكان أحمر، بلباس مرتديًا ضابط جاء ثم فضة،
البسان رجالن عليها وقف نفيسة، عاجلة يف فدخال أبيض، عارية شعر رأسه وعىل
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سيًفا حامل رجل معهما دخل ثم األمراء، خدام عادة هي كما بالذهب مزركشة كسوة
دار إىل ذهيوا ثم السيف، لحمل العام يف لرية ثالثمائة وله تاج، صورة كعبه يف طويًال
رءوسها فضة من عصيٍّا يحملون الرشطة من ثمانية العاجلة شمال عن وكان الحكومة
به يحتفلون سنة كل ويف بالفضة، أعاليها غشيت قد مزاريق يحمالن واثنان كاملباخر،
السنة يف مرات أربع إليها يأتي وإنما البلدة، يف يستقر ال القايض فإن االحتفال، هذا
غري فصل يف أناس عنه ينوب غيابه مدة ويف معدودات، أيام يف الخطرية الدعاوى لفصل

املهم.
وهم — الجمع عالمة والسني — بالكويكرس املعروفة للطائفة كنيسة برستول ويف
اإلنجيل يقرءون وال بالقربان، وال باملعمودية يعتقدون ال أنهم إال النصارى من صنف
للنصارى، كما قسيسون وال معلومة شعائر لهم وليس معينة، صلوات وال كنائسهم يف
محاريب وال فرش فيها ال بيوت عن عبارة ومعابدهم فيهم، املتقدمون هم أتقياؤهم وإنما
إال ُمْرِضيًا يكون ال هلل التدين إن ويقولون: منابر، وال صور وال كتب وال مذابح وال
نفسه املسيح إن ويقولون: لغو، عندهم والفرائض والتكليفات الرسوم فجميع بالروح،
يوحى أن إىل ساكتني ويبقون الكنائس، لرؤساء العشور تأدية يجب ال وإنه كويكًرا، كان
قعد فرغ فإذا واقف، وهو دقائق، بضع يف إليه أوحي ما فيلقي زعمهم، يف منهم أحد إىل

واسرتاح.
يف النساء جلست نفًسا، وعرشين مائة نحو فيه فاجتمع معبدهم إىل مرة ذهبت وقد
من متقابلة دكك عىل األيرس عىل الرجال وجلست َزرابي، عليها دكك عىل األيمن الجانب
وجلس عالية، دكة عىل عجائز وثالث رجال أربعة املحل صدر يف وجلس زرابي، دون
من رجل قام ثم وربًعا، ساعة صامتني كذلك وبقوا رجال، وثالثة عجائز خمس دونهم
نحو وجيًزا كالًما الناس عىل وألقى الوحي إىل أقرب كانوا الذين العليا الدكة أصحاب
سيأتي وأنه إليه، منجذبًا العبد عقل يكون بأن هو املوىل رضوان أن معناه دقائق، خمس
بعمله منوط إنسان كل جزاء وأن والهداية، باإلرشاد بعًضا الناس بعض فيها يعني أيام

القدس. روح اسم وال املسيح اسم كالمه يف يذكر ولم ذلك، أشبه وما
الحارضين جميع فقام الثانية، الدكة أصحاب من عجوز قامت ساعة ربع نحو وبعد
تصيل وأخذت املعبد، يف ُمَقْلنًسا ظل من عىل حرج ال فإنه رءوسهم، عن الرجال وحرست
القدس روح تذكر ولم املسيح اسم فذكرت دقائق، خمس نحو مختلج مرتعش بصوت

انفضوا. ثم
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دون من أعناقهم عىل مثنية ُجبَبهم يلبسون رجالهم أن هو الطائفة هذه وشعار
وخصوًصا وجوههن تغم حتى قدام من طويلة برانيط يلبسن النساء وأن أطواق،
يجتنبون أنهم مذهبهم ومن واحد، لون من وثيابهن الحرير، من غالبًا وهي العجائز،
يرون وال القايض، مجلس يف َوَلْو ما بيمني يحلفوا ال وأن والسكر، واللهو الحظ مواضع
الحرب ابتداء عند الروس قيرص إىل منهم ذهبوا الذين بالسفراء وحسبك خريًا الحرب يف
الزمن يف كانوا وقد بعًضا، بعضهم يساعد وأن النفقات، يف االقتصاد شأنهم ومن دليًال،
إذا منها خصائص بعض ولهم آمنون، اآلن ولكنهم والطرد، لالضطهاد عرضة القديم
أحدهم حرض وإذا اللغة، عرف بخالف املفرد بلفظ خاطبوه كان أيٍّا شخص مع تكلموا
برنيطته ينزع وال عارية، شعر وضع دون من االعتيادية بكسوته حرض امللك مجلس
يف يتنافسون وال صاحب، يا بلفظة واحد كل ويخاطبون آخر، عنه ينزعها وإنما بيده،
يف النساء أن وعندهم ميت، عىل يحدون وال أحد عىل بها يجودون وال والنعوت، األلقاب
نفس، آالف عرشة من أكثر برستول يف الطائفة هذه وعدد كالرجال، واملناقب الفضائل

فقري. بينهم يوجد يكاد وال
املسمى املوضع أعظمها لندرة يف كثرية معابد الكويكر لطائفة فلتري: الفيلسوف قال
امرأة، وثالثمائة رجل أربعمائة نحو فيه فاجتمع مضيفي مع مرة زرته «منيومنت»،
سكوت، والجميع كبرية، برانيط الرجال رءوس وعىل وجوههن، ساترات النساء وكانت
أحدهم قام ساعة ربع نحو صمت وبعد إيلَّ، للنظر طرفه أحد يرفع ولم بينهم، فجزت
منخريه، من وبعضها فيه من بعضها زفرات بعض أبدى أن بعد ثم رأسه، عن وحرس
غريه أحد وال هو فال اإلنجيل، من أنها زعم مضطربة مشوشة جمًال الحارضين عىل ألقى
حكمائكم بال «ما مضيفي: فسألت الجماعة انرصفت ذلك من فرغ وملا شيئًا، منها فهم
هل ندري ال ألنا فيه؛ نرخص أن إىل مضطرون «إنا فقال: الهذيان؟» بهذا يرضون
ذلك إىل فنصغي الحماقة أو الروح من بوحي قيامه يكون للخطبة يقوم الذي الشخص
إىل يوحى أن يتفق وقد الكالم، يف للنساء أيًضا نرخص بل مرتابون، صابرون ونحن
فيكم «أليس فقلت: هللا.» بيت يف ولغط ضجيج يقع ثم فمن واحد، وقت يف ثالثة أو اثنني
كتاب من تال ثم أحسن.» حال يف بدونهم أنفسنا لنجد وإنا «ال قال: قسيسون؟» إذن
إخراًجا اآلحاد أيام يف القدس روح لقبول أحًدا نعني أن يرَض لم تعاىل هللا أن معناه ما
لنا، قسيسني ال الناس سائر دون نحن أنا عىل هلل «الحمد قال: ثم منه، املؤمنني لسائر

يغذوه.» لبن عندنا كان إذا مرضع عند ولدنا نرتك ولم
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ثالثة فيها ظهر عندما وذلك ،١٦٤٢ سنة إنكلرتة يف كان مذهبهم «وانتشار قال:
رجل ذاك إذ فقال تعاىل، هلل تعبًدا األهلني بني الحرب نار فيها أرضمت أربعة أو مذاهب
فأخذ للحرير، نساج رجل ابن وكان «ليسسرت»، لها يقال كورة من فوكس جورج اسمه
معتوًها كان لكنه السرية، حميد أميٍّا وكان سنة، وعرشين خمس ابن وهو الناس يعظ
الحرب عىل مقبًحا أخرى إىل قرية من ويطوف قدمه، إىل رأسه من جلًدا يلبس فكان
ملا أنه إال منه، يخاف ما لقي كان ملا وحدهم العسكر ذم أنه ولو الكنيسة، أهل وعىل
دربي قايض يدي بني وأحرض عليه قبض أن يلبث لم الدين، رؤساء إىل موجًها ذمه كان
وقال: خده، عىل بلكمة الجند أحد فبادره رأسه، عىل الجلد وقلنسوته الزي ذلك عىل وهو
له فأدار الرأس؟» حارس القايض يدي بني تحرض أن لك ينبغي أنه تعلم ألم لك، «قبًحا

باهلل. حبٍّا أخرى لكمة يلكمه أن عليه والتمس الثاني، خده فوكس
بالباطل هللا اسم أتخذ لن «إني فقال: يسأله أن قبل يمينًا القايض تقاضاه ثم
عىل هللا يحمد وهو فسار دربي؛ يف املجانني دار إىل أرسله القايضحتى ذلك فغاظ أبًدا.»
هذه من يزيدوه أن إليهم يترضع فوكس فكان جهًدا، بجلده املأمورون يَأُْل فلم ذلك،
وينذرهم يعظهم حينئذ فأخذ منه، عجبوا ولكنهم طلبته، ردوا فما نفسه لصالح النعم
أخرج ملا ثم منهم، كثريون وصدقه لقوله، وارتاحوا إليه أصغوا ثم أوًال، منه فتضاحكوا
وهو بمذهبه تمذهبوا ممن رجًال عرش اثنا ومعه البالد يف يطوف جعل السجن من
موضع إىل يوًما أُخذ فلما مرة، بعد مرة للجلد أيًضا نفسه فعرض الكنيسة، أهل يذم
نفًسا خمسني مذهبه إىل منهم فهدى الحماسة، بغاية خطابًا الحارضين عىل ألقى النكال
الذي القسيس بدله وجعلوا الورطة، تلك من أنقذوه حتى محاماته إىل الباقني واستمال

معاقبته. يف تسبب
أن فأمر اليمني، وأبوا الحرب فأنكروا كرومول، جند من بعًضا أيًضا استمال ثم
عليه فقبض القتال، عىل تَُحضُّ ال الناس من فرقة أن يريد يكن لم إذ عليهم؛ يقبض
يف ثباتًا فزادوا الدخالء، عدد يف يزيد أن االضطهاد شأن أن إال منهم، السجون وملئت
— هو ذكر عما فضًال — الشيعة هذه يف زاد والذي أيًضا، السجان لهم وآمن معتقدهم،
يرجف فأخذ البرش، عادة يخالف بما التكلم من يمكنه ا رسٍّ له بأن يعتقد كان فوكس أن
بالوحي دربة له صار أن يلبث فلم الصعداء، ويتنفس نفسه ويكظم ويَتَأَوَّى، ويرتعش
لتالميذه، أفادها منحة أول هذه وكانت به، إال الكالم عىل يقدر يعد لم حتى عظيمة،
جهد عليهم الوحي هبوط عند واالرتعاش السحنة تغيري يف إمامهم محاكاة يف فأرسعوا

مرتعشني. أي «كويكرس» سموا ثم ومن املستطيع،
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بحرضة جهًرا القضاة ألحد فوكس قال أن مرة واتفق نبذوهم، فإنهم العامة أما
األطهار.» اضطهادك عىل رسيًعا يعاقبك هللا فإن صاح، يا لنفسك «احذر كبري: جمع
أودى فالج يومني بعد فاعرتاه يوم، كل يف يسكر وكان بالرشاب مولًعا القايض هذا وكان
أن الناس قلوب فخلج الكويكرس، بعض بحبس حكًما يميض بأن ذاك إذ يهم وكان به،
املوت هذا فصار الرشب، عىل إدمانه عن ال الطاهر الرجل اضطهاده من سببًا كان موته
وألف موعظة ألف من أكثر الرجل مذهب إىل الناس من كثري اجتذاب يف سببًا الفجائي
فعرض إليه، يستميلهم أن يف رغب يوم كل يف يتزايد عددهم كرومول رأى فلما ليَّة،
نستطع لم الذي الوحيد الدين هو الدين هذا إن «لعمرى يوًما: فقال فأبوه، املال عليهم
الدين ألجل ليس الثاني، كرلوس عهد يف لالضطهاد عرضة صاروا ثم باملال.» نغلبه أن
من والمتناعهم «بأنت»، القضاة ولخطابهم لألكلريوس العرش أداء عن المتناعهم ولكن

الرشع. يوجبها التي اليمني
للملك وقدم باركيل، روبرت اسمه سكوتالند أهل من رجل قام ١٦٧٥ سنة ويف
شيئًا فيها يرتكب لم إذ الباب؛ هذا يف كتب ما أحسن من وهي الكويكرس، عن معذرة
«إنك آخرها: يف وكتب السديد، والنصح الحق الكالم أودعها وإنما واإلطراء، التمجيد من
وشعرت فيها، ملكت التي البالد من طردت فإنك والبؤس، والنعيم واملر، الحلو ذقت قد
قلبك كان فإن والناس، هللا عند مقت الظلم أن تعلم أن لك ينبغي فكان الظلم، بثقل
يكون إثمك فإن بؤسك، يف يَنَْسَك لم الذي هللا ونيس والخريات، املحن تلك بعد يلني ال
صوت إىل اصَغ بل ديوانك، أهل به يطريك ما إىل اإلصغاء من فإياك أشد، وهالكك أعظم،
روبرت رعيتك وأحد األمني صاحبك من التمليق. وال اإلطراء شأنه من ليس الذي الضمري

باركيل.»
فقد الذكر، خامل رجل من صدرت كونها مع الرسالة هذه أن ذلك من وأعجب
النبيه، بن وليم ظهر األثناء هذه ويف عنهم، االضطهاد كف حتى امللك، قلب يف نجعت
ألن أهلية إنكلرتة يف املذهب ألهل «وليس قال: أن إىل أمرييكا يف الكويكرس مذهب وبث
مما اليمني من المتناعهم العمومية املناصب يتولوا أن وال املشورة، مجلس أهل من يكونوا
إنما األوالد غنى كان وحيث التجارة، من هو إنما املال كسبهم فجل األمرين، يف منه بد ال
ويستحيون والقفازين، واألزرار الرشف كسب إىل مطمح لهم كان والديهم كد من هو
السمت أهل عداد يف ليكونوا الربوتستانط مذهب فيذهبون كويكرس لهم يقال أن من

إلخ.» … والطراز
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إله بوجود يعتقدون املوحدون، ومعناها لليونيتاريني، كنيسة أيًضا برستول ويف
التعظيم، قبيل من هللا ابن له: قيل إنما وأنه بًرشا، كان إنما املسيح عيىس وأن فقط، واحد

وثروة. وجاهة أصحاب البلد يف وهم داود، ابن لسليمان أيًضا قيل كما
ظهر وأنه أحد، واحد هللا أن اعتقادهم سويدنربغ، شيعة تسمى زمرة أيًضا وفيها
الذي هو الالهوت وأن االبن، بقولهم املراد هو املسيح جسم وأن املسيح، ناسوت يف
ومظهر القدس وروح االبن عندهم هو املسيح فإن وبالجملة الخالق، األب إنه فيه: يقال

تقريبًا. سنة ستني منذ ظهر جرماني رجل املذهب هذا ومنشئ الالهوت،
الظاهر، غري بمعنى التوراة يف وردت لفظة كل يَُؤوِّلون أنهم شططهم ومن
وقد بالحماية، والجبل باملنعة، مرص وخيل واملعرفة، بالعلم مثًال سورية لفظة فيَُؤوِّلون
كالمه ومن سنني، بضع يف يختمه القارئ يكاد ال ضخًما مؤلًفا ذلك يف سويدنربغ ألف
عىل يشء كل يفهمون سذًجا األولون املسيحيون وكان كثرية، استعماالت للكلمة كان ملا
قال: أن إىل خلفهم من كذلك به فاعتقد أقانيم، ثالثة فجعلوه الالهوت، فرقوا ظاهره،

آلهة. بثالثة يعتقد وهو السماء يدخل أحد ما ألنه
عليها يقع مرآة، أعالها يف كوة لها مظلمة عالية مقصورة فيه مرقب برستول ويف
فيها الناظر فريى مجوف، سطح لها مائدة عىل به املدينة ضواحي فرتتسم الشمس نور
يف رأى رجًال إن وقيل: بينهم، أنه له فيخل واملاشية، والنساء والرجال والشجر النهر
خصاًما خاصمها داره إىل رجع فلما فعرفها، يقبلها وهو رجًال تمايش زوجته املائدة هذه

الفراق. أوجب
وجه عىل اليد إمرار وهي باملزمرة، مولعة فيه نزلت الذي املحل صاحبة وكانت
منه فاشتقوا مزمر، اسمه نمساوي رجل إىل نسبة وهي اإلدراك، عن يغيب حتى إنسان
األجسام بعض يف أن يعتقدون أنهم وذلك اليد؛ بإمرار عالجه أي مزمره يقال: فعًال،
املذكورة الست من سمعت وقد املؤثر، ينويه ما مقتىض عىل غريها يف تؤثر خاصية
األنفة مبعث رأسها من ملس ثم نفسها، َخثََرت حتى له خادمة مزمر األطباء بعض أن
مبعث ملس ثم وجًها.» هللا خلق أحسن أنا بل «ال فقالت: دميمة» «أنت لها: وقال واملدافعة،
الغضب مبعث ملس ثم إياه.» وأعطوه الدرهم هذا خذوا مسكني «بالباب فقالت: الكرم،
عىل استطاعته يف وارتاب حالتها، إىل يرجعها أن فأراد شعرها، وتشعث تهيج فجعلت
شخص يف أثرت إذا ألنك وذلك مضطربة؛ هائجة كذلك الجارية وبقيت يقدر، فلم ذلك

عليه. مستطيع بأنك يقينًا اعتقاًدا تعتقد أن لزمك رده وشئت حالته عن وأحلته

142



إنكلرتة إىل مالطة من

األول تأثري قوة من يخرجها أن فحاول آخر، بطبيب استدعوا عجزه له تبني فلما
فباتت إضعاًفا، األول أثر منها أضعف وإنما بالكلية، ذلك له يتم فلم اإلمرار بواسطة
املؤثر الشخص أمر إذا إنه ويقال: شفيت، ثم بها ما خف أصبحت وملا الحالة، تلك عىل
رض فيه ما ليفعل إنه حتى تلبث، دون قضاها حاجة بقضاء أو قتله، إنسان بقتل فيه

هي. كما وينعتها قبل من رآها يكن لم وأماكن أشخاص عىل يدل وإنه نفسه،
فأجلستها رضس، وجع عن وجهها يف ورم أصابها املذكورة الست جارية أن واتفق
عليها، تنفخ سيدتها فأخذت جوارحها، ويبست سبات، غشيها حتى ومزمرتها كريس عىل
صدرها إىل يديها لوت ثم أمامي أجلستها أخرى ومرة باملرة، شفتها حتى بها زالت وما
املحل ذلك من تميش أن فأمرتها عينيها، غمضت أن لبثت فما وجهها، عىل يديها أمرت ثم
يشء، رأسها يصدم أن خيفة بها ممسكة وسيدتها مغمضتان، وعيناها فمشت غرفة، إىل
فقالت: األريكة؟» عىل أم الكريس عىل القعود، تريدين «أين املخدومة: قالت وصلت فلما
به، فالن يشتغل يشء أي عن فسألتها فجلست، ذلك» «لك لها: فقالت الكريس.» عىل «بل
وربع» عرشة «الحادية قالت: اآلن؟» الساعة «كم قالت: ساعته.» إىل ناظر «هو فقالت:
دقائق خمس «بل فقالت: «أخطأت» وقالت: دماغها من آخر موضع إىل إصبعها فنقلت
لها خادمة عن سألتها ثم فضحكت، بالضحك ثم فغنت بالغناء أمرتها ثم الظهر.» بعد
يف أمها تكلم اآلن «إنها فقالت: تصنع؟ ماذا أمها، إىل اليوم ذلك صباح ذهبت قد كانت
تمزمرين مرة تراك أن تتمنى وإنها املزمرة، من لتعفيها تكلمك أن منها وتطلب شأنك،
نفخت إنها ثم ذكر، بما فأجابت ذلك عن سألناها الغد يف الخادمة رجعت فلما أحًدا.»

فأفاقت. صعًدا يديها عليها وأمرت عليها
الكنيسة أهل لها إنكاًرا الناس وأشد ا جدٍّ فرنسا يف شهرت قد الخاصية وهذه
وسأذكر األطباء، عن املرىض ويصدف النبوة يف الشك يوجب بها االعتقاد فإن واألطباء،

كفاية. اآلن القدر هذا ويف النساء هؤالء إحدى وبني بيني جرى ما باريس وصف يف

والس بعضجبال إىل رحلة (69-13)

بالد ألن صدري؛ فينرشح والس جبال بعض أرى أن قصد برستول من سافرت ثم
أنه إال نارضة تكن وإن وهي ومروج، حقول عن عبارة سابًقا ذكرت كما كلها اإلنكليز
يكون أن نحو املختلفة األماكن كرؤية الخاطر وإجالة الفكر إدارة عىل يبعث يشء ال
يف الخواطر كثرت للعني املناظر تعددت فكلما وغياض وأودية وآكام وجبال سهل فيها

الصدر. يف الهواجس وتنوعت الذهن،
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نحو يف الجديد املرىس أي «نيوبورت» تسمى فرضة فبلغت الباخرة يف فسافرت
«إذا يل: فقيل الجبال، أقرب عن سألت الغد ويف الليلة، تلك هناك فبت ونصف ساعتني
كلمة وهي «لندوغو» يسمى جبل عىل ودللت فطلعتها لك.» ظهر العقبة هذه طلعت
لم إذ ماشيًا؛ إليه فرست الواو، بحرف تنتهي كلمة اإلنكليز لغة يف يوجد ال ألنه والسية؛

إليه. تبلغني راحلة أجد
وبعضهم أميال سبعة يقول: بعضهم فكان بعده مقدار عن املارين أسأل فكنت
يسميها بعضهم قرية عىل َفُدِلْلُت فيها أسرتيح بلدة عن فسألت ستة، وبعضهم خمسة
مطعم عن فسألت بيتًا، ستني عن عبارة وهي بلًدا، وبعضهم قرية، وبعضهم مدينة،
عندهم، والسمك اللحم وجود لعدم بيًضا آكل أن فأردت عندهم، مشهور بيت عىل فدللت
«ما فقالت: «لألكل» قلت: سبب؟» «ألي فقالت: بيًضا.» أريد «إني املحل: لصاحبة فقلت
يف َطوَّف من فبعثت عليها فألححت الصيف، يف كان أنه مع األوان.» هذا يف بيض ثَمَّ
عليها فأعدت تفهم فلم بالسمن»، «اقليهما فقلت: الجهد، بعد ببيضتني جاء حتى القرية
هذا يكون «فما قالت: «نعم» قلت: السمن؟» يف البيض تكرس أن «تريد فقالت: الكالم،
قلت: يل.» فصفه قط عمري يف أفعله لم مما «هذا قالت: قيل.» هو «بل قلت: إغالء؟»
البيضتني تكرسين ثم يذوب، حتى السمن فيها تصبني ثم النار، عىل أوًال املقالة «تضعني
تشاء.» كما وتقليهما اآلن من تتواله أن «فاألوىل قالت: أمرهما.» ذلك بعد أتوىل وأنا فيه،
واملتفننون الطبخ، أنواع أدنى القوم هؤالء بجهل إشعاًرا الواقعة هذه أوردت وإنما
يف منظره يكن وإن الجبل، هذا إن ثم الخبز، لباب تحته ومن بمائه البيض يقلون منهم
إال املحتتنة، اإلنكليز بالد إىل بالنسبة الصدر به وينرشح العني فيه ترسح مما الحقيقة

أكمة. أو دكٍّا يعد بالدنا إىل بالنسبة أنه
لهم: يقال بأن الحريون وهم وبسالة، شجاعة أهل هم والس أهل أن واعلم
وأغنياءهم كرباءهم أن إال بهم، خاصة لغة ولهم منعة، يف يربحوا لم فإنهم بريتانيون،
غري لغتهم، تعلم عىل أقبلوا اآلن فيها اإلنكليز مكاتب ولكثرة باإلنكليزية، يتكلمون
كاللغات الحلق حروف بعض عىل تشتمل وهي مستعملة، تزل لم األصلية لغتهم أن

بعينها. هي إنها أو فرنسا من بريتون أهل لغة تشبه إنها ويقال: املرشقية،
بالدهم كانت وقد إنكلرتة، فالحي عند منهما أقل هنا الفالحني عند والتأدب والتمدن
األول، إدورد كان اإلنكليز بحكومة ألحقها من وأول بنفسها، مستقلة القديم الزمن يف
االستقالل يحاولون بعدها بقوا لكنهم «لويلن»، أمريهم موت عند ١٢٨٢ سنة يف وذلك
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هذا وبقي والس أمري دهائه من فسماه ١٢٨٤ سنة يف ولًدا إليه املشار امللك رزق أن إىل
حمله والس أمري ابنه سمى حني امللك إن ويقال: امللك، بيت يف العهد بويل ا خاصٍّ اللقب
فصارت وملككم، بلديكم هذا ومعناه دين» «أخ بلغتهم: والس لرؤساء وقال ذراعيه، عىل

هذا. يومنا إىل والس أمري ترس عىل يكتب شعاًرا الكلمة هذه
أسالف وهم «صلتس» قديًما يسمون كانوا والس أهل أن األوقات أبجدية ويف
وسكوتالند إنكلرتة تشمل «بريتانيا» ولفظة بريتانيا، سكن من أول وكانوا الربيتانيني،

إنكليز. لهم: يقال أن من يأنفون اآلن إىل وهم «البيون» تسمى وكانت ووالس،
سنة يف وذلك املشورة، مجلس بأمر منها وعدت بإنكلرتة، «والس» اتحدت ثم

.١٨١٠ سنة يف كان بإنكلرتة إلحاقها فإن إرالند فأما ،١٥٣٥

برستول إىل العودة (70-13)

ال اللغات بحب أولعوا الذين اإلنكليز أفاضل بأحد وتعرفت برستول، إىل رجعت ثم
كان ألنه بدكطر؛ لقب وإنما نيكلسن»؛ «جون دكطر له: ويقال للتكسب، وال للتفاخر
من كل بها يوصف الدكطر لفظة فإن الدرجة، هذه ونال النمسا بالد يف الفلسفة درس
يكن لم ولكن لغتنا، أيًضا تعلم قد وكان سوى، حد عىل والفيلسوف والرباني الطبيب
أن إىل فدعاني الطرب، غاية يطرب كان منها أنشده كنت فلما أهلها، من قط سمعها
غنم مسامرته أن رأيت فلما إنكلرتة، شمايل من بنريث بلدة يف الكائن محله يف أزوره
الرجوع عىل عزم برستول من «يل» الدكطر مدة فرغت ملا ثم بذلك، وعدته حتم وإجابته
عرشين نحو يف فبلغتها «باث» بلدة ألرى فرست بأيام، قبيل فسافر املشئومة، القرية إىل
ولكن عندنا، املعروف بالسنطري يرضب وغالًما تغني امرأة رأيت دخلتها ما فأول دقيقة،
اسمه: فقال به، العازف فسألت يعرفها، فلم اآللة اسم عن بعًضا فسألت ألحانهم، عىل

الحالوة. من مشتق الالتينية من وهو «دلسمر»

و«جلتنهام» «باث» يف (71-13)

بهيجة، وتالل نارضة أودية بني وموقعها الحجر، من بناؤها ظريفة، بلدة هذه و«باث»
الكرباء مقر وهي حماًما، أي باثا سميت ولهذا فيه؛ يُستحم معدني بماء مشهورة وهي
ينفرون وأهلها الهند، يف كانوا ممن وغريهم الضباط من املتقاعدين سيما وال واألغنياء
الغرباء. من املطروقة غري اإلنكليز بلدان سائر هي وكذا بألسنتهم، ويسلقونه الغريب من
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املدينة وهذه ساعتني، يف فبلغتها جلتنهام، إىل وسافرت برستول إىل رجعت ثم
ولنظافة — الحجر من فإنه — بنائها لحسن املدن أظرف من اإلنكليز عند معدودة
مطاعم وال والقهوة للهو محال فيها ليس ولكن ضواحيها، يف األشجار وكثرة طرقها
من الشواء إىل فاضطررت عتيًدا شيئًا أجد فلم الظهر يف أتغدى أن أردت وقد حسنة،

أدخن. ال أن عيلَّ واشُرتِط الضأن

أكسفورد إىل كلوسرت من (72-13)

كلوسرت، إىل رجعت إذا إال ذلك يمكن ال إنه يل: فقيل أكسفورد، إىل أسافر أن أردت ثم
عيد إنه يل: فقيل ذلك، سبب عن فسألت كثري، وخلق بزحام إذا البلد دخلت وملا فعدت
يمكن فال أجل، إىل خادمه يستأجر املخدوم أن وذلك والخادمات، الخادمني استئجار
إال إليه يُرنى يشء من يكن فلم والضجيج الزحام هذا ومع ألسباب، إال يخليه أن لألجري

خشبتني. عىل تميش كانت بنتًا
اجتزت ثم للقلب، كاظمة قذرة قديمة وهي الحديد، صنع محل هي البلدة وهذه
— ذلك ذكر تقدم وقد — أكسفورد إىل ثم الجوخ معامل فيها استورد منها بلدان بعدة
قدر عىل وفرشته مساكن، أربعة عىل يشتمل فيها بيتًا استأجرت قد وكنت القرية، إىل ثم
منه بد ال ما َمبَْقَلِته يف يزرع رجًال واستخدمت أمكن» غري «متمكن عىل الحال اقتىض ما
ألبث فلم للهم، وتسلية للكرب تنفيًسا بذلك أتشاغل وأخذت البطاطس، أولها البقول من
فإن — بعلمه يوثق طبيب يليها فيما وال القرية يف يكن لم وحيث يل، بولد فجعت أن
من فرحلت الباقي عىل أشفقت — املدن أطباء نفاية هم إنما الفالحني بالد يف املتطببني

هو. كما البيت وغادرت لندرة، قاصًدا القرية
غلبني قابلته فلما أصابني، بما وأخربه الجمعية كاتب أكلم أن بدء بادئ عيلَّ وكان
اإلنكليز فإن سني، عىل مني ذلك فاستعظم الكالم، عن انقطعت حتى والبكاء النحيب
أخىش وأني القرية، يف القيت ما له وشكوت بالسبب أعلمته ملا ثم فائت، عىل يبكون قلما
يل األوفق وأن الصواب، هو حياتي عىل اإلبقاء أن رأى الرتجمة نجاز قبل أموت أن

«يل». الدكطر عن بعيد غري ألكون كمربيج؛ يف أمكث أن وللتوراة
احتجنا حتى يوًما عرش سبعة دام كثيف ضباب وقع أن لندرة يف مكثي مدة واتفق
وأوىل، أجىل الجالء فرأيت أفواهنا، إىل أيدينا لتهدي نهاًرا املصباح إيقاد إىل بعضها يف
حظ وال بها ملهى ال املدينة وهذه ساعات، أربع نحو بعد فبلغتها إليها رست ثم فمن
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إخوانهم بمكان والصلف التكرب من وهم واملتعلمني، واألساتذة املدارس مشاهدة سوى
وأهل املدارس أهل بني ما واللكام النزاع جرى بيوم وصويل وبعد أكسفورد، يف العلم طلبة
بالعربية، عنوا ممن اإلنكليز فضالء ببعض تعرفت وفيها أكسفورد، يف جرى كما البلدة
الذي برسطون مسرت والفاضل فيها، مدرس اآلن هو الذي وليمس مسرت الفاضل منهم

اإلنكليزية. إىل الحريري مقامات من مقامة وعرشين خمًسا ترجم
عرفني الذي وكان املقامات، من جزءًا عيلَّ قرأ برطون جون مسرت الفاضل ومنهم
«ال فقلت: يوم، ذات تلميذه عنه فسألني مدة عنه غاب وأنه لغته، يعلمه كان يهوديٍّا به
لم ثم ا.» رشٍّ أماقيه يف أن جاءني حني وجهه سيماء من يل الح وإنما هو؟ أين أدري
دأبه ذلك وكان سنني، العرش دون وهي بنته يضاجع كان أنه البلد يف عنه شهر أن يلبث
أعضاء أحد وهو أعيانهم أحد عند أَِدبُْت وقد املؤبد، بالنفي عليه فحكم مديدة، مدة معها
شخًصا القيام بني من ملحت نتحادث املجلس يف واقفني كنا وإذ العام، املشورة مجلس
يشء عن أسالك أن أردت طاملا «قد يل: فقال منه، فدونت ليكلمني، مني يدنو بأن يهم
أن أيستطيع الجمل برك «إذا قال: هو؟» «ما قلت: بالجواب؟» عيلَّ تمن فهل بالدكم، يف

أدري.» فال الجمل فأما ألخربتك، الظعائن عن سألتني «لو قلت: وحده؟» يقوم

نيكلسن الدكطور بلدة إىل (73-13)

الدكطر صديقي به وعدت ما تذكرت امليالد، عيد قبل املدارس تعطيل وقت حان ملا ثم
اثنتي نحو بعد فبلغتها دارنكطون، إىل ومنها لندرة، إىل سافرت ثم فمن «نيكلسن»،
أن ينبغي وهنا كله، عمري يف أقاسه لم ما والتعب الربد من فيها قاسيت ساعة عرشة
معنت اإلنكليز بالد يف أنه إال وأسهل، أرسع يكن وإن الحديد سكة يف السفر أن يالحظ
فرتى فيكامله، والتعب السفر بحرمة عليه يدل من الركاب من يجد ال الغريب ألن مكمد؛

كلها. سفره مساء يطالعها األخبار صحيفة بيده واحد كل
القهوة وليست طه، تسخُّ يفثأ ما واملرشوب املأكول من شيئًا يجد ال الرَّتَل وقف وإذا
شيئًا يأكلون وال كله النهار يسافرون اإلنكليز أكثر كان ولهذا سخن؛ َدِخن ماء إال عندهم
أوىل، الحقيقة يف وهو ديارهم، من والرشاب الطعام يتزودون وإنما املواقف، حوانيت من
واملرشوب املأكول باعة أن عىل بيته، يف اإلنسان ألفه ما كل فيها فإن فرنسا مواقف فأما
نصف الدخن قهوة فنجان عىل يتقاضون فإنهم شطًطا؛ هللا خلق أشد اإلنكليز بالد يف

شلني.
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الحادية يف بنريث إىل فوصلت صباًحا الثامنة الساعة يف دارنكطون من سافرت ثم
نحو سكانها برسطون، أعظمها من ومدن، قرى بعدة ذلك خالل يف ومررنا الظهر، بعد
كل يف بها يمر فيها، األرتال بملتقى شهرية ومتجر، شغل مدينة وهي نفس، ألف مائة
وكان بعض، إىل بعضها متناسقة عواجل صف عن عبارة وهو رتل، مائتي من أكثر يوم
«نيكلسن» الدكطر مقام عن سألت بنريث بلغت فلما متساقًطا، والثلج عارًما وقتئذ الربد
داره يف وأنزلني الرتحيب، غاية بي رحب رآني فلما البلد، يف شهريًا لكونه إليه فأرشدت

خريًا. عني هللا فجزاه عليه مزيد ال بما وأكرمني منزل، خري
فلن، هل جباله وأعظم وأودية، جباًال يحوي ألنه ا؛ جدٍّ حسن بنريث إقليم إن ثم
سبعة نحو البلد وأهل الفحم، بمعادن مخصوص وهو قدم، آالف ثالثة نحو ارتفاعه
فسألت طرب، وآالت أعالم ومعهم الطرق يف الناس حشدت أبريل من يوم أول ويف آالف،
كل يف يجتمعوا أن شأنهم من أالد جمعية تسمى هنا جمعية إن فقال: عنها، صديقي
تقرر ما ويتلون اليوم هذا يف وليمة فيصنعون بعًضا، بعضهم ملواساة مرة سنني ثالث
اإلنكليز بالد يف الجمعيات هذه ومثل محله، إىل منهم كل ينرصف ثم الرتتيب، من عندهم
فالحيهم ونعال ِؤ، ِللتََّدفُّ أكتافهم عىل ِبَشْملة يلتحفون الصقع ذلك وأهل يحىص، وال يعد ال

املعادن. يف يعمل من وأنحسهم غريهم، عيش من أجهد وعيشهم خشب، من

سكوتالند إىل التوجه (74-13)

بعيد غري كنت إذ أيدنبورغ؛ وهي قاعدتها، ألرى سكوتالند إىل أسافر أن يل عنَّ ثم
ساعات، ست نحو سفر بعد إليها فوصلت ليفربول إىل وسافرت مضيفي، فودعت عنها
مشحونًا مرساها يزال فال ومنشسرت، لندرة بعد إنكلرتة مدن أعمر من هي املدينة وهذه
مرسيلية تقابل وهي األقطار، جميع إىل تسافر ومنه بالبضائع، مشحونة وسفنها بالسفن
ولندرة والثياب، للحرير معامل ذات كونها يف ليون تقابل منشسرت أن كما فرنسا، يف

باريس. تقابل
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ومنشسرت ليفربول (75-13)

الذي املحل أعظمها من حسنة، وأبنية بهيجة وحوانيت ومالعب مالٍه عدة ليفربول ويف
بالغرباء، اختالطهم لكثرة وذلك الغريب من يسخرون ال املدينة وأهل البلد، قاعة له: يقال
وربع، ميل قبوتها وطول ،١٨٣٨ سنة يف لندرة وبني بينها الحديد سكة افتتاح وكان
الجتماع محلة الثامن هنري امللك صريها ثم للسمك، صيد محل القديم الزمن يف وكانت

إرالند. لفتح منها وتجريدهم العساكر
يف مدينة أشهر املدينة وهذه ساعة، نحو يف فبلغتها منشسرت إىل منها سافرت ثم
معظم أن اعتربت فإذا ألًفا، ثمانني نحو فيها الصناع وعدد واألنوال، املناسج بكثرة الدنيا
الفاضل قال صانع، ألف أربعمائة مقام يقوم القدر هذا أن لك ظهر بالبخار يدور اآلالت
خمسني مذ القطن وكان والنساجة، القطن ألشغال مدينة أعظم هي منشسرت إن ماكويل:
لم عرش السابع القرن غاية يف إليها ورد ما وجملة وقربس، أزمري من إليها يجلب سنة

رطل. مليوني يبلغ
الفرق هذا إىل فانظر ساعة، وأربعني ثمان لعمل يكفي ال القدر هذا فإن اآلن أما
قواعد عىل والغنى الثروة يف تفوق جعلها إنه حتى البخار قوة عن نشأ الذي العظيم
آالف، ستة نحو ذاك إذ أهلها وكان وليسبون، ومدريد برلني نحو وذلك جميًعا أوروبا
ا.ه. للعجالت. صانًعا وعرشون مطبعة مائة فيها واآلن عاجلة، وال مطبعة فيها يكن ولم
القطن ومن الحرير، من بالة أو عكم ٥٦٠٠٠ املاضية السنة يف إليها جلب وقد قلت:
أربعة يبلغ األخري الصنف هذا من الدنيا محصول جميع إن ويقال: عكم، ٢١٠٠٠٠٠
البالد.10 سائر من الثامن والجزء أمرييكا، من تحصل منها أجزاء سبعة السنة، يف ماليني

سنة يف بلغ الخارج من إنكلرتة إىل جلب الذي القطن مقدار أن إنكلرتة دولة إحصائيات من علم 10

١٨٤٠ سنة ويف ،٢٢٩٠٠٠٠٠٠ املقدار هذا بلغ ١٨٢٥ سنة ويف إنكليزي، رطل ٩٩٠٠٠٠٠٠ ١٨١٥
يف إليها وجلب ،١٣٩٠٩٣٨٧٥٢ ١٨٦٠ سنة ويف ،٦٦٣٥٧٦٨٦١ ١٨٥٠ سنة ويف ،٥٩٢٠٠٠٠٠٠ بلغ

رطًال. ١٨٨٢٠١٨٨٨ بلغ الخارج إىل منها خرج ما ومقدار .١٤٦٩٣٥٨٤٦٤ ١٨٧٩ سنة
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وصادراتها بريتانيا معامل (76-13)

يف ٤٤٣٢ منها ٥١٧٧ العهد حديثة خالصة بموجب بريتانيا يف املوجودة املعامل وجملة
بالبخار األنوال من يدار ما وعدد إرالند، يف و١٥٥ سكوتالند، يف و٥٣٠ ووالس، إنكلرتة
،٢٧٣١٣٧ الذكور من فيها املستخدمني عدد وجملة ،٢٣٧٢٤ باملاء يدار وما ،١٣٧٧١١

.٦٨٢٤٩٧ الجملة ،٤٠٩٣٦٠ اإلناث ومن
للحبك، معمًال و٥٢٥ للكتان، معمًال و٤١٧ للحرير معمًال ٤٦٠ اململكة جميع ويف
الصناع من — القطن معامل يف أي — وفيها للقطن، و٢٢١٠ للصوف، معامل و١٥٠٥
الكتان ويف ،٨٧٦٩٤ الحبك معامل ويف ،٧٩٠٩١ الصوف معامل ويف ،٣٧٩٢١٨ وغريهم
القطن منسوجات من البالد هذه من أرسل ما ثمن وبلغ 11.٥٦١٣٧ الحرير ويف ،٨٠٢٦٢
ما جميع قيمة فأما ماليني، عرشة الصوف ومن لرية مليون وثالثني أحًدا سنني ثالث يف
ما وقيمة لرية، 12١١٦٠٠٠٠٠٠ نحو ١٨٥٦ سنة يف بلغ فقد اإلنكليز بالد من أرسل
فرنك، ١٠٠٠٠٠٠٠٠ تبلغ واملصوغة املصنوعة األمتعة من سنة كل يف فرنسا من يبعث
السنة يف تبلغ وغريها املتجرية اللوازم من بريتانيا مملكة من يخرج ما جميع وقيمة

لرية. ٥١٢٠٠٠٠٠٠ نحو
شهًرا عرش أحد مدة يف اإلنكليز بالد من املبعوث قيمة بلغ ٥٦ سنة ويف
أن اإلحصائيات يف وجدت ثم ماليني، عرشة ٥٥ سنة عىل زاد لرية، ١٠٥٨٤٥٠٠٠
روبل وكل روبًال، ١٠١٧٧٢١٨٣ ١٨٦٠ سنة يف بلغت الروسية بالد إىل املجلوب قيمة
املجلوب قيمة وبلغت ،٥٢٨٥٤٠٢١ بلغت منها الخارج وقيمة فرنكات، أربعة عن عبارة
فرنكني عن عبارة فلورين وكل فلورين، ٢٢٩٢٣١٤٧٢ املذكورة السنة يف أوسرتيا إىل

الفرق. تعلم وبهذا ٣٠٦٨٤٩٧١٦ منها الخارج قيمة وبلغت ونصف،
يف مستخدمني شخص آالف أربعة فيه اإلنكليز أحد يخص إرالند يف محل ويوجد
فأي شخص، آالف سبعة بمنزلة القدر وهذا النار، بأدوات يصنعونها القمصان عمل
وتكسو بمصنوعاتها، الدنيا أقطار جميع تمد صارت وقد اإلنكليز بالد يف اآلن يرى فرق

املستخدمني وعدد معمًال، ٧٢٩٤ وإرالند وسكوتالند ووالس إنكلرتة يف املعامل عدد بلغ ١٨٧٤ سنة يف 11

إناث. و٦١١٦٤١ ذكور ٣٩٤٠٤٤ منهم ١٠٠٥٦٨٥ فيها والصناع
لرية. ١٩١٥٣١٧٥٨ ١٨٧٩ سنة يف الخارج إىل إنكلرتة من خرجت التي البضاعة جميع قيمة بلغت 12
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هناك لتصبغ هوالند إىل الثياب تبعث كانت أن بعد بمنسوجاتها والديار والحيوان الناس
إليها يأتي أن وغريها فرنسا من الفارين أحد تنتظر كانت أن وبعد لتبيعها، إليها وتعاد
صنعه أصل «داماسك» يسمونه الذي الديباج هذا فإن الصنائع، من صنعة فيها ويبث
بسبب جماعة منهم هرب ١٥٧١ سنة ويف هوالند، أهل فيه حاكاهم ثم دمشق، يف كان

فيها. وصنعوه اإلنكليز بالد إىل فجاءوا عليهم وجوره ألفا األمري ظلم

النسيج صناعة تاريخ عن نبذة (77-13)

الصني بالد يف معروفة كانت فقد النسيج صنعة «أما العجيبة: املخرتعات مؤلف قال
من هو إنما والصبغ والنسج عندهم والغزل طويل، بدهر أوروبا يف عرفت أن قبل من
ثم برابان، من قدما رجالن اإلنكليز بالد يف الصوف ثياب صنع من وأول النساء، شغل
األهلني، بني الصنائع هذه وشهروا للحرير وصناع وبزازون صباغون هوالند من قدم
قيمته بلغت ٥٢ سنة يف الغربية الهند من الكوكاو من جلب والذي ،١٥٦٧ سنة يف وذلك
رطل مليون وثمانني سبعة بلغ هذا عامنا يف الشاي من واملخزون لرية، ٤٣٤٩٠٥١
أكثر منها يرصف رطًال ٢٩٧٧٦٠٨٢ شهًرا عرش أحد يف التبغ من ودخل مليون، ونصف
كانون شهر من والقيطان الرشيط من أرسل ما قيمة وبلغت العام، يف ماليني ثمانية من

لرية. ٣٣٠٨٣٣٩ الثاني ترشين شهر إىل الثاني
جلود من كانت إنما أهلها مالبس أن وجدنا القديم مذ إنكلرتة أحوال إىل نظرنا وإذا
إن حتى مسح، هو كأنما الخشن الكرباس من إال تكن لم زعمائهم ثياب وأن الحيوانات،
ثياب عنها يشف اللماعة الدروع عنهم نزعوا إذا كانوا التواريخ بهم تُنَوه الذين الفرسان
النساء، صنع من يخفى ال كما الغزل كان املتأخرة األعرص يف النسج عرف فلما الجلد،
استنباط روعه يف وألقى ريت، أرك هللا قيض أن إىل طويًال دهًرا ذلك عىل الحال وبقي

أمكن.» ما ونجح ذلك إىل فوفق الحركة، دائمة تكون للغزل آلة
الذكر خامل عمره من ٣٦ سن إىل وبقي ،١٧٣٢ سنة يف ريت أرك «ولد آخر: وقال
كان أنه إال يومه، قوت عىل زائًدا شيئًا حرفته من يحصل يكد ولم بالحالقة مشتغًال
له تسنى حتى الغزل آلة اخرتاع يف فكره يعمل زال فما األثقال، جر يف ثاقب فكر ذا
يستبد أن الدولة، له أجازت مخرتعه اشتهر فلما شتى، صعوبات بعد ولكن قصده، ما
أمواًال أحرز حتى مدة عليه تمِض ولم دربي، يف معمًال فأنشأ مديدة مدة إىل بمنافعه
من عظيم تغيري النسج أشغال يف هذا باستنباطه فحدث الناس، بني ذكره وطار طائلة،

ا.ه. الثياب.» سعر وترخيص الصناع تنقيص
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أن أهلها وأوهم إنكلرتة أعمال بعض إىل ذهب أنه وهي غريبة، حكاية عنه وُحكي
جريتهم بني فشا كان الذي البالء عدوى من ليسلموا شعورهم يقص ألن جردته الدولة
وانتفع وصبغها، الخصل تلك فأخذ به، وأتحفه شعره قص من إال يبَق فلم له فانقادوا

جزيًال. انتفاًعا بها
اإلنكليز دولة استطاعت ملا ريت أرك استنباط «لوال اإلفرنج: من العلماء بعض قال
يف وقرصته األمر آخر يف قهرته حتى سنة وعرشين خمس مدة األول نابوليون تقاوم أن

هيالن.» صانت جزيرة
لندرة، إىل فرنسا من هربوا جماعة إنكلرتة يف الحرير نسج صنعة أتقن من وأول
فارس، بالد من كان اليونان بالد إىل املصنوع الحرير جلب وأصل ،١٢٨٦ سنة وذلك
الرجال عىل وحرم طيباريوس، أيام يف رومية يف وعرف امليالد، قبل ٣٢٥ سنة يف وذلك
وذلك — الرومانيني قيارصة أحد — هليوغابالوس منه ثوبًا لبس من وأول النساء، دون
أنه يظن وكان بوزن، وزنًا الذهب قيمة يف أوًال الحرير ثمن وكان للميالد، ٢٢٠ سنة يف

القطن. كشجر األرض من ينبت
أهدى ٧٨٠ سنة ويف أوروبا، إىل الهند من القز دود جلب السادس القرن ويف
رعيته صقلية ملك روجر حرَّض ١١٣٠ سنة ويف مرسية، ملك آفا إىل منه حلة شارملان
يف صنعته اشتهرت ثم وينسجونه، الحرير ويغزلون القز دود يربون فكانوا عمله، عىل
الرابع هنري كثَّر ١٥٨٩ سنة ويف ،١٥١٠ سنة يف وذلك فرنسا، وجنوب وإسبانيا إيطاليا
اإلنكليز من األرشاف نساء بعض لبس ١٢٨٦ سنة ويف اململكة، جميع يف وشجره دوده

منه. ُحربًا
قامت كما قرطاجنة انقراض بعد والحرب التجارة يف قوية أمة تقم «لم فلتري: وقال
من الهند إىل جازوا البورتغال دولة إن نعم ذلك، يف قدوة صارت حتى فينيسيا، دولة
وإن أوروبا، يف شوكة وأويل سواحلها والة الدهر من حينًا وظلوا الصالح، الرجاء عند
أوروبا، دول عادلت حتى عنها رغًما محاربة دولة أيًضا صارت املتحدة أمرييكا واليات
األلسن شغل ما واملنعة العز من قبلهم من حازوا وقرطاجنة وأمسرتدام فينيسيا وإن
أن بعد أنهم يف هذا، عرصنا يف الناس يعمل كما عملوا جميعهم أنهم إال والثناء، باملدح

والراحة.» الرفاهية إىل وأخلدوا وأمالًكا ضياًعا اشرتوا بالتجارة الثروة حصلوا
وحدهم فهم اإلنكليز، إال تاجًرا آخرته يف يكون حتى محاربًا يكون أن ابتدأ أحد فما
وملا الحساب، يعرفوا أن قبل من طويلة أحقابًا حاربوا فإنهم النعت، بهذا الجديرون
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بعدها يقدرون أنهم يعلمون يكونوا لم وبوستريوس وكرسا أغنيكورت وقايع يف انترصوا
النرص. تلك من أنفع لهم ذلك فإن العريض، الجوخ صنع عىل أو الحبوب تجارة عىل

لوال إذ والتجارة؛ الصنائع كمعرفة عزها ويشيد األمة يغني يشء ال أنه جرم ال
يف يبثوا أن عىل قدروا وملا السكان، وكثرة السعة يف باريس تفضل لندرة كانت ملا التجارة
أن ترى أال معهم، املتواطئة املمالك عىل العميم الرزق ويجروا حربية سفينة مائتي البحر
صافوي عىل جيوشه واستولت إيطالية، أهل قلوب يف الرعب ألقى ملا عرش الرابع لويس
يتوجه أن من يوجني لألمري بد يكن لم طورين، عىل أيًضا يستولوا أن وكادوا وبيدمنت،
يفتح أن من يمكنه مال له يكن لم ملا ولكن صافوي؟ دوك إلنجاد جرمانيا أطراف إىل
يف وأقرضوه فوًرا ذلك إىل فأجابوه اإلنكليز، بتجار االستعانة إىل اضطر يضبطه، أو بلًدا
عنها وردهم الفرنسيس وقهر طورين بها فاستخلص فرنك، ماليني خمسة ساعة نصف
أنفقته وقد ماًال منكم تسلمت قد إني السادة، «أيها دانوه: الذين إىل كتب ثم مقهورين،

يرضيكم.» فيما
بمنزلة نفسه ينزل أن عىل وله واالفتخار، الكرب عىل لإلنكليز حامًال هذا كالمه فكان
أن من يأنف ال اإلنكليز عند اململكة صاحب أوالد أصغر أن عىل خليق، به وهو روماني،
وظيفة يقلد أن عىل الستي يف تاجًرا يكون أن آثر طونسند اللورد أخا فإن تاجًرا، يكون
حلب، يف معمل منشئ أخوه كان اململكة تدبري متوليًا أرفورد اللورد كان وملا الديوان، يف
يعد كان الندور يف اآلن أخذ الذي الدأب وهذا هناك، مات بل وطنه، إىل يرجع أن يشأ ولم
اململكة صاحب ابن يكون كيف يفهموا أن يقدروا فلم املنكرات، من جرمانيا أمراء عند
يوصف كبري من منهم رأينا قد كم ولكن سادة، كلهم هم أنهم مع التجار، سلك يف داخًال

األمريي. والكرب الجالء هذا غري ثروة وال ملك له وليس السمو، بلقب

واأللقاب الفرنسيس (78-13)

البالد من إليها يقدم من وكل مركيًزا، يصري أن يمكنه واحد كل فإن فرنسا يف أما
يقول أن له فإن منه، ينفق مال وعنده أو«ايل»، «اك» بحريف ينتهي اسمه وآخر األجنبية
فإذا واالحتقار، التهاون بعني التاجر إىل وينظر بابتي، من أحد وما نظري، من يل ليس
أي شعري ليت ولكن الخجل، اعرتاه ويشينونها حرفته يعيبون الناس أن التاجر سمع
مرقده، إىل ينرصف ومتى ملكه يقوم متى بالتفصيل يعرف أسيد، لدولته أنفع الرجلني
وعبودية ذل خطة لنفسه يرىض ذلك مع وهو وأبهة، عظمة مظهر لنفسه يتخذ ثم

153



أوربا فنون عن امُلخبَّا كشف

وحلب سورات إىل أوامر منه ويبث مخدعه يف يقعد تاجر أم قرصه، يف الوزير بانتظار
أهلها؟ ويسعد بالده ليغني

عىل تحريض هو وإنما واملعارف، العلوم يف قدًحا ليس التجارة فلتري ومدح قلت:
فإن املرشقية، البالد تجار وبني الفرنسيس تجار بني ما وشتان التمدن، دائرة اتساع
من واحًدا سطًرا يكتبوا أن يعرفون وال واملوزون، املكيول يف إال الكالم يحسنون ال هؤالء

سليم. ذوق ذي وكل فلتري، ينكرها الحال فهذه غلط، دون

وحديثًا قديًما منشسرت (79-13)

له قيل ومذبح هيكل فيها لهم وكان للدرويدس، مقاًما القديم يف كانت هذه منشسرت إن ثم
سميت قلعة فيها فبنوا للهمج مقرٍّا امليالد قبل وصارت حجر، أي «ميني» القديمة: باللغة
«منشسرت»، للمدينة: فقالوا املتأخرين، عىل تصحفت ثم الخيام، مرضب أي «منسنيون»
وكانوا وحكماءهم، وبريتانيا وفرنسا جرمانيا كهان القديم يف كانوا الدرويدس وهؤالء
الفرائض ومعرفة بالعلوم يشتغلون فكانوا العيال، أكرم من ينتخبون األخرية هذه يف

الجيش. تدبري ويتولون الخطرية الدعاوى ويفصلون اآللهة كالم ويعربون الدينية،
عليهم فنقم الوطن، عن ذبٍّا والبسالة بالجيوش قابلوه الجزيرة هذه قيرص غزا وملا

شأفتهم. فاستأصل الرومانيني، والة بعض ذلك
الكريم بالفاضل تعرفت وفيها بهيجة، وحوانيت ظريفة أسواق املدينة هذه ويف
حمرة سوى سبب من لتعارفنا يكن ولم العلية، الدولة قنصل األدلبي أفندي هللا عبد
دون من منزله إىل ودعاني ا باشٍّ متبسًما إيلَّ أقبل طربويش رأى ما أول فإنه رأسينا،
يف مقامي عنوان أخذ حتى بهذا يكتِف ولم القوم، عادة عىل وصاة كتاب إليه أبرز أن
مساٍع وله خريًا، هللا جزاه فعل وقد املدينة، طرف من بهدية إيلَّ يبعث أن قصد كمربيج

أيًضا. الشام أهل وعند البلدة أهل عند حسن وذكر محمودة إليها املشار الدولة عند

وأنواعه التلغراف (80-13)

الدقاقة الساعة شبه وهو املتعارف األول: نوعني؛ عىل وهو التلغراف، محل رأيت وفيها
من صغريان مسماران وفوقها حلقة نصف تحت موضوعة فوالذ، من إبرة وجهها يف
— إبرتان صفحة كل يف يكون أن والغالب — الهجائية الحروف فوقهما رسم قد عظم،

154



إنكلرتة إىل مالطة من

الوتدين، من كل عىل طرقت الصندوق، وراء من بها املتصل السلك اإلبرة حرك فمتى
اثنتان ثالث، وللباء واحد، وتد عىل طرقتان لها مثًال فاأللف معلوم، طرق حرف ولكل

جرٍّا. وهلم آخر عىل وواحدة وتد عىل
قلم فيها كالدوالب، آلة وهو وأسهل، أوفق فكان بعده، اخرتع ما وهو والثاني:
مركب ورق من رقيق سري تحته من ويمر كيماوية أجزاء من مركب فوالذ من دقيق
الحائك كمنوال آلة أيًضا وهناك حروف، عرفهم يف هي سوًدا، خطوًطا عليه فريسم أيًضا
إنه وقيل: خطوًطا، عليه فرتسم الورق، تحتها من يمر منه، بارزة دقيقة أسنان ذات
بالعربية أحد كتب لو حتى سواء كاتبها يرسمها كما املكتوبة الحروف ترسم آلة يوجد

أَرها. لم اآللة وهذه هو، كما أدته شيئًا
وبكل الدوالب، أمرييكا بالد ويف اإلبرة، هي إنما اإلنكليز بالد يف استعماًال اآلالت وأكثر
كانت وسواء ثانية، يف ميل ثالثمائة مسافة وهي أيدنربغ إىل لندرة من الخرب يصل منها
الخاصية عن ينشأ فإنه األسالك تحريك فأما واحد، فالتأثري قصرية أو طويلة املسافة
فيخرج املاء، يف توضعان التوتيا من وقطعة النحاس من صفيحة وضع من الجاذبة
الطريق، يف عيانًا ترى التي األسالك إىل ومنه لهما، املماس السلك يف يرسي روح منها
بلغ وربما فأكثر، عرشة كانت وربما الحديد، سكة بجانب الهواء يف ممتدة تراها وقد
خط عىل أو عالية أو سافلة كانت وسواء آخر، مكان إىل وبعضها مكان إىل بعضها الخرب
املاء تحت تصح أنها بالتجربة ثبت وقد بها، الخرب حكم يتخلف فال منحرف أو مستقيم

الهواء. يف تصح كما
سيما وال للجميع عامة منها والفائدة حدتها، عىل جماعة بها يتكفل املصلحة وهذه
هرب وإذا واحدة، دقيقة يف علم مهم أمر عن االستخبار أريد إذا فإنه والتجار، الدولة
لرية. نصُف كلمة عرشين نحِو وُجْعُل وصوله، قبل شأنه عرف آخر إىل بلد من القاتل

اآلالت رؤية يف يل يأذن أن التلغراف مدير من طلبت لندرة يف املقام بي قرَّ ملا ثم
سيما وال الغرباء يريها أن يكره بأنه منه الجواب إيلَّ فورد والتوتيا، النحاس وموضع
بعث فعلت إذا حتى يرىض، ذلك يف الجمعية إليه كتبت إذا ولكن الكراهية، كل األجانب

وتفصيًال. جملة أرانيها من معي
موضع عن عبارة وهو والنحاس، التوتيا فيه الذي املوضع هو رأيت ما فأول
هذين عىل تشتمل مقسمة، صغرية بيوت ذات خشب من كثرية موائد فيه كالنفق مظلم
متصل السلك وهذا الحديد، وسلك الكربيت ملح ومعهما باملاء غمرت وقد الجوهرين
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وأما وتتالىش، املدى طول عىل فتنحل التوتيا أما آنًفا، تقدم كما الهواء يف الظاهر بالسلك
فيزيد. النحاس

وخارجه أجزاء، عىل داخله يشتمل بالخشب، مغىش الحائط يف موضًعا أريت ثم
وإذا مسمار، من وأدناهما الفحم من بقطعتني الرجل فجاء منه، بارزة مسامري نحو عىل
عديدة ألوان تخرج الجاذبية يف التقابل هذا ومن طرفيهما، من خرج ساطع بهي بنور
عىل إصبعي وضعت وملا القلم، وصفه عن يقرص بما املالهي يف أحيانًا يبدونها زهية،

حاًال. فرفعتهما مفاصيل أخدرت وجاذبية بارتعاش أحسست منها مسمارين
وذلك التلغراف؛ ديوان كاتب من األخبار فيه تتلقى الذي املوضع إىل صعدنا ثم
فيدونه مشافهة، عليه أماله أو للكاتب وسلمه كتبه خربًا يبعث أن أحد أراد إذا أنه
القوة فتدفعه صندوق، نحو يف يضعه ثم أعاله، ويسد ظرف يف ويجعلها رقعة يف الكاتب
املعدة اآللة قيم إىل الرقعة ويسلم فيأخذه واقف، غالم عنده يكون موضع إىل الكهربائية
جرٍّا. وهلم باريس آلة قيم إىل سلمه باريس إىل مثًال توجيهه يراد كان فإن الخرب، لتبليغ
هنا التبليغ رأيت أني غري أوًال، رأيتها التي الصفة عىل وهي اآلالت موضع دخلنا ثم
مقبًضا بيدها وتمسك كريس عىل املرأة تقعد أن ذلك وكيفية الرجال، ال النساء يد عىل
روح من املرشب السلك فيتحرك الحروف الصطالح مطابقة حركات وتحركه خشب من
وترى اليد، حركات حسب عىل الخرب إليه املبلغ املحل يف اإلبرة فيحرك والنحاس، التوتيا
الخفة. من يكون ما بغاية الطرب آلة عىل يده العازف يحرك كما اآللة هذه تحرك البنت
حركت ثم املسمارين، عىل تطرق اإلبرة رأينا إذ آلة؛ أمام يكلمني الرجل كان وبينما
املتكلم ينطق أن من بأرسع ذلك وكان أيًضا، اإلبرة تحركت ثم وسكتت، املقبض البنت
«قد قال: «ال» قلت: مرتني؟» اإلبرة حركة سبب ما «أتدري الرجل: يل فقال كلمات، بعرش
فبقيت بوصوله.» خرب وجاءها البنت فبلغته ليفربول إىل تبليغه يراد ويانه من خرب ورد
يدعى بأن الحري العلم هذا أن كيف يف مضطربًا تفكريًا أفكر وأخذت متحريًا، مدهوًشا
النحويون كان حني اآلن قبل من رسه يكشف لم متناٍه غري لكونه اإللهية العلوم من
وجه،13 يف ويختلفون وجهني، ويمنعون املشبهة، الصفة يف وجًها عرش ستة يجيزون
إليه أشار كما والرتجيح، والتجويز واالعرتاضات التعليل يف يضاع العمر كان وحني

الوجه؛ وَحَسن وجره، ونصبه وجهه ِبَرْفِع َوْجهه؛ َحَسٌن عرشة؛ ثماني املشبهة الصفة مسائل تفصيل 13
ونصبه وجهه برفع وجهه؛ والحسن وجره، ونصبه وجه برفع وجه؛ وحسن وجره، ونصبه الوجه برفع
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للعلوم مدارس إنشاء عىل مرص خديو يمدح بقوله املسريي أحمد الشيخ األديب العالم
الرياضية:

ع��م��رو وج��َه زي��ٍد ب��َض��ْرِب ول��ي��س ال��َم��ع��ال��ي وج��ِه ف��ي ال��ف��خ��ُر ف��ه��ذا

من الخرب وصول فإن وأنفع، أهم هو بما االشتغال إىل القوم خواطر لرصف إذن
يف وجًها عرشين تجويز من أنفع ثانية، من أقل يف ليفربول إىل أوسرتيا مملكة قاعدة
ذهبًا، الحديد لتحويل ال اآلن اإلفرنج يتعلمه الذي الكيمياء رس هو وهذا واحدة، مسألة
اآللة بهذه يبلغ الخرب أن والحاصل صادق، فأنت باإلكسري سميته فإن فضة، اآلنك أو
خمسني، نحو املحل هذا يف اآلالت وعدة السواء، عىل ميل مسافة يبلغ كما بعيدة مسافة

وثالثون. مائة فيه املستخدمني وعدة
أنه املتقدمني من أحد ببال يخطر يكن «لم العجيبة: املخرتعات كتاب مؤلف قال
يكون من وأن قليلة، بثواٍن األميال من مئات مسافة آخر إىل بلد من فكر إيصال يمكن
يف جالسان كأنهما الجواب منه ويتلقى أيدنربغ يف آخر يخاطب أن يمكنه لندرة يف واقًفا

ميل.» ثالثمائة مدى بينهما أن مع واحدة غرفة
فإن هذا، عرصنا يف كشفت التي العجائب أكرب هو إنما التلغراف أن جرم فال
الرشطة، يد من وفراره برسقته مرسور وهو الرسيعة األرتال أحد يف يذهب مثًال السارق
يف خربه ويضيع غريمه عن أثره يخفي الغناء املدن إحدى إىل بلغ إذا أنه يف ويطمع
قد خربه ويكون الساعة، يف ميًال خمسني مسافة يمر رتل إىل فيعمد الناس، بني دخوله
قد الرشطي ويكون شماله، عن ومرة يمينه عن مرة بعينه يراه الذي السلك يف تقدمه
وهو إال منه يخرج يكاد فما فيه، سافر الذي الرَّتَل وعرف وصفاته، وِسَمته بَسْمته عرفه
صناديقه تفتش ثم يقصد، أين يدري ال مبهوتًا مدهوًشا «اللص» فيبقى بتالبيبه، آخذ
هذه فوائد كانت ثَمَّ فمن الحبس، إىل هو ويرسل املرسوق، منها ويستخرج وأوعيته،
أحكامه، وتنفيذ الرشع سنن وتشييد الحق إلقامة املؤيدة األسباب أعظم من األسالك

ووجهان وجره، ونصبه وجهه برفع وجه؛ والحسن وجره، ونصبه الوجه برفع الوجه؛ والحسن وجره،
حسن يف واختلف وجه، بجر وجه الحسن والثاني: بجره، وجهه الحسن أحدهما: ممتنعان؛ املسائل من

وجهه.
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لعدوه الخالية القرون أهل مسامع عىل عرض قد الوجه هذا عىل الخرب إيصال كان ولو
فكر إعمال بعد بل بغتة، أو عرًضا تنشأ لم العملية هذه أن إال املفتعلة، الخزعبالت من

متعاقبة. ُمَدد يف روية وجهد
فرنكلني استعمال كان االستنباط هذا إىل والفلسفة الحكمة أهل أدى ما وأصل
عن يبعد ال أنه العلوم يف املتبحرين ببال خطر حينئذ ومذ املعروفة، للطيارة األمرييكاني

الشاسعة. األماكن بعض إىل أداة بواسطة خرب إيصال اإلمكان
يف وكان ،١٧٠٦ سنة يف أمرييكا من بوستان مدينة يف املذكور فرنكلني ولد قلت:
حتى املعايل يف يرتقى زال وما حاله، وحسنت بالعلوم اشتغل ثم الذكر، خامل أمره مبدأ
حتى عظيمة، حظوة الدولة رجال عند وحظي باريس إىل وذهب السياسة، أهل من صار

ا.ه. عديدة. مؤلفات وله الحداد، عليه لبسوا وفاته خرب بلغهم ملا إنهم
إىل مرستها ربط قد وكان َدْجن، ذي يوم يف صعدها أنه فهو طيارته خرب فأما
عن وتجاىف تنفش قد خيوطها بعض وجد الغمام غشيها فلما مفتاًحا بها وأناط وتدين،

الربق. برشار فأحس املفتاح من بُْرُجمته فأدنى منتصبًا بعض
الكشف، هذا من تقرب عملية السكوتالندي لوموند أجرى ١٧٨٧ سنة ويف قال:
من وإتقانًا نفًعا أقل كان وإن استعماله، يمكن تلغراًفا ريزر نصب ١٧٩٤ سنة ويف
وكان الكهربائية، للرشارة كله والعمل بالسلك، ا خاصٍّ فيه التبليغ فكان اآلن، املستعمل
وقد مرسومة حروف عليها القصدير، من صفائح وحوله مظلم موضع يف يجعل السلك
الصفائح أضاء السلك، يف ليجري هذه عىل الرشر طار فإذا زجاج، من صفائح عىل ركزت

الحروف. قراءة به فتمكن
همرسميث من رونالدس ثم التحسني، بعض العملية هذه وحسن فولتي قام ثم
شيئًا زاد منهم وكل وغريهم، وأراغو ودافيس وموينك وشويجر كوبنهاغن من وأرستد

شيئًا. وحسن
إلجراء الدولة من رخصة وأخذا و«ويتسطون» «كوك» الدكطور قام ١٨٢٧ سنة ويف
املسماة الحديد سكة يف اآلن نراه كما التلغراف استعمل ١٨٣٩ سنة ويف العملية، هذه
وأخربني املسامري، عىل اإلبرة طرق بواسطة الخرب يبلغ الذي وهو الكبرية، الغربية السكة
أخرى وآلة «كنرشتينو»، املسماة الطرب آلة اخرتع الذي هو أنه ويتسطون يعرف من
عىل الحرب تنقط آلة مونيش من «سطنبيل» الدكطور اخرتع ثم النظارات، نوع من
ويتسطون اخرتع ١٨٤٠ سنة ويف املنطوق، فحوى يكون النقط ترتيب قدر وعىل ورق،
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عىل األسالك وود مسرت نصب ١٨٤٣ سنة ويف الحروف، ويرسم يدور الذي املنوال هذا
من حلق من نافذة هي بل لها، مماسة غري وهي األرض، تحت قبل من وكانت دعائم،
املصاريف فنقصت النحاس، بدل الحديد من غليظة أسالك نصب سهل وبذلك الفخار،
إال عامر بلد من وليس املمتدة الحديد سكك ثلثي يف تجري األسالك وهذه النصف، نحو

ا.ه. بها. األخبار إليه وتصل
اآلن املعروف التلغراف إنشاء بباله خطر من «أول األوقات: أبجدية صاحب وقال
مخرتعه أيًضا هو أمنتونس موسيو إن وقيل: ،١٦٦٤ سنة وذلك «هوك» الدكطور كان
هو ساب موسيو إن وقيل: ،١٧٩٣ سنة يف إال استعماله يجِر لم أنه إال التاريخ، ذلك يف
نصب ١٧٩٦ سنة ويف السنة، تلك يف الفرنسيس استعمله الذي التلغراف اخرتع من أول

ا.ه. األمريال.» ديوان فوق سلكان
إنه ويقال: ،١٧٠٢ سنة يف ووفاته ،١٦٣٥ سنة يف هوك روبرت والدة كانت قلت:
وفكر الهندسية، اآلالت من كثريًا وأتقن الساعة، حركة لتقويم آلة اخرتع من أول هو
كثرية، أشياء والكيمياء والطب والفلكيات الرياضيات يف واستنبط األرضية، الجاذبية يف

مخرتعاته. أنفس نيوطون نازع حسوًدا؛ رشًسا وكان

أيدنربغ إىل منشسرت من (81-13)

من مبنية جًدا بهيجة مدينة وهي سكوتالند، قاعدة أيدنربغ إىل منشسرت من سافرت ثم
القديم أما قديم، والثاني جديد أحدهما شطران: وهي نََجَوات، عدة عىل الصلب الحجر
ضيقة قذرة أزقة فيه أن إال طبقات، ثماني عىل الدار تشتمل فقد ا جدٍّ عالية دياره فإن
ومبايت عظيمة وحوانيت حسنة وديار واسعة طرق عىل يشتمل فإنه الجديد وأما ا، جدٍّ
بعلم شهرية وهي طالب، ستمائة نحو تحوي جامعة مدرسة وفيه رحيبة، للمسافرين
قبة وهناك اليد، خط كتب عدا ما كتاب ألف ثمانني تحوي موقوفة مكتبة وفيها الطب،
الخليج عىل مطل عاٍل َمْرَقب ولها الشهري، شاعرهم ولطرسكوت رس تمثال فيها جليلة
وقد لبنان، جبل كمطال يكون أن يكاد املطل وهذا أميال، عدة وسعته البحر، من الداخل

لألرتال. ممرٍّا جعل واآلن خليًجا الشطرين بني الفاصل كان
الجبال لكثرة وذلك والريع الخصب يف إنكلرتة أرض دون فهي سكوتالند أرض أما
فهم البالد، جميع يف التغرب وشأنهم الصنائع، يف ودأب جد أصحاب أهلها أن إال فيها،
شقرة أكثر وهم ألًفا، عرش ثمانية من أكثر منهم يهاجر سنة وكل سورية، يف حلب كأهل
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اإلنكليز لغة أن غري بهم خاصة لغة ولهم ٣٠٠٠٠٠٠ نحو وعدتهم اإلنكليز، من وصهوبة
الدين يف تحمًسا أشد وهم الدولة، طاعة تحت ولكنه منهم، وحاكمهم اآلن، عليهم غلبت
القديم العهد كتابي للمسافر غرفة كل يف يضعون الفنادق أصحاب فإن اإلنكليز، من
اإلنجيل، كتاب أيديهن وبني الطريق يف الفاكهة يبعن نساء ترى ما وكثريًا والجديد،
بإرالند فعلوا كما األصل، وجعلها فيها كنيستهم إقرار اإلنكليز أساقفة حاولت طاملا وقد
ذلك وسبب ٧٠٠٠٠٠٠؛ من أكثر إرالند أهل أن مع والتمنع، اإلباء بأشد األهلون فقابلهم
الرشوط جملة من كان — ١٧٠٧ سنة يف وذلك — بإنكلرتة سكوتالند اتحدت ملا أنه
ذلك عىل الدولة فأقرتهم كانت، كما ومناسكها كنيستهم رسوم تبقى أن اشرتطوها التي
يف أمر كنت حني فإني الغريب؛ يشفنون كونهم يف اإلنكليز مثل وهم هذا، يومنا إىل
طربويش إىل ينظرون واألوالد والنساء الرجال من غفري جمع ورائي يجري كان الطريق

دكان. يف منهم أتوارى أن إىل مرة اضطررت حتى ويعجبون،
املشهورة إستوارت ماري امللكة تسكنه كانت الذي القرص املدينة هذه يف رأيت وقد
الذي ورسيرها صورتها شاهدت وفيه األرض، من خفض يف وهو والنجابة، بالجمال
وصورته الجمال، يف يقاربها وهو بحبه اتهمت الذي الطلياني وصورة عليه، تنام كانت
ذات بالكنارة لها يعزف كان ملا إنه قيل فيما وسببه ِغيلة، فيه ُقتل الذي املوضع يف باقية
عىل الدم أثر يزل ولم الخارج، الباب عند فقتله خفي باب من زوجها عليه هجم إذ ليلة
أن بعد فيها حبست التي القلعة يف أيًضا صورتها رأيت ثم العتبة، من القريب الخشب
هناك محبوسة كانت وملا القرص، يف صورتها من أجمل وهي بالفحش، حسادها اتهمها
مملكة وإنكلرتة سكوتالند مملكتي صري الذي وهو األول، جامس فولدت الطلق أخذها

واحدة.
ذهب من وخاتًما والنيشان والصولجان والسيف امللك تاج القلعة يف أيًضا وشاهدت

ا. جدٍّ عاٍل وهو فنََجت منه تدلت الذي والشباك الفولة، من أكرب ياقوتة ه َفصُّ
يف النرصانية فرائض فيها أقيمت كنيسة أول إنها يقال: صغرية كنيسة أيًضا وفيها
قدم. ثالثمائة ارتفاعه صخر عىل مبنية القلعة وهذه يرمونها، حينئذ وكانوا البالد تلك
بعد امُلْلك من يئست أن بعد أنها محفوظي ففي ماري امللكة أمر من كان ما فأما
— عمها ابنة إىل وكتبت اململكة، دار من فرت أعدائها، وبني بينها جرت طويلة وقائع
ولك عيلَّ «أقدمي أن إليها فكتبت — بها تستجري اإلنكليز ملكة إليصابت أختها وقيل
فصدق ومحاسنها، جمالها عىل لها حسًدا ا رشٍّ لها أضمرت عليها قدمت فلما األمان.»
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أنها جملتها من كثرية، أموًرا عليها تجنت ثم َلِشْقوة.» الُحْسن من «إن قال: حني املثل
عليها وعقدت عهدها، ونقضت معها، ذمتها خفرت ثم السجن، فأودعتها زوجها؛ قتلت
إلجارتها إليصابت امللكة باسم ينوهون اإلنكليز أن ومع فُقتلت، بقتلها حكموا مجلًسا،
التأمني، بعد لنفسها رضيته الذي الشنيع الغدر هذا عنها ينفون فال الربوتستانط، مذهب

الدهور. ممر عىل ذكرها به يصدأ طبع فهو
يملك فال والنكد الرض من لقيت وما مسجونة وهي ماري امللكة قصة قرأ ومن
وقرصها صورتها غري سكوتالند رؤية إىل يشء يشقني لم إنه ولعمري عليها، عرباته

أيامها. وذكر
ولدت سكوتالند، ملك الخامس يعقوب بنت هي سكوتالند ملكة ماري إن بوليه: قال
دوفان تزوجت ١٥٥٧ سنة ويف أيام، بثمانية والدتها بعد أبوها ومات ،١٥٤٢ سنة يف
إىل فرجعت ونصف، سنة بعد عنها ومات الثاني، فرنسيس باسم ملًكا صار ثم فرنسا،
سنة ويف األهلني، لدي بغيضة جعلها الكاثوليكية امللة بديانة تمسكها أن إال سكوتالند،
ريزيو داود من عليها يغار وكان فقط، جماله ملجرد هنري عمها ابن تزوجت ١٥٦٥
وبعد بقتله، فاتهمت هو هلك ١٥٦٧ سنة ويف منها، بمرأى فقتله رسها؛ كاتب الطلياني
أجهز بأنه اتهم كان حيث العواقب، يف تتدبر ولم بوثول، كونت تزوجت أشهر ثالثة
ففرت مذهبها، عن تعدى أن وألزموها اململكة، أهل هذا فعلها عليها فشغب زوجها عىل
إليصابت كانت وحيث ،١٥٦٨ سنة يف وذلك إليصابت امللكة عمها ابنة إىل والتجأت
غاوت أنها عليها تجنت ثم سنة، عرشة ثماني السجن يف ألقتها جمالها عىل تحسدها
وكانت متجلدة، وهي فماتت بالقتل، عليها فقضت إهالكها، عىل الكاثوليكيني من جماعة
وداعها وعند النساء، أجمل وبأنها والفصاحة، والظرافة بالكياسة عرصها يف توصف

بليًغا. كالًما قالت فرنسا
بالفرنساوية، أبياتًا املعنى هذا يف نظمت أنها التواريخ بعض يف وجدت قلت:
والتي األعز، عندي هي التي بالدي يا األنيقة، فرنسا يا «وداًعا يأتي: كما وترجمتها
حبي فصل الذي الفلك إن … فيها الغراء أيامي يا وداًعا فرنسا، يا وداًعا صباي، رشحت
ملودتك وسأتركه لك، ملًكا اآلخر الشطر لك بقي ولقد شطري، سوى هنا إىل يحمل لم

اآلخر.» يتذكرك حتى
كان اإلنكليز بالد إىل قدمت وملا وشهران، سنة ٤٤ العمر من ولها قتلت آخر: وقال
جامس باسم سكوتالند عىل ملك ولد، عن وماتت بوليه: وقال سنة، وعرشين خمًسا سنها
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تمثيلية قتلها عىل شلر العالم ألف وقد األول، جامس باسم اإلنكليز بالد وعىل السادس،
ا.ه. يكون. ما أبلغ من

الرشع ولفقهاء للقسيسني إن اإلنكليز: من وكالسكو أيدنربغ شاهد من بعض قال
الناظر يكاد وال األمور، أكثر يف لهم تنقاد الناس فإن نافذة، وكلمة طويلة يًدا أيدنربغ يف
يف مقيم هو فكأنما فيها يقم ومن كالسكو، بخالف حوانيتها يف إال والرشاء البيع يرتسم
وهي البحر، نسيم يستنشق منها جهة كل ومن الدخان، عن هوائها لصفاء وذلك الريف،
مدينة كلها الدنيا يف ليس إنه يقال: أن ويمكن الدهر، عىل باقية منيعة حجارة من مبنية
ورسومهم عاداتهم عىل محافظني برحوا فما أهلها أما األنيق، الوضع هذا عىل مثلها

ا. جدٍّ اإلنكليز لعادات مخالفة وهي القديمة،

املعامل مدينة كالسكو (82-13)

املنسوجة للثياب معامل عن عبارة كلها فإنها التجارة، يف منها أعظم فإنها كالسكو أما
ومحرتفات كثرية بيوتًا هذه يف أن إال منشسرت من تجارة أقل تكن إن وهي وغريها،
إنشاء يف وأما الغاية، إىل فعظيمة الحديد يف وأشغالها تجارتها أما بتلك، تختص عديدة
تزال ال عديدة أتاتني حولها ترى فإنك األول؛ الطراز فمن الحديد من واآلالت املراكب
اإلنسان خاطر أن للناظر يخيل وحتى جحيمي، قطر القطر ذلك كان حتى متأججة
إيطالية من صقع يف املكث إىل ارتياحه املطارق طقطقة وإىل والدخان النار إىل يرتاح
أحًدا يحسدون ال الدخانيني هؤالء وكأن العيدان، أصوات واستماع الرياض رؤية وإىل
املروج وصف يف الشعراء تقوله بما يبالون وال املريع، الريف يف يسكن ممن سواهم
حكاية ملطون قاله فما األنيقة، النظر مسارح من ذلك وغري املرتقرقة والجداول النارضة
طرأ بما وريض عليه، قدر ما إىل واستسلم الجحيم دركات إىل هبط حني الشيطان عن
هؤالء صفة هو إنما خريًا» يل رش يا «كن وهو: الجديدة حياته شواغل من هناك عليه
حالة املدينة وكأن دخانهم، وتكاثف مواقدهم بكثرة يتبجحون فإنهم تتعداهم، ال الناس
بخروج النايس تذكر تذكرة نهاًرا، الدخان من وبعمد ليًال النار من بعمد تفيء كونها

مرص. من إرسائيل بني
تكون التي وهي حوانيتها، فوق األلواح تعدد الرائي يرى أن من هنا أعجب يشء وال
فوق واحد لوح بوضع يكتفي لندرة يف التاجر فإن وحرفته، التاجر اسم عىل عنوانًا
كالسكو يف أما لعياله، مقرٍّا غالبًا تكون فإنها الحانوت فوق التي الطبقة فأما حانوته،
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تكون التي هي الحوانيت أعظم بل مخزن، فوق ومخزنًا حانوت، فوق حانوتًا ترى فإنك
لتشرتي تذهب وأينما بضائع، مخزن عن عبارة كلها الدار تكون وقد األوىل، الطبقة فوق

فوق. اطلع لك: يَُقْل شيئًا
البالد يف يطوفون يزالون ال أنهم وهو سكوتالند، قسييس من شيئًا أكره واني: قال
يقع من وجل الكنائس، وإنشاء الرب وجوه يف يجمعونه ما ينفقون أنهم بدعوى مجتدين

ا.ه. النساء. من الثروة ذوات لهم غرًضا

التوراة وترجمة كمربيج إىل العودة (83-13)

شهًرا، عرشين من أقل يف وذلك التوراة، ترجمة أنهيت أن وبعد كمربيج، إىل عدت ثم
فإن البالد هذه يف تقيم كنت «إن فقال: ذلك، يف الجمعية كاتب وفاوضت لندرة إىل رست
بباريس، أقيم أن رشط «عىل فقلت: الطبع.» تصحيح مقابلة يف شيئًا لك تعني الجمعية
الفرنساوية اللغة أتعلم بأن هممت طاملا فإني فأصححه، هناك إىل باملطبوع إيلَّ ويبعث
«لك فقال: تعلمها.» عىل يحرض مما منها وعبارات جمًال اإلنكليز كتب يف أرى أني ملا
ثم إليها، الرجوع عن عدلت بأني أخربه مالطة حاكم كاتب إىل كتبت ثَمَّ فمن ذلك»
للمحنة. ودريهماتي للفتنة وَخَلدي للغنة، خيشومي وأعددت باريس، إىل للسفر تأهبت
قديم يراعي من وعد وأعده متصاعدة وزفراتي منحدرة وعرباتي القارئ أودع وهنا
من وصف أتم فيها استقراري عند باريس له أصف بأني القربة، أكيد ويحفظ الصحبة،
الجملة يف وأخليتها األوقات عىل مرتبة الرحلة هذه جعلت فإني حذف، وال إسهاب دون

االستطرادات. عن
هذا غري يف وجوده يعز مما بالتوراة تتعلق فائدة أفيده أن ذلك قبل ينبغي ولكن
والسبعون االثنان هم اليونانية إىل العربانية اللغة من ترجمها من أول إن فأقول: الكتاب،
قيل: امليالد، قبل ٢٧٧ سنة يف وذلك باإلسكندرية، فيالدلفيوس برثولومي عهد يف حربًا
كل عىل وعني صومعة، يف منهم اثنني كل وكان يوًما، وسبعني اثنني يف ترجمتها وأتموا
عن إحداها تختلف لم النسخ جميع وجدت منها فرغوا فلما بأجمعها، ترجمتها منهما

حرف. يف وال كلمة يف ال األخرى
الرابع، القرن يف كتبت برومية، الفاتيكان يف املوجودة هي النصارى بيد توراة وأقدم
املسمى اإلنكليز متحف يف املوجودة هي والثانية ،١٥٨٧ سنة يف ونرشت الخامس، وقيل:
يف نسخت إنها وقيل: األول، شارلس إىل الروم بطاركة أحد أهداها ميوزيوم، بريتش
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بإسبانية توليدو يف املوجودة هي اليهود عند توراة وأقدم ذكره، املتقدم التاريخ حدود
الفصول ومن ،٣٠ األسفار من التوراة يف ما وجملة امليالد، بعد ١٠٠٠ سنة نحو وذلك
وقد ،٢٧٢٨١٠٠ الحروف ومن ،٥٩٢٤٩٣ الكلمات ومن ،٢٣٢١٤ اآليات ومن ،٩٢٩
السابع الفصل من والعرشون الحادي والعدد مرة، ٣٥٥٣٥ العاطفة الواو فيها تكررت
األسفار من اإلنجيل يف ما وجملة كلها، األبجدية الحروف عىل يشتمل عزرا سفر من
الحروف ومن ،١٨١٢٥٣ الكلمات ومن ،٧٩٥٩ اآليات ومن ،٢٦٠ الفصول ومن ،٢٧

مرة. ١٠٦٨٤ العطف حرف فيه تكرر وقد ،٨٣٨٣٨٠
١٥٢٢ سنة يف والجرمانية ،١٤٧٨ سنة يف اإلسبانولية باللغة التوراة طبع وكان
،١٥٨١ سنة يف واملسكوبية ١٥٣٥ سنة يف والفرنساوية ،١٥٣٤ سنة يف واإلنكليزية
،١٧٤٨ سنة يف والبورتوكيزية ،١٦٦٦ سنة يف والرتكية ،١٦٣٨ سنة يف والرومية
ولست — الكتب بعض يف ووجدت ،١٨١٥ سنة يف والفارسية ،١٧٧٦ سنة يف والطليانية

الخامس. القرن يف العربية إىل ترجمت التوراة أن — ثقة عىل منه
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بولون إىل لندرة من (1)

يف الواقع الليل نصف بعد بولون إىل لندرة من تسافر التي الباخرة ركبت إني ثم
الكثيف الضباب فوقع الليلة تلك يف تقلع أنها أرجو وكنت األول، كانون من السادس
البحر، يف الجزر صادفنا املذكورة املدينة من دنونا فلما الصباح، إىل السفر تعذر حتى
أمتعتنا فأخرجت الفجر، يف املدينة فبلغنا املد، جاء حتى ساعات أربع نحو فانتظرنا
عليها يأخذوا فلم ُكتٍب ُصندوَقا جملتها من صناديق عدة معي وكان الكمرك، يف وفتحت
لهداية اإلنكليز طرف من مبعوث قسيس أي مرسل؛ هذا يقول: بعضهم وسمعت شيئًا،
عليه تؤدي أن «إما فقالوا: الشاي من رطًال أحدها يف وجدوا أنهم إال الضالني، بعض
بذلك وفرحت تطلبون.» ما عليه أؤدي بل «ال فقلت: هنا.» ترتكه وإما ونصًفا شلينني
كثريًا وأن سيما ال كثريًا الكتب عىل يتقاضون أنهم من موجًسا كنت ألني الفرح؛ غاية

املجلد. جلَّده كما جديًدا كان منها

للمسافرين نصيحة (2)

إىل منهم تصدى من أن وهي املسافرين، من إلخواني نصيحة شبه أو نصيحة وهنا
جديدة حاجة عنده يجد أن إىل وظمائه نشاطه عرام يف املفتش يلقى أوًال صندوقه فتح
يلقاه فإنه القوم آخر يأتي من فأما التفتيش، صنعة يف لحذقه إظهاًرا منه فيضبطها
بسؤال ذلك عن اجتزأ وربما يطبقه، ويلمسه الصندوق يفتح ما فأول وضجر، َكلَّ قد
بالرضورة بد وال مكس؟» عليه يؤدى يشء عندك «هل له: يقول كأن عليه، يلقيه واحد
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فرتاهم يشء كل يف والتصدر التقدم يحبون الناس جل أن غري بالسلب، الجواب يكون أن
السباق. حلبة يف هم كأنما وعيابهم وإخراجهم صناديقهم فتح عىل يتزاحمون

وخدام الحمالون يزدحم إلنكلرتة املقابلة فرنسا فرض سائر ويف هذه بولون ويف
يغطني حماالت النساء ترى وهناك مرص— ارة َحمَّ ازدحام وال — املسافرين عىل املطاعم
اليهود، نساء زي عىل أفوادهن عند من شعريات تحته من فيربز بمنديل، رءوسهن شعور
يكاد فال يبعنه، أو السمك يصطدن الالئي النساء منهن وأقبح الرجال، كسحن وسحنهن

األنثوية. عالمة منهن يعرف النظر

السفر جواز (3)

يف جوازه يربز أن من له بد فال اإلفرنج بالد من وغريها فرنسا يدخل من أنه أيًضا واعلم
للغريب يمكن ال أنه ذلك من وأقبح يدخل، يََدُعونه فال وإال — الباسبورت أي — الثغور
يقدم من أما فرنكات، عرشة الجواز ديوان يف أدى إذا إال فرنسا بالد من يخرج أن
أن عليه ليس أيًضا منها الخارج أن كما الجواز، يربز أن عليه فليس اإلنكليز بالد إىل
أن — أعلم وهللا — عندي وسببه الحرية، بالد اإلنكليز بالد إن يقال: ولذلك شيئًا؛ يؤدي
والعلوم التمدن أسباب يف اإلفرنج سائر عن متخلفني القديم الزمن يف كانوا ملا اإلنكليز
مع يتساهلوا أن إىل احتاجوا منشسرت، عىل الكالم يف سيما وال ُمثُل جملة من بك مر كما
أوروبا يف والفنون التمدن ظهور أول أن وذلك زيارتهم، إىل تستميلهم أشياء يف جريانهم

األندلس. عىل مستولني املسلمون كان حني إسبانيا يف كان إنما

وأوروبا األندلس (4)

البابا والتزم واليهود، العرب من األطباء تستخدم جميًعا اإلفرنج ملوك «وكانت فلتري: قال
وذلك الفضة من رطل ألف وعرشين خمسة سنة كل يف للمسلمني يدفع أن الثامن يوحنا
الفرنساوية بالجيوش وفتكوا ماربطرس، كنيسة ونهبوا إيطاليا، دخلوا وقد ،٨٧٧ سنة
الثاني القرن ويف لوثاريوس، القائد راية تحت أهلها إلجارة رومية إىل ساروا كانوا الذين
ومرسية بورتغال منها البلدان، أحسن عىل إسبانيا يف مستولني املسلمون كان عرش
قسطيل جبال وراء إىل حتى ملكهم وامتد وطرطوشة، وغرناطة ووالنسية واألندلس

وسريقوسة.
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مرفوع َقبُْوه، املشهور العظيم املسجد بنوا وفيها قرطبة، يف فكانت الخلفاء دار أما
ولم اإلتقان، بديع الصنعة غريب مرمر من وهو عموًدا، وستني وخمسة ثالثمائة عىل
الصنائع وكانت كنيسة، ُحوِّل أنه مع — مسجد أي — «ُمْسك» باسم اآلن إىل معروًفا يزل
علم أما واللهو، للفرج شتى مواضع عندهم وكان مزيد، يف عهدهم يف واألبهة والفروسية
حتى املدن، سائر من غريها دون قرطبة يف إال يكن فلم والطب والكيمياء والفلك املساحة
رجل عن الطب ليأخذ إليها يسافر أن إىل اضطر بالسمني، امللقب ليون ملك صانكو إن
للملك كان إن قائًال: الرسول مع أجابه امللك به استدعى فلما عرصه، يف مشهوًرا كان
ثمانني مدة يف البالد من ملكوا املسلمني إن املؤلفني: بعض وقال عيلَّ.» فليقدم إيلَّ حاجة

سنة. ثمانمائة مدة يف الرومانيون يملكه لم ما الهجرة بعد سنة

الرشيد هارون هدية الدقاقة الساعة (5)

هارون أهداها التي هي فرنسا يف عرفت دقاقة ساعة «وأول آخر: موضع يف فلتري وقال
يف العرب عن أُخذ إنما الحساب «علم األوقات: أبجدية يف وقال شارملان.» إىل الرشيد

«.١٢٥٣ سنة يف إنكلرتة يف شهر ثم ،١٠٥٠ سنة يف وذلك إسبانيا
أوًال يعرف وكان — الثاني سلوسرتوس البابا «إن الجغرافية: معجم صاحب وقال
،٩٣٠ سنة يف والدته وكانت العرب، عن العلم وأخذ األندلس، إىل سار — جربرت باسم
الذي وهو والفلك، األثقال وجر املساحة علم يف ماهًرا وكان ،٩٩٩ سنة يف بابا وانتخب

رقاص.» ذات ساعة عمل من وأول أوروبا، يف العربي الحساب رقم بث

واإلبداع االخرتاع (6)

القرن أواخر يف وذلك سبينا، إسكندر للعيون النظارات هذه اخرتع من «أول فلتري: وقال
العهد. ذلك يف كان الريح طواحني اخرتاع وكذا عرش، الثالث

قبل من معروًفا فكان الطيقان زجاج أما فيانتزي، يف كان الفخار اخرتاع وأصل
يف اإلنكليز بالد يف صنعته اشتهار وكان اإلرساف، من يعد وكان نادًرا كان أنه إال ذلك
أهل الزجاج مرايا أبدع من وأول فيها، يتنافس وكان الفرنسيني، بعض من ١١٨٠ سنة
ولكن إيطاليا، يف معروًفا الساعات استعمال وكان عرش، الثالث القرن يف وذلك فينيسيا،

ندرة. عىل
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وسيانا وبولونيا وجينوى فينيسيا يضاهي ما املدن من كلها أوروبا يف يكن ولم
وإنما اآلن، هي كما وإنكلرتة والنمسا فرنسا مدن يف البيوت تكن ولم وفلورانس، وبيزى
املعروفة املواقد هذه عندهم يكن ولم الخشب، من وبناؤها املطني التبن من سقوفها كانت
فيجتمع البيت، وسط يف يجعلونه كانون نحو يف يوقدونها كانوا وإنما النار، إليقاد اآلن
اإلنكليز عند الكتان من املوائد أغطية وكانت منه، متصاعد والدخان املصطلون حوله
عجلتني ذي مركب يف الركوب وكان العقاقريية، عند إال يباع النبيذ يكن ولم جًدا، نادرة
وكان ذلك، من النساء منع باألزهر امللقب فيليب إن حتى إرساًفا الوسخة باريس طرق يف
وعجزوا، أسنوا الذين يقتلون وكذا الخلقة، ناقيص جاءوا إذا أوالدهم يقتلون بوالند أهل

الشمالية. البالد سكان سائر ذلك عىل وقس
نبًها غيوتو وكان فلورانس، مدينة من برونليش التماثيل نقر صنعة أحيا من وأول
ما عىل — املوسيقى مقامات اخرتع من وأول واألدب، اللغة يف وبوكاشيو التصوير، يف
إذ يكن ولم ودانتي، برتاك والتأليف النظم يف برع من وأشهر أوتزو، غيدو — اآلن عرف

ا.ه. والقتال. بالفتك والتفاخر الفاحش الجهل سوى الشمالية البالد يف ذاك

الساعة اخرتاع (7)

عليها، الكالم استيفاء من بد فال الساعة، ذكر أوردناه ما معرض يف جرى وحيث قلت
من املؤرخون ذكر العجيبة: املخرتعات كتاب مؤلف قال بصدده، كنت ما إىل أرجع ثم
هارون الخليفة أهداها التي الساعة كانت بالدهم يف ُعرفت ساعة أول أن الفرنسيس
حتى العرص، ذلك يف ِبْدًعا وكانت ،٨٠٧ سنة يف وذلك فرنسا، ملك شارملان إىل الرشيد
املاء يديرها التي اآلالت من كانت أنها والظاهر وذهوًال، حرية الديوان رجال أورثت إنها
انفتح ساعة مضت فكلما الساعات، بها تنقسم صغريًا بابًا عرش اثنا لها وكان املنحدر،
وتبقى الساعات، بعدد فيطن جرس عىل تقع صغرية نحاس من كرات منه وخرج باب
صفحة عىل وتدور خيل عىل فارًسا عرش اثني صور تخرج وحينئذ مفتوحة، األبواب
وأهل اللفظة، هذه أنكر فإني العرص، ذلك يف الساعة اسم أعرف لو بودي قلت: الساعة،
باتخاذ يأمر اإلنكليز ملك الكبري ألفرد وكان قال: أنكر. وهي منكالة يقولون: الغرب
إىل منقسمة متساوية بعالمات منها كل ويَُعلِّم إصبًعا، عرشة اثنتا شمعة كل طول شمع،
ونهاًرا، ليًال متعاقبة بإيقادها يأمر فكان والنهار، الليل عن كناية قسًما، وعرشين أربعة
إال الدقاقة الساعات عمل يعلم ولم الريح، من لها صونًا شفاف رقيق قرن يف ويجعلها

عديدة. بقرون موته بعد
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ومن قلت: الزمان، قديم من فمعروف ساعة وعرشين أربع إىل اليوم تقسيم أما
أربعة عىل اصطلحوا الحساب أهل أن للفيومي املنري املصباح يف ذكر أنه محفوظي
فلعل كرس، غري من صحيحات وثلث ونصف وُربع ثُمن له عدد أول ألنه قرياًطا؛ وعرشين
الشمس ميقاتية أن هريودوطوس وذكر العدد، هذا إىل الساعات تقسيم يف السبب هو هذا
تدل التي املائية امليقاتية فأما البابليني، عن أخذوها وهم اليونانيني، عند معروفة كانت
فكانوا الهنود، قدماء وعند الكلدانيني عند معروفة فكانت الرملية نسق عىل األوقات عىل
عىل يستدلون وبذلك الزجاجة، يف الرمل يحدر كما آخر إىل إناء من فيها املاء يحدرون
غري حسابهم يجعل كان الهواء وتخالف املاء انحدار تساوي عدم أن إال التنجيم، أوقات
ينحدر كان املاء أن أمرها من يعلم ما وغاية بالتفصيل، معروف فغري شكلها أما مطرد،

املفروض. الوقت مقدار علم اإلناء امتأل فإذا قطرة، قطرة فيها وعاء يف
فايل، كرلوس الدون العلمية األدوات من صارت حتى املائية الساعة أتقن من وأول
مرتينيل مخرتعات من أنها بعٌض وزعم ،١٦٩٠ سنة وذلك الباندكتيني الرهبان أحد
يف ولد الشهري، دانتي هو الساعات عىل تدل آلة اسم ذكر مؤلف وأول قيل: الطلياني.
أيًضا وكان ،١٢٢٨ سنة يف إنكلرتة يف ذلك وشهر ،١٣٢١ سنة يف ومات ،١٢٥٦ سنة
ألجل الجنايات أصحاب عىل غرامة وضعت األول إدورد زمن ويف غريهم، عند مشهوًرا
هنري زمن ويف املحكمة، يف الذين يسمعها لكي وستمينسرت غرفة يف دقاقة ساعة عمل
دين واربي وليم إىل وتعهدها محافظتها َوكَّل امللك إن حتى عظيم شأن لها كان الخامس
الخزنة. ديوان من يوم كل يف شلني نصف ذلك مقابلة يف له وعني اسطفان، صانت كنيسة
وعىل الساعات عىل تدل فكانت املشهورة، ساعته دوندي يعقوب أبرز ١٣٣٤ سنة ويف
بهورولوجيوس. ولقب السيارة، الكواكب مواقع وعىل الربوج، منطقة يف الشمس سري

اآلالت أكثر من ساعة إسرتاسبورغ كنيسة يف وضع عرش الرابع القرن أواسط ويف
واألرض والقمر الشمس وسري السماوية الكرة تبدي كانت صفحتها فإن وتألًفا، تركيبًا
ربع وكان الشهر، من الواقع اليوم عىل يدل وتقويًما ونموه، القمر ومحاق والكواكب
والرابع عصا، برأس رجل والثالث بسهم، شاب والثاني بتفاحة، ولد يطرقه األول الساعة
مريم عىل ُمَسلًِّما وينحني ملك الباب يفتح ساعة كل مرور وعند بعكازه، شيخ األخري
الدقات انتهاء عند يقلبها رملية ساعة يحمل آخر ملك وبقربه الجرس، يطرق ثم العذراء
عنقه، ويمد ساعة، كل اقرتاب عند بجناحيه يصفق ذهب من ديك أيًضا بها وكان األربع،

مرتني. يصقع ثم
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ذات دقاقة ساعة دروز اسمه جينوى من رجل صنع املذكور القرن أواخر ويف
عند الراعي فكان وكلب، وراٍع أسود «رجل» تمثال عىل تشتمل وكانت غريبة، حركات
وملا متملًقا، ذنبه ويحرك الكلب منه فيدنو أصوات، ستة الناي عىل يعزف الساعة طلق
يده يمد أن دروز إليه فالتمس التعجب، غاية منها تعجب إسبانية ملك عىل عرضها
صار حتى عاليًا نباًحا ينبح الكلب إليه انبعث فعل فلما الراعي، سلة من تفاحة ويأخذ
الفرنساوي بالكالم أجاب الساعة عن األسود سئل إذا وكان قيل: أيًضا. ينبح امللك كلب
اإلنكليزي هارس ريشارد الدقاقة الساعة الرقاصيف وضع من وأول الحارضون، ليفهمه

.١٦٤١ سنة يف وذلك
بمعرفة فالجزم الكبرية، عن مخترصة الجيب يف توضع التي الصغرية الساعات أما
الساعات اخرتاع أصل إن وقيل: ا.ه. هوك. مخرتعات من أنها واألرجح صعب، مخرتعها
ساعة، له كان سكوتالند ملك روبرت أن البعض وحقق ،١٤٧٧ سنة يف نورمربغ يف كان
وقال ،١٥٠٠ سنة يف الفلكية األرصاد يف الساعات استعمال وكان ،١٣١٠ سنة يف وذلك
الساعة، اسم عليه يصدق ما عنده كان الذي هو الخامس كرلوس اإلمرباطور إن بعض:
سنة يف جرمانيا من كان اإلنكليز بالد إىل الساعات جلب وأصل ،١٥٣٠ سنة يف وذلك
دكطر إىل اخرتاعها نسب من الناس فمن الجيب يف توضع التي الساعات أما ،١٥٧٧
اخرتع الذي هو «هوك» دكطر فإن كان وكيف هيكفس، إىل نسبوه هوالند وأهل «هوك»،

.١٦٥٨ سنة يف وذلك الرقاص، ذات الدقاقة الساعة
أهدى األول بولس البابا وإن ،١٥٨ سنة يف رومية يف عرفت املاء ساعة إن وقيل:
كان الشمسية الساعة اخرتاع أصل إن وقيل: ،٧٦٠ سنة يف مائية ساعة فرنسا ملك بيان
ويف املذكور، التاريخ من ٢٩٣ سنة رومية يف عرفت إنها وقيل: امليالد، قبل ٥٥٠ سنة يف
بالد إىل جلب ١٨٥٠ سنة من شهًرا عرش أحد مدة ويف الكنائس، يف نصبت ٦١٣ سنة

.٢١٥٤٧٤ الساعات هذه من اإلنكليز
إىل بالنظر إسبانية يف أوًال بدأ اإلفرنجية البالد يف التمدن أن تقدم مما عرفت فقد
اشتهارها وأول فرنسا، إىل منهما انبثت ثم الصنائع، إىل بالنظر إيطاليا بالد ويف العلوم،
أيام يف كان الفرنساوية اللغة وتهذيب جرمان، صان وقرص فنتنبلو قرص وبناء فيها
مذهب انترش ملا ثم ،١٥٤٧ سنة ووفاته ١٤٩٤ سنة يف والدته كانت األول، فرنسوا امللك
الفرار إىل يضطرون كانوا به، املتمذهبني تضطهد الدولة وكانت فرنسا، يف الربوتستانت

دليًال. ماربرتوملاوس بيوم وحسبك األجنبية، البالد إىل
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الناس أشد ريشيلو الكردينال ووزيره هو وكان — عرش الرابع لويس قام وملا
وعلم معارف ذوي وكانوا اإلنكليز، بالد إىل منهم كثري فر — املذهب هذا ألهل بغضة
الجواز، من يعفوهم وأن إليهم، التجأ من يضيفوا أن لإلنكليز وطاب ذلك، فيها فبثوا

املنوال. هذا عىل الحال وبقيت

باريس إىل بولون من (8)

للتجارة مورًدا كونها يف إلنكلرتة املقابلة فرنسا فرض من غريها مثل هي بولون إن ثم
فيها ما وأحسن إنكليز، سكانها وثلث للمسافرين، منازل ديارها وأكثر اململكتني، بني
املعدنية الجواهر ومن الحيوانات، وسائر والسمك الطري أنواع غرائب من فيه متحفها،
لجميع الطرب وآالت الصور ومن القديم، الزمان يف عليه يكتبون كانوا الذي الورق وأنواع
شيئًا يكذب فال الضخمة والوحوش السمك عظام رأى ومن للمعترب، عربة هو ما األمم

األولون. قاله مما
الحوانيت جميع وجدت فإني رأيت، ملا فدهشت ليًال باريس فبلغنا منها سافرنا ثم
مررنا وحني املزر، حانوت غري لندرة يف يشء فيها يفتح ال التي الساعة يف مفتوحة
فوانيس ويف تحتها، من القهوة محال ويف فوق، من الديار يف األنوار من رأينا بالبلفار
يل خيل ما والشمال، اليمني عن الواقفة العواجل فوانيس ويف األشجار، بني من الطرق
فيها تتفتح وأنوار، بهجة مدينة هذه إن بٍَخ بٍَخ نفيس يف فقلت النعيم، جنات يف أني
فألجعلن األشعار، أخدار يف القصائد عرائس بها وتتجىل األفكار، رياض يف املعاني أكمام
أربعة لبثنا ثم البلفار، إىل جئت يشء عيلَّ ارتج وكلما والنهار، الليل فيها النظم دأبي
خاللها يف الضباب وكان حدته، عىل دار يف محل استئجار لنا تيرس أن إىل مبيت يف أيام

شديًدا. والربد كثيًفا
أبيض فكان الضباب وأما أشد، هو بل نقريًا لندرة برد عن ينقص فال الربد أما
ضباب، إىل ضباب من االنتقال من أشكو فطفقت أسحم، يقع فإنه لندرة ضباب بخالف
باريس فإن لندرة، من معك إلينا قدم إنما الضباب هذا «إن أصحابي: أحد يل فقال
وقع فإنه الحق، غري ذلك بعد قوله وجدت لكني ا.» جدٍّ نادر فيها ووقوعه ُمِضبَّة، ليست
ال أنه إال آخر، قطر من بأذيايل يعلق أن دون من فيها مقيم وأنا الثانية السنة يف أيًضا

لندرة. ضباب يدوم كما طويًال يدوم
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متنوعة وإحصاءات فرنسا عن نبذة (9)

بك رفاعة األديب العالم كان ملا ولكن وأهلها، باريس وصف يف أرشع أن اآلن حان وقد
وسبقني باريز تلخيص يف اإلبريز بتخليص املسمى النفيس كتابه ألف قد الطهطاوي
أشار أو بالكلية، عنه أرضب ما ذكر يف أستأذنه أن من هنا يل بد ال كان املعنى، هذا إىل

منه. استغربته ما فقط إشارة إليه
عن الكالم قبل ولكن ولندرة، باريس عليه يقيس للقارئ مقياًسا ذلك أجعل ثم
وخصوًصا بذلك، َحِريَّة فإنها عموًما؛ فرنسا عىل بالكالم أبتدئ أن ينبغي باريسخصوًصا

إنكلرتة. عىل الكتاب هذا أول يف القول أجملت قد أني
االسم بهذا سميت ثم بالغال، القديم الزمن يف تسمى كانت فرنسا إن فأقول:
وأرضهذه الشمالية، البالد من قبائل وهم فتحوها، الذين الفرنك إىل نسبة اآلن املتعارف
منذ أرضها وكانت غالبًا، والحبوب والبقول األشجار جميع فيها ينبت خصيبة، اململكة
حتى فيها األشجار وتنبيت حرثها يف الجهد بذل فقد اآلن أما مهملة، سنة سبعني نحو
يرصف فرنك، ٥٣٣٧١٧٨٠٠٠ العام يف تبلغ وغاللها، األرض محاصيل قيمة صارت
املعادن، كثرية وهي فرنك، ١٦٨٥١٧٨٠٠٠ الفائض فيكون ٣٥٥٢٠٠٠٠٠٠ ذلك عىل
والنحاس والرصاص والحديد الفضة فيها ويكثر قلة، عىل لكن الذهب، معدن فيها يوجد
مليونان منهم 1،٣٢٥٠٠٠٠٠ كان ١٨٤٥ سنة يف سكانها وعدد ذلك، وغري والتوتيا
١٨٤٣ سنة يف فرنسا إىل التجارة من املجلوب قيمة وبلغت ويهود، بروتستانت وثلث

فرنًكا.2 ٦٤٣٩٦١٦٧٧ منها الخارج وقيمة فرنًكا، ٨٤٦٦٠٦٩٤٠
أهلها جملة من كان ١٨٤٣ سنة إىل ١٨٢٥ سنة من وذلك سنة عرشة ثماني مدة ويف
علل بهم نفس ألف ومائة أنفسهم، قتلوا آالف وثالثة املارستانات، يف مجنون ألف مائتا
السجون يف ألف ومائة الصدقات، من يعيشون ألف وثمانمائة املرىض، ديار إىل وأخذوا
وعرشين أربعة ١٨٤٣ سنة يف اإلكلريوس عدد وبلغ آخر: وقال مختلفة، جنايات ألجل
إليهم ويضاف أسقًفا، وستون وسبعة مطرانًا عرش وأربعة كرديناالت ثالثة منهم ألًفا،

نفًسا. ٣٦٣٨٣٤٨١ فرنسا سكان عدد بلغ ١٨٧٤ سنة يف 1

١٨٧٩ سنة يف إليها املجلوب جملة فإن عظيًما اتساًعا فرنسا تجارة اتسعت املذكور التاريخ منذ 2

منها الخارج جملة وبلغت إنكليزية، لرية ١٨٣٧٩٣٤٨٠ عن عبارة وهي فرنك، ٤٥٩٤٨٣٧٠٠٠ بلغت
لرية. ١٢٦٥٢٣٦٠٠ أو فرنك ٣١٦٣٠٩٠٠٠٠ املذكورة السنة يف
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آالف، ثالثة النساء أديار وعدة للكنيسة، املرتشحني من وخمسمائة آالف ثمانية نحو
من ،١١٤٠٠٠ الفتنة زمان يف اإلكلريوس عدد وبلغ ألًفا، وعرشون أربعة الراهبات وعدد

راهبة. ألف وثالثون اثنان جملتهم
سبعني يستوردونه الذي العشور ومبلغ مليونًا، وسبعني اثنني إيرادهم جملة وبلغت
وجملة ١٠١٧٠٠٠ واألساقفة الكرديناالت وإيراد ،١٤٢٠٠٠٠٠٠ ذلك فجملة مليونًا،
١٠٣٣٠٠٠ الربوتستانت وعىل فرنك، ٣٤٢٥١٠٠٠ الكاثوليكية الديانة عىل املصاريف
٦٣٣٠٠٠٠٠٠ فرنسا يف املسافرين عدد بلغ ١٨٤١ سنة ويف ،٩٠٠٠٠ اليهودية وعىل
بليونًا عددهم بلغ ١٨٥٥ سنة ويف الحديد، سكة يف سافروا ١٤٣٠٠٠٠٠٠ منهم نفس،
يف الكمرك إيراد وبلغ األرتال، يف سافروا ألًفا وسبعون واثنان وثالثمائة مليون منهم
مليون سبعني نحو الدولة إيراد بلغ ١٨٥٧ سنة ويف فرنًكا، ١٨٢٢٩٦٧٩٨ ١٨٥٦ سنة

أكثر.3 بل اإلنكليز دولة إيراد نحو فكان إنكليزية لرية
يف لها وأمكن ألف، خمسمائة نحو الربية العساكر من لها كان املذكورة السنة ويف
ال أرضها من واملحروث ألًفا، سبعني نحو البحرية الجيوش من تجهز أن شاءت وقت أي
العيال، رءوس من ماليني سبعة نحو ومالكها هكتار، مليون وأربعني اثنني عن ينقص

اململكتني. بني الفرق لك يظهر وبهذا
:١٨٦١ سنة آخرها سنني عرش مدة يف فرنسا دولة مرصوف بلغ بعضهم وقال
سنة كل يف إيرادها فكان لرية ٦١٩٦٨٠٠٠٠ إيرادها وبلغ لرية، ٧٦٨٥٢٠٠٠٠
سنني، أربع مدة يف أوسرتيا مرصوف وكان ،٧٦٨٥٢٠٠٠ ومرصوفها لرية، ٦١٩٦٨٠٠٠
٣٨٥٠٠٦٧٤ عن عبارة وهو لرية، ١٥٤٢٠٠٠٠٠ :١٨٦٠ سنة إىل ١٨٥٧ سنة من وهي
لرية ٢٨٨٥٧٠٠٠ نحو وهو ،١١٥٥٠٠٠٠٠ املذكورة املدة يف إيرادها وكان سنة، كل يف
وبلغ 4،١٩٦٣٤٨ وإيرادها ٣٢٢٠٥٦٧٤ :١٨٦١ سنة يف إيطاليا إيراد وبلغ سنة، كل يف

لرية. ٢٥٠٠٠٠٠٠٠ الحرب مدة من واحدة سنة يف أمرييكا شمال دولة مرصوف

:١٨٨٠ سنة يف بلغ إيرادها إن حتى عظيًما ازدياًدا فرنسا ثروة ازدادت ١٨٥٠ سنة ومنذ 3

بلغت فإنها املصاريف أما إنكليزية، لرية ١٢٥٢٢٩٠١١ عن عبارة وهي فرنًكا، ٣١٣٠٧٢٥٢٨٨
لرية. ١٢٥٢٠٩٧٦٩ أو فرنًكا ٣١٣٠٤٩٤٢٤٤

بلغ واملرصوف إنكليزية، لرية ١١٠١١١٧٩٣ أو فرنًكا ٢٧٥٢٧٩٤٨٣٠ فرنسا إيراد بلغ ١٨٨١ سنة يف 4

املذكورة السنة يف بلغ فقد إيطاليا إيراد وأما إنكليزية، لريات ١١٠١٧٧٣٠٤ أو فرنك ٢٧٥٤٤٣٢٦٠٠
تقريبًا. ذلك مثل ومرصوفها ٥٧٠٢٣٣٥٨ أو فرنًكا ١٤٢٥٥٨٣٩٦٥
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٣٧٣٨٢٢٥٥ :١٨٦١ سنة يف بلغ فرنسا أهل عدد فإن املمالك هذه سكان فأما
تلك يف إنكلرتة يف الزيادة وكانت ضعفني، سنة خمسني مدة يف الروسية عدد وزاد نفًسا،
املائة، يف ٧٢ :١٨٥٨ سنة إىل ١٨١٦ سنة من بروسية زيادة وكانت املائة، يف ١١٩ املدة
سنة من فرنسا وزيادة املائة، يف ٢٧ :١٨٥٧ سنة إىل ١٨١٨ سنة من أوسرتيا وزيادة
يف غريها من أقل فرنسا يف الوالدة فتكون غري ال املائة يف ١٢ :١٨٦١ سنة إىل ١٨٢٦

املمالك. سائر
٢٨٥ كل من ولد ١٠٠ فيها يولد أنه وهو: التفصيل، هذا عىل فذكروه الزواج أما
من ولد ١٠٠ والروسية أوسرتيا ويف زواًجا، ٢٣٧ كل من ولد ١٠٠ بريتانيا ويف زواًجا
بروسية يف الولد والدة فيكون زواج، ٢١٠ كل من ولد ١٠٠ بروسية ويف زواًجا، ٢٢٣ كل
فمن املوت فأما أسبوًعا، و٤٢ سنتني نحو فرنسا ويف أسابيع، وخمسة سنتني ظرف يف
ويف ،٢٩ بروسية ويف ،٢٨ فرنسا ويف ،٢٢ السنة يف يموت بريتانيا يف نفس ١٠٠٠ كل

.٣٣ الروسية ويف ،٣٢ أوسرتيا

باريس وصف (10)

ويف النورمان، لنهب عرضة وكانت بارييس، تسمى ٣٨٠ سنة يف باريس مدينة كانت
سنة ويف سنة، عرشة خمس يدهم تحت وبقيت اإلنكليز، عليها استوىل ١٤٢٠ سنة
تدخل الذئاب فكانت ألًفا، خمسني من أكثر بهما فمات واملجاعة، بالطاعون رزئت ١٤٣٨
النهر، بشاطئ يحيط طويل بسور حصنت ١٨٤٠ سنة ويف تغتال، من وتغتال أسواقها
األول كانون يف به بُِدئَ فرسخ، وربع فرسًخا عرش خمسة مسافة وذلك متفرقة، وبقالع
أو فرنك، ١٤٠٠٠٠٠٠٠ نفقته وبلغت ،١٨٤٦ سنة آذار شهر يف ونُِجَز ١٨٤٠ سنة
صنت جزيرة يف وهو األول، نابليون قصده كما ذلك جرى وقد قلت: لرية، ماليني خمسة
عجل، عىل إنشائه إىل الناس تبادر ١٨١٤ سنة يف األعداء منها دنت وملا قال: هيالنة،

برًجا. عرش أربعة حوله وجعل أكمل ثم محكم، غري كان لكنه
األقوال أحد يف بذلك سميت «لوكس» القديم يف تدعى باريس كانت آخر: وقال
قيرص غزا وملا الغال، مدن أقدم من أنها االتفاق، عليه والذي مؤسسها، «لوكوس» باسم
كالجزيرة مهينة ِخَصاص عن عبارة إال حينئذ تكن ولم بارييس، لها: يقال كان بالدهم
بباله تخطر تكن لم شديدة مقاومة أهلها قاومه فتحها أراد ملا أنه مع السني، نهر يف
كثرية ملوك عهد يف واالتساع التمرص يف أخذت ثم التمدن، أسباب عن خالني كونهم حالة
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قام ثم ،١١٨٤ سنة يف أغوسط فيليب وأعظمهم وكلويف، يوليانوس زمان يف سيما وال
صار حتى العلم لطلب إليها الناس فأقبل مدرسة، فيها وأنشأ بالصغري امللقب لويس
ورصوًحا. سوًرا بها أحاط الذي وهو فيه، بنيت الذي الصقع أهل من أكثر الطلبة عدد
تغيريات فيه وغري الرابع هنري فقام اللوفر، فيها وأنشأ األول فرنسيس قام ثم
األول نابليون قصده وما جديدة، مدينة كأنها صارت عرش الرابع لويس زمان ويف جمة،
فيليب، لويس أجمعني عليهم وزاد البوريون، عائلة استحسنته وتنظيمها تحسينها يف
ثم فمن إليه، الناس خواطر الستمالة أدعى يكون نابوليون أيام ذكر حفظه أن ظن فإنه
دوترايونف» «أرك املسماة القنطرة أو األزج وأتم السور فأنشأ نابوليون، به ابتدأ ما أتم
نابوليون، جثة دفنت عهده ويف فندوم، عمود عىل أخرى مرة نابوليون تمثال ونصب

عليه. مزيد ال ما والبهجة الرونق من كسيت الثالث نابوليون زمن ويف قلت:
:١٨٤٤ سنة يف طبع — باريس إىل املرشد سماه الذي كتابه يف غالنياني وقال
برش من وأول ،٥٢٤ سنة يف وذلك كلوفيس النصارى ملوك من فيها ملك من «أول
كانت ُعِلَم فيما فيها أسست كنيسة وأول ،٢٥٠ سنة وذلك ماردانيس كان باإلنجيل فيها
٨٥٧ سنة ويف «نوطردام»، كنيسة اآلن فيه ترى الذي املوضع يف ماراسطفانوس كنيسة
منها جهة لكل يقال ثم ومن أقسام؛ أربعة إىل املدينة وقسمت بنيت، ثم النورمان أحرقها
غري، ال فرنًكا عرش اثني الشمايل الباب من اإليراد كان السمني لويس زمن ويف «كارتيه»،
للعلم، مدارس فيها أنشئ عرش الرابع القرن ويف فرنك، ستمائة اآلن بحسابنا تبلغ وهي
وألزم الطرق، بعض وبلط والكنائس، واملغاني األبنية فيها كثرت أغوسط فيليب عهد ويف
تعرف تزل لم مدارس صوربن روبرت فيها أنشأ ١٢٥٠ سنة ويف تحصينها، األهلون

باسمه.
ست فيها أقاموا أن بعد منها طردوا ثم اإلنكليز، دخلها املعتوه شارلس زمن ويف
والوباء القحط من خربت السابع شارلس عهد ويف ،١٤٣٦ سنة وذلك سنة، عرشة
جميع من والنقائص الجرائر ألصحاب مأوى ١٤٦٦ سنة يف صارت إنها حتى والذئاب،
رونًقا واكتسبت ألف، ثالثمائة أهلها عدد بلغ عرش الحادي لويس عهد ويف األقطار،
من نوع كل فيها يعلم مدرسة وأنشأ حسنًا، ً منشأ وأنشأه القديم اللوفر فهدم وعمرانًا

مجانًا. العلوم
سنة ويف أخرى، وأنشئت طرق وُحسنت دوفيل» «هوتل بناء يف رشع ١٥٣٣ سنة ويف
إىل التمدن أسباب تعطلت ساق عىل الدينية الحروب قامت ملا ثم التولري، أنشئ ١٥٦٣
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السلم ظل الناس عىل ومد البني ذات فأصلح الرابع، هنري والسياسة امللك بأعباء قام أن
ويف التولري، وكرب محال، جملة وأنشأ أمكن، ما غاية املدينة تبهيج يف وزاد والرفاهية،
النباتات وبستان اللوكزمبور، قرص وأنشئ عديدة، طرق أنشئت عرش الثالث لويس زمن
فأنشأ الرابع، هنري خلفه قصده كان ما أتم عرش الرابع لويس قام ملا ثم ذلك، وغري
ومارستان كنيسة و٣٣ فندوم، ساحة وأنشأ القديمة، وحسن طريًقا، ثمانني من أكثر
من كثري وبلط املمايش، ونظمت التولري، قرص وكرب واملرصد، النغول ومارستان السقط

شانزلزي. َغيَْضة وغرست الرصف،
وسعت حتى امللك نرضة أفادها أن يف جهًدا يأُل لم عرش الخامس لويس وكذلك
السادس لويس أيام ويف جارية، وعيونًا مدارس عدة وأنشأ فدانًا، ٣٩١٩ زمانه يف رقعتها
رقعتها فصارت بهيجة، وأسواق سامية ومنازل وكنائس مالٍه جملة فيها أنشئت عرش
من إليها يدخل ما عىل رضيبة منها يؤخذ بابًا ستون للسور وجعل فدانًا، ٩٨٥٨
من فيه بما — امللكية الرسايا أي — روايال» «بايل وأتم الطرق ووسعت الخارج،
عليها وأنفق رممت ثم الكنائس، من كثري خرب الفتنة زمان ويف الظريفة، الحوانيت
وأنشأ العام، املشورة مجلس بنى عرش الثامن لويس إىل امُللك اسرتد وملا ماليني، أربعة
وزين عينًا عرشة خمس وأنشأ فندوم، عمود ونصب عديدة، ومستشفيات كثرية أسواًقا
وأنشئت الكنائس، يف جلها كثرية محاسن فيها زيدت العارش شارلس أيام ويف القرص،

جسور. ثالثة
مسلة ونصبت دوفيل، هوتل بناء وربع جديدة طرق فتحت فيليب لويس قام فلما
انتهى النرص. وعمود دوالكنكورد وبالس املجدالنية أي المدلني كنيسة إنشاء وأتم مرص،

ملخًصا.
وخمسني وأربعة مائتني أو لندرة من فراسخ وخمسة مائة بعد عىل وهي قال:
وست ساعة عرشة ست أيامها وأطول يارًدا، ٢٥٩٧٩ أو مرتًا ٢٣٧٥٥ ودورتها ميًال،
و١٣٠٠٠ دار، ٤٥٠٠٠ من أكثر وفيها دقائق، وعرش ساعات ثماني وأقرصها دقائق،
سقيفة و١٨٣ فسحة، أو عرصة و٩٩ بلفاًرا، و٢١ ممىش، و٣٨ طريًقا، و١٢٦٠ دكان،

رصيًفا. و٣٧ «باساج» له: يقال مما معربًا أو
١٢٠ أو ذراع ٤٨٠٠٠٠ وطولها مربع، ذراع ٣٢٠٠٠٠٠ يبلغ طرقها ومسطح
كانت ١٧٢٨ سنة قبل ومن فرنك، ٥٣٥٠٠٠ تبلغ الطرق تنظيف ومصاريف فرسًخا،
بلغت ١٨٤٢ سنة ويف عديدة، مراًرا غريت رقمت أن بعد ثم األسماء، عن عطًال الطرق
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مبلطة، قبل من كانت الطرق جميع قلت: فرنك. ٧٥٠٠٠٠ وتوسيعها تبليطها مصاريف
تصري بأن اآلن أمر متاريس، حجارتها يتخذون والفتنة الشغب وقت األهلون صار فلما
رصف مليونًا، ٩٣ املدينة مصاريف بلغت ٥٧ سنة إىل ١٨٥٣ سنة ومن ررضاًضا،
بوا وعىل مليونًا، ٣٣ الطرق وتصليح املاء ويف مليونًا، ٤٧ الديار وتجديد البناء يف منها
عنده من املريي يرصف ولم املدينة، من يرد مما املصاريف هذه وجل ماليني، ٥ دوبولون

ا.ه. ماليني. ستة من أكثر
وذلك السنة، يف أشهر تسعة مدة إال تنور تكن لم عرش السادس لويس أيام وقبل
كلها ،١٣٢٢١ القناديل من فيها ما وعدة ليلة، كل يف تنور بأن فأمر القمر، غياب عند
وكان ،٨٩٦٢ وتزوج ،٢٦٠٢٨ ومات ،٢٩٩٢٣ فيها ولد ١٨٤١ سنة ويف بالغاز، تنور

خادم. ٨٠٠٠٠ نحو وفيها ،٩٨٣٠ النغول عدد
٩١٧ اإلمرباطوري الحرس من وفيها ،١١٤١٣١٦ ٥٦ سنة يف أهلها كان آخر: وقال
وقال ،٥٣٣٥٢٩٥ السنة يف تبلغ الرشطة ديوان ومصاريف ضابًطا، ٢٨ جملتهم من
ستون منها ويخرج فيها يدخل من وقدر نفس، ١٥٠٠٠ مستشفياتها يف يزال وال األول:
موضع ولهم ودراية، علم أهل وهم النظامية، األحكام ذوي من آالف تسعة وفيها ألًفا،
للصكوك كاتبًا عرش وأربعة ومائة السبت، يوم يف وذلك مجانًا الفقراء إلغاثة مخصوص
ويعاملون ،١١٤٥٠٠٠ مصاريفه تبلغ عليهم للمقيض أحدها سجون، وتسعة والعقود،

عرشة. غريه وعدها والشفقة، الرفق من يمكن ما بغاية فيه

باريس مدارس (11)

٣٨٣٥٤٤ منهم وإيرادها ،١٠٩٧٥ الطلبة من فيها ملكية، مدرسة وعرشون إحدى وفيها
،٢٢٥٨٨ املتعلمني من فيها «كومونال» له: يقال مما مكتبًا عرش وسبعة وثالثمائة فرنًكا،
طالب ٨٣٧٨ فيها أنستيتسيون، لها: يقال معلًما عرش وأحد ومائة ٢٢٧٦٩٣ وإيرادها
٢٣٥٣٨ فيها «بنسيونات»، لها: ويقال مراب، وسبعة وألف ٢٥٠٦٢٠ وإيرادها علم،
وبث الخري وفعل للعلوم جمعية وخمسون أربع وفيها فرنًكا، ٤٧٣٧٧٣ وإيرادها نفًسا،

أخرى. مواضع عدا ما الديانة
املتعلم من يأخذون فال القسيسون يديره واملكاتب املدارس هذه من كثريًا إن قلت:
فرنًكا ثالثني بمرصوف أحدها يف ولده يضع أن للوالد فيمكن عليه، املرصوف نصف إال
ولألخوات والصنائع، للعلوم مرتشحني هنا األوالد جميع ترى ذلك أجل فمن الشهر، يف
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الرجال وتمريض البنات تربية يف مشهور عظيم فضل الراهبات جنس من هن الالئي
وقد قوابل، وبعضهن يداوي بعضهن إن حتى املرىض، بيوت أو بيوتهن يف والنساء
عىل به يعرفن مخصوص لباس ولهن الخريات، فعل يف الشاسعة البالد إىل يسافرن
يف الناس عن يحتجبن إذ الرشق؛ يف الراهبات طريقة من أنفع الطريقة فهذه تنوعه،
ذكرناه، الذي الوجه عىل التعليم أي — املزيتان وهاتان الناس، من أحًدا ينفعن فال الدير

لندرة. يف توجدان ال باملرىض— واالعتناء

باريس مستشفيات (12)

ذرائع إىل يحتاج لندرة ويف الثمام، طرف عىل هو باريس مستشفيات يف التداوي أن عىل
١٨٤٢ سنة يف صدرت خالصة من علم وقد مارستانًا، وثالثون ستة وفيها قال: ووسائط،
ونساء، رجاًال والعاجزين املرىض من ألًفا عرش اثني بُمْؤنة تقوم املارستانات هذه أن
أربعة بلغت املذكورة السنة يف مصاريفها وأن ألًفا، ثمانني نحو يدخلها سنة كل ويف
رضائب من يتحصل وهو املنرصف، من أكثر إيرادها لكن مليون، ونصف مليونًا عرش
هذه يف أي — فيها ويرصف ذلك، وغري للمقابر يشرتى الذي العقار ومن املالهي عىل
اللبن ومن كيلوغرام، ٤٨٨٠٠ الزبدة ومن رطًال، ٢٥٦٠٢٥٠ اللحم من — املستشفيات
البطالني. وتشغيل الفقراء إلغاثة عديدة مواضع ذلك عدا ما أيًضا ويوجد ليرت، ٥٣٠٠٠٠
بمؤنة تقوم املستشفيات هذه أن ١٨٥٥ سنة يف طبع كتاب من علم وقد قلت:
ديو» «هوتل املسمى املارستان وأقدمها فيها، يعالجون مريض ألف عرش أربعة من أكثر
أطبائه وعدد راهبة، ستون فيه وتخدم مريض ألف عرش أحد السنة مدار من فيه يتداوى

طبيبًا. وسبعون اثنان

وأسواقها باريس أهل (13)

نفس ألف من أكثر فيها وليس وعملة، صناع باريس أهل نصف أن املحسوب آخر: وقال
الثالث لويس عهد من خلف عن سلًفا باريس يف سكانها كونهم إثبات يحسنون ممن
من واحد وكل الجنازة مرصوف عىل يقدرون ال باريس سكان ثلثي إن آخر: وقال عرش،
ويانه مدينة يف ولد ٥٣ سنة ويف نغل، يكون مواليد ثالثة كل ومن نفسه، يقتل آالف ثالثة
ومن ،١١٢٦٥ األول من ولد ٥٤ سنة ويف ،١٠٦٨٦ الحرام ومن ولًدا ١١٢٦٤ الحالل من
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٥٦ سنة ويف ،٩٥٢٢ الثاني ومن ،١٠٦٥٠ األول من ولد ٥٥ سنة ويف ،١٠٨٠١ الثاني
غري من ألًفا ثالثني باريس أهل من وإن ،١٠٣١١ الثاني ومن ،١٠٨٧٠ األول من ولد
غداءهم، يحصلون أين من يعرفون وال الصباح يف يقومون الصدقات من يعيشون الذين

القبائح. يف منهمكني سكارى ألًفا عرش سبعة ومنهم
مصاريف بلغت مجازر وخمسة للمأكوالت، كبار أسواق تسعة وفيها آخر: وقال
من أكثر الجزارين وعدد العديدة، واملدابغ املسالخ وثَمَّ ،١٦٥١٨٠٠٠ وتنظيمها بنائها
من ٩٠٠ — مارتر مونت مجزر املسمى وهو — أحدها يف يذبح يوم كل ويف خمسمائة،

الضأن. من و٣٥٠٠ العجول، من و٦٥٠ البقر، من و٤٠٠ الثريان،
مليونًا، ٣٥٠ تبلغ ذلك قبيل من هو وما واملرشوب املأكول من السنوية وامُلْؤنة
أشبه وما وبن، وسكر شمع ثمن و٧٨ لبن، ثمن و١٢ خمر، ثمن مليونًا ٤٩ منها
لحم، ثمن مليونًا وأربعون خبز، ثمن مليونًا وثالثون وثمانية ملح، ثمن ومليونان ذلك،
السنة يف البطاطس من واملؤنة فحم، ثمن و٤٤٤٠٠٠ بقول، ثمن مليونًا عرش وخمسة
كيلوغرام، ٧٠٨٧٩٣ سنة كل يف التبغ من فيها يباع ما ومبلغ كيلوغرام، ٣٢٥٠٠٠ تبلغ
عجلة عرشون إليه يأتي يوم وكل ،٢٠٠٠٠ ونحوه الُخلَّر من يوم كل يف ومؤنتهم
ويرد فرنك، ٤٥٠٠٠ قيمته ما الدقيق من فيها يباع األيام بعض ويف بالفضة، مشحونة

والقمح. بالفاكهة مشحون قارب ١٢٠٠٠ السنة يف الخارج من إليها
حجر أول بالهال، املعروفة السوق بباريس املأكوالت أسواق جملة ومن آخر: وقال
عىل والفاكهة والخرضة البقول فيها تباع ٥٢ سنة يف اإلمرباطور وضعه أساسها يف وضع
الفاكهة أوان ويف بها، مشحونة عجلة وعرشون ثالثمائة يوم كل يف إليها فريد أنواعها،
البقول من واحد صنف من العام يف فيها ويباع ونحوها، عجلة ٤٢٠ نقلها يف يستخدم
يسمى البحر محار من صنف ومن مليون، ونصف فرنك بمليون للسلطة يتخذ مما

فرنًكا. ١٦٧٠٩٢٦ بنحو الدزويرت
من يصنعون فقد إنكلرتة، يف كما للغاية تعظم فرنسا يف والبقول والفاكهة قلت:
يف فيها ويباع قال: ذلك، ونحو وإبرة ا مقصٍّ تحوي للنساء، حقة شبه الجوز ثمر قرش
يعلم هنا ومن قلت: فرنًكا، ٥٥٣٩٨٩٠ البيض ومن ماليني، ستة بنحو الزبدة سوق
آالف بخمسة البيض من يقطعون باريس أهل أن من بك رفاعة الشيخ ذكره ما أن
نحو يف يخلطونه إنهم قال: وقد ال؟! كيف ماليني، خمسة أراد أنه والظاهر سهو، فرنك

الطعام. من صنف ثالثمائة
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باريسومكتباتها أكادميات (14)

األكادمية جملتها من أكادميات، أي كبار مشيخات خمس — باريس يف أي — وفيها
بديًعا كتابًا ألف من وكل وفروعها، أصولها وتنقيح اللغة تهذيب يف للنظر الفرنساوية
املكتبة وأعظمها أكربها عديدة، كتب ديار وفيها جائزة، منها ينال واألدب التاريخ يف
وخمسون ومائة اليد، بخط كتاب ألف وثمانون املطبوعة، الكتب من مليون فيها العمومية،
ألف وثالثمائة منقوشة، صفيحة ألف وأربعمائة ومليون — نيشان أي — ميداي ألف
واحد وكتاب وكلربت، وكليرب عرش الرابع لويس من محفوظة رسائل وفيها راهنامج،

بريون. اللورد من
أو ديوان من وما وسوفر، فوست عهد من مطبوعة كتب الكتب تلك جملة ومن
ما املكاتب يف املوجودة املطبوعة الكتب وجملة الكتب، من ألوف وفيه إال مريي محرتف
عىل أخرى دياًرا عدا ما آالف عرشة اليد بخط والتي ،١٢٩٣٥٠٠ املذكورة املكتبة عدا
من الجيل لهذا ما بيان يف كاٍف وهو أقل، وبعضها ألًفا، عرشين يحوي بعضها حدتها،

العلوم. عىل الحرص
بها يطبع متنوعة حروف فيها األول، فرنسيس تأسيس من ملكية مطبعة وفيها
الربع، قطع من صفحة ثمانمائة واحدة ليلة يف فيها ويطبع لغة، وخمسني بإحدى كتب

ماليني.5 ثالثة ومصاريفها تسعمائة، إىل ثمانمائة من فيها املستخدمني وعدد

باريسوقنواتها جسور (15)

والحجر، الحديد من وثالثة معلقة سبعة منها جًرسا وعرشون سبعة املدينة نهر وعىل
سنة به بدئ دوالكنكورد جرس جملتها من الحجر من والباقي الخشب، من وواحد
قدًما، ٤٦١ طوله فرنك، ١٢٠٠٠٠٠ مصاريفه وبلغت ،١٧٩٠ سنة يف ونجز ،١٧٨٧
اسمه وآخر فرنك، مليون نفقته بلغت فيليب، لويس بجرس يعرف وآخر ،٦١ وعرضه
الصنائع جرس أي — دزار بون يسمى وآخر ،٥٢ وعرضه قدًما، ٤٣٢ طوله روايال جرس
من ، ُقنيٍّ يف املاء إليها أجري وقد ،٩٠٠٠٠٠ ومصاريفه ،٣٠ وعرضه قدًما ٥١٦ طوله —
مليونًا، وعرشين خمسة مصاريفها بلغت فرسًخا وعرشون أربعة مسافتها قناة جملتها

فرنك. ألف ومائتا مليونًا عرش أربعة فيها أنفق وأخرى

املصاريف. ذلك ومثل فرنك ٦٢٤٥٠٠٠ املذكورة املطبعة إيراد بلغ ١٨٧٧ سنة يف 5
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باريس مهنيو (16)

و٤٩٧ والجراحني، األطباء من و١٤٥٦ الدعاوى، وكالء من ٧٢٧ فيها يوجد آخر: وقال
من و٨٨٠ املصورين، من و٤٤٢ البنائني، من و٨١١ الكمياويني، أو األدوية باعة من
الجزارين، من و٤٨٧ الخبازين، من و٦٨٩ ونحوهما، والحديد الحجر عىل النقاشني
الشمع باعة من و١٨٤٥ بالكومسيون، التجار من و١١٦٠ الصيارفة، من و٦٦٢
و٢٦٠ خماًرا، و٣٩٧٩ الساعات، صناع من و٦٨٠ ذلك، ونحو والسكر والصابون
من و١٢٦ الورق، من الزهر صناع من و٧٣٨ ونحوهما، والقيطان الرشيط باعة من
و٥٢٣ للورق، معمًال و٢٤٠ السخنة، الحمامات من و١١٧ الشمس، نور عىل املصورين
موضًعا و١٢٨ اإلعالمات، الشتهار محرتًفا و٣٣ للقهوة، موضًعا و١٠٣٥ لألكل، موضًعا
للجند مأوى وعرشون وسبعة الحديد، لسكة مواقف سبعة وفيها والتعهيد، للتضمني
عرش اثنا وفيها فرس، وثمانمائة رجل وثمانمائة آالف خمسة يسع مأوى جملتها من
الرابع لويس أيام يف فيها يكن ولم — ثياطًرا أي — ملهى وعرشون وثمانية حوًضا،

ثالثة. سوى عرش

باريسومالهيها مسارح (17)

كل بأن باألسامبيل، املعروف املجلس أهل من لألهلني إجازة صدرت ١٧٩١ سنة ويف
أيًضا وهناك وأربعني، ثالثة فبلغت معارض غري فهو ملهى ينشئ أن منهم استطاع من
إليه يرد الطلياني وامللهى قال: رشحه، يطول مما والحظ والسهريات للغناء أخرى محال
والنمساويني اإلنكليز من كثريًا وإن فرنك، ألف بمائة الدولة خزنة من السنة يف إمداد
بالدهم يف يروه لم ما التمثيل من فيها لريوا باريس مالهي يقصدون أيًضا الروس بل
٧٥٠٠٠٠ الفرنساوية «األوبرة» وإمداد غريها، عىل بأفضليتها يقر وكلهم كامل، غري إال

فرنك. ١٣٠٠٠٠٠ قدره لها آخر مرتبًا عدا ما فرنك
إليه فتنحشد رقًصا، املوضع هذا يف يصنعون الصيام نصف ويف املرفع أول يف قلت:
ويبقون بنته، وال زوجته يعرف الرجل يعود ال بحيث السخرية، بلباس والنساء الرجال
فيه اآلالتية وعدد نجفة، أو ثريا خمسني نحو عىل يشتمل املوضع وهذا الفجر، إىل هكذا
وفيها ،٢٤٦٠٠٠ الضحك ملهى أي كوميك؛ «األوبرة» وإمداد قال: خمسني، عىل ينيف
يختص مرقص جملتها من أصلية، مراقص وثمانية بالكلوب، يعرف مما منتديات عرشة

بالذكر. جديرة فغري للدون مجتمًعا تكون التي املراقص فأما العلم، بطلبة
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باريس كنائس (18)

كنيسة وأشهرها الكنائس وأقدم املعابد، منها ونحو كبرية، كنيسة وأربعون إحدى وفيها
سنة يف وذلك الثالث، إسكندر البابا وضعه أساسها يف جعل حجر أول «نوطردام»
وعرضها وكسور، ذراًعا ١٢٦ طولها السابع، شارلس عهد يف إال بناؤها يتم ولم ،١١٦٣

.٦٨ برجها وعلو ،٣٣ وارتفاعها ،٤٨

وإيراداتها باريس أسواق (19)

للبيع فيها يعرض للكالب سوق وفيها وأنواعه، أجناسه عىل للزهر أسواق خمسة وفيها
،٨٨ وعرضها ذراًعا، ٤٨٠ طولها والحمري، للخيل وأخرى كلبًا، ٢٨٠ أحد يوم كل يف
برميل، ١٥٠٠ يوم كل يف إليها يرد مربع، ذراع ٢٦٠٠٠ وسعها للخمر، ساحة وفيها

.٤٥٠٠٠ منها تََسع وهي
باريس مكس وبلغ ،٧٠٠٠٠٠٠ الدخان من الخزينة إيراد وبلغ غالنياني: قال
وغري والدفن والعيار واملخازن واملجازر والحوانيت األسواق عىل جعل مما إليها الوارد
مصاريف جملتها من مليونًا، وأربعني خمسة عليها املرصوف وبلغ مليونًا، خمسني ذلك
األعياد، يف والزينة واملمايش واملتاحف واملكاتب الرشطة وديوان واملستشفيات األبنية
األمة دين مصاريف أعظمها فرنًكا ١٣٨٩٢٠٨١٧٢ املريية الدواوين مصاريف وبلغت
وبلغت ،١٩٥٩١٦٩٠١ يبلغ الدولة ودين ،١٢٤٦٨٨٠٣٣٦ إيرادها وبلغ الحرب، وديوان

6.٣٤٨٠٠٠٠٠٠ :١٨٤٤ سنة يف العسكر مصاريف

فرنسا وزارات (20)

واملستعمرات، البحرية ووزير الحربية، ووزير الخارجية، األمور وزير هم والوزراء
ووزير املريية، األبنية ووزير الداخلية، ووزير والتجارة، الزراعة ووزير املالية، ووزير
ومن والعام، الخاص املشورة مجليس ومن الوزراء، هؤالء ومن املعارف، ووزير العدلية،

فرنسا. دولة تتألف امللك صاحب

عبارة وهي فرنًكا ١٩٨٦٢٠٣٥٩٨٣ :١٨٨١ سنة يف بلغت فإنها ديونها أما فرنسا، إيراد ذكر تقدم قد 6

فرنًكا. ٥٣١٠٠٤٦٤٢ بلغت الحربية وزارة ومصاريف إنكليزية لرية ٧٩٤٤٨١٤٣٩ عن
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الساعة من وذلك يوم، كل يف مرات سبع املكاتيب تفرق باريس يف آخر: وقال
الحادي لويس الربيد رتب من وأول مساء، التاسعة الساعة إىل صباًحا ونصف السابعة

اآلن. نراه كما ترتيبه اطرد ١٧٩٢ سنة ويف عرش

ولندرة باريس بني واالختالف الشبه (21)

نهر، بينهما يفصل شطرين كونها يف لندرة تشبه باريس إن أقول: أن هنا يل حان وقد
كثرية: أحوال يف وتخالفها الكبرية، املراكب يسع ال صغري باريس نهر أن إال

لندرة، ديار بخالف أنيًقا، أبيض ظاهرها يزال فال الحجر، من باريس ديار إن أحدها:
الدخان كثرة من ويسود إال ثالث أو سنتان عليه يأتي فال ، اآلُجرِّ من مبنية فإنها

أيًضا. تسود حجر من فيها املبنية املنازل بل والضباب،
كلها فإنها الظاهر، متناسقة الغالب، يف االرتفاع متناسقة باريس ديار إن الثاني:
طبقات، سبع عىل يشتمل بعضها فإن ارتفاعها أما الشبابيك، وضع متناسقة بيضاء
هذا من فهي غرفته، إىل يصل حتى درجة، وثالثني مائة اإلنسان فيها ارتقى فربما
مفتوًحا يزال ال كبري ِرتاج دار ولكل بالغاز، يشعل فانوس طبقة ولكل متعبة، القبيل
مفتاح أعطاه السكان أحد خرج فإذا منه، بالقرب ِكنٍّا يتبوأ وبواب الليل، نصف إىل
البواب فيقوم الجرس أطن الليل نصف بعد غاب وإذا منه، أخذه رجع ومتى غرفته،

ذلك. مقابلة يف شيئًا يعطيه وأن بد وال له، ويفتح فراشه من
عىل تشتمل دار من شقة اكرتى إذا فأما مفروشة، دار يف ساكنًا كان إذا هذا؛
يستخدم أن إىل يحتاج ذلك وعند معه، مفتاحه يأخذ أن فله ومطبخ، ومقعد مبيت
هذه كانت وربما النهار، يف ساعتني أو ساعة يستأجرها أو مسكنه له لتصلح امرأة
لغريب يمكن وال معلومة، ساعة يف منهم كل إىل فتذهب أشخاص، عدة أجرية املرأة
فكل وغالئها، لكربها وذلك مرافقها، بجميع بابها من داًرا يستأجر أن — ألهيل بل —
ثالث طبقات، أربع عىل غالبًا تزيد فال لندرة ديار فأما قرص، عن عبارة باريس يف دار
وبعضها ذلك، أشبه وما الثياب وغسل الفحم الدخار األرض تحت وواحدة ظاهرة،

منها. بدار يستقل أن لإلنسان يمكن ثم ومن صغري، وبعضها كبري
خشب من حديث عهد من بنيت التي الغرف ومبلط ا، جدٍّ متني باريس درج إن الثالث:
أو بالبسط املبلط وفرش األحمر، اآلُجرِّ من القديمة الديار ومبلط بهي، جيل متني

183



أوربا فنون عن امُلخبَّا كشف

يف أما املوقد، عند يجعلونها سجادة بنحو ذلك عن يجتزئون وإنما مطرد، غري الزرابي
فيها البسط أن أحدهما: سببان؛ ولذلك بالبسط، مفروشة املساكن جميع فإن لندرة
بد ال فكان وسخ؛ قبيح لندرة يف املبلط خشب أن والثاني: غالية، باريس ويف رخيصة،

سرته. من
وتنظيفها غسلها فيسهل كالباب، مرصاعني عىل تنفتح باريس طيقان جميع إن الرابع:
مطبًقا، األعىل ويبقي صعًدا، األدنى نصفها إال يفتح ال لندرة وطيقان سعي، بأهون
معنت وهو الخارج، من ينظفه من استخدام من بد ال فيكون تنظيفه، يمكن فال

شاق.
وجل عليها، يشء طبخ يمكن وال املبلط، موازاة يف هي باريس ديار مواقد إن الخامس:
لرائحته الكراهية غاية يكرهونه فإنهم املعدني، الفحم ال الحطب هو إنما وقودهم
عادة عىل لالستدفاء نوقده كنا وحني أصًال، عليه يطبخون وال الثياب، وتوسيخه
الغرف بعض ويف منه، عليها غيش مرة وغري منه، تتأفف خادمتنا كانت اإلنكليز
عالية كوانني يف — الحطب مع الفحم أو — الفحم من أطفئ ما يوقدون والدكاكني
حديد من بقصبة متصلة تكون وقد الحديد، من أو الظريف، القيشاني الحجر من

تكون. ال وقد الدخان منها ليخرج الحائط يف نافذة
الحجر، فحم فيها يوقد ألن مجعولة فإنها أحسن؛ لندرة مواقد فإن الجملة ويف
ديار يف فأما الصغرية، الديار يف هذا املبلط، عن الرتفاعها وذلك عليها؛ يطبخ وألن
وعند عندهم ذلك يف والحكمة باريس، يف هي كما املبلط حيز يف أيًضا فتكون الكرباء
الشتاء أن والحاصل بالدفء، األعضاء أحق فإنها األرجل، إىل الحرارة إيصال أولئك
وبكون والدرج، املساكن بفرش العتنائهم وذلك وأهون؛ أهنأ لندرة يف الديار داخل
من أكثر رطوبة يحدث الحجر بناء بأن خبري وأنت مر، كما الفحم لوقيد قابلة املواقد

. اآلُجرِّ
لندرة ديار ويف للماء، مصب ووراءه مرحاًضا، باريس ديار من طبقة لكل إن السادس:

الصحة. إىل وأدنى أنظف القبيل هذا من فهي اثنان، أو مرحاض إال يكون ال
لندرة ويف الحديد، من غالبًا تكون السطوح من الخارجة باريس مداخن إن السابع:
والديار املدينة أمور يف النظر كان ملا أنه والحاصل منظًرا، أبهج فتلك الخزف، من
وجالله املكان بأبهة تؤذن وحدها الديار كانت السياسة، أرباب إىل موكوًال بباريس
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جدران ومن مذهبة حديد رواشن من فيها فكم امللكية، والدواوين الدكاكني عن فضًال
وضيئة تراها فإنك الدكاكني، وكذلك املجتاز، يستوقف مما موزجة وأبواب مزخرفة
يف فكأن فيها، ما كل يشرتي لو اإلنسان فيود نارضة زهية فيها والحاجات بهيجة
عىل القاعد وكأن وطالوة، بهجة فيكسبها املرئيات عىل شعاعه يلقي نوًرا املدينة رقيع
لريى للخروج ويتحرك يتحلحل أبًدا القتاد شوك عىل قاعد هو إنما بيته يف كريس

ويروق. يشوق مما والحوانيت الديار
عىل يحمل ما وأكثر وأغىل، أنفس باريس يف أنه فالغالب وفرشها الديار أثاث أما
حتى الفرش، من عدة عليها ينضدون فإنهم عليها، يرقدون التي رسرهم منها العجب
النوع من الغالب يف وخشبها والفقري، للغني مطرد وذلك درج عىل إليها يصعدون إنهم
هيئة عىل مذهب خشب من إطاًرا فوقها ويجعلون الكابيل، بك رفاعة الشيخ سماه الذي
دقاقة وساعة كبرية، مرآة البيت يف يكون وأن بد وال الناموسية، يسدلون ومنه التاج،

املوقد. رف فوق يضعونها
الحمامات، كثرة ويف الطرق، يف الجارية العيون كثرة يف أيًضا لندرة باريس وتفضل
وماء بمغطس له يبعث أن يف الحمام قيم إىل أوعز بيته يف يستحم أن اإلنسان شاء وإذا
الحوانيت فوق تكون التي الكتابة ذلك ومن لندرة، يف معدوًما يكون أن يكاد وهذا حميم،
الذهب بماء كان وإذا بالحرب، جلها لندرة ويف الذهب، بماء مكتوب جلها فإن والرواشن،
فإنه الزجاج، ألواح بني الفاصلة والقضبان الدكاكني أبواب ذلك ومن يسود، أن يلبث فال
عىل التي الرصف ذلك ومن أعظم، لندرة فدكاكني السعة حيث من فأما رونًقا، أكثر هنا
ويرسح عندها يقعد أن لإلنسان يمكن بحيث نظيفة مبلطة فإنها السني، نهر جانبي
النساء فيها تغسل كالبيوت ومغاسل حمامات عدة عىل يشتمل وهو النهر، يف ناظره

السكان. ثياب
منها تجد طريق كل يف فإنك للغساالت، الطرق يف أخرى دكاكني وجود ذلك ومن
التي الدار غسالة عند ثيابه النزيل يغسل وإنما ا، جدٍّ لندرة يف نادر وذلك اثنني، أو واحًدا
غساالت أن الغريب ومن الريف، يف غالبًا وهي وسخة، أو نظيفة كانت سواء يسكنها
مواضع باريس يف يوجد أنه ذلك ومن راٍض، عنهن وكلٌّ باملطارق، الثياب يغسلن باريس
رضوري؛ الغناء املدن يف ذلك وجود أن يخفى وال الحاجة، لقضاء اإلنسان فيها يتخىل
يف وذلك إليها، الرجوع يمكنه لم الحاجة قضاء إىل ويضطر داره من يخرج من فإن
حديثًا منها صنع ما عدا ما رديئة، قذرة قلتها عىل فيها البول مواضع بل معدوم، لندرة
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يف تكون أن الحاجة بهذه وأجدر النظري، عن تعز فهي وهوبرن، اسرتاند طريق يف
أنهم من الفرنساوية يف قيل ما أحسن وما بالتحريف، لندرة ويف املصالح من باريس

مقصًدا». حرفة وكل حرفة مقصد كل «يجعلون
فإن العساكر، بكثرة الفائدة حيث من ال النظر حيث من لندرة باريس وتفضل
منهم وتنظر املوسيقى، منهم تسمع تزال فال ألًفا وخمسني مائة نحو ضواحيها ويف فيها
مع يكون بأن العادة جرت وقد اإلنكليز، عسكر مالبس من أحسن وهي الحسنة، املالبس
املطاعم كانت فحيث املعيشة أما بلباسهم، مرتديات وهن يتبعنهم للخدمة نساء العساكر
يتكلف أحد يكن لم فيها، يجدونه واملرشوب املأكول من يشتهونه ما وكل كثرية، عندهم
فال منازلهم، يف للمؤنة ومحل مطبخ لهم يكون الذين العيال أصحاب أما بيته، يف الطبخ
يأتيه املستطعم يجلس ما وأول للغاية، نظيفة وهي األعياد، يف إال املطاعم تلك ينتابون

يشاء. ما فيختار وبفوطة، الطعام أسماء فيه بدفرت الخادم
«شواء أذنيه: يف ويرصخ الخادم يأتيه مطعم يف أحد يجلس فحني لندرة يف أما
يقدم وال الفهرسة، تنتهي وهنا «بطاطة»، «جزر»، «كرنب»، ضأن»، «شواء بقر»، لحم
تعمدت وربما واألوالد، والنساء الرجال فيه رأيت باريس يف دخلت مطعم وأي فوطة، له
فاتحة فيكون املرشوب من شيئًا عليها تعرض أو لتخاطبها قبالتك تجلس أن امرأة
إلشعال الكربيت من نبخات اآلكل أمام يوضع أن من بد وال املطاف، وخاتمة األلطاف

أسنانه. لتنظيف وخالل السيكار،
الساعة يف وهو الغداء، أو الفطور فقط: مرتني يأكلون باريس أهل من والخاصة
واملحار، الضأن شواء عىل ويفطرون الخامسة، يف العشاء أو والغداء عرشة، الحادية
يستطيبه فال كثريًا فيه يتفننون كانوا وإن فإنه طعامهم أما مرات، ثالث يأكلون والعامة
ثم الرعديد، من نوًعا منه ليتخذوا السلق أشد اللحم يسلقون ألنهم وذلك أَِلَفه؛ َمْن إال

ذلك: يف قلت وقد مسيًخا، فيأتي السمن بدل بالشحم يطبخونه

ي��ه��م��ي ُم وال��دَّ ال��خ��ن��زي��ر ش��ح��م ف��ي��ه ط��ع��اًم��ا ي��س��ت��م��رئ��ون ق��وم ُربَّ
ش��ح��م��ي ي��أك��ل ال��خ��ن��زي��ر ش��ح��م ب��ات لُ��م��اًظ��ا م��ن��ه أك��ْل��ُت إن وأن��ا

الشواء أن غري بابه، يف ذلك ستعرف كما اإلنكليز طعام من ألذ فإنه الجملة ويف
بعض أن وهي للمعيشة أخرى طريقة وهناك الفرنسيس، عند منه ألذ اإلنكليز عند
أن شاء فمن الضيوف، مائدة أي دوت» «تابل يسمونها عمومية مائدة يصنعون الديار
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وأطيب، العمومية املطاعم من أرخص ولعلها معينة، ساعة يف يذهب أن لزمه فيها يأكل
غالبًا يبتدئ وهو فرنكني، نحو العشاء وثمن ونصف، فرنك نحو هذه يف الغداء وثمن
ينتابها ال مطاعم البلفار ويف الفاكهة، أو الحلو من بيشء ثم بالسالطة، ويختم بالشوربة،

خمسون. أو فرنًكا أربعون فيها العشاء ثمن فإن واملرسفون؛ األغنياء إال
الشوربة فيه يرشب كالذي سميك بكوب الخادم جاءك محلها دخلت فإذا القهوة أما
كثريًا رأيت وقد املسخن، بالحليب أتبعها ثم منك، بمرأى القهوة وصب جزيل، وبسكر
اآلخر، النصف ويختبئون الفنجان يف السكر نصف يضعون والرواء السمت ذوي من
فيها تغني للقهوة محال وهناك كثرة، تحىص ال املدينة هذه يف القهوة ومحال واملطاعم
قيمة عليهم يقوم شيئًا يرشبوا أن برشط ولكن مجانًا، الناس يدخلها والنساء، الرجال

شيئني.
وذلك والرشاب: املربيات فيها يباع التي الدكاكني باريس يف منه يعجب ومما
املربيات أصناف من وعندهم مرايا، من سقوفها كانت وربما وأنوارها، لنظافتها
مثل أنهم إال أضعاف، عرشة اإلنكليز عند ما عىل يزيد ما والحلويات واملعجنات

بالعسل. ال بالسكر معمولة جميًعا حلوياتهم أن يف اإلنكليز
واملرشوب، املأكول من يباع فيما الرعية صحة يتعهدون هنا الرئاسة أرباب أن واعلم
الخمر وكأن مغشوًشا، أو باألبدان ا مرضٍّ أو فاسًدا شيئًا يبيعوا بأن للباعة يسمحون فال
بل بلندرة، يوجد مما وأذكى ألذ هنا ويرشب يؤكل ما كل كان فلهذا ذلك، من مستثناة
فإنه للمعيشة، يكون ما ألزم وهو الخبز ذلك فمن وألذ، أطيب هنا والفاكهة البقول
البطاطس أو الشب من بيشء مخلوط غري الحنطة محض من وهو الطيبة، غاية يف
اإلنكليز أن عىل واللحم، الرجل، قامة طول يف شكًال منه يصنعون وقد اإلنكليز، كخبز
تشم أن يمكن فال اللحامني، دكاكني نظافة هنا ويعجبني أطيب، لحمهم بأن يدعون
الغاز، يوقدوا أن قبل دكاكينهم يقفلون وهم لندرة، دكاكني بخالف كريهة، رائحة منها

اللحم. طعم يغري إنه يقولون: فإنهم
واللبن، والخردل والخل والزيت أنواعه، عىل البحر ومحار والجبن الزبدة ذلك ومن
بل والشمع، الصابون وكذا سواء، بالدنا يف كاملوجود والقريشة الرائب منه يصنعون وقد
والفواكه البقول من كثري وعندهم بلندرة، يوجد مما أحسن هنا الوقود وحطب الكربيت
عنها الستغنائهم يرشبونها قلما ولكن طيبة، فغري جعتهم فأما تلك، يف له وجود ال مما

بالخمر.
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من هنا مبنية كلها الديار كانت ملا أنه غري صنوان، ولندرة باريس فربد الهواء أما
وأبلغ أشق الربد كان مر، كما املعدني الفحم لوقود صالحة غري مواقدها وكانت الحجر
إىل باريس من حرضوا غفريًا ا جمٍّ شاهدت وقد وصيًفا، شتاء األمطار توايل ذلك عىل وزد
فيها وكان إقامته، مدة ينقطع لم املطر بأن أجاب: فكلهم الهواء، عن وسألتهم لندرة،
من فيها ما لكثرة الثلج؛ أو املطر ِبَعنَت باريس يف يشعرون ال الناس أن إال صحو بلندرة
اإلنسان يجد فلن لندرة يف أما بالكرب، يذهب مما القهوة ومحال واملنتزهات السقائف

َحْسب. وهذا بيته، يف إال مهربًا ذلك من

لها نظري باريسال يف مواضع (22)

كالمي عيلَّ لتقطع ابتدرتني فإن بأرسها، الدنيا يف لها نظري ال مواضع عدة باريس ويف
رأيت بل الدنيا، أَر لم إني قلت: بذلك؟» تحكم حتى كلها الدنيا رأيت «وهل تقول: بأن
فكلهم مناكبها، يف وساحوا طوفوا ممن املؤلفني أقالم أعني الدنيا، أهل عقول محاريث

واألفضلية. باألحسنية املواضع لهذه حكم
كال للَخْرص؛ كامِلنَْطقة بباريس يحيط ممتد طويل واسع طريق وهو البلفار، أحدها:
الشاهقة، والديار الظريفة وبالدكاكني الوضع، املتوازي بالشجر محفوف جانبيه
يجلس الكرايس من ألوًفا أمامها ترى تزال فال الحافلة، األنيقة القهوة ومواضع
املصالح إدارة يف ويتفاوضون األخبار صحف يقرءون وهناك والنساء، الرجال عليها
وسقفه مرآء، كلها املحل حيطان تكون وقد املرص، بمقام عندهم فهي واألشغال،
تزال وال نفيسة، ومواقد ومقاعد متكآت وفيها منقوشة، مزخرفة الكنائس كسقف
يرى مقاعد فيها مرشبيات أو رواشن لها يكون وقد الليل، نصف إىل بالناس غاصة

الطريق. يف يمر ما جميع منها اإلنسان
تضعف اللعب ختام ويف واللعب، للغناء مواضع جملتها من هناك املالهي وأكثر
فيحسبهن ولونه، الجسم هيئة عىل رفيًعا بَزٍّا البسات نساء محرابه يف ويربز أنواره
إحداهن برزت فإن حركة، دون من مختلفة أوضاع يف كذلك ويبقني عرايا، الناظر
ثم دورتني، عليها برزن التي املائدة بهن تدور أن إىل كذلك بقيت يديها رافعة
نحو يدوم كله وذلك أخرى، بهيئة ويربزن تضعف ثم األنوار، وترجع الحجاب يسبل
يف محل وأحسن الحية، الصور أي فيفان» «تابلو املنظر: لهذا ويقال ساعة، ربع
بالديباج يخطرن النساء ترى فثم الطليان، بلفار له: يقال الذي املحل البلفار هذا
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والرجال شافنات، متلعات وهن الرفيع، والخز واملحمل الكشمريية والشيالن واإلستربق
طرف ويف للقهوة، املحال أظرف وثم السمت، وأحسن اللباس بأفخر إليهن يرنون
وهو كرة عىل واقف نحاس من ملك تمثال قنته يف املرمر من شاهق عمود البلفار
أسماء العمود وعىل الحرية، ملك للملك ويقال ذهب، كأنه له الشمس مقابلة يف يلمع
يُستقى حوض وتحته بالذهب، مكتوبة باستيل، سجن يف األمة كبار من قتلوا الذين

.١٥٣٦ سنة يف البلفار إنشاء وكان منه،
كذلك سمي وإنما امللوكي، القرص أي روايال» «بايل له: يقال الذي املوضع الثاني:
منازل فوقها متقابلني، دكاكني ْي َصفَّ عن عبارة وهو امللوك، مقر كان قًرصا ملجاورته
للناس، ومماٍش ومقاعد وحوض أشجار وبينهما للقهوة، ومحال وحمامات ومطاعم
وهي والجواهر، املعادن من والتحف الحيل وأنفس امللبوس أحسن ترى الدكاكني ففي
ترصيفه وبراعة فيها ما تنضيد حسن أن إال الكرب يف البلفار دكاكني دون كانت وإن

النظر. يف سعة يكسبها املكان ذلك وبهجة
أهل بأن حكم أيًضا غريه ويف املوضع هذا يف واألملاس الجواهر كثرة رأى ومن
من عندهم ما يربزون ال اإلنكليز من الجوهريني أن إال لندرة، أهل من أغنى باريس
عندهم يرى الناظر يكاد ال فلهذا خزانة، يف يخبئونها وإنما الدكاكني، وجه يف الجواهر
النفس، تشتهيه ما جميع املطاعم تلك ويف والفضة، الذهب غري الدكان خارج من
وصفة الروضة، تلك يف يمرحون واألوالد والنساء الرجال رأيت للغداء قعدت فإذا
بعضها عديدة، كرايس عنده قهوة موضع أيًضا الروضة ويف املطاعم، صفة الحمامات
يف مرات ثالث الطرب بآالت العسكر ترضب وثم الشجر، تحت وبعضها الحوض عند
املحل هذا إنشاء وكان ثالثمائة، وعرضها قدم سبعمائة الحديقة هذه وطول األسبوع،

.١٧٢٩ سنة يف البديع
ذات طويلة غيضة وهو األصفياء، روضة أي «شانزلزي» املسمى املوضع الثالث:
وستون، مائة األقل يف وعرضها ذراع، ثمانمائة من أكثر األزج حد إىل طولها شطرين
طريق الشطرين وبني الطريق، جهتي طول عىل وكرايس خشب، من مقاعد ولها
تلك من مآلن املمر هذا ترى األعياد أيام ففي والعواجل، والحوافل الخيل ملرور واسع
وبما اللباس، من فوقهم بما متفاخرين هناك إىل يذهبون الثروة أهل فإن املراكب،
نمارق عىل هن كأنما متكئات املفتوحة العواجل يف النساء وترى املركوب، من تحتهم

189



أوربا فنون عن امُلخبَّا كشف

الصفة هذه عىل راكبات تراهن ما وكثريًا جنبهن، من يلمعان والتيه والعجب وفرش،
أفواههن. من خارج التبغ ودخان

أيام يف دبولون» «بوا وإىل املوضع هذا إىل يخرجون باريس أهل أن العجب ومن
يلبسون فيما واملفاخرة املباهاة قصد اآلالم جمعة من والجمعة والخميس األربعاء
يتحرجون الجزارين فإن ذلك ومع والتظرف، التأنق موسم عندهم فهي ويركبون،
الغيضة هذه ويف الناس، من حياء أو له احرتاًما إما الجمعة، يوم اللحم بيع من
آالف خمسة فيه للرقص، والنساء الرجال تنتابه بهيج بستان وهو مابيل» «جاردن
صغره، عىل منه أجمل بستان العالم يف يكون أن يمكن وال الشتاء، وبستان نور،
للزهور، قرص وفيها قامات، علو منها املاء يصعد فوارة عني وفيه الجنة، راموز فإنه
والحلواء، والنقل الرشاب فيها يباع تحىص ال وخيام الخيل، فيه ترمح واسع وموضع
ومحدث وعازف ومغن مشعوذ بني فمن بمرص، الرميلة باب كزمر شتى زمر وفيها

ذلك. وغري ومحنبش
نساء ست منها كل يف يجلس وأنوار، بهجة ذات مزخرفة قبب ثالث وفيها
الصدور عن كاشفات وهن الطرب، آالت عىل ويغنني الحسان القيان من خمس أو
كريس عىل يقعد أن شاء فمن الصيف، فصل يف إال ذلك يكون ال ولكن واألكتاف،
انتقل وإذا ضعفني، ثمنه ودفع القهوة محل من شيئًا يرشب أن لزمه الغناء ويسمع
عليه، تكليف فال يستمع وقف ومن الرشب، تجديد عليه وجب غريه إىل كريس من
الغريب ينيس ما واألعالم والرصوح واملالهي واملالعب والتماثيل الحياض من وهناك
ألف عرش ثالثة باريس يف إن ويقال: ،١٦٧٠ سنة يف الغيضة هذه غرس وكان وطنه،
ثالثني إىل سنني عرش من شجرة آالف وعرشة سنني، عرش إىل سنة غرس من شجرة
امَليْس. شجر من وغالبها فصاعًدا، سنة ثالثني من ألًفا وثالثني أربع من وأكثر سنة،
حديقة وبني املذكورة الغيضة بني وهي دالكنكورد»، «بالس املسماة الساحة الرابع:
حوضان الساحة هذه ويف هذه، إىل تلك ومن تلك إىل هذه من الناس يجوز التولري،
صعًدا باملاء تقذف نحاس من تماثيل وفيها قدًما، خمسون منهما كل وسع كبريان
فيلتقي أفواهها، من املاء يخرج وبطة أوالد أربعة تماثيل عليه جرن شبه عىل فيقع
بلسان حروف عليه مرص من جلب عمود وبينهما الحوض، إىل وينحدران املائني كال
طيبس هيكل أمام بمرص موضع من انتزعت املسلة هذه غالنياني: قال مرص، قدماء
وكانت القرص، عن محرفة «لكسور» واسمها امليالد، قبل ١٥٥٠ سنة بني الذي بمرص
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ومودتهما، أللفتهما تذكاًرا فرنسا دولة عىل باشا عيل محمد بهما جاد اثنتني إحدى
تجلب. أنها من بد وال موضعها، يف تزل لم والثانية

ويف ،١٨٣٠ سنة يف وذلك طولون، يف مخصوصة سفينة األوىل لنقل أنشئ وقد
مائة وبحرضة املناصب، وأهل وآله فيليب لويس امللك بحرضة نصبت ١٨٣٦ سنة
طولها أذى، وال خلل أدنى يحدث لم ونصبها نقلها مدة ويف األهلني، من ألًفا وخمسني
أقدام خمسة أعالها ومن أقدام، سبعة أسفلها من ووسعها قدًما وسبعون اثنتان
تسعمائة بلغ الساحة هذه تحسني عىل رصف ما وآخر لرية ٥٠٠٠٠٠ وزنتها وكرس،
لويس تمثال فيها ونصب ،١٧٥٤ سنة يف الساحة هذه أنشئت آخر: وقال فرنك، ألف
تكد ولم والسلم، والعدل والحزم القدرة تماثيل قاعدته وعىل جواد، عىل عرش الرابع
عرش السادس لويس عرس يوم يف عظيمة نائبة فيها حصل حتى تتم الساحة هذه
الساحة هذه أي — وفيها الزحام، يف نفًسا وثالثني واثنني مائة هالك وهي فرنسا، ملك
كوردي وشارلت وغريهم، روالند ومدام أنطوانيت ماري وزوجته املذكور امللك قتل —

وغريهم.
ملكة بنت وتزوج عرش، الرابع لويس حفيد عرش السادس لويس كان قلت:
مع عليهم َضْلع ذا كان بأنه الفرنساوية، واتهمه تريزيا، ماريا املسماة أوسرتيا
غري قدم مقتله إىل به جيء فلما بالقتل، عليه وحكموا عليه جمهورهم فتحزب النمسا،
أموت إني الفرنسيس، أيها يا «أال قائًال: جهري بصوت الناس وكلم َوِجل، وال جزع
هللا إىل وأترضع أعدائي، جميع أسامح وإني عيلَّ، بها تجنيتم التي الذنوب من بريئًا
أهل رئيس ورصخ إال هذا، قوله يتم كاد فما «… عيلَّ العزيزة فرنسا تكون أن تعاىل
صعد فلما عنقه، ويرضب الطبول ترضب بأن — «صانرت» باسم ويعرف — الفتنة
إىل اصعد لويس مار بن «يا يرصخون: وهم القسيسون ضج لقتله أعد الذي املكان
وجعل جبًسا، ميلء قرب يف ودفنت جثته، حملت عنقه رضبت أن بعد ثم السماء.»

باملرة. بليت أن إىل قربه عند حرس
مضلعة وهي أعالها، يف قبب لها عموًدا وعرشين خمسة نحو الساحة هذه ويف
أبراج كأنها الليل يف للناظر تظهر وهي مذهبني، فانوسني يقل جناح منها ولكل مذهبة،
اإلمرباطوري القرص حديقة فأما ،١٦٩ وعرضها مرتًا، ٢٤٨ الساحة هذه وطول نجوم،
مجتمًعا لكونها وإنما زهية، أنيقة تكن وإن وعظمها، لسعتها بالفضل لها يحكم فال
العرص عند واملتكيسات املتكيسون ينتابها واملقاعد بالكرايس مشحونة فرتاها للناس،
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ولهذه والرشاب، الطعام فيه ينال ومحل عديدة، تماثيل وفيها األعياد، يف وخصوًصا
الكرايس إن وقيل: مذهبة، رماحه رءوس بها يطيف جيل حديد، من درابزين الحديقة
ناظرك لترسح الحديقة هذه تقصد لم فإذا العام، يف فرنك ألف بمائة مضمنة فيه التي

مزاجك. فساد عىل دليل فذلك محاسنها، يف
ومائتي ألف من رومية يف تراجان عمود مثال عىل صنع األول، نابوليون عمود الخامس:
والروس، النمسا عساكر من إليه املشار اإلمرباطور غنمها قد كان النحاس، من مدفع
الناس يصعد الحرب، آالت وصور فيها، انترص التي الوقائع بصور خارجه نقش وقد
طوله نابوليون، تمثال قنته ويف درجة، وسبعني وست مائة يف املدينة لرؤية أعاله إىل
ويقال لرية، ٣٦٠٠٠٠ وزنته وثالثون، وخمس مائة العمود وارتفاع قدًما عرش إحدى
بدئ لزنية، الرابع هنري امللك ابن فندوم دوك باسم فندوم» «بالس الساحة لهذه
من عرش الخامس يف الواقع نابوليون ميالد يوم ويف عرش، الرابع لويس أيام يف بها
تذكاًرا بالعمود املطيف الدرابزين عىل ويضعونها زهر، من بأكاليل الناس تأتي آب
بدء ذي بادئ همهم من كان باريس مدينة األجنبية الدول عساكر دخلت وملا ملآثره،
يف فأزيح عرش الرابع للويس نحاس من تمثال قبله من وكان يقدروا، فلم يزيحوه أن

لرية. ٦٠٠٠٠ بلغت زنته فإن صنع؛ تمثال أعظم وكان قيل: ،١٧٩٢ سنة
ومبلطة بالزجاج مسقفة أسواق وهي «بالباساج» املسماة املعابر أو السقائف السادس:
أغرب للبيع فيها يوجد الوضع، متناسقة بهية دكاكني الجانبني كال وعىل بالرخام
ومنها غريها، يف يباع مما أغىل يكون فيها يباع ما أن والغالب الطرف، وأعجب التحف
ويف الشمال، وذات اليمني ذات شخصه فيها املار فريى باملرايا، مرصعة حيطانه ما

والربد. املطر من لهم ملطأ فهي والنساء، بالرجال تغص الشتاء زمن
واسعة األرض من نُدحة عن عبارة وهي بولون» دو «بوا املسماة الغيضة السابع:
الثروة أهل إليها يخرج للعواجل، رحيبة طرق وفيها وحياض، شجر كلها ممتدة،
ذكرها مر التي الثالثة واأليام واألعياد اآلحاد يف سيما وال الفاخرة عواجلهم يف والجمال
واعلم نابوليون، فشل عند اإلنكليز عساكر حلت الغيضة هذه ويف اآلالم، جمعة يف
الرءوس، متماسة أشجارها تكون التي األرض هي الفرنساوية مفهوم يف الغيضة أن
قطعة فهي اإلنكليز عند فأما والشمس، املطر من َوَقتَْك تحتها جلست إذا إنك بحيث

املاشية. فيه وتمرح ومرج معدودات شجرات فيها يكون األرض من
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باريس يف الفاخرة الرصوح (23)

ولكني يحىص، وال يعد ال فمما السنية واملباني الفاخرة الرصوح من باريس يف ما فأما
األول: أقسام؛ عدة إىل منقسم وهو «باللوفر» املسمى القرص ذلك فمن أشهرها، منها أذكر
وإسبانيا إيطاليا أهل صنع من صور وست وأربعمائة ألف عىل يشتمل وهو للتصاوير
مصوري صنع من تصويرة وأربعني وستٍّا أربعمائة يحوي آخر محل وهناك وفرنسا،
بديع هو ما ومنه أذرع، عرش من أكثر طوله يبلغ ما التصاوير تلك ومن خاصة، إسبانيا
مزخرفة املحال هذه سقوف وجميع إليه، الرنو عن يكف أن للنظر يمكن ال حتى الصنعة
املشهورة، الصور بعض عن يصورون والنساء الرجال من كثريًا هناك وترى منقوشة،
يشبهه ما وقست معتدلة، خطوة وثمانني سبعمائة نحو طوله فكان بخطواتي وقسته

واحدة. مصورة إال هناك أَر ولم خطوة، مائتي عىل يزد فلم بلندرة،
الثالث: رسًما. وتسعني وثمانية ومائتني ألف عىل يشتمل وهو للرسم، الثاني: القسم
الحديثة. للتماثيل الرابع: وصنم. تمثال ومائة ألف عىل يشتمل وهو العادية، لألشياء
سفينة كل وترى واملدافع، كالسفن البحرية لألدوات السادس: للمنقوشات. الخامس:
وقالع مدن صور وهناك نفيس، خشب من مائدة عىل زجاج من بيت يف موضوعة
األثوريني. متحف التاسع: مرص. لبدائع متحف الثامن: للدراهم. السابع: مجسمة. بارزة

الجزائر. لبدائع متحف عرش: الحادي أمرييكا. لبدائع متحف العارش:
أردية عدة جملتها من وسالحهم، امللوك مالبس الغرائب تلك جملة من ورأيت
عربيان رسجان منها خيله ورسوج األكرب، نابوليون يلبسها كان مطرزة وغري مطرزة
جلد، بال وهو دائًما فيه يطالع كان الهندسة يف كتاب ذلك ومن بمرص، عليهما يركب كان
لشارملان، كان سيف أيًضا الغرائب هذه جملة ومن أسفاره، يف يستصحبها كان وأدوات
السابق الزمن يف املوضع هذا وكان املسلمني، بالد من به جيء الصنعة غريب وطست

والتدبري. السياسة بحسن املشهور الرابع لهنري مقرٍّا
يصلح أنه باريس أهل رآه فلما الربوتستانت، دين عىل كان امللك ويل إن وقيل:
بدين يدين أن برشط توليته اختاروا غريه، امللك بأعباء يقوم ال وأنه الجليلة، ملآثره للملك
ومع قداًسا.» تساوي باريس إن «لعمري وقال: ذلك، إىل فأجابهم الرومانية، الكنيسة
العيش، وبلهنية الراحة الناس نسم أيامه ويف أجمعني، فرنسا ألهل والد بمنزلة كان كونه

لقتله. تصدى من يعدم لم
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ابنه امللك يف وخلفه ،١٦١٠ سنة يف ووفاته ١٥٥٣ سنة يف الرابع هنري والدة وكانت
التولري، بقرص املسمى امللك قرص عن منفرًدا دائًما كان القرص وهذا عرش، الثالث لويس
الثالث نابوليون قام أن إىل له يتهيأ فلم به، يصله أن فيليب لويس امللك عزم يف وكان
داغوبرت للملك مقرٍّا كان الشهري الرصح هذا األوقات: معجم يف قال متصلني، فجعلهما
اللوفر اآلن: له يقال الذي املحل أساس وضع األول فرنسيس عهد ويف ،٦٢٨ سنة يف
والتماثيل الصور من جمعه أمكن ما أحسن وضع وفيه ،١٥٢٢ سنة يف وذلك القديم،
مستوليًا نابوليون كان حني إيطاليا من جلب وجلها الدنيا يف املعروفة الصنائع وتحف

أهله. عىل كثري منها ُردَّ ولكن عليها،
فرنسا، مللوك مقر إنه قولنا: عنه يغني فيه ما وتفصيل التولري، قرص ذلك ومن
َوَزَراِبيُّ * َمْصُفوَفٌة َونََماِرُق * ْوُضوَعٌة مَّ َوأَْكَواٌب * ْرُفوَعٌة مَّ ٌر ُرسُ ﴿ِفيَها فيه وإنه
واإللصاق، الصنعة املحكم الجوز خشب من كله ومبلطه (١٣−١٦ (الغاشية: َمبْثُوثٌَة﴾
سنة يف عرش السادس لويس سكنه ثم عرش، الرابع لويس وأتمه دمدييس، كاترين بَنَتُْه
عىل وهم للملك، عرًضا ليقدموا بأيديهم والسالح الناس اقتحمه ١٧٩٢ سنة ويف ،١٧٨٧

مر. كما بالقتل عليه قضوا أن إىل أخريًا األمر فأفىض الفتنة، أهبة
كان وملا الرببون، عائلة ثم أيًضا، وبعده إمرباطوًرا، يلقب أن قبل نابوليون تبوأه ثم
وذلك النفي إىل وألجئوه عساكره، عىل وغلبوا عليه، الناس هجم فيه قارٍّا العارش لويس
فلحق الفرار إىل وألجئوه فيليب لويس عىل فيه هجموا ١٨٤٠ سنة ويف ،١٨٣٠ سنة يف
بعض يف وقرأت سنة، عرشة ثماني ملكه ودام الرببون، من ملك من آخر وهو بأسالفه،
ألف وثمانني خمسة املذكور القرص دهليز نفق يف وجدوا عليه الناس هجم ملا أنه األخبار

الفاخر. الخمر من مملوءة زجاجة
بديع بناؤه يكن لم وإن وهو ،١٥٩٤ سنة يف بني «لوكزمبور» قرص ذلك ومن
الفتنة زمن يف جعل ثم عرش، الثامن للويس مقرٍّا وكان مهندم، متني أنه إال الصنعة
وعنده بنفسه، امللك ويحرضه كذلك، اآلن وهو ا، خاصٍّ مجلًسا نابوليون جعله ثم سجنًا
رصد طرفه ويف امللك، حديقة من أكرب وهي الناحية، تلك أهل ينتابها عظيمة حديقة
الصيف يف والنساء الرجال فيها تجتمع صغرية وحديقة ،١٦٦٧ سنة يف بني الكواكب،
فيه يباح وألجلهم العلم، طلبة بمحل يعرف أنه إال ا عامٍّ يكن وإن املوضع وهذا للرقص،

الرشطة. يحظرهن غريه ويف الرقص، يف ويتفككن يتخلعن أن للنساء
لم ولكن الرابع، هنري عهد عىل ١٦٠٥ سنة يف أنشئ دوفيل» «هوتل ذلك ومن
لويس كان دريص» «كاي قرص ذلك ومن ،١٨٣٦ سنة يف إال اآلن هو كما محاسنه تكمل
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مقرٍّا يجعله أن يريد نابوليون وكان الصنائع لبدائع معرًضا يجعله أن يريد العارش
نفقته وبلغت ،١٨٣٥ سنة قبل بناؤه يتم ولم الحسابات، ديوان اآلن وهو الدول، لسفراء
وهو عرش، الخامس لويس عهد يف بني آخر قرص وبجنبه فرنك، ١٢٠٠٠٠٠٠ من أكثر

باريس. قصور أبهج من
دولة يف نهب ما أول وكان ،١٧٢٢ سنة به ابتدئ العام املشورة مجلس ذلك ومن
عرض ١٨٢٩ سنة ويف خمسمائة، وعدتهم األقاليم لنواب مجلًسا جعل ثم البوربون،
بلغت ١٨٤٠ سنة غاية إىل عليه رصف ما وجملة ونصف، ماليني بخمسة يباع ألن

.٢٤٢٤٣٣٩٣
منها بني الكربى، واملحكمة الظريفة، الصنائع بقرص املعروف القرص ذلك ومن
يُرنى ما أحسن من صارت حتى كثرية مباٍن فيها زيد ثم لويس صان عهد من قسم
أسسه «اإلنستتيو» له: ويقال العلماء مجتمع ودار ،٢٨ وعرضها قدًما ٢١٦ طولها إليه،
وهؤالء ،٤٥٠٠٠ عام كل يف يبلغ ورزًقا عظيمة مكتبة عليه ووقف مازارين، الكردينال
ويثبتون الكالم من املرذول وينكرون والنحو اللغة كتب ينقحون الذين هم العلماء

اإلنكليز. بخالف األدب بفن عظيًما اعتناء للفرنساوية فإن الفصيح،
زنة دوالبًا عرش اثني تحوي وهي ١٧٧١ سنة يف إنشاؤها أُتم السكة، دار ذلك ومن
دنانري فيها رياًال، وثمانني ديناًرا ستني دقيقة كل يف وترضب رطل، ألف ثمانون منها كل
ومن والذهب، الفضة من املصوغات عىل يطبع أيًضا وفيها فرنسا، ملوك جميع عهد من
ثم البوربون، عائلة من ألمرية مقرٍّا وكان ،١٧١٨ سنة يف بني «شانزلزي» يف قرص ذلك

نابوليون. سكنه
قدًما ٢١٢ أو ،٤٩ عرض يف ذراًعا ٧١ طوله التجار، مجتمع أي املرص، ذلك ومن
وصحنه مقبب، وهو بلور، من سقفه ونصف، عموًدا ٦٦ به يحيط ،١٢٦ عرض يف
٨١٤٩٠٠٠ نفقته وبلغت ،١٨٠٨ سنة به بدئ رجل، ألفي يسع بالرخام، مبلط كله
الناس ينتابه روشن داخله من وله فرنساوي: مؤلف قال البديعة، املباني من وهو فرنك،
فإذا والتبايع، للتعاقد الظهر بعد الثانية الساعة يف يجتمعون الذين التجار منه ليشاهدوا

تَُهْمِهم. نمور بني أنه ظن أحد سمعهم
التي الكواغد من فيه ما قيمة ١٨٠٣ سنة يف وأنشئ البنك، أي املرصف ذلك ومن
املال رأس وكان مليونًا، ٢٢٨ خزينته يف والحاصل مليونًا، ٢٣٤ وبخمسمائة فرنك بألف
قيمتها التي الكواغد تتداول لم قلت: مليونًا، وأربعني خمسة إنشائه أول فيه وضع الذي
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يف املخزون أن السنة هذه يف األخبار بعض يف وقرأت الفتنة، بعد إال القدر ذلك من أقل
.٥٣٥٦٩٣٦٠٠ املتداولة والكواغد فرنًكا، ١٢٩٨٠٧٥٠ بلغ البنك

أو النرص قنطرة أي دوطريونف» «أرك له: يقال الذي األزج العظيمة األزاج ومن
وآخر ،٩٧٢٣٤٠٢ نفقته وبلغت نابوليون، فيها انترص التي الوقائع عليه صور الظفر
كثرية أزاج وغريه البلفار ويف ،١٤٠٠٠٠٠ نفقته بلغت اللوفر جهة من امللك قرص أمام

ذكرها. عن أرضبنا

العظيمة باريس كنائس (1-23)

وعرضها قدًما، ٣٩٠ طولها ذكرها، مر وقد «نوطردام»، كنيسة العظيمة الكنائس ومن
،٣٦ وعرضه قدًما، ٤٥ ارتفاعه أرغن فيها ،٢٠٤ صومعتها وعلو ،١٠٢ وارتفاعها ،١٤٤
جعل حجر وأول امللوك، تتوج وفيها باريس، كنائس أم وهي قصبة، ٣٤٨٤ عىل يشتمل
ثالثة بعد إال إنشاؤها يتم ولم ،١١٦٣ سنة يف الثالث إسكندر البابا وضعه أساسها يف

قرون.
وصنع ورونق بهجة ذات كنيسة وهي املجدالنية، أي مدلني» «ال كنيسة ذلك ومن
الرخام، من ومبلطها النفيس، املرمر من والعمد بالنقش، مزخرف داخلها بديع،
بها ويحيط وأربعون، اثنتان وعرضها ذراع، مائة طولها ونحاس، حديد من وسطحها
أن نابوليون عزم يف وكان درجة، ثالثني يف بابها إىل ويصعد عموًدا، وخمسون اثنان
حاربوا الذين جميع أعمدتها عىل يصور وأن فرنسا، لفخر تذكاًرا الفخر هيكل يسميها
وال اش نقَّ يبَق ولم اليونانيني، هياكل شبه عىل بنيت ولذلك املظفرين؛ األبطال من معه
لويس وضعه أساسها يف وضع حجر أول آخر: وقال بها، واشتغل إال املدينة يف مصور
لويس أيام يف إال تتم ولم للعسكر، يخصصها أن نابوليون قصد يف وكان عرش، الخامس
تخصص أنها يظنون الناس كان أن بعد املجدالنية بمريم خصها الذي وهو فيليب،

لجوبيرت.
مار اسم عىل ١٧٦٤ سنة يف بنيت «البنثيون» لها: يقال التي الكنيسة ذلك ومن
فلتري دفن وفيها الحرب، أو العلم يف الفرنساوية ملشاهري مدفنًا جعلت ثم جينيفيف،
وبخارجها عموًدا وثالثون مائة داخلها يف كنيسة حولت ثم وغريهما، روسو جاك وجان
مرتبة إىل ناقشها ورقي فرنك، ألف مائة قبتها نقش مصاريف وبلغت ذلك، من نحو
قدًما. ٢٨٨ وطولها مربًعا، قدًما ٣٢٥٦ كلها الكنيسة ودورة قدًما، ٦٢ ودورتها بارون،
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مضمنة كراسيها إن يقال: النبالء، حارة يف وهي صلبيس»، «صان كنيسة ذلك ومن
ا. جدٍّ عالية صومعة ولها ١٦٤٦ سنة يف بنيت العام، يف فرنك ألف بستني

قسيسها ووظيفة ،٢٠٥٠٠٠٠ نفقتها بلغت دلورت»، دام «نوطر كنيسة ذلك ومن
الكنائس إىل يذهبون باريس وأهل ذكرناه، ما عىل الباقي وقس فرنك، ٣٠٠٠٠ السنة يف

العجب. أعجب من اإلنكليز عند وهو املالهي إىل املساء ويف صباًحا،

السقط مارستان (2-23)

وهو عرش، الرابع لويس أيام يف بني السقط مارستان املقصودة املشهورة املواضع ومن
ويسع راهبة، وعرشون خمس فيه وتخدم وخدمة، مرىض بني ما نفر ٦٠٠٠ يحوي
سنة ٣٠ العسكرية الخدمة يف قىض من وكل بالعساكر، مخصوص وهو نفس، ١٠٠٠٠
من رطل يوم كل فيه ملن ويعني فرنك، ٤٠٠٠٠ مديره ومرتب يدخله، أن حق فله
غنمها مدافع وعنده ،٧٨٠ وعرضها قدًما ١٤٤٠ حديقته طول الخمر، من وليرت اللحم،
مكتبة وفيه قدًما، ٦١٢ املارستان وطول وعنابة، والجزائر بروسية من الفرنساوية
من نابوليون أخذها التي الرايات جميع مرشفتها عىل نصب طويلة وكنيسة نفيسة،
عساكر من رايات عدة جملتها ومن ،٢٠٠ تبلغ أحسبها عليها، انترص التي الدول جيوش
عساكر دخلت فلما الكبري، لفريدريك وسيف راية ٤٠٠٠ الكنيسة يف وكان قال: املسلمني،
تحرق بأن بونابرته يوسف لسان عن الحرب وزير من أمر صدر باريس املتفقة الدول
راجعوه أن بعد إال يحرقوها ولم ذلك؛ تَِبَعة املأمورون فخيش السيف، ويكرس الرايات
عىل ووضع عسكره، وأمراء نابوليون ُدفن الكنيسة هذه ويف قال: مرات، ثالث أمرها يف

ونصف. مليون القرب يف ورصف وسيفه، ونيشانه تاجه قربه

نابيليون قرب (3-23)

غري هيالن، صانت جزيرة يف مات بل باريس، يف يمت لم نابوليون أن يخفى ال قلت
هناك، من جثته نقل يف إنكلرتة دولة استأذنت فيليب لويس أيام يف فرنسا دولة أن
يف وذلك إليها، جثته ونقلوا بول» «بل اسمها بارجة يف ابنه امللك فأرسل ذلك إىل فأجابت
كنيسة يف دفنوها ديسمرب من عرش الخامس ويف ،١٨٤٠ سنة أكطوبر من عرش السادس
قط، فرنسا يف مثله يشاهد لم مما واالحتفال االحرتام من يكون ما بغاية املارستان هذا
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وجميع وآله وامللك العسكر، من ألًفا وخمسون ومائة الخلق، من مليون جنازته وحرض
منفيٍّا كان من فمنهم غيابًا كانوا نابوليون أقارب جميع أن مع والعظماء، والنبالء األمراء
،١٧٦٩ سنة آب من عرش الخامس يف نابوليون والدة وكانت مسجونًا، كان من ومنهم
الخامس يف نابوليون وفاة وكانت سنة، كل يف الدولة تتخذه عيًدا اليوم هذا صار وقد
،١٨١١ سنة يف له ولد ولًدا، إال يخلف ولم الجزيرة، تلك يف ١٨٢١ سنة ماي شهر من
أنه مع الثاني، نابوليون باسم إمرباطوًرا لقب ١٨١٥ سنة ويف رومية»، «ملك أوًال ولقب
وبقي أوسرتيا، بالد إىل قبلها وقعت التي الحادثة يف نقل ألنه فرنسا؛ يف وقتئذ يكن لم
كحج نابوليون قرب إىل يحجون والفرنساوية ،١٨٣٢ سنة يف وذلك مات، أن إىل هناك

الكعبة. إىل املسلمني
الحيوانات، سائر فيه وتحفظ النباتات، جميع فيه تنبت النباتات، بستان ذلك ومن
يف ينبت ال ما لتنبيت زجاج من بيوت فيه للنبات األول: مواضع؛ عدة عىل يشتمل وهو
املسمى الحيوان حياة علم عىل تعني عديدة أشياء فيها مرشفيات والثاني: الباردة، البالد
الحيوانات مربض الرابع: للترشيح، مرشفية الثالث: الطبيعيات، تاريخ اإلفرنج عند
محل السادس: الطبيعيات، تاريخ يف كتب عىل تشتمل مكتبة الخامس: مؤنتها، ومحل
البستان يف التي النباتات أنواع وجملة شخص، ١٢٠٠ يسع العلوم، يف التدريس فيه يلقى
خمسة السمك وعدد آالف، ستة الطيور وعدد ،٥٠٠٠ املرشفية يف والتي نوع، ١٢٠٠٠
ومن ،٣٥٠٠٠ املحفوظة املجففة النباتات وجملة ،١٥٠٠٠ للترشيح األعضاء وعدد آالف،
من كان باريس األجنبية الدول عساكر دخلت وملا آالف، أربعة من أكثر والحب الشجر
البالد من إليه جلب مما كثريًا أن إال مصونًا فبقي غوائلهم، من تحميه أن الدولة هم
اسمه إنكليزي طبيب أهداها لبنان أرز من شجرة وفيه أصحابه، عىل ُردَّ الخارجية

الدولة. إىل «غولنصون»
وجثة أذرع، عرش نحو منها الواحد طول عادية حيوانات عظام فيه رأيت وقد
نحو الذَّنَب إىل الرأس من طولها — الجمل بلغتنا: لها يقال الذي هي وكأنها — سمكة
ثالث ولها رفش، كأنها واحدة كل فقرة، وأربعون سبع ظهرها ويف ذراًعا وعرشين خمس
جانب، كل من أذرع أربع نحو ضلع كل طول ترائبها، كأنها رأسها، عند ضلًعا عرشة
سن كل قدر سنٍّا، وعرشون ثالث طرفيه كال من األسفل فكها ويف قارب، نحو ورأسها

كاملوزة.
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املدينتني بني املقارنة يف خالصة (4-23)

فهي العلم، ومحال واملتنزهات واملطاعم املباني يف لندرة تفضل باريس أن الكالم وغاية
أحد وما مستوطنني، يأتونها اإلنكليز عيال من ألوًفا ترى ولذلك واللذات؛ العلوم َمْعِدُن
الحرف أهل إليها يذهب وإنما وطنًا، له ليتخذها لندرة إىل يذهب الفرنسيس أغنياء من

ملعيشتهم. تحصيًال والصنائع

والفرج الحظ مواسم (24)

الكرنيفال، يسمونها التي وهي املرفع، يف أيام ثالثة عندهم والفرج الحظ مواسم ومن
الليايل هذه يف إنه هنا: نقول وإنما إعادتها، ينبغي فال مالطة، عىل الكالم يف ذكرناها وقد
مسمن، بثور يطوفون السكارى خميس يوم ويف الصباح، حتى املراقص يف يدومون
رأسه وعىل مزركش، بثوب الثور ويغطون السخرية، بلباس الجزارين طائفة وأمامه
الجزارين، ملك يسمونه ولد ظهره عىل يقعد أن سابًقا العادة وكانت الزهر، من إكليل
ويتبع ة ِمَحفَّ نحو يف يقعد فإنه اآلن فأما صولجانًا، وباألخرى سيًفا يديه بإحدى ويمسك

صولجان. وال سيف بال الثور
بالخيام مشموًال البلفار جانبي فيها ترى أيام، ثالثة وهو السنة، رأس عيد ذلك ومن
بظلل مشحونة شانزلزي غيضة أيًضا وترى بها، يتهادى التي والطرف التحف لبيع
من ترى ثم الحبال، عىل والرقص والشعوذة الطرب أنواع جميع فيها وأخبية وقبب
ذات جميلة امرأة مرة رأيت وقد كلها، اململكة يف تراه ال ما واملخلوقات املصنوعات بدائع
التي هي وكأنها رجل، عىل يكن لم ما الشعر من وذراعيها قفاها وعىل وشوارب لحية
بدنها وجميع كثيفة لحية لها باريس إىل امرأة أرسلت قال: حيث املعجم صاحب ذكرها
عىل مسرتسل وشعر ولحى شوارب لهن كثرية نساء أن علم وقد قال: بالشعر. مغيش
لحيتها وكانت األكرب بطرس حرضة إىل بها أتي امرأة جملتهن من وسواعدهن أكتافهن
يحشد حافًال عيًدا الدولة تصنع أغوسطوس من عرش الخامس ويف ونصف. ذراع نحو

البارود. وشهب األنوار لرؤية ألوف مئات إليه
نهارها. من أبهج ليلها وإن وأعياد، مواسم كلها باريس أيام فإن الجملة ويف
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باريسوقصورها ضواحي (25)

أبهى ضواحيها فإن الشائقة، واألَْرنَاء الفائقة املحاسن من باريس يف ما قدر وعىل هذا؛
وأشهى.

فيه يصيف قرص فيه باريس، من ساعة نصف بعد عىل وهو كلو» «صان ذلك فمن
عرش، الرابع لويس اشرتاه كان القرص وهذا فراسخ، أربعة دورتها أنيقة، وغيضة امللك،
قرص أثاث من أجد وأثاثه ،١٥٧٢ سنة يف بني العارش، وشارلس األول نابوليون وسكنه

الشالالت. هي ولعلها خرارة، مياه الغيضة ويف «فرصاي»،
عىل يشتمل وهو عرش، الرابع للويس مقرٍّا كان الذي فرصاي قرص منه وبالقرب
ومن منهم مات من اإلفرنج، ملوك جميع صور جملتها من لها، نظري ال بديعة تصاوير
كان التي الشقة ويف والسالطني، امللوك سائر وصور نابوليون، وقائع وصور حي، هو
وفيه ة، ُصفَّ نحو وهو فراشه ورسير وآله، هو يستعملها كان غريبة تحف امللك يسكنها
يف عليه ويرصف شمعة، آالف بعرشة ينور فيه التمثيل بإجراء امللك أمر إذا كان ملهى
ولم دولته، رجال فيه يجتمع كان فسيح، ديوان القرص ويف فرنك، ألف مائة الليلة تلك
الساعة نحو وذلك — القرص من الناس فرجة تنقيض أن وبعد يسعهم، رحبه مع يكد
الكرايس عىل الناس فيقعد الطرب، آالت وترضب صعًدا الغيضة مياه تطلق — الرابعة
ووسع غزيرة، والعيون زاهية نارضة الحديقة فإن يسحر، منظر وهو والنظر، للسماع
جملة فأما ونصف، مليون فيها حوض عىل أنفق وقد فرسًخا، عرشون الكربى الغيضة
بلغ أنه صح والذي األقوال فيه اختلفت فقد الغيضة، ويف وفرشه، القرص يف أنفق ما
فكان عامًرا، الفتنة قبل كان فإنه فرصاي بلد فأما إنكليزية، لرية مليون أربعني نحو

ألًفا. ثالثني من أكثر فيه ليس واآلن نفس، ألف مائة أهله
ساعة سفر أو باريس من فراسخ خمسة بعد عىل وهو جرمان، صان ذلك ومن
ربوة يف نارضة فسيحة غيضة لها القديم، من مشهورة بلدة وهي الحديد، سكة يف
وبساتني كروم بني ما خرضة كله مديد، مدى يف نظره منها الناظر يرسح األرض، من
مالطة، صخور من صخًرا جملتها يف يرى لو يود حتى وأعالم، ورياضوقصور وغياض
يستطيب الرابع هنري وكان األول، لفرنسيس مقرٍّا األصل يف كان قرص البلدة هذه ويف

عرش. والرابع عرش الثالث لويس وكذا فيه، املقام
زمن يف صار ثم سنة، عرشة اثنتي ديوانه اإلنكليز ملك الثاني جامس أقام وفيه

لهم. سجنًا اآلن جعل ثم للعساكر، محالٍّ الفتنة
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يف مقاعد لها أرتال يف واألعياد اآلحاد أيام يف باريس أهل يقصدها املواضع وهذه
استيفاء يمكن وال والحقة، سابقة أرتال عدة منها رتل يف وأنت فرتى مكشوفة، سطوحها
من وضواحيها باريس يف تراه ما وكل عيانًا، رؤيتها دون من املحاسن هذه عىل الكالم
كما عدتها عىل جماعات بعناية ال امللك صاحب بعناية تم فإنما واملنتزهات املحسنات
املدينة ورشف امللك أبهة إىل يَئُول مما شيئًا يغفل ال هنا امللك فإن لندرة، يف العادة هي

ورونقها.
أصحابها من اشرتاها متهدمة قديمة دياًرا الشوارع بعض يف أن مثًال علم وإذا
يف بني ثم برمتها، كبرية حارة هدمت اآلن ملكها أيام ويف بناءها، وجدد غبن دون من
اإلنشاءات جميع فإن لندرة يف فأما البلفار، ديار تضاهي شاهقة حسنة ديار مواضعها
والطسق املكس رضب إال الدولة عىل وليس األهلني، من جماعات إىل موكولة والتنظيمات

الجيوش. وتجهيز

باريس أهل مالبس (26)

تباع التي الثياب أنواع وأكثر فاخرة، وضيئة الجملة يف فإنها باريس أهل مالبس أما
املخيطة املالبس فأما الكتان، إال بلندرة يوجد مما أحسن الحرير سيما وال البزازين عند
ثوبًا يشرتي من فإن لندرة، يف يباع وما هنا يباع ما بني مناسبة من لعمري فليس
باريس وألهل يوم، كل يف له ليصلحه خياًطا معه يستأجر أن يلزمه لندرة يف مخيًطا
كد من يعشن اللواتي نساءها أن إال اإلنكليز، به يعبأ ال مما كثرية أشياء يف زائد تَنَطُّس
األسواق يف خرجن وإذا — لندرة يف منكر وذلك — الرجال كأحذية أحذية يلبسن أيديهن

شال. وال برنيطة دون من خرجن
شعورهن يعرضن فإنهن والعجب، الزهو األول: سببان؛ الربنيطة عن ولالكتفاء
يصنعنها الالئي أجرة كانت حيث سعرها، غالء والثاني: والتعجب، للرنو وأعناقهن
وهاتان الرجال، ذلك وبعكس لندرة، صناع من أكثر تكسب باريس صناع فإن كثرية،

لندرة. نساء عند أيًضا املنكر من الصفتان
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الفرنسيس نساء (27)

يبقى البياض لونه كان ما فكل واملفروش، امللبوس عىل زائدة نظافة الفرنسيس ولنساء
بتنضيد بليغة عناية أيًضا ولهن نصيب، الطهارة من لهن ليس ولكن يبىل، أن إىل كذلك
نساء سائر من وألقن أركن فإنهن الواقع ويف األعمال، جميع تليق وبهن البيت، أثاث
التبكري طبعهن ومن املداواة، من شيئًا وتعرف إال باريس يف امرأة من وما اإلفرنج،
والتواني الكسل عليهن الغالب فإن لندرة نساء بخالف مراقدهن وتنظيف القيام يف
يف ترى تكاد فال وتنظيفهن، أوالدهن تربية عىل حرص أيًضا ولهن النوم، يف واإلضحاء
لخطر أنفسهم ويعرضون الليل يف يطوفون أو وحدهم، يمشون أطفاًال املدينة أسواق

لندرة. يف ترى كما املراكب وسائر العجالت
املأكول من شيئًا يشرتي أن ألحد يمكن فال والخرج، الدخل يتولني الالئي وهن
مزية ولهن حارضة، بعولتهن تكن وإن أيديهن، من إال — الخمر عدا ما — واملرشوب
لزمك منهن واحدة استنطقت وإذا يزعمون، كما باملغيبات، النطق يف الناس بني مشهورة
نساء عن الشائعة الدعوى هذه لندرة نساء عن أسمع ولم فرنكات، عرشة تعطيها أن

باريس.
فقلقت إفشائه، عدم وعزمت ألفته، كتاب من كراريس يل رسقت أن مرة يل اتفق وقد
بعض أطلعت فلما الذهول، فأخذني لندرة، من بعضها عيلَّ رد ثم القلق، كل لذلك
أعرفهن، ممن واحدة إىل معه فذهبت «بالسمنمبول» عليك يل: قال ذلك، عىل أصحابي
سوى مأرب له يكن لم آخر وتبعنا له، مهمة حاجة عن يسألها أن يريد أيًضا هو وكان
يدها وأمسكت يديها، بني وجلست أخرى امرأة حرضت سألناها فلما فقط، االمتحان

املرأة. يف النظر تحدق وجعلت بلور، من صغرية كرة فيها جعلت ثم اليمنى،
إلينا وأشارت الصعداء تنفست ثم عينيها، املسئولة غمضت دقائق عدة وبعد
من جرى بما وأخربتها الورق، من قطعة حينئذ فناولتها مطبقتان وعيناها بالجلوس
أخرى أوراق مع بعيدة بالد من إليك أرسلت القطعة «هذه وقالت: فشمتها، الرسقة،
أريد ولكن نعم، قلت: البالد.» تلك من كان رشائها وأصل بعًضا بعضها لون يخالف
قالت: روبالنش، يف قلت: رسقت؟» حني مسكنك كان «أين قالت: رسقها؟ من أعرف أن
وكيف هو؟ من قلت: عليك.» الرتداد كثري كان رجل رسقها وقد الثالثة، الطبقة يف «نعم
وال كزينا «ليس قالت: زيه؟ ما قلت: مثلك.» غريب بل بفرنساوي، هو «ليس قالت: هو؟
أكثر بل قلت: الثالثني.» حد «يف قالت: سنه؟ ما قلت: طويًال.» رداء يلبس وإنما كزيك،
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فكانت لك.» قلت كما إال أراه «لست قالت: ثم هنيهة، ففكرت سنني، بثماني ذلك من
فيه يظن يكن لم الشخص ذلك إن يقال أن ويمكن السن، يف إال قالت ما كل يف صادقة

الثالثني. جاوز أنه ناظره
شخًصا أضمرت كنت فإني السائل، يضمره كما ينبنئ إنما املنبئات هؤالء إن ويقال:
تنصتت ثم الفعلة، فعل الذي هو بأنه وجزمت كثريًا عيلَّ يرتدد وكان الصفة، تلك عىل كان
أن مرة حاول ملطران صديق الورق رسق الذي الشخص هذا «إن فقالت: معدتي، لحس
امرأة، شعر من شعر خصلة بيدها وضعت إني ثم معه.» رجال ثالثة باطالع يسمك
رشحه، يطول ما واألطباء األوجاع من قاست وقد الخفقان، بداء مريضة وقتئذ وكانت
والقلب، املعدة يف مرضها وأصل مريضة امرأة شعر «هذا وقالت: وشمته، الشعر فأخذت
مسته، أخرى امرأة أن أعلم ال ولكن صدقت، قلت: أخرى.» امرأة الشعر هذا مس وقد
وهي مرات، تسع والوالدة لإلسقاط عرضة صارت صاحبته وإن ملسته، قد «بىل قالت:
أن فينبغي اللََّمم، من عليها ويخىش املعقول، عن تخرج غضبت فإذا وحدة، نشاط ذات

الفالني.» العالج لها وتستعمل وتحوطها، تداريها
تقيم «إنك له: فقالت عنه املسئول من أثًرا ناولها أن بعد القلق صاحبي سألها ثم
عما سألها فإنه الثالث أما له، وقع وكذا بالدك.» إىل تسافر ثم بعد سنتني، باريس يف
حتى القراءة أحسن ال «أنا قالت: يشتمل؟ يشء أي عىل قال: ورق، له: فقالت جيبه، يف
«قد قالت: ذلك؟ أشبه وما باريس إىل قدمت كم منذ قال: عليه.» اشتملت بما أنبئك
تلك عىل وهي عندها من وخرجنا ذلك، من بأكثر تجاوبه ولم صداع.» عيلَّ استحوذ
الخادمة، ملسته فقد الشعر أما فقالت: وقع بما املريضة أخربت رجعت ملا إني ثم الحالة،

قالت. فكما والوالدة اإلسقاط وأما
ملا إنه ثم إدراكها، ويخدر قوتها تضعف املسئولة عىل السؤال تكثر حني إنه ويقال:
مقاومة الناس أشد واألطباء القسيسون كان وللطب، للديانة مضادة الحرفة هذه كانت
اعتقدنا إذا فإنا ا؟! حقٍّ تكن لم إن معاطاتها تسوغ الدولة أن كيف عجبت ولقد لها،
إن نقول: أن إال فرق، من األنبياء وبني بينهن يكن لم النساء هؤالء تقوله ما بصدق
غبن من الدولة تمنعهن لْم فِلَم وتمويًها تدجيًال يكن وإن اإللهيات، يف وارد غري إنباءهن

التوراة؟! بنص أخذًا الجماعة من بخروجهن ونحكم أموالهم، واختالس الناس،
جاذبية أو خاصية اإلنسان يف بأن أيًضا يدعون باريس يف املتفلسفني بعض أن عىل
ذلك وعىل نظريه، إنسان يف تأثريه عن فضًال بها فينفعل الجماد إىل حتى منه ترسي

203



أوربا فنون عن امُلخبَّا كشف

والسكاكني تميش، الكرايس وأن لها، رجال عدة بلمس تميد املوائد بأن األخبار شاعت
ذلك. غري إىل ترقص

النساء، هؤالء امتحان ينبغي كان أنه — أدركه ما قدر عىل — يل يخطر والذي
صادقات فوجدن امتحن إنهن وقيل صنعتهن، عىل يقررن أو يحظرن أن إما ذلك وبعد
تظهر أن رجاء اإلنباء يف لهن رخص إنما وإنه حظرهن، يمكن لم حتى كثرية، أمور يف

الزمن. تمادي عىل ذلك يستبعد لم حيث الحرفة، هذه إلتقان أخرى وسيلة
كل فإن فيه، الناس كالم يصدق ما شعوذاته من أَر فلم بوسكو عن قيل ما أما
عنده كان أنه أودن روبرت عن شاع وقد بأدوات، إال يصنعه لم الناس أمام صنعه ما
فيسقيهم شيئًا عليه يقرتح كل فكان منها، يبغون رشاب أي الناس يسأل وكان زجاجة،

أعلم. وهللا شأنها أدري وال غاٍل، بثمن تباع القناني هذه رأيت ثم منها، كلهم

الفرنساوية أخالق (28)

فيهم البرشية الطبيعة ألن طويًال؛ زمنًا يستغرق عليها فالكالم الفرنساوية أخالق أما
ا، جدٍّ متفاوتة أجسامهم وبنية سحنهم فألن أوًال: أما نوع، من وسداها نوع من لحمتها
ما إن والثاني: شقر، بيض شماليها وأهل الحارة، البالد كأهل سمر فرنسا جنوب فأهل
وهلة أول منهم ذلك رأى فإذا املعارشة، وحسن األُنس هو إنما أوًال للغريب منهم يظهر
وصداقة، كرم يتبعه وأن بد ال األنس هذا وأن وألفته، مؤانسته من يزدادون أنهم ظن
بعد املستحبة الصفة هذه عىل واجههم إذا ما الخصوص عىل ذلك من تعجبه ويزيد
إذا اليوم منهم أنيسك فإن هيهات ولكن والعبوس، االنقباض حالة عىل اإلنكليز مفارقته
وبينه، بينك األلفة استمرار فرض وعىل حلًما، كانت إنما مالقاتكما أن ظننت غًدا رآك

بأهله. يعرفك وال منزله إىل يدعوك فال
إىل وأحفد حركة أخف تراهم — وغريها كباريس — الباردة البالد أهل أن ذلك ومن
حركة ال هنا الناس فإن ونحوها، كمرسيلية املعتدلة أو الحارة البالد أهل من األشغال
هم فأين العجب، كل عجب أهلها بالدة ورأى باريس من إليها قدم فمن نبض، وال لهم

إشارة؟ بأدنى العمل إىل يبادرون الذين مالطة أهل من
املتعة، عيش النساء مع يعيشون باريس أهل سيما وال منهم كثريًا أن ذلك ومن
يحب فكيف رشعيٍّا، زواًجا يتزوجونهن وال الحالة، هذه عىل وهم وبنات بنون لهم ويأتي
هو الرشعي وزواجهم وربتهم؟ أوالًدا له ولدت وقد سيما ال يتزوجها وال امرأة الرجل
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املتدينون وهم املوضعني كال يف يعقده من ومنهم الكنيسة، يف ال الديوان يف يعقد الذي
العابدون.

ذلك ومع ومداراتهن، ومخالطتهن النساء حب إىل بالطبع مائلون أنهم ذلك ومن
إن يقال: أن هنا ويمكن يشء، بعض ليكسبن الشاقة األعمال يعملن يدعونهن فإنهم

املال. بتحصيل إال عندهن الراحة وليست الكسب، حب إىل بالطبع مائالت نساءهم
أقىص ويرتكبون أنفسهم يقتلون عشقهم فرط من الرجال أن القبيل هذا ومن
من أهون عندهم فتبديلهن ودادهن؛ عىل يقيمون فليسوا ذلك ومع إلرضائهن، األخطار
فال جميًعا وأحذقهن وأظرفهن النساء أكيس نساءهم بأن اعتقادهم ومع اللباس، تبديل

وغريهن. الحبشيات زواج من يأنفون
ليسمعوا واملالعب املالهي عىل يرتددون أبًدا وَكيِّسيهم أدباءهم ترى أنك ذلك ومن
الحوادث تمثيل املواضع هذه يف يكرر بأنه خبري وأنت مراًرا، ورأوه سمعوه ما ويروا فيها
فإذا بديًعا املمثل اليشء يكن ومهما ليلة، كل يف حديث يشء اخرتاع يمكن ال إذ كثريًا؛

طالوته. زالت أعيد
والغياض الحدائق يف يتمشون والعامة منهم الخاصة ترى تزال ال أنك ذلك ومن
عمل، وال لهم شغل ال سباهلة كلهم باريس أهل أن تظن حتى والغناء الفرج ومواضع
وقت أي يف أدري فال واملفروش، وامللبوس واملرشوب املطعوم يف يتأنقون فهم ذلك ومع

املال. يكسبون األوقات من
وحدهم يغادرونهم ال إذ اإلنكليز؛ من أكثر أوالدهم برتبية عناية لهم أن ذلك ومن
عن تغنيهم الحرف من حرفة تعليمهم يهملون أو لألخطار عرضة والطرق الشوارع يف
غالبًا، لندرة يف العادة هي كما الشوارع يف واالختالس الطَّرِّ عن أو املستشفى، يف املكث
عىل واإلنكليز املراضع، عند ليرتبوا الريف إىل يبعثونهم والدهم عقب فإنهم هذا ومع

ذلك. خالف
بأن يسلمون فال امرأته، عىل الرجل من أغري وجنسهم بالدهم عىل أنهم ومنها
لغري عنها يسافرون فإنهم ذلك ومع يضارعهم، جيًال أو بالدهم تشبه بالًدا الدنيا يف
الرباعة من به هللا خصهم بما وجادوا والعلوم، التمدن وسائل بثوا ساروا وحيثما موجب،
الصني ملك طريقة أرى إني لعمري أعداء، لهم كانوا وربما بينهم، لبثوا من عىل والحكمة
أخرى لدولة الحرب تنصب حني الدولة أن أوليس أوىل، بغريهم رعيته مخالطة منعه يف
الخارجني فأي الدولة تلك بالد إىل بالدها من الحربية باملهمات يتعلق ما كل إخراج تمنع

األداة؟ أم الرجل وأفضل لها أنفع
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ويجانسونهم بهم يختلطون الناس بالد يف متغربني يكونون حني أنهم ذلك ومن
ما فغاية به، يختلطوا لم بينهم أحد تغرب وإذا منهم، كأنهم يصريوا حتى ويخالقونهم
أعجبتك وكيف تقصد؟ وأين قدمت؟ أين من يسألوه أن هو إنما اإلكرام من به يخصونه

باريس؟
من أمر كل يعلمون لو ويودون الحقائق عن ينقرون يزالون ال أنهم ذلك ومن
الحقائق؛ أهم عنهم عزب فقد ذلك ومع فن، كل يف وبرعوا علم كل َحذَقوا وقد فصه،
بأن لهم سلم ولو واملرءوس، والرئيس واملسود السائد من لكل الدين وجود رضورة وهو
حسنوا أو األخالق حسن من عليه فطروا بما عنه غنيون واألدب املعارف وأهل الكيىس
كل يف األعظم الجمهور هم الذين الرعاع بأن نسلم لم الكتب، مطالعة من إمالءهم به
الخريات، فعل عىل ويحثهم واملعايص، الرشور عن يردعهم دين إىل مفتقرين غري البالد

الضعيف. القوي ألكل ذلك ولوال
استحضار يمكن األمور كل يف ليس قلت: ورائه؟ من والحاكم يأكله كيف قلت: فإن
القوي وبطش خال مكان يف اثنان مثًال اجتمع إذا أنه ترى أال به، االستغاثة أو الحاكم
فكم للقصص؟ سامعة أذن أو بارصة عني الحكم لصاحب أفيكون بالضعيف، منهما
الناس كان إذا ولكن واإليالة! السياسة أهل اجتهاد وفاتت الناس بني جرت قضية من
بذلك لهم كان ثوابه، ويرجون عقابه، ويخافون والعلن الرس يف خالقهم يستحرضون
قدرها، ويخفض رشفها يهني ما أعظم من الدين بعدم أمة فاتصاف ووازع، رادع أعظم
ببالهم يخطر ولم وأربابها، السياسة وتبديل الحكومة تغيري دأبهم يزل لم أنه ذلك ومن
واألحكام السياسة أهل عبارات يف يجري الذي الشنيع السمج األسلوب هذا يغريوا أن قط
ال بأنهم والناس هللا أمام عليهم يشهد ما والحشو واملواربة التكرار من فيه فإن منهم،

األدب. من بيشء إملام وال لهم ذوق
كثرة العربية اللغة وخصوًصا املرشقية اللغات أهل عىل ينكرون أنهم ذلك ومن
العبارة بهم لضاقت ولوالهما طفًحا، بهما تطفح لغتهم أن مع والكنايات، االستعارات
أردت ملا إني هنا: أقول وإنما بالتفصيل، ذلك عىل الكالم وسيأتي املعاني، أكثر تأدية عن

قويل: نابوليون اإلمرباطور بها مدحت التي قصيدتي من أترجم أن

ُس��ِئ��َال َق��لَّ��م��ا ب��ل وإن��ج��ازه��ا ل��ه ِع��دة ت��وأم��ي وق��ت تَ��َخ��لَّ��ل وال
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أحد االستعارة بهذه جاء ولو بلغتهم، مفهوًما يكون ال ذلك إن املصحح: قال
األلفاظ ينتقوا أن والكالم التأليف يف طبعهم ومن بمكان، البالغة من لحسبت مؤلفيهم
وهذا طحنًا، ترى وال َجعجعة منهم فتسمع املعاني، سخيف بها يكسون الفخمة الجزلة

أجمعني. فيهم فاٍش داء
عامة صفة الزهو إذ — وإعجابهن زهوهن مع الفرنسيس عامة نساء أن ذلك ومن
نساء أخس منه تأنف ما الخسيسة األعمال من يتعاطني تراهن — الجيل هذا إناث لجميع
عىل واملناظرة السمك، وصيد األحذية، وتنظيف األحمال، وحمل الطرق، كتكنيس اإلنكليز،
املبتذالت الخسيسات هؤالء من واحدة كل تخاطب أن من بد ال ذلك، ونحو املراحيض،
ما فإن القهار، الواحد هلل فالعزة الجيل هذا من املرتفات الستات فأما «مادام»، بلفظة
صورة نساء فهن وافيًا، فيهن تلقاه ومجدهم وجاللهم اإلنكليز سادة مرتفية من نقص
فال الفارياق، كتاب يف عليهن الكالم استوفيت قد وحيث ونهيًا، أمًرا ورجال وشكًال،

إعادته. إىل حاجة
تعاىل هللا إن يقلن: فإنهن املرأة، عىل الرجل بفضل يعرتفن ال إنهن هنا: أقول وإنما
حتى توازنًا ذلك بني فجعل بأخرى، عنها املرأة وعوض إال بمزية الرجل يختص لم
املشاق تحمل ليمكنه والشدة القوة الرجل به اختص فمما بينهما، والوفاق األلفة تستتب
وتربية بيتها ملصالح والتجلد بالصرب عنها املرأة فعوض معيشته، أسباب تحصيل يف
والروع، الحسن بفتنة عنها فعوضاملرأة واملهابة، الجسم ببسطة واختصالرجل أوالدها،
الرجل واختص روادع، املرأة نظرات من عنه تردعه السوء إىل مترتًعا الرجل يكن فمهما
الجواب ورسعة العتيدة، بالبديهة عنه املرأة فعوض العواقب، يف والفكر النظر بطول
والحياء بالتصاون عنه املرأة فعوض النفس، وعزة بالشهامة الرجل واختص املقنع،

وهكذا.
أريد حيث املالهي، بعض يف مقعًدا استأجرت أنها الخواتني إحدى عن ويحكى
ألنها رؤيتها؛ إىل يتزاحمون الناس وكان النبي، أي «بالربوفت» املعروفة التمثيلية إجراء
لها ليبدوا أصحابها بعض إليها فأقبل بغتة، زوجها مرض أن فاتفق ليلة، أول كانت
إن قالت: ثم يديها، وتفرك تتأوه ذلك خالل يف وهي الذهاب، من حرمانها عىل التأسف
ليحرمني عمًدا يموت أنه اآلن وسرتون يغيظني ما إال كله عمره يف يأِت لم املخلوق هذا
فإنه الخواتني هؤالء إحدى تفعله ما كل فإن الجملة ويف ا.ه. امللهى. إىل الخروج من

أجمعني. اململكة وأهل وجريتها، وأهلها يعجبها
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الفرنسيس أمة (29)

الذين هؤالء فإن للناس، معرفتهم من أكثر الفرنسيس أحوال من يعجبني يشء وال
خرقة مخاريقهم تكسبهم لم سنني الفرنسيس بني أقاموا لو اإلنكليز عىل يخرقون
قديمة أمة الفرنسيس أمة أن واعلم ضجرهم، يفثأ رغيًفا أو عورتهم بها يسرتون
أهل إن حتى العظيمة، واملساعي املعارف يف والتقدم بالفضل لها مشهود مشهورة
— بالدهم أن وكما أوروبا، سكان سائر عىل — اإلفرنج أعني — اسمهم أطلقوا املرشق
املمالك برحت ما كذلك والحضارة، الكياسة يف للناس مقصًدا تزل لم — باريس سيما وال
بالنسبة تذكر البواخر استعمال قبل اإلفرنج دول من دولة تكن ولم لهم، منتابًا الرشقية
يجولون يكونوا لم أنهم إال قرنني، من أكثر منذ الهند يف اشتهروا اإلنكليز إن نعم إليهم،
عند تعرف البخار خاصية تكد لم ولكن القناصل، غري منهم إليها يرد يكن ولم بالدنا يف
واألسواق، الحوانيت جميع وبضاعتهم وأمتعتهم البحار، سفائنهم مألت حتى الكيماويني

الزمن. متقادم يف تقدمهم من فأدركوا واجتهاد، كد ذووا أنهم عرف وحينئذ
واألسفار، التجارة إىل ناشطني يكونون أبًدا الجزر سكان بأن العادة جرت وقد
أهل بطباع يتطبعون ال اإلنكليز أن إال الفسيحة، الربور عن يستغنون ال أنهم رضورة
ألحوالهم املغايرة األحوال من هناك يجدونه فيما يتساهلون وال ينتابونها، التي البالد

بالد. لهم كلها هللا بالد فإن الفرنسيس؛ بخالف لطباعهم، واملباينة
بمآثر عرصهم يف تفردوا منهم أناس نبغ أن هو ونباهة شهرة أيًضا هؤالء زاد والذي
لعزه دانت فإنه والسطوة، العز يف شارملان فمنهم آخر: جيل فيها يشاركهم لم ومزايا
كأغسطوس، سعيًدا كان إنه قيل أوروبا، ملوك جميع عند فيصًال وكان وجرمانيا، إيطاليا
هو وكان باريس، يف للعلوم مشيخة أنشأ من أول وهو كأدريانوس، الحرب يف ومقداًما

أعضائها. جملة من
هارون نظري بالغرب شهرته يف كان والكرم، املجد يف عرش الرابع لويس ومنهم
كفينيلون وذلك — والفضالء واألدباء العلماء من كثري نبغ دولته ويف الرشق، يف الرشيد
وبوسوا ،١٦٥١ يف ولد سنة، عرشة خمس ابن وهو الكنائس يف خطب — تليماك مؤلف
،١٦٢٢ يف ولد البارع، الشاعر وموليري ،١٦٢٧ سنة يف ولد والفصاحة، التاريخ يف الشهري
شكسبري بمنزلة وهو وراسني ،١٦٣٦ سنة يف ولد املفلقني، الشعراء من أيًضا وهو وبوالو
كان أنه إال امللك، عند يحَظ لم وإن وهو والفونتني ،١٦٣٩ سنة يف ولد اإلنكليز، عند
الجيش، قائد جعل كوندي واألمري ،١٦٢١ سنة يف ولد األعىل، باملكان والعلم الفضل من
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وغريهم ١٦٢١ سنة يف ولد وهوالند، والنمسا إسبانيا جيوش وقهر سنة، ٢٢ ابن وهو
كثريون.

فلتري ومنهم ذكره، مر وقد واإليالة، التدبري يف الشهري الرابع هنري قبله من ونبغ
،١٦٥٤ سنة يف ولد والعبارة، االطالع وسعة واألدب التاريخ يف سيما وال العلوم يف
سنة يف ولد الطبيعيات يف وبوفون ،١٧٥٧ سنة يف ولد أيًضا واألدب التاريخ يف وفلني
،١٥٩٦ سنة يف ولد الهندسة، يف ودالمبري ،١٧٤٩ سنة يف ولد الفلسفة، يف ودكرا ،١٥٩٦

.١٦٨٩ سنة يف ولد املعارف، وعموم واألدب الفلسفة يف ومونتيسكيو
يشء كل يف يتنافسون اآلن اإلنكليز أن عىل واصًفا باسمه وناهيك األول، ونابوليون
عليه كتبوا سلعهم من يشء ترويج منهم التجار أرادت فإذا فرنساوي، إنه فيه يقال
امللهى، يف الليلة تلعب كذا مادام أن أعالمهم يف يكتبون املالهي أصحاب وكذلك فرنساوي،
تكاد وال وفيهم، منهم إال املوسيو هذا أو املادام هذه تكون وما كذا، يحكي كذا وموسيو

اإلنكليز. باسم مروًجا باريس يف شيئًا ترى
يد، فيها للفرنسيس وكان إال خطرية واقعة الدنيا يف تستتب لم إنه يقال: أن ويمكن
األيوبي، الدين صالح السلطان عهد يف بالصليبية املعروفة الحرب سبب كانوا هم فإنهم
قد كان — الناسك أي — األرميت ببطرس املسمى الفرنسيس ضباط بعض أن وذلك
ما البطرك فشكا أورشليم، ببطرك واجتمع ،١٠٩٣ سنة يف املقدسة األرض إىل سافر
البابا إىل بكتاب أصحبه املكان عن فصل فلما املسلمني، جور من هناك النصارى تقاسيه
القتال، عىل ويحرضهم النصارى، ملوك عىل يطوف ألن البابا فجرده الثاني، أوروبان
أرلوان، اسمه بريتاني راهب بعده من قام ثم الجيوش، إلرسال وهاجوا بقوله، فأخذت

لويس. صان ثم
دولة أن وتفصيله: اآلن، نراها كما بأمورها أمرييكا دولة تستقل لم ولوالهم أال
يكونوا لم ما والرضائب املكس من أمرييكا يف املستوطنني كلفت قد كانت اإلنكليز
تقدمت التي الحروب بسبب الدين من ركبها ما ذلك عىل للدولة الحامل وكان يعهدونه،
يدفعوا ال أن عىل أهلها تعصب بستون أو بستان إىل األوامر بلغت فلما تفصيله، يرد كما
واشنطون، جورج عليهم ورأسوا ا عامٍّ مجلًسا عقدوا ثم العادة به تجِر لم مما شيئًا

واألمر. التدبري إليه وفوضوا
ديوان إىل فرنكلني بنيامني وبعثوا اإلنكليز عن انفصالهم شهروا ١٧٧٦ سنة ويف
عرش، السادس لويس بامللك واستنجدوا القوم، رأي عليه استقر ما ليعرض فرنسا
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جزيرة وهي — رود إىل البوارج فتوجهت طولون، من بارجة عرشة اثنتي لهم فأرسل
عليها ثارت حتى هناك إىل تصل كادت فما — الحرب جهاز فيها اإلنكليز تدخر كانت
ممن كثري األمرييكانيني إلعانة فرنسا من ذهب ثم آخرها، عن فبادت العواصف الرياح
غري، ال سنة عرشين العمر من بلغ قد وكان الفايت، أشهرهم والنجدة بالبسالة شهروا
مع فرنسا دولة اتفقت ووقتئذ عظيمة، حظوة واشنطون عند حظي هناك إىل وصل فلما
الجنرال أمدهم ثم األمرييكانيني، إعانة عىل املنافرة من بينهما كان ما بعد إسبانيا دولة
مدينة أيًضا استخلصوا ثم رود، جزيرة الستخالص العسكر من آالف بستة روشامبو
وجرى الدول، بني الهدنة انعقاد تم وعندها آالف، ثمانية اإلنكليز من واستأرسوا يورك،

فلتري. من ملخًصا انتهى ،١٧٨٣ سنة باريس يف تحريرها
من مقام األمرييكانيون فقام والفرنسيس، اإلنكليز بني الحرب اضطرمت ثم قلت:
يف وذلك واألمرييكانيني، اإلنكليز بني أيًضا اشتعلت ثم الفريقني، أحد مع له ضلع ال
فرنسا حروب أصل األوقات: معجم يف قال سنني، ثالث بعد إال تنتِه فلم ،١٨١٢ سنة
اإلنكليز، ملوك وهم نورماندي أمراء عن نشأ سنة مائتي نحو اإلنكليز فيها تغلغلت التي
إنكلرتة األول وليم فتح حتى فرنسا، لتاج َوْقف كأنه اإلقليم هذا يضبطون كانوا فإنهم
سنة يف وذلك يوحنا، امللك عهد يف عنها انسلخت ولكنها بها، ملحقة الوالية هذه فصارت

متعددة. نرصات عليهم ونرصنا الفرنسيس مع حروبنا تعددت وقد قال: ،١٢٠٤
بقيت يدهم من خرجت أن وبعد فرنسا، من اإلنكليز ُطرد الرابع هنري عهد ويف
من وقع ما فجملة طويلة، مدًدا الحروب تعاقب واملهادنة املهادنة، تعاقب الحروب
يف سنة وخمسني ستٍّا اإلنكليز قضت وقد حربًا، عرشة ثماني وبينهم بيننا الحروب
ويف لرية، ٣٦٠٠٠٠٠٠ :١٦٨٨ سنة حرب يف فرصفوا السلم، يف وستني واثنتني الحرب،
ويف مليونًا، وخمسني أربعة معهم الثانية الحرب ويف مليونًا، وستني اثنني إسبانيا حرب
وستة مائة أمرييكا حرب ويف مليونًا، عرش واثني مائة سنني سبع دامت التي الحرب
حرب ويف مليونًا، وستني وأربعة أربعمائة الفرنسيس فتنة حرب ويف مليونًا، وثالثني
وسبع مائة مدة يف املصاريف جملة فتكون مليونًا؛ وخمسني وتسعة ومائة ألًفا نابوليون
يف نابوليون مدة آخر إىل ١٦٨٨ سنة يف جرت التي الفتنة وقت من وذلك سنة، وعرشين

.٢٠٢٣٠٠٠٠٠٠ :١٨١٥ سنة
بينهم جرت حرب يف وقائع ست يف الفرنسيس من القتىل عدد بعضهم حسب وقد
لهم، يتحزب كان وممن إسبانيا، أهل من ومثلها ،٦٠٠٠ فكانت إسبانيا، عسكر وبني
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مصاريف بلغت وقد قلت: وجه. كل من واملصائب للتخريب عرضة البالد أقطار وبقيت
.٩٥٠٠٠٠٠ األخرية األيام هذه يف الهند حرب

والسويد والروسية بروسية فقهر أوروبا، ممالك أكثر له دان فإنه األول نابوليون أما
دول عليه فاجتمعت منصوًرا بروسية مملكة ودخل حربه، عىل اإلنكليز مع تواطئوا حني
هذه وكانت درسدن، مدينة يف لطاعته عنوا ثم وغريهم، وبروسية وأوسرتيا الروسية
عظيًما جيًشا حشد حتى برهة تمِض لم ثم خلعه، عىل الدول فيها تواطأت مرة خامس
هو عليها أرشف فلما املسكوب، مدينة حتى له ممانًعا يجد فلم الروسية، إىل بهم وتوجه
٨٠٠ نحو فيها كان إذ املذهبة؛ والقبب الكنائس من فيها ما كثرة من تعجبوا وجنده
ثمرة املسكوب، مدينة «هذه ذلك: رؤيته عند فقال األجراس، من ألوف فيها كنيسة،

وأتعابكم.» مساعيكم خاتمة تكون وهي طويل، زمن من وجهادكم تعبكم
خدعة، أخالها قد كان ملكها فإن عروشها، عىل خالية فوجدوها دخلوها إنهم ثم
ذات يشعر لم ثم أياًما فيها فلبث استتب، قد ملكه وأن تحققت، نرصته أن نابليون فظن
به فلحق إخالئها، إىل واضطر الفشل ذلك من فلحقه أطرافها، يف ترضم والنار إال يوم
رأى باريس إىل رجع فلما شاقة، أخطار بعد إال منهم يتخلص كاد وما الروس، جيش
جزيرة إىل وسار نفسه يخلع أن إىل فاضطر عليه، خواطرهم تغريت قد الشورى أهل
خاطر أمال ما التدبري سوء من أبدى لكنه عرش، الثامن لويس امللك يف فخلفه أدلب،
بعد الناس يشعر لم ثم واملراسلة، املكاتبة بينهم فجرت نابوليون، إىل الدولة بعضرجال
ويمنيهم، يعدهم وجعل العدو، قتال عىل حزبه ويحرض البالد، يف يجول وهو إال مدة
الدولة، رجال به ففرحت باريس، دخل حتى سائًرا برح فما إليه، الناس قلوب فمالت
فلوروس، عند وبروسية اإلنكليز لقتال وتوجه عظيًما جيًشا جمع إنه ثم لويس، منه وفر
عدًدا أكثر كانت أعدائه عساكر أن إال ،٢٢٠٠٠ منهم فقتل بروسية، جيش عىل فانترص

بأضعاف. عساكره من
تداركتهم أن لوال بهم يظفر أن وكاد واطرلو، عند اإلنكليز قتال إىل زحف ثم
أسباب به تقطعت ويومئذ الثبوت، يطيقوا فلم بعساكره، فأحدقوا بروسية، جيوش
ينله فلم ذلك ومع صدره، كاشف وهو واملدافع، البنادق رصاص يتلقى فجعل اآلمال،
عليهم فعرض بخلعه، الشورى أهل فحكم الجناح، مهيض الخاطر منكرس فرجع ضري،
سار إذا حتى أمرييكا، إىل يسري أن عىل فصمم فأبوا لواء، أمري رتبة يف العدو يقاتل أن
وتوجهوا أمسكوه هناك، تطوف اإلنكليز سفن وكانت روشفورت إىل حزبه من ِذمة بِرشْ

نحبه. قىض وهناك هيالن، صانت جزيرة إىل به
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مملكة يعطي أن يريد كان نابوليون أن سببه فكان اإلنكليز، مع بروسية اتحاد أما
من وبلغ نابوليون، عىل بروسية ملك حمية فهاجت صقلية، مقابلة يف لإلنكليز هنوفر
وهي القتال عىل الناس وتحرض املدينة شوارع يف وتدور تركب كانت أنها زوجته غيظ
نابوليون، عىل وسويد الروسية ودولتا الدولتان تواطأت ووقتئذ الجند، بلباس مرتدية
فأما تقدم، كما مظفًرا منصوًرا بروسية مملكة قاعدة دخل حيث الجميع، غلب أنه إال
ال كان إذ ممالكهم؛ عىل يستويل أن منه خوًفا كان فإنما عليه، الدول سائر تواطؤ
فأبى عليه، يواطئها أن الدانيمرك مللك اإلنكليز دولة سولت ووقتئذ نواه، عما يشء يرده
واستولوا بيت، ٣٠٠ منها فهدمت عليها النريان فأطلقت كوبنهاك، إىل بوارجها فأرسلت

فلتري. من ملخًصا انتهى بارجة، ٥٣ وكانت بوارجها، عىل
عساكره، وبدد النمسا إمرباطور قهر الذي مورو املشاهري نابوليون أبطال ومن
اإلنكليز، دولة عن النمسا دولة تنفصل أن برشط فأجابه املهادنة، طلب إىل اضطر حتى
نلسون األمري ذكر عند نابوليون ذكر أيًضا وسيأتي فرنسا، عىل متواطئتني كانتا فإنهما

لندرة. وصف يف وغريه اإلنكليزي
دارك جان — الفرنسيس أي — الجيل هذا من والحماسة البسالة يف تفرد وممن
رسج بال الخيل تركب وكانت الحانات، بعض يف خادمة األصل يف وكانت الشهرية،
بني فأحرضت اإلنكليز يد من فرنسا استخالص عىل تقدر أنها وتدعي وقوتها، لجرأتها
إليها فوض إليها، يُوحى كان وأنه بكر، أنها علم أن بعد ثم برج، يف دورليان دوك يدي
فلما اإلنكليز، حصار تحت حينئذ وكانت أورليان، الستخالص بهم وتسري جيًشا تقود أن
اإلنكليز، قتال عىل وحرضتهم الجيش، من معها من عىل بليًغا خطابًا ألقت البلد بلغت
حتى ساعات تمِض فلم راية، وبيدها القتال إىل وتقدمتهم والحماسة، الحمية فأخذتهم

البلدة. واستنقذت اإلنكليز، جيش هزمت
بأن دارك جان زعمت أورليان محارصين اإلنكليز كانت ملا األوقات: أبجدية يف قال
بهم فسارت الجيش، تدبري الثامن شارلس فقلدها منها، تطردهم أن إليها أوحى هللا
الحصار، ترك إىل اضطرتهم حتى وضايقتهم ١٤٢٩ سنة يف وذلك املذكور، املوضع إىل
يكن ولم املشهورة، باتي واقعة يف وهزمتهم يدهم، تحت كانت مدن عدة منهم واسرتدت

مرار. عدة جرحت فإنها والقذف، للوم محالٍّ فيها يجد أحد
بستانه يف أبيها مع سائرة مرة ذات كانت ملا أنها — الراوي عىل والعهدة — ُحكي
امللك صورة فرأت فالتفتت الهواء يف ساطًعا نوًرا حولها أبرصت سنني خمس بنت وهي
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يحميها، هللا وأن عليها، يجب ملا مطيعة تكون أن إليها فأوعز املالئكة، رئيس ميخائيل
إىل اضطرت حتى والقساوة، بالعنف عاملها رشًسا رجًال وكان بذلك أبوها سمع فلما
عىل واإلقدام السعي صدق من أبدت وهناك فندق، صاحبة أرملة عند وتخدم تفارقه أن
سيدتها حاجة قضاء يف وتسافر لتسقيها الخيل تركب فكانت عليه، فطرت ما األعمال
عىل كان إنه رسيس: املعلم قال ذلك، من أعظم عىل الصالح يف وكانت خوف، دون من
والعفة سديًدا كالمها وكان واملضاء، العزم مع واللني والبهجة الحياء سيماء طلعتها
رعاية إىل وعادت سنني خمس بعد أبيها بيت إىل رجعت إنها ثم كلها، أعمالها قرينة
هار جرف شفا عىل ذاك إذ فرنسا أمور وكانت سنة، عرشة ثماني بلغت حتى ماشيته
من وملكهم الضيم من بالدها أهل أصاب ما الجارية بلغ قد وكان والخراب، البوار من

والفشل. الهزيمة
يف وقعت التي الحرب بسبب البؤس من بمعارفها ألم ما رأت ذلك غضون ويف
من وتسمع ترى كانت مما أكثر سماوية أصواتًا وتسمع رؤى تبرص فكانت فرنوي،
لها، محارصين وقتئذ كانوا إذ اإلنكليز يد يف أورليان بسقوط الناس أرجف أن إىل قبل،
تخصص أن عىل يحرضونها ومرغاريت كاترينة والقديستني ميخائيل امللك فأبرصت قال
فأكد الخطوب، هذه بمثل يل دراية وال مسكينة فالحة إني فقالت: بالدها، إلنقاذ نفسها
عىل يجري يشء كل وأن تصاحبانها، القديستني وأن وحكمة مقدرة تُعطى أنها امللك لها
ولهما مرصعة بهية تيجان رءوسهما وعىل عظيم نور يف أيًضا لها ظهرتا ثم املراد، وفق

رخيم. صوت
خراب أن كما أنه وهي النبوة، مجرى الناس بني جرت رواية تذكر البنت وكانت
عىل اسرتدادها يكون كذلك بافاريا، من — إيزابال أعني — رشيرة امرأة عن نشأ فرنسا
ثم بواشسنو، وجه من تأتي املنقذة هذه وأن بالدها، إلنقاذ تتجرد عيب ذات غري بنت يد
وأوشكت بالكلية تختل فرنسا أمور كادت حيث لها، حثها وكثر عليها األصوات توارد كثر
الكرب عليها فاستحوذ املعنية، البكر تلك هي أنها إليها وأشارت البحران يف تكون أن
بما يصدقان ال أبواها وكان لها، الرؤيا مفارقة عند باكية تُرى ما كثريًا وكانت والكآبة،
حيث عرضهما؛ عن فأعرضت الجند، مع الخروج عن لها منًعا يزوجاها أن فأرادا ترى،
فنهبوها بقريتها مروا اإلنكليز حزب من جماعة أن وقتئذ واتفق البتولية، نذرت قد كانت

والديها. مع الفرار إىل فاضطرت الكنيسة، وأحرقوا
بأن األصوات فأمرتها وجأشها غيظها اشتد بالقرية نزل ما ورأت رجعوا فلما
لم إن وأنها امللك، إىل يوصلها أن منه وتطلب الجوار ذلك يف الحكام بعض إىل تذهب
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لكف أرسلت بأنها تخربه حرضته يف تمثل حني وأنها نفسها، خالص تعدم ذلك تفعل
يراها أن أوًال فأبى مقابلته وطلبت الحاكم فقصدت رام، يف ولتتويجه أورليان حصار
بأن خالها وأمر املزدري نظر إليها نظر دخلت فلما لها، أذن حتى عليه تلح زالت فما
قال: إنجازه، من بد وال سيدي عمل ذلك إن له: فقالت تجلد، وأن أبيها بيت إىل يردها
الجهة تلك يف فلبثت ورصفها، مجنونة بأنها فأيقن السماء، ملك قالت: سيدك؟ ومن
يف خربها فشاع العمل؛ بإنجاز عليها تلح األصوات إن وتقول: يوم كل يف تبتهل وكانت
أحد إليها فأرسل سريتها، وحسن تقواها من ويعجبون رؤيتها إىل يهرعون فكانوا البلد
األصوات وإن إليك، أبعث لم إني له: تقول فأرسلت به، داء من وتشفيه تأتيه أن األمراء

اسمك. يل تذكر لم
هوى مالكة وكانت سوى، حد عىل وكالمها أفعالها كانت الحوادث هذه جميع ويف
ولم وتوقًدا، صفاء يزيد ذهنها وكان الرسف أو الجفاء من شيئًا تبدي تكن فلم نفسها
يعضدها أن الرهبان أحد عليها فعرض امللك، وتتويج أورليان إغاثة سوى مأرب لها يكن
من قالت: ثم بها، يل حاجة ال له: فقالت الطبيعة؛ فوق علوية قدرة لها أن زعم بامرأة
امللوك من أحد ليس إذ ماشية؛ وحدي امللك إىل أذهب فأنا بي يكرتث لم الحاكم إن حيث
الخرتت خريت لو أني عىل بي، إال إغاثة من فما سكوتالند ملك بنت وال حتى فرنسا يغيث
طلبت. ما إىل يجيبها بأن الحاكم عىل الناس ألح ثم أمي، بإزاء والغزل أبي بدار املقام
بساحرة، ليست أنها وعلم واختربها املبارك املاء القسيس عليها رش أن وبعد قال:
بعيًدا امللك وكان ،١٤٢٩ سنة من شباط شهر يف فسافرت خواصه من بعًضا معها أرسل
والعسس بالحرس مشحونة أقطار يف فرسًخا وخمسني مائة مسافة املوضع ذلك عن
معها، السائرين قلوب وطمنت السيف وتقلدت رجل زي يف الجواد فركبت واملخاوف،
مقر عىل أرشفت إذا حتى األعداء، من أحًدا يصادفوا أن دون من النواحي تلك فجابوا
يف وقتئذ كان وإن الضحك، يف اندفع بذلك سمع فلما بقدومها، يخربه من بعثت امللك
أن وزرائه بعض عليه فأشار الهواء، بحبال يتعلق إنه قال من قول عليها يصدق حالة

اآلخرون. منها وسخر يقابلها،
قر أن إىل يجزم بأيها يدري ال وامللك املذاكرة هذه يف أيام ثالثة الديوان رجال وظل
العامة، من رجل بزي تزيا يختربها أن وألجل الدخول، يف لها يؤذن أن عىل أخريًا الرأي
إليه وصلت حتى والتبع الحشم صفوف خرقت دخلت فلما زيه، يف خواصه أحد وجعل
أنا لست لها: وقال فتعجب الحليم، امللك أيها بالعمر هللا ك مالَّ وقالت: يديه، بني وجثت
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العذراء جان أنا أنت إال امللك ليس هللا باسم فقالت: الوزير، إىل وأشار ذاك وإنما امللك،
فأخذها رام، مدينة يف تتوج أنك لك أبني أمره وعن واململكة، ألغيثك إليك هللا أرسلني
إال يعرفها أحد يكن لم أمور عىل أطلعتني لقد قال: هنيهة ذاكرها أن وبعد ناحية امللك

اململكة. إلنقاذ أرسلت بأنها صدق من أول وأني أنا، وإال تعاىل هللا
بينه جرى عما سألها امللك إن درليان»: «البوسل سماه الذي كتابه يف فلتري وقال
القابل الغد ويف الراوي: قال عادته. عىل منه تهكم ذلك ولعل الليلة، تلك يف محبوبته وبني
وتبدي الرمح تعتقل وكانت ضبط، أحسن وتضبطه تَُركِّضه جواد عىل عالنية الناس رآها
عىل مسرتسل أسود شعر ولها القوام مهفهفة وكانت لغريها، يُعهد لم ما الفروسية من
الحالة هذه عىل شاهدوها ملا الناس فعجب سنة، عرشة سبع حد يف وعمرها كتفيها،

لها. تصديقهم عن تنبئ عالية بأصوات وهتفوا
واملتكلمني، األطباء من جماعة يمتحنها بأن فأمر يستخلصرسيرتها لم امللك أن غري
ذلك وكان بالكالم، يعرقلوها أن وحاولوا أسابيع، ثالثة مدة صعبة مسائل عليها فألقوا
وتتويج أورليان حصار لكف أرسلت إنما أنها وهو األول قولها عىل أرصت فإنها عبثًا،
فقالت: آية عليها فاقرتحوا شيئًا هذا عىل تزد ولم العدو، بيد وقتئذ وكانت رام، يف امللك
كف أعني — أقول ما حقيقة تعلموا العسكر من جماعة مع أورليان إىل أرسلوني
إذا حتى والخلوة، بالدعاء أوقاتها تقيض عندهم من تنرصف حني وكانت — الحصار
من متسلحة عادت املبارك باملاء ونضحت أنواعها عىل عليها املسائل إلقاء من فرغوا
والرمح أمامها ورايتها الجواد تركب فكانت األقدمني، الفرسان زي يف القدم إىل الرأس

الجيش. يعجب ما الفروسية طرق من وتبدي بيدها
فأرسلوا الفتاة، بخرب سمعوا قد وكانوا شديد، كرب يف ذاك إذ أورليان أهل وكان
سيًفا تُعطى أن فطلبت الجيش، رأس عىل الجارية تكون بأن والتمسوا مدًدا، يطلبون
لها وسلم عنه فبُحث كاترينة، القديسة كنيسة يف قرب يف موضوع أنه زعمت قديًما
بلغت ما وأول بفرنسا، والنهي األمر ذوي مشاهري من جماعة مع وسارت فتقلدته،
بأن جندي كل عىل وحتمت يصحبنه، كن الالئي الدنيئات النساء منه طردت املعسكر
فاستقبلها يديها بني صيتها وسار أورليان، إىل بالجيش سارت ثم ويتناول، يعرتف
فيهم، تمكن الذي بالرعب وأخريًا الخفي، بالخوف ثم واالحتقار باالستخفاف أوًال اإلنكليز

األصوات. تبليغ مقتىض عىل بالتقدم الجيش تأمر فكانت
الضباط أحد أن إال الشط يمني جهة من البلد عىل بالزحف أمرتهم أنها مرة واتفق
أن مخافة اليسار؛ جهة وأخذ والجيش، هي فلك يف أنزلها بها اعتقاد له يكن لم ممن
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عاصفة ريح عليهم فثارت بها، رسمت التي الجهة يف اإلنكليز من املحارصين يقابل
البلدة أهل أما بها، أمرتهم التي الطريق عني يأخذوا أن وإىل الرجوع إىل اضطرتهم
واحتفلوا واإلكرام، باملشاعل استقبلوها مبلغ كل منهم والجوع الضنك بلغ قد كان فحيث
لكنها فاخرة وليمة لها وصنعوا يدها، عىل تكون نجاتهم أن العتقادهم االحتفال غاية بها
بالخمر، مبلوًال الخبز عىل امللك مال خازن دار يف تتعىش أن وآثرت منها، تنال أن أبت
ملحاربتهم قادمة بأنها شهرين مذ سمعوا قد وكانوا اإلنكليز، قلوب عىل الرعب فاستحوذ
فيها واختلفت فرنسا، من بطردهم أمرها هللا بأن تنذره رئيسهم إىل كتبت كانت حيث
رسول بأنها اإلنكليز واعتقدت السماء، من رسول بأنها الفرنسيس فاعتقد واملذاهب اآلراء
فال الشيطان من تكن وإن بًرشا، نخاف ال فنحن البرش من تكن إن قالوا: ثم الشيطان،
بقولهم: الجيش يف أثر الذي الوهم هذا إزالة يف عسكرهم رؤساء فاجتهد بها، لنا قبل
ولكن عليهم، بها ليهولوا الفرنسيس استعملها آلة إال هي وإن وجاهلة، األصل دنيئة إنها
فكانت فيهم، ذلك تأثري ورسخ السواحر أعظم من أنها اعتقدوا فإنهم عبثًا ذلك كان
مانع. بال ويخرجون يدخلون الفرنساويون فجعل عساكرهم، منها تفر تظهر حيثما

البيضاء، رايتها وأمامها األبيض، جوادها راكبة وهي اإلنكليز عىل مرة وزحفت
ثم غشيهم، ما والرعب الدهشة من فغشيهم يرتلون، القسيسني من جوق ووراءها
إىل اإلنكليز عسكر من فيه كان من ودعت فيه وارتقت طورنل، برج عىل ساللم نصبت
بئس له: فقالت البقر، رعايتها وعريها األمراء أحد فشتمها رش، بهم يحيق أو يخلوه أن
هجمة يهجموا بأن جندها أمرت ثم مقتول، أنت إنما هنا، من جائز غري إنك أنت، الفارس
لهم، كله الفخر ليكون غد إىل فواعدوها لها الحسد يف نشموا قد حينئذ وكانوا واحدة،
أمرتني قد وقالت: ولبسته، نهضت حتى درعها نزعت أن إال هو فما لتسرتيح فانرصفت
إذ أعقابهم؛ عىل مرتدين الفرنسيس رأت أقدمت ملا ثم البدار، فالبدار بالقتال األصوات
بنفسها، الجند وتقدمت غيظها فاشتد كثري، منهم هلك وقد علمها دون من هجموا كانوا
طورنل برج إىل سارت ثم قالع ثالث فاستخلصت الحملة صدق عىل تحض وأخذت

واحد. رجل مواطأة حينئذ فواَطئُوها بالعقاب يخالفها من جميع وتهددت
شيئًا، عزيمتها من ذلك ينقص فلم قوية ممانعة اإلنكليز فمانعها عليه وهجمت
حضيض عند وركزته سلًما أخذت ثم الفرنسيس، ليد اإلنكليز سلم قد هللا أن وأعلنت
بني ما درعها يف نفذ سهم فأصابها االرتقاء يف وأخذت متواصل، عليه والرمي الربج
ماتت أنها وظنوا فرحهم من اإلنكليز فأهل الخندق، يف فانطرحت وكتفها، صدرها
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نشاطها إليها عاد ثم تصيل، وجثت فأفاقت السهم، منها وأخرج املقدمة إىل ُحملت ثم
إتمامه، إىل تدعوني األصوات وإن ظفر، هو وإنما دًما مني قطر ما ليس وقالت: فنهضت،
فقتل وخاروا، فشلوا اإلنكليز بها برص فلما بأس، وأمنع صولة بأشد القتال استأنفت ثم
فعقد بهالكهم، أنبأت ممن وغريه األمري ذلك جملتهم من رجل آالف ستة يومئذ منهم

الحرب. يف أصحابه وفاوض مشورة مجلس صفولك املسمى اإلنكليز قواد أحد
الجند جمع القابل اليوم كان إذا حتى الحصار، كف عىل عزموا الجند هلع رأوا فلما
بالجيش، منسحب الواقع يف وهو ومغالبة ممانعة يبدي أنه وأوهم للقتال، وعبأهم كلهم
فرسمت ساحرة، أو نبية أو فاجرة كانت سواء بأنثاهم ينازلوه أن الفرنسيس إىل بعث ثم
بالعبادة النهار يقضوا وأن األحد، يوم كان ألنه البلد يفارقوا ال بأن العسكر عىل الجارية
وانسل حوله، وما الربج أحرق أحد يأته لم فلما ساعات صفولك فانتظر نرصهم، الذي هلل
بلوى، يف امللك للقاء أرسعت ذلك وعند يعقبوهم أن عن جندها الجارية فنهت بعسكره
جوادها ملس األقل يف أو ثيابها أو قدمها ملس القرى أهل عليها تزدحم ممرها يف وكانت
وقت اآلن ليس له: فقالت بمأدبة امللك لها وأمر اإلكرام، بغاية الديوان رجال فاستقبلها
األصوات ألن قريبة؛ ومدتي لفرنسا أسعى أن بعد عيلَّ فإن واللذات، والرقص القصف

سنتني. بعد أموت بأني أنذرتني
عنده بمن امللك فتقدم هللا، يد يف اإلنكليز وترتك لتتوجه رام إىل معها ليتقدم دعته ثم
والحصون املعاقل من أوًال األعداء يخرج أن ارتأى ثم لوار، إىل وصل حتى الجند من
مخيًما صفولك كان حيث جارجو إىل بالجيش فسارت الطية، تلك إىل السري ليأمن
أسريًا، صفولك عىل وقبضت عنوة، املحل عىل استولت حتى أيام عرشة فقاتلتهم بعسكره،
داخل من الجند أحد بادرها رأسها بروز وعند السلم، يف ارتقى من أول هي وكانت
ا جدٍّ وأَِلَمْت النهوض، عىل تقدر لم حتى فرصعت الخندق يف جندلتها برضبة الحصن
ليدنا، سلمهم الرب فإن شيئًا تخافوا وال رجال يا تقدموا وتقول: ترصخ كانت لكنها
واستولوا شديدة هجمة فهجموا بكلمتها، وثقتهم لبسالتها الجند قلوب يف الحمية فدخلت

رجل. ثالثمائة يومئذ اإلنكليز من فقتل البلد؛ عىل
إىل وانرصف البلدان جميع أخىل اإلنكليزي طلبو األمري مسامع الخرب بلغ فلما
فقالت الفرسان، من مدًدا ينتظرون هناك جندها فتلبث باتي إىل سارت ثم باريس،
الفشل فحاق عليهم زحفت ثم ترضبوهم، أن إال عليكم فليس وأقدموا التلبث دعوا لهم:
الفرنسيس، أثخنوا ولطاملا الرماة أحذق من كانوا رماتهم أن مع وجه، كل من بالعدو
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ينتظرون القسيسني من كبري حزب وكان رجل، ومائتا ألف اليوم ذلك يف منهم فقتل
البلد. إىل ليوصلوهما والجارية امللك

والقواد، الضباط رؤساء ومعهما سارا ١٤٢٩ سنة تموز من عرش الخامس ويف
وتمكن والراحة، العيش بطيب واستبرشوا الناس ففرح الكنيسة يف امللك توج يومني وبعد
األبيض الفراش من كثرية أرسابًا سارت حيثما رايتها حول يرون فكانوا بها اعتقادهم
جثت تتويجه من فرغ وملا التتويج، عند امللك رأس عىل واقفة كانت الراية وبهذه البهيج،
هللا باسم به وعدت ما وكل سعيي تم اآلن وقالت: باكية، وهي وعانقتهما قدميه عند
األوىل، سريتي وأسري أبي بيت إىل ألذهب اآلن يُْطِلقني أن امللك من فألتمس به، أنعم فقد
ال ما القصري الزمن يف فعلت وأنها عليها، متوقف األمة خالص أن رأى إذ ذلك امللك فأبى
الروح فإن بالكلية، أحوالها تغريت الساعة تلك من أنها إال املديد، الزمن يف غريها يفعله
الغم عليها واستحوذ الرشيد، الرأي ذلك عنها وذهب األصوات، عنها وانقطعت فارقها
بيشء أمرت وإذا فيه، أفكارها تضطرب أمًرا تقيض أن منها ُطلب إذا فكان واالبتئاس؛
ألن العني سكرى النفس جائشة وهي امللك من االلتماس فأعادت فيه، وترجع ترتاب

تم. قد عملها ألن االنرصاف يف لها يأذن
فأشار عليها، وجب ما قضت أنها إىل إشارة رام كنيسة يف دروعها علقت قد وكانت
لها أضمروا قد كانوا حينئذ العساكر ضباط أن إال أمره، فامتثلت تلبسها بأن عليها امللك
تنبذها بأن العساكر وأغروا معاملتها، ويسيئون عليها يشنعون فصاروا حسًدا، السوء
كلمتها ويكفوا الناس بني ليفضحوها حجابها يهتكوا أن حاولوا بل ال الذميمة، باأللقاب

الرد. أقبح فردتهم عنهم
الفراش، يف امرأة ومعها إال تنام وال العفيفات، النساء سوى يجالسها يكن ولم
وصل حتى عديدة بلدان له وعنت فسار، باريس إىل يتوجه بأن امللك عىل أشارت ثم
مدة ورصعت هناك البنت فجرحت أونري، صانت دو فوبور عىل بالهجوم وأمر إليها
ووعدها فأبى االنرصاف امللك من وطلبت أخرى، مرة دروعها وعلقت قامت ثم ساعات،
الخراج من قريتها يُعفي وأن األرل، وظيفة عليها ويجري رشيفة رتبة يف يرقيها بأن
أنها زعم امرأة ومعه ريشارد اسمه راهب قام األثناء تلك يف ثم ذلك، إىل فأجابت أبًدا،
وقالت: تواطئهما، أن جان فأبت للملك، إمداًدا املال جمع عىل الناس يحثان وأخذا نبية،

الرماح. أسنة عىل النجاح إنما
دوك عليها وكان كومبان، عن الحصار لكف امللك بأمر سارت ١٤٣٠ سنة ويف
خذلها باملحارصين أوقعت ملا أنها إال والبسالة، اإلقدام يف عادتها عىل فسارت برغندي
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لألمري واستسلمت األرض عىل فوقعت الرماة أحد رماها املدينة باب قاربت فلما أتباعها،
منه، لؤًما امللك وخذلها إليها، ينظرون فوردوا األمصار جميع يف أرسها خرب فذاع فندوم،
آالف بعرشة لإلنكليز هذا وباعها للكسمبوروغ، فندوم باعها ثم افتكاكها، يف يسَع ولم
باريس أهل وكان كساحرة، إحراقها عىل الناس وتواطأ معارفها، عنها وتخىل فرنك،
السماء. من رسول جان إن لقولها: امرأة مرة أحرقوا إنهم حتى ذكرها؛ من يشمئزون
ست الديوان يف فأحرضت الدعوى، عليها أقيمت ١٤٣١ سنة شباط من عرش الثالث ويف
الرشع وفقهاء القسيسني من كثري من الرابقة املعرقلة املسائل عليها وألقيت مرة، عرشة
بكلمة يتصيدوها أن يف الدهاء من عندهم ما كل وبذلوا مائة، زهاء وكانوا واألطباء،
ولبثت توقعوا، كما بيشء تنطق فلم الشيطان، بقوة كان فعلته الذي فعلها أن عىل تدل
مرة غري قضاتها أفحمت حتى لذلك قيضها الذي هو هللا إن تقول: وهي متجلدة صابرة
أطيع كنت ولكني فيها، العبادة عىل مواظبة زلت ما إني فقالت: الكنيسة، عن فسألوها
مبتدعة، بأنها الديوان أهل عليها فحكم لها، مخالف بيشء تأمرني كانت حني األصوات

واألساقفة. واملدارس الشورى مجلس أهل ذلك وصوب
ثم يومها، هول وينذرونها عليها يرتددون الرهبان أخذ بسجنها الحكم صدر فلما
حميتها ثارت ذلك فعند امللك، عىل ويشنعون فعلها عليها يقبحون وجعلوا يوًما أخرجت
فقط، واملاء بالخبز تقتات وأن املؤبد، بالسجن عليها فحكم عنه، واملناضلة امللك تربئة إىل
عليها يوجب ذلك خالفت إذا بأنها وُهددت الرجال، بلباس ترتدى ال أن عليها حكم ثم
النوم عند ثيابها عنها ينزعون كانوا أنهم وهي مكيدة، لها كادوا ثم باملوت، القصاص
إىل تضطر أن إىل الفراش يف تلبث رأتها إذا فكانت الرجال، ثياب مكانها ويضعون
عليها هجم إذ يوم ذات كذلك هي وبينما غريها، يشء عندها يكن لم إذ فتلبسها القيام
يمينها، يف حنثت بأنها عليها فحكم الضابط، إىل الزي هذا يف وهي واستاقوها الحراس
كونها يف وفشلها ضعفها بذنب هلل فأقرت السجن إىل أعيدت ثم باإلحراق، جديرة وأنها
فرسا، إنقاذ يف إرادته لعمل ساقتها التي هي هللا قدرة بأن الترصيح غاية ترصح لم
ورأت أخرجت حني أنها إال بهية رؤى ورأت شجاعة ذلك عند فامتألت األصوات فعاودتها

وتتأوَّه. تَنئ وهي إليه فسيقت قواها، خارت املهول العذاب من لها أعد ما
عدوها إن حتى وتبتهل هللا إىل تدعو فجعلت فيها وأدخلت النار أرضمت ثم
هو عجًال فقام إليها، ينظر أن بعد يطق لم الحالة هذه عىل شاهدها ملا بوفور الكردينال
من الثالثني يف إحراقها وكان مآقيهم، من منحدرة والدموع األساقفة من معه كان ومن
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البكر، موضع أي بوسل، دوال البالس له يقال موضع يف املذكورة السنة من أيار شهر
رام، ومطران باريس، مطران قام سنة عرشين بعد ثم السان، نهر يف رمادها وذري

ا.ه. براءتها. وأثبتا عليها جرى الذي الحكم فنقضا
بتمامها فنقلتها اإلنكليز، بالد تاريخ يف املحزنة القصة هذه وجدت وقد قلت:
وال الخالف، بعض تقدم ملا مخالفة بعبارات مروية آخر كتاب يف وجدتها ثم لغرابتها،
فإن كان وكيفما واحد، رأي عىل أو واحدة رواية عىل يتفقان راويان يكاد ال فإنه غرو
أسماء عىل وخزيًا معرة يبقى الحسنة املزايا بهذه تفردت التي الفتاة هذه عىل جرى ما
لم موتها أن عىل اإلنكليز، أو الفرنسيس من كانوا سواء إهالكها، يف تسببوا الذين جميع
ومقاواتهم مغالبتهم إىل تنشطوا قد كانوا ذاك إذ فرنسا أهل ألن كبرية؛ فائدة اإلنكليز يفد
وبما أوطانهم، عن للذب الحمية روح فيهم ورسى والظفر، الفوز طعم ذاقوا أن بعد
فكانت والوسواس، الجهل ظالم يف متسكعني كانوا العرص ذلك يف الناس أن تعلم ذكر

العرص. هذا عامة من كياسة أقل املدارس وأهل األساقفة
وجه يف يقف ولم برومية، كريس للبابا يبَق لم العرص هذا نابوليون ولوال قلت:
يف برع من كلها اإلفرنج بالد يف أحد يقم ولم البيان، عن مستغٍن وذلك واقف، الروس
النفيسة الكتب تؤلف امرأة تقم ولم دسايس، البارون مثل والفارسية العربية اللغتني
من وال دوالمرتني، طبقة يقارب أوروبا يف شاعر من اآلن وليس ساند، جورج مادام مثل

دوماس. بألكسندر أو سو، بأوجان ينظر مؤلف
املعايل، أفق يف بزغت التي والحارضة الغابرة الفرنسيس جيل دراري بعض فهذه
وغريهم اإلنكليز من نبغ قد أن أيًضا ينكر ال أنه عىل مثيل، وال ند عرصها يف لها يكن ولم
بحمدهم ولهج الزمان بهم أرشق ممن واألدباء والعلماء والحكماء الفالسفة من كثري

اللسان.

لندرة باريسعن يميز ما (30)

أحسن باريس يف املصالح من كثريًا أن أدركته ما قدر عىل يل ظهر قد إنه أيًضا: أقول ثم
لندرة. يف منها وانتظاًما استتبابًا

إال احرتق أنه فيها بيت عن أسمع ولم شهًرا، ثالثني نحو هذه يف مكثت فإني أوًال: أما
ففي ذلك، ونحو معمل أو دكان أو دار إحراق عن تخمد تكاد ال لندرة ويف فقط، مرة
ا، جدٍّ متلفة كانت حريقة ٣٩٣ منها حريقة، ٩٥٧ ضواحيها ويف فيها وقع ١٨٥٦ سنة
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آخر إىل ١٨٦٤ سنة من وذلك سنني، ثالث مدة يف كلها فرنسا يف الحرائق عدد وبلغ
.٢٢٠٣٨ :١٨٦٦

من أثاثهما أن غري اآلُجرِّ من لندرة وديار الحجر، من هي باريس ديار إن نعم،
واحد. جوهر

لندرة ويف مزورة، بنك كواغد أو زائفة، نقود تداول باريس يف يعرف ال إنه والثاني:
وأن بد فال الذهب أو الفضة من قطعة فيها تاجر إىل دفعت وإذا ذلك، يقع ما كثريًا

يختربها.
حيث اآلن؛ سيما ال ا، جدٍّ نادر لندرة إىل بالنسبة باريس يف القتل ارتكاب إن الثالث:

مدتهم. انقضاء بعد بالدهم إىل يرجعوا أن واملنفيني للخلعاء إنكلرتة دولة أجازت
وال والدواوين، واملحرتفات الديار من واالختالس والطر والحوانيت الديار ثقب الرابع:

القتل. نسبة عىل فهو البوسطة سيما
كثرية، اإلنكليز بالد يف فإنها األرتال، يف للمسافرين تحدث التي العوارض الخامس:
وسائر والعواجل الحوافل بمرور املدينة طرق يف تقع التي العوارض أيًضا بها وألحق

املراكب. أنواع
واملرشوبات املنتنة واملأكوالت واملسبت السم بيع من تحدث التي املضار السادس:
والصنادلة العطارين رخصة بذلك وألحق هللا، باليا من بلية لندرة يف فإنها الكريهة،

كان. ما ألي املفاتيح وبيع الطبيب، وصف دون من األدوية بيع يف
والخمر الحليب ويختربوا األصناف، يسعروا أن املحتسبني عىل يجب باريس ويف
وجدوها فإذا الباعة، من غفلة حني عىل ذلك أشبه وما والسمك واللحم والدقيق
الفاكهة بيع أيًضا يباح وال األخبار، صحف يف وشهروهم غرموهم فاسدة أو مغشوشة
إن حتى خالًصا، شيئًا تجد تكاد فال الباعة، إدارة إىل موكول لندرة يف كله وذلك فجة،
يف كذا ٣٣٦٨ وأغالها فرنكات، خمسة فأقلها الديوان، من مسعرة باريس يف الجنازة

غالنياني.
ندر، ما إال مرتبة جاهًال تويل ال فرنسا دولة فإن يستحقها، من املراتب تولية السابع:
للبيع، بتعريضها أو واالختصاص باملحاباة تكون إما املراتب فتولية اإلنكليز عند فأما
أنفسهم يمنون الناس زال وما الربية، العساكر مراتب يف مستفيض األخري وهذا
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والنهي األمر أرباب وينصحون به ينددون األخبار كتاب برح وما الخلل، هذا بإصالح
بتالفيه.

الحديد، سكة ومواقف واملراقص كاملالهي الناس يزدحم حيث الرشطة ترتيب الثامن:
فرتى الباب، وراء يكون أو رشطي فيها يكون ال لندرة يف األماكن هذه أكثر فإن
عليهن يغىش نساء رأيت مرة وغري امللهى، دخولهم عند بعًضا بعضهم يضغط الناس
ويف يضحك، من ومنهم يستهزئ، من ومنهم أوالد، عدة يموت مرة وغري الزحام، يف
فال باريس يف فأما يردهم، وازع وال ويزيطون يصفرون األوباش ترى امللهى داخل
فكأنما منصتني ساكتني املالهي يف الناس وترى الرشطة، هؤالء أحد من مكان يخلو
له حاجة ال بول» «جون إن بقولهم: يفتخرون اإلنكليز فإن ذلك ومع الكنيسة، يف هم

هللا. خلق أرذل أوباشهم فإن وهيهات؛ الرتتيب، عىل مطبوع ألنه بالرشطة؛
فيدخل العباد، وراحة النفس وبسط الصحة حفظ فيه بما املدينة ديوان تعهد التاسع:
ال هناك فهي واملقابر وأنظف، أحسن باريس يف فهي املستشفيات، ترتيب ذلك يف
تبطل ولم الكنائس، ساحات يف املوتى يدفنون كانوا لندرة ويف البلد، خارج إال تكون
فيها يتخىل التي املواضع وهي — املناصع ثم فقط، سنني ثالث منذ إال العادة هذه
والثانية رداءتها، عىل ا جدٍّ قليلة لندرة يف فاألوىل — الحاجة لقضاء أو للبول اإلنسان
لكثرة تكون األمطار وقوع عند لندرة طرق فإن الطرق، تنظيف ثم رأًسا، معدومة
يسرتاح مقاعد وجود ثم شيئًا، وال مشقة ذلك يف يرى من وليس للغاية، وحلة املارين
ال لندرة ويف عليها، يجلس مصطبة أو دكة وجد املايش أعيا كلما باريس ففي عليها،
التطريب ثم مقعًدا، ذلك وبئس قهوة، محل يف أو بيته يف إال يقعد أن لإلنسان يمكن
وخصوًصا مواضع، عدة يف اآلالت بهذه العساكر ترضب باريس ففي املوسيقى بآالت
إحدى يف أيام بعض بها عزف وقد ذلك، من يشء ال لندرة ويف واألعياد، اآلحاد يف

اإلنجيل. لنص مناقضة أنها بدعوى املطارنة رئيس فأبطلها املنتابة، الغياض
أو الرشب أو لألكل كانت سواء كان، موضع أي يف باريس يف دكاكني وجود العارش:
الدكاكني، من خالية واألغنياء الكرباء يسكنها التي الحارات جميع لندرة ويف ذلك، غري
من مرتبة املؤنة تأتيهم أو يلزم، ما منها ليشرتوا األسواق إىل خدمتهم يرسلون فإنهم

الدكاكني. أصحاب عند
فإذا أسبوعني، كل يف يمتحن باريس يف فإنهن املومسات، أمر يف النظر عرش: الحادي
هناك؛ لتتداوى املستشفى إىل أرسلها املعروف، بالداء مريضة إحداهن الطبيب رأى
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آرابها أفسد والداء املومسة تطوف فقد لندرة يف فأما تشفى، أن بعد إال منه تخرج فال
هذه كانت حيث أنه جرم وال جمًعا، تعدي واحدة ليلة يف أنها فيمكن وأحشاءها،
الدينار عىل املتهالكات هؤالء وكانت عنه، يستغنى ال مما الجامعة املدن يف املفسدة
لهن أبيح إذا سيما وال املصالح، من يعد أحوالهن يف النظر كان الحرائر، لعرض وقاية
يباح فال باريس يف أما لندرة، يف الواقع هو كما النهار وأطراف الليل آناء التطواف

العارشة. الساعة بعد الليل يف التطواف لهن
عند املعروفني فإن باريس، يف امللكية املكاتب من الكتب استعارة إباحة عرش: الثاني
ويف منه، ويستفيدوا بيوتهم يف ليطالعوه كتابًا يستعريوا أن لهم يمكن املكتبة ناظر

ذلك. يباح ال لندرة
ترتيبها املدارسوحسن فلكثرة األول؛ أما والصنائع، العلم تحصيل سهولة عرش: الثالث
ليتعملوا باريس إىل أوالدهم يبعثون اإلنكليز إن حتى غريها، إىل بالنسبة ورخصها
ابنه يعلم أن شاء إذا األب فألن الثاني؛ وأما بالدهم، يف تحصيله عليهم يعرس ما فيها
يعطيه سنة أول ففي سنني، ثالث عنده يبقيه أن عىل الصناع أحد مع اتفق هنا حرفة
يبتدئ الثالثة ويف لتعليمه، مقابًال الولد شغل يكون الثانية ويف التعليم، مقابلة يف شيئًا
يف ومرصوفه سنني سبع معلمه عند يبقى أن املتعلم يلزم لندرة ويف شيئًا، يكسب أن

والده. عىل ثقيل ذلك خالل
لرشاء إال تفيد ال اإلنكليز حماية أن لك أسلفت فقد الجنسية، الحماية عرش: الرابع
ككيفية وذلك انتظام، أحسن عىل باريس، يف تراها هذه غري أخر أمور وهناك األمالك،
الحمالني وترتيب واملرشوب، املأكول وتسعري الغاز، إيقاد وكيفية الرسائل، الربيد تبليغ

مضيع. أو مغفل لندرة يف هو مما
أن عليه للُمفرتَى يصح فال املذنب، خصم هو فرنسا يف الحاكم الفضالء: بعض قال
من نوع كل وعىل الجاني، يطلق أو املرصوف يلزم اإلنكليز وعند املفِرتي، عن يصفح
ينفق صندوق له هناك بلد وكل قصاص، دون من يغرم اإلنكليز وعند قصاص، الرضب
ويف بيشء، السكان تتكلف فال خاصة، املأكول عىل مكس ديوان وله لإليراد، وآخر منه،
معاش فرنسا ويف ذلك، وغري والنور املاء وتجهيز الطرق إصالح السكان عىل يجب لندرة
الرعية. عىل موكول وهنا الدولة، خزنة من مرتب الكنائس بمصاريف والقيام القسيسني
واحد، ديوان وهنا متنوعة، ألحوال وآخر للجرائر، وآخر للتجارة، ديوان وهناك
التجار جل وهنا تحتها، طائل ال أشياء عىل والنزاع املناقشة إىل مائل التجار طبع وهناك
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يهابونهم وهنا األغنياء، أعداء الفقراء ترى وهناك والرشد، الضبط شيمتهم متكربون
ويجرونها يبارشونها الذين أن إال وأعدل، أقوم واألحكام القوانني ترى وهناك ويكرمونهم،
ذلك، بعكس وهنا منازلهم، خارج أوقاتهم سائر الناس تقيض وهناك وأفضل، أصلح هنا
الكسب من بالقليل يجتزئ وهنا تجارته، لقلة كثري ربح يف الكبري التاجر يطمع وهناك
وهناك ونده، شكله إىل ينحاز كل وهنا باألصاغر، األكابر تختلط وهناك تجارته، لكثرة

كفاية. القدر هذا ويف اضطراًرا، يأتونه وهنا بالفجور، الشبان تفتخر

والفرنسيس اإلنكليز يف رأي (31)

والبحرتي، تمام أبي يف اآلمدي قاله ما والفرنسيس اإلنكليز يف أقول أن يل يحق وهنا قلت:
من خري هؤالء من والرديء الفرنسيس، من الجيد من خري اإلنكليز من الجيد إن وهو:
أجل اإلنكليز خاصة وأن أفضل، الفرنسيس عامة أن الكالم ومآل أولئك، من الرديء

وأمثل.
— ١٧٩٣ سنة فتنة سيما وال — فرنسا يف وقعت التي واملعامع الفتن أن واعلم
واالحتفاء واألنس البشاشة من عنهم يقال فما الجيل، هذا أخالق من كثريًا غريت قد

اإلنكليز. من أبش هم نعم منهم، سمعته كذلك إطالقه، عىل فليس بالغريب

معرضالتحف ملشاهدة لندرة إىل التوجه (32)

عني وىل أن بعد اللغة تعلم ومقاساة الغربة وحشة يف مفكًرا يوم ذات كنت وملا هذا؛
طلعته ويف عيلَّ دخل جبارة غربائيل بالحوري إذا االحتكال، إىل واألهلية الشباب نشاط
ما كثريًا الَخْلق فإن األخالق، حسن من عليه انطوى عما يرتجم ما والطالقة البرش من
إىل أذهب أن أود إني يل: قال املنافثة، كئوس بيننا دارت أن بعد ثم الُخلُق، عىل يدل
الناس يذهب واآلن وأحوالهم، القوم لغة أجهل فإنني رفيًقا؟ يل تكون أن لك فهل إنكلرتة،
الفرنسيس عند املسمى وهو بلندرة التحف معرض ملشاهدة األقطار جميع من إليها
جون، شهر تاسع يف وذلك كايل إىل باريس من وسافرنا ذلك، إىل فأجبته أكسبوزسيون،

دوفر. إىل ومنها
٢٦ سنة يف وذلك بريتانيا، غزا حني قيرص يوليوس فيها نزل ما أول هذه ودوفر
— طبنجة «داغ» من — بداغري يعرف ومدفع بنائه، من إنها قيل قلعة وفيها امليالد، قبل
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أربع طوله نحاس من عظيم مدفع وهو هوالند، دولة إليها أهدته إليصابت امللكة جيب
بالد إىل يردون كانوا الذين لكثرة وذلك الجواز؛ إبراز منا طلب ويومئذ قدًما، وعرشون
ضعفي عىل واملرشوب املأكول وثمن املساكن أجرة فوجدت لندرة إىل رسنا ثم اإلنكليز،
زعمنا حتى الشتاء، يف يقع ال ما والربد املطر من وقع وصولنا يوم وثاني أعهده، كنت ما

خرفت. املدى طول من الغزالة
عقدوا كانوا الفرنسيس أن إنشائه سبب وكان التحف، معرض إىل توجهنا ثم
اإلنكليز أغرى حتى مراًرا ذلك تكرر ثم الصنائع، بدائع عرض ألجل باريس يف مجلًسا
سنة يف وذلك البالد، جميع من والغرائب التحف فيه تجلب موضع إنشاء يف بمحاكاتهم
مقصودهم كان ملا ولكن ، اآلُجرِّ من يبنوه أن عىل أوًال الرأي استقر قد وكان ،١٨٥١
سبعني تبلغ نفقته أن فحسبوا الزجاج، من يبنوه أن ارتأوا قصرية مدة إىل هو إنما به
أكثر إلنشائه العطاء يف فتربع ،١٥٠٠٠٠ فنحو وإال به، وينتفع ينقل كان إذ لرية، ألف
،٥١ سنة ماي أول يف وفتح ،١٨٥٠ سنة جوالي يف به بدئ اإلنكليز، من ١٠٠٠٠٠ من
شهر أول ويف أقدام، ٤٠٨ وعرضه السنني، عدد مقدار عىل قدًما ١٨٥١ طوله وجعل
وسكوتالند، وإرالند اإلنكليز بالد لبضائع نصفه جعل وقد وزوجها، امللكة دخلته ماي

موضع. دولة وكيل لكل يُعطى وكان الدول، لسائر الثاني والنصف
أحد اشرتى وإذا وتحفهم، بضائعهم لصون واملخادع األَْصِونَة بوضع يعنون وهم
طن، ٤٠٠٠ الحديد من بنائه يف وكان املدة، انقضاء بعد إال يخرج يكن لم منها شيئًا
ألف بسبعني بيع مدته انقضاء وبعد طاقة، ١٥٠٠ عدا ما سقفه، يف الزجاج من و١٧
حتى زادت ثم لرية، ٥٠٠٠٠٠ هناك وتركيبه لتنظيمه وجمع سدنام، إىل ونقل لرية،
فيه موضع أحقر وكان ،٦٤٠٠ نحو العملة من به يشتغل وكان ،١٠٠٠٠٠٠ بلغت
الربنس أن بلغني فيما ذلك وسبب مرص، أقطار من بعث ما فيه َد نُضِّ الذي املوضع
من يرسلوا أن إليهم وطلب املقصد بهذا يخربهم الدول جميع إىل كتبًا أرسل ملا ألربت
صورة كانت إذ باألرض، الصنائع لفظة مرص لخديو ترجمت بالدهم، صنائع بدائع
«آرتس»، اإلنكليزية يف الصنائع مرادف فإن النطق، يف تقاربها متقاربة فيهما الخط
ال أخرى أشياء وبعض القطاني إال مرص من يبعث لم فلذلك «إرث»، األرض ومرادف

تحتها. طائل
قدر األملاس من حجارة ثالثة جملتها من امللكة حيل املعرض هذا يف رأيت وقد
لحيل صوان أيًضا فيه وكان ،٣٠٠٠٠٠٠ قيل فيما قيمته تبلغ الجوزة، نحو منها الكبري
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قيمته الروس لقيرص فرو جملتها من قط، مثلها يَُر لم بديعة أخرى وتحف إسبانيا ملكة
هي كما املرآة صنع من وأول بأرسه، العالم يف منها أكرب يصنع لم ومرآة لرية، ٣٠٠٠
تعرف ولم النحاس، من ذلك قبل تصنع وكانت ،١٣٠٠ سنة يف وذلك فينيسيا، أهل اآلن
هللا يداولها كيف األيام وإىل يفعل؟ كيف التمدن إىل فانظر ،١٦٧٣ سنة يف إال إنكلرتة يف
واحدة، ساعة يف مطوية مصمغة للكتب، مغلف ٢٨٠٠ تصنع آلة فيه وكان الناس! بني

واإلنجيل. التوراة من نوًعا ١٧٠ ونحو بنفسها، الطبع حروف تَُصفُّ وآلة
الجمعة يوما وكان شلينًا، كل يؤدي ٦٠٠٠٠ نحو يوم كل املحل هذا يف يجتمع وكان
مزركش ثوب فأعجبها يوًما دخلته امللكة إن ويقال: واألعيان، بالكرباء مختصني والسبت
ا، جدٍّ غاٍل هذا فقالت: لرية، ٢٠ فقال: ثمنه، عن َقيَِّمُه فسألت الرتكية، البضائع محل يف
واملشهور الصنائع، من نوًعا وكذا كذا يف السبق قصب أحرزوا الفرنسيس إن أيًضا: ويقال
أقول ما وغاية أعلم، وهللا منهم أمهر القينية األعمال يف اإلنكليز أن عموًما الناس عند
اإلنكليز يصنعه وما والطالوة، واملشق الرشاقة عليه يظهر الفرنسيس يصنعه ما كل إن
نحاًفا الفرنسيس يصورون السخري تصويرهم يف هؤالء إن حتى متينًا جزًال يكون
اإلنكليز عند أنها شك فال الطبع صنعة فأما جساًما، ضخاًما يصورونهم وأولئك ضعاًفا،
من واإلحكام اإلتقان لكن الفرنسيس، شأن من االخرتاع إن يقولون: وهم وأحسن، أتم

شأننا.
نرثمبالند، دوق دار املعرض، أوان للمتفرجني فتحت التي العظيمة الديار ومن
إن حتى غريبة، وتحف نفيسة تصاوير فيها واألثاث، والفرش البناء عظيمة دار وهي
مال فائدة اإلنكليز يفد لم املعرض هذا إن ثم الحديد، بدل فضة من كانت مواقدها أطر
فإنهم ما، نوًعا واملجاملة املعارشة حسن منهم الفظاظة أهل أيًضا أفاد بل فقط، الغرباء

وشواربهم. الغرباء لحى من النفور غاية عىل ذلك قبل كانوا

البالون أو املنطاد (1-32)

البالون، باسم املعروف وهو املنطاد ورأيت املشهورة، هال فكس حديقة إىل رست ثم
األدهان، ببعض املدهن الحرير من يصنع اإلجاصة، شكل عىل الخيمة كرب يف قبة وهو
حديد، من بأنبوبة متصلة جلد من قربة بأسفله يجعلوا بأن وذلك غاًزا، داخله ويمأل
أكياًسا ينوطون وبها له، شاملة الشبكة مثل له ويجعلون موضعه، من الغاز فيها يدخل
كله امتأل فمتى يرتفع، حتى األكياس خفضوا الغاز من منه جانب امتأل فكلما ثقيلة،
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يتوىل من عليه ليقعد غريه أو خشب من ناووس نحو به وربطوا أسفل من فمه زموا
ومديره صعًدا فيندفع ويطلقونه األكياس يزيحون ثم معه، يسافر أن شاء ومن أمره
متصلني بحبلني أداره يخفضه أن مديره أراد فإذا ساعات، عدة مللئه اقتىض وربما تحته،
ألقته فربما تغلبه، عاصفة الريح كانت إذا اللهم شاء، حيث فينزله له، كالعنان هما به

سكون. ذي يوم يف إال غالبًا يصعدونه ال أنهم إال مقصود، غري محل عىل
أنهم بذلك املراد فليس البالون، يف يسافرون أو يصعدون الناس أن من يقال وما
حوله، ما فأحرق كله تميز نار أو نور به أََلمَّ إذا الغاز من مآلن داخله فإن يدخلونه،
منطاًدا رأيت وقد ونحوه، حصانًا معهم أخذوا وربما تحته، يقعدون أنهم املراد وإنما
انبساطهما وقبل األخرى، قدمي تحت إحداهما رأس وكان امرأتان، تحته انبسط آخر
الجو يف وهما إال نشعر لم ثم خيمة، بنحو الناظرين أعني عن حجبوهما الحالة هذه عىل
الخشب من منطاًدا يصنع أن يقدر بأنه ادعى من باريس يف ظهر وقد باملناديل، تشريان
األلواح، وركب لذلك تصدى أن وبعد عاقبة، وأسلم للناس أوعب ليكون سفينة، شكل عىل
عىل السفينة تقع أن مخافة باريس، من بالقرب فعًال ذلك يجري أن يف الدولة له تأذن لم
السفينة، هذه رأيت وقد عمله، حبط وليها فيما إال غاز يكن لم وحيث فتعطبهم، الناس
كان منشئها أن غري وضخامتها، لطولها بالغاز إصعادها إمكان عدم ولغريي يل وظهر
صنعها يف خرسه ما أن وأظن ذلك، احتمال السامعني عىل يموه فكان ذلق، لسان ذا

املتفرجني. من ربحه
قبل من ذكروا قد الناس وكان ،١٧٨٣ سنة فرنسا يف كان املنطاد إنشاء وأصل
أن عىل رجالن فيه صعد ١٧٨٥ سنة ويف عرف، ما أول هذا ولكن يشبهه، شيئًا ذلك
مسافة الجو يف يصعد ما األدوات هذه ومن فهلكا، فاحرتق إنكلرتة إىل بولون من يسافرا
يف املنطاد صنع من وأول ساعة، عرشة ثماني الهواء يف يدوم ما ومنها قدم، ٢٣٠٠٠
وهي تارة تصعد بواتيفان مادام وكانت ،١٧٨٤ سنة يف وذلك لوناردي، السنيور إنكلرتة
لكونه ذلك منها، الناس بعض فكره جواد، عىل وتارة أوروبا، مثال عىل ثور عىل قاعدة

عنه. فكفت ممنوع، وهو الحيوان ظلم من
يف األنوار توصل التي األنابيب يف وكذا املنطاد، أنبوبة يف الغاز إدخال كيفية فأما
متصلة حديد من قصب فيه ويجعل مخصوص، موقد يف الفحم يوقد أن فهو املدن،
رأسها من ناًرا أدنيت فإذا األنابيب، تلك يف الفحم روح فينحرص والدكاكني، بالديار
والشمع، والنفط الزيت نور من سطوًعا أشد ونورها تطفئها، أن إال كذلك وبقيت اشتعلت
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من وبياًضا صفاء أشد باريس غاز أن أرى وقد بالعني، مرض قوي لكنه دخان له وليس
ومخرتعه الغاز عىل الكالم وسيأتي تلك، جو لصفاء ذلك يكون أن ويمكن لندرة، غاز

تعاىل. هللا شاء إن لندرة وصف يف وفوائده

اإلنكليزية الجنسية الحماية طلب (2-32)

يف أقمت لكوني جنسية، حماية بلندرة الداخلية األمور وزير من أطلب أن ببايل خطر ثم
بأن مؤذنًا الجواب فجاء عرًضا إليه فكتبت بضعها، اإلنكليز بالد ويف سنني عدة مالطة
بهم، إال الرشعية األمور من أمر معاطاة يصح ال إذ الرشع؛ فقهاء من فقيه إىل ذلك أَِكَل
السمارسة، بواسطة إال املتجرية املصالح من كبرية مصلحة معاطاة يصح ال أنه كما
وملك بيوت لهم ممن شهادات أربع للفقيه أخرج أن ذلك يف مبارشته لزمني مما وكان

ففعلت. أقول ما بصحة تؤذن اإلنكليز من
سنني عدد عىل اإلنكليز عند يتوقف ال الحماية هذه نوع عىل الحصول أن واعلم
بالدهم يف لبث إنسانًا أن ولو مخولها، قبل من منة هي وإنما بالدهم، يف الغريب يلبثها
تأهيل هو إنما نفعها وجل يستحقها، لم والسرية الترصف حسن يكن ولم سنة عرشين
أن وعليه ذلك، أشبه وما والسفينة والعقار كالدار أمالًكا بالدهم يف يشرتي ألن صاحبها
أما ينكره، أن هناك املقيم فللقنصل غريها استوطن فإذا له، وطنًا دارهم يتخذ أن يحلف
ووقاية حماية ذلك بعد تكون ولكنها سنني، عرش عىل فتتوقف الجنسية فرنسا حماية

وزمان. مكان كل يف لصاحبها
معلومة مدة إىل باإلجارة شبيًها يكون أن األول: أنواع؛ أربعة عىل إنكلرتة يف والتملك
والثاني األبد. إىل الرابع: سنة، ٩٩٩ إىل الثالث: سنة، ٩٩ إىل يكون أن الثاني: السنني، من

األشهر. هو
كذا، خط يف كذا، طريق يف اآلن املقيم فالنًا أن أشهد إني الحماية: ترجمة وهذه
عرض استيطانها، عىل عازم إنه حيث من الكربى، بريتانيا أعمال يف كذا، إقليم يف الكائن
كذا، بلد من أنه مضمونه الدولة، كتاب رؤساء أحد بارونت كري جورج رس أنا يل عرًضا
ساكنًا يبقى أن عزمه يف وأن كذا، وحرفته وأوالد، زوجة وله الفالنية، الدولة رعية ومن
إني وحيث املذكورة، الشهادة هذه الدولة كاتب كوني حالة مني والتمس اململكة، هذه يف
أودع ما صدق إلثبات رضوريٍّا اعتقدته ما البينة من وأتاني الحال، حقيقة عن بحثت
الحكم يف الدولة كاتب كوني حالة إيلَّ فوض الذي األمر بموجب فاآلن العرض، ذلك يف
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الحقوق جميع الحكم ذلك يف املذكور اليمني إجراء عند املذكور فالنًا أعطي الفالني،
من عضًوا يكون أن أهلية عدا ما بريتانيا، أهل من مولوًدا يكون بمن الخاصة واألهلية
الحقوق عدا وما املشورة، مجلس أعضاء من عضًوا أو الخاص، الديوان أهل مجلس
إىل املنسوبة املمالك خارج بريتانيا أهل من بالطبع مولوًدا يكون بمن املختصة واألهلية

ا.ه. يليها. وما الربيتاني التاج
لنواله هي وإنما اإلقامة، سني عىل يتوقف لم الحماية هذه إعطاء أن علمت فقد
العود ولزمني مدة بعد إال إخراجها عىل يقدر ال الفقيه أن رأيت ملا إني ثم كالوسيلة،
ورجوت الجمعية، كاتب بها يعلم الطلبة هذه إنجاز حان إذا أنه منه طلبت باريس، إىل
ولزم ملتميس، بقبول خرب ورد أيام وبعد وسافرت باريس، يف إيلَّ بها يبعث أن هذا من
ومنها ساعات، سبع نحو بعد فبلغتها هافر، مدينة إىل فسافرت اليمني، إلجراء حضوري
تتقلب السفينة كانت حتى النوء علينا ثار فقد مشئومة، ليلة وكانت امبطون، سوث إىل

الحر. صميم يف كان الوقت أن مع كالسمكة، البحر يف
وأقسم أعد فالن أنا ترجمتها: وهذه اليمني، إجراء يشء كل قبل همي من وكان
بغاية عنها وأحامي فكطوريا، امللكة لسعادة الطاعة ومخلًصا أمينًا أكون بأني صادًقا
عىل كان سواء عليها، بسوء يهم أو عليها، يتحالف من جميع ضد وطاقتي جهدي
وملن ولورثتها لسعادتها أكشف أن يف جهدي غاية وأبذل رشفها، أو تاجها أو شخصها
غاية أبذل أني بأمانة وأعد عليهم، أو عليها واملتغاوين والخائنني الخيانات جميع يخلفها
… كذا بحكم األحكام يف عنه املعرب التاج خالفة وأجري وأسند أحفظ أن يف استطاعتي

إلخ.

امللك باريسومدح إىل العودة (33)

يومئذ وهو السياسية، األمور ضبط اآلني امللك توىل أن حينئذ واتفق باريس، إىل عدت ثم
أمتدحه أن معاريف بعض عيلَّ فأشار وحاسده، مناوئه وقهر الشورى، مجلس رئيس
القصيدة، هذه له فنظمت كثرية لغات عىل اطالع وله بالعربية، إملام ذو فإنه بقصيدة،

وهي:

ال��طَّ��َل��ال غ��ازل��وا وإال ال��م��دي��ح ق��ب��ل ال��غ��زال يُ��ْف��ِرط��وا أن ال��ه��وى أه��ل ش��أن م��ن
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خ��ال ال��وف��اء ح��س��ن ع��ن ال��ُح��س��ن ذي ق��ل��ب إذ ت��ش��غ��ل��ن��ي ح��س��ن��اءَ ف��ال ال��ن��س��ي��ب أم��ا
وص��ال أن ق��ب��ل م��ن أع��رف��ه ك��ن��ت م��ا َك��رى ب��ط��ي��ف َوْج��ًدا ن��اس��ٌب أن��ا ل��ك��ن
نَ��َص��ال ل��ه ج��ن��ح وم��ا ه��م��ي ص��ب��غ م��ن م��ع��ت��ك��ر وال��ل��ي��ل ِغ��رَّة ع��ل��ى أت��ى
َج��ف��ال ُم��ْس��تَ��نْ��ِك��ًرا ب��ه ص��ح��ت ف��ح��ي��ن تُ��َغ��رُِّرن��ي ج��اءت غ��ادًة َوِه��ْم��تُ��ُه
ُم��ك��ت��ِح��ال ب��ال��ُغ��ْم��ض ن��اظ��ري ف��م��ا ي��زر ل��م ه��و وإن أي��ًض��ا يَ��ُزْر ل��م أَنَ��ْم ل��ْم إن
ش��ك��ال أو ك��ال��ُخ��ود ش��ان��ًف��ا يُ��رى وال َص��َل��ٌف ش��أن��ه م��ا زائ��ًرا ُح��س��ن��ه ي��ا
اش��ت��غ��ال ق��د خ��ال ب��ه ج��م��ي��ٌل وك��م يُ��بْ��ِع��ُده ال��ل��م��س خ��ف��ي��ف ن��زي��ه ع��فٌّ
ب��دال ُم��س��ت��ح��ِق��بً��ا وال ي��دل ع��ت��بً��ا وال ي��م��لُّ َط��ْرًف��ا ال ال��ش��م��ائ��ل ُح��ل��و
َرَف��ال ب��ه ط��اووس ه��و ك��أن��م��ا تَ��رُم��ق��ه ح��ي��ن ري��اش يَ��زده��ي��ه ال
ب��ذال م��ن ك��ل م��ع ��ع��ة إمَّ ي��ك��ون وال يَ��ب��ي��ُن إذ ب��س��رٍّ ي��ب��وح وال
ُش��ْغ��ال ل��ي ال��ت��ذك��ار ج��ع��ل وق��د ق��ل��ب��ي ب��ه��ا اس��ت��َرقَّ ح��ت��ى م��ح��اس��نُ��ه ��ت رقَّ
َه��َزال ل��م��ن ُش��ْغ��ٌل إن��ه��ا ال��ه��وى ش��ك��وى تَ��ش��غ��لُ��ه ال��ج��دِّ ذو ف��م��ا وش��أن��ي، دع��ن��ي
ال��رج��ال وح��ده ي��راه ال��رج��ال ب��ي��ن رج��ًال ف��ل��ي��م��َدَح��نَّ َم��أْثَ��َرًة رام م��ن
َم��ثَ��ال ل��ه��ا ال��رائ��ي ي��رى إن م��ا ال��ُم��ل��ك ف��ي م��ن��زل��ًة ال��راِق ن��اب��ول��ي��وُن ل��وي��ُس
َع��ال؟! ��ِن��يِّ ال��سَّ وال��م��ج��د ال��م��ك��ارم ف��ي م��ن ع��ل��ى األن��ام ف��ي يُ��ثْ��ن��ي ال��ذي ذا م��ن
ف��ع��ال؟! م��ا َح��قَّ ��ي يُ��َوفِّ ك��الًم��ا ت��ح��وي ل��غ��ة م��ن ال��ك��ون ف��ي ه��ل ِش��ع��ري ول��ي��ت
ط��ل��ى ونَ��ْح��ُر ح��رٌب تُ��ط��ف��ئ��ه��ا ت��ك��اد ال م��ع��اِم��َع ف��ي ف��رن��س��ا ب��ات��ت ل��واله
َع��ض��ال ق��د ال��َخ��ْط��ُب وُظ��نَّ ال��ت��رائ��ي ن��ار واح��ت��دم��ت اآلراء ت��ف��رَّق��ت ل��م��ا
م��ل��ال وال ع��ج��ًزا ال ب��ال��ع��ف��و وم��ن ف��ش��ًال وال ِع��يٍّ��ا ال األم��ر ت��داَرك
ُم��ش��ت��ع��ال ب��ال��ي��أس ح��اس��ده وب��ات م��ش��ت��غ��ًال وال��ت��دب��ي��ر ب��ال��م��ل��ك وب��ات
َش��ِم��ال ل��ق��د ُك��الٍّ م��ع��روف��ه ف��إن أب��ًدا ل��ه يَ��ْدع��وا أن ال��ن��اس ع��ل��ى ح��ق
وال��دُّوال األم��الك غ��ي��ره��ا ف��ي يُ��دي��ل س��ب��ب دول��ه��ا وف��رن��س��ا ال وك��ي��ف
أم��ال ال��ورى ك��ل ال��ذي وه��ذا أم��نً��ا ق��اط��ب��ة ل��ألرض ت��دب��ي��ره ف��ك��ان
م��ب��ت��ذال ال��ص��ون ب��ع��د ص��ار وغ��رض��ه ان��ت��ه��ك��ت ع��زم��ه ل��وال ال��دي��ن وح��رم��ة
زل��ال ي��س��ت��ق��ب��ال أن ِخ��ي��ف��َة وال��دي��ُن ب��س��اِع��ده ال��دن��ي��ا ��ك ت��م��سَّ م��ن ِف��َع��ال
وَه��ال ُص��ي��وره ف��ي ع��ن��ه غ��ي��ره م��ا أوائ��ل��ه ف��ي ح��زًم��ا األم��ر م��ن ي��رى
ف��ص��ال وق��د إال خ��ط��ة ن��وى وال ث��ق��ة ذو وه��و إال ق��ط ق��ض��ى ف��م��ا
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ُس��ئ��ال ق��ل��م��ا ب��ل وإن��ج��اُزه��ا ل��ه ع��دة ت��وأم��ي وع��د تَ��َخ��لَّ��ل وال
م��رت��ج��ال وال��َم��نَّ م��ق��ت��دًرا وال��ع��ف��َو ُم��ب��ت��ِدًرا ال��ُع��ْرَف يُ��َولِّ��ي ه��و ف��إن��م��ا
ثَ��ِم��ال ال��م��ج��ت��دي س��ؤال ع��ن��د ي��رت��اح ب��ع��ض��ه��م ق��ال م��ا ق��ائ��ٌل أن��ا ف��م��ا
ان��ت��ق��ال دأب��ه ع��ن أح��ٌد وم��ا ل��ه م��الزم��ة ف��ي��ه ش��ي��م��ة ذي ف��إن
ح��ص��ال ت��وك��ي��ُده��ا تَ��َف��وُِّه��ه وم��ن ل��ن��اظ��ره بُ��ش��رى َط��ْل��َع��ِت��ه ِب��ْش��ِر ِم��ْن
ب��ال ي��م��نُّ ال وس��واه ون��اف��ًال دائ��رة وال��ح��رب م��ب��ت��س��ًم��ا ت��ل��ق��اه
ن��زال ذا ال��ع��ص��ر ل��م��ل��وك ت��رى ح��ت��ى وِه��م��ت��ه َم��ْرآه ب��اري��َس يَ��زي��ُن
َك��َم��ال وق��د إال ب��ه��ا ُح��س��ن يَ��بْ��َق ل��م إذ م��واس��م ت��غ��دو أي��ام��ه��ا وك��ل
َع��ِج��ال ي��وم��ه م��ن وب��اَدره إال ِدَع��ٌة ل��ه��ا ف��ي��ه ب��اع��ث م��ن الح م��ا
ع��دال م��ن األرض م��ل��وك خ��ي��ر ف��إن ب��ذا َع��َداَل ال ح��ت��ًم��ا ال��والي��ة ل��ه
ُح��َل��ى ال��زم��ان ِج��ي��ِد ف��ي م��ع��ال��ي��ه ظ��ل��ت ف��ق��د ال��ُه��م��ام ذاك ��ه ع��مُّ م��ض��ى ل��ئ��ن
وأَال ق��د ال��م��م��دود ظ��ل��ه��ا إل��ى ك��لٌّ بَ��َس��َق��ْت َدْوح��ة ع��ن َزَك��ا ب��َف��ْرٍع أَْك��ِرْم
األََس��ال تُ��ن��ِب��ت ك��ج��ب��ال ح��ول��ه م��ن ع��س��اك��ره َم��اَدت ب��ه ي��وٌم ل��ل��ه
َض��ؤال ب��ي��ن��ه��م م��ن س��ه��ا م��ن وم��ا ب��ه ك��واك��بُ��ه ��ت َح��فَّ ق��د ال��ب��در ك��أن��ه
ص��ق��ال ق��د ال��ت��أي��ي��د ب��ي��د س��الح��ه��م َس��نَ��ا َل��ْم��ُع ب��األب��ص��ار ي��ذه��ب ك��اد ق��د
ب��ط��ال راج��ًال أو ف��ارًس��ا ف��ت��ى إال ب��رزوا إذ ع��ي��ن��اك ف��ي��ه��م ت��رى إن م��ا
َع��َط��ال أثَ��رة ع��ن أح��ًدا يَ��ذَْر ل��م م��ا ب��ط��اع��ت��ه األوف��ى ال��ش��رف م��ن ن��ال��وا
َج��ِه��ال إج��اللُ��ه أح��ٌد ف��م��ا ُم��ْغ��ٍن ل��ه��م ف��اس��م��ه س��م��ات ع��ن خ��ل��و ول��و
ُزَح��ال ع��ل��ى ال��ُم��ْرب��ى رأي��ه ال��س��م��ا م��ن م��وق��ع��ه ف��وق ل��ك��ن ال��ن��ص��ر رأي��ه ف��ي
م��م��ت��ث��ال راح ف��ك��ل ل��س��ل��م ل��ك��ن ح��ش��ُده��م ال��م��ري��خ داَرة ف��ي ك��ان ق��د
َزِج��ال ص��اه��ًال ل��ي��ًال ال��م��داف��ع رع��د وم��ن ال��ط��ب��ول ض��رب م��ن ت��س��م��ع ف��ك��ن��ت
أَف��ال نَ��ْج��ُم��ه��ا َدْج��ٍن ذات ل��ي��ل��ة ف��ي ط��َل��ع��ت ق��د ال��ب��ارود م��ن ن��ار وَزه��ُر
ج��َدال ن��وى أن��ى ل��ه��ا ال��س��ج��ود ع��ل��ى وُه��دى ��ًة ُح��جَّ ف��ي��ه��ا ال��م��ج��وس��ي ي��رى
ات��ص��ال ق��د ف��ي��ه ُج��ث��م��ان��ه ك��أن ب��ه��ا األم��ي��ر اس��م ب��ج��ع��ل زه��وًرا زادْت
اب��ت��ه��ال ق��د ك��لٌّ ل��ه وب��ال��دع��اء خ��واط��ُره��م ط��اب��ْت ق��د وال��خ��ل��ق وع��اد
ق��ف��ال أو س��ار م��ا ي��ع��ص��م��ه وال��ل��ه ي��خ��ِدم��ه وال��ِع��زُّ ي��ق��دم��ه وال��س��ع��د
ُرس��ال َف��ْل��يَ��بْ��َع��ثَ��ْن ح��س��ًدا ونَ��ى وم��ن ي��ه��ن��ئ��ه ُم��ْل��ٍك ذي ك��لُّ ف��ل��ي��أت��ي��ن
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ج��ل��ال َه��يِّ��نً��ا ع��ل��ي��ه ك��ان س��واه َج��َل��ًال خ��ال��ه م��ا أن ال��ن��اُس وْل��يَ��ع��ل��ِم
ع��م��ال ل��ه يُ��ْح��ب��ط ل��م ال��ل��ه رض��ى يَ��ق��ِص��د ف��م��ن ش��ئ��ت ك��ي��ف ال��م��ع��ال��ي أم��ي��ر ي��ا ك��ن
األم��ال يُ��درك ل��م ال��ه��وى داع��َي أط��اَع وم��ن ف��از ال��رُّش��د س��ب��ي��َل ت��ح��رَّى وم��ن
ع��ق��ال ال��ذي يَ��ْدري��ه��ا ال��ت��واري��خ ه��ذي غ��اب��ط��ة واألم��الك ال��م��م��ال��ك ه��ذي
ذََل��ال تَ��ْل��َق��ه��ا أم��وٍر ِص��ع��اب وِرْض ��ِت��ه��ا ب��ُرمَّ أح��واٍل َش��َواِرَد ف��اق��تَ��ْد

تقديمها يف الصعوبة بقيت أنه إال واحد، يوم يف القصيدة هذه نظم يل هللا يرس وقد
وال فيهم مدح قصائد يقرءوا بأن اإلفرنج ملوك عند العادة تجِر لم حيث املمدوح، ألعتاب
عنها يجاوبون وهم أرسارهم، ُكتَّاب كله ذلك يقرأ وإنما به، يخاطبون مما أيًضا غريها
غريها أو بالعربية سواء القصائد نظم فإن الجملة ويف صوابًا، يرونه بحسبما املخاطب
بقصيدة اإلنكليز ملكة مدحت كنت وقد اإلفرنج، ملوك من للممدوح تقديمها من أسهل
بخدمتها القائمات بعضالخواتني إىل لتهديها زوجته بها وكَّل وهو البلد، لضابط وقدمتها
ال؟ أو وصلت هل أعلم وال جواب، عنها يأتني لم اآلن وإىل لغتهم، إىل أيًضا وترجمتها

فإني الطريقة، هذه سلك وأرشافهم الرتك علية من اإلفرنج لغات تعلم من وكل
«نامق» ن. يف وأخرى باريس يف العلية الدولة سفري باشا «ويل» و. يف قصيدة نظمت كنت
عيلَّ وأضاعا األوليان ضاعت بل إيجابًا وال سلبًا إحداها تنتج ولم آخر، يف وأخرى باشا
مقصودي يكن ولم عليه، اشتمل الذي بالكراس منهما كل ذهبت ديواني، من ُكرَّاَسنْيِ
امللك يمدح وقال بقولهم، دواوينهم تحمري إىل املعدية الشعراء نهمة سوى املدح بهذا
تغزًال املدح قصائد يف يروا أن من اإلفرنج عند أفظع يشء ال إنه ثم األمري، يمدح وقال
أشبه وما الفرع سوداء العينني نجالء الَكَفل ثقيلة الخرص رقيقة بكونها ووصفها بامرأة
يشء نسبة وذاك هذا من وأقبح بغالم، التشبب منه وأفظع خيص، كلهم فشعرهم ذلك،
يبتدئون ما أول فإنهم اِن، ُحقَّ ثدياه كأن الشاعر: كقول املذكر إىل املؤنث صفات من
املمدوح مساعي فيه فيذكرون التاريخ من رضبًا ويجعلونه املخاطب إىل يوجهونه املدح

أسمائهم. بتعديد امللوك من تقدمه من عىل وفضله ومقاصده
تونس وايل باشا أحمد املرحوم بها مدحت التي قصيدتي دوكان موسيو ترجم وملا
مطلعها: يف لقويل وذلك سعاد؛ الباشا اسم هل يسألني بعضهم كان الرتجمة، مع وطبعها

م��س��دول ال��ل��ي��ل وث��وب س��ع��اد زارت
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وبني بينك املرأة مدخل وما السائل: فيقول امرأة، اسم هو بل ال أقول: فكنت
جرت قد أنه اعلم الدسوقي: العالمة قال للعرب، غريب أسلوب الحقيقة يف وهو الباشا؟
القريحة تهييج ألجل الغزل قبله يذكروا أن إنسان مدح أرادوا إذا أنهم الشعراء عادة

ا.ه. ورياضتها. النفس وترويح الوصف يف واملبالغة للشعر النفس وتحريك
وصف يف املبالغة ينكرون كذلك العادة، هذه علينا ينكرون اإلفرنج أن كما قلت:
من عندهم فذلك والسيف، والبدر والطود واألسد والسحاب بالبحر تشبيهه وأما املمدوح،
القريب، عن فضًال البعيد إىل تصل عطاياه وبأن بالكرم، له يعرضون وال املبتذل، التشبيه
علمي ومع إليهم، مدحهم يصل ألن ال للناس، يمدحونهم فإنما ملوكهم مدحوا إذا فهم
وال املذكورة، القصيدة تقديم إىل العربية النهمة نزعة مقاومة يمكني لم الحال بهذه
األديب والصديق اللبيب بالفاضل فاجتمعت لغتنا، يعرف املمدوح بأن سمعت ملا سيما
ينبغي ولكن لتقديمها، وسيلة أعرف أنا فقال: ذلك، يف وطالعته كحال روفائيل الخواجا
عىل منسوقة هي إذ بالرتجمة؛ تضيع ال معانيها فإن الفرنساوية، اللغة إىل نرتجمها أن
القصيدة مطلع يف أرشت أنك سيما وال عدمي، يشء لكنه بالطيف، التغزل لوال نسقهم
بل فقال: أدبائهم، أحد عليها وأطلعنا ترجمناها ثم فمن املديح، قبل الغزل إنكار إىل
كما فقدمت له، يرتجمونها مرتجمون عنده امللك فإن مرتجمة، غري ترسلوها أن األوىل
باسم امللك كاتب من رسالة بيده وإذا الباب، يطرق والربيد إال نشعر لم أيام وبعد هي،
موقعها وحسن العايل، جنابه بلغت القصيدة أن مضمونها وباسمي، املذكور الخواجا

جزيًال. شكًرا ذلك عىل يشكرنا وأنه لديه،
ولقب امللك، بوالية إليه املشار السلطان استقل األوقات هذه خالل يف إنه ثم
وأقدمها بقصيدة، أهنئه أن إىل — األمري يمدح وقال من — آخر نازغ فنزغني اإلمرباطور
عليه، وقرأتها منها، فرغت فلما ذكره، مر الذي دكرانج الكونت بابه تراجم رئيس يد عىل
يصلح فإنه وحده، به مختص هو ما امللك إىل نسبتها التي الصفات هذه من ليس قال:
كما قدمتها ولو ترجمتها، يمكن ال عويصة ذلك مع وهي كان، ملك أي به يخاطب ألن
عىل وشكرته تقديمها عن أرضبت فلهذا فقط، والشكل الخط غري منها استحسن ملا هي
هذه: وهي الكتاب، هذا بطن بها ينتفخ حتى هنا قيدها عن أرضب ال ولكني نصحه،

أَْوَح��ُد ال��م��ع��ال��ي ف��ي ه��و إذ وال��ُم��ل��ك ��ْؤَدد ال��سُّ َح��قُّ ن��اب��ول��ي��ون ل��ل��وي��س
ف��ل��ي��ح��م��دوا وش��أنَ��ه ب��ال��ت��ه��ن��ئ��ات ل��ه داع��ي��ًة األم��الُك ف��ل��تُ��ق��دم
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ف��ي��َق��لِّ��ُد ع��دلُ��ه يُ��ن��ب��أ ول��م��ن نَ��ِديَّ��ُه ي��زور ُم��ل��ك ل��ذي بُ��ش��رى
ي��ُد ي��ٍد َم��د ف��ج��زاء ب��والئ��ه ن��ف��س��ه وي��ش��ري يُ��ب��اي��ع��ه ول��م��ن
يَ��ح��ف��ُد ف��أق��ب��ل ف��اس��ت��ح��ي��ا ق��ب��ُل م��ن إب��ط��اءه ب��س��ع��ي��ه ال��زم��ان ن��ظ��ر
َس��ْرَم��ُد ده��ٌر ل��ل��ن��اس يُ��ْج��ِل��ه ل��م م��ا م��ن��ه ع��ام ظ��رف ف��ي ل��ن��ا ف��َج��ال
أَخ��ل��دوا وال��ت��ت��رف ��ه ال��تَّ��َرفُّ وإل��ى وت��ن��ع��م��وا ظ��ل��ه ف��ي ال��ورى أَِم��َن
أْرَغ��ُد وَع��يْ��ٌش بُ��َل��ْه��ِن��ي��ة ع��ي��ه��ا دوا م��ن ال��ب��اله��ة أن َخ��ُش��وا ح��ت��ى
ي��ت��ه��ج��د إغ��ف��ائ��ه��م ع��ل��ى ش��ف��ق م��ن وه��و أم��نً��ا ال��ع��اف��ون ي��ت��ه��ج��د
ي��ج��ه��د ال س��ع��ده ب��ط��ال��ع ع��ي��ش ال��ع��ن��ا أن��واء ب��ع��د م��ن ل��ه��م أص��ح��ى
تَ��َع��دُّد ب��ي��ن��ه��ن م��ا ال��ت��ي ف��ه��ي ِف��ع��الُ��ه ح��زن��ه��ن ال��ث��واك��َل تُ��ن��س��ي
غ��د ي��أت��ي��ن��ا ال��ي��وم ح��ب��ان��ا ف��ب��م��ا واْق��تَ��دَّه��ا ب��ح��زم��ه األم��ور ض��ب��ط
يَ��ْش��ُرد ق��دي��م وال يَ��ِن��دُّ ع��ن��ه ح��ادث م��ا رأي��ه األواب��ِد َق��ي��د
يُ��َف��رُِّد ل��ألم��ور ف��ي��ن��ه��ض أض��ح��ى إن ي��ري��ه ال��م��ن��ي��ر ال��ف��ك��ر وض��ج��ي��ُع��ه
يَ��ْك��نُ��ُد أو ل��ف��ائ��ت ي��ل��وم أح��د يُ��رى م��ك��ارم��ه ظ��ه��رت أن ب��ع��د م��ا
ت��ش��ه��د ال��ب��ري��ة ك��ل وب��ف��ض��ل��ه ل��غ��ائ��ب ال��ش��ه��ود ت��روي ِح��ل��م��ه ع��ن
اق��ت��دوا ب��ه ث��م ال��ثَّ��َق��الن أي��ه��ا ي��ا ب��م��ن��اره��ا ف��اه��ت��دوا ال��م��آث��ر ه��ذي
ت��ن��ش��د ع��ص��رك م��ل��وك م��دي��ح م��ن ي��ا ب��م��ث��اِل��ه��ا َف��أِْت��نَ��ا ال��م��ف��اخ��ر ه��ذي
ي��ص��ع��د م��ن ك��ذا م��ا ول��ك��ن َش��َرًف��ا ص��اع��د م��ط��ل��ع ال��راءون ي��س��ت��س��ه��ل
ُد يُ��َه��دِّ وه��و ال��يَ��مِّ لُ��جَّ خ��اَض م��ا ل��ن��اظ��ر ال��م��ن��ش��آت َم��ْخ��ر ويَ��ُروُق
يَ��ْرُش��د م��م��ن ك��ن��ت إن ب��ن��ظ��ي��ره ف��ه��اِت��ن��ا غ��وي��ت ق��د ل��ل��م��ش��بِّ��ه ق��ل
أْرَم��د ي��راه��ا وال ال��َه��ب��اء َج��َرم م��ا ال��ش��م��س ل��وال األب��ص��ار ت��درك ال
ُد تَ��َودُّ إل��ي��ه ول��ن��ا ب��ه ح��بٍّ��ا س��م��يَّ��ه نُ��ِج��لَّ ح��ت��ى اس��م��ه َه��ب��ن��ا
ي��س��ع��دوا ك��ي ص��ف��ات��ه ب��ب��ع��ض ي��دع��وا ب��أن ف��رض��وا ف��َخ��اُره ال��م��ل��وَك ف��ات
ال��َم��ْوِرُد أت��اه م��ن وأظ��م��أ بُ��ْع��ٍد ع��ن ال��م��اءَ ال��س��راُب ح��اك��ى ول��رب��م��ا
ُم��َؤيِّ��ُد َح��بَ��اَك ب��م��ا وه��و ال��ع��رش ذو ص��ان��ه ع��ز ع��رش ت��ول��ى م��ن ي��ا
يَ��ْخ��لُ��د ف��خ��ًرا ع��ل��ي��ك َوْه��َو وازداد رِض��ي��تَ��ه ح��ي��ن ال��ُم��ل��ك ت��اَج ش��رَّْف��َت
ال��م��س��تَ��ْع��بَ��ُد َع��بْ��ُده ع��م��ك أي��ام ل��ه��ا ك��ان��ت ط��ل��ع��ًة ف��رن��س��ا َف��َج��َل��ْت
س��يِّ��د ِح��م��اه��ا م��ن ال��م��م��ال��ك ي��ط��أ أم��الك��ه��م ال��َورى ع��رف م��ذ زال م��ا
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تُ��نْ��ِج��ُد ُط��رٍّا األرض��ون وب��ع��زه��ا أه��ل��ه��ا ِغ��ب��ط��ُة يُ��ْم��ن��اك ف��ف��ي ف��اس��ل��م
أَْس��َع��ُد َك وَج��دُّ َف��ْخ��ًرا وُم��س��اب��ًق��ا أَْرَش��ُد ورأيُ��َك َق��ْدًرا آف��ًق��ا ُدْم

الفارياق كتاب تأليف يف الرشوع (34)

روفائيل الخواجا طبعه نرش الذي الفارياق كتاب تأليف يف رشعت ذلك غضون ويف
جديدة، حروف سبك إلنجازه اقتىض صحائف عدة منه طبع أن وبعد إليه، امُلومأ كحال
فقع إىل تاقت قد نفيس وكانت ذلك، من أقنط كدت أو َقنَْطُت إذا حتى مدة فانتظرت
كان فقد املخلع، مخائيل بالخواجا حينئذ فتعرفت نَْكظ، عىل سافرت وفقاعها، لندرة

التجارة. ملعاطاة قدم
أو عنه، ويروي إال شاعر ذكر يرد فقلما اطالعه، وسعة كرمه منه أعجبني ومما
أحوالها. جميع يدري وهو وسافر ونيًفا، عاًما لندرة يف أقام ويرسدها، إال أدبية نكتة

كلستان كتاب (35)

فلما العربية إىل الفارسية من أخوه ترجمه الذي كلستان كتاب من نسخة أهداني وقد
املعاني من فيه أجد لم إذ مخربه؛ دون أخربه أن يل ظهر التأمل حق وتأملته تصفحته
مقامات بمنزلة عندهم فإنه العظيم، االحتفال هذا به العجم احتفال أوجب ما املبتكرة
الكتاب، هذا ذكر وجرى الثانية املرة قابلته فلما فصيحة، عربيته أن غري عندنا، الحريري
وقد الشهرة، هذه يستحق أجده لم أني غري كلستان بذكر سمعت طاملا لقد له: قلت
فأنشأت فافعل، قال: الهزل، فيه التزم لكن نسقه عىل كتابًا أنشئ بأن نفيس حدثتني
أفرطت قد قال: االجتماع، وقت عليه قرأتها وملا اآلتية، الحكايات هذه القابل اليوم يف
أُْرتَِج قد اإلنشاء باب كان وملا هذا؛ به، التنويه إال وأبى ذلك، فوق وهو محاكاته يف
الليل آناء ملستمعها يمكن ال بحيث فيها، والحوافل العواجل قعقعة لكثرة بلندرة عيلَّ
كتبت ما هنا أثبت أن يل حق حسنًا، معنى يبتكر أو أفكاره يجمع أن النهار وأطراف

كلستان: لصاحب محاكيًا
وُمْهطع جاره، ضاغط بني فمن حفًدا، ويتزاحمون حشًدا، يتسابقون قوًما رأيت حكاية:
إال قصدت وال عظيم، ألمر إال الجماعة هذه اجتمعت ما تاهلل فقلت الغارة، يشن كأنه

حديس: استصواب بعد نفيس يف قلت ثم عميم، خري مقصد

235



أوربا فنون عن امُلخبَّا كشف

ع��ن��ه��ا ع��ائ��ق ي��ص��دَّن��ك وال م��س��ت��ب��ًق��ا ال��م��ك��ُرم��ات إل��ى ان��ه��ض
م��ن��ه��ا اس��تَ��ِف��ْد ث��م إل��ي��ه��ا ف��اْس��َع ج��ه��ة َس��َع��ْت ُع��ص��ب��ة ت��ج��د وإن

حلقة بلغت فلما البارزين، ومقدام الفائزين، أول أكون أني أظن وأنا فجاريتهم
وإذا ُهم، ُمْصَطفَّ وخرقت صفهم، خزقت وِطوال، وطويل ة ُحُزقَّ بني ما وكانوا الرجال،
وآنست الطرف، عليه وقع ما فأول قريب، غري عهد مذ أعرفه كنت خطيب، وسطهم يف
السالم. وعليك بديًها: فأجابني إمام، يا خطيب يا عليك السالم له: قلت الظرف، منه
الباهرة، املحاسن من فيها ما وأنظر القاهرة، مدينة يف أطوف كنت بينما حكاية:
بالظرف النساء فاقت غادة روشن يف ملحت إذ الرواشن؛ يف الشوافن، وجوه يف وأحدق

هدى: غري عىل وأنا منشًدا فقلت والدالل، والصباحة والجمال،

ع��ي��نُ��ه ال��ِب��ل��ى إل��ى أَس��ل��َم��تْ��ُه ق��د َدِن��ٍف ل��ُم��ْغ��َرٍم ��ي ِرقِّ ب��ال��ل��ه
ِح��ي��نُ��ُه َدن��ا ف��ق��د َح��ش��اه تَ��ش��ف��ي��ِه أن َع��لَّ��ِك ب��ال��ِوص��ال تَ��َص��دَّق��ي

وطوعه، الهوى أسري أبرح ولم طمًعا أفقت ثم اللوعة، شدة من عيلَّ غيش ثم
وإني فقالت: الخاضعني، العاشقني التائقني من إليك إني أال مبني، بلسان وناديتها

الصافعني. الصافقني السافقني ملن لك
كنت إذ كالدَّرية، إيلَّ الناظرين وعريضأللسنة اإلسكندرية، أسواق يف أميش كنت حكاية:
فطريًقا، طريًقا البلد يكنس فكان حزامي انحل وقد صفيًقا، وثوبًا بالية نعًال البًسا
وقد فقالت ينهمكون، وفيم يضحكون؟! القوم عالم فقلت: تلحظني، عجوًزا فصادفت
يَُر لم الذي وطورك الحرير، هذه مكنستك من جلقت: املتهتمة أنيابها وعن قهقهت،

فقلت: نظري، له

س��ول��ه وإب��الغ ب��إي��ن��اس��ه ال��ض��ي��َف ف��ل��ي��ك��ِرم ال��م��ع��روَف أح��بَّ م��ن
تَ��أْه��ي��ل��ِه ف��ي يَ��ُؤمُّ م��ا ُم��ن��ت��ه��ى م��اٍل بَ��ذَْل وال ِق��ًرى ي��ب��غ��ي ل��ي��س

وإال ومسهل مؤهل لدينا فأنت وسهًال، أهًال لك: نقول أن شئت إن أما فقالت
التحفت. بها التي اللعنة فأتبعتها اختفت، عيني وعن عني، هرولت ثم فال،
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السارة، واملسارح النارضة، والحدائق العتيد، الحظ من فيها ملا الرشيد قصدت حكاية:
وعجبت بنرضته، فتفاءلت بالَحَور، الحور ينخجل كالقمر، غالم لعيني الح دخلتها فلما

منه: بمسمع فأنشدت شهرته، عدم من

ف��ع��ل دون اس��م ل��ه وب��ع��ض��ه��م اس��م م��ا دون ف��ع��ل ال��ن��اس ل��ب��ع��ض

فصيحة، بلهجة يل فقال الحمام، عىل منه فاستدللت الكالم، معه أفتتح أن وأردت
فقلت: الحال؟ يف أو البيت من خروجك منذ ُجنُب أأنت صحيحة: وعبارة

األس��ب��اب ع��ن ت��س��أل وال ف��اف��ع��ل ع��اج��ًال اص��ط��ن��اع��ي ي��م��ك��ن��ك ك��ان إن
األص��ح��اب َم��س��اءة غ��ي��ر ق��دَّْم��َت وم��ا م��ع��روًف��ا أخ��رَت ف��ل��رب��م��ا

من خرجت فلما أدبي، عىل وأثنى بي، عنده فنوَّه فيه، َقيٌِّم أبوه فإذا عليه، فدلني
إىل الليلة تلك وأَدبَني الرجل، بي بَشَّ مليم» «وهو الجنة من آدم كخروج النعيم ذلك
وقوب، أمعائي ويف إليه ورست إنعامه، عىل الشكر له وأجزلت دعوته، فلبيت طعامه،
يميد وهو الُخَوان، وضع مجلسه، يف وحصلت بأنسه، حظيت فلما رقوب، وألرضايس

وطربنا. ولعبنا ورشبنا، فأكلنا بألوان، الطعام من
ملا دمياط، رؤية إىل أتشوف الرساط، ومر االسرتاط، حلو عرفت مذ زلت ما حكاية:
أكل إىل نََهٌم بي وكان أسعارها، ورخص وأطيارها، سمكها كثرة من عنها بلغني
القول أجاد من األول يف قال وقد مزيد، من عليه ما العصفور إىل وَقَرم شديد، السمك

وهزل: ا جدٍّ

ال��ك��ي��س��ا ف��ي��ه أف��رغ��ت وإن وق��ت ف��ي ال��ح��وت ش��راء ع��ل��ى ن��دم��ت إن م��ا
ف��ل��وس��ا اس��ت��ح��ال ق��د ف��ي��ه أل��ق��اه واح��ًدا ف��ل��ًس��ا ف��ي��ه أن��ف��ق ك��ن��ت إن

مبتئس وهو البحر، يف شبكته ألقى قد صياًدا رأيت حتى ساحلها أبلغ أكد فلم
باسم الشبكة اجذب فقلت: عليه، وسلمت إليه فتقدمت الضجر، سمة طلعته ويف َولًِها
صغرية، حيتان عىل اشتملت فإن تحتي، من دائًما يمر أعهده كنت وإن بختي، عىل هللا
حصة مجانًا منها أنال أن يل كان الكبرية، حوت وإن موفورة، قيمتها إليك أديت
استوعبت قد بها إذا أخرجها فلما املالك، الويل هللا حسبي وقال بذلك، فريض وفرية،
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أْجَرَضه وقد بحصة، عيلَّ فجاد وسلك، دَرج مذ َعِهَد يكن لم ما السمك، كبار من
وعقاًرا، خبًزا يل اشرتى من السوق إىل وبعثت ناًرا، جنبه فأوقدت ة، ُغصَّ ط ْ الرشَّ من
بالَهيْضة ُمنيت حتى اشتفاًفا، وأرشب التفاًفا، وألتقم أشوي زلت وما وأبزاًرا، وملًحا

واملصري. املآب يف والتأخر التقدم عيلَّ واستحال والزَّحري،
واألمثال، الحديث ومطارحتهم الرجال، مجالسة من ضنًكا صدري يف وجدت حكاية:
ويرى طال، إذا النعيم فيسأم والتنقل، والتحول التبدل، حب عىل اإلنسان جبل وقد
الصبيان، مجالسة فتحريت والوبال، الدمن اإلدمان ويف والوبال، الثبور املثابرة يف
منهم زمرة رأيت حتى غرفتي من أخرج أكد فلم وكان، صار يف معهم والخوض
بي أن فتوهمت الجراد، يوم يف الناس ضجيج ويضجون واألوتاد، بالفئال يلعبون
عيلَّ لعظم سمعتهم أني ولو الغرفة، من قربهم عىل أسمعهم لم إذ ملًما؛ أو صمًما
روعي فسكن ركًزا، وكلمني حفًزا، إيلَّ فحشد أحدهم فدعوت الصفة، هذه عىل لغطهم
— هللا فحمدت سليمة، يفَّ بقيت سمعي حاسة أن وأيقنت الرخيمة، نغمته سماع عند

انتهى. إربي. األوالد ِعْرشة يف وزاد بي، لطفه عىل — تعاىل

الفارياق كتاب إنجاز (36)

فسافرت للفارياق، حروف بنجز يؤذن كحال، روفائيل الخواجا من كتاب إيلَّ ورد ثم
صحف وكانت لندرة، إىل رجعت قصرية، مدة يف يتم ال طبعه أن علمت وملا باريس، إىل

الكتاب. نجز وهكذا أعيدها، ثم ألصلحها هنا إيلَّ ترسل الطبع

وباريس لندرة بني أسفار (37)

أيًضا سافرت ١٨٥٥ سنة آيار ١٥ يف وذلك باريس، يف التحف معرض فتح ملا ثم
يكن ولم لندرة، تحف معرض كرب يف ليس لكنه حجر من جليل بناء وهو ألشاهده،
األمتعة ينضدون أنهم الفرنسيس حذق من أن إال ذاك، حوى ما متنوعة بضائع يحوي
السنة تلك يف همهم كان الناس فإن ذلك عن وفضًال فائقة، رائقة للعني به تبدو بنوع
ألًفا، وعرشين خمسة فيه بضائعهم عرضوا الذين وكان وغوائلها، الحرب مضار اتقاء
يفوق ما وهي امللك، زوجة امللكة حيل فيه رأيت وقد الغرباء، من آالف عرشة منهم
عودتي وكانت عدت ثم باريس، إىل مرتني بعدها سافرت ثم لندرة إىل عدت ثم الوصف،
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فيها، قارٍّا املرة هذه نفيس وجدت وحيث لندرة، زيارتي من مرة للعرشين املتمة هذه
يف الكالم أطل لم وإنما وافيًا، ا تامٍّ وصًفا ويذم يحمد مما فيها ما أصف أن عيلَّ وجب
معروفة البلدة وألن فيها؛ رحلته ألف بك رفاعة الشيخ أن من آنًفا تقدم ملا باريس وصف

لندرة. من أكثر الرشقية البالد سكان عند
باريس يف واملرشوب املأكول من قيمته ما أن تعلم أن الوصف يف الرشوع قبل ويجب
من الثاني املحل يف باريس إىل لندرة من السفر نفقة وأن غالبًا شلني لندرة ففي فرنك،
أو بولون أو ديان أو هافر طريق عىل كان سواء شلينًا، وعرشين أحد عىل تزيد ال الرَّتَل
البواخر. يف وبعضها الحديد، سكة يف بعضها ساعة، عرشة خمس ظرف يف وذلك كايل،
تجري التي كتلك ليست وفرنسا، إنكلرتة سواحل بني ما تجري التي الباخرة وهذه
األرضني بني املسافة قرص فإن للنوم، فراًشا فيها تجد أن وقل قذرة، فإنها الروم، بحر يف
التي هي املسافات وأقرص للركاب، تكون أن من أوىل للتجارة تكون أن عىل قرصها
باريس من سافر إذا لندرة أحوال يجهل ملن واألفق كايل، إىل دوفر من فيها يسافر
ملا فيه، يبيت محل وجدان الليل يف عليه يصعب ألنه النهار؛ يف إليها قدومه يجعل أن
أن يعدم فال باريس يف فأما ليًال، الثامنة الساعة يف تقفل كلها واملبايت الحوانيت أن

شاء. منزل وأي وقت أي يف مبيتًا يصادف
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وأرقام إحصاءات (1)

:١٨٥١ ويف ،١١٣٨٨١٥ :١٨١١ ويف ،٩٥٨٨٦٣ :١٨٠١ سنة يف لندن أهل عدد كان
وخمسون سبعة دورتها إن املؤلفني: بعض قال 1،٢٦٢٥٠٠٠ :١٨٥٧ ويف ٢٣٦٢١٣٦
قدر يوم كل يف يسافر كان إذا أيام ثالثة نحو سفر عن عبارة وذلك ميل، ونصف ميًال
تون كنتش ومن ميًال، عرش اثنا تون كنتش إىل شسويك من وتفصيلها ميًال، عرشين
وقال ميًال، وعرشون ثمانية شسويك إىل ملول ومن ونصف، ميًال عرش سبعة ملول إىل
من املوت إحصائيات يف ذكر ما ذلك عىل والدليل هواء، العالم مدن أصح لندن إن آخر:
إىل ثالثني من األلف من يموت غريها ويف وعرشون، خمسة ألف كل من فيها يموت أنه

أربعني.

واملوقع التاريخ لندن، (2)

قبل من مدينة كانت أنها بعٌض زعم وأكربها، العالم مدن أغنى لندن إن آخر: وقال
سنة، وخمسني وأربع بثالثمائة رومية تأسيس وقبل سنني، وسبع ومائة بألف امليالد
٦١ سنة ويف سنة، وخمسني بأربع امليالد قبل ومللوكهم للطرينوبنت مقرٍّا كانت وأنها
العرص ذلك يف التجار ملقر اسم وهو لندينيوم، يسمونها الرومانيون كان امليالد بعد

زادت متعلقاتها وجميع وتجارتها املدينة ومساحة ٣٧٠٠٠٠٠ :١٨٨٠ سنة يف لندرة سكان عدد وبلغ 1

ذلك. بنسبة أيًضا
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بريتانيا، يف قديم مللك اسم لود من مشتقة أنها بعٌض وزعم واملبايعات، املعامالت ولسوق
يف تسمى كانت أنها آخر وزعم بحرية، عىل بلد أي دين، لني من مشتقة أنها واألصح

إيدنبورغ. سكوتالند لقاعدة اآلن يقال كما لندنبورغ القديم الزمن
فوهته، من ميًال خمسني نحو بعد عىل التيمس نهر عىل لندن موقع آخر: وقال
مغىش إقليم هي وإنما واحدة، مدينة لندن ليست بقوله: ساي به وصفها ما صدق وقد
— الكيل من نوع — كوارتر ١٦٠٠٠٠٠ الدقيق من ألهلها لزم ١٨٤٩ سنة ويف بالبناء،
الخنازير ومن ،٢٨٠٠٠ العجول ومن ،٢٤٠٠٠٠ الثريان ومن ،١٠٠٠٠٠٠ الغنم ومن
،٤٠٢٤٠٠٠ الطيور من واحدة سنة يف ِبيَع هل» «ليدن املسمى أسواقها أحد ويف ،٣٥٠٠٠
املرشوب من غسل املأكول من القدر وهذا ،٣٠٠٠٠٠٠ «سمونًا» املسمى السمك ومن
الخمر زجاج من زجاجات خمس نحو يمأل كالن كل املزر، من كالن ٤٣٢٠٠٠٠٠ بمقدار
يف قصبة كل الخمر، من قصبة ٦٥٠٠٠ وبقدار األرواح، من ٢٠٠٠٠٠٠ وبمقدار املعتاد،
بالغاز، يشعل قنديل ٣٦٠٠٠٠ لالحتالب، بقرة ١٣٠٠٠ وفيها كالنًا، ستني تسع عرفهم
األهلني وتمد الغاز، من مكعب قدم ١٣٠٠٠٠٠٠ ساعة وعرشين أربع كل يف منها ينفد

اصطالئهم. ألجل ويستعمل يوم، كل يف كالنًا ٤٤٣٣٨٣٢٨ بنحو املاء من
من أكثر العام يف فتحمل الفحم، لنقل سفينة ألف من أكثر املعامل ولوازم
الخياطني من وفيها ميًال، ٣٢ بعد عىل منها النار دخان ُرئي ما وكثريًا طن، ٣٠٠٠٠٠٠
من أكثر النساء برانيط وصانعات الخياطات ومن ،٢٨٥٧٩ األساكفة ومن ،٢٣٥١٧
مما أكثر إرالند أهل من لندرة يف يوجد آخر: وقال ،١٦٨٧٠١ الخدمة ومن ،٤٠٠٠٠
ومن إيدنبورغ، يف يوجد مما أكثر سكوتالند أهل ومن بالدهم، قاعدة دبلني يف يوجد
يف يوجد مما أكثر وهو ،١٠٠٠٠٠ الرومانيني ومن فلسطني، يف يوجد مما أكثر اليهود
.٦٠٠٠ الطليانيني ومن ،٣٠٠٠٠ الفرنسيس ومن ،٦٠٠٠٠ الجرمانيني ومن رومية،

قديمة مرسالن أميان قول يف لندرة مدينة إن الفرنسيس: من املؤلفني بعض وقال
مدينة قلت: فكأنك مدينة، أي وديناس سفينة، بمعنى لون لفظة من واشتقاقها ا، جدٍّ
قلت: فكأنك مدينة، أي ودن؛ غيضة، أي لون؛ من اشتقاقها أن إىل بعٌض وذهب السفن،
ذراع ألف وستني تسعة عىل سكس مدل إقليم يف فهو موقعها أما قال: غيضة، يف مدينة
أكثر وهي باريس، من ذراع ألف وسبعني وتسعة ثالثمائة وعىل التيمس، نهر فم من
١٠٧٦٩٥٦ منها ،٢٠١٣٠٠٠ وأهلها مربع، ذراع ألف مائة رقعتها أهًال، العالم مدن
،٥٧ سنة إىل به زادت ما تقدم وقد قلت: إناث، — ٩٣٦٠٤٤ وهو — والباقي ذكور،
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نحو ويموت ،٨٥٠٠٠ نحو العام يف فيها ويولد الزيادات، سائر عليه تقيس أن فينبغي
٩٦٠ منهم نفس، وثمانمائة ألف نحو األسبوع يف فيها يولد أنه واملحسوب ،٧٤٠٠٠

نفس. ١٣٠٠ نحو فيها ويموت إناثًا، و٨٤٠ ذكوًرا،
الشاعر الكاتب بريون واللورد الشاعران، وبوب ملطون املشاهري من فيها ولد وممن

وعرشون. خمسة الكبار الشعراء من فيها ودفن األديب،
وعىل فرنك، ٢٢٠٠٠٠٠٠٠ العام يف تغل دار ٢٨٨٠٠٠ عىل تحتوي وهي قال:
مما ضعفني من أكثر سنة خمسني مدة من اتسعت وقد وتربيعة، وزقاق شارع ١٥٠٠٠
ما نصف عىل تشتمل ١٨٣١ سنة يف لندرة كانت الهرالد: مؤلف وقال السابق، يف كانت
أرباع وثالثة مليون السكان من فيها فكان أكثر أو — ٦٢ سنة أي — اليوم عليه تشتمل
.٣٦٠٠٠٠ الثاني ومن ٢٨٠٠٠٠٠ األول النوع من فيها فصار ١٦٠٠٠٠ املساكن ومن
سفينة ٥٠٠٠ نحو التجارية السفائن من عنها ويصدر إليها ويرد آخر: وقال
الذي املال ورأس صانع، آالف وأربعة نوتي آالف لثمانية مستخدمة أخرى آالف وأربعة
وسبعني ستة بلغ — بالغاز يختص مما ذلك وغري — واملجاري األقنية عمل يف أخرج
ستة يبلغ العام يف التنوير عىل واملرصوف الفرنك، من ألًفا وخمسني وثالثمائة مليونًا

مليونًا. عرش
كنيسة وأربعون وثالثمائة غياض، وست الحديد لسكة مواقف ثمانية لندن ويف
للمتفرعة، معبًدا وسبعون وثالثمائة الكنيسة، داخل املعبد كان وربما للمتأصلة، ومعبًدا
واثنان للرشطة، دواوين وثمانية سجنًا، عرش وأربعة للتعليم، مكتبًا وأربعون وثالثمائة
والبقول والدجاج اللحم من املأكوالت لبيع سوًقا وخمسون ثياطًرا، أي ملهى؛ وعرشون
لطعام البقر من العام يف يذبح ما وعدد لرية، ٩٠٠٠٠ كلف فيها القمح وسوق ونحوها،
ومن ،٢٥٠٠٠٠ الصغار الخرفان ومن ٧٧٦٠٠٠ الغنم ومن رأس، ١٩٠٠٠٠ أهلها
وسبعني وثالثة ثالثمائة الجملة يف وزنها يبلغ ،٢٧٠٠٠٠ الخنزير ومن قدرها، العجول

أرطالهم. من رطل آالف وثمانية ومائتني مليونًا
فإذا كثمنه، وثمنه أوقية، عرشة ست عن عبارة وهو تونس رطل قدر لندرة ورطل
مليونًا وسبعني مائة ثمنها بلغ ببعض، بعضه إجمال يف شلني بنصف رطل كل قوم
رطًال، ١٤١ حدته عىل إنسان كل يخص فرنك، ألف وخمسني وخمسة ألف وسبعمائة
ألف ١٢٠ السمك من واملرصوف مثله، بضعف باريس يف واحد كل يخص مما أكثر وهو
مليونًا ٣٦ القمح ومن ،١٣٠٠٠ الجبن ومن طن، ١١٠٠٠ السمن أو الزبدة ومن طن،
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الخمر ومن زجاجة، مليون ٤٠ اللبن ومن طن، ماليني ثالثة الفحم ومن الكوارتر، من
املزر ومن ليرت، مليون ٨٠ األرواح ومن أطنان، ستة عن عبارة والربميل برميل، ألف ٦٥
الرشاب. أنواع وسائر املزر فيها يباع حانة ٤٥٥٧ وفيها قلت: برميل، مليونا والجعة

بناء، و٦٨٣٠ نجار، و١٣٢٠٠ خياط، و١٤٥٠٠ إسكاف، ١٦٥٠٠ وفيها قال:
يف و٢٦٤٠ الربانيط، يف صانًعا و٢٦٧٠ جلفاًطا و٥٠٤٩ الرصاص يف صانًعا و٢٣٢٠
و٣٧٠٠ للرباميل، صانًعا و٢١٤٠ أدوية، بائع و١٠٩٩ الخشب، يف و٥٤٠٠ الساعات،
و٤٣٣٠ الحلواء، صناع من و٩١٠ حالق، و٢١٠٠ املراكب، لعجالت صناع و١٠١٠ طبَّاع،
يف تاجًرا و٢١٧٠ التبغ، يف و١٠٩٠ السمك، يف و١٠٨٠ الجبن، يف تاجًرا و١٥٩٠ جزاًرا،
ونحوها، والصابون والسكر الشمع يف تاجًرا و٤٦٤٠ خباًزا و٥٦٦٠ والعجالت، العواجل
وحافلة، عاجلة سائق و٧٨٠٠ للجواهر، و٢٨١٠ للحليب، بائًعا و١٠٤٥٠ بزاًزا، و٤٢٠٠
بني ما وذلك املدينة، طرق يف الحوافل تجري كما التيمس نهر يف تجري باخرة و٧٤٢

حولهما. وما وكرافسند رشمند

مواضعها أشهر (3)

— الغرب طرف عن محرفة — ترافلكر باسم املعروفة الرتبيعة فيها املواضع وأشهر
جانبي وعىل تمثاله، العمود وفوق قدًما ١٧٦ ارتفاعه املرمر، من مبنيٍّا نلسون عمود فيها

نحاس. من األول شارلس امللك صورة قبالتهما نضاختان، عينان الساحة
نصبه وكان بورتالند، من جلب حجر من هو نلسون عمود إن بعٌض: قال قلت:
ولخزي الفرنسيس، من أخذ مدفع من صنعت نحاس، من رشف وعليه ،١٧٤٣ سنة يف
العطاء يف تربع وممن لرية، ٣٣٠٠٠ نفقته بلغت وقد متمم، غري بقي البالد وأهل الدولة
اإلنشاء، لهذا فيه تربع ما أكثر وهو لرية، خمسمائة أعطى فإنه الروس، قيرص إلنشائه

ا.ه. .١٦٣٣ سنة يف صنع األول، شارلس أو كرلوس تمثال وعنده
نابوليون فيها سار التي الفرنسيس بمراكب ظفر الذي هو املذكور نلسون أن واعلم
فرنسا بوارج أيًضا وأتلف ،١٧٩٩ سنة يف وذلك قري، أبي عند فأحرقها مرص إىل وجنده
وكانت ،١٨٠٥ سنة يف وذلك فنستري، رأس عند برتافلكر املعروفة الحرب يف وإسبانيا
اإلنكليز عند وهو قتل ويومئذ ،٣٢ املذكورتني الدولتني وسفن سفينة، ٢٨ اإلنكليز سفن
ويلنكطون الدوك بمساعي لهجهم البحرية بمساعيه يلهجون يزالون ال الذكر؛ معظم

.١٧٥٨ سنة يف مولده وكان الربية،
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حازوها، نرصة أعظم هي املذكورة الحرب يف اإلنكليز نرصة أن األوقات معجم ويف
شديد قتال وبعد ،٢٧ ولإلنكليز ،١٥ ولإلسبانيول ،١٨ البوارج من للفرنسيس وكان
منيته القى نلسون األمريال أن غري سفينة، ١٩ لهم وتلف وغريه، الفرنسيس أمريال أرس
إشارة وآخر نرصة، أي فكطوري؛ سفينته اسم وكان وود، كولن مقامه فقام يومئذ،
أن إنسان كل من تتوقع إنكلرتة إن قوله: القتال يف الرشوع قبل نلسون من صدرت
قلت: .١٨٠٥ سنة األول ترشين من والعرشين الحادي يف ذلك وكان عليه، الواجب يقيض
ذكره. تقدم الذي العمود عىل الجملة هذه كتبت ولذلك البليغ، الكالم من عندهم وهذا

غفلة به وكان — نلسون خدم بعض أن ومسائل، تعليقات يسمى آخر كتاب ويف
ذلك، عن أنهاه فكنت املنصبي، لباسه أحسن يلبس الحرب بارش إذا سيدي كان قال: —
بعد تلبسه أن األوىل بل له: فأقول يل، لباس بأفخر الحرب أقيض فإني مه يل: فيقول
بذلك أصابه ما أصابه ملا تافلكر يوم حاًرضا كنت أني ولو قال: الحرب، من تفرغ أن

ترداه. الذي اللباس
لندرة يف وقع الذي للحريق تذكرة بني آخر عمود أيًضا وفيها األول: املؤلف قال
يشتمل أجوف وهو وقدمان، قدم مائتا وارتفاعه لرية، ١٣٧٠٠ نفقته بلغت ،١٦٦٦ سنة
ابن تمثال عليه ،١٨٣٣ سنة يف نصب وآخر قدًما، ٤٢ رشفته وارتفاع درجة، ٣٤٥ عىل

قدًما. ١٤ التمثال وعلو قدًما، ١٢٤ ارتفاعه الثالث، جورج امللك
عىل بنيت املذكورة، املدينة يف بولس مار كنيسة للربوتستانت كنيسة وأعظم قال:
وثالثني خمس يف ونجز ،١٦٦٦ سنة يف ببنائها ابتدئ برومية، بطرس مار كنيسة هندسة
الفحم، عىل جعل طسق من ذلك جمع فرنك، ٣٧٥٠٠٠٠ عليها أنفق ما جملة وبلغ سنة،
قلت: انتهى. فدانًا ٣٠ ووسعها أقدام، وأربع أربعمائة وارتفاعها قدم، خمسمائة وطولها

الكنيسة. لهذه ذكر وسيأتي

التيمسوجسوره نهر (1-3)

الناظر، يرس يشء فيه ليس أحدهما: التيمس؛ نهر يخرتقهما شطران املدينة هذه إن ثم
واألعيان األرشاف فيه تقيم الذي وهو والثاني: وحوانيت، وطرق ديار عن عبارة فإنه
عدة عليه مبني النهر وهذا هللا، شاء إن بك ذكرها سيمر بديعة كثرية أشياء عىل يشتمل
لندن، جرس له: يقال الذي الجرس لندرة، إىل القادم يراه ما أول وهو أحدها: جسور؛
منها كل علو قناطر، خمس عىل ويشتمل صلب، حجر من مبني وهو قدًما، ٩٢٨ طوله
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وعليه لرية، مليوني نحو فيه وأنفق ،١٨٣١ سنة يف وفتح ،١٨٢٥ سنة به بدئ قدًما، ٢٨
والخيل للناس مزدحًما يزال وال إسبانيا حرب يف أخذ مدفع من صنعت للتنوير، فوانيس
نفسه يعرض أخرى إىل جهة من فيه يمر أن يشاء من إن حتى والعواجل، والحوافل
قد يكن ولم عنده الناس ازدحام يَر ومن واحد، سمت عىل يسري أن فيلزمه للخطر،
يف عليه يمر إذ والقتال؛ الحرب إىل للخروج متأهبون الناس أن يظن البلد أحوال ألف
عمود وعنده ذلك، أشبه وما وعجلة وحافلة عاجلة بني ما مركبًا عرشين نحو دقيقة كل

رخام. من الرابع وليم للملك وتمثال حجر من شاهق
اختالف عىل الرب مراكب من ألًفا ستون الستي إىل يوم كل يف يرد بعضهم: قال
ظرف يف لندن جرس عىل يمر مركب ألف عرش اثنا منها شارًعا، خمسني نحو يف أنواعها
الثاني: مركب. ألف ساعة لكل كان عليه رجوعها حسبت فإذا ساعة وعرشين أربع
سنة به بدئ حديد، من قناطر ثالث وله أقدام، ٧٠٨ طوله ورك صوث املسمى الجرس
بالك املسمى الجرس الثالث: لرية. ٨٠٠٠ نفقته وبلغت ،١٨١٩ سنة يف وفتح ،١٨١٥
طوله قناطر، تسع عىل يشتمل وهو ،١٧٧٠ سنة يف وفتح ،١٧٦٠ سنة يف به بدئ فرير،
جرس أعظم وهو واطرلو، جرس الرابع: لرية. ١٥٢٨٤٠ مصاريفه وبلغت قدًما، ٩٩٥
مليون من أكثر مصاريفه وبلغت ،١٨١٧ سنة وفتح ،١٨١١ سنة به بدئ املسكونة، يف
كله الصنعة بديع وهو لرية، ألف ستون وقدره الدولة من أخذ الذي القرض عدا ما لرية،
خمس وارتفاعها قدًما، ١٢٠ منها كل سعة قناطر، تسع عىل يشتمل املرمر، حجر من
من املجموع فجاء ِبنِي به مار كل عىل جعل وقد قدًما، ١٣٨٠ الجرس وطول وثالثون،

الدنيا. عجائب من بعضهم ُه َوَعدَّ لرية، ٤٦٧٦ واحدة سنة يف ذلك
زحف املؤلفني: بعض قال ،١٨١٥ سنة يف املشهورة واطرلو واقعة وكانت قلت:
يفشلهم أن يرجو وكان ألًفا، وسبعون أحد الجيش من ومعه اإلنكليز عىل نابوليون
صابروا لكنهم ألًفا، وخمسني ثمانية عىل تنيف عساكرهم تكن لم إذ العدد؛ بكثرة
الجالدة منهم رأى فلما ليًال، السابعة إىل صباًحا التاسعة الساعة من عساكره ودافعوا
وحينئذ ألًفا، عرش خمسة ومعه بولو باإلنكليز اتصل ثم ترتاخى، عساكره ابتدأت والثبات
فقتل احتدام، أي بينهم القتال نار فاحتدمت عليهم، باإلطالق ويلنكنطون دوك أمر
٤٣٦ وجرح نفًرا، وخمسون وواحد وستمائة وألف ضابًطا وعرشون مائة اإلنكليز من
كانوا الفرنسيس قتىل ولكن نفًرا، وخمسون وستة وأربعمائة آالف وخمسة ضابًطا،
أهل يوافقه فلم آخر، جيًشا ليجند باريس إىل الرجوع إىل نابوليون اضطر ويومئذ أكثر،
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عىل نفسه يخلع أن إىل فاضطر قبل، من جيوش أربعة معه تلف قد كان ألنه الشورى؛
سابًقا. ذكر ما

فتحات ثالث له قناطر، عىل مبني غري ألنه بامُلَعلَّق؛ املسمى الجديد الجرس الخامس:
سنة وفتح ،١٨١٤ سنة به بدئ الطراز، هذا من الدنيا يف جرس أعىل وهو ا، جدٍّ واسعات
سنة به بدئ وستيمنسرت، جرس السادس: أطنان. ٥٥٠٨ الحديد من فيه ما زنة ،١٨١٩
وبلغت قنطرة، ١٥ وله ،٤٤ وعرضه قدًما، ١٢٢٨ طوله ،١٧٥٠ سنة يف وتم ،١٧٣٨
الدنيا. جسور أحسن من املهندسون حسبه بنائه يف رشع وملا لرية، ٣٨٩٥٠٠ نفقته
سنة يف وفتح ،١٨١١ سنة يف به بدئ صلب، حديد من صنع فكسهال جرس السابع:
طوله همرسميث، جرس الثامن: قناطر. تسع عىل يشتمل وهو قدًما، ٧٩٨ وطوله ،١٨١٦

يطول. ذكره مما ذلك وغري قدًما، وثمانون واثنتان مائة

التيمس نفق

طنل، بتيمس املعروف املجاز — تحته واألحرى — النهر هذا عىل بني ما أعجب ومن
أغلق ثم ،١٨٢٥ سنة يف إنشاؤه اْرتُِئَي قدم، ١٣٠٠ طوله املاء تحت أنشئ موضع وهو
٦١٤٠٠٠ نفقته وبلغت ،١٨٤٣ سنة وفتح فيه، العمل استؤنف ثم عليه، املياه ِلُطُموِّ
وينزل لرية، آالف خمسة نحو سنة كل يف عليه املتفرجني من له يُؤخذ ما وجملة لرية،
تعرف جماعة أنشأته واحد، ِبني ذلك عىل ويدفع حديد، من درجة مائة نحو يف إليه
واحد ذراع نقر إن ويقال: النفق، أو الرسب أو القبو الطنل: ومعنى الطنل، بجماعة
إنشائه من والفائدة لرية، ١٢٠ وبعضه لرية ومائتا ألف فيه أنفق املواضع بعض يف منه
أني إال الجرس، بمنزلة فهو األخرى، جهتها إىل األوىل لندرة جهة من فيه الناس مرور
للدولة. رشف ذكر منه الغرض إن وقيل: املتفرجني، إال فيه أَر فلم مرة، غري إليه ذهبت

التيمسومراكبه بواخر

كما والنساء بالرجال مشحونة النهر هذا يف وصاعدة منحدرة تجري البواخر وترى
التي الحديد قصب تميل القناطر تحت تمر وحني الطرق، يف والعواجل الحوافل تجري
املراكب وعدة واحدة، قطعة كأنها أعادتها جاوزتها فإذا الدخول، ليمكنها مداخنها هي
يستخدم ،٣١٨ البواخر وعدة ،٢٧٣٥ — ١٨٥٠ سنة يف — بلغت النهر هذا إىل املنسوبة
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سفينة، ٤٢١٤٥ مرساه إىل ورد ٤٨ سنة ويف والغلمان، الرجال من نفس ٣٥٠٠٠ فيها
١١٠٠٠ منه الخارج قيمة وكانت لريات، ١١٩٣٠٧٧ الكمرك إىل عليها املكس من ورد
وعدة آالف، سبعة نحو وصغرية كبرية بني ما املدينة يف تسري التي املراكب وعدة لرية،
ترى أمنيبوس باسم املعروفة وهي الكبرية وعىل ،٤٣٥٠ كرج هكني املسمى الصنف
فإنها البنك، اسم عليها مكتوبًا يكون أن بد وال إليها، تسري التي واألماكن الحارات أسماء
ومن بخارجها، وتسعة بداخلها شخًصا عرش اثني يسع منها وكل قل، ما إال به تمر كلها
والعدد الخيل من لوازمها مع واحدة جمعية اشرتتها حافلة، ستمائة نحو الحوافل هذه

لرية. سبعمائة بنحو منها واحدة كل فتكون لرية، ألف بأربعمائة

ولندرة باريس حوافل (2-3)

يتمسك يشء داخلها يف ليس أنه أحدها: وجوه؛ من معنتة باريس حوافل إىل بالنسبة وهي
وربما ويَْرسة يَْمنة الداخل فيرتنح السري، يف سائقها يستمر يدخلها ما فأول اإلنسان، به
وكثريًا الداخل، يد عىل الباب إطباق إىل البواب يعجل ما وكثريًا الجلوس، بعض عىل وقع
خاب. من ومنهم أرًشا حصل من فمنهم القضاة، إىل هذه يف الركاب شكاوى وردت ما
هذا يسع يكاد ال إذ بالباقي؛ املوضع ضاق سمينان رجالن الستة بني كان إذا إنه الثاني:
السواق هؤالء بني ما الرشع إىل أفىض نزاع مرة غري وقع وقد والتضام، باللز إال العدد
ويدفع موضعني يتبوأ أن يف للسمني يأذن أن يأبى السائق فإن السمان، الرجال وبني
فالقاعد نحاس، قضيب من فاصل قاعدين كل فبني باريس يف فأما واحد، أجرة عليهما

بداره. كريس عىل قاعد هو وكأنما جاره يمس يكاد ال مقعًدا فيها
إحدى فتح إىل الجلوس أحد ويبتدر بارًدا اليوم يكون أن يتفق قد أنه الثالث:
الناس من واحد كل فإن ال، أو ذلك يستطيب هل جاره يسأل أن دون من الطيقان
الداخلني إن الرابع: غريه. صالح نفسه صالح يف أن يرى خصوًصا اإلنكليز ومن عموًما
الخارج فيدفع الخروج، عند بل باريس، يف يفعل كما الدخول عند الُجْعل يدفعون ال
والقال الدراهم ترصيف بني ما عبثًا الوقت ذلك خالل يف ويذهب السائق، إىل األجرة
البواب بخالف تقيه، ُجنَّة ال إذ والشمس؛ للمطر رأسه معرض أبًدا هنا والبواب والقيل،
عىل وصفحة مالبسهم، أطواق عىل قصب من رشيط باريس حوافل ولبوابي باريس، يف
فيه قعد الحافلة باب عند فارًغا موضًعا أحدهم وجد ومتى بمهنتهم، تؤذن صدورهم

محاشاة. بال الركاب جملة من نفسه وعد جاره، مع الحديث يف وأفاض
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لها ليس باريس حوافل أن وهو وباريس، لندرة حوافل بني آخران فرقان وهناك
حوافل من وأوسع أطول كانت فلهذا داخلها، يف يقعدون ركابها فكل ظهرها، عىل مقاعد
والتغيري التبديل وولعهم دأبهم كان ملا الفرنسيس أن غري الخيل، عىل أشق وهي لندرة،
عىل لها مقاعد جعل ويف الصغر، يف اإلنكليز كحوافل حوافلهم يصنعون اآلن صاروا

ظهرها.

وباريس لندرة يف العواجل ُسوَّاق

املرسوم من أكثر الغرباء يتقاضون فإنهم وجفاء؛ شطط ذوو لندرة يف العواجل وسواق
القايض بحرضة إال تفصل ال القضايا أصغر أن يعلمون إنهم وحيث املريي، من عليهم
يف جهًدا يألون فال األحكام، بمجلس الترشف يروم أحد كل ليس وأنه وقيل، قال بعد
املاشني ينبهون قلما أنهم أيًضا لؤمهم ومن املرتب، عىل زائد منه يشء وأخذ الراكب، غبن
باريس يف أما الشتم، من بنوع نبهوهم ذلك تكلفوا وإذا يدركوهم، أن قبل الطريق يف
فصله نزاع، املستأجر وبني أحدهم بني حصل فمتى خط، كل يف شيًخا للسواقني فإن
لتهديك عاجلته، عدد فيها مطبوعة ورقة السائق أعطاك العاجلة دخلت ومتى الشيخ،

االقتضاء. عند معرفته إىل

وباريس لندرة يف النقل أجور

الركاب، عدد يف فرق وال شلني، نحو قريبًا أو كان بعيًدا باريس يف املضمار عىل والُجْعُل
املسافة كانت إذا ولكن واحد، راكب كان إذا شلني نصف ميل كل فعىل لندرة يف فأما
رآك فإن والبطش، البأس غري وبينه بينك يفصل لم ثالثة، أنها السائق وادعى ميلني مثًال
شلينان، جعله لندرة يف ساعة فسري بالساعة اكرتيت إذا فأما ثالثة، ألزمك منه أضعف
والكرباء، األمراء عواجل تشبه مفتوحة عواجل هذه يف يوجد أنه غري فرنكان، باريس ويف
يف جعلها التي الحوافل أن الغريب ومن لها، وجود ال لندرة ويف حصانان، جرها وربما

عنها. يعرض والرخيصة بالركاب، مشحونة أبًدا تكون أغىل لندرة
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واإلنكليز الفرنسيس بني العواجل اخرتاع (4)

فرنسوا زمن يف الفرنسيس مخرتعات من هي الكبرية العواجل هذه أن بعضهم وعن
وواحدة ثالث منها كان ١٥٥٠ سنة ويف اثنتان، إال حينئذ منها يكن لم ولكن األول،
لعظم فإنه دوالفال، يوحنا عهد يف إال تتقن ولم سيور، غري من ولكن الرابع، لهنري
الخيل عىل تسافر ذلك قبل من فرنسا ملوك وكانت بها، إال يسافر أن يقدر يكن لم جثته
يف كانت إنكلرتة يف رئيت عاجلة وأول األمراء، وراء يركبن والخواتني محفات يف وامللكات

نظر. وفيه — ١٥٥٣ سنة وذلك ماري، امللكة زمن

باملاء لندرة إمداد (5)

وأربعون ستة يوم كل منه ينفذ باملاء يليها وما سكانها إلمداد جمعيات تسع لندرة ويف
الجديد النهر من مليونًا وعرشون وستة التامس نهر من مليونًا عرشون منها كالن مليون
كل يف وجريه ثالث، وعمقه أقدام تسع عرضه لنهر مواٍز النافد وهذا أخرى، موارد ومن
ال» «يل يسمى آخر نهر ومن الجديد النهر من كله السكان ومرشوب ميلني قدر ساعة
يف حفره تم وقد ميًال، وثمانون ثمانية حديثًا حفر الذي النهر وطول التامس، نهر من

ميدلطون. رسهف نهره من واسم ١٦٢٠ سنة

إنكلرتة يف الحوافل سري (6)

الخوري إن قال: املؤلفني أحد إن حتى ا جدٍّ بطيئًا إنكلرتة يف الرب مراكب سري وكان قال:
وقال وتقرقع، الوحل يف تنشب ما كثريًا وكانت منها، أرسع يميش كان ترهله عىل آدم
التاريخ يف إليهم فقدم اإلنكليز، عند معروفة ١٨٢٨ سنة قبل من الحوافل تكن لم آخر:
إيرادها جمعية لها يوجد واآلن عندهم، فاستعملها شليري اسمه فرنسا من رجل املذكور
رخصة لها التي الحوافل وعدد ،٣٠٠٠٠٠٠ نحو مالها ورأس العام، يف لرية مليون نصف
يف يقوم الحصان وعلف الخيل، من رءوس عرشة لها يلزم لندرة يف حافلة وكل ،٣٠٠٠

شلينني. بنحو اليوم
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لندرة لتأمني جمعيات (7)

أن وَقلَّ ذلك، وغري واملعيشة والغرق الحريق لضمان جمعية ٧٦ لندرة يف أيًضا ويوجد
إذا وصورتها ضمان، دون من نفيس آخر يشء أو كبري حانوت أو عظيمة دار توجد
منها، جمعية إىل ذهب الرسقة أو النار من أمتعته أو سفينته أو داره عىل إنسان خاف
غرمت ماله هلك فإذا مسمى، أجل إىل معلوًما شيئًا املائة يف لهم يدفع أن نفسه وألزم
سنة كل يف يدفع أن نفسه يلزم اإلنسان أن فهو املعيشة ضمان فأما قيمته، الجمعية
املظنون القوي فإن مبلغ، سن ولكل عياله، بمؤنة الجمعية قامت مات إذا حتى شيئًا
يكشف الضمان دفرت يف اسمه تدوين وقبل السن، يف الطاعن يدفع مما أقل يدفع تعمريه
يكلف أو يقبل لم علة به أن علم فإن ال؟ أو خفي داء فيه هل ليعلم بدنه عن الطبيب

وافر. مبلغ دفع
أو رشعية جمعية انعقاد يصح ال إذ الجمعية؛ تأخذه مما يشء أيًضا وللمريي
والديار الكبرية املحرتفات ويف للخزنة، ُغْرم دون من اإلنكليز بالد يف رشعي يشء إحداث

وغريها. املرصف وكواغد والحيل املال لصون حديد من أصونة يتخذون العظيمة
من فكان سنة، ١٧٠ قبل من الحريق ضمان جمعية تعقد لم املؤلفني: بعض وعن
سنة يف باليد اليد املسماة الجمعية انعقدت أن إىل الناس، من مدد له يجمع بالنار يرزأ
ذلك عىل تابعتهما مساعيهما نجحت أن فلما أخريان، جمعيتان بها اقتدى ثم ،١٦٩٦
ضمنت التي األمالك قومت ١٨٠٥ سنة ويف جمعية، ٧٤ اململكة يف اآلن بلغت حتى أخرى،
،٩٢٧٠٠٠٠٠٠ بلغت ٥٥ سنة ويف لرية، مليون وثمانني وأحد بمائة الحريق خطر من

نفًسا. سبعني وأنجوا حريقة، ٣٩٠ واحدة سنة يف أطفئوا وقد

لندرة يف الصيارفة محالت (8)

ما هنا الصرييف لفظة من تفهم أن ينبغي ال ولكن للصيارفة، محالٍّ ٨٨ لندرة ويف
فلًسا عليها ويأخذ بشلينات مثًال اللرية يرصف أنه فتظن الرشقية، البالد يف منها تفهمه
فيدفعونها، أموالهم عىل والكرباء األغنياء تأتمنه من هو هنا الرصاف وإنما فلسني، أو
الُكتَّاب من ِعدَّة عنده الصيارفة هؤالء من واحد وكل العام، يف فائدتها منه ويأخذون

أفواًجا. أفواًجا الناس فيه يدخل ديوان عن عبارة فمحرتفه والَخَدَمة، اب والُحسَّ
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لندرة يف الخريية املنشآت (9)

بعض قال حده، ويعرس عده يصعب ما الخري وفعل للرب املنشأة املواضع من لندرة ويف
الخلق أكثر اإلنكليز إن املشهور: األمرييكاني أمرصون وأظنه — اإلنكليز عىل امُلْطِرين
من بوجيز لك أبني أنا وها مراء، دون من عليهم يصدق ذلك وأظن خريات، ِفْعل
تراه بما لنفسك فاقِض سمعته فإذا واإلحسان، الرب من األمة هذه تفعله ما عظم القول
وللمرىض األعضاء، وناقيص والجذمى للمجانني مستشفيات لندرة يف إن فأقول: الحق،
به حلت من ولسائر واألشقياء واملحتاجني والُعْمي، والبكم والصم والسقط والجرحى
وللنغول ولأليتام الشيوخ، من وللعاجزين الرزق من وللمحرومني مصيبة، وفدحته نكبة
مجال عدا ما بالحيوان، والرفق الرقيق وتحرير الضالني وإلرشاد واألرامل، وللغرقى

مئات. يبلغ مما ذلك وغري واإلنجيل التوراة ونرش والعبادة التعليم
سبعني عىل وغريها أدوية منه وتوزع فراًشا، ٥٨٠ برثولومي صان مستشفى ففي
فراًشا، ٥٣٠ آخر مستشفى غري ويف بداخله، آالف أربعة منهم سنة، كل يف شخص ألف
٣١٧ جورج صانت مستشفى ويف ذاك، من يوزع ما قدر وغريها أدوية منه وتوزع
أخرى ستة مثلها ويوجد والزَّْمنى، املرىض من كثري عىل وغريها أدوية منه ويوزع فراًشا،
تربية ألجل وآخر ولد، ٤٠٠ نحو فيه يربى النغول، ولرتبية والجراح األمراض لشفاء
ألف فيه الربية، العساكر أوالد لرتبية وآخر سكوتالند، أهل وأوالد البحرية العساكر أوالد

تعد. أن من أكثر لأليتام أخرى ومحال ولد،
أناًسا تستخدم فإنها الغرقى، الستنقاذ حميدة مساٍع اإلنسانية وللجمعية هذا؛
وتجود وشفائهم، مداواتهم يف جهدها وتبذل مخصوصة، بآالت الغارقني الستخراج
يصابون الذين إلغاثة جمعية يوجد وكذلك البرشية، يف أخاه ينقذ من كل عىل بالجوائز

ا.ه. الباقي. يف كذلك وقل ولد، ألف من أكثر يربى هسبيتال كريست ويف بالنار،
من الخريية واملنشآت املستشفيات جملة إن نقلت: منه الذي الكتاب صاحب قال
عن تنقص ال لندرة من دقيقة عرشين عىل وهي كرينتش، حد إىل يليها وما لندرة عند

يأتي: كما وتفصيلها ، محالٍّ وتسعني وأحد أربعمائة
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١٢ عمومية مستشفيات
٥٠ والسل كالجدري ألدواء مخصوصة موزعات

ونحوهما
٣٥ الدواء» منها يعطى املواضع «وهي عمومية موزعات
١٢ وحسن واألدب الحياة لحفظ ومنشآت جمعيات

السرية
١٨ والرش الجرائر ملنع جمعيات
١٤ عىل والفاقة الضيق يف هم الذين إلغاثة جمعيات

العموم
١٢ الخصوص عىل نظريها جمعيات
١٤ والكدح الكد ذوي ملساعدة جمعيات
١١ والعمي والبكم للصم جمعيات
١٠٣ العاجزين عىل للصدقة ومحال ومستشفيات مدارس

الَهَرم من
١٦ يعرف مما عمومية أرزاًقا تجري خريية جمعيات

بعلوفة العامة عند
٧٤ الناس من بطبقات خاصة خريية جمعيات

مخصوصة
٣١ املخذولني األوالد من ولغريهم لأليتام مستشفيات
١٠ والتعليم للرتبية محال
٤ مثلها أخرى محال
٤٠ ومساعدة الدينية والكتب للمدارس جمعيات

املرىض وعيادة الكنائس
٣٥ واملرسلني واإلنجيل للتوراة جمعيات

يجمع لرية، ١٧٧٤٧٣٣ سنة كل يف املتنوعة مساعيها وجوه يف مصاريفها تبلغ
عىل فرق ما جملة إن أيًضا: ويقال ا.ه. الخري. لفعل املتطوعني من مليون من أكثر منها
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وإيراد لرية، مليون مائتي بلغ ١٨٤٩ سنة إىل ١٨١٦ سنة من اإلنكليز بالد يف الفقراء
.١٠٩٦٨٧ يبلغ عرش أربعة وعدتها الوقف من الكبار املستشفيات

ثمن لرية ثالثمائة نحو سنة كل يرصف برثولومي صان مستشفى يف إن ويقال
ثمن األرواح من كالن و٢٠٠ الخروع، زيت من رطل ٢٠٠٠ ونحو للمرىض، تسقى خمر
من قنطاًرا و٢٧ السنا، من رطل و١٠٠٠ الكتان، بزر من طنٍّا و١٢ شلينًا، ١٧ الكالن
و٥٠ الرُّب، من ونصف وطن ُعْلقة، و٢٩٧٠٠ للربائط، البفت من يارد و٥٠٠٠ امللح
السنة يف كرينج مستشفى ومرصوف ذلك، عىل وقس أسبوع، كل يف العشبة من رطًال

لرية. ألف عرشون
والفنون العلوم وعىل لرية، ٥٤١٢٢٣ بريتانيا يف التعليم عىل رصف السنة هذه ويف
مليون بعرشين تطوعوا ١٨٣٨ سنة يف الرقيق تحرير اإلنكليز سنَّت وملا لرية، ٧٣٨٥٥
سنة ويف ١٣٦٠٤٦٤ واحد عام يف لندرة يف لهم جمع ما وبلغ ملواليهم، تعويًضا لرية
املستشفى، يف أمهاتهم نغًال ٩٥٨٨ منهم ،٥٦٣٢٣ املستشفيات يف منهم كان ١٨٤٨
وعىل زوجها، ومن امللكة من مدًدا تنال الجمعيات وجميع الخارج، يف أمهاتهم و٤١٧٥
أن توهمت لندرة يف الفقراء رأيت فإذا واإلحسان، الرب عىل املتواطئة الجمعيات هذه قدر
ثياب بأخالق حافيات الثلج عىل يمشني نساء ترى فإنك الخري، يعمل فيها أحد ليس
الطرق من الجذور يلتقطن تراهن ما وكثريًا أبدانهن، من كثرية مواضع منها يظهر

الديار. من الطعام من به يرمى ما ونفاية
أخذه كفه ا مادٍّ إنسانًا الرشطة أحد وجد وإذا يتكفف، أن هنا للفقري يباح وال
يبرصه، لن الرشطي أن علم إذا ليًال ذلك من يتحرج ال بعضهم أن غري السجن، وأودعه
ويلحفن املارين، مع يجرين فهن إرالند، نساء وخصوًصا النساء، ذلك يفعل من وأكثر
وكذلك وانرصفت، لعنته غريمها من شيئًا إحداهن تنل لم فإذا الغريم، إلحاف الطلب يف
أن ألحد مثًال يسوغ فال ذلك، إىل يؤهله الذي الوجه بغري ماًال يكسب أن ألحد يباح ال
آخر، عن يأخذها أن دون من الصنائع من صنعة أو به، جاهل وهو الطب يتعاطى
وأكثر الفرنسيني، من وتحرًزا ضبًطا أقل ذلك يف هم ولكن أتقنها، بأنه أستاذه له ويشهد

واملخرقة. للتدجيل عرضة
بهذه الخريية واملستشفيات املدارس يف الذين األوالد زي إن أقول: أن هنا يل وبقي
الرداء مدرسة أعني سكول بلوكوت يف الذين األوالد فإن يكون، ما أقبح من املدينة
سوقهم، أوساط إىل طويلة اللون هذا من أردية يلبسون املدارس، أشهر من وهي الكحيل،
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مكشوفة رءوسهم تزال وال ُصْفر، جوارب ولهم عندنا، كالرهبان بالجلد ويتحزمون
يلبسون الذين باريس مدارس أوالد من هم فأين الوسط، أبناء من أنهم مع وشتاء، صيًفا
الكحيل اللون إن ويقال: ضويبًطا؟! أو ضابًطا منهم كالٍّ فتحسب العسكر، ضباط لباس
الخاصة من أحد يكن فلم والصبيان، بالخدمة ا خاصٍّ السابق يف كان اإلنكليز بالد يف
ثم فيه مرغوبًا فصار أوًال، البحرية العساكر ضباط استعملته حتى لنفسه، يستليقه
بالعظماء ا خاصٍّ اآلن فصار املجلس، أهل من األرشاف من فرقة وهم الوكس استعمله

والنبالء.
هذه شأن من قال: الببل، بجمعية تعرف جماعة األوقات أبجدية مؤلف وذكر
كان، ْحت السُّ من وجه أي عىل خيالية ملقاصد األموال جمع وإنكلرتة فرنسا يف الجمعية
مال رأس يف األيام هذه يف بإنكلرتة انهمكت وقد العاقبة، وسوء العنت يف تقع مرة وغري

ا.ه. لرية. مليون ثالثمائة بلغ
املصالح من فيها يدار ما وكل والرش، للخري كثرية جمعيات لندرة يف أن والحاصل
بخالف الدولة، بواسطة ال جماعة بواسطة يكون فإنه الجليلة، واملساعي الجسيمة
املسماة الجمعية هي للتجارة جمعية وأقدم إليه، اإلشارة سبقت كما باريس مصالح
انتشار جمعية الدينية املساعي يف وأقدمهن ،١٢٣٢ سنة يف انعقادها كان يارد، ستيل
وتسعون إحدى وحدها الستي ويف ،١٦٩٨ سنة يف انعقادها كان املسيحية، املعارف
بالهونورابل تنعت لجنة عرشة اثنتا منها واملبايعة، التجارة ألصناف كومبانية، أي لجنة

املكرمة. أي

وباريس لندرة يف الرشطة (10)

كل ويف ونهاًرا، ليًال املدينة عس يتناوبون وهم رشطي، آالف سبعة نحو لندرة ويف
يكون وال والوضاءة النظافة من غاية عىل وهم واحد، طرف كل يف منهم رشطيان طريق
صورة عليها قصرية عصا بيده يكون وإنما باريس، رشطة بخالف سالح، الرشطي مع
بعدها يمكن فال للطاعة، إيجابًا عليه ألقاها الرشور ذوي من أحد عصاه فإذا التاج،
فوقع أداره بعد عن شخًصا يتعرف أن أراد فإذا مضلع، فانوس معه ويكون الخالف،
يف الدخان يتعاطى بأن للرشطي يسمح وال بجنبه، كأنه يراه حتى وجهه، عىل النور
الثلج، أو املطر من يلطا أن وال وغريها، مرسيلية لرشطة خالًفا الخدمة، مبارشته حال

الشمس. من أو منهما تقيه ظلة رأسه فوق يرفع أن وال
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الثقاف، ويسمى معروًفا يكون ال حتى العامة، بزي يتزيا من الرشطة هؤالء ومن
القفل محكمة هي هل ليعلم ليًال، والحوانيت الديار أبواب يتعهد أن منهم كل عىل ويجب
املواضع يف الغاز أنوار إىل ينظر وأن عليه، مالكها نبه مقفل غري أحدها رأى فإذا ال؟ أو
من وغريها القذرة املياه رمي من يمنع وأن الوقت، فوات بعد إطفائها عىل وينبه املذكورة
الجموع فض يف جهده يبذل وأن والراكبني، للماشني الطرق يف املرور وييرس الشبابيك،

واألدب. بالحياء يخل ما كل إزالة ويف الطرق، يف الخصام ومنع
بأمر األحوال بعض يف يدخلها وقد سكانها، باستدعاء إال البيوت يدخل أن له وليس
عىل يدله أن أحد منه طلب وإذا مهمة، أشياء عىل التفتيش عند وذلك الديوان، رئيس
واملساوئ الرشور أهل يتعرف أن عليه ويجب إرشاده، يف جهًدا يألو فال دار أو طريق
شيئًا يشرتي أن مثًال أحد أراد وإذا ثالثة، أو اثنان منهم اجتمع إذا سيما وال ويراقبهم،
أن فللرشطي إكرائه، أو بيعه من اليشء مالك فامتنع عاجلة يستكري أو حانوت من
املحال جميع يف الرشطة من أكثر أو واحد حضور ويجب للمحاباة، نفيًا بذلك يلزمه

والخصام. الجلبة من يحدث أن عىس ملا منًعا إليها الناس انتياب يكثر التي
يقف فإنه لندرة يف وأما املحل، داخل يف موضًعا يتبوأ الرشطي فإن باريس يف أما
ذلك يف حدَّه ولكن الناس، كآحاد للتفرج أيًضا دخل وربما املحل، دهليز يف أو خارًجا
الطرق، يف التكفف من الفقراء يمنع أن أيًضا الرشطي عىل ويجب املنتابني، عند معروف
مأواه عن تائًها ولًدا وجد وإذا املطروقة، األماكن ويف األبواب أمام االضطجاع من أو
صحف يف وصفته اسمه وكتب الرشطة، ديوان يف آواه مأوى له يعلم لم فإن إليه، أرشده
عدوان ذي أو لص عن شكوى األهلني أحد بلغه وإذا ينشده، من يأتي حتى األخبار
كان إذا إال برفق، الديوان إىل ساقه املذنب وجد فإذا يثقفهما، حتى واملتعدي اللص تتبع
من إلحضار بها يصوت آلة معه ويكون إلعانته، آخر برشطي يستدعي فحينئذ رشًسا؛

به. استدعى
من الرعية يمنع وأن الصيف، زمن يف سيما وال مقيدة، الكالب يرى أن أيًضا وعليه
كل عىل ويجب تطيق، ال ما وتحميلها الحيوانات أذى ومن خفية، أو ظاهًرا السالح حمل
أجرة َوَحدُّ املشهورة، واملواضع املسلوكة، الطرق أسماء فيه كتاب معه يكون أن منهم
ويف غريها، إىل طريق من املسافة قدر يعرف وأن الغريمني بني ما يفصل حتى العواجل
يلزم وفيما الديوان، هذا يف املستخدمني ملبوس يف الرشطة رئيس ينظر صباًحا يوم كل
ويف ذلك، عىل غرمه تصليحه أو يشء نظافة أهمل قد منهم أحًدا رأى فإذا نظيًفا إبقاؤه
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عرشة ستة من لندرة يف الرشطي ومرتب املالبس، عىل عام تفتيش يكون األربعاء يوم
وهم الوقوف، طول من الصدر بداء يموت وأكثرهم وثالثني، خمسة إىل األسبوع يف شلينًا

والناس. للمدينة طائفة أنفع
الفالحني، من هؤالء ُجلَّ فإن باريس؛ رشطة من خري لندرة رشطة فإن الجملة ويف
سنة ويف نابوليون، برنيطة يلبسون الذين سيما وال والتكرب، الفظاظة من غاية عىل وهم
مصاريفهم وبلغت إنكلرتة، يف أكثرهم ،٢٧١٦ ووالس إنكلرتة يف الرشطة عدد بلغ ١٨٤٨
الرضورة، اقتضتها لدواٍع و٣٢٧٤٤ لهم، وظائف مرتب ١٣١٢٠٢ منها لرية، ١٦٣٩٤٤
لندرة ويف تقدم، ما عىل زاد عددهم لكن ،٤٣٤٠٨١ :٥٦ سنة يف مصاريفهم وبلغت
اململكة، جميع من نخبة الفرسان وهؤالء الفرسان، من وكتيبتان املشاة، من فرق ثالث
ولهم عسكر، رئيس حسبته نفًرا منهم رأيت فإذا واالعتدال، الجمال من غاية عىل فهم
يذهبن السفلة من لندرة نساء وعامة ركبهم، تفوت طويلة وجزم أبيض جلد من رساويل

مجانًا. معهم

لندرة يف واألوبرا واملسارح واملطاعم املقاهي (11)

عندهم املسمى وهو — ملهى و١٨ للقهوة، موضع و٩٠٠ لألكل موضع ٦٠٠ وفيها
أو ومثله الدنيا، يف ملهى أكرب إنه يقال: ماركت، هاي يف الكائن امللهى أعظمها — ثياطًرا
رسم عن ١٧٩٠ سنة يف بناؤه كان «السكاال»، يسمى إيطاليا، يف بميالن ملهى منه أكرب
بثمانية العليا أكنانه بعض وأكري ،١٨١٨ سنة يف التغيري بعض غري ثم النمسا، من رجل
امللوكية الطليانية األوبرة ذلك ومن آالف، بأربعة الحضيض يف مقاعده وبعض لرية، آالف
وتهيئتها واقتىضإلنشائها ،١٨٠٩ سنة يف وفتحت ،١٨٠٨ سنة يف أسس كاردن، كافن يف
الرقص ومحل لرية، ٣٣٣٥٩ :٤٨ سنة يف — الغناء محل مرصوف وبلغ وافرة، مبالغ
يف وإجارته لرية، ٧٠٠٠ اآلالتية عىل ورصف ،١٠٠٤٨ املوسيقى ومحل لريات، ٨١٠٥
بمبلغ أشهر ثمانية عىل الفرنسيس من العبة امرأة فيه واستخدمت لرية، ٦٠٠٠ العام
بُني. ثم اآلن احرتق وقد لرية، ٨٤٥ بلغت ليلة كل يف نفقته أن وحسب لرية، ١٢٥٠٠

فإنه قديم، غري بناءه ولكن ثياطر» الن «دروري املسمى هو بلندرة ملهى وأقدم
أن كما ثياطر»، «فيكطوريا املسمى املحل ها وأخسُّ واحدة، مرة وهدم مرتني أُحرق
القهوة، محال أخس هوس» كايف «وفيكطوريا الغياض، أخس هو بارك» «فيكطوريا
يراها أن والصعلوك للغني يمكن وحينئذ امللكة، بحرضة ترشف هذه اللهو مواضع وأكثر
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الذهاب يف الناس تنافس ما، ملهى إىل ذهبت متى أنه الغالب أن إال وأوالدها، وزوجها
املحل ستارة أرخيت وربما االستطاعة، أهل إال ُؤَها يَتَبَوَّ يعود ال بحيث املقاعد فتغلو إليه،
مرة شاهدت فقد واملتفرجون، الالعبون ألفه مما بمانع حضورها وليس فيه، تقعد الذي
من خسيسة كثرية أصناف عليها بعيص مقبلني الالعبني زمرة وأوالدها زوجها بحرضة

نعال. زوج جملتها
الحوادث تمثل وفيه واألدب التاريخ من نوعان يتجاذبه امللهى يف التمثيل أن واعلم
والقصائد الرائقة األشعار تنشد وفيه بالعيان، مشاهدة كأنها فتصري املاضية، والوقائع
وكل حزنها، الثكىل عن به ى يَُرسَّ ما وهزًال ا جدٍّ األدبية املحاورات من ويقع البليغة،
أعظم فإن وأدباؤهم، علماؤهم تستعمله الذي الفصيح الكالم من فهو فيه يقال ما
هذه من شيئًا ودوَّن إال بارع أديب أو ِمْصَقع خطيب من وما فيه، ألفوا اإلفرنج شعراء

املحاورات.
مديد كان فمن بحال، منهم شخص كل يخصصوا أن فيه الالعبني طريقة ومن
وتذمري، ووعيد حماسة فيها التي األمور يمثل بأن خصصوه أبتع، الصوت جهري القامة
ة ُحُزقَّ كان ومن والتملق، واملالطفة االستشفاع شأنه بما خص رخًصا لطيًفا كان ومن
هؤالء يرسده ما قدر عرفت ولو ذلك، عىل وقس املضحكة، السخرية باألمور ُخصَّ
والنوادر القصص من يحفظ منهم كالٍّ فإن ا، جدٍّ ألعظمته القلب ظهر عن الالعبون
يوارون وقد عبارة، يف يتلعثم أحدهم يكاد وال املتنبي، ديوان من حجًما أكرب يكون ما
عن املتكلم ذَِهَل إذا حتى مكان، يف الحكايات تلك منه تحفظ الذي الكتاب بيده شخًصا
غريه. يف عيٍّ أولو ملعبهم يف الفصحاء هؤالء إن ويقال: نادر، ذلك وقوع ولكن رده، يشء
اختالف قدر عىل ألنه الناظر؛ يحري ما واملناظر واألدوات اآلالت من املواضع هذه ويف
أريد إذا ذلك مثال لتمثيلها، الالزمة األدوات اختالف يكون أن ينبغي والحوادث الوقائع
الدروع يسلمه أن منه طلب حني ظالم بن الحارث وبني َمْوأَل السَّ بني جرى ما تمثيل
وسيوف بدروع وجاءوا بالقلعة شبيًها مكانًا نصبوا القيس، امرؤ عنده أودعها كان التي
املشتغل لبيته املالزم لباس البًسا هذا فيكون َمْوأَل، والسَّ القيس امرئ مثييل وشخصني
املمثل الشخص ويرشع السفر، عىل املزمع املحارب البطل بلباس وذاك نفسه، بأمور
الوطن مفارقة إىل اضطره النفس، يف َهمٌّ له قام بأنه اآلخر يخاطب أن يف القيس المرئ
من املصون وإزالة واملخاطرة النفس بجهد إال تدرك ال املعايل فإن السكن، ومباينة
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يتمثل أبياتًا ذلك خالل يف وينشد الحكمي، الكالم من ذلك أشبه وما والرغائب النفائس
مثًال: املتنبي كقول بها

ال��ن��ح��ل إب��ر م��ن ��ْه��د ال��شَّ دون ب��د وال رخ��ي��ص��ًة ال��م��ع��ال��ي إدراك تُ��ِري��دي��َن

اآلخر: قول أو

ال��ل��ي��ال��ي س��ه��ر ال��ُع��ل��ى رام وم��ن ال��آلل��ي ط��ل��ب م��ن ال��ب��ح��ر ي��غ��وص

من يفرغ أن إىل الشافن املبتئس نظر وينظر رأسه، ويحرك الخطاب أثناء يف ويتأوه
ويسلمها والسالح باألدرع يأتي ثم نأمة، منهم ألحد تسمع ال منصتون والناس اإلنشاد،
عىل لصاحبه دعاء أبياتًا منهما كل وينشد يتوادعا أن وبعد منه، فيأخذها للسَمْوأَل،
ويأتي يُْرَفع، قليل وبعد الحجاب، ويرخي حصنه، َمْوأَل السَّ يدخل املقام، يقتضيه ما
شاكي وأعوان جند ومعه صفته، عىل يدل فاخر بلباس الحارث به املمثل الشخص
عىل تدل بأبيات ويتمثل ومتوعد، له متهدد وهو َمْوأَل السَّ من الدروع ويطلب السالح،

مثًال: الفرزدق كقول أقرانه بني وسطوته بطشه شدة

األخ��ادع ت��س��ت��ق��ي��م ح��ت��ى ض��رب��ن��اه خ��ده ��َر َص��عَّ ال��ج��ب��ار إذا وك��ن��ا

املتنبي: كقول أو

وال��ق��ل��م وال��ِق��رط��اس وال��س��ي��ف وال��رم��ح ل��ي ت��ش��ه��د وال��بَ��يْ��داء وال��ل��ي��ل ال��خ��ي��ل

ورشف نيته وصدق وفائه عىل تدل أبياتًا وينشد باملنع، حصنه من َمْوأَل السَّ فيجيبه
ابن إىل فيعمد الدروع، أخذ من الحارث يقنط أن إىل املحاورة بينهما تدور ثم نفسه،
َمْوأَل السَّ يظهر قليل وبعد السجف، يرخي وهنا منه، بمرأى ويذبحه فيأخذه َمْوأَل السَّ
املشهورة، أبياته وينشد لهم، ويسلمها القيس، امرئ أقارب إىل بها ويذهب الدروع، وبيده
كما املحاورات من يتخلله ملا ساعة من أكثر يف يجري التمثيل وهذا الفصل. يتم وهنا

كالعيان. الخرب وليس ذكرنا

259



أوربا فنون عن امُلخبَّا كشف

وأخذ الحروب نحو من يحزن ما تمثيل األول: نوعني؛ عىل عندهم التمثيل إن ثم
وكالهما «كوميدي»، له: ويقال عكسه وهو والثاني: «تراجيدي»، عندهم: له ويقال الثأر،
ولغة والتجنيس، واملواربات التوريات فيه يكثر الثاني النوع أن غري األدبيات من يعدان
اختلفت وإن املالعب هذه يف اللغات وإن غريها، من ذلك عىل أطوع أظن فيما اإلنكليز
عند الالعبني وأشهر واحدة، جميعها واإلشارات الحركات أن إال بعًضا بعضها وفضل
أطوع الطليانية اللغة فإن والغناء، اإلنشاد إىل بالنظر ذلك ولعل إيطاليا، أهل اإلفرنج

الحركات. من فيها ما لكثرة غريها؛ من الغناء عىل
كانوا ولكنهم عرش، السادس القرن يف وذلك الرتاجيدي، طريقة أحيا من أول وهم
لكن فرنسا، أهل بهم اقتدى ثم اآلن، عندنا العادة هي كما القلب ظهر عن النغم يحفظون
اليونان من الفن هذا يف ألف من وأول جافية، غليظة العقول مثل كانت وقتئذ الحلوق
ونحوها املحزنات تمثيل يف فأما سنة، وثمانني بأربعمائة امليالد قبل وذلك أوروبيدوس،
املضحكات يف فأما لهم، تبع واإلنكليز فرنسا ألهل فاملزية واللباقة، الحركات خفة يف

لغتهم. لسعة وذلك املتبوعون هم فهؤالء
فإن واالنقباض، العبوس من اإلنكليز وجوه يف يظهر ما مع أنه هنا العجب ومن
ينشد من الطليانيني ومن اإلفرنج. سائر ألسنة من والضحك البسط إىل أدعى لسانهم
ويقول لفظة، الحارضين أحد يختار بأن البديهة عىل قصائد بل أبياتًا املواضع هذه يف
ينشد اإلنكليز أحد سمعت وقد توقف، دون فينشده الرَِّوي، هذا عىل أبياتًا أنشد لالعب:
كذا، بلون لباًسا البس بأنه الحارضين أحد مثًال يصف بأن وذلك ُمْرتَِجلَُها، أنه زعم أبياتًا
أن عىل فقط، لها راويًا كان إنما أنه علم التحقيق وعند متكئ، أنه أو عصا، بيده أن أو
عن خاٍل أي مجزوم كله كالمهم ألن هني؛ اإلفرنج من كان جيل أي عند الشعر ارتجال
أن إال كبري، فرق من الكتب كالم وبني خاصتهم عند املتعارف الكالم بني وليس اإلعراب،
تساوى ليلة كل يف الجموع رؤية أَِلَف َمْن أن غري الشاعر، تُْفِحم الجمع مهابة إن يقال:
وضحضاحه. قاموسه عنده يستوي البحر يف العائم كمثل فمثله وكثرهم، قلهم عنده

يتعلم كما إنه ثم األداء، حسن ويف الحفظ، كثرة يف الكربى املزية لهم حال كل وعىل
املرتددون يتعلم كذلك والخطابة والفصاحة واملكارم املحامد من كثري املشاهد هذه من
البعولة وتبديل الوصال إىل املوصلة واألسباب الحيل من كثريًا النساء سيما وال عليها
وخصوًصا أعينهن، نصب املمثلني العاشق وحرارة الزوج فتور من يرين ملا بالعشاق؛
والصفات الحركات هذه من يبدين فإنهن الرجال، عىل الالعبات من والتيه العجب تكلف

بمحاكاتهن. امرأة كل يغري ما
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يكون أن إىل امرأة كل يشوق ما والتجرب الحماسة من يبدون الالعبون وكذلك
ويأمرون السيوف ويتقلدون الديباج يلبسون حني سيما وال نظريه، عاشق أو بعل لها
يتضاربون الرجال يرين أن هو املناظر تلك من النساء يعجب ما وأعظم وينهون،
يف الرجال تلبس وقد ُحَرِمهم، عىل افرتى ممن ثأرهم يأخذوا أن أو ونحوها، بالسيوف
إذا ما به املرأة تبدو ما وأحسن الرجال، مالبس والنساء النساء، مالبس املالعب هذه
بهن. يليق هناك يلبس ما كل فإن الواقع ويف خوذة، رأسها وعىل الكمي، لباس لبست

يف يَتََفتَّى منهم الشيخ أن هو والالعبات الالعبني هؤالء أحوال من يرى ما أعجب ومن
فلو هرًما، ا همٍّ تحسبه بحيث يتشيخ والفتى فتى، إال تحسبه ال حتى وكالمه، وأطواره زيه
وسحنتهم ولهجتهم أصواتهم أيًضا يغريون بل أحًدا، منهم عرفت ما اآلتية املرة يف ظهرا
ويتساكرون ويتعامون ويتناومون ويتمارضون ويتعارجون ويتحادبون وشعورهم،
والعلماء والقضاة امللوك ويحاكون ويتجانون، ويتحامقون ويتضاحكون ويتباكون
أضحكني ما أعظم ومن الناس، من صنف وكل والحمقى، واملتحذلقني والفقهاء واألطباء
هواءها، واستوخم لندرة، إىل قدم باريس، أمراء من أمريًا تمثيلهم التثاؤب محاكاة من

عليه. ثقل قد البالد هواء أن إىل إشارة وتناعس، تثاءب كلمة قال كلما فكان
أو حسدهم فربما وهلة أول يرهم ومن كالحة، وجوه ذووا اإلنكليز جميع وإن
الفاخر، باللباس ومرتدين الحسان، للنساء مغازلني يراهم إذ زمرتهم؛ يف يكون أن تمنى
أن يعلم الرتوي عند أنه إال اللذيذ، الرشاب ورشبوا ، الَقِديَّ الطعام امللعب يف أكلوا وربما
هي، كما متتالية ليال عدة لعبته يعيد أن يلزمه الالعب ألن الحرف؛ أشقى َلِمْن حرفتهم
يلبسوا أن الباردة الليايل يف لزمهم وربما تكرج، تكرر إذا واليشء واملنشد، املغني وكذا
إن أنهم أنفسهم من يعلمون أنهم وخصوًصا ذلك، عكس الصيف ويف الرقيقة، الثياب

عار. َوْهي عارية إال هو إن إستربقهم وأن مستأجرون، إال هم
بعد وختامه السابعة الساعة يف غالبًا يكون اللعب ابتداء بأن العادة جرت قد وحيث
لكان اللعب وأجادوا الوقت قرصوا فلو سخيًفا، ألعابهم من كثري كان عرشة، الحادية
ثالثة الكتاب يجعلوا أن وهو نوفل يسمى لنوع عندهم املؤلفني بعض كالتزام وهذا أوىل،
تربز امرأة مرة غري رأيت وقد والسمني، بالغث ويأتون ويدنقون، فيسفسفون مجلدات،
الضحك، يف ذلك من يغربون والناس شعرها، وتمشط وجهها تغسل ثم رثة، ثياب يف
مشاهدة يمكنهم حتى والرشب األكل لذة من أنفسهم يحرمون كثريين أناًسا وأعرف

مرار. عدة واحدة واقعة تمثيل ينظروا أن من يملون وال املالهي، هذه
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تمثيلهم من أكره وكذلك باملتزوجني، هزء هو إنما تمثيلهم نصف فإن الواقع ويف
يجعلون وكذا ووعيد، حماسة فيها أشعاًرا تنشد الصوت الضعيفة املرأة يجعلون أنهم
محبوبته: وصال يف الحيلة أعيته وقد مثًال املحب فيقول نفسه يحدث أي مشرتًكا، اإلنسان
كذا وهي الوسيلة، هذه إال يل يبق فلم اآلمال، مذاهب عيلَّ ُسدت وقد اآلن أفعل «كيف
مثًال املرأة بروز أستحمق وكذلك أنام، أن قبل الليلة أستحم ال أنا يقول أو وكذا.»
بعض عنها يعزف وإنما بها، تعزف وال للطرب أخرى آلة أو كنارة وبيدها امللعب يف
الصوت أن الناس وتوهم اآللة عىل يدها تمر ذلك مع وهي امللعب، تحت من العازفني

آلتها. من خارج
نقلوا كما املحاورات هذه من شيئًا اليونانيني عن نقلت العرب كانت لو وبودي
يتناشدون كانوا حني العرب شعراء أن عندي يبعد وال فيها، ألفوا أنهم أو الفلسفة، عنهم
بالحركات اقرتانها مع النفوس يف حوًكا يكسبها وجه عىل يجرونها كانوا عكاظ يف األشعار
يف بقي لو مما أكثر رونًقا الشاعر كالم يكتسب التمثيل هذا يف أن شك وال واإلشارات،
اجتماع مثل كان اليونانيني عند املالهي مبدأ أن شك وال إنشاد، مجرد إنشاد أو الكتب
يف تكون نفسها األديان بل والفنون العلوم جميع فإن بها، توسعوا ثم عكاظ يف العرب

ضعيفة. مبدئها
والحركة باإلشارة لعب وهو بنطوميم، له: يقال الذي اللعب األلعاب هذه أنواع ومن
أن والواقع ويرس، يضحك بما إال والنساء الرجال فيه يلعب وال محاورة، دون من
تنتهي وال وتعريف حد تحت تدخل تكاد وال الكالم، من أكثر وفنونًا شجونًا لإلشارات
أو رجالن يربز أن وصفتها امليالد، عيد بعد وقع ما األضاحيك هذه وأحسن مدى، إىل
شبه بأيديهن ونساء الجسم، هيئة يف مذهب لباس عليهم وآخرون سخرية، بلباس أكثر
منه خرج الحائط عىل بالعصا املرأة رضبت فكلما الرقص، بلباس وهن الساحر، عصا
بقفص مرة جيء وقد أخرى، هيئة إىل واستحال انفتح صندوق عىل أو انشق، أو يشء
مليحة عاجلة إىل استحال قد هو فإذا بالعصا امرأة فرضبته ديكني، صورة فيه كبري
بيتًا فاستحال وأثاثه وحيطانه بسقفه كله املكان انقلب وربما فيها، فسارت مزخرفة
عن ويغيب الجو يف يصعد أو ويتحرك يدور فيه ما كل رأيت وربما االستحكام، بديع

النظر.
فتح تمثيلهم إليها ترددي كثرة عىل املواضع هذه يف رأيته ما أحسن ومن
الشمس هيكل يسمى لهم هيكل يف أهلها واجتماع أمرييكا، يف بريو مدينة اإلسبانيوليني
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بهي، شعاع ولها بالشمس، شبيهة املرشق جهة دائرة فجعلوا العدو، عىل بها لالستغاثة
اندفعت ثم القتال، عىل يحضهم كاهنهم وقام سنية، نار شعلة عليه مذبح يديها وبني
يتزلزل املكان كاد حتى عظيًما، جمًعا وكانوا مطربًا، ترتيًال لها يرتلون والنساء الرجال
الحسان من جارية ستني نحو وجاء القمر، ضوء عليه يأتي محالٍّ جعلوا ثم ألصواتهم،
اطلعوا ثم القمر، ضوء يف ظل لهن يرى وكان أكاليل، رءوسهن وعىل الكماة بلباس
فصارت بالسعف، شبيًها جمتها يف يرى كان بما رمت ثم امللعب، وسط من نخل شجرة
والتزاوج والتدابر بالتقابل يرقصن وجعلن برشيطة، جارية كل فأمسكت كالرشائط،

الناظر. يدهش بما األشكال من شكل وبكل واالنفراد
أن وبعد الشفاف، الرقص بلباس جارية وثالثون مائة امللعب يف برز أنه ذلك ومن
البهيجة امللونة باألنوار يتألأل سنيع بهيكل وإذا فتح ثم الحجاب، أُرخي هنيهة رقصن
من بأثواب اآلخر الجانب من وعرش الجانب، هذا من جوار عرش وقف وقد الساطعة،
الناس فصفقت حيز، فوق من جوار ست رءوس وبدت القرنفل، بلون شفافة الخز
من بثياب فوقهن من آخر صف وظهر الست، هؤالء أصعدت ثم واستحسانًا، تعجبًا
فلما الحارضين، تعجب فزاد جارية، عرشة اثنتا وعدتهن تلمع، بحجارة مرصعة قصب
ثالث أصعد ثم متقابلتان، منهن اثنتني كل متكئات الست بالجواري إذا اإلصعاد تكامل
تدبًجا األنوار زادت ثم تلمع، صوالج وبأيديهن مذهب، بلباس الصفني بني ووقفن جواٍر،
الثاني، الصف فوق ووقفن أخر، جوار ثالث أصعدت ثم الناس تعجب وزاد وسنًا،
يف متدليات يدرن فكن أربع، جانب كل من جوار ثمان أُْديل ثم ملاعة، صفائح وبأيديهن
مرصعة قبة شبه عىل واقفة جارية أصعدت ثم بعض، من أعىل وبعضهن املنري، الهواء
وبيدها الهيكل، داخل يف وهي السقف يف تعلق التي الثريا كأنها تتألق جواهر من بقطع
حائط عىل وكان القبة، تألق تتألق ثيابها وكانت الجميع، من أعىل فكانت صولجان،
النساء. من يميزهما الناظر يكن فلم الجواري، هؤالء بصفة أيًضا امرأتني صورة الهيكل
تلك عىل والنساء يلعبون البنطوميم أصحاب وأخذ أقصاه، العجب أخد وحينئذ
السقف من وينزلوهن إصعاًدا، امللعب أسفل من واألشجار النساء يُصعدون وقد الحالة،
والقمر الشمس ويمثلون بنفسها، تتحرك والحيطان الحجب جميع ويجعلون إنزاًال،

واملصنوعات. املخلوقات وسائر واملياه والثلج والضباب والجبال والشجر والبحر
ترتفع األمواج أخذت ثم بالبحر شبيه يشء أو بحر يف سفينة رأيت أخرى ومرة
محفوفة مذهبة قببًا ويطلعون أصًال، فيها فغرقت السفينة عىل علت حتى وتتالطم
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والنساء النزول يف تأخذ ثم نساء، رءوس عن تنشق ثم يحفها، والربق املتألقة باألنوار
ديك، هيئة الرجل ويلبس امللعب، يف النساء وتربز بالكلية، القبب تغيب أن إىل الظهور يف
ذلك وغري تتحرك، بقرة وآخر يميش، طاووًسا يستحيل شيئًا وترى دجاجة، هيئة واملرأة

عنه. الوصف يقرص مما
كبري أحدهما فيلني زينوا بأن الهند، ملوك بعض عرس تمثيل أيًضا أعجبني ومما
ودخلت األكرب، الفيل قبة يف امللك فدخل مزخرفة، قبة منهما كل وعىل صغري، واآلخر
حالة مثَّلوا أخرى ومرة يحىص، ال جمع ووراءهما الفيلني وأمام اآلخر، قبة يف امللكة
مثله، امرأة تزوج غضوبًا رجًال أن وذلك واحد، بيوم الزواج عقد بعد امرأته مع املتزوج
ما البيت أمتعة من يركس غضبه نوبة يف وكان صاحبه، حال يعلم كان منهما وكل
املرأة وكذلك ويؤذيه، به ويعبث خادمه يدعو ثم كرسه، يمكن ما ويكرس ركسه، يمكن
يف ما جميع أتلفا وقد إال ليلة عليهما تأِت فلم بخادمتها، وتفعل وتكرس تركس كانت
تركس. واملوائد والكرايس يمزق، والقماش الجو، يف تتناثر الكتب أوراق نرى فكنا الدار،
فحيث امللعب، يف به فريمي طعام، فيه بطبق غضوب آخر لرجل يؤتى أخرى مرة وكان

فيه. ويدخل امللعب يف كوة من إنسان رأس يطلع الطبق انتهى
أكثر هنا فإنه املراقص، يف املعهود للرقص مخالف املالهي هذه يف الرقص أن واعلم
كذلك وتميش دقائق، عدة أصابعها رءوس مع املرأة ترقص فقد وموازنة، وصنعة خفة
شيئًا يبدين ال بحيث تقريبًا بالدنا يف يف الراقصات تخلع وتتفكك تتخلع وقد القهقرى،
متتابًعا دوًرا يدرن وحني الناس وجوه يف سيقانهن يرفعن ما كثريًا أنه إال بالحياء مخالٍّ
وكذا بالحياء، مخالٍّ هذا يعد فال ذلك ومع الخز، من تشف املسترتة أفخاذهن الرائي يرى
اإلنكليز بالد يف الرقص وتعلُّم حرج، وال وخديها فمها يف املرأة يلثم الرجل فإن التقبيل

.١٥٤١ سنة يف وذلك إيطاليا، بالد من أصله
ألشياء كان اإلنكليز بالد يف التمثيالت هذه مبدأ أن األوقات معجم كتاب من ونقلت
أول وأن إليصابت، امللكة عهد عىل كانت متقنة أجريت تمثيلية وأول دينية، روحية
سنة وذلك العارش، ليو البابا بحرضة رومية يف كانت ومنتظمة منتسقة أجريت تمثيلية

ا.ه. .١٥١٥
من واألشخاص واملدن البالد صور فيها يرى موضًعا وعرشون اثنان لندرة ويف
قبته إىل يصعد كوليسيوم يسمى الذي املحل أعظمها بانورامه، لها ويقال الزجاج، وراء
فإذا اثنني، من أكثر تسع ال الصني، بيوت شكل عىل مزخرفة صغرية قبة يف أو درج يف
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القبة اإلنسان بلغ فإذا صعًدا، فتنبعث الباخرة، كآلة تحتها من بآلة حركت فيها استقرا
واألنوار والطرق الديار من فيها ما بكل باريس أو لندرة صورة رأى املحل ذروة وهي
أن إليه ويخيل محسوس، يشء املرئي أن يظن حتى واملنخفضة، املرتفعة واملواضع
يسري القمر أيًضا ويرى املصور، كمسافة بعيدة املدينة أطراف وبني بينه التي املسافة
يذهله. مما ذلك وغري الرعد، زمزمة ويسمع يتساقط، والثلج وتزمهر، تنقض والنجوم
خواص فيه يرشح موضع وهو العلمية االختبارات دار الشهرية املواضع ومن
يف فيه الناس ينزل كبري جرس فيها اآلالت أعظم ومن والصنائع العلوم وكيفية األشياء،
فيه ألن بعجلة؛ وينزعونها أصابعهم فيه يغمسون الناس رأيت ماء وهناك ماء، حوض

الكهربائية. اإلرجاف خاصية

لندرة يف املشورة مجلس (12)

كان أساسه يف وضع حجر أول املشورة، مجلس كلها الدنيا يف بل لندرة يف بناء وأعظم
أكثر ومساحته سنة، عرشين بناؤه ودام ١٨٤٠ سنة نيسان من والعرشين السابع يف
نفقته وبلغت مرقى، و١٢٦ ديوانًا و١٩ حجرة، ١١٨٠ من أكثر فيه جريان، ثمانية من
فيه كذلك، وارتفاعه ٤٥ وعرضه قدًما ٩٧ فيه األعيان مجلس طول لرية ٣٥٠٠٠٠٠
لولدها والثاني لزوجها، أحدهما وشماله يمينه عن وكرسيان امللكة عليه تجلس عرش
عليه ملون زجاج حيطانه مدار وعىل كوى، دون من لكنه صغرية كنيسة يشبه وهو
وهو ،٦٢ وطوله كذلك، وعرضه قدًما ٤٥ النواب مجلس وارتفاع اإلنكليز، ملوك صور

أشهر. ستة انعقاده مدة فتكون تموز، يف ويغلق شباط، شهر يف يفتتح
عند العادة هي وكذا الصالة، تقام املصالح يف والنظر املذاكرة يف الرشوع وقبل
أو لفتحه امللكة تحرض وحني القتال، قبل سيما وال بال، ذي أمر كل قبل اإلنكليز
منه فتأخذه ركبتيه، عىل جاٍث وهو خطابًا العلية املناصب أرباب أحد لها يقدم إلغالقه
العادة عىل جريًا ودهاليزه أرسابه تفتش بساعتني حضورها وقبل ذكر، بما إيذانًا وتتلوه
دين وكان يوًما مجتمعني كانوا حني املشورة مجلس أهل أن وذلك ،١٦٠٥ سنة من
وأهله املجلس يحرق أن الكاثوليكيني من بعض حاول حديثًا، استتب قد الربوتستانت
عىل وفسدت الحارضين، بعض املكيدة لهذه فانتبه أسسه، تحت خزنه قد كان ببارود

حيلته. الرجل
من الخامس وهو اليوم، لذلك معينة صالة املتأصلة اإلنكليز كنيسة فرضت وقد
الرجل ذلك بها يمثلون كثرية وتماثيل بتصاوير الناس رعاع يخرج وفيه نوفمرب، شهر
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وزأط بضجة املدينة بها يطوفوا أن وبعد لهم، عدوٍّا اإلنكليز يحسبه ممن وغريهما والبابا
ينقسمون املجلس أهل أن واعلم فكس، كي اليوم هذا ويسمون لندن، برج عند يحرقونها
مجلس أعضاء أما النواب، مجلس والثاني األعيان، مجلس له يقال األول قسمني: إىل
وعدتهم دنيوية، أو دينية كانت سواء العالية، الوظائف أصحاب من يكونون فقد األعيان
ال السائدون هؤالء به حكم وما أعيانها، من و٢٨ إرالند، مطارنة من ٢٦ منهم ،٤٦٢
نفسه عن يَْحتَجَّ أن منهم ولكل مخصوصة، أمور يف إال النواب مجلس أصحاب ينقضه
قرره ما إثبات لزم وإذا خطأ، يستصوبها التي األسباب ويبدي الدعوى عليه تقام حني
بيشء النواب مجلس أهل قىض وإذا يحلف، ذلك غري ويف رشيف، عىل قوله: بمجرد يُكتفى
قلما ولكن املجلسني، حكم تبطل أن وللملكة األعيان، مجلس عىل يعرضوه وأن بد فال

ذلك. عىل تتجرأ
ألف يوم كل يف رزقه من الدوكات وألحد السنة، يف لرية ٥٠٠٠ الوزراء من ولكل
،٦٥٨ النواب مجلس أعضاء وعدة يسكنها، ودار لرية ٨٠٠٠ املجلس ولرئيس لرية،
يكون أن من بد وال واملدارس، املدن وأهل إقليًما، ٥٢ وهي إنكلرتة، أقاليم أهل ينتخبهم
أن ذلك يف والحكمة ،٣٠٠ املدينة ولنائب رزقه، من العام يف لرية ٦٠٠ إيراد اإلقليم لنائب
لإلنكليز عرف مشورة مجلس وأول الرعية. مصالح يف للنظر التفرغ عىل قادرين يكونوا
ومجلس األعيان مجلس إىل انقسم ١٣٤٠ سنة ويف ،١٢٦٦ سنة الثالث هنري عهد يف كان
مرصوف منها لرية، ١٦٢٣٢٠ نحو السنة يف تبلغ املجلس ومصاريف تقدم، كما النواب
السنة يف عددها يبلغ املشورة ملجلس تقدم التي الحال وعروض ،٧٥٩٥٤ يبلغ الطبع،

.١٦٨٧٩٣٣ اإلمضاء أو التواقيع وعدد ،١٠١٢٨ نحو

ومكتبته الربيتاني املتحف (13)

الغريبة التحف فيه الذي املوضع وهو الربيتاني، املتحف لندرة يف العظيمة املباني ومن
إىل ١٨٢٣ سنة من بني موزيوم، بريتش له: ويقال املعدنية، والحجارة العادية واألشياء
،١٧٥٣ سنة تويف سلون هانس اسمه األعيان من رجًال أن إنشائه وأصل ،١٨٥١ سنة
فأعجب عليها، للتفرج مخصوص محل يف توضع تحف ملشرتي لرية ألف وأوىصبعرشين
املوضع، ذلك إلنشاء املجلس بأمر ٣٠٠٠٠٠ جمع التاريخ ذلك ويف املشورة، مجلس ذلك
اإلمرباطور كان حني الساك والية يف الجو من سقط إنه يقال: حجر الغرائب من وفيه
فتنة أوائل إىل انسسهم كنيسة يف فحفظ بالفرنسيس، يوقع أن عىل عازًما مكسميليان
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فيه ويوجد إنكليزيٍّا، رطًال ٢٧٠ زنته كلمار، مكتبة إىل ذلك بعد نقل ثم الفرنسيس،
بعد وبعضها ،١٧٩٠ سنة يف سقط بعضها الجو، من سقطت أخرى حجارة أيًضا
أهل وُكَىس تماثيل، وصور مصربة، الحيوانات جميع وفيه وبخمس، سنني بأربع ذلك
واألسماك، والوزغ، والطيور، املصربة، والعصافري وأثاثهم طربهم، وآالت األجنبية، البالد
الحيوانات هذه ومن والبيض، الفيلة، وأسنان والجماجم، والقرون، والعظام، واألصداف،
لرية، ١٠٠٠ ثمنها يف دفع وقد الهند، من جلبت سلحفاة جملتها من نسله انقرض ما
والدنانري الدراهم ألصناف وآخر املعدنية، الجواهر أصناف لجميع آخر موضع وفيه
وهي الكويف، بالخط الرشيد هارون عهد عىل رضبت دنانري جملتها يف رأيت القديمة،

رقيقة. كبرية
بحسب اعتربتها وإذا كتاب، ٦٥٠٠٠٠ من أكثر تبلغ للكتب آخر موضع وفيه
ولكن وويانه، برلني كتب مقدار يساوي القدر وهذا ،٩٠٠٠٠٠ من أكثر تبلغ األجزاء
مسافة تشغل رفوف عىل موضوعة الكتب وهذه ومونيش، باريس يف املوجود القدر دون
املحل عىل بوقفها وتربعوا اإلنكليز، مللوك كانت التي الكتب جملتها ومن ميًال، عرش خمسة
األول ولشارلس األول ولجامس إليصابت للملكة كانت باملخمل مجلدة كتب منها املذكور،
هو املكتبة هذه يف موضع وأعظم ،٨٠٠٠٠ وهي الثالث، لجورج كانت وكتب وغريهم،
متس يف طبعت قديمة توراة فيه لرية، ١٣٠٠٠٠ ثمنه يبلغ الرابع جورج امللك وقفه ما
طبعت نسخة وأول ،١٤٨٠ سنة ميالن يف طبعت الحكيم لقمان وأمثال ،١٤٥٥ سنة
فينيسيا يف فرجيل أشعار ونسخة ،١٤٨٨ سنة فلورانس يف طبعت أومريوس أشعار من

مليون. ربع الكتب من فيهما ما قيمة صوانان وفيها ،١٥٠١ سنة
كل ويف واملراجعة، املطالعة ألجل ناظرها من بإذن الناس يدخلها املكتبة وهذه
منه ينسخ وإنما برمته، منها كتابًا ينسخ أن للمطالع يؤذن وال اإلذن، يتجدد سنة نصف
املطالعني عدد بلغ وقد واحدة، تذكرة يف كتابني يطلب أن وال يستصحبه، أن وال جمًال،
،٢٥٠٠٠٠ فقط منها خزانتني وثمن ،٣٠٠٠٠ الخط كتب وعدد ،٧٠٠٠٠ واحدة سنة يف
صنع من غشاؤه إليصابت امللكة صلوات وكتاب لشارملان، كتب توراة، كتاب جملتها يف

بيدها. عملته اإلبرة
جريًا العربية الكتب عدد املؤلف يذكر لم قلت: الرسيانية، باللغة كتابًا ٣١٧ وفيها
ما والفنون العلوم من بها دون قد يكن وإن بلغتنا، املباالة عدم من بالده أهل عادة عىل
أن يل يتهيأ لم للمطالعة املوضع هذا إىل أذهب كنت وحني قط، رشقية لغة يف يدون لم
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أن ومعلوم الالتينية، بالحروف مكتوب أكثرها ألن بجملتها؛ العربية الكتب أسماء أعرف
الظهور. حق بها يظهر ال العربي االسم

للزمخرشي، والنوابغ قتيبة، البن الكاتب أدب الجليلة: الكتب من فيها رأيت ومما
تمكن ما بعض من هو املتحف وهذا تمام، أبي وديوان للجاحظ، وذمه اليشء ومدح
من والجمعة، واألربعاء اإلثنني وهي األسبوع، يف أيام ثالثة يفتح بلندرة، مجانًا رؤيته
ثماني دون سنه كان من األوالد من يدخله وال ماي، شهر أول إىل سبتمرب من السابع
بلندرة الكتب بعض ضمن وقد للمحل، اعتباًرا بالسالح عسكريان بابه وعند سنني،
نسخة وقومت لرية، وستني ومائتني بألفني بوكاتشو من نسخة وبيعت لرية آالف بثالثة

وكسور. بخمسمائة مكلني توراة من

أخرى متاحف (1-13)

يشتمل وهو ،١٨٣٠ سنة يف بني املتحدة، الخدمة بمتحف يعرف آخر متحف ذلك ومن
الذي الحصان وجثة املشهور، أكرامول يتقلده كان سيف جملتها من نفيسة، تحف عىل
أيًضا وفيه اللحية، ذو مارنغو له: يقال واطرلو، حرب يف األول نابوليون يركبه كان
يعرف وآخر نلسون، فيها انترص التي السفينة وجه من ولوح الواقعة، تلك صورة
نفقته بلغت ،١٨٥١ سنة يف وفتح ،١٨٣٥ سنة يف بني الجيولوجيا خصائص بمتحف
يف الحجر أصناف من يوجد ما وعىل املعدنية الجواهر عىل يشتمل وهو لرية، ٣٠٠٠٠

العلم. بهذا املتعلقة اآلالت وعىل البالد، من وغريها اإلنكليز بالد
حياة بعلم يتعلق مما كثرية أشياء عىل يشتمل املرسلني، بمتحف يعرف وآخر
من املرسلون هؤالء جلبها عديدة أخرى وأشياء الوثنيني آلهة مشاهري وعىل الحيوان،
وبلغت ،١٨٣٥ سنة يف بني الجراحني بمدرسة يعرف وآخر فيها، جالوا التي البالد
أيام يف وذلك أحدهم، من إجازة له يكون وملن املدرسة ألهل يفتح لرية، ٤٠٠٠٠ نفقته
األعضاء ومن املصربة، األجسام من قطعة ٢٣٠٠٠ عىل يشتمل وهو األسبوع، من معلومة
وعرشين اثنتني ابن وهو مات أقدام، ثماني طولها إرالند أهل من جبار جثة وعىل واآلراب،
رجل جثة وفيه وربًعا، أقدام ثماني فكانت قيست مات وملا ،١٧٨٣ سنة وذلك سنة،

إصبًعا. عرشون طولها صقلية، من حزقة
يف يضع خرج إذا صغره من كان الكويس، فيليطوس القصار مشاهري ومن قلت:
بالعلم عرصه يف أيًضا شهريًا وكان الريح، تطريه أن خيفة الرصاص من كرات جيبه
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ونصف أصابع وخمس قدًما طوله كان اإلسكندري، إلبيوس يسمى وآخر الشعر. ونظم
إرالند من آخر جبار جثة وفيه قال: والفلسفة، باملنطق أيًضا شهرة له وكان أصبع،
كان فرنساوي جبار جثة من ذراع وقدر ونصف، أصابع وسبع أقدام ثمانية طولها
اعرتاه، لداء الناس يؤذي وكان الهند من جلب فيل وجثة أصابع، وأربع أقدام سبع طولها
ليصوب قائده صوت عىل أناخ قتله أريد وملا الرصاص، من برشق قتله من بد ال فكان
أَِجنَّة جثث وثَمَّ رصاصة، مائة عليه أطلق أن بعد إال يمت فلم جسمه يف املقاتل بعض
ألم، مقاساة دون من سنة عرشة سبع بنت وهي أمهما ولدتهما توأمان وأختان إسقاط،
أودى الذي الداء النتشار مظهرة نابوليون أحشاء شكل وفيه متحدة، أجسامهما تزل ولم

به.
أربع عىل يشتمل ،١٨١٢ سنة يف بني منه بالقرب صون متحف له يقال وآخر
وكتب وتحف ثمينة، وغري ثمينة وحجارة وتصاوير تماثيل فيها مقصورة، وعرشين
وفيه لرية، ٢٠٠٠ ثمنه إزيس املسمى املرصيني آلهة أحد تمثال تماثيله جملة من فن،
يف الرتكية الجيوش قائد من أخذه األكرب بطرس امللك كان — طبنجة — مرصع َفْرد
وقعت التي الهدنة عند نابوليون إىل ألكسندر امللك أهداه ثم ،١٦٩٦ سنة الخزر بحر
عىل به جاد ثم هيالن، صانت جزيرة إىل نابوليون واستصحبه ،١٨٠٧ سنة نلسيت يف

لندرة. إىل أخريًا وانتقل ضباطه، بعض
نفقته وبلغت ،١٨٢٤ سنة يف بني األمة، روشن له: يقال الذي املوضع ذلك ومن
ألًفا وخمسني بسبع قومت صورة ٣٨ منها صورة، ٣٩٠ عىل يشتمل وهو لرية، ٩٦٠٠٠
محال أيًضا ويوجد أوروبا، بالد يف نظرائه دون وهو لرية ٧٥٠٠ ثمنها لرية، عرشة وست
والتصوير، املعادن ومعرفة والبناء، الجغرافية لجماعات محالٍّ عرش خمسة عدتها أخرى

ذلك. وغري الخطب وإللقاء

«البنك» الجليلة املباني من (14)

لرية، آالف أربعة السنة يف ناظره ومرتب ،١٦٩٤ سنة يف أنشئ البنك الجليلة املباني ومن
املستخدمني وعدد لرية، ٢٠٠٠ رجًال ٢٤ وهم املبارشين من ولكل لرية ٣٠٠٠ وللوكيل
يف مرتبهم فجملة األلفني، إىل لرية الخمسني من وسنويتهم كتابًا، ٨١٤ منهم ،١٠١٦ فيه
١١٠١٥١٠٠ يبلغ للبنك الدولة ودين يالىش إليه يعاد كاغد وكل لرية، ١٩٠٠٠٠ السنة
أشهر ثالثة يف منها يتداول ما وقيمة لرية، ١٤٠٠٠٠٠٠ عىل تزيد كواغده بأن يسمح وال

مليونًا. عرش ثمانية عىل تزيد
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ال فرنسا كواغد أغىل أن وأظن لرية، ألف قيمته تساوي ما الكواغد هذه ومن
وقيمته رطًال، عرش ستة وزنه ما منها ذهب سبائك وفيه فرنك، ألف من أكثر يساوي
خمسني من الفضة سبائك من يزن ميزان جملتها من موازين عدة وفيه لرية، ثمانمائة
الرائج الدينار يزن بحيث جعل وقد لرية، ٣٣ دقيقة كل يف يزن وآخر ثمانني، إىل رطًال
من إعدادها ورسم الكواغد لطبع آلة وفيه آخر، صندوق يف والزائف صندوق، يف ويرميه
التي الدار املحل هذا وبجانب واإلحكام، الضبط من يكون ما بغاية ألف، مائة إىل الواحد
ويف لرية، ١٨٠٠٠٠ نفقتها وبلغت ،١٨٤٤ سنة يف امللكة فتحتها التجار، فيها تجتمع
األدوات من والتجار الصنائع أصحاب عند ما رواميز حيطانها وعىل امللكة تمثال وسطها
فوق فرس عىل راكبًا نحاس من ويلنكطون تمثال فيها مبلطة ساحة وأمامها والتحف،
١٨٥٥ سنة يف الناس تداولها التي البنك كواغد املعجم: صاحب وقال املرمر، من عمود
التي السبائك وقيمة القدر، هذا عىل زادت األحايني بعض ويف لرية، ١٩٦١٦٦٢٧ بلغت
فروع. عدة اململكة يف عنه تفرع ١٨٢٨ سنة ويف ،٢٠٥٢٧٦٦٢ :٥٣ سنة يف بلغت فيه

والتبغ الكمرك (1-14)

عدد بلغ ١٨٤٩ سنة ويف ،١٨١٧ سنة إىل ١٨١٤ سنة من بني الكمرك، ذلك ومن
٢٧١٢١٣ السنة يف يبلغ ما املرتبات من عليهم يرصف شخًصا، ٢٢٢٨ فيه املستخدمني
نفًسا، ١١٤١ التاريخ ذلك يف املستخدمني من فيه كان ليفربول، كمرك ودونه لرية،

.٦٦ وعرضها قدًما، ١٩٠ طولها مقصورة وفيه ا، جدٍّ وافر األول الكمرك وإيراد
بلغ ١٨٤٨ سنة يف التبغ من دخل ما أن األخبار صحف بعض من ونقلت
ثقفوا من وعدد لرية، ٤٣٦٥٢٣٣ املكس من عليه دفع ما ومقدار رطًال، ٢٧٣٠٥١٣٤
نحو منه املجلوب بلغ ١٨٥٠ سنة ويف ،٢١١٥ مكس دون من املذكور الصنف مدخيل
الجديدة إسبانيا يف إقليم اسم عن منقول إنه فيقال: التبغ اسم وأما رطل، ٤٣٥٠٠٠٠٠
اإلسبنيول استعملته ١٧٢٠ سنة ويف ،١٦٩٤ سنة يف كان أمره علم ما وأول بأمرييكا،
أوًال فيها يصنع فكان اإلنكليز، بالد إىل جلب ١٥٦٥ سنة ويف منه، وأكثروا يوكاتان، يف
سنة ويف منع، ثم أزلنطون، يف استعماله شهر ١٥٨٤ سنة ويف الخارج، إىل إرساله ألجل
منع الثاني شارلس عهد ويف شلينات، سبعة نحو رطل كل عىل أداء عليه رضب ١٦١٤

أبيح. ثم وغرسه، تنبيته
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«البوسطة» العام املألك مبنى (2-14)

املستخدمني عدد يبلغ ،٢٩ إىل ١٨٢٥ سنة من بني البوسطة، أي العام املألك ذلك ومن
سنة يف إيراده من الصايف وبلغ ١٢٠٠ لندرة ضواحي يف املستخدمني وعدد ،٢٠٠٠ فيه
،٩٤٨٥٧٣ للجامكيات منها ١٧٢٠٨١٥ املحل مرصوف وبلغ لرية.2 ١١٩٤٣٩٨ :٥٦
الحديد سكك يف — املكاتيب — املآلك وإلرسال ،٤٢٢٩٤٣ وللبناء ،٢٩٣٦٧ وللمرتب
سلمت التي املكاتيب كمية وبلغت ،١٢٢٩٨ ونحوها عجالت يف وإلرسالها ،١٦٧٨٢٣
واملحسوب ١٧ نحو واحد لكل فيكون ،٥٠٤٠٠٠٠٠٠ :٥٧ سنة يف بريتانيا يف ألصحابها
٥٦ سنة ويف ،٧ إرالند ويف سكوتالند ويف رسالة، ٢١ يتسلم إنكلرتة يف واحد كل أن
منها وصدر ،٧١٠٠٠٠٠٠ — بريتانيا يف أي — فيها سلمت التي الجرناالت عدد بلغ
اململكة يف البوسطة مراكز وعدد لرية، ١٢١٨٠٢٧٢ قيمتها ٦٣٨٩٧٠٢ بمبلغ حواالت
يوم كل يف يوضع وحدها لندن ويف فروع، والباقي أصول، ٨٤٥ منها ١٨٦٦ يبلغ كلها

رسالة. ٥٠٠٠٠٠ نحو
مركز عموم حول ميًال ١٢ مسافة يف الرسائل من اآلن يفرق وما بعضهم: قال
اململكة، جهات جميع يف القديم الزمن يف منها يوزع كان ما قدر يكون األصيل البوسطة
املبارشين وعدد لرية، ١٥٠٠٠ األسبوع يف تبلغ لندرة صقع بوسطة يف املستخدمني وأجرة
ومبارشين ونظار رؤساء بني ما وذلك — ٥٧ سنة كلها اململكة يف العظيمة املصلحة لهذه
حراس، و٢٠٥ كتاب، و١٦١٠ مدير، ١١١٠١ منهم ٢٣٧٣١ — وخدمة وحمالني وكتاب

ذلك. وغري الرسائل لتبليغ و١٠٥٨٢
بمقر العلم لعدم مرسلها إىل واحدة ترجع رسالة ٢٠٠ كل من أنه واملحسوب قال:
من كان املايض العام ويف املحل، يف الرسالة أبقيت هذا مثل أمر وقع فإذا إليه، املرسل
سنة يف الروسية يف سلمت التي الرسائل وجملة قال: ،١٠٠٠٧٠٠ نحو الرسائل هذه
وضواحيها منشسرت مدينة يف سلم الذي القدر نحو وهو ١٦٤٠٠٠٠٠ بلغت ١٨٥٥
سنة ويف ،١٢٧٤٨٠٠٠٠ بلغت ١٨٤٧ سنة يف فرنسا يف فرقت التي الرسائل وجملة فقط،
عنوانها، بيان لعدم البوسطة يف بقيت رساالت ٢٨٦٧٩٠٤ عدا ما ٢٥١٩٩٦٧٠٠ :٥٦

نفًسا. ٢٥٨١٥ فرنسا، أي اململكة؛ هذه بوسطة يف املستخدمني وعدد

٣٠٠٠٠٠٠ بلغت واملصاريف لرية، ٦٠٠٠٠٠٠ من أزيد ١٨٨٠ سنة يف إنكلرتة بوسطة نظارة إيراد بلغ 2
لرية.
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املنوال هذا عىل ليس ولكن فرنسا، ملك عرش الحادي لويس الربيد رتب من وأول
إىل بلد من امللك من رسل يد عىل أصحابها إىل تبلغ الكتب كانت وإنما اآلن، نراه الذي
امليزان عدل الذي وهو طويلة، مدة امللوك من غريه عند مجهوًال الرتتيب هذا وبقي آخر،
الطابع هذا اخرتع من وأول — عظمة أي — ماجستي بنعت نعت من وأول والكيل،
وبقي ،١٨٢٢ سنة يف وذلك تريكنرب اسمه السويد أهل من رجل بالرسائل، يلصق الذي
والرتحل التنقل دأبهم وكان املعارف، من خالني عرش الحادي القرن إىل البالد هذه أهل

األجنبية. البالد إىل

لندرة منتديات (3-14)

اإلنكليز أغنياء فيها يجتمع رحيبة ديار وهي الكلوب، لها: ويقال منتدى، ٢٦ لندرة ويف
وأكثر، ألف ومنها ،٣٠٠ فيه يجتمع ما منها والرشب، واألكل واملطالعة واملعاملة للمذاكرة
لرية، ٣٢ إىل لريات ٩ من الدخول وأداء أهلها، من بعض بشهادة إال أحد فيها يدخل وال
خمس من وذلك وأنوارها، وفرشها خدمتها ملصاريف شيئًا أيًضا يدفعون سنة كل ويف
النساء، يدخلها ال املحال وهذه بالبناء، عهد حديثة وكلها لرية، عرشة اثنتي إىل لريات
له. إكراًما زمرتها يف أدخله الغرباء من أحد عن املواضع هذه أهل من أحد ريض وإذا

العظام كنائسها (4-14)

للرهبان ديًرا األصل يف كانت وستمينسرتابي، أقدمها عظام، كنائس عدة وفيها
اإلنكليز ملك تتوج وفيها وجددت، وسعت ثم ،٦١٦ سنة يف أسست الباندكتيني،
الكريس عىل جلست وقد فكطوريا، امللكة إىل باملعرتف امللقب إدورد عهد من وملكاتهم
واألديار الكنائس ككرايس بالجلد ُمغىش قديم عاٍل كريس وهو امللوك، عليه تتوج الذي
وعلمائهم وأعيانهم اإلنكليز ملوك من وكثري مطلًقا، الزخرفة عن خاٍل القديم، الزمن يف
وكنكراف سكوتالند، ملكة وماري الثالث، هنري جملتهم من الكنيسة، هذه يف دفنوا قد
«أو الدوك زوجة هانرتة من رصفت لرية آالف عرشة نفقته فبلغت قرب، له صنع الشاعر
لشكسبري، وآخر لرية، خمسمائة كلف نيوطون إسحاق لرس قرب وفيها مالبولور، دتشس»
يحبونني بريتانيا «أهل هكذا: ترجمته ما كتب تأبينه، يكتب أن الشاعر بوب سئل وملا
ال كانا الرجلني هذين أن يعني بنصون.» أو بربر اسم عن سامًلا صيتي ويحفظون

له. متعارضني كانا كونهما مع والتأبني الرثاء يحسنان
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حجر أول — ذكرها تقدم وقد بولس، مار أي: — بول صان كنيسة ذلك ومن
يف سنة ٣٥ بعد وذلك ،١٧١٠ سنة يف حجر وآخر ،١٦٧٥ سنة يف كان أساسها يف وضع
مكس من جمعت بنس، و٩ شلني و٢ لرية ٧٤٧٩٥٤ نفقتها وبلغت واحد أسقف عهد
جميع بل قلت: اآلن، تراها كما أسود بلباس تردت إنها يقال: ولذلك الفحم، عىل جعل
متواصًال فيه البناء كون مع املشورة مجلس إن حتى الرياش، بهذا مرتدية لندرة مباني
التيني، صليب شكل عىل وشكلها قال: الدهر، من أحقاب عليه مىض قد الناظر يظنه
قدًما، ٢٢٢ صومعتها وطول ،١٠٠ وعرضها قدم، ٥٠٠ الغرب إىل الرشق من وطولها
املحيطة درابزينها قضبان وعدد أقدام، ٤٠٤ الصليب ذروة إىل الحضيض من وارتفاعها

ميل. أرباع ثالثة ودورتها شلني، ونصف لرية ١١٢٠٢ نفقتها بلغت ،٢٥٠٠ بها
بدرابزين محاطة الديار ومعظم بلندرة والغياض والحدائق الرتبيعات جميع قلت:
األسود بالرخام مبلط الكنيسة وداخل بأرسها، مدينة ثمن يوازي ثمنها لعل حديد، من
قدًما ٣١٦ داخل من دورتها عظيمة، قبة ولها زخرفة، دون من عقد وسقفها واألبيض،
أنه القبة هذه شأن ومن درجة، ٦١٦ خطوت الكنيسة داخل من أعالها إىل طلعت وإذا
فمه يضع بأن كالًما اليه وأََرسَّ املقابلة جهته يف آخر ووقف منها، جهة يف رجل وقف إذا

اآلخر. سمعه القبة حائط عىل
تماثيل عندها وأبطالهم، اإلنكليز من واملشاهري امللوك تماثيل الكنيسة داخل ويف
أيًضا وثمَّ هللا، سبيل يف ماتوا أنهم إىل إشارة األكاليل، لهم يقدمون نساء بصورة مالئكة
١٢ األكرب الباب وقدام باب، جهة كل يف أبواب أربعة ولها نهودها، بارزة نساء تماثيل
متقابلتان قبتان ولها أعمدة، ٤ الباقي من ولكل الثانية، الطبقة يف و٨ أسفل، من عموًدا
األوالد، لرتتيل فيها موضًعا يهيئون السنة من معلوم يوم ويف دقاقة، ساعة منها كل يف

يزاح. الثاني اليوم ويف لرية، ٣٠٠ نفقته تبلغ
وهي رومية، كنيسة ودون الدنيا، يف للربوتستانت كنيسة أكرب هي الكنيسة وهذه
رؤية يمكن وال النهار، من معلومة ساعة يف إال تفتح ال أنها يف املالهي بعض تشبه
السنة يف كنرتبوري أساقفة رئيس وإيراد شلينات، خمسة نحو بأداء إال فيها ما جميع
اإليراد من باريس ملطران وليس ،١٥٠٠٠ يورك أساقفة رئيس وإيراد لرية، ٢٥٠٠٠
أسقف وإيراد لرية، ٥٠٠٠٠٠ نحو الكنائس عىل يرصف ما وجملة لندرة، ملطران ما ثلث
باقي وإيراد فقط، ١٠٠٠٠ إال له يكون ال خليفته ولكن لرية، ١٥٠٠٠ السنة يف لندرة
يف لورد أول سنوية فإن الدولة، وزراء بمثابة فهم فصاعًدا، لرية ٤٠٠٠ من األساقفة

لرية. ٤٥٠٠ البحرية نظارة ديوان
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أخذ يف واألمراء الوزراء ماثلوا تعاىل هللا إىل املتبتلني الرعاة هؤالء أن كما إنه ثم
مواجهة فإن الرعية، عن واالنفراد والشأن الرفعة يف ماثلوهم كذلك والوظائف، األرزاق
اضطررت وقد امللكة، زوج ألربت الربنس مواجهة من أصعب اإلنكليز أساقفة رئيس
وكان الكف، نصف قدر رقعة يف منه الجواب فورد ما، أمر يف إليه أكتب أن إىل مرة
بخطاب أكلفه أن من احرتاًزا النفي محله يكن لم ما فيه ونفى الغائب، بضمري خطابه
٢٥٠٠٠ إيراده الذي الكنيسة رئيس ألن أحًدا؛ يجاوب لم إذا عليه لوم أي ولكن آخر،
خزانته تدخل لرية كل من واحد صلدي له ليس من يجاوب أن عليه ليس السنة يف لرية

الرسولية.
رسائل؛ ثالث وكتب الطرف، هذا إىل حرض شاهيات ميخائيل الخوري كان وقد
املشار املطران إىل والثالثة: بلمسطون، اللورد إىل والثانية: ألربت، الربنس إىل إحداها:
يهوديٍّا أن لو وأقسم إيجاب، وال سلب يرد لم األخري ومن األولني، من الجواب فجاءه إليه،
ليت ولكن اإلكرام، غاية وأكرمه به الحتفل وُرواء عاجلة يف عليه وفد أمسرتدام من غنيٍّا
والفخ املحنة يف يقعون فإنهم الغنى يرومون الذين أما قال: من كالم معنى ما شعري
أصل املال حب ألن والهالك، العطب يف الناس تغرق ضارة، سفيهة كثرية شهوات ويف
فأما كثرية، برزايا أنفسهم وطعنوا اإليمان عن فضلوا قوم اشتهاه الذي وهو رش، كل
إلخ، … واملحبة واإليمان والتقوى الرب واقتِف األشياء هذه من فاهرب هللا رجل يا أنت
القناعة، مع التقوى أما بهما؟! فلنقتنع والكسوة، القوت لنا إن حيث من أيًضا: وقال

عظيم. مكسب فإنها
إذ النرصانية؛ مبدأ يف كالكنيسة ليست اآلن الكنيسة إن يقول: هنا معرتض وُرب
وإن الدولة، عز إىل يرجع عزها فإن اآلن فأما سطوة، وال دولة وقتئذ للنصارى يكن لم
ويكون الوزراء، يزور وأن املشورة، مجلس أهل من يكون أن يلزمه اآلن األساقفة رئيس
من هذه والحالة له بد فال كثرية، نفقات ويكلف لألعيان، مآدب يصنع وأن منهم، مزوًرا
إذا قلت: أثاث، ونفيس فضة، وأواني وخدم وعاجلة، رصح ومن عليه، يجري وافر رزق
مع بالحري أو — حاله اقتصاد مع الوالئم إىل وتدعوه الدولة، أرباب تزوره األسقف كان
ذلك، وغري والوالئم للنفقات تكلفه فأما وتعظيمه، كرامته إىل أدعى ذلك كان — تقشفه
أصل هو وهذا أحوالهم، وتفقد الرعية، تعهد من عليه يجب ما أداء عن له شاغل فإنه

األسقف. معنى
تكليف إىل حاجة يبَق فلم وانتظمت، استتبت قد اآلن الكنيسة أمور إن قيل: فإن
أنفسهم عىل إقرار هو إذن قلت: لها، والتعهد فيها النظر األساقفة رئيس أو األسقف
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ومطارنة، أساقفة كنيسة لكل فإن املسائل، هذه ملثل أتعرض ال أني عىل لزومهم، بعدم
عىل شيئًا أرى ولكني مسماه، وجود من بد فال األسقف، اسم ذكر قد إمامهم إن وحيث
العظمة إىل الرشقية الكنائس ينسبون اإلنكليز فإن به، متلبس وهو شيئًا غريه يعري من
أن يخفى وال أحد، لكل ممكنة أنطاكية بطاركة رؤية أن مع والشطط، والرسف والتبذخ

لندرة. من أرشف الدين يف أنطاكية

الهند» «بيت مبنى (5-14)

بني الهند، مملكة تدبري بيدها التي الجماعة بيت أي الهند، بيت العظيمة املباني ومن
مجلس من أمر صدر وحينئذ جمة، تغيريات فيه حصل ١٨٣٣ سنة ويف ،١٧٩٩ سنة يف
البالد، تلك من جلبت وذهب فضة من وأصنام متحف وفيه حالها، عىل بإقرارها املشورة
استتبت الهند جمعية أن الكتب بعض من ونقلت ذلك، وغري ودنانري وسالح وكتب
الجمعية فطردت مًعا، ومحاربة تاجرة صارت ثم ،١٦٠٠ سنة البالد تلك يف للتجارة

البالد. أكثر عىل تغلبت حتى ١٧٥٠ سنة وذلك الفرنساوية،
سفائن، ثالث تجهيز كان الهند يخص فيما اإلنكليز أبدته سعي أول إن آخر: وقال
رجع سنني ثالث سفر وبعد فقط، واحدة إال منها يصل لم ولكن ،١٥٩١ سنة يف وذلك
بما األهلني أخرب رجع أن فلما سفينته، عىل غلبوه املالحني ألن أخرى؛ سفينة يف الربان
يف ذلك انعقاد وتم تجارية، أخرى سفن إلرسال الحرص فجذبهم رأى، وبما له جرى
واستمروا أربهم، ونالوا مراكب، أربعة بها جهزوا لرية ٧٢٠٠٠ فجمعوا ،١٦٠٠ سنة
األوىل، مع التحمت ثم أخرى، جمعية عقدت ١٦٩٨ سنة ويف هكذا، ويتاجرون يتجارون
سنة ويف ،١٧٢٦ سنة يف الهند بيت بني ثم ،١٧٠٢ سنة يف وذلك واحدة، جمعية فصارتا

ا.ه. الهند. جماعة ديوان استقر ١٧٨٤ سنة ويف وكرب، وسع ١٧٩٩

العرص هذا براهمة (15)

النساء إغراء من الذميم أسالفهم مذهب عىل زالوا ما العرص هذا براهمة إن فلتري: قال
دم يستحلون ال الذين الناس هؤالء أن والعجب بعولتهن، موت بعد أنفسهن بإحراق
الوساوس شأن هذا ولكن نسائهم، إحراق هو املناسك أَبَرَّ أن يرون البهيمة أو اإلنسان
هللا، ابن هو برهام إن يقولون: أنهم زعمهم ومن متناقضة، بأفعال تأتي أبًدا واألضاليل
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تحرق أن إىل له أزواجه أحب تطوعت مات فلما كثرية، أزواًجا واتخذ األرض إىل نزل
ولكن السمجة، العادة هذه رست الوقت ذلك ومذ السماء، نعيم يف تلحقه أن رجاء نفسها
وبعضهم خيًال بعضهم صار وقد بعولتهن يعرفن أن للنساء يتأتى كيف شعري ليت
امليت؟! روح فيه دخل الذي الحيوان يميزن أن لهن يمكن وكيف بوًما؟! وبعضهم فيلة
يكون إنما عندهم التناسخ فإن الكهان، هؤالء عىل يعرس ال اإلشكال هذا أن غري
مردوا الذين املالئكة جملة من كانت إنها حيث فمن الخاصة أرواح فأما فقط، للعامة
أنفسهن، أحرقن الالئي النساء أرواح وكذا والتطهر، التنقي يف تسعى أنها من بد فال

والغبطة. الطهارة حال عىل بعولتهن يجدن حتى السماوي، بالنعيم تنعم
ُوَدعاء قوًما كونهم مع سنة، آالف أربعة منذ عندهم عرف قد القبيح املذهب وهذا
رس ألن االحرتاق؛ عىل األرملة يجربوا أن يمكنهم ال ولكن الجرادة، قتل عىل يتجرءون ال
زوجها عند أقدم تكون والتي نفس، طيب عن ذلك إىل املرأة تتقدم أن هو إنما الرشيعة
دخلن امرأة عرشة سبع أن ويُحكى األخرية، إىل بعدها التي وكذا االحرتاق؛ تأبى أن لها
عىل املسلمني استيالء بعد من ثم الرجاة، من وكان واحد، رجل موت بعد مرة النار
هذا أن إال لهم، اإلفرنج بمخالطة أيًضا قلَّت ثم العادة، هذه استعمال قلَّ بالدهم بعض
مسرت قال فقد وبنديكري، مدارس حكام من واحًدا فات أن َقلَّ املحزن السيئ املنظر
زوجة من بمرأى نفسها أحرقت سنة عرشة تسع عىل سنها يزد لم أرملة إن هلول:
عليها، الباكني لدموع تلن ولم أوالد، ثالثة ولها الحسن، يف بديعة وكانت رسل، األمريال
أوالدها، عىل شفقة نوته عما لتعدلن املذكورة الست عليها فأقسمت طلبتهم، تقبل ولم
الحطب تنضيد يف رشعت ثم يرتكهم، ال خلقهم الذي هللا إن قالت: أن إال منها كان فما

متجلدة. صابرة وهي احرتقت، حتى فيها دخلت النار احتدمت فلما بيديها،
ترضمها كادت فلما النار، إىل سائرة حسناء فتاة أخرى مرة اإلنكليز أحد ورأى
فكان وتزوجها، منزله إىل بها سار ثم أصحابه، بعض ذلك عىل وساعده قًرسا اجتذبها
أنفسهم يحرقون ال الرجال بال ما أقول ولكني املحارم، انتهاك بمنزلة الهنود عند ذلك
أفكان الهيوب؟ الضعيف الجنس هذا عىل القرعة هذه وقعت ولَِم بأزواجهم؟! ليلحقوا
برهام أن ذكرت بل برهام، ابنة تزوج الرجال بعض أن تذكر لم الرواية ألن ذلك
ذلك كان إنما ولكن أنفسهم، يحرقون كانوا الرباهمة قدماء إن نعم هندية؟! امرأة تزوج
لم كاالنوس ولعل الناس، منهم ليعجب بالحري بل وطوله، الهرم مضض من ليتخلصوا
بأن حكم الرباهمة رشع أن ولو إليه، ناظًرا كان اإلسكندر أن لوال النار من يدنو يكن
ا.ه. اآلن. قبل من العادة هذه لبطلت العجائز من واحدة ومعها إال نفسها تحرق ال املرأة
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أفصح أنها صانسكريت ويسمونها الرباهمة بلغة معرفة لهم الذين زعم قلت:
تكون أن إذن يبعد فال اليونان، للغة أم وأنها التعبري، يف أساليب وأوسعها اللغات
أهل فإن العامة، عىل سادوا حتى للرباهمة الطريق مهدت التي هي اللغة هذه محاسن
يتجرءون ال ُوَدعاء قوم إنهم فلتري: قول فأما والبالغة، الفصاحة عبيد أبًدا الرشقية البالد
لهم يتعصب ما كثريًا وهو يناقضه، األخرية األيام هذه يف وقع فما الجرادة، قتل عىل

أكثر. وقيل ٣٥٠٠٠٠٠٠ فقيل: الهند بالد يف املسلمني عدد فأما أيًضا، الصني وألهل

الهند عىل النزاع (16)

فاسكو الصالح الرجاء طريق عىل الهند إىل السفر كشف من أول األبجدية: يف قال
اإلنكليز، دولة ضبطته هوالند دولة عليه استولت أن وبعد ،١٤٩٧ سنة يف وذلك داكاما،
تاريخ يف وذكر ،١٨١٤ سنة يف وذلك ملكها، يف يبقى أنه عىل الرأي قرَّ ثم رد، ثم
الهند، بالد عىل البورتغال الفرنج ظهرت التسعمائة بعد العرشين حدود يف أنه مرص
أرض يف وغاصوا النيل، بمنبع القمر جبال وراء من الظلمات بحر من إليها استطرقوا
مرص ملك بلغ فلما وجدة، اليمن وبنادر العرب جزيرة إىل وفسادهم أذاهم فوصل الهند،
من عظيًما عسكًرا معه وأرسل الكردي، حسني األمري مع غرابًا خمسني إليهم جهز ذلك
بعساكره توجه ثم قال، أن إىل بتحصينها، وأمره إقطاًعا، جدة له وجعل واملغاربة، الرتك
سمعوا حني البنادر من الفرنج فهربت وتسعمائة، وعرشين إحدى حدود يف الهند إىل

ا.ه. بوصوله.

الهند عن إحصاءات (1-16)

ميًال ١٤٦٦٥٧٦ تبلغ الهند بالد مساحة أن املشورة مجلس من حديثه خالصة من وعلم
،١٢٢٤ والبورتغال ولفرنسا ،٦٢٧٩١٠ ولألهلني ،٨٣٧٤١٢ منها اإلنكليز، لدولة مربًعا3
وتحت ،١٣١٩٩٠٩٠١ منهم اإلنكليز دولة حكومة تحت ١٨٠٨٨٤٢٩٧ سكانها وعدد

.٥١٧١٤٩ والبورتغال فرنسا ولدولتي ،٤٨٣٧٦٢٤٧ األهلني حكومة

بلغ سكانها وعدد ميًال، ٨٩٩٣٤١ إنكلرتة لدولة التابعة الهند مساحة بلغت ١٨٧٦ سنة يف 3

نفس. ١٩٢٠٠٠٠٠٠
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وعدد ،٥٢٤٩ يبلغ فيها اإلنكليز ضباط عدد أن أخرى خالصة من أيًضا وعلم
الرشطة جملتهم ومن األهلني عساكر وعدد ،٤٣١٤٩ اإلفرنج من وغريهم اإلنكليز عساكر
األهلني بني رشوط عليها جرى التي القائمة العساكر عدد إليهم أضفت وإذا ،٢٨٨٥٩٦
عرش لخمسة اإلنكليز من واحد عسكري فكل الجملة ويف ،٣٩٧٩١٨ العدد يبلغ والدولة
الهند من اإلنكليز، دولة طاعة يف دخل من عدد أن األخبار صحف من ونقلت الهنود، من
منهم ،٥٠٠٠٠ اإلنكليز من فيها ما وجميع النفوس من ١٦٣٠٠٠٠٠٠ بلغ يليها وما
،٢٠٠٠٠٠ عىل تنيف الهند دولة يف املستخدمة والعساكر العسكرية، الخدمة يف ٣٠٠٠
منهم ٣٠٠٠٠٠ بلغوا ١٨٢٧ سنة ففي الروسية، دولة من الغرية بسبب اآلن زادوا وقد
أيًضا، منهم املشاة من و٢٣٤٤١٢ الهنود، فرسان من و٢٦٠٩٤ مدافعية، ١٥٧٨٢
دولة إيراد وأن ،٣٠٢٧٩٧ ذلك فجملة ،٢١٩٣٤ امللكي العساكر وعدد مهندًسا، و٤٥٧٥
هناك إىل إنكلرتة من يبعث عسكري وكل لرية،4 ١٥٠٠٠٠٠٠ نحو السنة يف يبلغ الهند
إنكلرتة، يف تصنع العسكر وجهاز الحرب أدوات جميع وأن ريال، خمسمائة الدولة يكلف
أهل من ولكل روبية، ٢٥٠٠٠٠ السنة يف له الهند حاكم وأن البالد، تلك إىل وترسل
ومثلها ،٢٥٠٠٠ الديوان كتاب من ولكل ،٢٥٠٠٠ وللقايض ،١٠٠٠٠٠ املشورة ديوان

ا.ه. امللح. لناظر
والبالد الناس من املبالغ هذه عىل يحكمون الذين الدار هذه أهل أن العجب ومن
الدواوين لسائر يفعل كما الباب أمام واحًدا عسكريٍّا يعينوا بأن يبالون ليس والعساكر
يحرسونها العسكر من جوًقا عندها ترى لكنت باريس يف الدار هذه كانت ولو املريية،
ومصاريف ،١٦٠٠٠٠٠٠ يبلغ الهند من الدولة إيراد أن العالم أخبار ويف ونهاًرا، ليًال
اآلن متسلطة اإلنكليز دولة وأن ،٢٥٠٠٠٠ نحو وقدرهم ،١٠٠٠٠٠٠٠ تبلغ العسكر
بحرية، و١٠٠٠ رأس، أو قب و٥٠٠ باألرض، متصلة جزيرة ١٠٠ وعىل واحد، بر عىل
إىل اضطرت وإذا — باألرض متصلة غري جزيرة أي — بضيع و١٠٠٠٠ نهر، و٢٠٠٠
دول وأن بحري، و١٠٠٠٠٠ حربية، سفينة و١٠٠٠ عسكري، ٥٠٠٠٠٠ جهزت الحرب
العز هذا عىل تحصل لم وإسبانيا وقرطاجنة والعرب والفرس والرومانيني األثوريني
أو تيمور أو نابوليون أو املقدوني إسكندر أو أطيلة من ليس وأنه والسعة، والبسطة

والسطوة. الفخر من إليه بلغت ما بلغ من هوالكو

.٦٣١٦٣٣٥٦ بلغ واملرصوف لرية ٦٥١٩٩٥٩٢ الهند إيراد بلغ ١٨٧٩ سنة يف 4
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وسكوتالند وإرالند اإلنكليز ببالد املختصة البواخر بلغت ١٨٥٠ سنة يف قلت:
١٢٢٧ كلها البالد تلك مرايس يف منها دون ما جملة بلغ ١٨٥٢ سنة ويف سفينة، ١١٨١

سفينة.5

ومخرتعات مخرتعون (17)

ورسسرت، مركيز كان النار بواسطة املاء إلصعاد أداة استنباط يف فكر من أول إن ثم
بواسطة بلد إىل بلد من األخبار تبليغ إيجاد إليه ينسب الذي وهو ،١٦٦٣ سنة يف وذلك
املوصلة باألسباب يتعلقوا ألن عرصه أهل يهم لم هذا فكره أن الظاهر ولكن خارجية،

إليه.
زمن يف وذلك البخار، آلة مخرتع هو ورسسرت مركيز أن يف شك ال آخر: وقال
استنباطات فيه وذكر االخرتاع، عرص سماه كتابًا ألَّف ١٦٦٣ سنة ويف األول، شارلس
ذكر وكذلك بذلك، يبالوا لم عرصه أهل أن إال والغموض، االختصار سبيل عىل عديدة
نحو مأل بأن وذلك مدفع، يف كانت أجراها تجربة وأول مخرتعاته، من بعًضا بالتدقيق
فانفلق ساعة، وعرشين أربًعا النار من أدناه ثم وفمه خرقه سد ثم ماء، أرباعه ثالثة
أنه عنه وروي اإلنسان، يدركه مما أعظم هي البخار قوة أن عىل ذلك فدله شديد، بدفع
يرفع بخار فيه الذي واإلناء قدًما، أربعني ارتفاع الجدول من ينبعث املاء جعلت قد قال:

القرن. ذلك آخر يف إال لذلك ينتبهوا لم الناس أن إال بارًدا، ماء ملئت إناء أربعني
هما الرجالن فهذان ،١٦٩٣ سنة يف املاء لرفع آلة صفري القبطان اخرتع ثم
املسمى فالسفتهم أحد إىل ذلك استنباط الفرنسيس نسبت وقد الطريقة، لهذه املخرتعان
طويلة، مدة بعد إال عندهم تُْجَر لم عمليته أن والحق ،١٦٩٥ سنة وذلك «بابان»، دكطر
كومن، نيو مسرت قام ثم كورنوال، معادن يف كان املذكور القبطان عملية أُجريت ما وأول
فأنشأ شانك القبطان قام ذلك وبعد وبلطون، ووط بلور هودن فتزجرالد كني ومسرت
بابان اخرتع ١٦٨١ سنة ويف ونجح، كانيني األمري حرب مدة يف كندة إىل لتسافر سفينة
سنة ويف ،١٦٩٨ سنة وذلك املاء، إلصعاد أداة فصنع صفري قام ثم القبيل، هذا من آلة
شيئًا زاد منهم وكل كثريون، غريهم قام ثم مزوجة، آلة السكوتالندي واط اخرتع ١٧٨١

باخرة. ٥٠٢٧ بواخرها عدد وبلغ ،٢٠٥٣٨ بأرسها إنكلرتة يف الرشاعية السفن عدد بلغ ١٨٧٩ سنة يف 5
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من بأوقيتني ماء طاستي من البخار إصعاد يمكن إنه الرندر: الفاضل وقال آلة، أتقن أو
أن هذه والحالة فيمكن البخار، من كالونًا ٢١٦ فتصري تكثر تبخريها حال ويف الفحم،

واحد. قدم ارتفاع طنالتة وثالثون سبعة معها آلة بقوة ترفع
تجربة وأول قطعة، ٥٤١٦ تبلغ النار آلة يف تركب التي القطع جملة إن ويقال:
يف كانت إنكلرتة يف أنشئت باخرة وأول ،١٨٠١ سنة يف كانت التامس نهر عىل عملت
سنة يف كانت الهند بالد إىل سافرت باخرة وأول ،١٨٢٠ سنة إرالند ويف ،١٨١٥ سنة

.١٨٣٣ سنة إنكلرتة يف الحربية البواخر إنشاء وكان ،١٨٢٥
منذ وذلك فينيقية، أهل هم البحر ركوب أي اإلبحار؛ فن عرف من أول أن واعلم
سنة وذلك إفريقية إىل سفرهم كان منهم عرف طويل سفر وأول امليالد، قبل ١٥٠٠
خصائص من كأنه صار أن إىل اإلسكندرية يف عرف ثم املذكور، التاريخ قبل ٦٠٤
إىل ومنهم وإسبانيا، البورتغال أهل إىل وجينوى فينيسيا أهل من عرب ثم الرومانيني
الطوف، عىل إال الضيقة بحارهم يف اإلبحار يعرفون اليونانيون يكن ولم وهوالند، إنكلرتة
السفائن يف البحر ركوب عرفوا أن إىل بعض إىل بعضها يشد خشبات عن عبارة وهو
قبل ١٤٨٥ سنة وذلك راماسيس، أخيه من هاربًا عليهم قدم حني املرصي داناوس من
اليونانيون، يستعمله كان ما دون هو اآلن، النوتيون يستعمله الذي الطوف وهذا امليالد،

البحر. هيجان عند وإدارته تدبريه، يمكن بحيث مجعوًال كان ذاك فإن
عهد يف كان معني ديوان تحت مرتبة ملكية حربية مراكب لإلنكليز عرف ما وأول
وعرشين، ثمانيًا إليصابت امللكة زمان يف البوارج عدة وكانت ،١٥١٢ سنة الثامن هنري
٦٢١ لها كان ١٨٣٠ سنة ويف سفينة، تسعمائة الكربى لربيتانيا كان ١٨١٤ سنة ويف
١٨٥٠ سنة ويف ،١٨٣ والصغرية الكبرية سفائنها مجموع كان ١٨٤١ سنة ويف سفينة،
هذا زاد ١٨٥٤ سنة ويف باخرة، ١٦١ جملتها من ٥٠٠ امللكية اإلنكليز مراكب بلغت
١٨٥٥ سنة ويف أخرى، مصالح يف تستعمل كانت أخرى سفائن عدا ما ٥٢٦ فبلغ القدر
غاية إىل الفرنسيس فتنة يف السفائن من غنمت أو أتلفت ما وعدد ،٦٠٢ مجموعها بلغ
إسبانيا سفن ومن ،٨٩ هوالند سفن ومن الفرنسيس سفن من ٣٤١ كان ١٨٠٢ سنة
مع حربها يف غنمته أو أتلفته ما وعدد سفينة، ٥٤١ فجملتها ،٢٥ أخرى دول ومن ،٨٦
إلسبانيا و١٢٧ لفرنسا ٣٤٢ منها سفينة، ٥٦٩ كان ١٨١٤ سنة غاية إىل فرنسا دولة
سفائن، ١١١٠ كله ذلك فمجموع لألمرييكانيني،، و١٩ للروسية، و١٧ لهوالند، و٦٤
كثري باد ولكن ،١٧٨١ سنة يف شأنها أعىل بلغت إنها يقال: أن فيمكن فرنسا بوارج فأما
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ويف بواخر، ٤٠٧ منها ٦٩٧ مجموعها بلغ ١٨٥٤ سنة ويف اإلنكليز، مع حربها يف منها
١٨٠٥ بلغ ١٨٥٧ سنة إىل ١٨٤٣ سنة من أنشئت التي البواخر عدد أن اإلحصائيات
سفن ومن ،٨٨٩ األجنبية البالد ومصالح البالد خدمة يف منها كان ٥٧ سنة ويف سفن،

سفينة. ١٨٤٢٩ الريح
وال سنني، بعرش املدافع استعمال قبل وذلك ،١٣٣٦ سنة فكان البارود إحداث فأما
شوارتز، مخائيل اسمه بروسية من راهب مخرتعات من أنه يظن وإنما محدثه، يعرف
أن إال كثرية، بأحقاب امليالد تاريخ قبل من الصني أهل عند معروًفا كان أنه والحق
الُقِني، وحفر التالل ودك الطرق كتمهيد وذلك للتدمري، ال للصالح كان له استعمالهم
عنهم ينقل لم أنه إال له، مجعول أنه يحقق ما سالحهم أدوات من ظهر قد يكن وإن

حرب. يف قط استعملوه أنهم
بني وقعت التي الحرب يف كان علمناه فيما الحروب يف استعمل ما وأول قال:

.١٣٤٦ سنة يف وذلك والفرنسيس، اإلنكليز
االجتهاد أداه ورنر، اسمه العسكر ضباط من ضابط قريب عن اإلنكليز يف نبغ وقد
أرباع ثالثة مسافة من كانت سفينة أي إتالف عىل به يقدر شيئًا اخرتع أن إىل والتبحر
الدولة طرف من مأمورين بحرضة ذلك جرب وقد إياها، البارود مماسة دون من ميل
خمسة مسافة من املركب يتلف أنه زعم بل ال تجربته، وصحت بريطون، مدينة عند
مراكب أحرق أنه من أرشميدس عن وغالن لوقيان ذكره ما إذن يبعد فال قلت: أميال،
واثنتي بمائتني امليالد تاريخ قبل وذلك الزجاج، بواسطة سرياقوسة حصار يف الرومانيني
الطلب يف أشط لكنه للدولة، الرس هذا يبيع أن املذكور الضابط أراد وقد قال: سنة، عرشة

منه. تشرته فلم
يفعل شيئًا وأحدث الفن، هذا يف برلني من الكيماوي شنبني أيًضا نبغ وقد قال:
والكربيت، النطرون من متساوية أجزاء يف القطن يغمس أن وهو أكثر، بل البارود، فعل
الرس هذا باع إنه وقيل: منه، عاقبة أسلم وهو والدفع الثقل يف كالبارود فيأتي ينشف ثم
يف القطن استعمال أبتا وإنكلرتة فرنسا دولتي أن إال لرية، ألف بأربعني اإلنكليز بالد يف
بها تشتد مرات منه ملئت إذا البندقية فإن سخونته، لكثرة وذلك البارود، بدل البنادق
نوع أيًضا استعمل إنه ويقال: تطلق، أن قبل من بنفسها تنطلق إنها بحيث السخونة

البارود. مسد يسد النبات من
أن بعٌض وزعم الطبنجة، أي الفرد؛ اإلنكليز فرسان استعملت ١٥٤٤ سنة ويف
سنة يف وذلك كريس حرب يف عرفت أنها آخر وزعم ،١٣٣٨ سنة يف كان املدافع استعمال
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استعملت إنها وقيل: ،١٣٤٧ سنة كايل حصار يف استعملوها اإلنكليز إن وقيل: ،١٣٤٦
ا.ه. .١٣٨٣ سنة يف املذكور املوضع يف

عىل انترص وريشته، درعه لسواد باألسود املعروف والس برنس إن فلتري: وقال
ذلك عىل أعانته التي األسباب أقوى من وكان سم نهر عند فرنسا ملك فلوي فيليب
تلك قبل استعمالها يشهر لم املدافع فإن عسكره، مع كانت مدافع بعض استعمال
إليه املشار فيليب قلت: ا.ه. لها. املخرتع كان من يعلم ولم سنة، ١٢ بنحو إال الواقعة
الهند بالد يف صنع نحاس مدفع ُعلم فيما الدنيا يف مدفع وأكرب ،١٣٢٨ سنة يف امللك ويل
ووسع قدم ونصف قدًما عرشة ثماني طوله مدفع جرمانيا يف برج ويف ،١٦٣٥ سنة
من ويُعلم رطًال، ٩٤ البارود من وملؤه رطًال، ١٨٠ كتلته ووزن ونصف، قدم قطريه
يارد، ٤٠٠ مسافة تذهب الصغري املدفع وكلة ،١٥٢٩ سنة يف صنع أنه عليه رسم نقش
الكبري املدفع ومن ميل، نصف عن عبارة وهو ،٦٠٠ إىل ٥٠٠ من إليه تذهب ما وأبعد

ميلني. إىل ونصف ميل من

البلد» ضابط «بيت مبنى (18)

منشن له ويقال الستي، يف البلد ضابط بيت — العظيمة املباني من أي — ذلك ومن
سنة ١٠٠ من أثاثه وبعض لرية، ٧١٠٠٠ مصاريفه وبلغت ،١٧٣٩ سنة يف بني هوس،
كل يف املحلة هذه تدبري بها املنوط الجماعة تنتخبه الضابط وهذا ستني، من وبعضه
ملنع حواجز الطرق يف يجعل انتخابه ويوم الثاني، ترشين من التاسع يف وذلك سنة،
أحد يبقى فال بعًضا بعضهم الناس فيضغط بالزحام، املدينة وتغص الحوافل، مرور
الديوان من الضابط فيخرج للتلزز، بالحري أو للتفرج، ويخرج إال البطالة أهل من
أفراس، ستة تجرها فاخرة مذهبة عاجلة يف ويجلس عظيم موكب يف كلدهال املسمى
معه ويجلس لرية، ١٠٠ سنة كل يف زينتها عىل ويرصف لرية، ١٠٦٥ األصل يف ثمنها
رشطة اليوم ذلك يف وتقف سلطته، وشعار سيفه متقلد وهو أحمر بقباء املحاكم رئيس
وآخرون مختلفة، أعالًما يحملون وهم شتى صفوف وتميش الطرق، ملحافظة الديوان
عىل بالدروع متكممون وآخرون األبواق، يف ينفخون وآخرون الطرب، بآالت يرضبون
األرض، تنبت وما مزينة عجلة عىل الحرث آالت أمامه وتوضع األقدمني املجاهدين منوال
واملناصب السنية املراتب أصحاب معه ويسري أفراس، ستة تجرها قلوع ذات وسفينة
ووزراء الدول سفراء تالقيه معلوم محل إىل وصولهم وعند املعزول، البلد وضابط العلية
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رجع إذا حتى الشأن، ذوي من وغريهم الشورى مجلس وأركان املحاكم ورؤساء الدولة
وصغرية، كبرية صحفة ٢٦٣٧ عىل تشتمل فاخرة وليمة إىل النبالء أولئك دعا مقره إىل
ضابط أنه إىل إشارة الصغري، السمك من نوع فيها صحفة أمامه يوضع أن من بد وال

الهنود. عند كنكا نهر من أعز اإلنكليز عند هو الذي التامس نهر
تعليقات تسمى أوراق يف مكتوبًا وجدته ما إيراد هنا يحسن الوليمة ذكر وعىل
امللكة عهد يف فاخرة مأدبة صنع إنكلرتة أعمال من نوريش ضابط أن من ومسائل
فبلغت وكربائه، الصقع ذلك أعيان من جماعة إليها ودعا ،١٥٦١ سنة إليصابت
الضأن وفخذ شلني، ثلث فيها الوزة ثمن كان بنًسا، و١١ شلينًا و١٣ لريتني مصاريفها
من برميل وثمن شلني، ثلث رغيًفا ١٦ وثمن بيضة، و١٢ الدجاجة ثمن وكذا ربعه،
عىل وقس بنس، ٧ ولوز وفواكه شلني، سدس السكر من أرطال ٤ وثمن شلينان، الجعة
الذهب من صحاف عىل تشتمل ا جدٍّ فاخرة تكون الستي أهل يصنعها التي والوالئم ذلك.

الفضة. من وأكواب
القدر، هذا من أكثر واليته مدة يف يرصف ولكنه لرية، ٨٠٠٠ الضابط وسنوية
والديار واألسواق الفحم عىل رضائب من يستوردونها لرية، ١٥٦٠٠٠ الجماعة تلك وإيراد

وديار. عقار لهم الذين األهلون ينتخبهم الجماعة وهذه والسمارسة،
نازع وقد معارض، غري املدينة أمور يتوىل أن واليته مدة الضابط خصائص ومن
سابًقا ذكرنا كما اإلنكليز أن غري إبطالها، وحاول السلطة، هذه يف الرابع جورج امللك
يف امللك موت اتفق وإذا كان، كما الحال بقي ثم فمن القديمة، العادات تغيري يحبون ال
باب يغلق أن أيًضا وله أربابه، قبل ويوقع الخاص الشورى ديوان يف يجلس أن فله أيامه
املدينة، إىل تذهب حني امللكة وجه يف املدينة خط أول وهو بار بتمبل املعروف املوضع
ذلك وتفصيل العادة، عىل جريًا إدخالها بقصد بل الدخول، عن ردها بقصد ليس ولكن
بني فينفخ مغلًقا، فيجده الباب ذلك إىل يصل املدينة، إىل التوجه أراد إذا امللك صاحب أن
هنيهة، وكالم محاورة الضابط وبني بينه ويقع آخر، الباب ويقرع البوق، يف رجل يديه
منه فيأخذه املدينة، سيف له ويقدم امللك، صاحب من الضابط ويدنو الباب، ينفتح ثم

ِبِرَكابه. سائًرا الضابط ومعه يدخل ثم إليه، يعيده ثم امللك،
إليصابت امللكة تمثال وعنده ،١٦٧٠ سنة يف بني الستي، خط مبتدأ الباب وهذا
غري اليوم، ذلك يف إال يغلق ال وهو الثاني، وكرلوس األول وكرلوس األول جامس وامللك
ماربولس كنيسة إىل يذهب كأن وذلك نادًرا، إال يقع ال املدينة إىل امُلْلِك صاحب توجه أن
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التجار مجتمع كدار عموميٍّا بناء ليفتح أو بالعدو َظَفٍر أو َفتٍْح عىل هلل الشكر ليهدي
عبارة وهو — ستي له: يقال الذي الخط هذا تدبري أن والحاصل ذلك، ونحو البنك أو
إىل باالستقالل مفوض — واملحرتفات والحوانيت األبنية من لندرة يف أنشئ ما أول عن
العام، يف لرية ١٢٠١٨٢ تبلغ الخط هذا محكمة ومصاريف املديرين، وأولئك الضابط
ومصاريف ،٩٢٢٣ نيوكات اسمه فيه محل ومصاريف ،١٠١١٨ رشطته ومصاريف

6.٣١١٧ النهر ومصاريف ،٤٩٥٥ املديونني حبس ومصاريف ،٧٦٠٢ فيه الحبس
كان املايض العام ويف جرجس، مار وصليب ماربولس سيف هو املدينة وشعار
ومن العسكر، من نفًرا كان السنة هذه يف َب نُصِّ الذي الضابط إن وقيل: يهوديٍّا، الضابط
وسيأتي هللا، شاء ما إىل يبقون وَخَدَمتُه سنة، كل يف يُْعَزُل الضابط هذا أن هنا الغريب

الستي. عىل الكالم بقية

«كلدهال» مبنى (19)

شكسبري بخط توقيع فيه الستي، أحكام ديوان وهو ذكره، تقدم وقد كلدهال ذلك ومن
عظيمة دار منه وبالقرب لرية، وأربعني وسبع بمائة املديرون اشرتاه اإلنكليز، شعراء من
إليصابت امللكة بها رشبت التي الكأس فيها والفضة، الذهب من يصاغ ما لختم أيًضا

تتويجها. عند

ومحتوياته لندن برج (20)

بريتانيا، يف برج أعظم وهو لندن، برج أي لندن، تََوْرأُْف له: يقال الذي الربج ذلك ومن
من للمجرمني وسجن ونحوها، هدنة عقد عند امللك لصاحب ومقر للمدينة، حصن وهو
امتُِحن فيه ،١٠٧٨ سنة يف بني أنه يظن وإنما إنشاؤه؟ كان متى يُعلم ال الدولة أرباب
ملكة مريم وامللكة ذكره، تقدم ما عىل املشورة مجلس إحراق عىل عمل الذي فوكس كاي
وامللكة عرش، الثاني لويس وأبو أورليان دوك وكرلوس فرنسا ملك ويوحنا إسكوتالند
هنري امللك زوجة هاورد كاثرين وامللكة ،١٥٣٦ سنة عنقها رضب بوليان حنة أو أنة

أضعاًفا. اآلن زادت املصاريف هذه جميع 6
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األساقفة ورئيس كرانمر، األساقفة ورئيس مور ورستوماس رشفورد واألمرية الثامن،
الخامس وإدورد الخامس هنري فيه وقتل ذلك، وغري آخرون أساقفة وسبعة لود،

وغريهما.
وعىل القديم، الزمن يف تستعمل كانت التي السالح وعىل الدروع عىل يشتمل وهو
مالطة، من أخذه قد هو وكان األول، نابوليون من أخذ مدفع جملتها من ثمينة، مدافع
وفيه شربًا، ٢٣ كل طول اإلسالمية البالد من أخذا عظيمان ومدفعان الصنعة، بديع وهو
يقال وتاج وغريهم، إليصابت وامللكة الرابع، وإدورد الرابع، وهنري األول، جامس دروع
بعده، من امللوك جميع توارثته ثم الثاني، كرلوس لتتويج صنع إدورد، صنت تاج له

املذبح. عند امللك صاحب رأس عىل األساقفة رئيس يضعه الذي التاج وهو
به يحيط أحمر، مخمل من طربوش نحو وهو للملكة، صنع جديد تاج أيًضا وفيه
مجلوة، غري ياقوتة التاج ويف أرباع، وثالثة رطل زنته باألملاس، مرصع فضة من إطار
لرية، ١١١٩٠٠ كله التاج وقيمة باألسود، امللقب إدورد امللك تاج يف كانت إنها يقال:
باألملاس مرصع امللكة لزوج وآخر بالجواهر، مرصع غري ذهب من والس األمري تاج وفيه

الجواهر. من وغريهما والدر
وطوله حمامة، فيه ألن الحمامة؛ صولجان أو العدل صولجان يسمى صولجان وفيه
صليب عليه للملكة وآخر وغريه، باألملاس مرصع ذهب من وهو أصابع، وسبع أقدام ثالثة
بالياقوت مرصعة تفاحة عليه امللك صولجان يسمى وآخر باألملاس، مرصع الصنعة بديع
بالجواهر مرصع ذهب من صليب وفيه أصابع، وتسع قدمان طوله واألملاس، والزمرد
وسبع أقدام أربع طوله مطرق، ذهب من إدورد صانت قضيب يسمى وآخر املتنوعة،

املسيح. صليب من قطعة الدائرة يف إن ويقال: وصليب، دائرة أعاله يف أصابع،
ذهب من — ركاب جمع — وُرُكب واملدنية الكنائسية العدل سيوف أيًضا وفيه
ذهب من وملعقة نرس، شكل يف املبارك للماء ووعاء امللكة، أو امللك تتويج يوم تستعمل
امللك صاحب ولد معمودية يوم يستعمل مذهب فضة من وطست التتويج، يوم للمناولة
:٤٩ سنة يف بلغت السالح من فيه ما وقيمة رشحه، يطول مما التحف من ذلك وغري
التي الحمراء الياقوتة بأن الدليل أخربني املوضع هذا رأيت ملا قلت: لرية، ٦٤٠٠٢٣
كله التاج وثمن لرية، ٥٠٠٠٠ تساوي الصغرية البيضة نحو وهي امللكة تاج مقدم يف
يودع امللكة تاج بأن العادة جرت وقد أعلم. وهللا مليونان، األخرى التيجان وثمن مليون،
سائر مع مرة رسق وقد إليه، يرد ثم منه يؤخذ إليه الحاجة وعند الحصن، هذا يف
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امللكي األمريي الربج هذا أن ذكرت ما جميع من وأعجب .١٦٧٨ سنة يف وذلك الجواهر،
شلني. أداء بعد إال رؤيته تمكن ال التاجي

امللك صاحب قصور (21)

الشتاء يف اآلن امللكة تسكنه الذي وهو أعظمها امللك لصاحب قصور أربعة لندرة ويف
وطول لرية، آالف ثمانية نحو تساوي لها عاجلة إسطبله يف باكنهام املسمى القرص
مع لرية ٥٠٠٠٠ وتصليحه لرتميمه لزم قد بعضهم: فيه قال قدًما، ٣٤٥ القرص حديقة
لرية، ألف ثمانون فيها َف ُرصِ رخام من قنطرة فيه وبني امللوك، لسكنى يصلح ال أنه
لزم ما عدا ما لرية القرص٧٦٣٢٢٦ عىل رصف وقبًال هي، حيث إبقاؤها يمكن ال أنه مع
هذا من خري فاخر جديد قرص املبلغ بهذا ينشأ أن يمكن وكان واألثاث، الفرش من له

ملفقة. مواضع عن عبارة إال هو إن الذي القرص
وهللا عظيم مبلغ رصف اآلن لزم القنطرة عىل املذكور املبلغ ذلك رصف أن وبعد
عىل وهو ونرص، يف الصيف يف تسكنه الذي قرصها عىل أيًضا ورصف أين؟ إىل يعلم
مرة وثاني إليه، املاء إلجراء وذلك لرية، ١٠٠٠٠ لندرة من ساعات أربع نحو مسافة
سنة من أنه املرصوف دفاتر من تبني وقد النار، من لوقايته لرية ٦٥٠٠ عليه رصف
إىل أضفتها فإذا لرية ١٤٩٨٥١٦ القرص هذا عىل املرصوف بلغ ١٨٣١ سنة إىل ١٨٢٥
والشجر الغياض عىل يرصف ما عدا ما ١٥١٥٠٠٠ ذلك جملة بلغت اآلن الالزم املبلغ
فهذان قال: ،٣٠٠٠ التحف ومرصوف ،٢١٦٠٠٠ األثاث مرصوف وبلغ به، امللحقة
يف يرصف إنه ويقال جميًعا، أوروبا ألهل وهزء سخرة هما قرصين، عىل رصفا مليونان

لرية. ١٧٠٧٨٠ املريية واملباني القصور ترميم عىل السنة
مقرٍّا صار ثم للربص، مارستان أصله جامس صان قرص ويسمى الثاني: والقرص
تحته وما اآلُجرِّ من مبنى وهو امللكية، األوامر اآلن تصدر ومنه الثامن، هنري للملك

الباقي. ونحوه طائل
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وغريهم اإلنكليز ملوك (22)

والسيٍّا رجًال كاثرين امللكة زوجته أحبت الخامس هنري مات ملا أنه الهند بالد تاريخ ويف
اإلنكليز ملوك أبو فهو ا رسٍّ فتزوجته تودور، أوين اسمه امللك يحرسون الذين العسكر من
ثم رشموند، أرل أدمند أوًال: له قيل أوالده وأول ،١٤٣٧ سنة يف وفاتها وكانت بعده، من
أليكساندرينا اسمها امللك كريس عىل اآلن الجالسة امللكة وهذه السابع، هنري باسم عرف
وَولِيَت ،١٨١٩ سنة أيار شهر من والعرشين الرابع يف ولدت كنت، دوك بنت فكطوريا
،٣٨ سنة منه والعرشين الثامن يف وتوجت ،١٨٣٧ سنة حزيران من العرشين يف امللك

.١٨٤٠ سنة شباط من العارش يف صكس من ألربت الربنس عمها ابن وتزوجت
ألهل وكان أربع، سوى باالستحقاق امللك نلن ملكات قبلها يقم لم إنه ويقال:
يسمونها كانوا ملكة عليهم يتوىل كان حني إنه حتى زائدة، النساء لتمليك كراهة هنكاريا
٢٠١٧ سنة يف وذلك أثور، ملكة سمرياميس الدنيا يف الوالية لها عرف ملكة وأول ملًكا،

العالم. يف مدينة أعظم صارت حتى وكربتها بابل حسنت التي وهي امليالد، قبل
بعض أن عنها يحكى عظيم، األحد ليوم واحرتام حميدة أخالق فكطوريا وللملكة
فعرض األحد، ليلة عندنا وهو متأخًرا السبت ليلة يف ونرص يف قرصها إىل ذهب الوزراء
تصفحها، الليلة أكلفك ال ولكن قال: مطالعتها، عىل تتوقف مهمة أوراًقا معه أن لها
وهو غد صباح يف كيف له: فقالت غد، صباح يف ولكن الوقت، فات وقد طويلة فإنها
ولكن مداركتها، يجب أجل قالت: الحكم، مصالح من فإنها نعم؛ فقال: األحد؟ يوم
الوزير وذهب الكنيسة إىل ذهبت الغد كان فلما الكنيسة، من الخروج بعد سأتصفحها
ا، جدٍّ أعجبتني لقد قال: الخطبة، أعجبتك كيف له: قالت الصالة، انقضت فلما أيًضا،
عىل الخطبة يحرر أن يف القسيس إىل البارحة أوعزت أني اآلن عنك أكتم لست فقالت:
قال: شئت، ساعة أي يف غًدا تعال ولكن سمعت ما سمعت وقد األحد، يوم محافظة
الساعة هذه يف تعال ذكرت كما مهمة أوراق هي حيث من قالت: التاسعة، الساعة يف

ا.ه. كذلك. وكان مستعدة، تجدني
املالبس يف اإلرساف عدم ذلك ومن ا، جدٍّ باكرة هنا البالد أيام باعتبار الساعة وهذه
يف اإلنكليز بالد يف منع املالبس وإرساف خوادمها، كرائم عن به تتميز ال فإنها واألبهة،
عرف من وأشهر ،١٥٧٤ سنة يف إليصابت عهد يف ثم ،١٤٦٥ سنة الرابع إدورد عهد
وسيفه الفضة، من دروع له وكان لرية، ٦٦٠٠ تساوي كسوته كانت وايل، ولطر رس فيه
ُحلَّة يلبس جامس امللك صفي باكنهام دوك وكان والدر، والياقوت باألملاس مرصع
القرص. خواتني فتلتقطها ينفضها شاء إذا بحيث وثيق، غري ترصيًعا باألملاس مرصعة
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خصصللملوك وما املمالك إيراد (23)

للملوك خصص وما املمالك، إيراد فيها نذكر مفصلة الكالم من جملة بإيراد هنا بأس وال
كله ذلك من كيسها يدخل ال ولكن لرية، ٣٨٠٠٠٠ السنة يف امللكة إيراد إن فنقول: منها،
مرصوف زيادة لها لزم وإذا ومالهيه، الديوان أبهة يف يرصف والباقي لرية، ٦٠٠٠٠ غري

وهكذا. القابل العام إيراد إىل القرض سبيل عىل الخزنة من أخذ املذكور القدر عىل
لرية، ٣٧١٨٠٠ واحدة سنة يف التجار وحساب والخدام الحشم وظائف وبلغت
،٨٨٣٠٧٤٧٧ واملصاريف املايض٧١٣٤٨٠٦٦، العام يف واإلتاوة والرضائب املكس وبلغ
وخرجت ،٥٢٥٦٣٣٤٠ ومرصوفها ،٥٢٩٣٣٦٩٢ الدولة إيراد كان ١٨٤٨ سنة ويف
آذار ١٣ من وذلك — الحرب عامي يف رصف ما مبلغ يف املشورة مجلس من خالصة
جميع من اإليراد بلغ ١٨٥٤ سنة يف أنه مضمونها — ٥٦ سنة آذار غاية إىل ٥٤ سنة
سنة يف أنه آخر كتاب من ونقلت ،٧٠٢٣٦٠٠٠ املرصوف وبلغ ،٦٤٠٩١٠٠٠ موارده
،١٤٦٠٢٨٤٧ واملسكرات التبغ ومن ،٢٣٥١٥٣٧٤ الكمرك ديوان من اإليراد بلغ ١٨٤٢
متفرقة أشياء ومن ،١٢١٤٤٣٠ األرض إتاوة ومن ،١٤٩٥٥٤٠ البوسطة أي املألك ومن

.٥٢٢٤٨٦٣٣ نحو ذلك فجملة ،١١٤٢٠٤٠٢
واملكس الرضائب وسائر ،٢٣٢٠٠٠٠٠ األرض عىل فرنسا إتاوة وكانت
وإتاوة لرية ٣٦٦٧٠٠٠ الرضائب وسائر ،٣٩٩٠٠٠٠ الروسية وإتاوة ،١٧٥٠٠٠٠٠
التي املتفرقات تلك ضمن ومن ،٧٧٠٠٠٠٠ الرضائب وسائر ،٨٧٩٥٠٠٠ أوبيسرتيا
،٢٨٥٠٨٧٣ وقدره الرتكات عىل أخذ ما ١٨٥٦ سنة يف إنكلرتة دولة خزنة إىل وردت
عىل أخذ ١٨٥٢ سنة ويف ،١٢٢٥٢٣٤ والصكوك العقود وعىل ،٣٤٠٨٩٨ الخيل وعىل
نحو عىل أخذ ١٨٥١ سنة ويف ،٥٩٠٢٤٣٣ الشاي من رطل مليون وسبعني أحد نحو

.٥٤٧١٦٤١ منه رطل مليون وخمسني أربعة
ويف ،٤٠٠٠٠٠٠ نحو لهم عمل ال مرتزقني أشخاص عىل سنة كل يف ويرصف
باإليراد واملراد ،١٦٠٠٠٠٠٠ تبلغ وحده اإليراد رضيبة أن الرسمية اإلحصائيات بعض
أيام يف املكس ديوان إيراد وكان وأرزاقهم، وسعيهم كسبهم من للناس يدخل ما هنا
إيراد جميع وكان لرية، ٣٩٠٠٠٠ الثاني شارلس أيام ويف لرية، ٢٠٠٠٠ إليصابت امللكة
اإلنكليز دولة إيراد وكان ،٨٠٠٠٠٠ األول شارلس وإيراد لرية، ٦٠٠٠٠٠ إليصابت امللكة
امللكة زمان ويف ،٦٤٩٧٦ الرابع هنري زمان ويف لرية، ٤٠٠٠٠٠ الفاتح وليم زمان يف
،٨٩٥٨١٩ األول شارلس زمان ويف ،٦٠٠٠٠٠ األول جامس زمان ويف ،٤٥٠٠٠٠ ماري
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وكانت فلتري: قال 7،٦٢٨٧١٣٠٠ :١٨٥٢ سنة ويف ،٥٢٨١٠٨٠٠ بلغ ١٨٥٠ سنة ويف
دولة إيراد أن تقدم مما رأيت فقد ،١١٢٩٥٠٠٠٠٠ تساوي داود بن سليمان أمالك
إيراد فإن العظام، الدول من ثالث أو دولتني إيراد نحو عىل يأتي ومصاريفها إنكلرتة
،١٥٥٠٠٠٠٠ أوسرتيا دولة وإيراد ،٤٠٠٠٠٠٠٠ عىل يزيد ال أن شأنه كان فرنسا دولة
أن إال تقريبًا، ٨٠٠٠٠٠٠ نحو العلية الدولة وإيراد ،١٧٠٠٠٠٠٠ عىل يزيد ومرصوفها

لرية. ٧٨٠٠٠٠٠٠٠ وجملته الدين، فائدة يف يذهب إنكلرتة دولة إيراد من كثريًا

الدول مديونية (24)

نفع فإن ضعيفة؛ أنها ذلك من تتوهم فال مديونة إنكلرتة دولة إن قيل إذا أنه هنا واعلم
واحدة؛ مرة دينهم استيفاء يريدون ال الدائنني ُجلَّ إن حتى رعيتها، إىل يَئُول الدين هذا
أن ومعلوم قائمة، الدولة دامت ما لهم مأمون وهو سنة، كل يف فائدته يأخذون ألنهم
الدول جميع أن يخفى وال سعادتهم، من وسعادتها رعيتها، غنى من يكون الدولة غنى
ودين ،٤٥٠٠٠٠٠ سنة كل يف وفائدته ،١٢٠٠٠٠٠٠٠ يبلغ أوسرتيا دولة فدين مديونة،
ذُكر عما اآلن زاد لعله فرنسا دولة ودين لرية، ٢٠٠٠٠٠٠٠ نحو يبلغ العلية الدولة

ضعفني.
فكان االقتصاد من غاية عىل األخرية الحرب هذه قبل كانت فقد أمرييكا دولة فأما
فصار امُلِشط اإلرساف يف تمادت الحرب يف تهورت ملا ثم لرية ١٠٠٠٠٠٠٠ نحو دينها
وهذا ريال.8 ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينها وبلغ ريال ١٠٠٠٠٠٠ يوم كل يف مرصوفها
الدائنني فإن والفتن، املعامع عن يكبحهم للرعية، لجام قبيل من هو الدول عىل الدين

:١٨٨٠ سنة يف فرنسا دولة إيراد فبلغ عظيًما، تغريًا أوروبا دول أحوال تغريت ١٨٨٠ سنة منذ 7

من تسبب الوافر اإليراد وهذا لرية، ١٢٢٠٢٤٩٩٣ بلغت ومصاريفها إنكليزية، لريات ١٢٧١٣٩٢٠٤
الحرب هذه فإن أملانيا، مع األخرية حربها بعد فرنسا دولة تحتملها التي الديون بسبب الرضائب كثرة
واملصاريف لرية، ٧٠٣٥٧٠٧٩ املذكورة السنة يف بلغ فإنه إنكلرتة إيراد وأما لرية، ٣٧١٥١٥٢٨٠ كلفتها
٤١١٨٢٣٩١ بلغت واملصاريف لرية، ٣٨٢٧٦٨٩٤ بلغ فإنه أوسرتيا إيراد وأما لرية، ٧٣١٩٧٨٤٤ بلغت

املصاريف. وكذلك ١٦٠٠٠٠٠٠ بلغ العلية الدولة وإيراد لرية،
تبلغ السنوية فائدتها فرنًكا ١٩٨٦٢٠٣٥٩٨٣ فرنسا دين ١٨٨٠ سنة غاية إىل الدول ديون بيان هذا 8

٧٧٤٠٤٤٢٣٥ إنكلرتة دولة ودين — إنكليزية لرية عن عبارة فرنًكا ٢٥ كل — فرنًكا ٧٤٨٤٠٤٩٥٢
فائدتها إنكليزية لرية ٢٩٨٧٣١٠٦١ أوسرتيا ودين لرية، ٢٧٤٨٨١٨٥ السنوية فائدتها إنكليزية لرية
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أن مخافة الدول، بانقالب يرضون ال وأغنياؤها البالد أهل وجوه بالرضورة هم الذين
منه. فيُحرموا الرعاع إىل الحكم يَئُول

اإلنكليز عند امُلْلك (25)

إىل عيلة من ينقله أن املشورة وملجلس وراثة، اإلنكليز ملك أن الكتب بعض يف ونقلت
امللك صار ١٦٨٨ سنة يف وذلك امللك عن نفسه الثاني جامس خلع أن بعد وأنه أخرى،
نُقل َخَلف األول لشارلس يكن لم وملا الربوتستانت، دين عىل الذين امللوك يف محصوًرا
هي اآلن املستولية العيلة وهذه أيًضا، الربوتستانت من وهم األول جامس نَْسل إىل امُلْلك

هنوفر. ملك بنت صوفيا نسل من
سياسته األول: أمور؛ ثالثة محافظة عىل يحلف أن تتويجه يوم امللك عىل والواجب
الدولة مذهب إقراره والثالث: بالرحمة، الحكم إجراء والثاني: واألحكام، القوانني بحسب
ارتقى ما بحسب غريه عن بها ينفرد ومزايا خصائص وللملك الربوتستانت، دين وهو
من يبعث وأن والصلح، بالحرب يأذن أن عىل قدرة له أن منها والرشف، الشأن من إليه
من يخص وأن الجنايات، ذوي عن يعفو وأن بسفرائها، ويرىض الدول، إىل سفراء قبله
وبحًرا برٍّا العسكرية الوظائف ويويل الحكام ينصب وأن السنية، واأللقاب بالرشف شاء
عليها، ليوقع والقضايا الدعاوى من املجلس أهل له يقدم ما يرفض وأن أهًال، يراه ملن
لألساقفة، واملراتب الدرجات يويل الذي وهو الدولة، رجال عليها التي الكنيسة رأس وهو
عنه يصدر ما بكل املطالبون فهم الوزراء، يد عىل إال األمور هذه تنفيذ يمكنه ال أنه إال
يغرم ال أنه منها أخرى خصائص أيًضا وله يخطئ، ال امللك إن يقال: ولهذا األوامر، من
من لكل ولكن دعوى، عليه تقام وال غريه، دين عىل يقدم دينه وأن األمة، ألحد ُفِقَد شيئًا

األمالك. من به يدعي ما وزيره يد عىل له يعرض أن يف حق الرعية
يُْحَرتََم وأن ملكة، لها: يقال أن لزوجته فيحق بها، امتازت مزايا أيًضا امللك ولعيلة
وأن باسمها، تشاء ما وتبيع تشرتي أن عىل استطاعة ولها زوجها، وفاة بعد ولو مقامها
يوم من حق الِبْكر امللك والبن شاءت، دولة ديوان أي إىل الدعاوى من عليها يرد ما تحيل

٣٥٠٠٠٠٠٠٠ الروسية ودين إنكليزية لرية ٣٩٠٣٠٤٥٣ إيطاليا ودين لرية، ١٠٠٠٠٠٠٠ نحو السنوية
الدول. بقية ذلك عىل وقس لرية ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ نحو العلية الدولة ودين إنكليزية، لرية
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وجميع شسرت، وارل وال كورن دوك يدعى أن منصبه ومن والس، أمري يُْدعى أن والدته
امللكية. حرضته أو امللكي جنابه مثًال: فيقال امللكي، بالنعت ينعتون امللك أوالد

والهيدبارك لندرة حدائق (26)

— لهو غيضة أي — هيدبارك لها: يقال التي الغيضة أعظمها غياض ست لندرة ويف
بلغ قنطرة، بأسفلها فدانًا ٣٨٧ عن عبارة األرض، من مساحتها عظيمة فسيحة وهي
غيضة يف أوًال وكانت ،٨٠٠٠ فيها أنفق أخرى قنطرة وبأعالها لرية، ١٧٠٦٩ مرصوفها
كرباءها ترى الغيضة هذه ويف ،١١٠٠٠ نقلها مصاريف وبلغت فنقلت جامس، صان
تموز، إىل نيسان شهر من وخصوًصا والحشم، وامللبوس املركوب أحسن يف وعظماءها
ذا فسيًحا سهًال لنفسك صور الفرنسيس: بعض فيها قال هناك، يسكنون النبالء وأكثر
دوفنشري إقليم يف كأنك رسبًا رسبًا والشاء الثريان فيه تمرح وَمْرج وحقول وِبَرٍك أشجار
أن ومع امللكة، بقرص املتصل وهو بارك جامس صان ثم هيدبارك، صفة فتلك األنيق،
الخدمة مجمع فهو والشان، الفضل ذوي منتاب يكون أن وصفته وضعه من املظنون
بارك، وفكطوريا بارك، وباتريس بارك، وريجنت بارك، كرين ثم واألوالد، والحرافيش

املالهي. أخس هو ثياطر فكطوريا أن كما أخسها، وهو
النباتات كبُستان النباتات لتنبيت إحداهما حديقتان: فثم الغياض هذه عدا وما
والثانية منهم، له يؤذن من عىل أو أصحابها، عىل مقصور دخولها أن غري باريس، يف
متنزهات أيًضا لندرة ضواحي ويف شلني، دخولها عىل واألداء وامليتة، الحية للحيوانات
كورت، وهمبطون وكرافزان وهمستد وكري كريتشموند وذلك الصيف، يف الناس ينتابها
يعز وهو هيدبارك، غيضة من نقل الذي القرص وهو سدنام، يف بالس كريستل وأحسنها

النظري. عن

الخصوصية لندرة أحوال (27)

بعض قالها بمقالة لذلك ممهًدا الخصوصية لندرة أحوال عىل أتكلم أن اآلن حان وقد
جعل إنما فيها ما كل فإن لندرة أما قال: بها، يتعلق ما جميع أرشح ثم الفرنسيس
والشوارع، األسواق يف هو إنما عيشها طيب فإن باريس وأما الديار، داخل به للتمتع
األعيان وبرتفة الدكاكني، من فيها ما وبكثرة حاالتها، باْحِتتَان الناظر تحري األوىل وإن
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وبما فيها، املشاهد واختالف شئونها بتفنن تسحر الثانية وإن وإرسافهم، والعظماء
إىل حال من املتنقلني — الجنكنه — النََّور عيش يحكي الذي العيش من أهلها به يتنعم
وارد، لكل ِعذابًا منهًال تحكي وباريس العسل، خلية تحكي لندرة فإن الجملة ويف حال،
تفاوت ال التي الحالة هذه من إال باريس أهل به وصفهم الذي اإلنكليز جمود أحسب وما

ا.ه. فيها.
فيلزم باريس، يف كما فاخرة قهوة ومحال أنيقة مطاعم لندرة يف ليس آخر: وقال
مظلمة مواضع عن عبارة وهي األكل، بيوت يف أو يسكنه الذي املنزل يف يأكل أن الغريب
أحرض الناس وجوه إليه يرتدد مما أحدها دخلت وإذا مطابخها، يف وال فرشها يف تأنق ال
فيها أن فتحسب ضة، ُمَفضَّ بأغطية مغطاة صحاف خمس الغداء وقت يف الخادم لك
الخلر ثم البطاطة، ويليه الشواء، لك ظهر إحداها عن كشفت فإذا اللَُّهى، منك يفتح شيئًا
التفنن شئت وإذا األباريز، آنية مع مذابة زبدة الخامسة ويف خسة، ثم حدتهما، عىل
أن لزم الخمر ترشب أن أردت لو ألنك فالجعة؛ الرشاب أما مسلوًقا، سمًكا لك أحرضوا

ا.ه. غريها. يف أمري دخل العام يف دخلك يكون
يف الفرق من لندرة وبني بينها ما بعض إىل باريس وصف يف أرشت قد قلت:
العيش طيب أن من الفرنساوي قال ما عىل بناء ذلك أستويف واآلن واملعيشة، السكنى
يف االستطاعة أهل إن فأقول: ذلك، بخالف باريس ويف األبواب، داخل هو إنما لندرة يف
لديار خالًفا لصغرها وذلك بها، ويستقلون بيوتًا يستأجرون وغريهم، كالتجار لندرة
الغرباء أما الخروج، عىل أهله مع بيته يف التنعم يؤثر العيلة صاحب كان فلهذا باريس،
طعامهم ينالوا أن فيمكنهم حجرتان، أو حجرة ألحدهم فيكون الديار يف ينزلون الذين
بطبخه الخادمة ويأمروا أكله، يريدون ما هم يشرتوا بأن وذلك منزلهم، يف ومساء صبًحا
هو بل املطاعم، يف يأكلون أنهم من أوىل وذلك خدمتها، مقابلة يف زهيًدا شيئًا ويعطوها
إال ينزلون ال هذه يف الغرباء فإن باريس، لندرة تفضل الخطة هذه ويف وأرخص، أنظف
األكل فإن املطاعم، أحد إىل الخروج إىل األكل وقت فيضطرون مشاعة، كبرية منازل يف

ا. جدٍّ غاٍل املنازل يف
ويف األسبوع، يف الحجرة يستأجر لندرة يف النزيل أن وهي أخرى، مزية وهناك
فإن وأيًضا ضعفني، الضعف يدفع أن لزم ُميَاومة كان وإن ُمَشاهرة، يستأجرها باريس
ويف شاء، أيان ويخرج يدخل أن ليمكنه داره مفتاح النزيل يعطي لندرة يف الدار صاحب
ديار يف النزيل أن غري البواب، له ليفتح الليل نصف بعد الباب قرع من بد ال باريس
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طلوع فإن ذلك، يف حرج ال باريس ويف حجرته، يف بالنساء يخلو أن يمكنه ال لندرة
لندرة يف املرأة طلوع أن كما الخبز، رغيف طلوع من أهون فيها النزيل حجرة إىل املرأة
طيب من بأنه قلنا إن املتقدم األصل عن شذوذ وهذا بناره، الفرن طلوع من أصعب إليه
الخروج، عن النزيل يغنني حسان نساء بخدمتها يقوم هنا املنازل أكثر أن إال العيش،
متنوعة عديدة مفاتيح عىل يستولون أنهم وهي ذميمة عادة غالبًا املنازل هذه وألصحاب
بأجرة يقوم ما صناديقهم يف ليس أن علموا إذا حتى السكان، صناديق بها يفتحون

الخروج. أنذروهم املسكن
طويًال يمكث أن شاء من أن وهي املدينتني، كلتا يف للسكنى أخرى طريقة وهناك
يف يلزمه ولكن أحب، كما ويؤثثهما أثاث غري من دار يف حجرتني أو حجرة يستأجر
وملا هذا؛ ذلك، يلزمه ال باريس ويف الدرج، يف له وينور لقاصده، الباب يفتح أن لندرة
ديار كانت ديارها، وتنظيم املدن تحسني فيه بما يعنون ال لندرة يف الحكومة أرباب كان
حاله، تقتضيه كما داره يبني إنسان كل إذ ا؛ جدٍّ حقرية باريس ديار إىل بالنسبة لندرة
رونقها مراعاة دون من طبقات ثالث عىل ومنها فقط، طبقتني عىل مشتمًال كان ما فمنها
صاحب همُّ كان للحريق عرضة كانت ملا هنا الديار إن يقال: أو ومساواتها، وهندمتها
عىل مرشفة داًرا ٢٢٦٠ لندرة يف أن وناهيك الزخرفة، دون بالبناء االنتفاع مجرد امللك
مرت كلما به يهتز مبلطها يرى حجرة يف قاعًدا يكون من فإن ذلك عدا وما السقوط،
ما نظرك رفعت فإذا الحوانيت، عىل مقصورة كلها لندرة فمحاسن تحتها، من عجلة
البارزة املداخن وخساسة الطيقان وتفاوت الطوب وحقارة الحيطان سواد قابلك فوقها

ذلك. أشبه وما البناء وضعة الخزف من السطوح من
ا جدٍّ عظيًما الفرق يرى فإنه باريس، من قدم إذا ما بهذا الناظر يشعر ما وأعظم
أنه نفسه فيحسب مغلقة، الحوانيت تكون حني األحد يوم يف قدومه اتفق إذا وخصوًصا
املواقد، حسن منها باريس، يف توجد ال مرافق هنا الديار داخل يف أن إال صغرية، قرية يف
يلزم باريس ويف طيبه، عىل للماء صهاريج عىل مشتملة وكونها إليه، اإلشارة سبقت وقد
كونها نتيجة وذلك درجها قلة ومنها رداءته، عىل السقائني من املاء يشرتي أن الساكن
مما أكثر هنا العيش يَْهنَئُه بابها من داًرا استأجر إذا العيلة صاحب ولعل شاهقة، غري
يهون ال عرضه عىل الغيور فإن البدائع، من هذه يف يوجد ما كثرة عىل باريس يف يهنئه
ولهذا له، محاوًرا صاعًدا آخر يرى أن محرتفه إىل ليخرج الدرج يف نازًال كان إذا عليه
غريهم، ديار من والهناء السكون إىل أدعى ديارهم وإن جوي، هناءهم إن اإلنكليز: تقول
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وإذا صاحبه، يكلم أحد فما الدرج يف تالقيهما واتفق ٣ أو ٢ الدار يف هنا سكن وإذا
عنده. املبيت إىل يدعوهما فما الليل نصف إىل عنده املكث وأطاال أخته أو أخوه زاره

فاحتتان فيها، والعظماء األعيان وبرتفه دكاكينها، وبكثرة حاالتها باْحِتتان قوله أما
اإلنكليز عند فليس األزمنة يف أما متساوية، فيها واألمكنة األزمنة جميع كون هو حاالتها
وليس ذَنَِبها، من السنة رأس فيها تعرف فال واللهو، للحظ يوم كلها السنة أيام يف
ولكن الكبرية، الجمعة ويوم امليالد، عيد سوى اآلحاد، أيام عدا ما للبطالة أيام عندهم
أن أسلفنا فقد العني، يقر شيئًا ترى ال إذ واالكتئاب؛ االنقباض يوم هو هنا البطالة يوم

مغلقة. يومئذ تكون الحوانيت جميع
لباعة يؤذن وال األحد، يوم دكاكينهم فتح يف التبغ لباعة يؤذن أنه هنا العجب ومن
بها ينبسطون للناس مثابة ال ثم غريه، من للمعيشة ألزم التبغ فكأن واللحم، الخبز
ما قلة عىل الطرب وآالت واملشارب املطاعم من خالية الغياضوهي تلك عىل الرتدد سوى
مجعولة هي وإنما والوسط، العامة سكنى عن بعيدة الغالب يف وهي املقاعد، من فيها
وقد العلية، اسم به َمعنيٌّ هنا يشء كل فإن لها، املجاورة الديار يف القاطنني الكرباء لحظ
إىل بالنسبة تنظر وال تقدر ال لذة لندرة يف األحد صباح يف إن نعم هذا، إىل اإلشارة مرت
يف نفيس أحسب كنت فقد املراكب، وسائر العجالت قرقعة قلة وهي األُخر، األيام نحس
داهية القرقعة هذه توايل فإن األيام سائر يف فأما الريف، يف ساكن أني أحد كل صباح
يجمع أن يمكنه ولن قعود، وال نوم يهنئه لن عليها يتعود لم فمن الدواهي، أعظم من
ليسمعه صوته بأعىل يرصخ أن املتكلم لزم الطريق يف اثنان مىش وإذا رأسه، يف أفكاره

ذلك. من باهلل فأعوذ اآلخر،
أقول: أن هنا وبقي لندرة، عىل الكالم أول يف ذكرها تقدم فقد الحوانيت كثرة فأما
دخلت فإذا عتيًدا، ناجًزا واملفروش للملبوس يلزم ما تجد لندرة حوانيت جميع يف إنك
منها فاخرتت للبيع، معرضة نعال زوج آالف عرشة عنده وجدت إسكاف حانوت مثًال
ثالث يف رصًحا يفرش أن شاء ومن امللبوس، أصناف سائر ذلك عىل وقس شئت، ما
فأين باريس، حوانيت ذلك ونحو واألواني، األدوات من بباله يخطر ما كل وجد ساعات،
وجدتها حرضت فإذا عليها، تويص أن بعد إال حاجتك فيها تجد ال التي البالد من هذا

والقال؟! القيل إىل بك وأفىض ذلك َصك َفنَغَّ املراد، غري عىل
ريجنت باسم غالبًا ويذكر رسكوس، ريجنت هي املدينة هذه يف طريق وأعظم
عىل يشتمل وهو ذراًعا، ١٧٣٠ طوله دائرة نصف نحو منحٍن خط عىل وهو سرتيت،
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من شيئًا اشرتت إذا امللكة أن وذلك امللك، بشعار مرشف أكثرها بهية، فاخرة دكاكني
شيئًا املريي إىل وأدى القرن ووحيد األسد صورة عليه يضع أن له ساغ الدكان، صاحب

سنة. كل يف عليه
يكون وقد ومكان، صقع كل ومن ولون صنف كل من الفاخرة الثياب ترى وثَمَّ
ذراعني، نحو وعرضه فأكثر، أذرع ست نحو الحانوت عرض يف الزجاج لوح طول
لريات، عرش نحو اللوح وثمن ثالثة، أو لوحني أسفله إىل أعاله من كله العرض فيكون

أسود. ونصفها أبيض نصفها يقال أو الخارج، مبيضة الطريق هذه وديار
أذيالهن ويجررن الفاخرة والثياب بالديباج يخطرن لندرة نساء أجمل ترى وثم
منهن واحدة رأيت فإذا عندهم، السبت ليلة وهي األحد ليلة سيما وال جرٍّا، األرض عىل
جرٍّا، وهلم تلك، من أجمل بأنها فتجزم أخرى ترى ثم رأيت، من أجمل بأنها جزمت
لندرة أسواق جميع يف الليلة هذه أن والواقع ماركت، وهاي سرتيت، كافن يف هن وكذلك
اليوم أن فلعلمهم العلية عند أما الليايل، أبهج وهي والفرح، والقصوف البهجة ليلة هي
املقصودة، األماكن جميع يف والخالعة اللهو إىل فيها فينصبون االنقباض، يوم هو القابل
انرصفوا فمتى سبت، كل مساء يف أجرتهم يأخذون فلكونهم والفعلة السفلة عند وأما
الدكاكني جميع فرتى األحد، يوم مؤنة لرشاء والحوانيت الحانات عىل أقبلوا املشاغل من
الحانة إىل يذهب أجرته يقبض حني الرجل أن يتفق ما وكثريًا والنساء، بالرجال غاصة
أن أو زوجته، وبني بينه النقار فيقوم اليدين، صفر أهله إىل فريجع فيها، وينفقها
يتضاربن النساء ترى الليلة هذه ففي املسكرات، يف وتنفقها هي فتذهب لزوجته يعطيها

الرجال. شأن وكذا غريهم، مع أو بعولتهن مع أو بعض مع بعضهن
امرأة ترى ما وكثريًا بنواصيهم، ويجررنهم الرجال، يغلبن النساء رأيت ما وكثريًا
الخمر من الطريق يف رصعى أو اليد، مخلوعة أو العني، مملوقة أو األنف مرشومة
أن عليهم مرشوع الحانات أصحاب أن ولوال الليلة، هذه بركات من ذلك كل والرضب،
عىل وبَِقنَي َلبَقوا لريات، خمس يغرم ذلك خالف ومن الليل نصف يف حوانيتهم يقفلوا

الصباح. إىل والجعة والرَّْوم الَجنِّ
البخل، إىل منهم الكرم مزية إىل أقرب الحرف وذوي اإلنكليز من الَعَملة أن والواقع
كبرية، لحم قطع ويشرتون الفقر، يخاف ال من إنفاق ينفقون الليلة تلك يف فإنهم
مخصوصة بفناجني القهوة يرشبون األحد يوم ويف وغريها، الفاكهة من حلواء ويتخذون
األحد يوم أن فلعلمهم الدكاكني أصحاب عند وأما جرٍّا، وهلم املكرر األبيض وبالسكر
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يكون زائًدا شيئًا يكسبوا أن رجاء دكاكينهم يف املكث فيطيلون رشاء، وال بيع فيه ليس
سائر يف تراها ال بهجة الليلة تلك يف واألسواق للطرق ترى فلهذا األحد، بطالة عن عوًضا
مفتوحة فيها تبقى الدكاكني ألن قبلها؛ لياٍل وبعض امليالد، عيد ليلة وكذلك الليايل،
إقبال يف الناس وترى شتى، جهات من الطرب آالت تسمع وفيها ُمَزيَّنًا، يكون وبعضها

وارتياح. ومرح وإدبار
أطول أنه إال أكسفورد، طريق والرونق الغنى يف ذكره مر الذي الطريق ودون
غريه ويف الطريق هذا يف ترى وقد أذرع، ٢٣٠٤ وطوله بارك، هيد إىل يفيض وهو وأقدم،
مطعم من ترى وال ، للَخزِّ ونحوها للكتب، ومثلها للنعال، ومثلها للربانيط، دكانًا عرشين

للقهوة. محل نصف أو واحد
مالهي، الطرق أكثر وهو ذراًعا، ١٣٦٩ طوله إسرتاند له: يقال الذي الطريق ثم
وعليه البلدة، أوقات عىل يدل كهربائية مادة ذو جرس عنده الكبري، املألك من فرع فيه
يهبط الظهر بعد الحادية الساعة ويف واألوقات، الساعات الحديد سكك مواقف تضبط

بنفسه. مركزه عن
ولكنه ،٥١١٥ طوله الجديد الطريق أي نيورود ثم ذراًعا، ١٦٩٤ طوله بيكادييل ثم
فيه سرتيت، بون نيو ثم ،١٦٩٠ وطوله رود، ستي ونحوه املنتابة، الطرق من ليس
ما والصنائعيني الصاغة من يده وتحت لرية، ألف خمسمائة ماله رأس جوهري دكان
ملوك تستخدمه ما وكثريًا اململكة، صاغة جميع أغنى وهو رجل، خمسمائة عىل يزيد
لكنه الطرق، أوسع وهو هوبرن ثم لقصورهم، آنية صوغ يف األقطار جميع من اإلفرنج
مائة عن أحدهما يف املستخدمني عدد ينقص ال والحرير للبز دكانان فيه طويل غري

.١٦٠٧ سنة يف بني الشمال نحو فصاعًدا هوبرن ومن نفس،
بيت يف تسكن عيلة كل بأن وأمر البيوت تكثري من منع إليصابت امللكة زمن ويف
وصور الفسق كتب فيها يباع التي بالدكاكني مشهورة سرتيت، ول هلوي ثم واحد،
الطرق وعدد هذه، نظري ليست ولكنها أيًضا حسنة أخرى طرق ثم هذا، أشبه وما النساء
طريًقا ٥٠ نحو فيها ويوجد ميل، ٢٠٠٠ من أكثر وتمتد ،٥٠٠٠ يبلغ لندرة يف املبلطة
٦٠ ونحو امللكة، طريق أي سرتيت، كوين ومثلها امللك، طريق أي سرتيت، كني باسم
نيوسرتيت، باسم طريًقا ٤٠ من وأكثر سرتيت، جون ومثلها سرتيت، وليام باسم طريًقا
ُجْعل فإن الحوافل بدل لندرة قلب يف الحديد سكك إنشاء يف السنة هذه الناس تذاكر وقد
لرية ٣٠٠٠٠ من أكثر فيه ينفق ال األول يف والسري لرية، ٣٠٠٠٠٠ السنة يف يبلغ هذه

فقط.
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لندرة أضواء (28)

يف أنه وناهيك الليل، عامة النساء بجمال تنور وأزقتها وشوارعها لندرة أسواق وجميع
مومسة، ٢٠٠٠٠ يوجد محلة ٦٠ نحو جملة من البن ماري محلة وهي واحدة محلة
ولكثرة ترددهن، يكثر الغاز أنوار تكثر وحيثما بهن، خاصة بيوت لهن ٢٢٠٠ منهن
مدينة وكذلك النهار، يف منها أدفأ شتاء الليل يف املدينة تكون والطرق الدكاكني يف األنوار

باريس.
هذا من فهي حديد، من قائمة ُعُمد عىل فوانيس يف يوضع لندرة طرق يف والغاز
يف ليس أنه إال الحائط، يف تجعل هذه فوانيس من كثريًا ألن باريس؛ من أحسن القبيل
ألحد يأذنون ال الرشطة ألن باريس؛ يف ما نسق عىل للقهوة محال وال شجر لندرة طرق

عليه. ويقعد الطريق يف كرسيٍّا يضع أن يف

اإلضاءة يف واستخدامه الغاز اخرتاع (1-28)

أقوى ومن الليل، يف اإلنسان بها يتنعم التي الربكات أعظم من هو الغاز اخرتاع إن ثم
سنة مائة منذ لندرة فإن الكبار، املدن يف سيما وال والسالمة، األمن عىل املعينة الوسائل
كان فيها السالك إن حتى العتمة، بعد مسالكها يف والنهاب باللصوص ممنية كانت
بها ويجرون مشاعيل بأيديهم تحمل األوالد وكانت للسلب، وإما للقتل إما نفسه يعرض

شيئًا. منهم ويأخذون املارين، يدي بني
للتنبيه بها يرضبون أجراًسا يستصحبون العسس كان ماري امللكة أيام ويف
فقلَّت بالزيت وأوقدت الفوانيس وضعت ١٧٦٢ سنة ويف األنوار، لقلة وذلك والتحذير؛
،١٧٣٩ سنة يف وذلك كالطون، اسمه قسيس الغاز استخراج جرب من وأول اللصوص،
كرنوال من رجل العملية لهذه تصدى ١٧٩٢ سنة ويف بها، يُعمل لم هذه تجربته أن إال
وعاء، يف الحطب أو الفحم من املستخرج الغاز صان إذا أنه يف وفكر مردوك، اسمه
أتم ١٧٩٨ سنة ويف والشمع، املصابيح عن ُمْغِنيًا يكون الحديد من قصب يف أجراه ثم
الخلل بعض لها يعرض كان أنه إال برمنهام، يف املعامل بعض يف وأجراها هذه، تجربته
التاريخ هذا وبعد منفعته، وتعميم ذلك إحكام إىل الناس انتبه ١٨٠٢ سنة ويف أحيانًا،

الغاز. بنور لندرة يف ليسيوم ملهى ر نُوِّ واحدة بسنة
وزعم منشسرت، يف هذا مرشوعه دائرة مردوك وسع بعدها وما ١٨٠٤ سنة ويف
وكان ،١٨٠٢ سنة يف إال عندهم يعرف لم النور هذا أن إال مخرتعوه، أنهم الفرنسيس
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١٨٠٢ سنة ومن سنني، بعدة الوقت هذا قبل صنعه مردوك أن عرفت وقد باريس يف ذلك
الذي املال رأس إن حتى الناس، جميع وأعجب الغاز، استعمال اشتهر ١٨٢٢ سنة إىل
إيصال يف الغاز قصبات وشغلت لرية، ١٠٠٠٠٠٠ من أزيد بلغ فقط لندرة لتنوير ُجمع

ميًال. ١٥٠ مسافة مختلفة محال إىل النور
والحوانيت الطرق لتنوير اململكة مدن سائر يف اشتهر قليلة بسنني ذلك وبعد
وأخف سعًرا، أرخص والزيت الشمع لنور خالًفا نقصه وعدم بقائه عىل وهو والديار،
عىل تزيد ال اتقاده ومدة الشلني، أرباع ثالثة يساوي مثًال الدون الشمع رطل فإن كلفة،
يف شمعة ستمائة تنري ما وينري شلينني، يساوي الزيت من غالونًا وإن ساعة، أربعني
الغاز من مكعب وألف أضعاف، بثالثة الشحمي من أغىل العال والشمع واحدة، ساعة
خمسة يكون العال الشحم من مائة قيمته ما أن ذلك من فتحصل شلينات، تسعة يساوي
فإنه وبالجملة ثالثة، الغاز من يكون الزيت من خمسة قيمته وما الشحمي، من وعرشين
ينطفئ فال منه نوًرا أوقدت وإذا الشمس،9 نور إال نور عليه يعلو وال األشياء ألزم من
اليمني، إىل أدرته إيقاده أردت وإذا الشمال، جهة إىل لولبه تدير بأن وذلك أطفأته، إذا إال

هللا. شاء ما إىل كذلك فيبقى فوهته، من النار وأدنيت
باريس ويف الفانوس، إىل سلم يف الرجل يرتقي أن هو لندرة يف الطرق تنوير وكيفية
إليه، يرتقي أن دون من الفانوس فوهة من يدنيه ثم طويل، عود يف النور الرجل يجعل

وأرسع. أسهل ذلك أن يخفى وال

لندرة واألوباشوجحيم األعيان منازل (29)

الكالم عند ذلك إىل اإلشارة سبقت فقد وإرسافهم، والعظماء األعيان برتفه قوله وأما
معلومة حارات يف يسكنون األماجد هؤالء إن هنا: نقول وإنما وأحوالهم، أخالقهم عىل
يف عظيمة فسيحة بقعة فرتى باألوباش، اختالطهم ومن الزحام من فراًرا املدينة من
إذ موحشة؛ املدينة وسط إىل بالنظر وهي متصاقبة، متصافة ديار سوى فيها ليس لندرة
وضغط األوحال تكاثف عن ساملة نظيفة لكنها مالٍه، وال مطاعم وال حوانيت فيها ليس
فال واالنفراد، والنعيم فيها البحبحة من فيه هم ما ومع العجالت، وقرقعة السائرين

الكهربائي. بالنور أوروبا مدن طرق من وغريهما ولندرة باريس طرق من كثري ر نُوِّ ١٨٨٠ سنة يف 9
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الجليل الصقع هذا ففي الصيف، يف يسكنها الخالء يف دار منهم لكل يكون وأن بد
املطهمة والخيل والحشم الخدم ترى وهناك العلوية، أبراجهم من السعادة أنوار تسطع
جميع من املجلوبة الفاخرة األطعمة من عليها بما املوائد تميد وهناك النفيسة، والعواجل
من ويهلكون جوًعا يتضورون ممن آدم بني من كثري عىل الكالب تتيه وهناك البلدان،
الجنة بني فليس القذرة، لندرة أزقة يف املنتنة اللحوم أكل ومن والعري والربد الوسخ

اآلخرة. يف والجحيم الجنة بني ما بعد املدينة هذه يف والجحيم
بني ما نفًسا وثمانني مائة إن الصحف: بعض يف قال لندرة، سقر عىل مثاًال وهاك
حجرة يف يمكث كان الكون أخبار ويف حجرة، وثالثني أربع يف يسكنون وولد وامرأة رجل
رجالن أخرى حجرة يف يسكن وكان ونهاًرا، ليًال عرشين إىل نفًسا عرش أربعة من واحدة
قد نفًسا عرش أربعة فجملتهم أوالد، وثالثة وعزب بنات، وثالث وأرملتان زوجيهما مع
يسمى آخر موضع ويف الحجرة، من زاوية تبوأت عيلة كل عيلة عيلة أنفسهم جعلوا
عىل اشتملتا وقد طوًال، عرش يف عرًضا أقدام سبع عىل تزيدان ال حجرتان فلترش ساحة
إال التبن، سوى وطاء تحتهم وليس القراءة، يعرف منهم أحد ما نفًسا، وعرشين ثمانية
فإن ذلك ومع النهار، يف يلبسونها التي ثيابهم سوى الليل يف لهم غطاء وال منهم، واحًدا
فإنه واعتبار، حرمة لهما كان لهما املجاورة البيوت من بغريهما قيسا إذا املحلني هذين
وهم فقط، وثالثني ثمانية سوى املكتب منهم يدخل ولم أدركوا، قد أوالد ٢٠٨ فيها وجد
فيها يسكن بيتًا، ثالثون هوبرن هي ويف والوباء، والقذر والخساسة الفساد يف غارقون
السكر يف تناهوا وقد واحدة، حجرة يف أربع أو عيال ثالث كل عيلة، وثالثون وثالث مائة

ا.ه. الرذائل. من نوع كل ويف والسفاهة،
الخبز، وفتات الجذور ويلتقطن حافيات الشتاء يف يمشني النساء ترى ما وكثريًا
إحدى عتبة عىل منجردة صفراء بجانبه وامرأته طفل ذراعه عىل رجًال رأيت مرة وغري
ففي معطلني، الحرف ذوي من ألوف يبقى سنة كل ويف برًدا، الشتاء ليايل أشد يف الديار
يعملون إسكاٍف ١٧٠٠ وكان عمل، بال إسكاٍف و٩٠٠ خياط ١٤٠٠ كان ١٨٤٩ سنة

ذلك. عىل وقس الجلود وصناع الصاغة وكذا األجرة، بنصف
فقري من أشقى فقري ال أنه والحاصل السقوط، عىل مرشفة داًرا ٢٢٦٠ لندرة ويف
موسوم الشمال جهة من لندرة طرف أن وكما غنيها، من أترف غني ال أنه كما لندرة،
ترى فال والخمول، الضعة بأهل ا مختصٍّ الجنوبي طرفها كان كذلك الكرباء، بحرضة

ا. عامٍّ النصيب هذا لهن جعل تعاىل هللا فإن النساء، حسن غري يعجبك شيئًا هناك
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الطبخ بصنعة اإلنكليز جهل (30)

يُذكر لم أنه إال محله، يف فهو إلخ، … أنيقة مطاعم لندرة يف ليس إنه اآلخر: قول وأما
يعتذر أن للواحد فيمكن البيوت يف أما الطبخ، بصنعة اإلنكليز جهل وهو ذلك، سبب
والتكبيب الحشو يف يضيع أن الوقت عىل حرًصا الطبخ يف يتأنقون ال إنهم بقوله: عنهم
لهم شغل ال الذين العمومية املطاعم أصحاب عن االعتذار يمكن ال أنه إال ذلك، أشبه وما
أو يُؤكل مما لندرة يف يشء ال أنه يذكر لم املتقدم فإن ذلك عدا وما الناس، إطعام إال

مشوب. مخلوط مغشوش وهو إال يُرشب
وأتجرهم وأقدرهم الناس أغنى كونهم مع املدينة هذه أهل عىل العار من أََوليس
الجبن نحو فيه ويبيع الطرق أعظم يف دكانًا يفتح أن يف األجانب من لواحد يرخصوا أن
يبيع أن يف وآلخر والحلواء، املثلوج يبيع أن يف وآلخر واللبن، والخردل الخنزير ولحم
يمكن مما ذلك ونحو بلده نساء فيه تغني قهوة محل يفتح أن يف وآلخر والزيت، الخل
أو حمق خرق لندرة أهل يا أنكم سوى آخر تأويل من لهذا فهل يصنعه؟ أن أحد لكل

غبانون؟ غشاشون
الحرير فإن لإلنكليز، مفخرة هو فرنسا أهل يصنعه يشء كل فإن الواقع ويف
والجوارب الرشيط من اآلخر والنصف جمالهن، نصف اإلنكليز من للستات الفرنساوي
الثاني والنصف الفرنساوية، باللغة التكلم هو أدبهن ونصف ونحوه، والقيطان والكفوف
تحفهم، وجل رشابهم وكذا فرنسيس، هم إنما اإلنكليز أمراء وطباخو البيانو، عىل العزف
اتساع معنى فما ذلك، ذكر َمرَّ كما فرنساوي أنه يشء كل عىل يكتبون الحوانيت وأهل
وجلبتها، وضجيجها وزحامها مراكبها وتعدد طرقاتها وسعة دكاكينها وكثرة إذن لندرة
يف سالطة وال الشتاء، يف مرقة مطاعمها يف وليس الخردل عمل يحسن من فيها وليس
أو والبطاطس الشواء هو وإنما مقر، وال فول وال حمص وال عدس وال أرز وال الصيف،

سلًقا؟ مسلوق البقل من يشء
وملئوه إرالنديٍّا إداًما سموها اللحم مع البطاطس طبخوا إذا أنهم الغريب ومن
وبني بينه رأى للغداء فيها أحد جلس وإذا اللسان، يحرق حتى واألباريز الفلفل من
التي الحيوانات بحاجز أشبه وهو بينهم، التعارف يقع ال حتى خشب من حاجًزا جريانه
أخبار صحيفة وبيده للطعام جلس قد منهم كالٍّ وترى النباتات، بستان يف يجمعونها
تفعل ملا خالًفا فيه يستأذنك أن غري من تلقفه يديك بني من يشء أخذ أراد وإذا يطالعها،
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فكأنما وقوف، وهم فيها الناس يأكل املطاعم هذه من كثريًا أن عىل وغريهم، الفرنسيس
الفصح. خروف يأكلون يهود جماعة هم

سكران، وآخر راقًدا واحًدا فيها فرتى األرذال، مجتمع فأكثرها القهوة محال فأما
تراه، ال محل يف والسكر بالحليب القهوة خلطوا قهوة فنجان طلبت وإذا وسًخا، وآخر

فيه. وضع ما تدري فال هكذا، لك وقدموه
الصغرية الدنيا هذه يف تعيشون متى الناس من ألف ألف ونصف ألف ألفي فيا
بأن مرص، وبر والشام وإيطاليا فرنسا يف القرى سكان من مائة ونصف مائتني عيشة
ال سليًما طريئًا ولحمكم باريس وجبس والشب بالبطاطس مخلوط غري خبزكم تأكلوا
مما وال الثلج، يف موضوًعا أمرييكا من إليكم يَِرُد مما وال َفذُِبح، داء أصابه حيوان من
التمدن نتيجة الغش هذا كان إن هللا فلعمر والحوايا؟ املصارين به فتحشون وأنتن خم
شيئًا يعرفون ما جهلهم عىل هلل والحمد بالدنا أهل فإن خري، َفَلْلَجْهُل العلوم يف والرتقي
يستصحب أن الشاري عىل توجب التي املتناهية الغري واألخالط الكيماوية الفنون هذه من
وطنكم يف ويرشب يؤكل فيما واملركبات األجزاء تلك بها لريى املكربة املرايا من مرآة معه

السعيد. هذا
تقيضباالصطالء أشهر ثمانية يدوم وشتاءكم بالدخان مخلوط هواكم أن كفي أََوما
ويستنشق الوحول وبخوض الحجري؟ الفحم ما أدراك وما الحجري؟ الفحم نار عىل
فإن الحيوانات؟! تعافه صنائعيٍّا بالء الطبيعي البالء هذا عىل زدتم حتى الضباب
يكف أولم أقول ثم بلحومهن، تحشونها التي الجباجب هذه أكل تأبى والسنانري الكالب
منكم الصنائع أهل وسائر وصباغيكم وصاغتكم وأساكفتكم وخياطيكم اجيكم نسَّ أن
من عندكم الحرير يُْدرى فما ويغوون، ويضلون ويشبهون ويلبسون ويموهون يغشون
يتطاولن املومسات وأن امللصق؟ من املخيط وال املصبوغ، القديم من الجديد وال القطن،

يرسقنهم. ثم املسبت ويشممنهم الرجال عىل
كانت خاصيته إن قيل: أثري، أو كلوروفورم له يقال الذي الدواء هنا: باملسبت واملراد
التاريخ يف عليه عثر من وأول ،١٦٨١ سنة من وذلك األقدمني الكيماويني عند معروفة
يف بوستان من موطون توماس اإلسعاط يف خاصيته عرف من وأول كنكل املذكور
روبنصون «جامس» دكطر بعده ومن أيدنربغ، يف سميصون دكطر استعمله ثم أمرييكا،
تغييب وفائدته األحيان، بعض املوت عنه ونشأ املمالك، سائر يف ُشِهَر ثم إنكلرتة، يف
وال يحرقه أو منه عضًوا يقطع أن للجراح يمكن إنه حتى يؤمله ما حس عن املوجع

مرة. غري والدتها عند امللكة استعملته وقد به، يشعر
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يف يختلسون األوالد وإن ويبيعونها، املوتى أكفان يرسقون للقبور نباشني منكم وإن
التعدي ودأبهم والحياء، األدب عن عارون سفلتكم وإن زحام، كل ويف مظلم طريق كل
تتهدم العهيدة وحيطانكم القديمة بيوتكم من كثريًا وإن إليه، واإلساءة الغريب عىل
الشمس يرى وال شهًرا عندكم اإلنسان يمكث قد وإنه فتهلكهم! الناس عىل وتسقط
ال وإن خريفكم، من أمطر وصيفكم شتائكم، من أبرد ربيعكم وإن مرتني، أو مرة إال
واألوغاد واألوباش الطغام باللئام ويغص إال ملهى وال موسم وال مشهد وال عندكم فرجة
مريئًا؟ طيبًا واملرشوب املأكول من هللا خلقه ما إفساد إىل عمدتم حتى واألرذال، والسفلة
الخبيث ذلك تستبشع وحلوق بالحق، وتنطق الرجس، هذا تذوق ألسنة لكم أفليست
من مسبب هو عنها لغتكم خلو كان فإن الحلق؟ حروف تستفظع كما الطعام من

منها. لغتنا يف ما بضعفي هللا فناها الخبيث لهذا استطيابكم
علمكم أهكذا شتى؟ بأصناف مخلوًطا الخبز تختبزوا أن الرشق أهل علمكم أهكذا
الفلفل بكثرة فسادها وتخفوا مطاعمكم يف املنتنة اللحوم هذه تطبخوا أن فرنسا أهل
مخلوطة القهوة تصنعوا أن ١٦٥٢ سنة يف الرومي باسكت علمكم أهكذا واألفحاء؟
عندكم لها عدد ال التي واملؤلفات الكتب دكاكني كثرة معنى فما الحبوب؟ أنواع بجميع
البقل، من ببويقة اللحم من بَُضيَْعًة تطبخوا أن تحسنون ال وأنتم وصنعة، فن كل يف
بقًال. البقل وذلك لحًما اللحم ذلك كان ليت ويا مسلوق؟! بقل وكل مشوي لحم فكل

باخرة ٥٠٠٠ عىل ينيف ما يملكون الذين الناس هؤالء أن من القارئ أيها فاعجب
لألخبار، صحيفة ٢٠٠٠ من أكثر وعندهم زعموا كما نوح، ُفْلك من أكرب هو ما منها
ذوق لهم وليس يأكلوا، أن يعرفون ال أسبوع، كل يف ومنها يوم كل يف يطبع ما منها
أو فرنسا من رجل يأتيهم أن ويرضون الطعام، من الخبيث من الطيب به يعرفون
البالد تلك يف منهم وليس بالده، من يجلبه مما والجبن والخل الخردل ليبيعهم إيطاليا
وكل اسرتاطه، طاب حلوقهم يف دخل يشء فكل الطبخ، صنعة من شيئًا أهلها يعلم أحد

للدولة! مكس عليه يَُؤدَّى بحيث ورشاؤه بيعه حل حوانيتهم يف للبيع عرض ما
الشعري من أو وحدها، البطاطس من خبًزا يختبزون ال أنهم كيف ألعجب وإني
من القريبة األرض طني يف يتجرون ال وكيف إيزالند؟ يف كما األسماك من أو وحده،
لندرة عىل الكالم أختم أن اآلن يل حان وقد الدقيق؟ مع يختمر إنه يقال: الذي املسكوب
فيها يطبع فيما العالم مدن سائر به فاقت ما وأذكر واملرشوب، املأكول إىل يَئُول فيما

والكتب. األخبار صحف من

302



لندرة أو لندن عىل الكالم

وطبعاتهم اإلنكليز صحف (31)

اللفظة هذه ومعنى تيمس، املسمى الجرنال هو بأرسها الدنيا يف جرنال أول إن فأقول:
جميع تحوي الصحيفة وهذه فرنساوية، لفظة وهي يومية، الجرنال ومعنى األوقات،
الرشقية البالد أخبار استقصاء عدم وهو كبريًا عيبًا فيها رأيت أني إال املسكونة أخبار
ولها بالتجارة، مخصوص هو فإنما عنها خرب فيها كان فإن اإلسالمية، املمالك وسائر
أكثر السنة يف ومرتبه اإلنكليز أدباء أعظم من يعد السياسية جملها وكاتب كتَّاب، عدة
مورنن املسمى الجرنال ويليه والدولة، األمة لسان هو الجرنال وهذا لرية، ألف من

ذاك. نقيض وكأنه الرعية لسان وهو الصباح، معلن ومعناه إدفريترس

وباريس لندرة بني الصحافة حرية (1-31)

منها يطبع ما ووزن والعلوم، واألدبيات الطارئة لألخبار جرناًال ٣٢٠ من أكثر لندرة ويف
صحيفة ٣٥٠ باريس ويف ،٣٧٠ إىل طنٍّا ٢٥٠ األسبوع يف يبلغ أسبوع وكل يوم كل يف
ِلُكتَّاب كما حرية لهم فليس الكالم، مضمار يف الجري عن مقيدون كتَّابها أن إال لألخبار،
هذه وليست واستقبحوه، استحسنوه ما كل أخبارهم يف يشهرون هؤالء فإن اإلنكليز،
من املشورة مجلس يف حدث ما كل يشهرون وكذلك فرنسا، جرناالت ألصحاب الرخصة
يقال ما ويكتب املجلس، إىل كاتبه جرنال رئيس كل يبعث بأن واملفاوضات املذاكرات
يكتب الكالم فإن القصرية، اليد يسمونها غريبة طريقة ذلك يف ولهم حرًفا، حرًفا فيه
األقوال، جميع يستوعب أن للكاتب ممكنًا يكن لم ذلك ولوال اإلشارة، من بنوع مختًرصا
حبىل أنها يكتبوا أن يتحاشون ال إنهم حتى يطبعونه امللكة قرص يف يشء حدث وكلما

الفالني. الشهر يف تلد وأنها
وفيه حرير، من منديًال العسكر أحد إىل أهدت امللكة أن الصحف هذه بعض ويف
ألصبح بالدنا يف يشاع ذلك مثل كان ولو الكبرية، ابتها بيد مكفوف أنه مضمونها رقعة
الجرنال الجرناالت تلك من يكون ما وأفحش إليه، اإلشارة سبقت كما لأللسن، مشغلة
هذا يف منحه أن قصد قد هللا كان «إن نصه: ما ١٦ عدد يف فيه قرأت بري، بول املسمى
من مستعملة تكون أن قصد إنما كان وإن إياها؟ منحنا َفِلَم مستعملة، غري تكون األمر
إنه هللا: من له خشية ال قائل يقول أم أيًضا؟ املتزوجني غري آتاها َفِلَم فقط املتزوجني
أبرئ ال أني إال ممتحنًا، نجعله أن إىل يفيض هذا أفليس بها، ليبلونا إياها أعطانا إنما

محلها. غري يف املنح هذه استعمالهم يف املتزوجني
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واحدة، عائلة من وليسا متزوجني غري وهما واملرأة الرجل بني الطبيعي االقرتان أما
ما عىل الفضيلة وأن الصواب، عن حائدة األدبية رشائعنا أن والحاصل رشعي، فحالل
مذهبي عىل لها يحل متزوجة غري امرأة «فكل قال: أن إىل وتدليس.» َشنْي العامة تفهمها
أو والفضيحة بالعار توسم أن من خوف دون من الرجال من شاءت أيٍّا تخالط أن
ألغنانا زواج دون من النساء مع الرجال تعيش بأن العادة جرت ولو األدب، عن الخروج
كثرة عن بل ونحوه، والقتل كالسم املتزوجني بني تحدث التي الرشور من كثري عن ذلك

والرذائل.» املوبقات من يقاسني وعما املومسات
لرجل اسمح نصه: ما الجرنال كاتب إىل العامة بعض من الجرناالت بعض ويف
أهل معرش إنا فأقول: اإلنكليز، لشكوى موجب أمر عىل وجيًزا كالًما يقول أن مسكني
ال التي املكوس ومن األخرية، الحرب مصاريف من لقينا بما معنيني برحنا ما إنكلرتة
وهي الرعية، إلفقار أخرى طريقة الدولة أهل بعض ببال اآلن خطر فقد ذلك ومع تطاق،
أحرضت تزوجت ملا ملكتنا أن وناهيك امللكة، ابنة جهاز ي ُسمِّ بمال أجنبية مملكة إمداد
هذه أهل من عليه تجري وظيفة له رتب البلجيك ملك وأن له، ثروة ال رجًال رعيتها إىل
البخت لصيادي مورًدا بالدنا فصارت جورج، امللك بنت تزوج لكونه إال ذلك وما اململكة،

طالبيه. عىل هينًا املال جلب دام ما كذلك لتبقى وإنها والِجَدة،
أنها ولو ذريتها، بمؤنة تقوم أن عىل يقدرها ما الجزيل اإليراد من مللكتنا أوليس
يتزوجهم من الناس كرام من يوجد ال كان إن تجهزهم أن ألمكنها قليًال نفسها عىل َت َقرتَّ
أجنبية، بالد إغناء بالدنا أهل يُكلف أن الواضح الظلم فمن كان وكيف املحبة، ملجرد
منها أؤدي لريات ١١٠ عىل يزيد ال كله إيرادي وأن أوالد، وعرشة زوجة يل أن ترى أال
أردت إذا فهل شيئًا؟ ولغريها شيئًا، وللكنيسة شيئًا الفقراء وألجل شيئًا، البلدة لتنظيف

ا.ه. إلخ. … عني الشورى أهل يجهزهم أزوجهم أن

الغرب يف املطبوعة الصحف بدايات (2-31)

وورقها طبعها حسن ومع والفوائد، األخبار من فيها ما مع كلها الجرناالت هذه وثمن
للتجار يطبعونها التي اإلعالنات من أصحابها يكسب وإنما فقط؛ الورق بثمن يفي ال
بالبخار طبع وأول شلينات، خمسة اإلعالنات هذه من ثالثة أو سطرين كل فعىل وغريهم،
يف كان اإلنكليز بالد يف طبع جرنال وأول ،١٨١٤ سنة يف وذلك التيمس مطبعة يف ظهر
وقع الذي الطاعون ألجل هناك يومئذ امللك ديوان وكان ،١٦٦٥ سنة يف وذلك أكسفورد
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بسنة املذكور التاريخ بعد وذلك كازت، الجرنال ذلك سمي لندرة إىل رجع فلما لندرة، يف
امللكية، واملصالح الدولة أخبار عىل املشتمل بالجرنال ا خاصٍّ االسم هذا وبقي واحدة،
أنه الكازت اسم وأصل باريس، يف املونيتور بمنزلة فهو عليه، إال أخبارها يف معول فال
من بقطعة تُْرشى وكانت مختلفة، أخبار فينيسيا يف صحيفة يف طبع ١٦٢٠ سنة يف

االسم. هذا فلزمها كازتة، تسمى الدراهم
دبلني ويف ،١٧١٥ سنة جرمانية ويف ،١٦٣١ سنة فرنسا يف الجرنال اشتهار وكان
،١٧١٩ سنة أمرييكا ويف ،١٧٣٢ سنة يف كان هوالند يف اشتهر جرنال وأول ،١٧٦٧ سنة
مليونًا، ٦٤ نسخها وجملة يوم، كل يف تطبع جرناًال ٥٠ منها ،٨٠٠ هذه جرناالت وعدد
طبع ما هو اإلنكليز بالد يف عمومية أخبار عىل الشتماله بجرنال تسميته يصح ما وأول
امللكة زمان ويف الكازت، بظهور خفي ثم سنني ثالث نحو كذلك وبقي ،١٦٦٣ سنة يف

النسق. هذا عىل يكن لم ولكنه مثله، يشء أيًضا شهر ١٥٨٨ سنة وذلك إليصابت
يباح موضع كل يف املدينة هذه يف واإلعالن التعريف أوراق كثرة العجب وأعجب
عىل ويفرقوها بها ليطوفوا مخصوصني َخَدَمًة التجار بعض يستخدم وقد إلصاقها، فيه
حتى الكرب فاحشة بحروف يطبع ما ومنها يأخذها، أن يريد أحد وما مجانًا، املارين

بعيدة. مسافة من قراءتها يمكن

الطباعة اخرتاع (32)

منتز، إىل نسبها املؤرخني فبعض مخرتعها، يف األقوال اختلفت فقد الطبع صناعة أما
فلورنسه إىل وبعضهم ورومية، فينيسيا إىل وبعضهم وهارلم، اسرتابورغ إىل وبعضهم
طبع هارلم، من كسرت يوحنا هو الطبع مخرتع أن جونيوس أدريان رواية ويف وباسيل،
سنة ويف ،١٤٣٨ سنة يف وذلك واحد، وجه عىل وصور حروف فيه كتابًا خشب عىل
كتاب أول أن بعٌض وزعم كتابًا، فيها وطبع منتز، يف مطبعة فوست يوحنا أنشأ ١٤٤٢
عند معروًفا كان الخشب قطع عىل الطبع أن شك ال آخر: وقال املزامري، كتاب كان طبعه
الرهبان عند معلوًما كان وكذلك عديدة، بأحقاب النصارى تاريخ قبل وذلك الصني أهل
أخرى إىل ورقة من الكالم ينقلون كانوا فإنهم أوروبا، بالد من غريها ويف اإلنكليز بالد يف
بعد واحًدا مصفوفة الحروف هذه استعمال فأما قليًال، ذلك كان ولكن الخشب، عىل

الزمن. متأخر يف إال يعرف فلم واحد
إال والنسخ الكتب وبرتجمة بالعلم يشتغل القديم الزمن يف أحد يكن ولم قال:
اليونان وبالد رومية وكانت اإلفرنج، بالد يف واملعارف التمدن أدخلوا الذين فهم الرهبان،
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يف بعيدة مسافات يسافرون اإلنكليز آباء الصكصونيون وكان والعلوم، الكتب معدن
رجوعهم وعند غال، بثمن ويشرتونها النادرة الكتب تلك بعض وتحصيل العلم طلب
املنافسة، غاية لندرتها فيها تتنافس الناس وكانت الصكصونية، اللغة إىل يرتجمونها
ورق عىل ذهب من بحروف مكتوبة اإلنجيل كتاب من نسخة ولفريد لألسقف وكان
الرهبان عدا وما النفيسة، بالجواهر مرصع ذهب من صوان يف يضعها فكان أرجواني،
ويليرتد توقيع أن وناهيك قليلني، أفراد غري الكتابة يحسن َمْن العامة من أحد يكن فلم
إنما امللك أن تحتها يكتب بأن كاتبه وأمر الصليب، عالمة كان مجلة عىل — كنت ملك —

الكتابة. لجهله اسمه من بدًال العالمة تلك رسم
كثريًا، تقدم قد الصكصونيني بني العلم لكان وتدمريهم الدانيزيني تخريب ولوال
عىل وهم وكانوا والجفاء، الجهل من عظيم جانب عىل كانوا أولئك البحر ملوك أن إال
مثلهم أوًال كانوا ألنهم مرتدة: كأنهم املسيحيني الصكصونيني إىل ينظرون أصنامياتهم
الرهبان أديار إبادة عليهم توجب دينهم فروض أن يرون كانوا ولهذا أوثان؛ عبدة
يف املزر فيها يرشبون أنهم سوى السماء جهة من شيئًا يعرفون كانوا وما وكتبهم،
أتلفوا ثم فمن أكل، مهما شيئًا منه اآلكل ينقص ال مأكول من ويأكلون أعدائهم، جماجم
لكنا لنا بقيت أنها ولو تحصيلها، يف عظيمة أتعابًا الصكصونيني كلفت كانت كثرية كتبًا

البالد. جميع تاريخ يف نجهلها كثرية أموًرا منها ندري
ويعرف غانسفليش جون اسمه شابٍّا أن عرش الخامس القرن يف واتفق قال:
بأنها حينئذ مشهورة وكانت اسرتاسبورغ، إىل سافر سلغيلوش صقع من بغاتنربغ
حروًفا صنع إذا أنه بباله فخطر لتكثريها، طريقة إحداث يف يفكر فأخذ الكتب، سوق
فتواطآ فوست، اسمه برجل واجتمع ماينس إىل رجع ثم أربه، بها يبلغ وتنحل ترتكب
كما فسبكاها الحروف، بتلك الطبع بطريقة املشقة من فيه ملا الكتب نسخ إبطال عىل
عرش بعد إال فائدة ينتج لم هذا عملهما أن إال ،١٤٤٠ سنة يف ذلك وكان لهما، خطر
كيمياوية أجزاء بعض إليه أضيف رصاص من كانت الحروف تلك أن ويظن سنني،

املراد. للعمل متحمًال صلًدا لجعله
التوراة جملتها من كتب عدة غاتنربغ طبع ثم شوفر، بطرس رشكتهما يف دخل ثم
إن يقال: كان إنه حتى كثريًا واشتهارها بيعها راج وقد مازارين، بتوراة اآلن املعروفة
وأُرسلت له، إكراًما قربه عىل مثال له نصب ١٨٣٧ سنة ويف الشيطان، عمل من طبعها
يف مستخدمني كانوا الذين تفرق وملا مشهده، لتحرض اإلفرنج دول جميع من نواب
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سنة يف فيها الصناعة هذه فاشتهرت إيطاليا، يف سوبياكر إىل بعضهم ذهب مطبعته
وبعد إسبانيا، يف اشتهرت سنة وبعد ،١٤٦٩ سنة يف وذلك باريس إىل ْت َرسَ ثم ،١٤٦٥

أوروبا. جميع ْت َعمَّ سنة خمسني نحو
الخامس القرن أوائل يف باريس يف الطباعني مشاهري أحد بادان قاله مما ويظهر
تختلف لم الحروف تلك يف واألبهات األمهات أن اإلنكليزي شكولوكر قاله مما وكذا عرش،
بالطباعني مختص الحروف سبك أنَّ ذاك إذ العادة وكانت اآلن، منها املستعمل عن كثريًا
أربعة عىل الطباعني عدد يزيد ال بأن اإلنكليز ديوان من حكم صدر ١٦٣٧ سنة ويف فقط،
ويف كنرتبري، أساقفة رئيس بإذن إال محله يف آخر يقوم ال أحد منهم مات إذا وأنه نفر،

الحكم. هذا بَُطَل — األهلني حقوق بإقرار املجلة صدرت حني — ١٦٩٣ سنة

املطبوعات عىل الرقابة (1-32)

ويف تطبع، عنوانها صفحة عىل يكتب ثم تُطبع، أن قبل تُْفَحص سابًقا الكتب وكانت
الطباعني أسماء تطبع بأن وأُِمَر فحص، دون من الطبع يف الحرية أطلقت ١٧٩٥ سنة

وأواخرها. الكتب أوائل يف

اإلنكليز بالد يف الطباعة انتشار (2-32)

سافر قد وكان ،١٤٧٤ سنة نحو وذلك كاكسطون، اإلنكليز بالد يف الطبع شهر من وأول
من ترجمه طروة تاريخ كان طبعه كتاب وأول كثرية، معارف ل وحصَّ الواطئة البالد إىل
وناًرشا، وطباًعا مؤلًفا كونه وهي جليلة: خصال لثالث جامًعا وكان الفرنساوية، اللغة

عظيم. تقدم اإلنكليز لغة أدب يف له حصل ومعارفه وبسعيه
كانوا أنهم وخصوًصا عندهم، املنفعة عامة غري كانت الجليلة الصناعة هذه أن إال
يف كسلون قام أن إىل هوالند، من سيما وال القارة، أوروبا بالد من الحروف يشرتون
استخدمته ١٧٢٠ سنة ويف األدوات، وكثَّر حسنة، حروًفا وسبك املايض القرن أوائل
اشتهر ثم عربية، حروف سبك يف املسيحية املعارف انتشار بجمعية املعروفة الجمعية
ما زوجته باعت مات فلما منه، يستمدون القارة البالد أهل صار حتى اآلفاق يف صيته
يف املؤلفات أجلَّ بها يطبعون فكانوا باريس، يف العلوم لجمعية الحروف من عنده كان
إنه ويقال: املرشقية، اللغات جميع يف حروًفا وسبك «فري» دكطر قام ثم والعلم، األدب
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رومية بروبنكاندة وإن الهجائية، الحروف من شكل أربعمائة برسكيف مسبك يف سبك
ما أبدع باريس يف ديدو معمل يف أيًضا وسبك ذلك، من أكثر فيها ليس شهرتها مع
بالزجاجة إال قراءته يمكن ال بعضها إن حتى بأرسه، العالم يف الحروف من صوغه يمكن

املكربة.
أحد إن ثم أحد، عليهم يعلو ال هذا عرصنا يف اإلنكليز طباعي فإن كان وكيفما
رأيه فعرض مستبعد، غري بالبخار الطبع أن رأى — هركونك واسمه — النمساويني
ما إلجراء منهم جماعة وأسعفته اإلنكليز، بالد إىل فقدم عنه، فأعرضوا بالده، أهل عىل
فقط، ولدين بمساعدة واحدة ساعة يف صحيفة ألف بها طبع صغرية آلة فصنع قصده،
صاحب فرآها األخبار، لطبع كبرية آلة اتخاذ عىل عزم استعمالها، صحة تحقق فلما
١٨١٤ سنة ويف منها، أكرب ولكن تلك، مثل آلتني له يصنع أن عىل فواطأه التيمس جرنال
اآللة، هذه وحسنوا جماعة قام ثم البخار، بقوة مطبوع بأنه إعالن الجورنال ذلك يف طبع
وكانت تسعمائة، إىل صحيفة ثمانمائة من ساعة كل يف الوجهني عىل بها يطبع فكان
لتل مسرت قام ثم صحيفة، وأربعمائة ألًفا ساعة كل يف واحد وجه عىل تطبع املفردة اآللة
ويف ألًفا، عرشة اثني إىل صحيفة آالف عرشة من الساعة يف بها يطبع مزوجة آلة واخرتع

وغريه. جرنال بني ما صحيفة ألف عرشين الساعة يف تطبع مطبعة أمرييكا بالد

والورق الطباعة اخرتاع أهمية (3-32)

نعم الطبع، صناعة دون هو العام هذا يف الصنائع من اخرتع ما جميع فإن الحقيقة ويف
خلجانًا وحفروا معاقل، وحصنوا هياكل وشادوا أعالًما ونصبوا أهراًما بنوا األقدمني إن
إن الطبع صنعة إىل بالنسبة تلك صنائعهم أن إال للعساكر، مسالك ومهدوا للماء، وأقنية
إلضافة احتمال يبَق لم الطبع اشتهار بعد فإنه الهمجية، درجات فوق ترق درجة إال هي
بالقلم، تكتب كانت حني الحال كانت كما الكتب لفقد أو وشاعت، ذاعت التي املعارف
ويسوسون األمور يتولون األقل وهم باملعارف املتصفني فإن قدرة، املعرفة إن قيل: وقد

ا.ه. األكثر. وهم الجمهور
مشهوًرا كان أنه إال عرش، الحادي القرن يف كان إنه فلتري: فقال الورق، إحداث أما
من أو املغيل، البمبو من يتخذونه رقيق أبيض وهو هللا، إال يعلمه ال عهد من الصني يف
إن آخر: وقال سنة، ألفي من عندهم الزجاج استعمال عرف وقد قال: السكر، قصب
امليالد بعد ١٠٠٠ سنة ويف امليالد، قبل ١٧٠٠ سنة يف عرف الصني يف الورق إحداث
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الورق صنع من وأول الخرق، من يصنع صار ١٣١٩ سنة ويف القطن، من يصنع كان
الثالث وليم وقبل ،١٥٩٠ سنة يف وذلك نمساوي، رجل اإلنكليز بالد يف الخشن األبيض
١٠٠٠٠٠ ثمنه يف سنة كل يرصفون فكانوا وهوالند، فرنسا من يشرتونه اإلنكليز كان
الورق، صنعة اإلنكليز علَّموا لالستئمان البالد هذه إىل الفرنسيس بعض قدم فلما لرية،

أسمر. خشنًا ورًقا يصنعون ذلك قبل من وكانوا
مخرتعات من كان باآللة واتخاذه باليد، األبيض الورق صنعوا ١٦٩٠ سنة ويف
شهر ثَمَّ ومن اإلنكليز، بالد إىل هذا بها فجاء ديدو اسمه لطباع باعها ثم روبرت، لويس
أربع وعرضها قدم، ١٣٨٠٠ طولها بلغ َطْلِحيَّة بها صنع ١٨٣٠ سنة ويف استعمالها،
يف وهوالند إسبانيا يف إحداثه فكان الحيطان عىل يلصق الذي املنقوش الورق أما أقدام،
والهند مرص يف يصنع فكان القصب من املتخذ الورق وهو البابريوس فأما ،١٥٥٥ سنة
من إخراجه منع قد بتولومي وكان امليالد، قبل ١٩٠ سنة يف وذلك الرق، عمل أن إىل
من األول نابوليون أخذها ثمينة جليلة نسخة وهي يوسيفوس، تاريخ كتب وعليه مرص،

موضعها. إىل ُردَّْت ١٨١٥ سنة ويف باريس، إىل بها وبعث أخذ، ما جملة
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التجاري لندرة مركز

لندرة، يف الكائنة املباني أعظم عىل اشتماله حيث من الخط هذا عىل الكالم تقدم قد
ماربولس وكنيسة السكة ودار وداره الضابط وديوان والبورس والبوسطة البنك فإن
هنا اآلن وبقي حادث، فهو بعده من بني وما القديمة، لندرة الواقع يف وهو فيه، جميعها
ألغنياء الجسيمة واملبايعات العظيمة األشغال مركز هو الفريد الخط هذا إن أقول: أن
فيه يخطو أحد وما والعمل، للحركة مصدر وهو إال فيه بناء من فما اإلنكليز، تجار
وال شمس عليه تطلع وال والفائدة، للنفع إال لسان به يتحرك وال والشغل، للكسب إال
فرتى واالقتناء؛ للتحصيل إال خاطر مخلوق صدر يخلج وال للسعي، إال نور فيه يوقد
مسالكه يف ترى ما وكثريًا فيها، وما الدنيا ألكل وفمه عينيه فاتًحا أهله من واحد كل
يف شيًخا الغالم تجد فهنا لألعمال، املبارشة من فيه هم فيما أنفسهم يحدثون مصحبني

قبيًال. والشاب واالستعداد، النشاط يف غالًما والشيخ اإلدارة، معرفة

للتجارة عاملي مركز

الباطنة لحواسهم شاغًال وحرصهم الخلق نهم رأيت سلكت وأينما توجهت وكيفما
بالبضاعة الخط هذا أهل ويمده إال الدنيا يف قطر من وليس واالدخار، بالحرث والظاهرة
لندرة شوارع سائر يف يرى مما البهيجة الرحيبة الحوانيت عن خال وإن وهو واملهمات،
الخطرية العقود ألن شهر؛ يف غريه يف تجنى ال واحد يوم يف هنا تُْجنَى التي األرباح أن إال
يراسل الذي التاجر أن يخفى وال الحافل، املشغل هذا عن تصدر إنما الجزيلة واملراسالت
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يقعد الذي التاجر من أكثر يربح عندهم، من ويجلب لهم ويبعث األجنبية، البالد تجار
الخز. من ثوب أو الحرير من شقة شاري وينتظر حانوته يف

وتجارنا تجارهم بني والفرق التجار كبار

سفن عدة له من ومنهم قيل، كذا لرية مليون نحو السنة يف يكسب من التجار هؤالء ومن
وقد شخص، مائة مصالحه إدارة يف يستخدم من ومنهم بلد، إىل بلد من البحر يف تجري
والنساء الرجال من آالف أربعة فيه إرالند يف محل له هؤالء من واحًدا أن سابًقا ذكرنا
من منهم لكل بد وال لرية، ماليني سبعة وخلف مات تاجًرا وأن غري ال القمصان لعمل
يشتمل محرتف له يكون أن والغالب ذلك، أشبه وما وصرييف وحساب كتاب له يكون أن
مشرتكة والثالثة: للكتاب، والثانية: به، الخاصة لألشغال إحداها: حجرات؛ ثالث عىل
الصقع هذا وتجار عموًما لندرة تجار أن شك وال ونحوه، واملتاع الرواميز ولوضع لهم،
وعبارتهم والكياسة، الظَّرف يف دونهم أنهم إال أوروبا، تجار جميع من أغنى خصوًصا
تكن وإن وعبارتهم والدراية، العلم لذوي مشاركون فإنهم فرنسا، تجار بخالف ركيكة

عالية. اإلنكليز تجار كالم إىل بالنسبة أنها إال علمائهم عبارة دون
إن ولعمري الفصاحة، غاية يف بالدنا تجار عبارة إىل بالنسبة هؤالء عبارة أن كما
نقول، أي ومنقول؛ الثالثة، أي والساليس؛ اإلمضاء، أي وقمضه؛ ال، أي لق يكتب: تاجًرا
بحساب ونبتدئ الخسارة، أي والخصارة؛ اليشء، هذا عرض أي اليشء؛ هذا عن وأعرض
لجدير ذلك ونحو وفوالبت، عىل، وحظونا علينا، وغث والساررة، وعافية، وبخري جديد

حرفته. من يستحي بأن
يغلطون ال التجار هؤالء ومثل ويغلط، أحيانًا يسهو قد العالم أن هنا العجيب ومن
فلم منهم، وردت رسالة ألفي من أكثر قرأت فقد حقها، عىل واحدة عبارة تأدية يف أبًدا
اإلنكليز قول يدخر الحال هذه فلمثل وروية، لهم فكر عىل تدل واحدة جملة وال فيها أَر
رئيس أو شاعًرا يكون أن منه يطلب ال التاجر إن نعم نفسك؟ من تستحي أال التوبيخ: يف
الرفيع من الخشن الثوب معرفة يف كله إدراكه يرصف أن عليه عار ولكن اإلنشاء، ديوان
النطق، وهو البهيمة، عن اإلنسان به هللا ميز ما أرشف عن الغفول بلباس يرتدي وأن
هذا إىل بالًغا الكالم يف عجزهم أحسب ال فإني ينطقون، كما يكتبون هؤالء ليت بل
يدرس أن دون من الئقة عبارة يكتب أن يمكنه السليم الذوق صاحب إن ولعمري الحد،
أو بالرتكية العربية يخلط من هؤالء من واملتفصح للثعالبي، اللغة فقه أو سيبويه، كتاب
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ليتهم ويا وبريمو، وماكنة وجنابري وبرمق مور وعالم يالكان مركب فيكتبون: الطليانية،
وما العجم؟ لغة إىل لغتهم عن العدول هذا سبب ما شعري ليت فيا حقها، عىل يكتبونها
كالم يف معانيهم سبك عن أو متعارفة، بألفاظ عبارتهم تأدية عن القصور هذا سبب
باأللفاظ ويحشوها رسالة يكتب فرنساوي تاجر يف يقال أن عىس وما مفصح؟ معجب
ومعارفه أقرانه عند قدره يكون وما الخط، ورسم الرتكيب يف الفاحشة واألغالط القبيحة
البالد فليحمدوا أال والتهكم، للضحك منها يطبع ما وخصوًصا الجرناالت، أصحاب وعند

العلم. حرمة رعاية وعن الصحف هذه عن خلت التي

الستي خط يف اإلنكليز تنافس

أو كتابًا أو فيه تجاًرا كانوا سواء الستي خط يف حصولهم يف اإلنكليز تنافس إن ثم
جميع أن سابًقا ذكرت وقد مرص، قلعة يف استخدامهم يف القبط كتنافس هو ذلك، غري
يكون ما تعلم وبهذا ندر، ما إال إليه ترد جميعها ألنها البنك؛ اسم عليها مكتوب الحوافل
يذهب ا مِلمَّ البقعة هذه مسالك يف املراكب َدِوي فإن الحقيقة ويف والتوارد، الزحام من ثَمَّ
بني هو فيما إال يشء يف فكره يعمل أن يمكنه أن سكانها من أحًدا أظن وما بالصرب،

الشغل. من يديه

الكتاب هذا تأليف تم فيه

وال النضرية، إيطاليا مروج يف ال الكتاب، هذا أؤلف أن يل هللا قدر الوخيم املورد هذا ويف
متكاثًفا، وظالًما متصاعًدا دخانًا منه كلمتني كل بني أن فأخال األنيقة، الشام رياض يف
تزاحم من إما سوء، يصيبني أن أوجس املوضع هذا إىل حجرتي من خرجت كلما وكنت
أجد منزيل إىل عدت فإذا مطاعمها، يف يُؤكل الذي الطعام رداءة من أو البهائم أو الناس

نار. أو غرق خطر من نجوت كأني نفيس

313



أوربا فنون عن امُلخبَّا كشف

كالحبس مكان الستي

باريس؛ إىل لندرة من خرج كمن كان سرتيت ريجنت جهة إىل الحبس هذا من يخرج ومن
للتفرج يخرج من الخلق من أن فيستشعر مهل، عىل يميش الناس بعض هناك يرى ألنه
وقد مبتسم، أو ضاحك وهو يتكلم وبعضهم ماٍش، وهو بالتبغ يدخن وبعضهم والتنعم،
وأن بالرسور، ويؤذن القلب، عن ينفس ما هناك بأن فيأنس الطرب، آالت بعض يسمع
لم تعاىل هللا فإن الستي، شوارع بخالف واللذة، للراحة يخصص ما العمر أوقات من

العمل. العمل الشغل، إال ليس الشغل والشغل، للسعي إال يخلقها
أن وناهيك منهم، هو اسرتاح إذا إال منه يسرتيحون ال فهم العمل، القوم دين إن

األلف. نحو تبلغ سمارسته وعدة محرتف، خمسائة عىل تشتمل واحدة داًرا فيه
ضيقة وطرقه املدينة، أخطاط سائر إىل بالنسبة سافل الخط هذا موقع أن ومع
إذا إنهم حتى غريه، من وأرشف أرفع جعله اإلنكليز عند إجالله فإن حقرية، وبيوته
الخط هذا يف وليس كذا، موقع إىل نهبط إنا يقولون: منه أعىل محل إىل منه شخصوا
وزحام كالحة، وجوًها إال فيه ترى فلن النفس، يبسط آخر يشء وال نزهة وال ملًهى كله
سوًدا، وجدرانًا وِحلة، ضيقة وطرًقا ومدبرة، مقبلة وعجالت ومحامل وحوافل عواجل

بالناس. غاصة ومسالك
الثواب، ومجزل الصواب ملهم العيل امللك بحمد الكتاب هذا من الثانية الطبعة تمت
سديدة، أقوال بعض منها حذف إذ تامة؛ تكن فلم تونس يف ُطبعت التي األوىل الطبعة أما
أيًضا إليها وأضفنا تلك من ُحذف ما الطبعة هذه يف أثبتنا ذلك رأينا فلما مفيدة، وأخبار
بعد تغريت أوروبا أحوال أن يخفى ال إذ زادت؛ التي اإلحصائيات قبيل من أخرى أشياء
قدر عىل وتهذيبها تحريرها ويف النسخة هذه ضبط يف الوسع بذلنا وقد الكتاب، تأليف
أواخر يف طبعها من الفراغ وكان اإلتقان، عىل نموذًجا تعاىل بحمده فجاءت اإلمكان؛
وسيدنا موالنا األعظم الخليفة املعظم سلطاننا أيام يف ١٢٩٩ سنة الحرام محرم شهر
دولته وأيد سلطنته هللا أيد خان، الحميد عبد الغازي السلطان السلطان، ابن السلطان
آله وعىل املرسلني سيد نبينا عىل والسالم والصالة العاملني، رب هلل والحمد وسلطته،

أجمعني. وصحبه
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