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أفضل؟ أيهما الحرية: أخذتني األمريكتني بالد إىل العام هذا بجولتي القيام اعتزمت أن ملا
فآثرت ُعْدُت لكني الحضارة، ومنهل العجائب مهد الشمالية إىل أسارع أن طبيعيٍّا وكان
— عنَّا بُْعدها رغم — وألنها الكثري، اليشءَ أقطارها عن نجهل ألنَّا الجنوبية؛ بأمريكا البدء
تلك بوادر بدت قد وها واالغرتاب، النزوح ألبنائنا طاب إْن املرصية الحياة يالئم ما خري
وبالد أوروبا أهل من بالشباب االقتداء يف يفكِّرون فأخذوا فتيتنا، من رهط بني الرغبة
وراء سعيًا يرتحلون الجنوبية، أمريكا يف قطر منهم يخلو يكاد ال الذين أولئك الشام،
يف وأنا شعرت إني حتى سبيًال؛ ذلك إىل استطاعوا ما عيشهم وكسب أوطانهم رفعة
يف أجمع أن أرْدُت ولقد بالضاد، الناطقني من قومي بني وسط بأني أيرس» «بونس
يف العربية الحضارة أثر مبلغ ألرى الجنوبية؛ وأمريكا واألندلس املغرب بالد بني جولتي
ازدهَرْت حيث األندلس إىل انتقلوا املغرب سادوا أن بعد فهم العرُب، حلَّها التي البالد تلك
عىل األندلسيني ميََّز بطابٍع البالد أهل وطبعوا وعزها، منعتها أوج وبلغت حضارتهم
تزال ال ُزَرافاٍت إليها ونزحوا الجنوبية أمريكا كشفوا الذين هم وهؤالء األوروبيني، سائر

هناك. لألهلني األعظم السواد تمثِّل سالئلهم
شمال أن يل فبدا جميًعا، البالد تلك يف للعرب بقي ما بعض عىل أقف أن يف رغبت
القضاء يف يَِجدُّ الغربي األثُر أَخذَ وإْن مجموعه، يف الرشقي باألثر يحتفظ يزال ال أفريقية
ويف التعليم، نُُظم ويف البالد، مظهر يف هذا أملس وكنت ذلك، له يتم كاد حتى عليه
— األحداث وبخاصة — القوم إغفال ويف والفرنسيات، بالفرنسيني واالختالط األزياء،
آِخذ الغربي التيار أن عىل وتناضل، تكافح بقية للرشق تزال ال تونس ويف العربية! اللغة
الزوجات واتخاذ فرنسا إىل السفَر لديهم ب ويرغِّ قوميتهم، عن الشباب يرصف الغلبة يف
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والصحافة املساجد يف العربية عىل اإلبقاءَ فيحاِول القديم أما الفرنسيات؛ من والخليالت
عىل فرنسا فرَضتْه الذي الفرنيس التجنيس يقاوم وهو املرصية، املطبوعات وانتشار
فعصبيُة أثًرا؛ فيها الغرُب يُحِدث يََكْد لم مراكش بالد لكن هنا، فرضه وتحاِول الجزائر
أمري يف الشكُّ خاَمَرهم قد املسلم أنا وحتى شديد، األجنبي من ونفورهم بالغة، القوم
األوروبيون يرميهم لذلك عليهم؛ دخيًال أكون أن خشية فاس يف مسجدهم من وطردوني
فإني الجنوبية وأمريكا األندلس يف أما الرشق»! بالد من الهمجي الغربي «الطرف بأنهم
يف واضحة العربية فاملالمح األنديز، جبال أقايص إىل يسودهم العربي الطابع ألفيت
اللواتي النساء وبخاصة شعورهم، وسواد عيونهم، وسمرة ألوانهم، وخمرية تقاطيعهم،
أفاريزها مهفهفة، قصرية أردية فهي أوروبا، أزياء إىل منها إلينا أقرب هي أردية يلبسن
تاج فوق السوداء الرأس«الطرحة» عىل يرخي وغالبهن بعض، فوق بعضها منتفخة هادلة
يف يرقصن بل الرجال، يخارصن ال رقصهن يف وهن حجاب، شبه وكأنها العاج شباك من
املزهر شبيه القيثار، لديهم فأحبها املوسيقى أما أيديهن. يف (الصاجات) والصنج حلقات
— ع والتوجُّ التأوُّه الغناء ومن «التقاسيم»، نظام منه ويألفون رنينه، بضخامة (العود)

عندنا. البلدي كالغناء
إليهن نظرت فإن مغلقة، نصف أبواب وراء من النظرات ويختلسن يقفن والفتيات
عارية الرجال مجلس تحرض أن للغادة يجوز وال بإغالقها، عجلن أو وراءها انزوين
تعاُرٍف بدون يتمُّ والزواج صاحبه، حرضة يف إال ما منزٍل زيارة للصديق يباح وال األذرع،
وهم ذلك. الفتاة تفعل وقد الزواج، بعد أبيه كنف يف الشاب ويظلُّ الزوجني، بني سابٍق
لم أم أعرفهم سواء السالم، يُْقِرئهم أن دون الغري عىل أحدهم يمر ال مؤدبون، كرام
«بالهنا يقول: كأْن لرفيقه الطيبة تمنياته الواحد يُبِدي العطاس أو الطعام وعند يعرفهم،
والتفاؤل، التشاؤم يف يعتقد منهم وكثري متواِصل، عناق عندهم والسالم بالصحة.» أو
بالخري بشري ذلك ألن فاخرة؛ كانت مهما دورهم أبواب عىل النخيل جريد يعلقون فرتاهم
لغتهم ويف كله، التقدير والشعراء والشعر واألدباء األدب يقدِّرون وهم للسوء، ودافع
للزيتون، Aceituna أثيتونا بينها: من أذكر الكلمات، من كثري يف العربية من بقية
El Cid للنقود، دنريو للريال، ريالس للسكر، Azucaro أثوكرو للزيوت، Aceitr أثيتي
Almacen للقرص، Alcazar للرأس، Alhama للمنار، Almenar Maulasللموايل، للسيد،
للقصبة، Alcasba النقود، لدارسك Ceca للقنطرة، Alcantara للقلعة، Alcala للمخزن،

للموت. Mata
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بعض ينطقون وهم بخيتة، بروكة، سارة، بينهم: الشائعة العربية األسماء ومن
ذ؛ ينطق D ب، ينطق V خ، ينطق J ث، يُنَطق C, Zفحرف عربيٍّا، نطًقا اإلفرنجية الحروف

اإلفرنجي. النطق من العربية، سليل لسانهم عىل أسهل فهو
القيشاني يكسوه البيت فمدخل كبري؛ حدٍّ إىل عربية تزال فال وهندستها بيوتهم أما
مكشوف رئييس فناء طه ويتوسَّ املارة، أنظار عن الداخل يحجب كي نفسه عىل ويلتوي
تحكي التي املصابيح تزيِّنها نحيلة وبوائك أعمدة يف والنوافذ الحجرات أغلب عليه تطلُّ
عربية نافورة هذا وتتوسط البديعة، الزهور أصُص جوانبَها وتحيلِّ تماًما، املساجد قناديل
العرب وقار أملس وكنُت الثقيل. الحديد شباك تغشاها واألبواب النوافذ وجميع أنيقة،
بساطة وبني واإلمارة، والسيادة األرستقراطية مظهر بني يجمعون فهم ظاهًرا، وأدبهم

واحد. صعيد يف بالفقري الغني واختالط الكلفة، ورفع الديمقراطية
غريها، بزَّْت التي عنارصحضارتهم وسيادة العرب سلطان يؤيِّد ما ذلك كل أليسيف

ومعقباته؟ الدهر رصوف رغم بقاءً وأصلح الناس، نفوس من مناًال أقرب وكانت
أقطارها إىل اخرتقتها ثم الجنوبية، أمريكا رشق بالد من بالكثري تطوايف أتممت
متسع، الوقت يف ثمة يكن ولم الشمالية، أمريكا إىل «بنما» قناة عرب شماًال ورست الغربية
حتى تهدأ لن ثائرة نفيس يف عظمتها أثارت التي و«نيويورك» «نياجرا» بأرجاء فطفت
التي الفتية املدنية تلك عنارص عن منقبًا دارًسا فأعاودها قريبة، ثانية فرصة يل تتاح

معني. لها ينضب ال ثروة وتدعمها جبَّارة، عقول تدفعها عاجلة بخطى تسري
هللا سدد خريًا، أبناؤنا به يصيب أن أرجو ما الجديدة الدنيا أنباء من أقص أنا فها

. اعوجَّ ما لنا ويقوِّم فرط، ا عمَّ يعوضنا صالًحا خلًفا بينهم من وجعل خطاهم،
رشًدا. أمرنا من لنا يهيِّئَ أن أسأل وهللا
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العالم، شعوب أدرس أن الدنيا، ربوع يف جوالتي بدأت يوم األكيدة، رغبتي كانت لقد
وقد والعادات، األخالق من بينهم يسود ما إىل ألخلص حياتهم؛ من الصميم إىل وأتدسس

زرتها. التي البالد عن مشاهداتي يضمُّ كتابًا «جولة» كل عقب أصدر كنت
هذه اقتناء عىل الكرام وزمالئي الربرة أبنائي تهافت أن عظيًما رسوري كان وكم
تسعد لم ممن الكثريين رجاء اليوم ق أحقِّ ذا أنا وها األوىل الطبعة نفدت حتى «الجوالت»،
التهذيب، يد فيها أعملت أن بعد الثانية، الطبعة فأقدم لها، اقتنائهم برشف «جوالتي»

األوىل. الطبعة يف نرشه أغفلت قد كنُت ما بعض مذكراتي من إليها وأضفت
الشعوب بوصف العناية إىل الجغرافيا بدراسة تسمو «مرص» أرى إذ َلسعيد وإني

هذه. جوالتي إليها قصدت التي الناحية تلك اإلنسان، وحياة
الرحالت، إىل عنايتهم تتجه اإلخوان من كثريًا أن من الحظت ما غبطة زادني ولقد
مذكرات تدوين عىل يحرصون ولعلهم حرضاتهم، من قليٍل غريُ ذلك يف إيلَّ تحدَّث لقد حتى
الوطن هذا أبناء إىل نزفَّ أن وجوالتي بجوالتهم نستطيع حتى عودتهم؛ بعد ينرشونها
األمم، ركَب َمْت تقدَّ شعوب أحوال فيه يُطاِلعون الدنيا» «كتاب العربية بلغته العزيز،

األثر. أجمل تلك ومن الِعَرب، أحسن هذه من لنا يكون أن وعىس تخلفت، وأخرى
وأدخلت راجعتها أن بعد الثالثة بالطبعة األعزاء قرائي لحرضات أتقدَّم أن ويرسني

مشاهدات. من استحدث ما بعض عليها
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كرونا بحار ويف املنش يف الجو لرداءة تأخرت لكنها اليوم، الباخرة بنا تقوم أن مقدًرا كان
ونحن علينا قاسية ليلة الخميس ليلة وكانت واألربعاء، الثالثاء يوَمي طيلة فانتظرناها
حني الليل منتصف إىل نرتقبها ولبثنا املطر، وابل الربد قارس والجو امليناء، عىل ننتظرها
ولشد املطر، من سيل وسط األوتيل إىل عائًدا وانرصفُت للصباح الجمرك يف متاعنا تركنا
كدُت وقد مجيب، من وال الباب أطرق ولبثت مغلقة، األبواب ألفيت حني دهشتي كانت ما
كانت فكلها أجد فلم آَخر نُُزل عن أبحث وأخذت أمري يف فحرت املطر ماء يف بثيابي أغرق
قصدي يفهموا فلم فيه، أنام مكاٍن إىل هديي عىل املارة بعض مع التفاهم وحاولت مغلقة،
الني، الحمَّ بعض مع التفاهم وحاولت الجمرك إىل عدت وأخريًا ا، حقٍّ قاسيًا موقًفا فكان
وجد حتى وينادي ويصفق بشدة الباب يطرق فأخذ مغلًقا، كان قريب نُُزل إىل فقادني
منتصف بعد الواحدة الساعة وكانت الصباح، إىل فيها نمت صغرية غرفة أودعني رجًال
فنمت ألبسها، التي املبتلة غري ثياب لديَّ يكن ولم خصوًصا أنساها لن أليمة ليلة الليل.
ظهًرا. إال تحرض ولم متأخرة الباخرة وظلت الصباح، إىل القارس الربد ذاك يف عار شبه
حمولتها عظيمة وهي الظهر، بعد الواحدة الساعة مونتسارمينتو الباخرة بنا أقلَعْت
متساوون فيها املسافرين جميع واحدة؛ درجة ذات أنها فيها ما وأظرف طن، ألف ١٨
واإلسبان األملان من ركابها جل وكان مكان، كل يف يمرحون واحدة مائدة إىل يجلسون
من وسقها وكان مسافر، ٢٥٠٠ لحمل معدة الباخرة لكن األربعمائة، جميًعا يناهزون
كنَّا فبينا فيها، يؤثِّر يََكْد لم املحيط موج اضطراب ألن حظنا؛ من وذلك ا، جدٍّ ثقيًال البضائع
ولبثنا عجيب. اتزان يف تسري باخرتنا كانت وتهبط املوج مع تعلو األخرى بالبواخر نبرص
مستمتعون ونحن السبت ويوم الجمعة يوم طيلة الرهيب األطلنطي املحيط عباب نمخر
ملناورة بوا يتأهَّ أن الجميَع الربَّاُن أعلن وقد رفيق، وبحر جميل وجو مؤنسني برفاق
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الخاص النجاة زورق جانب إىل كلٌّ ويقف ورجاًال، نساءً النجاة» «أنطقة فيلبسوا بحرية
أنىس وال جذَّابًا، واألزياء األجناس مختلف الخلق منظر وكان جميًعا، ففعلنا بجماعته،
والعجز البطن منتفخ الجثة غليظ برجل أبرصوا أن ملا ضاحكني وانفجارهم القوم سخرية
بتصفيق ضحكهم القوم ختم وقد ِسَمنه، عىل ِسَمنًا زاده الذي النجاة نطاق يرتدي وافًدا
كلمة يردِّدون القوم أخذ وقد الرزين، الحليم بابتسامة ضحكهم الرجل قابََل أن بعد حاد

كناريا. غًدا أعني: — َفِرحون وهم كناريا» «مانيانا
تمتد وهي اإلسبانية «كناريا» جزائر صخور عىل صباًحا السادسة يف عيوننا تفتحت
«الس بالدها أكِرب ميناءِ وسط رسونا حتى كاملة ساعة نجانبها لبثنا متعاقبٍة، سالسَل يف
حلُّوها ملا الروم ألن «فأرضالكالب»؛ كناريا معنى أما النخيل»، «أشجار ومعناها باملاس»،
قد فكأني االسم، هذا عليها فأطلقوا cannis الكالب من قطيًعا إليها استصحبوا قديًما
كلمة من مشتقة وإسبانيا — «الكالب» أرض إىل «األرانب» أرض من أيام ثالثة يف انتقلت

الرومان. حلَّها يوم وبخاصة فيها، الحيوان هذا لكثرة «األرانب»؛ معناها رومانية
وهي جوانبها عىل األبنية وتقوم (اثنني)، ٢ شكل يحكي الذي مينائها وسط رسونا
شاطئ عىل طويًال تمتد العرضلكنها ضيقة والبلدة منحدراتها، سفوح عىل صعًدا تتدرج
النبت، عن عار مجدب وجلها «تنرييف»، جبال وأعالها ورائها، من الجبال وتتدرج املاء،
جميًال جموعهم مشهد كان وَكْم اإلسبان، فقراء من وأهلها صغري ترام البلدة ويشق
وجلها للبيع، معروضاتهم عليها وبسطوا باخرتنا حول الصغرية بزوارقهم التفوا وقد
إىل هذا — إلخ … العاج وخرط ومخرمات وحراير أقمشة — واليابان الهند أشغال من
إسبانيا يف وحتى البالد، تلك يف الفاكهة رداءة من وعجبت الفاكهة، وبعض السجائر
إىل تفتقر جميًعا لكنها متعدد عندهم الفاكهة فنوع األبيض، البحر بالد أنها مع نفسها
مرًحا املوقف وزاد بيئتهم، غري حارة بيئة وليد أنه مع املوز بها راقني ما وخري الجودة،
البحر يف ألِق سيدي» أي — سنيور أو «كافالريي اسمع»، أي — «أويجا الصبية صياح
يف والتقطه املاء وغاصيف بنفسه رمى حتى اليم يف القرش له نلقي كدنا وما نابسينا) (أو
ويف ساعات، ثالث بها الباخرة وقوف يجاوز لم إذ غلة؛ باملاس» «الس من نشف ولم فمه.
املوج، وعال البحر، وغضب اليشء، بعض الجو اكفهرَّ وقد املاء عباب نشق قمنا العارشة

جميًعا. فطمأننا عاد قد الباخرة اتزان أن لوال ووجل غربة القوم وجوه تعلو وكادت
بونس تقطن أرجنتينية عائلة مجاورة يف جلويس وصاَدَف الغداء مائدة إىل جلسنا
كان الحاشية، ظريف الجسم، نحيل الوجه، وسيم عرشة، الثانية يف غالم لهم وكان أيرس،
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األطلنطيق. وسط األملانية الباخرة ظهر عىل

كثري فكان سنه، حداثة عىل ثقافته مستوى أدهشني وقد الفرنسية، يعرف ألنه سلوتي
العامة، معلوماته سعة فيه أكربُت وقد الباخرة، مكتبة من اآلَخر تلو الكتاب يستعري القراءة
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— عنخ وتوت والكرنك األهرام — آثارنا من كثري عن يحدِّثني أخذ مرصي بأني علم فلما
ألنا كوملب؛ قبل أمريكا فتحوا شك ال أجدادكم بأن وقال أعمال، من أتوا وما الفراعنة وعن
وتلك «إيزيس»، ى تُسمَّ املكسيك يف واحدة ملكة تحكمها كانت أمريكا شعوب كل أن نعلم
الهائلة األهرام بعض يف آثارهم املكسيك يف املرصيون خلف وقد املرصيني، آلهة إحدى
— بالجديدة القديمة الدنيا تصل كانت «أنلنتيكا» قارة بأن قوله وأيَّد والنقوش، والنحوت
بواسطة أو بوساطتها أمريكا وصلوا قد املرصيون يكون أن فريجح — اليوم غرقت وقد
بأن قال وقد — كناريا إسبانيا، مثل: — البلدان بعض معاني يفرسِّ أخذ ثم سفنهم.
عىل تدل باإلسبانية «مديرا» كلمة تزال وال هنالك، لكثرتها الغابات أرض مديرا معنى
الكلمة هي بالتا ألن — الفضة نهر لبالتا وريود أرضالفضة، أرجنتينا ومعنى «الخشب»،
والنجم بالدبَّنْيِ عليًما فكان والنجوم، السيارات إىل الحديث جرنا ثم للفضة. اإلسبانية
يهدينا الجنوب صليب هو آَخر برج فلنا األرجنتني يف نراها ال بأننا وقال الشمايل، القطبي
كان إن نفيس يف فقلت الشطرنج، لعب يجيد فهو ذلك إىل الجنوبي، القطبي النجم إىل
وذكاءً! علًما األوروبيني يفوقون إذن فهم الثقافة، من ومستواهم أرجنتينا أهل مثل ذلك
رسعة يف تهب الرشقية الشمالية الريح كانت وإن أمس، من أهدأ والبحر أصبحنا
السفن افتقرت يوم األول الكشف عهد تفيد كانت بما أذكرني اتجاهها، عىل وثبات كبرية
السلع نقل عىل عاونت شك ال ألنها «التجارية»؛ باسم خليقة فهي الرياح؛ لدفع الرشاعية
وقد املوج، مع نزاعها أشاهد السفينة مؤخر عىل أتكئ وقفت الليل ويف كثريًا. واملتاع
كان وقد األفق، إىل يمتد الخالص اللبن من نهًرا ورائها من وبدا وأزبد فأرغى املاء شقت
القدرة، جالل ويف واألرض السماوات ملكوت يف يرسح الخيال أخذ حالًكا. الليل ظالم
املاء، وسط وتنطفئ تخبو أن تلبث ال ثم وتتوهج، تتفتح الكهرباء كثريات بصيص وإذا
وعددها خاطًفا كان بريقها لكن املاء صفحة تنعكسعىل السماء نجوم األمر بادئ فخلتها
الفسفوري» «السمك جموع تلك بأن فأيقنت السفينة، مؤخر يف املاء يفرش كاد وفريًا
دقة رغم جميل مشهد يف وأضاء فاهتاج مقره يف السفينة أزعجته ولقد ويخبو، ييضء

املجردة. عيوننا تراه ال الذي هيكله
أربعة بها Cabin غرفة أحلُّ قبُل من كنُت وقد عميًقا، نوًما الفائتة ليلتي نمت
ثيابهم ويغسلون ويتمخطون يبصقون النظافة؛ تعوزهم الذين اإلسبان من أشخاصكلهم
مرتفع بصوت فيتكلمون وسطهم، الغريب إحساس يراعون وال «Camera «القمرة داخل
Chief stewardالرئيس إىل ذهبت الليل! يف متأخًرا أم الصباح يف مبكًرا الوقت أكان سواء
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ريودجنريو. مياه فوق يحلق تسبلني جراف

أنا حللتها رسيرين ذات غرفة يف حظي فكان زحاًما، أقل بغرفة يرحمني أن ورجوته
قبُل، من ذلك يعرف لم بأنه إيلَّ اعتذر وقد التعليم، رجال من بأني علم ألنه وذلك وحدي؛

خريًا. بي الخادم أوىص وقد
عبئها؛ لِثَقل بطيء السفينة سري أن عىل الزيت، من لج كأنه واملاء هادئًا البحر كان
كلما وكنا الساعة، يف ميًال و١٤ ١٣ بني رسعتها معدل وكان طاقتها، فوق حملت فقد
كي تدريجيٍّا القرص يف أخذ النهار ألن الشمس؛ غروب بكر الجنوب إىل سرينا يف تقدمنا
الغرب، إىل بسرينا اليشء بعض يُعوَّض كان ذلك أن عىل االستواء، خط عند الليل يساوي
متأخرة كذلك وتغرب متأخرة ترشق ذاك إذا الشمس ألن الغروب؛ ر تأخَّ غربًا ْمنا تقدَّ فكلما
يوم، كل ساعة نصف زهاء ساعتنا ر نؤخِّ أن يضطرنا ذلك وكان الرشقية، األماكن عن
الرأس جزر أقىصشمال يف فنار وذاك يسارنا، إىل نور من قبًسا ملحنا مساءً التاسعة ويف
تجىل الصباح ويف الليل، طوال الجزائر تلك سواحل إزاء نسري أخذنا أنا وعجيب األخرض،
يبدو وكان شاهق، علوه هائل بركاني مخروط يف الجنوبي الجزائر تلك طرف يميننا إىل
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وسطه َكَسْت السحاب من بقع جماًال وزاده الضباب، وانتشار الجو رطوبة وسط فاتًرا
وشطآن الربكان قواعد وكانت السماء، سحاب أبيضمن نطاق فوق ناتئة ذراه نرى فكنَّا

ورفق. أناة يف سواحلها يف املوج يرضب أسفله، بادية الجزيرة
أعلنوا قد القوم ألن فيجو؛ غادرنا منذ مرة ألول تعزف املوسيقى بدأت اإلفطار وبعد
األملان وطنية وكانت فيجو، برحنا يوم نحبه قىض الذي هندنربج الرئيس عىل الحداد
فهو ا، حقٍّ أملانيا منقذ بأنه «هتلر» ذكروا أملانيا عن معهم الحديث جرني كلما دة؛ متوقِّ
يعمل فهو الدولة؛ مال من واحًدا يتقاىض«مارًكا» ال أنه فخًرا وكفاه جميًعا، لهم أعىل َمثَل
يعيش. أثمانها مورد ومن ُكتُبًا آراءه يضمن بل بالغني، ليس وهو أجر، بدون للوطن
أملانيا عىل بالعطف يشعرون يكونوا لم بأنهم فقالوا لديهم اليهود حركة عن حدَّثوني ولقد
والجري موقف كل من االستفادة همهم وكان األملان، كسائر الحالية الوطنية وحركتها
وذلك السامي، العنرص هو أملاني غري آَخر عنرص بأنهم ذلك علَّلوا وقد فحسب، املال وراء
اإلنجليز بأن هذه حجتهم رَدْدُت أني عىل األملانية، لقوميتهم التعصب عدم إىل بهم حدا ما
ليست الجنسية ففكرة ألملانيا، معادون فهم ذلك ومع اآلري، الجنس من والفرنسيني مثًال
التي هي اليهود «مادية» أن ويظهر يشء، كل هو القومية بالعصبية الشعور بل شأن بذات
إىل هاجروا األملان يهود من جمع الباخرة عىل يرافقنا كان وقد القومي، واجبهم أَنَْستْهم
األعمال أصحاَب كلََّف إذ هتلر؛ بها قام التي بعضاإلصالحات ذكروا وقد بأموالهم، أمريكا
عرشة، السادسة إىل طفل لكل الشهر يف مارًكا ٢٠ هي مالية بإعانة الهم عمَّ يمدُّوا أن
عرشة نحو أي الشهري، مرتبه فوق مارًكا ١٢٠ يتقاىض أطفال ستة يعول َمن أن أعني
الريايض التدريب جميًعا النشء عىل يحتم بأنه وقالوا — مارًكا ١٢ الجنيه — جنيهات
عصبيتهم يف مغالون أنهم عىل الحال، دعت إن للحرب جميًعا األملاَن يعدَّ كي العسكري؛
واضًحا الفرق يل ظهر وقد «اآلري»، غري جنس بأي االختالط فكرة ضد فهم للجنسية؛
— والربتغال اإلسبان من اآلَخرين وغالب — الباخرة يف التي الجنسيات وسائر األملان بني
كأنهم عٍل من نظرة الغري إىل ينظرون أنهم عىل نظافًة، وأكثر ذوًقا وأرق ثقافًة أعىل فهم
عمالقة فكلهم العليا؛ النظرات تلك عىل عاونتهم قد أجسادهم وكأنَّ املرتفعون، السادة

بينهم. قزم شاذٌّ منهم أطوالنا يقارب والذي ورجاًال، نساءً
ظهًرا؛ رءوسنا فوق تكون الشمس كادت حيث شماًال؛ °١٠ العرض خط حوايل كنَّا
الريح؛ اتجاه يف ًا تغريُّ الحظنا النهار من الثاني النصف يف أنَّا عىل شديًدا، الحر كان لذلك
من فخففت — األصقاع تلك يف الصيفية املوسمية وهي — غربية جنوبية أضحت فقد

18



الجنوبية أمريكا إىل

حتى وابًال، املطر وسحَّ بالغيوم السماء تلبدت املساء ويف الجو، رطوبة وزادت الحر، شدة
غرام فيها تجىلَّ راقصة حفلة أقيمت وقد السفينة. يف الكبري البهو مقاعد لزموا القوم إن
ولو حتى جالسة سيدة أية إىل الواحد يقصد وشبَّانًا، شيبًا ونساءً، رجاًال باللهو القوم
وكنت املوسيقى، أنغام عىل وإياها راقًصا ويخارصها رفق يف يطلبها زوجها مع كانت
يف الجمع يشاطرون ظهورهم الزمان وأحنى رءوَسهم الشيُب كسا ن ممَّ للكثري أدهش
ما حلوها يف املرء يساهم عرفهم؛ يف الحياة هي تلك لكن اكرتاث، وال حياء غري يف الرقص
تكون قد أشكال يف يرتدونها التي األزياء بعض يدهشني كان كذلك النهاية. إىل استطاع
شمطاء، عجوًزا املنظر كئيبة السحنة منفرة واملرأة كهًال الرجل يكون وقد ُمضِحكة،
الفاضحة، ألوانها يف إال الرجال، أزياء تحكي للرقبة وأربطٍة رساويَل يف آنًا تراها لكنك
قسس وحتى املهفهفة، األردية يف وآنًا عارية، شبه تسري تراها اثنتني أو ساعة وبعد
— الربوتستانت من وآَخر الكاثوليك، من اثنان منهم ثالثة، يزاملنا وكان — الباخرة
سطح عىل وجيئة ذهابًا النساء مسامرة ويف األزياء، تغيري الرقصويف يف يشاطرون كانوا

املسافرين. جميع شأن السفينة
القوم وكان انتظام، يف تهب الغربية الجنوبية والريح حرارًة أخف والجو أصبحنا
ويسمونه — بعبوره ابتهاًجا حفٍل إلقامة العدة ويعدُّون االستواء، خط الستقبال يتأهبون
الفائزين، عىل ستُوزَّع التي بعضالجوائز رشاء يف الركاب اكتتب وقد — االستواء خط عيد

األلعاب. وعرض والرقص التعميد عىل الحفل ويشتمل
ثم املحيط، ماء من ُمِلئ القماش من عميًقا حوًضا السفينة سطح يف ارة البحَّ أقام
املهلهلة وثيابهم املحمرة وجوههم الهادلة بشعورهم الحمر الهنود أردية بعضهم لبس
املاء إله نبتون يمثِّل رئيسهم وكان بحرابهم، أمسكوا وقد شيئًا، األجساد من تكسو ال التي
إىل صفوا ثم مزعجة، صيحات يصيحون وطافوا وقضاته، أنصاره ومعه الهادلة بلحيته
فكان التعميد، يريدون َمن أسماء ينادي آَخر تاله ثم يخطب، سيدهم الحوضوقام جوار
كساها كبرية بفرشة وجهه ويمسح الحالق يتقدَّم ثم الحوض، حافة عىل الواحد يجلس
آَخران املاء يف فيتناوله مخيفة، الحوضبشدة يف به يلقي ثم الصابون، بدل العجني بعض
وهو اآلَخر الجانب من ويجري بنفسه يفرَّ حتى النجاة يحاول وهو طويًال به يغوصان
يتزاحمون املسافرين وجمهور ساعتني زهاء لبث ومخيًفا جميًال مشهًدا كان ماءً، يقطر
البديعة بالثريات الكبري البهو ُزيَِّن وقد املساء أقبل ثم والرسور. الضحك يف ويغرقون حوله
املرقص وأقيم املوسيقى عزفت ثم ن، امللوَّ والورق الحرير من أُُطر تحوطها عدة ألوان يف
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ريودجنريو. ميناء

فبعضهم عجيبة، أردية ورجاًال نساءً القوم لبس قبُل؛ من منه أبدع شهدت ما مهرجان يف
القديمة الرتكية الطرابيش ارتدى والبعض الهنود، أردية يف وآخرون مهلهلة، أردية يف بدا
النظر ملجرد الضحك من نفسه الواحد يتمالك ال للسخرية بقبعات والبعض الهالل، عليها
واللواتي الرجال من الشيب الكهول بينهم وكان األلوان، بمختلف وجوَههم َطَلوا وقد إليها،
الرجال وبعض الرجال زي يف ظهرن النساء وبعض النساء، من األعمار أرذل إىل رددن
مقطوعات الرقص أدوار يتخلل وكان جميًعا، لُبِّهم من الخمر نال وقد النساء! أزياء يف
الساعة إىل البديع الغريب الحفل هذا وظلَّ الجميع، قهقهة البعضوسط يلقيها مضحكة

نفسه. — القبطان — السفينة ربَّان يرأسه وكان صباًحا، الثانية
والنساء واألطفال والفتيات الصبية فيها ساَهَم األلعاب، حفلة أُِقيمت الصباح ويف
توضع أن منها مسلية؛ ُمضِحكة كانت األلعاب وغالب دورها، يف طائفة كل والرجال
اإلناء صوب ويسري بعصا ويمسك بمنديل الغالم يغمى ثم صفيح من إناء تحت الجائزة
ومنها خاًرسا. آَب وإال الجائزة أخذ رضبات ثالث خالل أصاب فإن بالعصا، ليرضبه
ذهابًا أقرانه جوار إىل يجري ثم الفتى يمسكها ملعقة يف البطاطس من كرة توضع أن
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األرض عىل مكربًا بالطباشري خنزير يرسم أن ومنها فاز. سبق وَمن معني، حد إىل ورجعة
صليبًا، بالطباشري ويعني شاء حيث يقف ثم إليه، ويخطو الطباشري وبيده الواحد ويغمى
املربى لعبة ولألطفال فاز. غريه إشارة من إليها أقرب كان أو الخنزير عني أصاب فإن
يجلسن وللسيدات فاز، سبق وَمن عائًدا، طبَقه كلٌّ يحمل ثم ويلعقونها إليها يجرون
أو جريًا، عائدين يحملونها ثم «فتلضم»، باإلبر الرجال إليهن ويجري الخيط وبيدهن
يشعلونها اللفائف وبأفواههم إليهن الرجال ويجري الثقاب علب ومعهن النساء يجلس
للنساء الحبل» «بشد األلعاب ُخِتمت ثم الفائز. هو واألسبق عائدين يجرون ثم لهم،
أربعة عىل األلعاب هذه برنامج ع ُوزِّ وقد بدورها، طائفة كل والفتيان، والفتيات والرجال

الرقص. املساء ويف املوسيقى، فرتات تتخللها جميلة تسلية فكانت أيام،
االستواء خط عبور بعد ثغر أول عىل نرسو حتى أيام أربعة تقام األلعاب تلك ولبثت
قبل من االستواء خط عربت أني رغم قبُل من أشهدها لم الحفالت وتلك «ريودَجنريو»،
استطاعوا، ما واالستمتاع للمرح ميلهم يف غريهم يفوقون قوم األملان أن ويظهر مرات، أربع
وعًرصا وظهًرا ضًحى آٍن؛ كل الباخرة يف تُعَزف كانت التي املوسيقى بسماع َكِلفون وهم
الشمال شعوب من وهم — األملان أخال كنُت وقد الوجبات، عند الطعام أبهاء ويف ومساءً
مغالون مفرطون ذلك يف بهم وإذا واللهو، املرح عن وأبعد والتقطيب الجد إىل أقرب —

فراغهم. سويعات يف
ويحيِّيه، جائزته كالٍّ يسلم وأخذ الربان َم وتقدَّ الجوائُز ِت ُصفَّ الثالثاء أصيل ويف
باأللوان، املزيَّن الكبري بالخط وُكِتبت جميل شكل ُطِبعتيف التعميد شهادات الجوائز وآِخر
الكبرية، الجامعات شهادات من بأنها توهم بحيث باإلسبانية، والبعض باألملانية بعضها

فيها: ورد ما ترجمة وهذه

فالنًا بأن نشهد إلخ، … والنهر والنقع والبحرية البحر يف املاء إله نبتون نحن
ولقد الشمايل، الكرة نصف أوضار من ليطهر االستواء خط مياه يف غمر قد

.١٩٣٤ سنة يف الشهادة هذه وأُعِطَي بحري) حيوان (أي اسم ُمِنح

 ١٠ / ٨ /١٩٣٤
اإلمضاء
نبتون
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ريودجنريو. عىل يُِرشف املسيح تمثال

شاكًرا. شهادتي أنا تسلَّْمُت وقد
مساءً، الرابعة الساعة باخرتنا فوق تزبلني» «جراف املنطاد عبور نبأ الربان أعلن
الرشقي الجنوبي األفق يف بدا ربًعا إال الرابعة ويف للقائه، فتأهبنا السلكيٍّا به اتصل وقد
ومراوحه الهائل بهيكله رءوسنا فوق كان عرشدقائق من أقل ويف فيضصغري، طائر كأنه
لوَُّحوا مسافًرا خمسني يُقلُّ وكان الهائل، الحوت أو املستطيلة القنبلة حاكى وقد الخمس،
من الجميع وكان الثالث، بصيحاتها الباخرة حيته وقد األملاني، وبالعلم بمناديلهم لنا
عالم يف سودهم الذي هو وزبلني ال، وكيف والفخار، الفرح صيحات يصيحون األملان
منطادنا؟ رأيت كيف يسألونني: وأخرى آونة بني رفقائي فكان الدول؟! سائر عىل الجو
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الجنوبية أمريكا إىل

شهيد خري وهو وإجالل، إكبار بكل بانيه ومنبت ومنشئه هو وجدير عظيم فأقول:
أملانيا بني يوًما عرش اثني كل مرة يقوم واملنطاد والهواء. الجو سيدة شك ال أملانيا بأن
— أيام ثالثة من أقل أي ساعة سبعني يف يقطعها ميل آالف ستة زهاء وريودجانريو،
١٣٠ زهاء الواحد أجر مسافًرا خمسني ويحمل — يوًما عرشين يف تقطعها والباخرة
يقوم الباقية األيام ويف والراحة، اللهو وأبهاء والطعام النوم بغرف أُِعدَّ وقد جنيًها،
من شأنًا أقل أخرى مناطيد وألملانيا دقيًقا، درًسا الجو حالة فيها يدرس خاصة برحالت
أفريقيا إىل الرب تجانب إذ آخر؛ سبيًال وتسلك أيام ثمانية يف الجنوبية أمريكا تصل زبلني
باخرة يف أُِقيَم الذي الثابت األملاني املطار يف وتقف املحيط تعرب ثم االستواء، خط عند
أوروبا بني زبلني يسري ال ِلَم سألتهم: وملا بحاجته، ليزود الطريق منتصف يف املحيط وسط
رسيعة هناك السفن بأن قالوا أروج؟! فيها واملسافرين النقل وحركة الشمالية، وأمريكا
ِقيَس إذا زهيد أجرها ألن كثريًا؛ املناطيد تنافس فهي لذلك أيام، أربعة يف املسافة تقطع

الطيارات. بأجور
املساء، يف — الرشقية الجنوبية التجارية — الرشقي الجنوب من الريح عصف اشتدَّ
أضواء بعض الغربي األفق عىل بدت وقد قليًال، ترتنح الباخرة وأخذت البحر فاهتاج
املرطبات نرشب املقصف من مقاعدنا لزمنا وقد الربازيل، لشاطئ امُلجاِنبة الجزائر من
من أجسادنا لنريح مبكرين مضاجعنا إىل آوينا ثم الشجية، املوسيقى ألنغام ونستمع

السابقة. الليلة عناء
يغص البحر وكان الكثريين، وجوه عىل يبدو البحر ومرض مضطربًا، البحر زال ما
قدم، ارتفاع إىل الهواء يف يقفز فيض أبيض «الرسدين» حجم يف وهو الطيَّار، بالسمك
تحت تدخل ال ُزَرافات يف املاء من مقره إىل ويعود أمتار، بضعة الهواء يف أفقيٍّا يطري ثم
إيلَّ وُخيَِّل ترتنح، والسفينة هائًجا، مضطربًا واملوج بارًدا والهواء عاصًفا الجو وظلَّ حٍرص،
األردية لبس برضورة أشعرني متزايد والربد ُحب، بالسُّ تنتثر السماء مرص، شتاء يف أني
وصلنا إذا الربد بشدة نذيًرا ذلك فكان ٢٠°ج، العرض خط إىل بعُد نصل ولم الثقيلة،
يف الشتاء فصل هي الشهور تلك ألن ذلك تقريبًا؛ ٣٥°ج خط عىل وهي أيرس، بونس

الجنوبي. الكرة نصف
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ريودجنريو. يف املعلق بالرتام نصعدها كركوفادو ربوة

الربازيل بالد (1)

مخروطتها، أو الرُّبَى مجدبة جبلية سالسل يف الصباح منذ الربازيل شواطئ صخور بدت
ضيق. رميل شاطئ يحفها كبري علو وعىل

وأسموها الهند جزائر إحدى فحسبوها الربتغال، من كاشفوها أخطأها الربازيل وبالد
من كثريًا ألوربا وصدَّرت كشفها تم وملا ،Ilha de Vera Cruz الحقيقي الصليب جزائر
وهي البالد، تلك عىل أُطِلق «برازيل»، اسمه شجر من يُتََّخذ الذي الحمراء الصبغة خشب
أمريكا دول كل وتلمسحدودها أسرتاليا، من وأكرب القارة، نصف من تقرب االمتداد هائلة
حتى التاسعة الساعة وافت وما مليونًا، ٤١ ١

٢ زهاء وأهلها وإكوادور شييل خال ما الجنوبية
… أبواب عىل كنا
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ريودجنريو

طالئعها بدت وقد يوًما، عرش أربعة فيها فلبث ،١٥١٩ سنة ماجالَن جمالُها راع التي تلك
يميِّز ما خري وهي الشكل، مخروطة مسنَّنة ُربًى تحفه العظيم الهالل كأنه بديع خليج يف
من مستطيلة ثلمة وسطه يف رأوا وقد الكاشفني، بجماله الخليُج ذاك أغرى وقد البلدة،
حتى قليًال املاء وسط وقفنا — يناير بنهر — بتسميتها عجلوا لذلك نهًرا، حسبوها البحر
بحركتها امليناء فظهرت الرب، جانب إىل رسنا ثم عملهم والصحة البوليس رجال أنجز
تمتد وهي نظري، له ليس الساحرة األلوان وسط وموقعها العظيم، وامتدادها الصاخبة
املرتفعات وخرضة فنيًة آياٍت منه فصاغت األمواج، هشمته ساحل طول عىل أميال ستة
قمع صخورها وأجمل املاء، فيها يرضب التي الصخور سمرة تناقض كأنها تبدو وراءها
الهائل، املسيح تمثال وعليه قدم) ٢٣٠٠) كركوفادو قدم)، ١١٠٠) الجرانيتي السكر
هللا» «أصابع ى تُسمَّ التي الخمس بأسنانها Organ جبال تبدو ميًال ثالثني بُْعد وعىل

يُباَرى. ال امليناء فمظهر
وبعضها هائل، امتداد يف املاء حافة عىل أبنيتها غالب أن باملدينة نظرنا اسرتعى وقد
ويقف املاء، يواجه الذي Anoitè الليل بناء وأعالها السحاب ناطحات يحاكي كاد
رسيعان منها اثنان مصاعد: بأربعة ُزوِّد ولقد والعرشين، االثنني بأدواره العمالق كأنه
والبلدة الخليج منظر فإذا صعدناه، عرش الثاني الطابق بعد إال يقفان ال «إكسربيس»
املدينة طول كان ولذلك املنحدرات، فوق تقوم املدينة أبنية من وقليل رائع، فوقه من
ما ورسعان فاخرة، أبنية وسط امليناء غادرنا كبريًا، ا حدٍّ بالًغا املاء حافة تجانب وهي
له، حدَّ ال وامتداد تهدأ ال حركة يف «Rio Blanco «ريوبالنكو الرئييس البلد شارع تقبلنا
قت نُسِّ العريضة أرصفته وحتى بنيانها، وشاهق هندستها بجمال األنظار تسرتعي وأبنية
بكثرٍة، السود بينهم يبدو الناس أن السائح نظر يسرتعي ما أول ومن امللونة، بالحجارة
وسواء أسمر، لون عنهم فنشأ بالربتغال امتزج والغالب صافيًا، حالًكا يزال ال وبعضهم
تقل ال ونظافة تأنُّق يف ويسريون اإلفرنجية األردية يلبسون فكلهم سمًرا أم سوًدا أكانوا
عىل البيض مع والكليات املدارس يؤمون إذ الثقافة؛ من كبري جانب عىل وهم البيض، عن
ال التي ومشكالتها الجنسية الفوارق من خلوُّها البالد تلك يميِّز ما أجمل ومن سواء. حدٍّ
وتتمثل أجناس ثالثة وليد اليوم فالربازييل األخرى، البالد من كثريٌ ويالتها تحت ينئ يزال
الهندي ومكر لألرسة، وحبه الزنجي وحرارة ورقته، الربتغايل ذكاء الواضحة: صفاتهم فيه

الوثَّابة. وعواطفه
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ريودجنريو. يف النقوش تلك تزينها الطرق أفاريز حتى

منها يُعَمل وما األفاعي جلود الحوانيت يف السائح تروق التي املعروضات ومن
األواني بعمل اختصوا وقد الفراش، رضوب وكذلك البديعة، املصربة والطيور سلع، من
أُُطر وتزيِّنه بالزجاج يُكَىس الفراش، أجنحة من إليها وما «والصواني» الطباق كمطافئ
يعرض ويكاد عدة، ألوان يف الصدف كأنه فيبدو القيِّم، الربازييل الخشب أو املعدن من
مجهًزا، والبعض غفًال بعضها يُعَرض الكريمة األحجار ذلك إىل الحوانيت كلِّ يف ذلك
جمال فزاد ساعات، أربع يف وبعضضواحيها البلدة بنا طافت خاصة سيارة أَقلَّتْنا ولقد
ُزوِّدت فسيحة ميادين تزيِّنها أنيقة نظيفة أحيائها كلُّ تكون فتكاد عيوننا، يف البلدة
ومن الهائل، امتدادها رغم البحر لشاطئ املجانبة األحياء وبخاصة واملتنزهات بالتماثيل
عليه املسيح بتمثال تُوَِّجْت قد بها مكان أعىل وهي إحداهما اثنتان؛ بها الشهرية الرُّبَى
ذراعيه ومدى مرتًا، أربعون هو هائل ارتفاع يف براق مرمر من نُِحَت مصلوبًا السالم
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كلها البلدة عىل ويُِرشف مرتًا، ٧٢٠ الصخرة وعلو أمتار، خمسة يده وطول مرتًا، ثالثون
ها تحفُّ الصخرة جوانب عىل ُقدَّْت طرق يف إليه صعدنا األمني، الحارس كأنه مكان كل من
الصعود يمكن وال واألنزال، املقاهي بعض الطريق يتخلَّل وكان املغلقة، الكثيفة الغابات
من املنظر فكان املسيح، أقدام جوار إىل جلسنا وقد العجل، مسنَّن بقطاٍر إال الذروة إىل
السكر» «قمع ى فتُسمَّ الثانية الربوة أما الكليل. بقلمي ال الشعراء بخيال جديًرا دوننا
ربوٍة من إال إليها الوصول يمكن ال وتلك بعيد، من القمع تحاكي ألنها Pan؛ de azucar
بنا وسار ركبناه معلق، كهربائي برتام القمع ذاك بذروة ذروتها ُوِصلت قد منها أوطأ
من السحيقة الُهَوى إىل أنظارنا طوحت كلما ترتجف وقلوبنا هائلة، مسافة الهواء يف
آَخر، إىل انتقلنا وعندها األوىل، املحطة إىل به وصلنا وقد الهواء يف معلقون ونحن دوننا،
املرصية بقهوتنا أذكرتني صغرية أكواب يف اللذيذة الربازيلية القهوة نرشب جلسنا وهناك

األقالم. تصفها أن من أروع حولنا من املناظر وكانت الشهية،
الكثيفة، الغابات حولنا ومن ربوة، إىل ربوة من وليَّات دروبًا بنا تشق السيارة ظلت
أدهشتنا وقد ذاهلني، دونه من السائحون يقف هائل ل شالَّ يُفاِجئنا كان وآَخر آٍن وبني
بأقلَّ الكبرية والربتقالة بمليم املوزتني نبتاع وكنَّا والربتقال، املوز وبخاصٍة الفاكهة كثرة
يزيد ال صغري نوع املوز ومن األضعاف، بأضعاف لهم يباع سائحون ونحن مليم، من
غابات من قطفنا وكم كبري، حدٍّ إىل زكية ورائحته فائقة وحالوته سنتيمرتات، ثالثة عىل

الطعم. لذيذ كالبلح أصفر ونوًعا «الفراولة» ها أَخصُّ برية ثمار من الطريق
الهائلة، املتنزهات بعض خاللها زرنا بالسيارة أخرى بجولة قمنا التايل اليوم ويف
إنها وقيل الحارة، املنطقة أشجار وبخاصة النبت بأنواع ْت ُغصٍّ التي النبات وحديقة
به جيولوجي منه وقسم املتحف زرنا منها جانب ويف النبات. من نوع ألف ستني تحوي
الهائلة، ببلوراتها الكريمة واألحجار واملعادن الصخور من وكثري الَقيِّمة، بعضالحفريات
عقود وبخاصة للزينة، وأدوات وأردية أنسجة من الحمر الهنود ملخلفات اآلَخر والقسم
السهام من أسلحتهم ثم الكبري، التاج شكل يف يُوَضع الذي والريش والعظام األسنان
وزنته هناك سقط هائل شهاب املتحف مدخل ويف الشجر. غليظ يف املنقورة وزوارقهم
فبدا منها جانب صقل الشكل، منتظمة غري فاحمة سوداء صخرة يف كيلوجراًما ٥٣٦٠
من آَخر جانب ويف الحديد. من مادتها غالب أن ويظهر الصقيل، الحديد كصفحة برَّاًقا
األجنحة ذو والسمك الشفاف السمك به ما وأجمل «األكواريوم»، السمك معرض الحديقة
أخرى وأنواع اإلصبع، عقلة عىل حجمه يزيد ال الذي الصغري والسمك الرقيقة، الحريرية
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ونخيلها. ريودجنريو قنوات من مثل

أغرب ومن وتنسيقها، بكربها بأس وال الحيوان حديقة قصدنا ثم حرص، تحت تدخل ال
الكبرية. األفاعي من مجموعة ثم «الججوار»، ونمرها «البوما»، أمريكا أسد معروضاتها
أن إال مختلفة، ألوان ذوات وهي مكان، كل يف منثورة البلدة فأضواء الليل يف أما
أنَّا عىل إسبانيا، بالد يف أراه كنُت الذي التزاحم بشدة ِقيَس إذا ا جدٍّ قليل ليًال القوم تزاُحَم
الخليج كان فقد ليًال؛ املدينة الباخرة برحت أن ساعة إال ا حقٍّ األضواء تلك جمال نلمس لم
نجوم وهناك وهنا النظر، مسارح قصارى إىل ثريات من مديد هاليل عقد يف يبدو الهائل
من هاالت كأنها أضواء املرتفعات من كثريًا ج ويتوِّ الرُّبَى، حجور فوق منثورة ثريات من
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الثريات وأخذت ملونًا، نوًرا ملتهبًا الهالل وسط يبدو البلدة من الرئييس والقسم نور،
السكر» «قمع ربوة وكانت عنه، الباخرة نأت كلما ويُحرص يُحدد الخليج ونطاق تتقارب
يبدو املسيح تمثال وكان الرابض، الهول أبو أو مخيف مارد حيوان كأنها سوداء تبدو
أسفل ألن الهواء؛ يف طائًرا تخاله إنك حتى املتوهجة، األضواء تلك عليه انعكست وقد براًقا،
وهو السماء، إىل يصعد املسيح أنه يعتقد أن نفسه املرء يتمالك فال السواد حالك الربى

تفاصيلها. من يختفي ما وآِخر عليها، أْقبَْلَت إذا البلدة دقائق من يَُرى ما أول
وهي ببلدانهم، العناية وكبري الذوق بحسن للربتغال لتشهد ريودجنريو أن الحق ويف
الحارة، املناطق بالد أصح من وهي وتنسيًقا، نظافة وأكثرها الدنيا بالد أجمل من تَُعدُّ
بغاباتها غنية طبيعة جماًال زادها وقد غري، ليس األلف يف عرشون بها الوفيات فنسبة
شقَّ وقد االمتداد، عظيم هاليل بشاطئ وزودها فيها أوغل وبحر املبعثرة، ُربَاها فوق
التي املدينة أوضار ويطهر بها املاء فيمر البحر، جانبي تصل قناًة البلدة وسط القوم
يناطح الذي امللكي النخيل من صفوف القناة بجوانب وتحيط القناة، تلك يف بها يُلَقى
الصفوف تلك ومن العجيبة، واستقامتها ببياضسوقه الناظرين ويروق بعلوه، السحاب
يتكلمون هناك والناس ريودجنريو، مميزات من وهي املدينة، من أخرى جهات يف كثري
فمن الجنوبية أمريكا سائر أما الربتغال، من كانوا األوائل مستعمريها ألن الربتغالية؛
الفرنسية، يتكلم وكثري اللغتني، بني الشبه لقرب اإلسبانية يتكلم غالبهم أن عىل اإلسبان
يف منها أرخص هناك واملعيشة قبُل، من إسبانيا يف وجدته ما التفاهم صعوبة من وأجد
رايس وامليل رايس»، ميل «خمسة الفاخر لطعام ثمنًا يدفع منَّا الواحد وكان إسبانيا، بالد
والعجب رايس، ميل ٧٢ يساوي الجنيه كان قروش، ستة أعني مليًما عرش اثني يساوي
يهولك وكم به، تتبلغ ما بُعْرشه تشرتي أن وتستطيع رايس، ألف إىل ينقسم رايس امليل أن
رايس، آالف خمسة أي رايس ميل خمسة املطعم يف دفعت تقول: عندما العملة تلك اسم

قروش! ستة كله باملبلغ وإذا سماعه، أول عند ذلك راعني وقد
من التاسعة ويف سنتوس، إىل مساء السادسة الساعة منتصف يف الباخرة أقلعت
كأنه ضيق خليج يف أوغلنا ثم شاهقة، َدة معقَّ الشواطئ جبال بدت التايل اليوم صباح
واأليرس جبيل األيمن السطح؛ مختلفي جانباه وكان يرسًة، ثم يمنًة التوى الفسيح النهر
أرجاءها وجبنا حللناها التي سنتوس أبنية قامت الجون ذاك جوانب وعىل فسيح، سهل
وطرقها، بأبنيتها فقرية بلدة فهي بريودجنريو؛ ُقوِرنَْت إذا يشء ال بها فإذا بالسيارة،
يف إال اإلسكندرية، من القديمة األحياء تحكي مجموعها ويف كبرٍي، حدٍّ إىل الجمال ويعوزها
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بالزيارة الجديرة املدينة وهي باولو» «سان إىل بالقيام عجلنا لذلك القليلة، الرُّبَى بعض
زهاء املهمل والعشب الربية بالشجريات ُغصَّ سهًال بالسيارة نشق فأخذنا املنطقة، تلك يف
وسط الكثيف، والغاب الشجر كساها معقدة جباًال نتسلق بدأنا ثم كيلومرتًا، عرشين
دوننا من البحر إىل محدودة سنتوس سهول نرى علونا كلما وكنَّا عجيبة؛ ثعبانية طرق
مرت، ثمانمائة علوِّ عىل الذَُّرى بلغنا حتى دقيقة، معوجة ونهريات منثورة نقائع تشقها
يف إال مسطحة تكون تكاد وهي اآلفاق، إىل تمتد اآلَخر الجانب عىل الهضبة بََدِت وهنا
تربة من تتألف بها وإذا الرتبة، صخرية البدء يف حسبتها ولقد القليلة، التغضنات بعض
كل فيدرك يتطاير هباؤها وكان األمتار، مئات تبلغ قد أعماق إىل الحبيبات دقيقة حمراء
يكسوه مهَمٌل املسائح تلك وجلُّ اليشء، بعض البديع الطريق صفو علينا عكر وقد يشء،
الزراعات، بعض حولها ومن تقوم ريفية بيوت بعض يف إال الوحشية والشجريات العشب

الفيض. الرائق بمائها اآلسنة النقائع كثرة الهضبة تلك مميزات أكرب ومن

باولو. سان إىل سنتوس من الربازيل هضبة تعلو

مدينة بدت «سنتوس» من كيلومرتًا ستني بعد أي ونصف، ساعة مسرية بعد أخريًا
القوم باَلَغ ولقد الربازيل؛ هضبة وسط قدم ٣٠٠٠ ارتفاعها وهدة يف الهائلة باولو» «سان

30



الجنوبية أمريكا إىل

نخرتق أخذنا وقد شاهًقا، علوٍّا الجو يف يعلو منها فكثري بنيانها، وضخامة تنسيقها يف
بديعة التماثيل ذات امليادين وتتوسطها واملتنزهات، األشجار تزينها الفسيحة طرقها
كلها والبلدة تماًما، باريس أوبرا نمط عىل أُِقيمت التي األوبرا» «دار بناء راقني وكم الفن،
املتحدة الواليات أثر يقتفون أنهم إيلَّ ويَُخيِّل ثرائهم، وتوافر القوم ذوق بحسن تُشِعر
يف الطب بكلية ومررنا الهائلة، البديعة متنزهاتها بعض زرنا وقد بلدانهم، تخطيط يف
واألفاعي الحيات مجاميع راعتنا وهنا ،Butantan معهد دخلنا وأخريًا الفاخر، بنائها
يف أبنية لها أُِقيمت وقد األمازون، غابات من وجلها األنواع، كافة من القوم يربيها التي
الحارس أخذ ولقد املاء، به يجري خندق حولها حرص، تحت تدخل ال صغرية أقبية شبه
منوعة، وألوان مختلفة أشكال يف الخمسني زهاء أمامنا كدََّس حتى بخطَّافه الحيات يجر
الرجل قامة فاق منها وكثري بديًعا، نقًشا منقوش أحمر والبعض زرعي أخرض بعضها
الركبتني، إىل أحذية رجليه يف يلبس الرجل وكان املختلفة، أسماءها لنا د يعدِّ وأخذ طوًال،
ما ولشد رجليه، بأفواهها تمسك أن وحاولت نافرة فيه هبَّْت منها القرب حاَوَل كلما وكان
عىل وضغط طويلة محاولة بعد بيده رأسها من الرجل أمَسَكها كبرية أفعى مشهد راعني
الرجل عمد ثم الطويلة، الدقيقة اإلبر كأنها األسنان فبََدِت عصاه، بينهما وأدخل فكيها
أدهشتنا غزارة األرضيف إىل يتقاطر السم فأخذ النابني جانبَي عىل به ضغط «جفت» إىل
وكأنه األرض إىل به وألقى فاقتلعه الناب واجتذب اللثة أغشية أزاح ثم شفاًفا، لونه وكان
الدار تلك يف وتُجمع تُربَّى الحيات وتلك املاء. إىل بالحية رمى ثم طويلة، دقيقة شوكة
أكرب بأنه ويقولون السموم، ضد الواقي املصل الستخالص النقي السمُّ منها يُستَمد لكي
«البواكنسرتكتور» رأيناها التي األفاعي أعجب ومن الغرض، لهذا أُِقيَمْت التي العالم معاهد
حاَكى برنينه فإذا وهزَّه ذنبها بطرف الرجل أمسك ،Rattle snakeالجرس ذات والحية
أُِقيمت كبرية مجموعة السامة غري الحيات ومن الصغرية، األجراس كأنها أصوات مجموعة

بها. خاصة حظرية لها
واخرتقنا سنتوس إىل عائدين قمنا ثم مساءً، الخامسة الساعة إىل املدينة يف لبثنا
أبنائهم من فكثري النظافة، وتعوزهم العوز، بعض أهلها عىل يبدو وكان القرى بعض
راجعون ونحن نرى وكنَّا ريودجنريو، يف وال هنا ال واحًدا متسوًال أالحظ لم أني إال حفاة
حرًقا، يُتَلف األسواق حاجة عن الفائض البن إنه لنا فقيل نائية، بقاع يف ملتهبة نريانًا

خاصة. املنطقة ولهذه عامًة للربازيل الرئيسية الغلة وهو
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بالربازيل. بوتانتان يف وأوكارها األفاعي

حول خصوًصا كثرية جهات يف تَُرى التي Terraroxa الحمراء الرتبة يف يكثر والبُنُّ
بني الفسيل بغرس القوم ويبدأ ُسْمًكا، األمتار ثالثة تبلغ قد التي وريودجنريو باولو سان
والبن وسبتمرب، مايو بني الجني ويكون الرابعة سن يف الشجريات وتثمر وفرباير، نوفمرب
أكرب وهو كلها، الدنيا تموين من ٪٦١ بنحو ويُقدَّر أكثر أو البالد صادرات من ٪٧٠
ريودجنريو، من و٢٧٪ باولو، سان مديرية من الصادر من ٪٦٠ ونحو الدولة، موارد
رقابة وتحكم ،٪١٠ وأملانيا ،٪١٠ وفرنسا منه، ٪٥٧ نحو املتحدة الواليات وتستهلك
للبيع، املناسبة لألوقات وتخزِّنه املحصول تشرتي وزارة شبه أو للبُنِّ مصلحة األسواق
اإلنتاج كثرة عن الناتج املحصول كثرة وبسبب شاءت، متى منه الصادر تقيِّد أن وللدولة
سنة محصول ويُقدَّر عام، كل برمتها سنة محصول املخازن يف كان الترصيف قلة ومن
الدولة تشرتيه أن بعد به ى يُضحَّ والباقي ١٨ منها يصدَّر كيس، مليون ٣٠ بنحو ١٩٣٤
واحدة شجرة تزرع أال البن مصلحة قررت وقد للكيس، رايس ميل ٣٠ بسعر الفالح من
،٪٣٠ تصدير للتجار وتبيح املحصول، من ٪٤٠ تصدِّر وأن سنني، ثالث ملدة البالد يف
وقد كيس، ألف ٣٠٠ نحو أسبوع كل ويُحَرق يتلف، أو يحجز ٪٣٠ وهو بقي وما
كيس مليون ١٢ نحو ١٩٣٣ سنة الصادر وكان أكياس، ٢٣١٠٦٦٠٥ أُحِرق ما بلغ
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الرجل. قامة طول عىل األفعى تزيد قد

مليون ١٤ ،١٩٢٨ سنة كان وقد — جنيه مليون ٢٦ ١
٢ ثمنها — كيلوجراًما ٦٠ الكيس —

جنيه. مليون ٧٠ ١
٢ ثمنها كيس

اليوم ويف رذاذًا، أمطرتنا وقد سحاب يغشاها كان فالسماء صافيًا، يكن فلم الجو أما
الرطوبة بسبب الفصول جميع يف يسقط الساحلية الجهات تلك يف واملطر وابًال، التايل
يُشِعرني لم الدفء، يف فغاية هناك الشتاء أما الشاطئية. التجارية الرياح تزجيها التي

عندنا. الصيف مالبس من يشء تغيري برضورة
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باولو. سان شوارع يف الكثيفة الجماهري

أغرب، والجو ُحب، بالسُّ ملبََّدة السماء وإذا سنتوس، إىل للنزول ب أتأهَّ مبكًِّرا قمت
أتفقد لم ألني حظي؛ سوء من ذلك فكان الليل، إىل انقطاع بدون هكذا ظلَّ وابل، واملطر
كانت املتاجر لكن املنفر، الجو ذاك رغم فيها بجولة أقوم أن آثرُت أني عىل جيًدا، البلدة
إحدى وتلك اليوم، هذا يف البيع يمنع هناك البوليس ألن وعجبت األحد، يوم ألنه مغلقًة؛
تسلَّْقنَاها الغابات تكسوها صخرة البلدة يف ما أجمل ولعل الكاثوليكية. العصبية ظواهر
الربازيلية القهوة ورشبنا الذروة مقهى يف وجلسنا «فونكلري»، العجل مسنَّن كهربائي برتام
املرصية، الطريقة عىل تَُعدَّ لم القهوة أن رغم جميًال عطًرا البن عبري كان ولقد الشهية،
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ظهر الذي البحر إىل السطح مبسوطة البيوت، مكتظة دوننا من كلها البلدة بدت ولقد
عرًضا. نيلنا ضعَفْي يفوق يكاد العظيم النهر كأنه

البلدة إذ شيئًا؛ أفقد لم ألني العكر؛ الجو ذاك ملصادفة آِسف غري الباخرة إىل عْدُت
أن إال مقبضة، بلدة أنها عىل الناس يُجِمع ويكاد الجميلة، املناظر إىل بافتقارها معروفة
للسلع، كبريًا مخزنًا وعرشون خمسة جوانبها عىل يقوم االمتداد، هائلة مينائها أرصفة
«املخزن». العربية عن وهذه ،Almacen اإلسبانية عن محرَّفة Armazamوهي ويسمونها
كلها الباخرة لوحات يف ُعلَِّقْت وقد عادية، غري حركة يف األملان وإذا الباخرة إىل عْدُت
سألتهم وملا األخرض، العشب من باقات األركان يف تحوطها الكبري، بالخط «Ya «كلمة
وفاة بعد الجديد األملانية الجمهورية لرئيس التصويت يوم اليوم هذا بأن قالوا ذلك عن
املختلفة العالم نواحي يف األملان لجميع بالالسلكي االنتخاب بدء أعلن وقد هندنربج،
الرئيس بأن يقول قانونًا أَعدَّ قد وكان نفسه، «هتلر» عىل االقرتاع وكان صوتَه، كلٌّ ليعطي
رئيًسا يصبح أن رفض هتلر لكن انتخاب، بدون الرياسة يف «املستشار» خلفه مات إذا
ال بأنه أعلن وقد يؤيِّده، وراءه األملاني الشعب أن العالم ليقنع االستفتاء؛ إجراء بدون
انتخابه. عىل للناس حثٍّا الكلمة تلك كتبوا لذلك «نعم»؛ أي Ya الشعب قال إذا إال يقبلها
هتلر بأن األنباء جاءت الصباح ويف االنتخاب، عملية تمت الليل من متأخرة ساعة ويف
نًرصا ذلك فكان أصواتهم، أعطوا الذين وهم األملاني، الشعب من ٪٩٥ من ٪٨٨٫٤ أحرز
أنحاء كل ففي هؤالء؛ بها يتمتع التي الحرية تلك أكربت وكم الهتلرية، للمبادئ مبينًا
ويُلِقي ا رسٍّ بصوته ويُدِيل السفينة يف الواحد يتقدَّم وكان أملاني، صوت يضيع ال األرض
فائقة الفوز بذاك القوم بهجة كانت ولقد عليه، مؤثٍِّر أو رقيٍب دون الصندوق إىل بورقته
وهؤالء أملانيا، من مهاجرة كانت األملان يهود من فئة خال ما الجميع وجوه عىل بدا والبرش

أملانية. سفر جوازات يحملون ال ألنهم التصويت؛ حق لهم ليس
األمم، بني قومه مكانة الستعادة جهده يعمل ألنه الثقة؛ بتلك لجدير هتلر أن والحق
الرياضية األعمال عىل ويدربهم للوطن، التضحية يف للتفاني مثًال ويقوم أبناءه فيُِعدُّ
مبادئه يبثون األرض أنحاء إىل بالكثري ويبعث العسكرية، الحركات مقام تقوم التي
يعمل دائًما فهو الفقري، نصري يسمونه فهم ذلك إىل مكان، كل يف يًدا ألملانيا ويثبتون
َحَسن بأجر العمال يخصوا أن األعمال وأصحاب املموِّلني ويُرِغم مواردهم، تحسني عىل
سنِّ من الشاب أن أعلن إذ عجيبًا؛ روًحا الشباب يف بثَّ وقد مكفول، للمستقبل ومعاش
الطرق إصالح ويف الزراعية األعمال معاونة يف ليخدم يتقدَّم أن عليه يجب عرشة التاسعة
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طلب وإن واملسكن، وامللبس بالطعام تزوِّده والحكومة مقابٍل، بدون املناقع وتجفيف
فكأنها فرد، لكل سنة الخدمة تلك ومدى غري، ليس اليوم يف ونصف قرش له ف ُرصِ ماًال
من حتى دافق املتطوعني سيل أن علمت ملا ودهشت الدولة، مالية ملعاونة منظمة جندية
ألحد عمله عن تخىلَّ عمل يف موظًَّفا منهم كان وَمن العالية، الطبقات ومن املحتاجني غري

ذلك! بعد عمله يستعيد ثم عاٍم، مدى العائالت أصحاب العاطلني

باولو. سان يف يُحَرق الذي البن أكداس

مساءً العارشة منتصف أقلعنا اإلكبار! إىل يدعو للوطن وإخالص سامية وطنية
إىل خرجنا ثم جانبيه، أحد عىل تمتد األضواء وكانت طويًال، سنتوس خليج يف ورسنا
إىل الربازيل شواطئ صخور نرى كنَّا الصباح ويف الجنوب، صوب نسري البحر عرض
وعند الخفيفة، املبعثرة الغيوم تنقشها والسماء مرص، بشتاء شبيًها الجو وكان يميننا
وراءه محدود شاطئ أعقبها ثم الغابات، تكسوها صغرية جزائر من مجموعة بدت الظهر
يف تقف لم الباخرة ألن إليها؛ النزول نستِطع ولم سيد» دل فرنسسكو «سان مدينُة تقوم
ولبثنا غادرناها ثم قريب، املاء غور ألن الرب عن بعيًدا تقف وكانت ساعتني، سوى مياهها
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إىل الباخرة انعرجت ثم األربعاء، باكورة إىل جنوبًا الربازيل جهات آِخر ريوجراند إىل نسري
جرسصناعي يميننا إىل بََدا قليل وبعد الَعِكر، بلونه إال املحيط عن تميِّزه ال املاء من بسيط
لتسري الصغرية «الشمندورات» من ان صفَّ اليسار من يجانبه االمتداد، عظيم الحجر من
كبرية بباخرة أبرصنا ولقد واألدغال، الصخور يف أوغلت وإال تعدوها، وال وسطها السفن
«الشمندورات» طريق عن قليًال حادت ألنها الجرس؛ طرف فصدمت العاثر الحظ خانها
زهاء مسرية وبعد غارًقا. اآلَخر والنصف املاء فوق باديًا نصفها يزال وال نصفني، ْت فُشقَّ
املاء، غور لقرب التقدُّم الكبرية للبواخر يمكن ال إذ املاء؛ وسط وقفنا الساعة أرباع ثالثة
البضائع ينقل والبعض املدينة إىل املسافرين يحمل بعضها الصغرية البواخر جاءت ثم

واملتاع.
تهكًُّما أسميتها إني حتى باسمها، جديرة غري بها فإذا البلدة، أطراف نجوب نزلنا
شوارع من مجموعة فهي — كبرية ومعناها — جراند بدل الصغرية ريو أي «ريوبكونيو»
البناء من وأسنان أُُطر تميِّزها الواحد، الطابق تعلو ال جميًعا بيوتها متعامدة، مستقيمة
أدهشني وقد نافورة، تتوسطه صغريًا متنزًها نرى كنَّا وآَخر آٍن وبني صغرية، تماثيل أو
إني حتى مفتحة غري حوانيتها من وقليل مأهولة، غري وكأنها بدت التي البلدة سكون
كامًال يوًما أرجائها يف رصفنا ميتة، بلدة فكأنها األربعاء، به وإذا األحد يوم يومنا خلت
وثمنه كثريًا، شيئًا والربتقال املوز من ورشبنا فاكهة، حانوت إىل فعمدنا نفعل، ما ندِر لم
أهل عىل ويبدو النفوس، وعافت البطون ضجت حتى نأكل ولبثنا للغاية، زهيد هناك
األقدام، عراة بالية خرق يف يسريون أبنائها من فكثري الفقر، — هم ما وقليل — البلدة
وهي باملرعى، جهاتها أغنى وهي جنوبًا، الربازيل مديريات أقىص عاصمة البلدة أن عىل
البلد يحوط ويكاد البحر، من ذراع كأنه يبدو فسيح املاء من هائل مستنقع عىل تقع
ويف باردها، الريح شديد واألمطار، ُحب السُّ كثري فرطب البلد جو أما جهاته. جميع من
لذلك صباًحا، العارشة قبل الشمس تبدِّده ال كثيف ضباٌب الجوَّ يسود واملساء الصباح
موضعها عىل بجانبها املاخرة البواخر لتدل متتالية؛ دقات أجراسها تدق الباخرة كانت
باإلبحار نُعَلن كدنا وما التايل، اليوم ظهر إىل حمولتها تفرغ باخرتنا ظلت وقد املاء، من
كانت إذ املاء؛ غور لقرب ساعات ثالث بعد إال السري تستطيع ال الباخرة إن قيل حتى
حتى فلبثنا جزر، ثم فمد فجزر، مد اليوم: يف مرتني يتعاقبان والجزر واملد الَجْزر، ساعة
ثم بالرحيل أعلننا ألنه ذلك؛ معرفة يف تهاُونه الربَّان عىل أخذُت ولقد املد، وظهر املاء عال
واجبات ألزم ومن معروفة، مدوَّنة ميناء لكل والجزر املد ومواقيت الجزر، وقت إنه قيل
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ألخطار سفينته يعرِّض وقد السري، يستطيع ال بغريه ألنه عليًما؛ بها يكون أن ار البحَّ
وصخوره. الجزر أوحال

أرجواي بالد (2)

نرى وكنَّا التايل، اليوم ونهار كله الليل ولبثنا مساء الرابعة منتصف ريوجراند غادرنا
«منتفديو»، قاربنا عندما سهوًال أضحت حتى تندر جبالها أخذت وقد بُْعد، عىل السواحل
الغيض إبَّان نيلنا ماء لون يشبه كدًرا لونًا املاء أخذ ساعتني بنحو البلدة رؤية وقبل
عىل ظهرت مساءً الثالثة يف الهائل. البالتا مصبَّ ندخل بدأنا ألنَّا ذلك — التحاريق —
الشكل مخروط وطيء تل إال اللهم نجاد، تتخلله ال سهل يف ممدودة منتفديو أبنية بُْعٍد
«مونت، قائًال: أحدهم فصاح بُْعٍد، عىل الكاشفون رآه ما أول وهو الثرى من تجمع
أسموا املكان حلوا وملا جبًال. أرى إني أعني: أنا» أي: أيو، أرى. أي: فيد، جبل. أي:
أو بالرتام وطوًرا باألوتوبيس، تارة أرجائها؛ من كثريًا جبت املضلل. االسم بهذا البلدة
املتنزهات كثرية الطرق، نظيفة البنيان، شاهقة فاخرة عظيمة فبدت األقدام، عىل سريًا
تحوطه الهائل «كنستيتوسيون» الدستور ميدان منها: بالذكر أخص الفسيحة، وامليادين
ويزينه االستقالل ميدان ثم «الربملان»، املؤتمر ودار الكتدرائية وبخاصة الفاخرة األبنية
األول فؤاد شارع يفوق الرئييس البلدة وشارع «لربتاد»، ميدان ثم واألوبرا، الحكومة بناء
استقامة يف يكون يكاد البلدة شوارع وتخطيط ليًال، أضوائه ولهيب وروائه أبهته يف عندنا
وطيء بيوتها من وكثري عليها، متعامًدا يقطعها وبعضها البعض، يوازي بعضها واحدة
التي وزهورها حدائقها بكثرة تُعَرف والبلدة ونوافذه، هندسته يف إسباني واحد طابق ذو
كبرية، أمة عاصمة بأنها الزائر تُشِعر والبلدة ،City of roses الورد مدينة اسم أكسبتها
ضمت وقد القرى، حكم يف عداها وما الجمهورية تلك يف الوحيدة البلدة بأنها علمت لكني
أصغر وأورجواي األهلني، ثلث فوق أي ٦٥٥٥٩٩ نحو ١٨٥٠٠٠٠ وهم الدولة سكان من
معناه، يف اختلف هندي واسمها مربًعا، ميًال ٧٢١٥٣ مساحتها الجنوبية، أمريكا دول
نهر. أْي واي أجوف، أْي Ua وا طائر، أْي uru أورو كلمات ثالث من مركب إنه وقيل

ومن شأن، بذات وليست قليلة محتوياتها لكن الصغرية املتاحف بعض وباملدينة
البالد وجل الربازيل، بالد يف رأيناهم ن ممَّ كثريًا أقل لكنهم املولَّدين أو السود بعض الناس
يف والبالد صادراتها، عماد وتلك الكبرية، القرون ذوات املاشية تمون مبوسطة كأل أرض
الجراد، هجمات من تخلو ال أنها عىل واألفاعي، والوحوش والثلوج الصحاري من نجوة
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عىل يتسلق طفًال ترى ما وكثريًا احون، سفَّ ابون قصَّ وأهلها والجفاف، العواصف ومن
ويسلخها وينحرها «الالسو» بحبله شاة ليصيد به ويجري ظهره، ليعتيل الحصان ركبة
سفك إىل ميلهم إليها يعزى التي هي الذبح مهنة املهنة وتلك ماهر، جزار كأنه الفور عىل
البالد ويف األلعاب، يف وحتى املنازعات يف خنجره منهم الواحد يستل ما فرسعان الدماء،

وآَخر. حنٍي بني يصيدونها التي الربية والخيول املاشية من كثري
ذات دولة فهي أمريكا؛ جمهوريات سائر عن عجيبًا مدهًشا أرجواي ر تطوُّ وكان
استعمارها أن مع الكثري، يحسدها بحيث مدعم االقتصادي ومركزها ثابتة أقدامها حكومة
وهي األصليني، أهلها الهنود من تشاروا قبائل قسوة بسبب جريانها عن سنة مائة ر تأخَّ
بالوظائف والقيام الطالق االنتخابوحق حق للنساء خولت التي الجنوبية أمريكا دول أول
نهر ويقوم اإلعدام، ألغت ١٩٠٧ سنة ومنذ الرجل، مع املساواة قدم عىل الحرة واألعمال
لنقل الوسائل خري فهو لها، الطبيعي الحد أنه عن ففضًال لها جليلة بخدمات أرجواي

املرعى. من غالتها
الجوكا اليوم مكانهم واتخذ ينقرضون كادوا «التشاروا» األصليون البالد وأهل
وجسمه املتقدة، املستديرة وعيونه املرسل، األسود وشعره األحمر، ولونه العريض، بوجهه
من املقوسة وسيقانه الضامر، وعجزه الغليظة، ورقبته العريضة، وأكتافه القوي، املفتول
،poncho البونشو يلبس وتراه الشمالية أمريكا يف الكاوبوي ندُّ فهو الخيل، ركوب كثرة
األكتاف، عىل ويرتمي منه الرأس لتدخل وسطه يشق الصوف من مخطط شال وهو
الشتاء ويف والعرقوبني، الخرص حول يُربَط هائل رسوال وهو ،bombacho والبومباتشو
أطرافه ويديل وسطه حول يلفه chirippa «كوفية» الوبر من ثقيًال شاًال ذلك فوق يحمل
يؤدي أنه عىل الثياب، عبء من الحراك يستطيع لن أنه للمرء فيَُخيَّل القدمني، إىل أمامه
يزيد الذي املهماز وخزات الحصان يحتمل كيف وتعجب جواده، ظهر عىل وهو عمله
إذا لراكبه عون خري وهو الوخز ذلك ألف قد الحصان أن ويظهر بوصات، ست عىل قطره
أرجواي يف الريف ساكن هو ذاك ليصيده، الرباري حيوان عىل «الالسو» بحبله ألقى ما
باريس من جزءًا تخالها التي العاصمة عكس عىل منتفديو، من خروجك بمجرد تراه
هنالك للجوكا طعام وأحب ومتنزهاتها، ومبانيها طرقها وتنسيق وتأنقهم أهلها أزياء يف
ويقولون غريه عىل يفضلونه وهم به الصًقا الجلد يكون وقد العراء، يف ويشوى البقر لحم
الغنم، من رأس ٧٠–١٠٠ بني بما العام يف العائلة طعام ويُقدَّر ،carne con cuero

املاتي. رشب ويدمنون
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واغتنى اللحوم أسعار ارتفعت إذ البالد؛ ثروة زيادة يف فضل الكربى للحرب كان وقد
من و٧ الغنم، من مليونًا ١٥ فبلغت قطعانهم وزادوا «مليونريات» فأصبحوا الكثري، منها
تراه الفجر ففي معيشتهم، نظام وا يغريِّ لم لكنهم الخيول، من مليون ونصف املاشية
أمام تراه األصيل ويف قليًال، يسرتيح رسيره عىل تراه الظهر ويف جواده، ظهر عىل خارًجا
أو واألب اإلقطاع، نظام يحكي املعيشة ونظام فراشه، يف العارشة ويف قليًال، يتدفأ موقده

املطلق. املترصف هو البيت رئيس
— فدان مليون ٣٦ أي — ميل ألف ٧٢ وهي كلها اململكة أرايض تزال ال اليوم وإىل
والبالد فدان، ألف ستني تملك العائلة إن أي بريطانيون، أربعون منهم عائلة، ٦٠٠ يملكها
العاصمة وجو املعدية، األمراض كافة من تماًما يخلو الذي الجميل ريفها بجو سعيدة
االسم، بهذا منها أجدر لذلك فهي يطوقها يكاد البحر ألن أيرس؛ بونس جو من أجمل
الدول يف االضطرابات منشأ وهم املهاجرين، من كثريًا البالد تجتذب لم املصانع ولقلة
بني والحفاة املتسولني أو املدقع الفقر ترى ال فأنت متعادلة، هناك والطبقات األخرى،
حني ١٥٨٦ سنة والخيول املاشية أُدِخلت ما وأول متشابهة. شعوبًا ترى بل قط، املارة
فتكاثر الخيول، وبعض الكبرية القرون ذوات من ماشية مائة Hernado Arias أطلق
مغالبة عىل قدرتهم فزادت ذلك بعد الخيل ركوب الهنود تعلم ولقد عظيمة، بنسبة عددها
من أكثر الشعراء يجلون والقوم تشاروا، قبائل خصوًصا والربتغال اإلسبان من الفاتحني
اللحم من وكثري الجنوبية. أمريكا بالد سائر يف ذائعة وتلك السياسيني للقادة احرتامهم
وتُصدَّر ف لتُجفَّ الجو يف تُنَرش رقيقة رشائح اللحوم ح تُرشَّ كأْن بسيطة بطريقة يُحرضَّ

«البكااله». سمك كأنها القريبة الجهات إىل
إنه قيل حتى األخالط، لكثرة املتمدينة اللغات جميع اإلنسان يسمع العاصمة ويف
اختالًطا أقل ذلك رغم أنها عىل األجانب، من آباؤهما اثنان يولدون أطفال ثالثة كل من
أقلعنا ثم أوراجواي، عاصمة يف أمضيناها التي تلك جميلة فرتة مثًال. أيرس بونس من
فلقد عدٌة؛ مخاوُف الليلة تلك ساورتني وقد أرجنتينا، بالد صوب مساء عرشة الحادية
يصح ال البالد تلك إىل املسافر يقدِّمها التي الشهادات أن مصاَدفًة البالد عن دليل يف قرأت
األرايضاألرجنتينية، إىل النزول لحاملها يباح وال ُرِفضت، وإال شهر عىل تاريخها يزيد أن
يف ق يدقِّ الطبيب أن علمت فقد ذلك إىل شهور، ثالثة زهاء عليها مىض قد وشهاداتي
النزول، له يباح ال «بالرتاكوما» مصابًا كان ومن جميًعا، املسافرين عيون عىل الكشف
ليلتي أتمَّ لم الوساوس لهذه زمنًا، عالجته أني رغم بقية عندي املرض لذاك يزال ال وأنا
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بعد أتيت حيث من أعود وعندئٍذ بالدهم، حلول يل يبيحوا لن أنهم إيلَّ ُخيَِّل وقد غراًرا، إال
يف األمر أولو رَفَض يوم موقفي ذكرت ولقد الباهظة، ونفقاته السفر متاعب تكبَّْدُت أن

مريرة. ليلة فكانت معاملتي، وأساءوا بالدهم أحلَّ أن أفريقية وجنوب ناتال
كدر وماؤه دافق النهر وتيار الوطيئة، األرجنتني شواطئ نجانب كنَّا الصباح ويف
أيرس بونس وصولنا وقبل آَخر، شاطئ له يرى ال نفسه املحيط كأنه بدا عظيم، واتساعه
ويف ونسريوسطها، طريقنا لتهدينا املاء وسط «الشمندورات» قامت كيلومرتًا عرشين بنحو
وأبنية عظيم امتداد يف البلدة لنا وتَجلَّْت الهائل امليناء رصيف عىل رسونا صباًحا التاسعة
أن وملا دقيًقا، فحًصا األوراق يفحصون وأخذوا والطبيب البوليس رجال أقبل هنا شاهقة.
من ينتهي حتى باالنتظار إيلَّ وأشار جانبًا أوراقي فوضع التاريخ الرجل الحظ دوري جاء
وأخريًا بالعودة، ويلزمونني سريفضونني أنهم فأيقنت شيئًا األمر يف ألن املسافرين؛ سائر
«الرتاكوما» الحبوب آثار والَحَظ عيوني الطبيب وفحص بمجموعتهم، أمري يف تحادثوا
املقام أقصد ال وأني جغرايف، ولغرضعلمي قصرية سياحتي بأن بإخبارهم فأرسعت بها،
موفد وأني املرصية، الحكومة مدارس يف مدرس وأني شييل، إىل سأعرب بل طويًال عندهم
وزير سعادة من توصية خطاب معي وكان شييل، معارف وزارة إىل رسمية شبه بمهمة
اعتزموا ا عمَّ وتجاوزوا الرضا عالئم عليهم بََدْت عندئٍذ عليه، فأطلعتهم مرص يف شييل
وتلك الجميل ذاك لهم وحمدت فرًحا أطري فكدُت النزول، يل وأباحوا الجواز وختموا
ون باشُّ وهم الوداعة غاية يف كانوا الون والحمَّ الجمرك رجال وحتى السمحة، املعاملة

األرجنتيني. الشعب مزايا من وتلك جميًعا، مؤدَّبون

تاريخية نبذة الفضية: الجمهورية أو األرجنتني بالد (3)

أرجنتينا

كشف الذي سويس ديازدي جوان قتلوا الحمر الهنود من قساة قوم البالد يقطن كان
لحومهم. وأكلوا وقتلوهم الهنود فهاجمهم العدد، قليلة بفرقة البالد ونزل البالت مصب
كذلك وأسماها أيرس بونس س وأسَّ كبرية، بحملة مندوزا دي بيدرو جاء ١٥٣٥ سنة ويف
وقد عاجًال، هجروها اإلسبان أن لدرجة قاسية كانت الهنود مقاومة ولكن هوائها، لُحْسن
للمرة جديد من سها وأسَّ ١٥٨٠ سنة Juan de Garay جاء حتى وتَْركها احتاللها تكرََّر
إذ التجاري؛ إسبانيا ل تدخُّ من القوم ضجر ما ورسعان واملرعى الخيل ونرش الثالثة،
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ليكفلوا إسبانيا إىل وبنما بريو طريق عن الجنوبية أمريكا تجارة تمر أن عليهم حتمت
فلجأ أوروبا، مع االتجار البالت أهل عىل وحرَّموا والفضة، الذهب وبخاصة احتكارها
أجل من الدول بني كفاح بدأ عرش الثامن القرن جاء وملا التهريب. تجارة إىل أولئك
من وبوليفيا وأرجواي وبرجواي أرجنتينا بالد ُفِصلت ١٧٧٦ سنة ويف العالم، أسواق
فبدأ البالد، ثروة وزادت إسبانيا مع التجارة ونمت أيرس بونس لحاكم ت وُضمَّ بريو،
إىل ذلك دعا نابليون إسبانيا حالفت وملا تنشط، االستقاللية النزعة وأخذت يزيد ر التذمُّ
فأعادت عاجًال، ُهِزموا لكنهم ١٨٠٦ سنة أيرس بونس فاحتلوا للبالد، اإلنجليز مهاجمة
النرص هذا ع فشجَّ ومنتفديو، أيرس بونس ترك إىل واضطرت ُهِزمت لكنها الكرَّة، إنجلرتا
يف جنودهم ببثِّ بدءوا ١٨١٠ سنة مايو ٢٥ يوم ويف إسبانيا. ضد يثوروا أن البالد أهل
الجنوبية أمريكا بالد وعاَوَن مارتني سان جاء ١٨١٣ سنة ويف اإلسبان، لطرد البالد أرجاء
االنفصال أُعِلن ١٨١٦ سنة ويف وأرجواي، أرجنتينا بينها ومن إسبانيا عن االستقالل عىل
البالد افتقار لكن وعزم حزم يف البالد وحكم ،١٨٢١ سنة دافيا رفا جاء ثم إسبانيا، عن
ظلَّ استبداٍد زمن ذلك فتبع قوية، مركزية حكومة إيجاد من يمكِّن لم املواصالت لطرق
أن أراد البامباس، مالك كبار من وهو ،Mamel Rosas به شخصية وأكرب عاًما، أربعني

املقاطعات. سائر عىل ويسودها أيرس بونس بمقاطعة يستقل
عهده ويف الجمهورية، رئيس وأصبح Mitre بارثلميوميرتي جاء ١٨٦٢ سنة ويف
،Mitre مرتي عىل وانترص Roca جاء ثم أيرس، بونس سكان وضوعف البالد ثروة نمت
السلم ونرش البالد شأن ورفع ثانيًة إليه عاد ثم الحكم، ترك طويلة مدة حكم أن وبعد
كانت الكربى الحرب جاءت وملا شييل، وبني بينها الحدود مشكلة ُحلَّْت زمنه ويف فيها،

كبري. حدٍّ إىل مواردها ونَمْت محايدة ظلَّْت لكنها أملانيا مع البالد ميول

أيرس بونس

سوري إليه هداني ريكونكيستا، شارع يف يعقوب إلياس لصاحبه سوريٍّا نُُزًال حللُت
يف العربية يتكلمون كلهم قومي بني وسط بأني شعرت وهنا الباخرة، ظهر عىل القيته
لنا َم ُقدِّ ما فرسعان عربي، والطعام األثاث نظيف البناء، عظيم والنُُّزل السورية، اللهجة
أحلم كنُت ما التي امللوخية وحتى الشهي، والكباب اللذيذة و«الكبيبة» الدسم» «املحيش
وهم ألف، الثالثمائة تناِهز كبرية جالية هناك والسوريون الجديدة، الدنيا بالد يف بتذوُّقها
كبار من منهم وكثري واألرايضوالعقار، املتاجر من كثري بيدهم للعمل، محبون نشيطون
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فديو. منت يف الدستور ميدان يف

تقاليدهم، من بالكثري يحتفظون فهم األرجنتينية بالجنسية مجنسون أنهم ورغم املمولني،
ومن «الزمان»، إحداها قرأت بالعربية، تُطبَع الجرائد بعض ولهم لغتهم، عىل ويحرصون
األجانب مختلف من كثري البالد ويف األرجنتيني، الجيش يف وضباط مجندون أبنائهم
عاملية بالد أنها املرء يخال حتى غريهم وكثري األملان ثم اإلسبان، ثم الطليان، وبخاصة

جنسيته. كانت مهما قومه بني من بجمهرة فيها الغريب يأتنس
ونظافة شوارعها، وامتداد أبنيتها، عظمة فأدهشتني املدينة بعضأرجاء أجوب نزلُت
تماثيلها وجمال متنزهاتها، وتنسيق ميادينها، وفسيح حركتها، وشدة وأهلها، طرقها
جماًال ويزيدها نيويورك تحكي وأنظمها، وأغناها الدنيا مدن أجمل من فهي وأنصابها،
زيارتي بدأُت ولقد الهائلة. واألبراج الحديدية والرشفات النوافذ ذوات اإلسبانية بيوتها
يتوجه نصب وسطه يف أُِقيم بديع متنزه يزينه الهائل Plaza de Mayo مايو بميدان
يوم وهو «١٨١٠ مايو ٢٥» عليه ُكِتب وقد الحرية، رمز وهي حربة، بيدها سيدة تمثال
La؛ Casa Rosada ويسمونها الحكومة رساي الرشق من جوانبه عىل وتطلُّ استقاللهم،
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النقش بديعة األبهاء من وبها الجمهورية، رئيس مقر وهي أرجواني، أحمر لونها ألن
أردية لبس وقد البوليس، العدة أبوابها عىل ويقف اللب، فيه يحار ما الفن جميلة والتماثيل
َدْت ُجدِّ التي الكتدرائية امليدان عىل تطل كذلك ورهبة، جمال يف األحمر اللون يحوطها
الحاكم لرساي املقابل الجانب يف امليدان ومن البلدة. كنائس أقدم أُِقيمت وهنا مراًرا،
أجمل إنه ويقولون شوارعها، وأعظم املدينة قلب Avenida de Mayo مايو شارع يبدأ
املؤتمر ميدان اآلَخر طرفه ويف ،Subway الرتام يجري وتحته كلها، الجديدة الدنيا شوارع
قبة وسطها تعلو اإلغريقية، الرومانية هندستها يف املؤتمر رساي عليه تُِرشف Congreso
تحوطها والتماثيل األنصاب من مجموعة امليدان يف وأمامها الربملان، مقر وهي شاهقة
مياهها عىل وتنعكس شاهق، وعلو متقاطعة أقواس يف منها املاء يتفجر التي النافورات
وشارع امليدانني ذينك وتعرب فرساي، قصور بنافورات أذكرتني ملوَّنة قوية أضواء ليًال
شوارع تصميم ُوِضع وقد الهامة، التجارية الحركة ذات الرئيسية الشوارع أغلُب مايو
الشوارع وتقطعها انثناءٍ، غري يف النهر شاطئ من مستقيمة تخرج بحيث أيرس بونس
ثم مرتًا، ١٣٠ كتلة كل مدى مربعة كتل يف األبنية نظمت ولقد عليها، متعاِمدة األخرى
كتلة كل جانب َم ُقسِّ وقد شوارع، أربعة املجاورة الكتل عن جوانبها جميع من يفصلها

الطرق. جوانب عىل مكربة تراها رقم مائة إىل
الطريق هذا يف مثًال ١٢٠ رقم أن والعجيب أربعة، أو آالف ثالثة األرقام من تجد وقد
ال لذلك ضيق، الشوارع وغالب له، املوازية الشوارع جميع يف الرقم نفس تماًما يقابله
يف ُدقَّ «الصاج» من كبريًا سهًما وترى واحد، اتجاه يف إال املرور الرتام أو للعربات يباح
إىل له التايل الشارع يف كان الشمال إىل الطريق هذا يف االتجاه كان فإن الطرق، رءوس
ومن الالنهائي، وامتداده الشاهقة بأبنيته الشارع مشهد يهولك وكم وهكذا. الجنوب،
عرشون وحدها أيرس بونس يف فهو الدنيا، شوارع أطول Rivadavia شارع الطرق تلك
تكاد فمروعة السيارات حركة أما األخرى؛ البلدان إىل الضواحي يف يمتد إنه ثم كيلومرتًا،
الحال هي كما اليمني إىل ال اليسار إىل تسري وكلها األوقات، جميع يف كلها الطرق تسد
القلب «فلوريدا» وشارع َحِذرون، هادئون السائقني ألن قليلة؛ خطراتها أن عىل عندنا،
ذاك إذ به املارة جموع فرتى واملساء، العرص بني العجالت مرور فيه ويُمنَع التجاري،
باريس، يف Rue de la Paix يحكي ومتاجره حوانيته تالصق يف وهو متالصقة، كثيفة
يأخذ ثم يريده، الذي الرقم إىل يسري ألنه سار؛ أينما طريقه تعرف الغريب عىل ويسهل

يريد. الذي والبيت الشارع يصل حتى له املقاطع االتجاه

44



الجنوبية أمريكا إىل

أيرس. بونس يف الفاخر املؤتمر ميدان

الليل كاد وما يسمونها، كما أمريكا» «باريس أحياء يف الليلية جولتي كانت ثم
أوروبا؛ أيرس» «بونس عاصمتهم يسموا أن بالفرنسيني جدير أنه أيقنُت حتى ينتصف
ال والتياترات السينما فدور ووجاهتها، ومالهيها وخالعتها مجونها يف باريس تفوق ألنها
أبنية يف بعضها جوار إىل بالعرشات مرتاصة تراها بعضالشوارع ففي تحتحرص، تدخل
، حدٍّ أقىص إىل وجاهتها يف يبالغون وهم تنسيقها، وحسن وثرائها بجمالها املرء تروع
يكاد ال وثرية ببُُسط مداخلها وتُفَرش بديع، نقش يف امللوَّن باملرمر تُكَىس الجدران فرتى
حتى األبصار، فتخطف األلوان مختلفة أضواؤها أما بحذائه، يطأها أن لنفسه املرء يسيغ
املراقص أما وأخرى؛ لحظة بني ألوانها تتغري نريان من شعلة كله الشارع أن إليك ليَُخيَّل
موسيقية تعزفجوقة املقاهي من كثري ويف وجمالها، كثرتها عن فحدِّث الفاخرة واملقاهي
تراهم والذين املحال تلك يف القوم جمهور وأما الجالسني؛ مناضد دونها من عالية رشفة يف
ويحبون الوجاهة يف يبالغون وهم ورجاًال، نساء أنيق هندام يف فيبدون الطرق يجوبون
وتلك رائحون، أو غادون وهم ألزيائهم الناس الستحسان ويطربون والفخفخة، الزهو
مخافة دخله عىل يزيد ما ينفق جلهم أن علمت وقد كلهم، أرجنتينا أهل بها يُعَرف النزعة
يبتلعوا أن بالحكَّام حدا قد وهذا قليًال، ادخارهم كان لذلك قومه، بني بني وجيًها يبدو أال
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كله، امليل االرتشاء إىل يميل وصغري كبري بني وجميعهم استطاعوا، ما العامة األموال من
يمتلك منهم وكثري أعمال، من شاء ما ويقيض الحكَّام يستميل أن املرء يستطيع وباملال
الثراء رؤيتها ملجرد الغريب يلمس بلدة األجور، غالية قصور يف ويقطن السيارات أفخر
بونس أخال كنت وما وعقًال، ماًال أوروبا بالد تفوق أرض أرجنتينا بأن ويحكم والغنى،
باريس حتى أوروبا عواصم جميع تفوق نظري يف فهي الشأن؛ ذاك بلغت قد أيرس
يف منوالها عىل وينسجون الشمالية أمريكا مثل يحتذون هنا أنهم ظني وغالب وبرلني،
وثالثني ستٍّا طبقاته تبلغ أعالها أن إال السحاب ناطحات من كثري األبنية ومن يشء، كل
ُخطَّْت التي بشوارعها البلدة مشهد هالني ما ولشد رسيعة، مصاعد يف الذروة إىل صعدتها
وغالب ويحار، فيها البرص فيزوغ مساءً األضواء أما عمودي، وتقاُطٍع تامة استقامٍة يف
جو أما الشكل. هرمي بعضها يبدو حتى العليا أدوارها يف تدريًجا تضيق النواطح تلك
لذلك مرص؛ يف الدفئة املشمسة الشتاء بأيام شبيه هو ممتًعا األول اليوم يف فكان البلدة

الجميل». «الجو أي أيرس» «بونس املدينة تسمية ظني يف حقق
يسمونها التي الرياح عكَّرته الظهر، إىل بارًدا غائًما كان التايل اليوم جو أن عىل
خصوًصا أرضار من بالبالد تلحق ما وكثريًا البامباس، سهول من تهب التي «البامبريو»
الجو أن عىل سفن، من وحطمت شطآن من فأغرقت الفسيح النهر موج رفعت إذا
خري والخريف الربيع بل البالد لتلك الزيارة موسم هذا وليس ذلك، بعد قليًال َن تحسَّ
فجريدة وكربها، الجرائد وكثرة الصحافة حركة نظري اسرتعى ولقد لزيارتها، املواسم
Critca والكرتيكا يوميٍّا، صفحة وخمسني اثنتني يف تخرج الصحافة أي La Prensa
تعريفة قرش — سنتافوس بعرشة وتباع يوميٍّا، وأربعني اثنتني يف Nacion وناسيون
قسم ثم لألخبار، الرئييس القسم أقسام: أربعة والجريدة ،٥٢٠ هناك الجرائد وعدد —
يف اليوم يف طبعات أربع يُطبَع بعضها أن والعجيب لألدب، ورابع لألطفال، وثالث ر، مصوَّ
والتوزيع واألنباء، الشئون من جدَّ ما تضيف طبعة وكلُّ ، كلٍّ بني ثالث أو ساعتني فرتات
يف أمثالها بها يتمتع ال مطلقة حرية هناك وللصحافة ومليون، مليون نصف بني اليومي
كبري أثر لها كان لذلك الدستور، بنص وذلك رقابة ألية تخضع ال إذ األخرى؛ العالم بالد
جهة يف الحيوان حديقة بالزيارة الجديرة الجهات ومن العامة، وتثقيف األفكار حرية يف
وهو أمريكا، أسد البوما وبخاصة أمريكا حيوان من قيَِّمة مجموعة وبها البلدة، من متطرفة
األفريقية، قارتنا أسد يف املهيبة املعرفة تلك للذكر وليس الكبري، القط كأنه نحيًال يرى
بجلده أفريقيا شيتا ويحكي حجًما البوما من أكرب وهو أمريكا نمر الججوار وكذلك
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أيرس. بونس يف الدنيا شوارع أجمل مايو شارع

فحديقتنا بكثري؛ القاهرة حديقة دون الحديقة تنسيق أن عىل سوداء، بقع تزيِّنه األصفر
أيرس بونس مميزات أكرب ومن االمتداد. عظيمة النبات حديقة جوارها وإىل وأجمل، أكرب
شأنًا وأعظمها واألنصاب، التماثيل جميًعا تتوسطها أن ويغلب املتعددة، الهائلة ميادينها
بمناسبة لألرجنتني أهدوها تماثيل الدول من ولكثري الربملان، ميدان ثم «مايو»، ميدان
٢٠٧ علوه األحمر اآلجر من هائًال برًجا أقامت فإنجلرتا استقاللها، عىل عام مائة مرور
أبعاد من نواقيسها سمعت دقت وإذا قدًما، ١٤ ١

٢ قطرها وجوه بأربعة ساعة تتوجه أقداٍم،

47



الجديدة الدنيا ربوع يف جولة

كولومب، كرستوف تمثال وإيطاليا واشنطون، تمثال املتحدة الواليات أهدت ولقد مديدة.
والفن. والزراعة والصناعة العلم يمثِّْلَن سيدات أربع أسفله الحرية تمثال فرنسا وأهدت
فوق ويمتد بالرمو، متنزه وأهمها وبهائها، كثرتها عن فحدِّث البلدة متنزهات أما
النخيل، والبعض الصفصاف بعضها يحف البديعة الشوارع تشقه إيكر ألف تسعني
منه وقسم بديعة، هندسية أشكال يف النبت أقبية حولها وتقوم النافورات وتتوسطها
ضفاف عىل «ديجراي» متنزهات أبدعها ومن «روزيدال»، اسمه الزهور بمختلف ُخصَّ
أنه رغم اليوم طيلة هائلة كثافة يف رائحون غادون وهم القوم مشهد يروقك وكم النهر،
بالقول ويلقون إليهن يشريون فهم علنًا، للسيدات الشبَّان مغازلة وتالحظ الشتاء، موسم
أقوام ه يعدُّ كما عليهن، تعديًا ذلك يَُعدُّ وال والرسور، بالبرش ذلك يقابلن وهن فيهن، مدًحا

واملجاملة! الذوق ُحْسن من ذلك ُعدَّ املغازلة تلك كثرت كلما بالعكس بل آَخرون،
وهناك الناشطة، العلمية وحركاتها الضخم بنائها يف أيرس بونس جامعة زرُت
االبتدائية األولية املدارس أن علمت فقد أرجنتينا؛ يف والطلبة املدارس إحصاءات أدهشتني
والتعليم طالب، مليون ونصف ومليون مدرِّس ألف خمسني نحو بها ألًفا، ١١ عددها يبلغ
أبنية يف ٤٠٠ الكبرية االبتدائية املدارس ومن سنني، ست ملدة ومجاني إجباري فيها
ألف ٢٥ بها ٢٠٦ الثانوية واملدارس مجانًا، م املعقَّ واللبن الخبز يَُرصف وفيها فاخرة،
الواحد يَُعدُّ وال األجنبية، اللغات الطالب يتعلم وهنا سنوات، ست الثانوي والتعليم طالب
نحو وفيها فخمس، الجامعات أما واإلسبانية، والفرنسية اإلنجليزية درس إذا إال متعلًما
إدارتها أصوات ثلث تعطي والجامعة القانون، و٢٠٪ الطب، يدرسون الطلبة من ٪٥٨
كبرية الطلبة سلطة كانت لذلك للطلبة، الباقي والثلث لِصَغارهم والثلث األساتذة لكبار
وقد العلمي، الرقي ذاك أدهشني االبتدائية. املدارس يف حتى إرضابهم يتكرر ما وكثريًا
استقالل عىل يمِض وملَّا مليونًا، ١٢ وعددهم البالد أهل من ٪٦٥ املتعلمني نسبة جاوزت
األمية محوَّ نستِطع ولم التعليمية نُُظمنا يف نتعثر نزال ال ونحن قرن، وربع قرن إال البالد
حني هناك الجامعة بعضشبان من موقفي أنىس ولن ،٪١٣ تجاِوز ال ضئيلة نسبة يف إال
أفكِّر قليًال فسكتُّ متأخرة.» تزال ال مرص يف التعليم حالة أن «أظن قائًال: أحدهم بدرني
تقريبًا. الفور: عىل فقلُت «.٪٥٠ حول عندكم األمية أن «أظن قائًال: هو فأرسع الجواب، يف

الخجل. شدة يف وأنا
البديعة أيرس بونس مغادرة عىل األسف شديد آسًفا مندوزا إىل الصباح بقطار قمُت
وبعد البلدة، وسط طريقه يشق القطار فأخذ حياته، طيلة فيها املقام للمرء يطيب التي
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أيرس. بونس يف السحاب ناطحات من مثل

وتكسوها قط، يشء ن التغضُّ من فيها ليس األطراف مرتامية سهول وسط أصبحنا قليل
البامباس سهول بداءة وتلك اآلفاق، إىل عود لها يستقيم يكاد ال باألرض ملتصقة خرضة
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الشبه وجه لوال املسافر يملها التي املوحدة املناظر تلك يف كله اليوم القطار وظلَّ الشهرية،
الذكرى تلك أنُس فيغلب العزيز وطني يل يمثِّل كان الذي املحبوبة، أرضنا وبني بينها
بشباك Estancias الضياع حدود أمامنا تبدو كانت وآَخر آٍن وبني السهول، تلك وحشيَة
واملاشية الخيول مشهد العني عن يغيب وال باسقة، أشجار مداخلها تحف الواطئة، السلك
تلك وبعض ،Gauchos الجوكا من اثنني أو خيَّال يسوقها قطعانها ترى ما وكثريًا أبًدا،

الخيول. مجاميع تجرها حديثٍة بمحاريَث يحرثونها وكانوا القوم يزرعها األرايض
طالء، يكسوه ال أحمر آجر من واحد طابق من تقام وبيوتها فنادرة القرى أما
الهباء، من زوبعة وراءها وتثري ثراها، يف الثقيلة العجالت تغوص مرصوفة غري وطرقها
أهل وبني الرَّثِّ مظهرهم بني وشتَّان املهلهل، هندامهم يف النظافة تعوزهم أهلها وجلُّ
أما املرصية، بقرانا شبه قريبة القرى تلك أن إيلَّ ويَُخيَّل املتأنِّقني، األثرياء أيرس بونس
واملاء الكافية األيدي تعوزها كبري، الخصب من جانب وعىل كأرضنا فسوداء األرض تربة
الربح تديرها املستديرة كاملروحة هوائية دوارات أقام قد الضياع غالب ترى لذلك الوفري؛
وهي أوروبا، ثلث تعادل هائلة مساحة ذات وأرجنتينا للري، الباطني املاء بعض فرتفع
والذرة اللحوم تصدير إىل ترجع وشهرتها الكثري، عنها نجهل التي املتحرضة الدول أكرب
بالد سائر يف نظائرها عن تختلف األرستقراطية والطبقة الثورات، كثرة وإىل والقمح
األرايض، أسعار يف الزيادة طريق عن جاءها الذي املال طريق عن أرستقراطية فهي الدنيا؛
صادرات وتُقدَّر للرعي، أرض ومثلها إيكر، مليون ٢٥٠ عن الزرع أرض مساحة تقل وال
Pehualches بهوالتش شعوب البامباس يقطن وكان جنيه، مليون ٤٧ بنحو اللحوم
يف الرعي أثر يزال وال الزوال، يف آِخذون أيًضا وهم الجوكا، وخلفهم انقرضوا الذين
والحفيد أبيه كنف يف يظل َج تزوَّ إذا فالشاب العائلة، رب سيادة نظام يف واضًحا األهلني
الوحشية إىل اإلسباني األدب جمعوا والجوكا تزوََّجْت، ما إذا ذلك البنت تفعل وقد كذلك،
ذبح يف منهمكني لحظة وبعد الشجية، املوسيقى لسماع طروبني ساعة فرتاهم الهندية،
األزرار تزيِّنه املزركش هندامهم يف منظرهم ويروقك رحمة، بدون لهم عدوٍّ أو حيوان

واملهاميز.
ما بمجرد نََصٍب، أو َكدٍّ كبري بدون الخيالية للثروة مورًدا األرجنتني بالد كانت وكم
تزال وال األجنبية، األموال برءوس اللحوم ومثالج واآلالت الحديثة النقل وسائل أدخلت
تكاد وال وباريس، أيرس بونس يف سعة عن ينفقونه املال إال لهم حديث وال الناس تسمع
أمد يف منهم الكثري ناله الذي اإلثراء غرائب عليك وَن ويَُقصُّ Peso كلمة من تخلو جملة
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والجد العمل من بد وال مىض قد الرسعة بتلك الثروة عىل الحصول زمان أن عىل وجيز،
يف النفوذ ذوي من يصبح أن املال عىل للحصول بُل السُّ خري أن يعتقد منهم وكثري اليوم،
وذلك عباقرة، بينهم من وليس ف، الترصُّ ضعاف من هؤالء النفوذ ذوي أن عىل الحكومة،

بمراكزهم. جديرين ليسوا ضعفاء الحكومة رجال جعل ما
متأخرة بالًدا إسبانيا يف ويرون يحتقرونهم، لكنهم اإلسبان يحبون هناك والناس
إسبانيا يقصدون ال لذلك الرقي»؛ يف كاملة بقرون األرجنتني «وراء نظرهم يف فهم رجعية،
املثل يتخذونها التي وباريس فرنسا يقصدون وجلهم نادًرا، إال أوروبا إىل رحالتهم يف
بهم وتعصُّ مدريد، إىل فيه يرجعون فهم لغتهم أدب يف إال اللهم يشء، كل يف لهم األعىل
أعالمهم من علًما ترى ال وأنت األبوين، حبِّ عىل سابق الوطن فحبُّ الحد فائق لقوميتهم
وكلهم له، احرتاًما قبعاتهم برفع الجميع ويرسع إال الطريق يف تمر طائفة وسط ُرِفع
الحديث يف بعضهم يل قال ما وكثريًا الغرور، لدرجة وشعبهم ومدنيتهم بأرستهم فخورون

ورقيٍّا. ًما تقدُّ الدنيا بالد أكثر بالدهم وأن األرض، أناس أرق أرجنتينا أهل بأن
أحدهم يدعو وقلما الرجال، مع االجتماع لهن يباح فال محجبات، شبه النساء تزال وال
قياس ووحدة فيهم. العرب خلفه وما اإلسبان أثر من وذلك بيته، يف ضيًفا أو له صديًقا
يعرف ال قطعان عليها إيكر ألف ٢٠٠ يحوز قد واملالك إيكر، ٦٤٠٠ عندهم املساحات
إنتاجها، فزاد علمية تغذية تغذيتها عىل ويعملون يحرصونها بدءوا اليوم لكنهم عددها،
عىل اعتمادهم كان أن وبعد الغالل، وإنتاج الزرع إىل املساحات بعض الكثري أحال وقد
الزيادة يف آِخذة والزراعة الغالل، مصدري أكرب من بالدهم أصبحت فحسب، املرعى
الفالحني صغار وجد لو أكثر يزيد ذلك بأن ويقولون العام، يف إيكر ماليني ثالثة بنسبة
يخدم أن يريد مزارع بكل املالك يُرس نعم كبرية، ملكيات يف غالبها إذ األرض؛ من نصيبًا
العمل، عىل عزيمته من يضعف وذلك لغريه، يعمل أنه يرى الزارع لكن أرضه، من جزءًا
أراد ومَلن املدن. ال الريف يف اإلقامة عىل جميعهم النزالء إرغام يف اليوم الحكومة وتفكِّر
Asado شواءهم معهم ويأكل الرعاة َفْليخالط األرجنتني عن صادًقا شيئًا يتعرف أن
رشائح منه يقطع واحد وكل ،Carne con cuèro وبجلده كامًال ود سفُّ حول يُوَضع الذي
مرًحا يبدو ال والجوكا زكيًة! رائحًة اللحم يُكِسب الجلد بقاء بأن ويقولون طازجة، يأكلها
دوائر فيها والنساء الرجال يقف التي رقصته يف وحتى اإلسباني، يبدو كما ضحوًكا

مقطِّبني. تجدهم بأصابعهم ويفرقعون يرقصون
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الدنيا. شوارع أطول رفادافيا

والبامباس

الالما البدء يف الهنود استأنس وفيها الرئييس، موردهم فهي ملرص، كالنيل لألرجنتني
١٥٥٢ سنة Goes الربتغاليان األخوان أدخلها حتى املاشية يروا ولم والجواناكو، واأللباكا
والضأن، املاشية من لكثرٍي اإلسبان إطالق ذلك تبع ثم وثوًرا، بقرات سبع أطلَقا حني
تكاثًرا فتكاثرت أمهار، وخمس جياد ستة ١٥٣٥ سنة مندوزا بدرودي أطلق قد وكان
منها يصيد أن للفرد القانون يبيح وكان ،Alfalfa عشب ووفرة املناخ جودة بسبب عجيبًا
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ُعوِقب وإال الحاكم من ترصيح أخذ لزم أكرب عدد عىل الحصول أراد فإن ألًفا، عرش اثني
استئناس إال له عمل وال كاملني قرنني اإلنسان وظل القتل، فالعقاب تكرَّر وإن ، بالكيِّ
رأًسا الرجل يصيد وقد فقط! والجلد الشحم ألخذ الكثري منها ذبح وقد الجامحة، املاشية
فرسه خطام قرونها يف يربط لكي بقرة يصيد الجندي وكان فقط! واحدة وجبة ليأكل
حلقات يف بحرابهم يجتمعون الهنود وكان السهول! تلك يف معدوم الشجر ألن راحته؛ أثناء
يستطيعون ما منه ويرضبون هالل شكل يف الخناق عليه يضيِّقون ثم قطيًعا تحارص
فريسًة اللحم تاركني الجلود ويحملون يسقط ما يسلخون ثم كله، القطيع يهرب أن قبل

بالجلود. املستورد الرقيق أثمان تدفع وكانت الربية، والكالب للطيور
جنيه، مليون ٨٠ اليوم بلغت حتى الصوف تجارة نمت أن ملا الغنم عدد يزيد وأخذ
الهوائية املاء مضخات وأقاموا السمني، الحيوان تربية عوا شجَّ اللحوم عىل الطلب زاد وملا
النزالء شاهد ما وكثريًا الحيوان، من ماليني قتل يسبِّب قبُل من املاء شحُّ وكان للسقي،
فيها تخلف سنة يف العطش أهلكه الذي الحيوان بجثث غاصة املستنقعات مواطن األوائل
دوران الناس ضمن عليها الرياح هبوب وانتظام السطح والنبساط األنديز، عن املاء نبع
وقف ما رسعان لكن للمزارع، كأسوار األشجار يزرع بعضهم بدأ وقد دائًما؛ املضخات
األصل جيدة القطعان اختالط منع يف أنفع وهي األسوار، يف األسالك استخدمت أن ملا ذلك
املرعى منتجات قيمة يف زاد وذلك خارجها، النسل رديئة الوحشية بالقطعان املزرعة داخل
األنديز جوانب من والبوما الججوار جذب يف سببًا املرعى حيوان زيادة وكانت وصادراتها،
األوىل أيرس بونس شوارع أن قديًما ورخصها الخيول كثرة من بلغ وقد البامباس. إىل
املحصول وزيادة والجراد الجفاف البامباس مصائب وأكرب الخيول، بشحم تضاء كانت
الخارج، من قمحها تستورد البالد كانت ١٨٧٠ سنة وقبل واألوبئة، األسواق حاجة عن

العالم. أسواق ن تموِّ اليوم لكنها
وهناك مليونًا، عرش اثنا واليوم ماليني أربعة ١٨٩٥ سنة كانوا أرجنتينا وسكان
بأرباحهم ويعودون قصرية ملدة أوروبا من البالد إىل يذهبون املؤقتني ال العمَّ من طبقة
هناك الجاليات وأكرب ماليني، تسعة فوق اليوم إىل هؤالء من أُحِيصَ وقد بالدهم، إىل
الريف، يف أولئك من وكثري وإنجليز أيرلنديون الشاسعة املساحات ك مالَّ وغالب الطليان،
أرجنتينا سكان نصف ونحو — مدن سكان فغالبهم والسوريون واإلسبان األملان أما
تقييد من هناك الناس خلص األجانب، نزالء من الناس غالب كان وملا — مدن سكان
الطفرة ملعجزات مثًال أرجنتينا وأضحت مغامًرا، وثَّابًا شجاًعا شعبًا ذلك فأنبت التقاليد،

الدنيا. بالد بني االقتصادية
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اململة. البامباس سهول

تُدَفن صفيحة من برشاك يصيدونه «األرمادلو» املدرع الجوكا غذاء أشهى ومن
يستطع لم الحيوان فيها نزل فإذا قاعها، يف لحم من قطعة وتُرَمى األرض يف عميقة
الخارجية أغشيته داخل لحمه ينضج حتى كامًال يشوى وهو جوانبها، لنعومة الخروج
وقد الجلد، من عريضة بِقَطع سوقه الجوكا يغطي أن ويغلب بها، ما ويؤكل تُنَزع التي
صغار يعلمون وهم اليابس، والعشب الشوك يؤذيه لكيال أيًضا الحصان أرجل يغطي
النظر بمجرد صاحبها ويعرفها التذاكر»، «بخراق شبيهة بآلة بخروق آذانها يف القطعان

إليها.
جاره حصان الواحد فيأخذ األوفياء األصدقاء معيشة الجوكا يعيش الضيعة ويف
راجًال؛ الناس من أحًدا ترى عندما وتجري تجمح واملاشية وأسابيع، أياًما علمه بدون
يميش وقلََّما دائًما، الخيل ظهور عىل الجوكا رؤية اعتادت إذ آَخر حيوانًا تخاله ألنها
إذ واحدة؛ مزرعة يف أياًما الخيل ظهور عىل املرء يسري وقد رجليه، عىل منهم الواحد
األلوف ومئات ماشية مليون تضم وقد واحد، غني يمتلكها الفراسخ مئات يبلغ بعضها
حتى بالضبط مساحتها مالكها يعرف ال وقد ومأجوروها، خدمها هم والجوكا الخيل، من
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من وكثري غالبًا، يحدث كما أسوارها واكتسحت البامبريو وهبَِّت حدث إذا حدودها وال
أصحابها بغنى تشعر ال والعيص بالطني قديًما كانت كما تزال ال فيها السادة مساكن
األكواب، بدل املاشية بقرون منهم الواحد ويرشب براميل يف يُوَضع الرشب ماء وحتى أبًدا،
وإذا كثري، الوحشية الكالب ومن واستُؤنَِسْت، وحشية كانت التي الكالب من خفرها وجلُّ
وجواده. هو لحمه ونهشت أرًضا الفارس وطرحت جماعات يف هاَجَمْت الجوع أمضها
وتحيتهم والهنود، السود أخالط سالئل أو السود من وزوجاتهم اإلسبان من ك املالَّ وجلُّ
يُالَحظ وقد الكبرية، الثريان جماجم من مقاعد عىل جلوس والقوم الزوجة تقدِّمه املاتي
املسلوقة الذرة أكواز وغذاؤهم مختلفات، زوجات من ألنهم السحن؛ تغريُّ املالك أبناء عىل
أن خشية القطعان لرياقبوا جيادهم ظهور عىل األبناء يخرج الصباح باكورة ويف واللحم،
األلوف بمئات تَُعدُّ التي سيدهم ماشية من رأس كل يعرفون ويكادون املزرعة، من تخرج
وكل واملاتي، اللحم من اإلفطار لتناول عرشة الحادية يف يعودون ثم معلََّمة، تكن لم ولو

للطوارئ. استعداًدا البيت يف يظل واحًدا إال نهاًرا املرعى يف ترسح الخيول
والثانية املجاورة، السهول من واحدة نعامتني: عادة املزرعة صاحب فتيات ويقتني
فريشه األفريقي، النعام جانب إال يُذَكر ال أمريكا ونعام بتاجونيا، من حجًما األصغر وهي
اثنتني ال أصابع ثالث ذوات وأقدامه النصف، إىل أصغر وحجمه وجماًال، ورقًة نعومًة أقل
والذي به، عناية غري يف وهناك هنا ُمبعثًَرا بيضها تضع األنثى أن والعجيب كاألفريقي،
بأرجله، ورفسه هاَجَمه العش من إنسان اقرتب وإذا الذكر، هو بؤره يف بجمعه يعنى
والجذور العشب النعامة وطعام بعيًدا، يسبح وأخذ املاء يف بنفسه رمى صيَّاد تبعه وإذا
الربيع ويف الهضم، عىل لتُعاِونها واألصداف الحىص بعض معها وتبتلع الربي، والثمر
أي ويحارب دقيقًة، مراقبًة ويراقبها و٨ ٣ بني إناثه الذكر يتخريَّ ونوفمرب) (أكتوبر
النعام يستطيع ال بحيث و٥٠، ٢٠ بني مًعا البيض تضع وكلها منها، يقرتب آَخر نعام
البيض، بعض الذكر يدحرج وقد كثريًا، الجو تغريُّ يحتمل النعام بيض لكن حضنها،
شاق وصيده الصغار، أفراخه تأكله الذي الذباب ليجتذب البيض هذا يكرس الفقس وعند
تبعه صياد تعب وكلما متابعته، استمرار أو دائرة يف وحرصه بالخيل متابعته يتطلب
من كور ثالث وهي ،boliadores ال عليه الرجل ألقى النعام الجري أجهد إذا حتى آَخر
عروق من شعب ثالث ذي حبل طرف إىل كلٌّ تُربَط جلد من غشاء داخل حجر أو خشب
أرجل إىل به يلقي ثم رأسه فوق الحبل ويدير الكور بإحدى الرجل ويمسك الحيوان،
عن الذكر ويمتاز األرض، إىل ويسقط سريه فتعوق ثالثني، أو مرتًا عرشين بُْعد عىل النعام
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لديهم أجزائه وأحبُّ ليأكلوه، النعام الجوكا يذبح وقد ريشه، وسمرة رأسه بكرب األنثى
واألقدام. األجنحة

وهم كالربق ويرسعون الخيول يركبون أعمالهم: أشق من الربية الخيول وصيد
Lasso بالالسو يرمون ثم عالية، صيحات ويصيحون أيديهم يف الخطام أطراف يديرون
أقدامه يف الالسو ورمى آَخر غالم نهضتقدََّم فإذا األرض، إىل ويلقونه الحصان رقبة حول
عىل ضعيًفا ويُرتَك منه «الالسو» ويُفكُّ أرجله تُكبَّل ثم ثانيًة، األرض إىل فيسقط الخلفية
الخطام، مقام ليقوم «السو» فمه ويف رسج ظهره عىل يُوَضع ثم خوًفا، يرتعد األرضوهو
أشجع يتقدَّم وهنا عيونه، وتُغطَّى اآلذان من َرُجالن ويمسكه تدريًجا القيود تسرتخي ثم
جوانب إىل الحاد بمهمازه الرجل ويرضب تماًما القيود تُفكُّ وعندئٍذ ويركبه، الغلمان
يجري باملهماز رضبات عدة وبعد والفزع، الخوف من مبهوتًا واقًفا يظلُّ الذي الحصان
كل جسده، ويهز وشماًال يمينًا ويدور الخلفيتني، قدميه عىل واقًفا ويقفز كالربق فزًعا
األماميتني، رجليه عىل الوقوف الجواد يحاول وقد األرض، إىل راكبه يرمي أن محاوًال ذلك
الحصان يجهد الكفاح ذاك يف ساعة وبعد الحصان، قتله هوى إذا الراكب ألن الخطر وهنا
الرشس الحصان حال بني العظيم للَفْرق وتدهش ظهره، عىل من الفارس ينزل ثم فيقف
منها الدم يتقاطر التي وجوانبه وفمه املغلقتني بعينَيْه اآلن واستسالمه هدوئه وبني أوًال
يأكل ال أياًما ويظلُّ الدار إسطبل إىل ويَُقاد ذلوًال يصبح ثَمَّ ومن واملهماز، الالسو أثر من

استئناسه. يتمَّ حتى ثالثًا أو مرتني القايس الدرس ذاك يَُعاد وقد ، قطُّ
مطلًقا؛ ر تُسخَّ وال تُرَكب فال احرتامها، يجب الخيل من اإلناث أن عاداتهم ومن
ثم متقابلني، فارسان يقف وفيها «املصادرة» بالخيل ألعابهم ومن الجياد. تلد ألنها
مرات ذلك ويعاد اآلَخر، صدر إىل بصدره كلٌّ ويرضب بعنٍف ويهجمان الفرسني يهمزان
متجاورين، الخيالة يقف وفيها «الحرش» لعبة ثم األرض. إىل الفارسني أحد يسقط حتى
حتى اآلَخر سري يعطل أن كلٌّ محاِوًال فتجري يهمزونها ثم متالصقة، خيولهم وجسوم
باٍب إىل الفارس يجري وفيها العوائق، تخطِّي لعبة ثم يفوز. يدخله والذي الباب يقاربوا
ودار نفسه الرَُّجل لفَّ العارضة قاَرَب فإذا الحصان، قامة إىل الخشبية بالعوارض أُقِفَل
أو يربحه أن دون الجواد ظهر من مكانه إىل وعاد الباب دخل ثم الفرس، بطن تحت

األرض. يلمس
يختلط وال شيئًا حوله يرى ال الخارجي، العالم عن منقطعة موحشة الجوكا وحياة
رجعيٍّا متعلِّم غري متأخًرا ظلَّ لذلك واألخرى، املزرعة بني الشقة لبُْعد آِله غري بآَخرين
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مرص. ريف يحكي مهمل أرجنتينا ريف

املاتي رشب وعادة والخداع والخرافات الكرم صفاته وأخصُّ شيئًا، الخارج عن يعلم ال
بتاجونيا. يف األصليني الهنود عن نقًال والبوليادور الالسو سالح وحمل

بالتساوي لألبناء والباقي للزوجة املزرعة بثلث يويص أن املالك وفاة عند والعادة
املاتي ويرشبون الرشوق، قبل ساعة نصف زهاء مبكرين يقومون ال والعمَّ وإناثًا، ذكوًرا
قطعانهم يسوقون ثم اليوم، هذا الرعي مكان وا ليتخريَّ خيولهم يركبون ثم سكر، بدون
من الَمَسها مهما ترفس لكيال ليذلِّلها الخيل صغار يكبِّل منهم وفريق ويراقبونها، إليه
الطعام يحملون ثم قطعانه، حال عن ليخربه املزرعة رب إىل فريق يعود الضحى ويف يشء،
يعودون ثم ،Siesta وللقيلولة الغداء ولتناول املاتي لرشب يعودون الظهر ويف لإلفطار،
بعض مفرتًشا وينام حرامه يف جسده كل ويلف املاتي، ويرشبوا الشواء ليأكلوا الغسق يف
عرشين يغرم اليوم هذا يشتغل وَمن قط، «السبت» بيوم االحتفاء يغفلون وال الغفل، الفراء
وقد الجماهري، أمام بعضهم الشبان ينازل وقد واملقامرة، والسكر اللعب يباح وفيه رياًال،
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ثمًال، يصبح حتى كيًال الخمر له فيكيلون الغري، تقدير وللمنترص بجروح الكثري يصاب
والعدو. الصديق بني النزال يف يميز فال

يلف ِحَرام — البنطلون — الرسوال فبدل كبرٍي؛ حدٍّ إىل جميل الكامل الرعاة ورداء
من بقماش الساق ويُغطَّى بالحزام، ويُربَط Chiropà الركبتني إىل ويتدىلَّ العجز حول
ويزيِّن الخيل، جلد من العالية األحذية األقدام يف ثم عدة، بأهداب ُزوَِّد الكتان أو القطن
منهم، الواحد ميش ما إذا عاليًا رنينًا تعطي مسنَّنَة هائلة نجمة له برَّاق مهماز العقب
وبه عريض والحزام خنجًرا، وراءه يحمل حزامه ويف وصدار، قميص الصدر وحول

الذهبية. أو الفضية النقود بعض تزيِّنه وقد والطباق، الثقاب لحمل جيوب
أربعة الواحدة العربة يجر وقد الثريان، أو الخيول تجرُّها الهائلة بالعربات والنقل
أراد فإن حادة، بأسنان ُزوِّدت التي امللتوية بعكازته الرجل ينخسها الثريان من أزواج
املرتبة الطرق تزال وال الناحية، تلك إىل فتنحدر األيمن جانبها يف وَخَزها يمينًا يُِديرها أن
األوحال، من برًكا فأحالها املطر سقط إذا وبخاصة السيارات، لسري مالئمة غري الرديئة
أسياخ يف الِقَطع وتُوَضع ويُقطَّع حيوان يُذبَح ثم وتُطَعم الدواب تُفكُّ الراحة أوقات وعند
وينهش خنجَره كلٌّ يُخِرج األكل وعند النريان، حولها األرضوتُوَقد عىل واقفة تدق طويلة
ويقطع خنجره يأخذ األخرى وبيده بيده، واآلخر بأسنانه طرفيها أحد يمسك لحم قطعة
يأكلون الكل أن البامباس يف «الجوكا» مع األكل آداب ومن وهكذا. يلتهمه جزءًا منها
اإلناء جانب إىل قطعة بها يجرُّ ثم تماًما، وسطه يف ملعقته الواحد فيضع واحد، إناء من
قلََّما إذ قذرون؛ وهم األدب، سيئ ُعدَّ ذلك عن قليًال حاَد فإْن يتناولها، ثم استقامة، يف

حولهم. املاء لندرة يغتسلون
ولونه، شكله يف الضبع ويحكي األرنب، حجم يف الرباري كلب البامباس حيوان ومن
جميع يف لها حَرص ال أجحار من خرج املساء يف أو القيلولة عند الحركة هدأت ما وإذا
نباًحا ينبح ألنه االسم ذاك عليه أُطِلق بل ، قطُّ الكلب يشبه ال وهو السهول، تلك أنحاء

الصغرية. الكالب نباح يشبه
املدرع، Armadillo األرمادلو يقطنها عدة أجحاًرا رأيت مزارعها يف مندوزا وبجوار
مدبب وفمه الحركة، من تمكنه طيات له لكن كالسلحفاة، متحجر جلد عليه قارض وهو
والهنود الصغري، الخنزير لحم رائحة تحكي ورائحته ناصع، أبيض وهو لحمه ويأكلون
عىل وقدرتهم ويأكلونه؛ ينضج حتى النار يف ويضعونه وأسفل، أعىل نصفني: يفصلونه
جذوره ويمضغ العشب بعض الواحد يقطف إذ ُمدِهشة؛ الطريق ضلوا إن مكانهم تعرُّف
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عراة. حفاة البامباس فقراء

والالما والغزالن الطري حركات ومن امللح، أو العذب املاء من موضعه ذلك من فيعرف
املقبلني األعداء عدد عىل يحكم بُْعٍد عىل الرتاب كثافة ومن العدو، قدوم جهة عىل يستدلون
أو قريبًا، أهله عنه رحل معسكر مكان يستنبطون والرخ العقاب طيور تحليق ومن عليه،
إىل يعمدون الذين لقسسهم وخاضعون دينيٍّا بون متعصِّ وهم ُقِتل، لحيوان جيفة مكان
صدورهم، ويلطمون يندبون حولهم والناسمن خاصويصلبونه، موسم يف املسيح تمثال

يوم. كل للقسس بالذنوب اعرتافاتهن من يكثرون والنساء
من وكثري للكروم، فسيحة بمنابت أبرصنا الصباح باكورة ويف القطار يف ليلتنا بتنا
الرائعة، األنديز مرتفعات رأينا الغربي األفق وعند ،poplar والحور الصفصاف شجر
١٨٦١ سنة تماًما رها دمَّ عاتيًا زلزاًال لكن ١٥٦١ سنة منذ حجرها يف مندوزا أُِقيمت وقد
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بجلده. اللحم من شواء حول الجوكا

عرشين سفر بعد البلدة دخلنا نفس. ألف مائتَْي فوق اليوم تضم وهي بناؤها، فأُِعيد
بحلوان شبيهًة فبَدْت كامًال يوًما أرجاءها جبُت ثم الفاخر، Plaz أوتيل يف ونزلتها ساعة،
يابًسا كان الذي بالشجر محفوفة شوارعها أن غري الواحد، الطابق تعدو ال التي أبنيتها يف
ق يتدفَّ مكشوفة مجاري اإلطارين إزاء الطرق جانبَي وعىل جمالها، من أنقص مما ورقه
ذلك فأذكرني حاجتهم، منه القوم ويستمد األنديز جبال أعايل من يفد َعِكر ماء فيها
وأجمل تقطريه. قبل املاء ذلك من يرشبون ال هنا القوم أن إال فارس، بالد وسائر بطهران
«متنزه البلدة متنزهات وخري الكبرية، املتاجر غالب وفيه مارتني» «سان البلدة شوارع
وسًطا بابًا وشمل الذهبي باللون ُطِيل ثقيل حديدي باب من دخلناه الفاخر، مرتني» سان
الفخامة، غاية يف ومنظره للمارة، آَخَريْن هذين جاِنبَْي وعىل للسيارات، آَخَريْن جانبَيْه عىل
البلدة، تلك رشته دولته دالت ملا لكن تركيا، لسلطان إنجلرتا يف صنع قد أنه علمت وقد
بطرقاته مثاله وجود يندر إذ ملندوزا؛ مفخرة وهو ا حقٍّ فجنة داخله من «البارك» أما
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الالنهائي، وامتداده املنسقة وجواسقه الجميلة ونافوراته الباسق الشجر يحفها الهائلة،
األطفال. ومستشفى الحيوان حديقة داخله ويف

بجانب تمرُّ وال كثريون فاملتسولون العوز؛ منهم كثرٍي عىل فيبدو البلدة أهل أما
األبنية نظام أما الَقِذرة. أشكالهم يف األحذية اِحي مسَّ من جمهرة ترى أن دون شارع
النادر، إال واحدة طبقة عن منها يعلو وال تماًما، أيرس بونس نظام عىل منمرة فكتل
يف تعرص فهي كروم؛ من منحدراتها يحوط ما لكثرة األحمر بالنبيذ شهرة وملندوزا
أكسبتها التي البديعة والزهور الفاكهة منابت تكثر كذلك «برميل»، ماليني أربعة العام
يف يل بََدا وإْن أيرس، بونس بعد األرجنتني بالد أجمل القوم ويعدها األنديز»، «جنة اسم
الربتقال شجر وكأنه شجره شاهدنا الذي املاتي نبات حولها ويكثر املغاالة، بعض ذلك
ف وتُجفَّ فروعها بعض وتُقطع أوراقه تُقَطف أرق، وورقه قليًال أكرب أنه إال وورًقا، شكًال
املزرعة إىل األوراق وتُشَحن يُضَغط ساعة ٢٤ وبعد منها، كومات حول النريان بإشعال
إنه لنا وقيل الجراد، ومن جميًعا اآلفات من نجوة يف والنبات وتُشَحن، ثانيًة تُضَغط حيث
فطريَّا، بريٍّا فينمو الربازيل جنوب يف أما أرجنتني، شمال يف شاسعة مساحات يف يُزَرع
يحتسيه بيضاء قرعة أو جوزة شبه وهو منه، يرشب الذي اإلناء عىل تدل ماتي وكلمة
هو الرشاب وهذا منتفخة، مخرمة مصفاة أسفلها يف bombilla يسمونها بأنبوبة الرجل
«نيرتوجينية» أزوتية مادة عىل ويشتمل الخمور، ويالت من الجنوبية أمريكا أنقذ الذي
، قطُّ الهضمي الجهاز تجهد ال وهي أخرى، جهة املرضمن ضد ومنقذة جهة من مغذية
الجهاز إنعاش يف مدهش تأثري وله للبلعوم، املخاطي الغشاء تلطف مخاطية مادة وبها

الهميض.
بالدنا ذكرت عندما جمًة آالًما نفيس يف أثاَرْت التي تلك األرجنتني بالد أغادر قمُت
فلألجانب األجنبية، األموال وتثقله األرض، تنبت ما عىل يعتمد وكالنا جانبها، إىل األسيفة
حياتهم تحكي الريفية وحياتنا املرشوعات، مختلف تُوظَّفيف جنيه مليون ٨٠٠ فوق هناك
الحد، بالغة القومية فعزتهم ذلك ومع فطريًة، نواحيها من كثري يف وبقائها سذاجتها يف
عندهم والثقافة التعليم ومستوى عظيمة، منها واالستفادة اإلنتاج وسائل عىل ورقابتهم
املخلصة، غري األجنبية اليد أثر من شكَّ ال ذلك ولكن لها، يُرثَى حالة يف نزال ال ونحن كبري،
ال أنهم والعجيب ا، تامٍّ خضوًعا البالد لترشيع فخاضعة هناك أما يشء، كل تُفِسد هنا فهي
األجانب ويرغبون ذلك يساعدون بل ال أخرى، بعد سنة األجانب من النزالء زيادة يخشون
سنة ٦٠ دون هم ن ممَّ ال والعمَّ للمزارعني الهجرة يذلل فقانونها بالدهم، يف التوطُّن عىل
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البامباس. يف الجامحة الربية الخيل ترويض

وال األوىل، أيام الخمسة ملدة بالغذاء وتموِّنهم مقاًما النزالء لهؤالء تُِعدُّ وكانت العمر، يف
ويُنَقل الجمارك، رضائب من متاعهم ويُعَفى نفس، ٤٠٠٠ يئوي املهاجرين نُُزل يزال
عىل أمراضه وتُعاَلج فيها، املقام يريد التي الجهة إىل مجانًا الحديد بسكة وعائلته املهاجر
عقًدا يحمل أن للمهاجر بد وال البالد، يف البطالة لكثرة اليوم ُقيَِّد ذلك لكن الدولة، حساب

الدخول. له يذلل حتى العمل له يضمن
أن يستطيع وذلك والرعي، للزرع تصلح إيكر مليون ٣٨٤ نحو البالد مساحة ومن
أن عىل ا جدٍّ سهلة األرايض عىل الحصول رشوط تزال وال الناس، من مليون مائة ن يموِّ
يباع أيرس بونس من ميل مائة فإىل مرتفعة، أثمانها كانت العمران قاربَِت كلما األرض
جنيه بني البامباس ويف جنيهات، ٨ بنحو ميًال ٢٥٠ بُْعد وعىل جنيًها، ١٥ بنحو اإليكر
كبرية؛ امللكية تزال وال السهولة، يف غاية بأقساط تبيعها األرض من كثري وللدولة وثالثة،
حان قد الوقت إن الكثري ويقول اإلنتاج، يف املالك املزارع يشاطر أن الناس ل يفضِّ إذ
يجب، كما ك املالَّ صغار ليخدمها صغرية إقطاعات إىل الكبرية الضياع تقسيم لرضورة
أراد، مَلن وتوطنها بيعها وتسهل تشقها التي األرايض تمتلك الحديد سكة رشكات وغالب
غالية أرجنتينا يف املعيشة نفقة أن عىل اإلنتاج. عىل لتعاونهم القروض لبعضهم تقدِّم وقد

العموم. وجه عىل
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البامباس. يف املعقدة الحبال بتلك والخيول النعام يصيدون

الرائعة األنديز عرب

األنديز جبال أعرب أن املنال، بعيد خياًال بعيد أمد منذ خلتها التي أحالمي من كان لقد
األمنية تلك تعاودني وكانت علوٍّا، العالم ذَُرى ثانيِة «أكونكاجوا» بمشهد النظر وأمتع
كثرت وكم املايض، الصيف يف األمل ذاك يل فحققت املقادير شاءت حتى أخرى، بعد سنة
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عبوره يمكن ولن معطَّل الطريق بأن «األرجنتني» إىل الباخرة ظهر عىل وأنا األراجيف
مستعلًما، للسياحة داًرا الفور عىل قصدُت حتى أيرس بونس إىل أصل كدت وما اليوم،
ميًال عرش اثني منه اجتاحت التي والثلوج السيول أثر عىل معطَّل الطريق إن يل فقيل
املمضة البغال متون عىل إال الجزء ذاك يف عبوره يمكن ولن وقناطرها، ومحاطها بقطرها
لكنني إيلَّ، اليأس يتطرق وكاد الدهشة فأخذتني أسبوع، مدى الرهيبة السهول وسط
وبعد الرهيبة، األنديز مجاهل رؤية أحرم ال حتى التجربة بتلك القيام فاعتزمت عدُت
مسئولية أية ل تتحمَّ أالَّ اشرتَطْت وقد التذكرة، تبيعني أن السياحة رشكة قبَلْت ما َألٍْي
وطيلة السبت يوم بقية املجاهل تلك يف الخيال رسح وكم الطريق، يف حادث يل حدث إذا
شائقة. ناجحة الرحلة فتبدو األمل ييضء وطوًرا مخيًفا، قاتًما األمر يبدو تارًة فكان األحد،
باسًما صاح حتى الرجل يراني كاد وما التذكرة، ألتسلَّم االثنني صباح الرشكة دار قصدُت
بدل املريحة السيارات عىل املنهارة املنطقة سأعرب وأني مرة، ألول الطريق ُفِتح قد أْن
عام، نصف من أكثر بعد املأمون السفر فيه يُستأنَف يوم أول وذاك الَخِطرة، البغال
النفس كانت إذ والبهجة؛ الفرح من يستحقه بما النبأ ذاك أقابل لم أني العجيب ومن
التذكرة ابتعُت بالتجربة. جديرة مخاَطَرة فتكون الثلوج، وسط البغال ركوب إىل تطمح

لها. ثمنًا مرصيٍّا جنيًها عرش ستة زهاء ودفعُت سانتياجو إىل
وما األنديز، جبال صوب مندوزا نربح بالسيارة صباًحا السابعة الساعة يف قمنا
الحىصوتتخللها يكسوها صحراوية شبه سهول يف أوغلنا حتى البلدة جوانب نغادر كدنا
قاتمة صفحة يف أمامنا األنديز جبال تقوم وكانت يابسة، شائكة قصرية وشجريات أعشاب
حتى الجافة الغائرة وديانها أحِد ليَّاِت عىل صعًدا نسري ولبثنا النبت، عن عريت منفرة
الواحة كأنه فبدا األخرض، والشجر الزرع بعض به الجبال وسط يف سهل شبه فاجأنا
تكسوها العاتية الجبال بدت وهنا ،«Uspallata «أسباياتا محطة وتلك الصحراء، وسط
أسفله يف ويجري مجدبة، عاتية مرشفة جوانبه ضيق، واٍد يف ماؤها يسيل املرشقة الثلوج
أمريكا حلَّ منذ اإلنسان سلكه الذي أسباياتا ممر وهذا — مندوزا نهر وهو — شحيح ماء
متون عىل طريقهم اتخذوه اإلسبان جاء وملا الجبال، تلك به مخرتًقا البائدة العصور يف
من محدبة صغرية قنطرة شاهدنا وقد الحديد، سكة أُِقيمت حتى قرون، ثالثة البغال
طريق أي Andes Camina de Los القوم يه يسمِّ يزال وال قديًما، الحمر الهنود عمل
وأمامها سحيقة، هًوى دونها وعرة منعطفات يف تصعد السيارة أخذت ذلك بعد األنديز،
عىل نلمح كنَّا ما وكثريًا باأللباب، يأخذ مشهد يف الناصعة الثلوج تجللها شاهقة نجاد
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وبعد الجمل، فصيلة من كالالما وهو بنا إحساسه بمجرد بالهروب يرسع جواناكو بُْعٍد
القضبان فلول نشاهد وكنا فاكاس»، «الس محطة وصلنا بسياراتنا ساعات ست مسرية

تهشيم. أيما مهشمة والقناطر
قمة بُْعد عىل نرى وكنَّا زمهرير، قارس والربد عاصفة والريح القطار ننتظر وقفنا
٢٢١٣٦ علوها يبلغ إذ األنديز؛ ذَُرى أعىل من وهي البيضاء، املدببة بهامتها Tupungato

قدًما.
الناصع، الجليد من وسًقا يحمل كأنه بالثلوج مغًطى مقدمه وكان القطار أقبل
سوى بالقطار وليس عندنا، الثانية الدرجة تقارب وهي األوىل الدرجة من مكاني وحللت
إىل فوًرا فلجأُت الظهر، بعد الثانية الساعة كانت إذ الجوع؛ ني أَمضَّ قد وكان درجتني،
قروش، ثمانية يجاوز ال زهيًدا ثمنه وكان الجيد، الشهي الغداء وتناولت الطعام عربة
فاجأنا الطعام منتصف ويف شييل. بالد يف عنه نسمع كنَّا الذي الرخص أثر من وذلك
حاكت كبرية صخرة بعضتتوجها فوق بعضها الصخر أسنان من مجموعة غريب؛ منظر
اسم القوم عليها أطلق ثَمَّ ومن إليه، الصاعدين الرهبان شابهت واألسنان بُْعد، عىل الدير
فنزلنا األنكا، جرس ومعناها إنكاس» «بونتادل محطة يف القطار بنا وقف ثم ،Penitentes
يجري فسيح واٍد تحتها بالجوانب، متصلة صخرة به فإذا العجيب، الجرس نحو رساًعا
عظيم طبيعي والجرس االستشفاء، يف النفع عظيمة حارة عيون من مستَمد بعضه ماء، به
وسمكه ٥٦ وعلوُّه قدًما تسعون فعرضه املرور، من متجاورة عربات ثالث يمكن االتساع،
عرف يف األبالسة مقر وأنه بالخرافات وأُِحيط عرش الخامس القرن منذ ُعِرف وقد ،٧٠
،«Tuppac Tupaqui توباكوي «توباك األنكا قواد أحد اسم عليه وأُطِلق الحمر، الهنود
٢٣٣٠٠» الجديدة الدنيا ذرى أعىل «أكونكاجوا» قمة ب نرتقَّ القطار قيام بعد وقفنا وقد
يف باسقة تشمخ ظهرت ،١٨٩٧ سنة يناير ١٤ يف هامتها اإلنسان تسنم ما وأول قدم»،
وبني الناصع، الثلج بياض جميًعا يجللها األخرى الذَُّرى من جمهرة حولها ومن السماء
الحيوان وأقدر املرتفعات ملك الهائل الرخ طائر رءوسنا فوق يحلق كان وأخرى فرتة
بعض يف إال اللهم كلها، األرجاء يسود الثلج وكان الربد، وقر الريح عصف احتمال عىل
تقوم أسطوانات وكأنه العجيب شكله يف «الكاكتاس» الصبار ونبات القصرية الشجريات
إن حتى الثلج، كثافة زادت تقدمنا كلما وكنَّا طويل، شوك من زغب ويكسوها متجاورة،
نصف إىل العربات يغطي كان الناصع الجليد من خانق جدران بني يجري كان القطار

ارتفاعها.
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األنديز. جبال صوب مندوزا نربح

من تفاديًا املجزع الحديد من أُِقيمت ظلة القطار دخل خويفاس» «الس محطة ويف
ومن الناصع، الشيب جلََّلها الشم الهامات كأنها فكانت الربى، َدِت تعدَّ وهنا الثلج، ثقل
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األنديز. يف أسباياتا ممر وسط

الثلج تكاثر وكم أبيض، زبد يزيِّنها مستملحة زرقة يف لعابها يسيل كان جليدها ألسنة
القطن األبيضكمندوف الثلج بقع ترى وأنت فقوضها، قاسية وصفائح غالظ أسالك عىل
وشالالت جنادَل يف فيهوي هذه من يسيل واملاء األخرى، تحت الواحدة التجاويف تمأل
ويف بلورية، وأسنان زوائد يف فيظهر الهاوي املاء بعض يجمد وقد فيغذيها، األخرى إىل
للقطار يقام كان البقاع من كثري ويف ضيق، واٍد يف ويجري املاء يتجمع الغائرة الُهوى
قضبان، ثالثة عىل يسري القطار كان الجزء هذا ويف الثلج، تكاثر مخافة حديد من نفق

املنحدر. وعورة خشية تروسه به تشتبك لكي مسنن منها األوسط
عن ارتفاعه أن املصادفات غريب ومن تقريبًا، ميالن طوله نفًقا القطار بنا دخل
فوق قدًما ١٠٥١٢ هنا فهي الحديد، سكة جهات أعىل وهو أيًضا، ميالن البحر سطح
القطار عبور وبمجرد وشييل، األرجنتني بني الفاصل الحد النفق وسط ويف البحر، سطح
يضغط عندما نفسها تلقاء من تدق أجراس صليل سمعنا النفق، داخل الحد هذا بنا
إىل النفق من القطار خرج أن وملا الحدود. بتخطي إيذانًا وذلك أسالكها؛ عىل القطار
أُِقيم للمسيح هائل تمثال وهو يميننا، إىل «الكريستو» هو ها أن القوم أشار الشمس ضوء
السابع، إدوارد إنجلرتا ملك إىل الحدود مشكلة يف الخصمان احتكم حينما ١٩٠٤ سنة يف
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األنديز. يف الهائل الصبار من رضب

تُنَفق أن عىل وقساوستهم الفريقني نساء للتحكيم وعرضه النزاع حسم يف ط توسَّ والذي
ثم الحديد، سكة أُِقيمت املال ذلك من وبجزء األنديز، عىل الطرق تحسني يف الحرب نقود
وهي الدولتني، بني املياه تقسيم عند الحد بجعل اإلنجليز وقىضملك التمثال، لهذا اكتتبوا
الحربية املدافع بعض من صيغ القاتم الربونز من والتمثال قدم، ١٢٨٠٠ علو عىل هنا
الحرب، أدوات وتحطيم للسلم رمًزا االستقالل حرب يف اإلسبان من أخذوها التي القديمة
أقدام وتحت التمثال، قاعدة عىل نُِقش وقد قدًما، ٢٦ وعلوه جرانيت من قاعدة عىل ويقوم
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املجدبة. األنديز فوق الطرق ليات

بينهما، السالم عهد يُنَقض أالَّ املسيح يدي بني األمتني رجال أقسم «لقد معناه: ما املسيح
فتخفيه. الثلوج تكسوه كادت التمثال أن عىل هباءً.» فصاَرْت الجبال تلك ُدكَّْت ولو حتى
املسننة، القضبان لوال ليستطيعه القطار كان ما وعٍر، منحدٍر االنخفاضمن يف أخذنا
مجاميع فاجأتنا وبورتيليو كاراكوس محطتي وبني الغائر، أكونكاجوا وادي دوننا ومن
ثابت ماءها بأن ويقولون قدم، ٩٠٠٠ علوِّ عىل األنكا بحرية تتوسطه رهيب تعقيد يف الربى
قلم يستطيع ولن الهنود! عند قدسيتها زاد ما وذاك العام، ينقصطيلة وال يزيد ال املقدار
يف تتمثل وجالل رهبة من املسافر يحسه ا عمَّ يُعِرب أن واإلفصاح البيان من أُوتَِي مهما
القارئ يأخذ فلن شيئًا، بمجٍد الوصف وما يشء، بكل تزري التي اإللهية القدرة عظمتها
بمرآها؛ نظره يمتع أن منها يشء عىل الوقوف أراد إذا وعليه ضئيًال، قبًسا إال قويل من
العالم يف وأروعها الصخور مناظر ترى ما أجمل إن ويقولون أحسسُت، ما يحس كي
القرى وزادت الثلج ندر هبطنا وكلما الشيلية، باملحاط نمر أخذنا املحطتني. تينك بني
إنسان بني الحياة بعنارص أغنى الجبال من الجانب هذا بدا وقد املائية، املسايل وتعددت
ماءً بللها من عليه تدرُّ الباسفيك رياح ألن الرشقي؛ الجانب من وشجر ونبت وحيوان
«الريوبالنكو» أنظارنا اسرتعت التي األنهار ومن الرشقي. اآلَخر الجانب نقيض عىل وفريًا
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الثلوج. وسط األنديز قطار

فيبدو فوقها يرغي صخور من ماءه يعرتض ما لكثرة كذلك ي وُسمِّ األبيض، النهر أو
إىل الضيق القطار نا غريَّ وعندها Los Andes محطة يف طويًال وقفنا ثم ناصًعا. أبيَض
نا غريَّ ولقد وسانتياجو، هذه بني الطبيعة بجمال االستمتاع فحرمنا املساء خيَّم ثم آَخر،
إىل الهادي املحيط مياه من قبس أول يرى وهنا الي»، «الي محطة يف أخرى مرة القطار

املسافر. يمني
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وشييل. أرجنتينا بني الحدود نفق نجتاز

ساعة عرشة سبع زهاء مسرية بعد سانتياجو دخلنا مساءً عرشة الثانية منتصف ويف
من كلها القارة لعبور مقدًرا وكان أيرس، بونس من ساعة وثالثني سبع أو مندوزا من

تزيد. أو ميًال ٨٨٨ قدرها مسافة بالقطار ساعة ثالثون سانتياجو إىل أيرس بونس

71



الجديدة الدنيا ربوع يف جولة

شييل بالد (4)

والجنيه — شيليٍّا عرشبيسو ثمانية أجره إذ لرخصه؛ ودهشت الكبري Astoria نُُزل حلْلُت
الطعام ذلك يف بما النُُّزل يف اليوم وأجر مليمات— ثمانية يساوي البيسو إن أي بيسو ١٢٤
البالد يف وبينها هنا األسعار بني الشاسع الفرق أحسست ولقد قرًشا، عرش خمسة نحو
الرتام فأجر واآلالت، األقمشة من وجلها األجنبية الواردات إال رخيص يشء فكل السالفة؛
خاص بوجه نظري اسرتعى ولقد كذلك، الحذاء ومسح مليمني من أقل أي سنتافا عرشون
لفائف رخص وكذلك قرًشا، بثالثني جميل حذاء رشاء تستطيع فأنت األحذية؛ رخص
الذي هو هذا أن ظني وغالب ملليمات، بستة سيجاًرا ١٤ يحوي الذي فالصندوق التبغ
البلدة شوارع أكثر Ahumada أهومادا شارع يف النُُّزل ويقع التدخني. عىل األطفال شجع
ال إذ مدهش األصيل وعند الظهر، وقت خصوًصا به املارة وتزاحم التجارة يف حركة
الناس ترى حني األحد يوم الزحام ذاك ويتضاعف الجماهري، وسط طريًقا لك تشق تكاد
القوم وكأن الوصف، تفوق كثافة يف ويغدون يروحون ورجاًال، نساءً أزيائهم أجمل يف
أرماس بميدان جانبيه أحد من الشارع ذاك وينتهي واألزياء، َحِن للسِّ معرًضا يتخذونه
ليما، سابقتها نظام عىل املدينة حوله وقامت أُنِشئ ما أول وهو املنسق، الصغري Armas

الكبرية. ونوافذها بأبوابها املورية الهندسة ذات املباني وبعض بالبوائك
الظهر، عند األحد يوم دخلتها «الكتدارئية» أجملها ولعل الفاخرة املباني حوله وتقوم
وجلهم ا بالناسسدٍّ تَُسدُّ الكنيسة أفنية كانت إذ املصلني؛ كثرة فهالتني يصلون القوم وكان
هناك الكنيسة وأثر األسود، اللون ويتخرين الهندام يف يحتشمن منهن وكثري النساء من
التسلية أو اللهو القوم عىل وتحظر الدولة، مالية من كبري قسم يف تشاطر فهي قوي؛
املؤتمر مقر الكتدرائية وراء ومن والربق، الربيد دار ثم كلها. الكنائس حول كبرية مسافة
،La Bahia مطاعمها أفخر ومن الفاخرة، وهندسته الشاهقة أعمدته يف — الربملان —
أو langosta con mayonesa ويسمونه لديهم طعام أحب هناك املرء يتذوق أن بد وال
بالصلصة، كورفينا سمك أي corvine salsatartare باملايونيز، lobster الرسطان سمك
البلدة ويقسم ،Delicias دلسياس الس دي افنيدا أهومادا شارع من اآلَخر الطرف ويف
أضعاف ثالثة يعادل اتساعه العالم، شوارع أعظم من يَُعدُّ وهو بطولها ويمتد شطرين
األنصاب بينها وتقوم والنافورات والزهور املتنزهات وتتوسطه عندنا، نزيل امللكة شارع
العربات ملرور شوارع ثم الرتام، ذلك جانبَْي وإىل رجاالتهم مشاهري من لكثري والتماثيل
هذا ألن يورق بدأ وبعضه يابًسا كان أنه إال الشجر صفوف وتزينه الة، للرَّجَّ اإلطاران ثم
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شييل. عاصمة سنتياجو

الطريق ذاك عىل تقوم الحكومة وزارات وغالب الشتاء، ونهاية عندهم الربيع بدء املوسم
األرستقراطية، للطبقات الوسط يف األصيل عند القوم مسرتاض وهو فاخرة أبنية يف
يف جلهم وقذارة جهل يف هناك العامة ترى لذلك فقرية، بأحياء فينتهي طرفيه يف أما
حرص، تحت يدخل ال األحذية مساحي وعدد متسولون، حفاة منهم وكثري مهلهلة، أسمال
شاسع وامتدادها وربع ماليني أربعة البالد سكان أن مع هنا الفقراء لكثرة أدهش وكنت
برءوس االستثمار وجل طائلة أمواًال يتطلب املصادر تلك استثمار أن عىل كبرية، ومواردها

وإنجلرتا. املتحدة الواليات وبخاصة أجنبية أموال
جمهرة الرجل يجمع مثًال األحد يوم ففي أشدها، فبالغة بينهم الدينية الشعوذة أما
دينية أنغاًما الصغار يردد وأخرى فرتة وبني اإلنجيل، يف ويقرأ الفتيات أو األطفال من
النظر فتسرتعي هنا الناس سحن أما أنغامه، وفق ويرتلون القيثار وبيده يقف وبعضهم
لكثرة وذلك املنفرة؛ والسحن الفاتن الجمال فبينهم تقاطيعها، واختالف تنوعها بكثرة
الطبقات يف ا جدٍّ أوضح وذلك الحمر، الهنود ومع األجانب من الغري مع أنسابهم اختالط
املرسل األسود املغويل والشعر الوجوه سمرة يف ذلك يَُرى ما وأجىل والدنيا، الوسطى
األوائل اإلسبان تصاهر وقد اليابان، بنات بشعور السيدات بعض يف يذكرني كان الذي
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سنتياجو. شوارع أفخم دلسياس

أبناء من األصفياء اإلسبان أما معهم، نساءهم يحرضوا لم إذ بالهنود؛ البالد حلوا عندما
كوسينيو» «بارك هنالك املحبوبة املتنزهات ومن األرستقراطية. الطبقات فيمثِّلون البالد
قلب ويف التنسيق، بسيط أنه غري الشجر كثيف االمتداد عظيم البلدة من متطرفة ناحية يف
أربعمائة ارتفاع وعىل صغرية األوىل كرستبال، ورسوسان لوسيا رسوسان َربَْوتان: املدينة
وآَخر آٍن وبني فاخرة هندسة يف ملتوية ودهاليز درج من بمجاميع ذروتها إىل ترتقي قدم
تكسوها كلها والربوة والتماثيل، والزهور بالنافورات ُزيِّنَْت رحبة إىل الدرج بنا ينتهي
وأقل علوٍّا فأكثر كرستبال تل أما بالشجر، ظللت القلعة وكأنها بُْعد عىل فتبدو األشجار
التل هذا ذروة ويتوج «فونكلري»، مسنَّن برتام ذروته صعدنا وقد الشجر يكسوه تنسيًقا
الرحمة وأهله للبلد تطلب كأنها السماء يف محدقة أكفها باسطة تقف للعذراء هائل تمثال
لوسيا تل فوق وكذلك صغرية، كنيسة وتجاوره هيكل بها حجرة قاعدته ويف والغفران،

للقديسني. تماثيل بعض ترى
أماكنهم وأسماء تماثيلهم فُجلُّ الدينية، النزعة أثر فيه تلمس ال بمكان تمر ال وأنت
ترى فرائع، التلني هذين قمة من كلها املدينة مشهد أما القديسني، أسماء عىل ُوِضعت
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عىل متعاِمدة املستحدث القسم طرق وتبدو الوطيئة، ومبانيها املخططة بشوارعها البلدة
الَعِكر ماؤه يسيل «مابوكو» نهر ى ويُسمَّ الصغري سنتياجو نهر ويبدو أيرس، بونس نظام
متجاورة، حديدية قناطر من مجموعة وتعربه املاء، شحيح أنه غري عنيفة، شدة يف دافًقا
سالسل البلدة وتطوق قديمة، فقرية أحياءه أن إال الجميلة املتنزهات جوانبه عىل ُمدَّْت وقد
اءة الوضَّ الثلوج تكسوها تراها لذلك الرشقي، الجانب يف أعالها الجهات جميع من الجبال
١٣٠٠٠ علوه يفوق منه وكثري الظهر، بعد عليها الشمس ضوء انعكس ما إذا تتألأل التي
سنتياجو بمشهد وأستمتع الذرى من مكاني أتخذ وكنُت مراًرا التلني ذينك صعدت قدم،
مشمًسا دفئًا فكان الجو أما املرتفعات، بني السهل تحكي التي الوهدة تلك يف البديع
علوِّ عىل البلدة أن ورغم الشتاء، موسم كان أنه رغم قط الربد شدة أحس ولم بديًعا،

أقدام. ١٧٠٦

سنتياجو. يف الفاخر لوسيا سان منتزه

يف املليون أرباع ثالثة تئوي ألنها الحركة؛ عظيمة بالناس مزدحمًة تبدو واملدينة
لكن الجماهري، كثافة أدهشتك رسَت أينما فأنت مربعة، أميال ثمانية من تقرب مساحة
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ترى فهناك هنا، األهلني وبني أيرس بونس يف تراه الذي والتأنُّق الغنى مظهر بني شتان
لوقوف أعجب وكنُت بكثري، هاتيك دون فهي هنا أما والسيارات، واملركبات األزياء أفخر
استعراض إال لهم عمل وال هندامهم، أحسن يف طويلًة ساعاٍت الطرق جانبَي عىل الرجال
وانحنى قبعته خلع رجل أمر هالني وقد واملغازالت، املالحظات وإبداء السيدات من املارة
ولم امتعاض، أيَّ تُبِْد لم والسيدة ضاحكني صحبه تبعه ثم جميلة، سيدة وجه يف وصاح
َمن تصادق فالسيدة الحد، بالغة هناك النساء وحرية العمل. هذا الناس أحد يستنكر
منهن ترى َمن لكثرة قط؛ بيوتهن يف يقرن ال أنهن إيلَّ ويَُخيَّل زوجها! من علٍم عىل تشاء
مفوضيتهم مني طلبَتْها التي الشهادات بإحدى ذلك أذكرني وقد آٍن، كل يف الطرقات يف
أن ويظهر األبيض، الرقيق بتجارة االشتغال يل يسبق لم بأنه رسميٍّا لهم لتثبت مرص؛ يف

عندهم. االنتشار كثري ذلك
ساعات، أربع يف فوصلتها صباًحا والنصف عرشة الحادية قطار يف فلربيزو إىل قمُت
وسط األوىل الساعة أمضينا وقد — قرًشا ٢٦ — بيسو ٣١ األوىل بالدرجة واألجرة
وكان العاصمة، عليها تقام التي الوهدة امتداد بقية وهي منزرعة فسيحة سهول
الضخمة والخيول مرص. يف بمحاريثنا شبيهة عتيقة بمحاريث األرض يفلحون الفالحون
شيالنهم النظر وتسرتعي الكبرية، املدن قلوب يف حتى الرئيسية مطيتهم الشعور املرسلة
تدخل دائرة وسطها يف يفتحون صوف من كبرية قطعة املعطف أو فالشال ومالفحهم،
سوداء المعة وشعورهم مستطيلة سمراء وسحنهم أزرار، أو أكمام دون منها الرأس
الجبال يف يوغل الفاخر القطار أخذ ذلك بعد الحمر. بالهنود اختالطهم شديد تؤيِّد مرسلة
املسايل جوانبها عىل وتتدفق الكاكتس وصبار والشجر الخرضة تكسوها البديعة والربى
وكانت املنزرعة، الوهاد إحدى أو امللتوية الوديان أحد يُباِغتنا كان وآَخر آٍن وبني الرسيعة،
منتصف يف الي» «الي محطة ويف الجذابة، الجبال صفحات تنقش الربيع طالئع زهور
بدأ هنا الجو أن عىل عدة، أنفاًقا ونخرتق األعظم املحيط صوب غربًا نسري بدأنا الطريق
سنتياجو كانت والتي الهادي، املحيط رياح تزجيها التي بالغيوم السماء وتلبََّدِت يتغريَّ
أذكرني الذي الساحر فلربيزو خليج بََدا الرابعة منتصف ويف وطلها. وابلها من نجوة يف
علوٍّا. تتدرج منحدره طول عىل البلدة أبنية وظهرت الهاليل، امتداده يف تماًما نابيل بخليج
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معلق. برتام نصعدها كرستبال سان ربوة

فلباريزو

بمشاهدها ا حقٍّ جنة هي الجنة»، «وادي Vale of paradise أي Valde Paraiso أو
يدعمها الزمرد من متسع وسط غرست هائلة بماسة شبَّهوها وقد الساحرة، الطبيعية
قوًسا أمامي البلدة فتجلت أرجائها بعض أجوب نزلت أزرق؛ فريوز من جذاب مؤخر
التي الجبال مبارشة ورائه ومن االمتداد، العرضعظيم قليل سهل األسفل جزؤها هالليٍّا،
غالب السفىل ففي والعليا، السفىل بلدتان: فهي الكثيف، والشجر املدرجة باملباني تكتظ
الشاطئ بحذاء مقوسة تمتد البلدة وشوارع املساكن، غالب العليا ويف التجارية، الحركة
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وأخرى فرتة وبني نادرة، بقاع يف إال األربعة عىل تزيد تكاد ال وهي اآلخر، تلو الواحد
غالب وتؤدي واملقاعد، والجواسق التماثيل فيه وقامت منابته نُسقت بديًعا متنزًها ترى
وهذه واحدة، جهة عىل شارع كل يف املرور حركة تقترص وتكاد إليه، الطولية الشوارع
بالروافع إليها فرتتقي العليا البلدة أما وهكذا. املجاور الشارع يف السري جهة تخالف
درج راِجًال الصعود يريد ومَلن األرجاء؛ جميع يف وهي املليم، عىل يزيد ال بأجر «فنكلري»
أعدَّ ولقد فساحر، املرتفعات تلك فوق من والغابات والربى البحر مناظر أما شاهق، ملتٍو
يرسح أن يتمالك فال اإلنسان يجلس الخليج، عىل تطلُّ واملقاعد املتنزهات بعض القوم
يف لكنها بنابيل، القوم شبََّهها ما وكثريًا األخرى، تلو الساعَة ذهوٍل شبه يف الخيال به
مسكن «Vinadel mar مار «فينادل ضواحيها أفخر ومن منظًرا؛ وأبهى خفًة أكثر نظري
شبيه «الكازينو» الزائرون به يذكرها ما وأهم الفاخرة، بفالتها األرستقراطية الطبقة
رضوب من وفيه الجنوبية، أمريكا ليدو اسم عليه يطلقون ما وكثريًا كارلو، مونت كازينو
وحدها الضاحية تلك وسكان لالستحمام، «البالج» ثم كثري، يشء امليرس ومالعب املالهي

للعواصف. تعرًُّضا أقل ألنها فلربيزو من جوٍّا أفضل وهي ألًفا، خمسون
١٩٠٠٠٠ زهاء تئوي ِصَغرها عىل فهي األهلني، تزاحم كثرة فلربيزو عىل ويبدو
األهلني من الكثري أن عىل والطليان، واإلنجليز األملان األجنبية: الجاليات أظهر ومن نفس،
ويف َقِذرون، حفاة وهم الشوارع بصبية غاصة فالطرق املدقع، والفقر العوز عليهم يبدو
امليادين أحد يف سوق ولهم كثرية الفقرية واألحياء مكان، كل يف واملتسولون مهلهلة ثياب
بِقَطع وبعضهم ومأكوالت، وزهور خرض من بِسَلعهم األرَض الباعُة يفرتش الفسيحة
والرشاء البيع يف واملكافحة البقاء وتزاُحم املتاع، سقط من وكثري قديم صدئ حديد من
الكثري وجوه عىل يتجىلَّ كان الذي البؤس ملظهر أتألم كنُت وكم األقىص، الحد بالغة هناك
ليًال، واملجون اللهو يف اإلرساف وعىل الخمر إدمان عىل منَكبُّون هنا القوم وغالب وأزيائهم،
والفخامة بالكثرة ليست هنا اللهو وسائل أن عىل الصباح، حتى كذلك يظلون ويكادون
أُوتُوا لو هؤالء يفعل أن عىس ماذا نفيس: أسائل كنت لذلك أيرس؛ بونس يف رأيتها التي

أيرس؟ بونس أهل أُوتِيه ما اللهو ووسائل الغنى من
مراًرا جلست منه، أجمل أََر لم فساحر ليًال الربى فوق من فلربيزو خليج مشهد أما
ضوءها البياض ناصعة ضخمة مصابيح من قوس دوني ومن الربى تلك جرف عىل
يف منثورة املاء وسفائن جميًعا، الربى تمأل كثرة يف تتألأل نجوم خلفها ومن خاطف،
له، حدَّ ال واستمتاًعا كبريًة لذًة الجلسات تلك يف أجد فكنُت بأضوائها، امليناء عرض
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سنتياجو. كنيسة يف املصلني تزاحم

الجوُّ املناظر تلك جالل من أنَقَص وكم ليًال، ريودجانريو منظر عن روعة يقل ال واملنظر
من املتوسطة املنطقة تلك يف عهدته ما خالف عىل فلربيزو به استقبلتنا الذي املاطر الَعِكر
حظِّي لكنَّ جميل، ديفء وشتاؤها مرشقة شمسها الجديدة، الدنيا جنة أنها نعلم إذ شييل؛
عواصف بعض هبت ما فإذا البالد، تلك يف نادر الرديء الجو ذاك ألن كامًال؛ يكن لم
تلك صفحة عىل وعلت الجو فشبعت الباسفيك أبخرة أزجت ريحه اشتدت أو املحيط
غزارة وكانت هنالك، أقمتها التي الثالثة أيامي حدث ما وهذا وابًال، فأشبعتها الجبال
الجو حال تكون أن عىس ماذا نفيس: أسائل كنت ولقد واملساء، األصيل يف تشتد املطر
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الروافع. بتلك العليا فلربيزو إىل نصعد

يف طلها من وابًال تشبعه التي الغربية للرياح التعرُّض دائم شييل من الجنوبي القسم يف
واأليام. الشهور جميع

والنريان للعواصف البلدة تعرََّضِت فكم باإلنشاء، عهد حديث املدينة مباني وغالب
خصوًصا الشاهقة األبنية إقامة يتحاشون القوم كان لذلك منشآتها، أبادت التي والزالزل
القاسية الظروف تلك أن ويظهر الزالزل. خشية الخشب من أُِقيم منها وكثري املرتفعات، يف
لهم تسمع تكاد ال فأنت والتقطيب؛ السكون إىل أميل كلها شييل يف القوم جعلت التي هي
ذلك يف وهم واالكتئاب، الحزن بنزعة البعض رماهم وقد الطرقات، يف كثرتهم رغم جلبة
الحد، ففائق السري يف وتدللهن السيدات جمال أما االسكتش، وبخاصة اإلنجليز يشبهون
يراقبهن البوليس أن غري لها! حرص ال الدعارة وبيوت الهوى، مع يملن ن ممَّ منهن وكثري
أنهن غري املارة، معاكسة أو الطرقات يف باملرور إلحداهن يسمح فال ورصامة؛ شدة يف
منترشة الرسية واألمراض بأيديهن، َن ويُِرشْ لهم ْرَن ويصفِّ املارة ويجتذبن غفلته يلتمسن

السبيل. أبناء وبخاصة األطفال صغار بني حتى وعرضها البالد طول يف
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املنفرة. بسحنهن األروكانا سيدات

منهم تزال وال أبًدا، يغلبوا لم الهنود من أروكانا قبائل األصليون—وهم البالد وسكان
كثري ويفاخر البالد، أهل أي Mapuches أنفسهم ويسمون الجنوب يف ألف مائة من فئة
متوسطة، وقامات ممتلئة أجسام ذوو وهم القبائل، تلك مع دمه باختالط شييل أهل من
يف ويدورون األكتاف متالصقي دوائَر يف يقفون وفيها الرقص حفالت ترى ما وأجمل
تشوى الحفلة ختام ويف خشب، من قطع عىل تدق موسيقية نقرات عىل غريبة هرولة
لديهم الطب وزعيم فظيع. إرساف يف الخمر ويرشب الذرة، مع وتؤكل الخيول بعض
وتلبس وتهرب، املرض عفاريت فتذعر يدقها أجراس داخلها طبلة يمسك Machi ى يُسمَّ
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Mapuches مقدسة شجرة فرع فيه يُعلَّق بعمود بينها ويُعَرف أحمَر، شاًال العجوز تلك
إىل فوقه من بنفسها وتلقي املرأة تصعده ثم لآللهة، ضحية الشاة دم وبعض شاة وجلد
املذابح وتكررت عنيفة، مقاومة القوا ١٥٣٥ سنة البالد غزو اإلسبان حاَوَل وملا األرض،
وأيديهم األروكانا من األرسى أنوف يقطعوا أن رجاله يأمر فالديفيا فكان الفريقني، بني
أفواه يف املصهور الذهب بصب ذلك يقابلون األروكانا فكان ألهلهم، يعودون ويطلقوهم
عىل ساَعَد وقد معهم، باملصاهرة إال غزوهم يف اإلسبان يفلح ولم اإلسبان، من أرساهم
ولقد الهنود، من فتزوَّجوا البالد، تلك إىل معهم نساءَهم يحرضوا لم اإلسبان أن ذلك
وهم اليوم، شييل أهل أغلبية — األحمر والهندي اإلسباني — الباسلني الشعبني عن نتج
يبتاعونه الذي الخمر إدمان اليوم له يتعرضون ما أسوأ لكن ورشٍف، وجدٍّ استقالٍل قوم
الخيل، لحم أكل ويؤثرون الجنوب، يف خصوًصا الفطرة عىل يعيشون منهم وكثري بالجلود،
كبرية األطفال وفيات ونسبة والكولريا، الجدري وبخاصة كلها شييل يف واألمراضمنترشة
تقول التي الخرافة األمهات لدى تزال وال أميون، منهم ٪٤٠ فنحو وقذارتهم، لجهلهم
تسعة لها يموت التي األم أن أعني الجنة»، بدخول ضمني خري صغار مالئكة تسعة «بأن
تشاطر فالكنيسة ر؛ التأخُّ ذاك عاَوَن الكاثوليكي الديني تعصبهم إن وقيل الجنة، تدخل
اإلسبان أصفياء من تزال فال األرستقراطية الطبقة أما الدولة، موارد من كبري قسم يف
— أملانيا من مقتبس — ونظامه والجيش األرض، وملكية بالوظائف ألنفسهم يحتفظون
للغري والزراعية التجارية األعمال غالب يرتكون وهم — إنجلرتا عن مقتبس — واألسطول
العالم إىل منها نقل الذي للبطاطس منبت أول أنها شييل عن يُذَكر ومما لها. احتقاًرا
األربع ذوات من وال الذرة، سوى الجغرايف الكشف عند الحبوب من بها يكن ولم الخارجي،
والخيول. املرعى وحيوان الحبوب أنواع كل اليوم ترى لكنك والجواناكو، الغزال سوى

الرخيص— الفاخر Palace Coppola أوتيل وغادرت البديعة فلباريزو أبرح قمت
الباخرة وحللت عندنا، الفنادق أفخر ويعادل — قرًشا ١٦ أي يوميٍّا بالطعام بيسو ٢٠
درجة دون بها األوىل فالدرجة رديئة، وهي األمريكية Star line لرشكة كالرا» «سانتا
عىل نتهكم كنا ولقد منفرة، فَقِذرة الثالثة أما األملانية»، سارمينتو «مونت يف توريست
فهي رسعتها؛ الباخرة تلك يف ما خري أن عىل ،Disgrace line فنسميها الرشكة تلك
عرش سبعة يف نيويورك إىل املسافة تقطع الغربي الساحل بواخر أرسع بأنها معروفة

ا. جدٍّ دقيقة الثغور من وقيامها وصولها ومواقيت يوًما،
رونقه، وبديع بهائه كامل يف يتجىل فلربيزو خليج وأخذ الخامسة تمام يف بنا قامت
وعرا الرهيب، الهائج موجه وسط ترتنح أخذت حتى األعظم املحيط إىل نخرج كدنا وما
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أكسبتني قد البحار وركوب التجوال كثرة أن فيظهر أنا أما البحر، مرُض املسافرين غالب
عميًقا، نوًما ليلتي نمت وقد قبُل، من له اًسا حسَّ كنُت أني مع املرض، هذا ضد مناعة
عىل األمريكية الشواطئ نرى وكنَّا بارد، قوي نَِسميَه لكنَّ جميًال مشمًسا الصباح وكان
كثرة يف تلعب وحيواناته البحر وأسماك متعرجة، جبليٍة سالسَل يف الطريق طيلة بعد
علو إىل باملاء تقذف التي بنافورته وآَخر آٍن بني يظهر كان الذي الحوت وأعمها فائقة

كبري.
موطن كانت التي الصغرية كالرا سانتا جزائر بعض يسارنا إىل بُْعٍد عىل نرى وكنا
«شنارال» ميناء يف الباخرة بنا رست الخامسة الساعة منتصف ويف كروزو»، سان «روبن
دهشتي كانت ما ولشد الغربي، الشاطئ عىل قامت التي الصغرية شييل مدن إحدى
األعشاب حتى النبت عن عارية أرضجبلية والجفاف؛ الجدب يف غايًة اإلقليم رأيت عندما
والخرضة الخصب مظهر بني وشتان تماًما، عندنا حلوان جبال تحكي وجباله الشائكة
منتصف إىل الباخرة ظلت ولقد اليوم. املنظر ذاك وبني أمس فلربيزو يف ونبت شجر من
أجله من والذي الجبال، تلك يف يستغل الذي الغفل النحاس كتل من وسقها تحمل الليل
بعد النحاس بإنتاج العالم جهات ثانية شييل وبالد املنعزلة، الصغرية القرية تلك قامت
جدير يشء بها فليس نفسها القرية أما للحديد، مناجم أيًضا وبجوارها املتحدة، الواليات
بالكهرباء تَُضاء ذلك رغم أنها عىل عندنا، للصحاري املجانبة القرى تحكي فهي بالذكر؛

املنثورة. بثرياتها شأن ذات أنها إليك فيَُخيَّل ليًال
األفالم بعض ملشاهدة األوىل الدرجة ركاب من الصينيني أحد الليلة تلك دعانا
اليابانية، الصينية الحرب عن كلها بها وإذا الباخرة، ظهر عىل سيعرضها التي السينمائية
األنفس من وقتلوا شنغهاي من أحياء وخربوا الصني بالد عىل اليابانيون اعتدى وكيف
وتلك بالدهم عن الدفاع يف متفانني فائزين الصينيني األفالُم أظهرت وقد الربيئة، الصينية
تلك فأكربت باإلنجليزية، ذلك لنا يرتجمون مواطنيه وبعض هو وكان ناطقة، األفالم
هو العالم بالد يف يتنقل والرجل اليابان، طغيان ضد بالدهم لصالح والدعاية الوطنية
شك ال وسيلة وتلك الصني، حقوق عىل اليابان افتيات عىل الناس ليُوِقف أمثاله من وكثري
أني من الرغم وعىل اليابان. تفعله ما ضد واستفزازها الشعوب عطف اكتساب يف فعالة
شعرت أني إال لبالدهم، إلخالصهم وإكباري لهم حبي لشدة لليابانيني متحيًزا أكون أكاد
وكذلك ًما، مجسَّ للغري ظلمهم تجىلَّ إذ منهم؛ االستياء من بيشء األفالم تلك مشاهدة عند

األفالم. تلك شهدوا الذين املسافرين جميع حال كانت
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وهي املجدبة، شييل شمال جبال يميننا وإىل قاتمة، والسماء بارد والجو أصبحنا
منها الجنوبي الجزء شييل، لغري ملًكا البالد تلك كانت وقد املشهورة، السماد مناطق بدء
يف انتصارها عقب شييل اغتصبتها ثم لبريو، «أكيك» والشمايل لبوليفيا، «انتوفجاستا»
وقد املجدية، العاتية الجبال تلك نرى لبثنا املايض(١٨٧٩). القرن أخريات السماد حرب

… بلدة طالئع رأينا حتى منفر احمرار يف لونها ويغرب وتعقيًدا علوٍّا تزداد أخذت

أنتوفاجاستا

وأقلنا بعيًدا، ليس غورها ألن الرصيف؛ من بُْعد عىل الصغري مينائها يف ورسونا ظهًرا
وبيوتها وتعامد، استقامة يف طرقها صغرية، نظيفة بدت التي البلدة إىل صغري زورق
أُِقيمت وجلها الثالثة، أو االثنني بلغ الذي ا جدٍّ القليل إال اللهم واحد طابق عىل تزيد ال
القوم أقام ولقد خلفها، من والجبال الرتبة لون ليحكي األحمر باللون يُطَىل الخشب من
ملحة البالد فرتبة كثريًا، تكلفهم أنها رغم الصغرية امليادين يف الجميلة املتنزهات بعض
وسط من الحدائق تلك تربة جلبوا لذلك أبًدا؛ للزرع تصلح وال والصودا النرتات كثرية
اآلبار مياه كانت أمالحها ولكثرة الرتبة، جفاف لشدة معدوم بل ال فشحيح املاء أما شييل،
مسافة عىل أرجنتينا حدود قرب من أنابيب يف املاء يُجَلب لذلك البحار؛ مياه كأنها مالحة

قروش. ثالثة فوق أي بيسات بأربع املرت يباع غاليًا املاء كان ولهذا كيلومرت، ثالثمائة
منها وكذلك الحديد، سكة شييل بالد بسائر وتصلها النرتات، تجارة عىل تقوم والبلدة
وحركة مغلقة املتاجر جميع فكانت األحد، يوم يومنا وصادف بوليفيا، عاصمة الباز إىل
باإلشارات اجتذابنا ويحاولن بيوتهن نوافذ من يرشفن كن اللواتي النساء إال نادرة، البلدة
يف وصبية، فتيات الجميع خرج الدينية، البلدة أعياد أحد اليوم هذا وكان واالبتسام، والنداء
مقطوعات ويرتلن األعالم الجميع يحمل السود، األردية يف والرجال والنساء خاصٍة، مالبَس
فكان كبرية ظلل تحت الكهنوت لباس يف تسري القسس زعماء من وجمهرة اإلنجيل، من
غري األعماق، إىل القوم قلوب يف متغلغلة البالد تلك يف الكاثوليكية واملذاهب جميًال، منظًرا
وعند وامليرس، والخمر النساء أمور يف اإلرساف كثريو فهم مجونهم، ينسيهم ال ذلك أن

األنظار. يسرتعي شكل يف الكنائس عىل يتزاحمون الشعائر أو الصالة مواقيت
املعدن، بذاك غنية منطقة تظهرها والبلدة النحاس، كتل من حمولتها باخرتنا أنجزت
ألنها الباز؛ وخصوًصا الحديد بسكة بجريانها وتتصل االسم، بهذا مديرية عاصمة وهي
منه أبهى الليل أثناء البلدة منظر وكان ألًفا، ستون وسكانها الدولة، تلك تجارة مرصف
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كثرة يف الجبال سفح يف منثورة تبدو ثرياتها فكانت بالكهرباء، تضاء ألنها النهار؛ أثناء
بالكهرباء؛ اإلنارة وفرة وكبريها، صغريها كلها شييل بلدان يف النظر يلفت ومما عجيبة،
وبالفضة به غنية واملنطقة البرتول، بقوة تُولَّد هنا لكنها فيها، املاء منحدرات لوفرة وذلك
باخرتنا، عليه رست الذي Tocopilla ثغر لنرى مبكرين؛ اليوم صباح قمنا والنحاس.
saltpere القوم ويسميه الصودا» «نرتات ببلورات وسقت «صنادل» تقاطرت ما ورسعان
األسمدة هي وتلك الصايف، امللح أو السكر فتات كأنه بدا ناصع أبيض لون يف Salitre أو
تغطيها الجبال تلك فوق وتوجد اتكاما، بادية الصحراوية املنطقة تلك يف الصيت ذائعة
ثم بالديناميت يكرسونه صخري غشاء تحتها من فيبدو القوم، يزيحها صخرية طبقة
وتُصدَّر البلورات فرتسب ويربد الساخن املاء يف يذاب ثم ليُسَحق املطاحن إىل ينقلونه
غريه مع ز ليُجهَّ أخرى كيميائية لعمليات يخضع ذلك بعد وهو رأيناه؛ الذي النحو عىل
ونرتات نبات. كل يتطلبها التي بالنسبة — إلخ … بوتاس أو فوسفات — املركبات من
شاسعة مساحة عىل وتمتد الكيماوية، والصناعات التسميد يف تُستخَدم الطبيعي الصودا
البالد، داخل يف ١٠٠ إىل و٤٠ طوًال، ميل ٤٠٠ — تقريبًا لشييل حكًرا املحصول جعلت
الجمارك ومن شييل صادرات أهم واملادة — قدم و٥٠٠٠ ٣٠٠٠ بني علوٍّ عىل وخصوًصا
ونمت طن، ٨٠٠ بتصدير ١٨٣٠ سنة بدأت وقد الدولة، موارد أهم عليها تجبى التي
الكيماوية النرتات مزاحمة لكن حاجته، من ٪٧٥ بنحو العالَم شييل موَّنَْت حتى تجارته
الناس من مليون ربع زهاء تمون والنرتات طن، مليون ١ ١

٢ إىل اليوم بالصادر هبط قد
غذاء من الحياة رضوريات ألزم عن حتى عريت التي املجدبة املنطقة تلك يحلون هناك،
هذا ينفد ولن استريادها يجب واملتنزهات للحدائق األرضية والرتبة املاء وحتى ووقود
بني والخمول الكسل عىل ساعدت قد استخراجه سهولة إن وقيل سنة، مائة قبل املورد
النازل املاء مسارب إن وقيل بركاني، النرتات أصل أن ويظهر شييل، يف الصناعة أهل
بطون يف األمالح فرتسب تجف مناقع يكون املجدبة املنطقة تلك إىل الجبال جوانب من
والتبلور، والغليان للسحق تخضع Chuca يسمونها الغفل واملادة املادة، تلك كوَّنت
الصودا سلفات بعض بها هشة طينية رملية تربة من تتألف Caliche العليا والطبقة
الطعام وملح والبورفري الفلسبار من خليط تحتها بوصة، و١٦ ١٠ بني وسمكها والجري،
وتحت قليلة، النرتات من نسبة بها أخرى وتحتها قدًما، سمكها ويفوق بالكلس، تماسكت
٪٥٠ عىل يحتوي أنواعها وخري قدًما، و١٢ ١٨ بني سمكها الكالييشويرتاوح طبقات هذه

… عىل احتواؤه شييل نرتات قيمة يف زاد وقد النقي، النرتات من
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إنتاج من ٪٩٠ فوق — العالم حاجة عىل تزيد بكميات يُستخَرج :Iodine اليود
املاشية تغذية ويف التعقيم ويف األمراض عالج يف اليوم منافعه زيادة أن عىل — الدنيا
يتخذ وبريو لشييل املجاورة الجزائر يف تعيش التي الطيور فضالت ومن عليه، الطلب زاد
تيار يجتذبه الذي السمك كثرة الطيور تلك معيشة وساعد قيم سماد وهو الجوانو،
،٪١١ — والفوسفات النرتات من كبرية نسبة وبه الطري، يتغذى ومنه البارد، همبولت

.٪٧

شييل. يف النرتات ثغر انتوفجاستا

وجبالها مدى أصغر لكنها «انتوفجاستا»، السالفة أختها فشبيهة توكوبليا بلدة أما
بالنزول لنا يسمح ولم والعلو، والجدب ن التغضُّ يف وأمعن وغربة عتوٍّا أشد ورائها من
وال «التيفوس»، بمرض موبوءة ألنها ذلك ساعات؛ ثمان زهاء مياهها يف أقمنا أنا رغم
إىل وافتقارهم األهلني، من كثري لجهل شييل بالد يف منتًرشا املعدية األمراض من كثري يزال

النظافة.
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األنكا مدنية مهد بريو (5)

زمن مع لنتمىش كاملة ساعة ساعاتنا أخرنا وقد الصباح هذا باكورة بريو أرض وصلنا
ثغر شواطئ جوار إىل مائج مضطرب بحر وسط باخرتنا رست التاسعة الساعة ويف بريو،
املوج يرضب مخيف صخري شاطئ ذي بُْعٍد، عىل يُرى كان الذي «Moliendo «موليندو
طويلة مسافة صغري زورق الرب إىل أَقلَّنا ولقد السماء، عنان إىل وزبده رشاشه فيعلو فيه
نستطع لم الصخور تلك قاربنا وعندما عنيًفا، تجاذبًا وتتجاذبه األمواج به تلعب كانت
ثم به، أمسكنا الزورق إىل كبريًا كرسيٍّا وأدلت امليناء روافع إحدى دارت بل مالمستها؛
الوحيدة الطريقة هي وتلك فيه، بنا وألقت الرب ناحية بنا ودارت كبرية مسافة رفعتنا
أبنية فمجموعة البلدة أما بعيًدا. تقف التي البواخر إىل أو الرب إىل الوصول بها يمكن التي
غري مرتبة رملية طرق خاللها تمر نظام غري يف أُلِقيت واحدة طبقة من جلها خشب من
وكان السكان، من خالية فكأنها األهلني وندرة بها الحركة لقلة أعجب وكنت مرصوفة،
هادل األنف مرشف السمرة شديد منهم فكثري الهندية، املالمح الكثري وجوه عىل يبدو
للذكور قسمان؛ وهي الثانوية، املدرسة مدرستني: زيارة فرصة يل أتيحت وقد الشعر،
النهائية السنة يف فكان قليل الطلبة وعدد وأدواتها، بتموينها بأس وال آَخر، ولإلناث قسم،
االفتقار األوالد من كثري عىل بدا وهنا الجنسني، من خليط االبتدائية املدرسة وثَمَّ أربعة.
من وتقوم مرتبة مجدبة مموجة البلدة وأرض األقدام، حفاة بعضهم وكان النظافة، إىل
للماء شواطئَ عىل وتقع نبت، كل عن عريت التي الصحراوية الشاهقة الجبال تلك ورائها
يهدأ ال شديد فيها املاء ورضب غائرة، مرشفة ألنها مرفأ؛ إلقامة تنتقى أن يمكن ما أسوأ
نهاية هي إذ هام؛ — نفس ١٠٠٠٠ — ِصَغرها عىل البلدة مركز أن عىل واحدة. ثانية
عىل تقع التي تتكاكا بحرية وإىل لإلنكا القديمة العاصمة كزكو بني الجنوبية الحديد سكة
يقصد ومنها لبوليفيا، الهامة التجارية املنافذ إحدى إذن فهي وبريو؛ بوليفيا بني الحدود

األنكا. آثار لرؤية واملدينة البحرية زيارة السائحني من كثري
تتكاكا بحرية إىل السيارات نركب أن خاللهما استطعنا يومني هنا باخرتنا وقفت
ويكثر اإلقليم خصب يزيد إليها صعدنا كلما فكنا القديمة، األنكا عاصمة كزمو ومدينة
العالم حديد سكك أعىل الداخل يف يعدونها التي وهي تجانبها الحديد سكة وكانت نبته،

أجمع.
املخروطي «مستي» بركان بها ما وأجمل «أركويبا» بقرية مررنا ساعات ست وبعد
بحرية وصلنا ساعتني وبعد عجيبة، الناسبخرافات ويحوطه الثلوج أعاليه تكسو الشاهق
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بريو. يف أركويبا عىل يُِرشف مستي بركان

ميًال، ٥٠ يف ميًال ١٦٠ ذرعها صافية زرقاء مياه من ممدودة صفحة بدت التي تتكاكا
حيوان مائها يف يعيش يكاد ال بحيث العذبة العالم بحريات أعىل وهي قدًما، ٨٧٥ وعمقها
الزوارق وتجوبها بُْعٍد عىل تتخللها الجزر نرى وكنا الرسدين، يحكي واحد نوع سوى
الشمس جزيرة جزائرها أشهر ومن ،balsas بالسا يسمونه الذي العجيب الرشاع ذوات
تزوََّجها التي وأخته «مانكوكاباك» بأن أقاصيصهم وتقول بوليفيا، حدود يف تقع التي
بعضجهات لنرى ماءها نركب أن حاولنا وقد كزكو. يف األنكا عاصمة َسا وأسَّ منها خرَجا
العالم بواخر أعىل نرى وكنا براجواي، مع حرب يف كانت البالد ألن رفضوا؛ لكنهم بوليفيا
أصابني ولقد قارًسا، هنالك الربد زمهرير كان ولقد القطرين. بني ما وتصل عبابها تمخر
يشعر معروف هناك الجبال ومرض االرتفاع، أثر من إنه يل قيل شديد، صداع هناك
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وصفه، يصعب باملرض وشعور وضعف واكتئاب وحمى قيء يصحبه بصداع اإلنسان
يصاب يكاد ال عليه املتمرن أن عىل الهواء، تخلخل إىل راجع وذلك األنف؛ من الدم وينفجر
يعيش ما كثريًا بأنه ويقولون خاطًفا، حولنا الثلوج عىل الشمس ضوء بريق وكان به،
تزال ال وهي الفيكونا حيوان لحم من قطعة بوضع عالجه إىل الهنود فيرسع األبصار
أشداء البنية أقوياء األجسام قصار اإليمارا قبائل من املرتفعات أهل نرى وكنا دًما. تقطر
أهل «الكوتشوا» الشهرية القبائل ومن «التوبالنو»، الهضبات تلك فوق طويًال املسري عىل
عىل يساعد واالرتفاع قامات، وأكرب مساملة وأكثر سمرة أقل وهم واملنخفضات، الوديان
يف ذلك ويزيد «الربميل»، تحكي بعضها َلرتى حتى الصدر عظام وتقوُّس الجسم ضمور
الهواء ذاك يف النادر األكسجني من ممكن قدر يستخلصأكرب كي الحمراء الدم كريات عدد
الستنشاق البلهاء كأنهم مفتحة وأفواههم يسريون الناس غالب نرى كنا لذلك املخلخل؛
اإلحصاء إن قيل فقد العمر؛ تطيل املرتفعات معيشة أن ويظهر الهواء، من أكرب مقدار
عام. مائة أعمارهم جاوزت شخص ١٢٠٠ زهاء الجهة تلك سكان بني يزال ال أنه أثبت

… مدينة عىل بعدها أرشفنا ساعات ثالث السري بنا السيارة واصلت

كزكو

عهد منذ بالحجارة أرضها ترصف منحدرة مختنقة شوارع من مجموعة نشق فأخذنا
كل يف تسري الالما حيوان من قطعانًا نرى كنا بل اخرتاقها، العربات تستطيع وال األنكا،
التي وأرجلها الغنم، تشبه التي وأجسامها الجمال، رءوس تحكي التي برءوسها مكان
إلينا فُخيَِّل الوقار، عليها يبدو التي الالما مشية تروقنا كانت وكم الغزالن، أرجل تقارب
أغضبت إذا أنك والعجب األنكا، معبودة الشمس آلهة دابة بأنه يفاخر يزال ال الحيوان أن
ف تخفِّ حتى ينتقل ولم األرض يف برك يطيق ال ما حملته وإذا وجهك! يف بصق الحيوان
أكثر لكنها منها شبه قريبة واأللباكا الفيكونا من قطعانًا نرى كنا الالما وغري أعبائه. من
أن والعجب العاتية، مرتفعاتهم فوق النقل يف ر تُسخَّ البغال قطعان ترى تزال وال نحوًال،
املباني من طريق يخلو يكد ولم األحمال، كرب يزعجها لكيال تحميلها عند تغمى عيونها
معبد جرانيت وسط تقوم دومنجو سانتو كنيسة وحتى للجديدة، أساًسا اتخذت القديمة
خالص! ذهب من تقام كانت حدائقه وأرض وسقوفه أبوابه إن لنا قيل الذي الشمس
ويقول عجيب، إحكام يف األبنية زوايا واستدارة ِمالط، بدون األحجار وضع ويدهشك
الدنيا يف أثر أي يف يضارع ال الشمس معبد يف العمارة ودقة الهندسة إتقان إن العلماء
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العالم. بحريات أعىل تتكاكا مياه عىل

يف بسيط صدع سوى به تُحِدث فلم قرونًا، العاتية الزالزل غالب الذي املستدير بشكله
علت، كلما املركز نحو كلها ميلها أبنيتهم يف الحظناه ما وأغرب الجرانيتية، بعضأحجاره
بقاياهم أفخر ولعل املرصيني، قدماء أجدادنا بمخلفات أذكرني مما جوانبها واستدارة
األنكا، ملوك عرش مقر كان حجر من مدرج جوارها إىل يقوم الهائلة األحجار بعض
ند خري بأنه قالوا وقد األنكا، لعهد سابًقا البعض يخاله الذي هوامان ساكسا حصن ثم
ُوِضع طنٍّا، ١٧٠ الواحد يزن ما أحجاره ومن بكثري، ذلك دون ألفيته لكني ألهرامنا،

ِمالط. بدون اآلَخر فوق الواحد
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القدماء. املرصيني بمباني شبه قريبة األنكا مباني

السنني، من ألًفا عرش أربعة إىل ترجع قد مدنية قيام عىل اآلثار تلك دلتنا وقد
وهدة يف كزكو يف عاصمتهم القدماء هؤالء س أسَّ قرون بأربعة واإلسبان بتزارو وقبل
وديانهم وزرعوا مدهشة، دقة يف الِقَدم منذ والفضة الذهب صاغوا ولقد الجبال، حولها
صوف من وكذلك وديانهم، يف بكثرة أنبتوه الذي القطن من غزلهم ونسجوا ومدرجاتهم،
اليوم املهندسني كبار حار ولقد عرصنا، منسوجات أرقى تضاهي ومنسوجاتهم الالما،
ُرِصف وقد الطرق، وعبَّدوا املدن أقاموا وقد مكان، كل يف أقاموها التي الري وسائل يف
مسافة وكزكو كيتو عاصمتيهم بني طريًقا مدوا وقد جبالهم، يف لكثرتها بالفضة بعضها
إكوادور من ُمْلَكهم وا ومدُّ والجواهر، بالذهب ومعابدهم قصورهم وزينوا ميل، ١١٠٠
خشية الخشبي؛ املحراث سوى يستخدموا ولم ميل، ألف ١٢ عىل تزيد مسافة شييل إىل
وأرصفتهم مجاريهم تزال وال الزرع، فيميت الغائرة واألمالح النرتات الحديديُّ يُظهَر أن
يف الجذور بعض عصري استخدموا إنهم وقيل العاتية، الجرانيتية مبانيهم وكذلك باقية،
اآلن! إىل لشكله حافًظا بعضها املتاحف يف رأيناها التي الجثث وحنطوا األحجار، قطع
يجمد املرتفعات فوق املبلل الثرى من كومات يف بوضعها العطب من مأكوالتهم وحفظوا
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ثلث وترتك األرض، ِقَطع ع توزِّ ُمصِلحة شيوعية حكومتهم وكانت ويثلجها، حولها من
والطرق الدفاع عىل تنفق ومنه الثلث، هي وتأخذ للزراع، والثلث الدين، لرجال املحصول
أربعني مسافة عىل تقام محاط يف القحط لسنوات الغذاء وتدخر والعجزة، واملستشفيات
املنخفضات يف يزرع الحارة املناطق نبات بني نباتًا ستني بزراعة عليمني كانوا وقد ميًال،
من نجوا لذلك إليها؛ حاجة بهم تكن لم إذ النقود؛ يستخدموا ولم الهضاب، فوق والباردة
أكرب شك ال هو فيه والطمع املال ألن واحدة؛ جريمة التاريخ لهم يدون فلم والجرائم اآلثام
والحفالت املالعب لهم تعني الدولة وكانت للزينة، املعادن صاغوا وقد اإلجرام، عىل دافع
ثالثون شهر كل األيام متساوية شهًرا عرش اثني سنتهم وكانت مجانًا، الناس يحرضها

جميًعا. الناس فيها يشرتك رسمية أعياد األخرية األيام والخمسة يوًما،
الرجال تُعدَّ لم بذلك أنها عىل التاريخ؟! عرفها أمة وأهنأ حكومة أسعد هذه أليست
فزعوا ملكهم وقتل بتزارو الطاغية داهمهم ملا لذلك أفذاذًا، زعماء تُخِرج ولم للقتال
من متمكنة ليست اليوم املسيحية وحتى الشمس، يعبدون وكانوا ريُحهم، وذهبت وشتتوا
يف غاللهم أكداس وفوق وبيوتهم كنائسهم يف التي صلبانهم يحوطون رأيناهم إذ قلوبهم؛
السحري فعلها أدركُت إذا عبادتها يف الحق ولهم الشمس، أشعة تحكي بهاالت الحقول
بنهارهم قورنت إذا لياليهم أقىس وما الثلوج، ذات املرتفعات تلك فوق زرعهم إنضاج يف
بعضأدعيتهم ذلك يؤيد التوحيد، إىل أقرب عبادتهم يف كانوا أنهم ويظهر الديفء، املشمس
هذه؟! شمسك وراء تختفي ِلَم مستقرك؟ أين الكون رب يا بينها: من أذكر الصالة؛ يف
عرشك مقر تَُرى أين الفضاء؟ يف عنا بعيًدا تكون وقد تحتنا تكون وقد فوقنا تكون قد
ورمال الدنيا األمواه بني تكون وقد العليا األمواه بني تكون فقد لقويل؛ أنصت العظيم؟

اإلنسان. موجد الكون خالق موطنك يكون قد هنا شطآنها
بعد الثانية الساعة إىل األقاليم غالت أهم الصوف من وساقها تحمل الباخرة لبثت
يف أخذ فقد الجوف أما الريح. وعنف املاء اضطراب وسط أقلعت ثم التايل، اليوم ظهر
مجزع سحاب من غطاء يغشاها والسماء ١٦°ج، عرض نقارب كنَّا ألنا قليًال؛ الدفء
نيويورك جامعات يف أستاذ الباخرة يف زاملني أن صاَدَف وقد كاد، أو الشمس ضوء حجب
طالب أحد ابنه معه وكان كبرية، برحالت ويقوم جامعات، عدة يف الجغرافية يف يحارض
جميع يف واملدارس الجامعات طلبة بني عالقًة يُوِجد أن أغراضه أوىل من وكان الجامعة،
مدرسة لكل يقدِّمها طويلة ورقة عىل مىضطلبته وقد جامعته، وبني الجنوبية أمريكا بالد
ناظر يمضيها الصداقة تلك يف ورغبتها واململكة املدرسة باسم شهادة شبه وطبع يزورها،
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بريو. يف سنة آالف عرشة منذ التحنيط

ثَمَّ من وتبدأ نيويورك، مدرسة إىل معه يحملها ثم املدرسة، بخاتم ويختمها مدرسة كل
يتعلق ما كلِّ عن واملعلومات التعليم وطرق الدولة أخبار معطية للمدرسة املخاطبات
غالبهم ألن البالد؛ تلك حقيقة الشمالية أمريكا طلبة ليعلم وحارضها؛ ماضيها البالد بتلك
يف عنَّا يعلمون ما شبه وذلك — متوحشون الجنوبية أمريكا أهل أن يعتقدون يكادون
الشهادات، تلك منها وحمل والجامعات املدارس غالب رحلته يف الرجل زار وقد مرص—

الجنوبية. أمريكا شعار «لالما» صغري برسم للشهادات رمز وقد
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بريو. يف األنكا سالئل

الشمالية؛ وأمريكا أوروبا وطلبة طلبتنا بني تقليدها إىل قنا ُوفِّ لو حبذا يا جميلة فكرة
الجهِل. كلَّ يجهلونها وهم صائبة فكرًة بالدنا عن لنعطيهم

شعور رأيت ملا ودهشت ومدرسة، كلية ١٥٠ يف الجغرافية رحالته يحارضعن وهو
يتهمونها ألنهم املتحدة؛ الواليات —ضد وأرجنتينا شييل —خصوًصا الجنوبية أمريكا أهل
ويظهر البالد، تلك يف نفوذ لها يصبح كي منها؛ االستدانة يف وبتوريطهم رجالهم بإرشاء

فيهم. يحببهم ما الدعايات من ينرشون فبدءوا ذلك أدركوا أنهم
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بريو. يف كزكو أهل من املولدون

صباًحا العارشة يف لكنا ليما؛ ثغر «كالءو» يف إال نقف أال مقرًرا وكان مليندو غادرنا
وسطه ويف صخرية، جزائر عدة تحفه الشواطئ، رميلَّ الغور، قليَل متسًعا، خليًجا دخلنا
سهول فهي بلدان؛ من سبق ما األرض طبيعة غايرت وهنا الصغرية، Pisco مدينة تقوم
األشجار وبعض الخرضة بدت وقد بُْعد، عىل اآلفاق يف إال الجبال ترى تكاد ال ممدودة
الذي القطَن السهوُل تلك تنبته ما وخري قبُل، من به مررنا الذي املميت الجدب ذلك بعد
كما طويلة وليفته األنواع، أجود من وهو باالته، من وسقنا نحمل ساعات أربع وقفنا
صحراوي جاف فاإلقليم املاء، وندرة بزرعه الدراية لقلة قليل محصوله أن غري أخربوني،
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من ذلك يفعلون «األنكا» كان وقد بعيدة، مسافات الجبال داخل من له املاء يُجَلب لكن
الستغالل كبرية للري مرشوعاٍت الدولُة وتُِعدُّ ظاهرة، أنقاضه تزال ال أثر ولقنواتهم قبُل،
لفربول، إىل يُصدَّر القطن وجل القطن، بزراعة وتخص الرتبة خصبة املنبسطة املنطقة
مصانع بإنشاء إال استهالكه إىل لنا سبيل ال الذي قطننا بعض محل سيحل شك ال وهو
الغالت. من أحوج له نحن مما بغريه واستبداله القطن زراعة وبإنقاص عندنا، النسيج
أن علمت وقد عندهم، ناجح وهو عفيفي ميت ى املسمَّ املرصيَّ القطَن القوُم أدخل ولقد
تشجع زراعته تزال وال قنطار، ألف ومائة مليونًا الفائت العام القطن من َرْت صدَّ البالد

البالد. تلك يف الوديان من ٣٥ نحو يف
هادئ الغور قليل الرميل شاطئها يف إال مليندو أختها تحكي فصغرية نفسها البلدة أما
البلدة غادرنا ثم الكثرية، املزارع حوله ممدود سهل عىل تقوم الخشبية بيوتها أن ويف املاء،
أن غري سالفه من أصغر Cerro azul اسمه آَخر ثغًرا وصلنا ساعتني ويف مساءً، الثانية
وسط ويف مغربة، حجرية جزائر من سالسل وتمتد العاتية. الربى تقوم حوله جبلية بيئته
ال وسًقا باخرتنا منها حملت ولقد بال، ذات غري حقرية مدينة قامت الضيق الخليج ذاك
أِطْق ولم — الباالت تلك يف فتشت أن ملا رسوري كان ما ولشد القطن، باالت من به بأس
الليفة فألفيت الخام بعض وأخرجت — لقطننا بالنسبة جودته مدى أعرف حتى صربًا
مرىس أما قطننا. تضاهي وبياضه القطن نعومة أن غري لقطننا بالنسبة ا جدٍّ قصرية
الشديد تياره ويدفعها ويرسة، يمنة يميلها لبث الذي املضطرب املاء وسط فكان السفينة
مخيًفا، بها املاء لعب فكان واقفة، منها أصغر أخرى بواخر ثمة وكانت كربها، رغم بعيًدا
ونفخت طويًال وقفت أنها رغم البواخر مالقاة يف تلكئوا امليناء رجال أن بلة الطني وزاد
أداء يف يتباطئون جميًعا بريو يف املواني عادة تلك إن يل قيل وقد مراًرا، تناديهم بوقها يف
إذ التجارية؛ سمعتهم وإضاعة البواخر لغضب آبهني غري عملهم، أمد يطيلوا كي واجبهم

الغري. مع التجارية العالقات ازدياد يعرقل شك ال ذلك إن
كذلك ينطقونها وال كالءو، ميناء دخلنا الصباح باكورة ويف الليل، منتصف قمنا
تتكلم». ال «اخرس؛ هو معنى اإلسبانية الكلمة لهذه أن علمت ملا وعجبت «كايَّاؤ»، بل
عن بعيًدا ترسو تزال ال الكبرية السفن كانت وإن الباسفيك عىل املواني أهم من وتَُعدُّ
ال سهل يف بدت قريبًا. السفن جميع تصلها بحيث إعدادها عىل قائم والعمل املرىس،
الخليج جنوب صخرية جزيرة ويف األفق عند فاتر شبح يف إال اللهم الجبال، حوله تبدو
املدينة نزلنا امليناء. وسط راسية قطعه بعض رأينا الذي لألسطول محطة الدولة تتخذها
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بريو. يف الفطرة عىل تعيش الهندية القبائل تزال ال

تروح الحديد السكة وقاطرات كبرية، والتفريغ الشحن حركة فكانت صغري»، «لنش يف
جلها وطيئة بالية، فقديمة البلدة أبنية أما ناشطة. حركة يف بالسلع ممتلئة وهي وتغدو
تبعد التي بالعاصمة ويصلها وحدها، ألًفا ٧٥ وسكانها اثنني، من وقليل واحد، طابق من
ذا الفاخر الرتام أخذنا فيها قصرية جولة فبعد والبس، والرتام القطار أميال بثمانية عنها
سهل وسط بنا فسار البالد، عاصمة ليما إىل ساعة ثلث مسرية الجلد من الوثرية الفرش
بعض تقوم وكانت وغريها، وخرض حشائش من النبت يكسوه اآلفاق إىل ممدود زراعي
الطريق أما كذلك، الحقول وأسوار الطني، من أو الحجِم كبرِي اللَِّبِن من الفالحني أبنية

… دخلنا أخريًا والرتاب. الحىص كثري مرصوف فغري
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ليما

محسوس غري انحداًرا تنحدر التي الرتبة خصبة الزراعية األرايض انبساط يف تغريُّ دون
بتزارو َ تخريَّ القاسية، النائية القمم برودة من األنديز جبال تحميها والتي البحر، إىل
سهولة ليكفل Rimec نهر مصب وقبيل الَحَسن، الجو ليكفل الهضبة عىل موضعها
لكن ،١٥٣٥ سنة يناير ٦ ِها تخريُّ يوِم لذكِر إحياءً امللوك مدينة وأسماها البحرية، التجارة

ليما. إىل اإلسبان حرفه الذي النهر اسم وهو أخريًا، ساد الهندي االسم
نازيل امللكة شارع دونها هائلٍة شوارَع من رأيت ما فأدهشني نواحيها بعَض ُجبْنَا
أذكر واألنصاب التماثيل وسطها وقامت تنسيق، أيما َقْت نُسِّ مياديَن يف تتالقى عندنا،
بتمثاله مارتني سان وميدان السماء، يف الطائر الحرية بنصب مايو ميدان بينها: من
عىل الجاثي جواده عىل تمثاله وفيه بوليفار وميدان أرماس، وميدان حصانًا، يمتطي
من طرز ويف ففاخرة املنسقة الطرق تلك يف املباني أما غريها؛ وكثري الخلفيتني، رجليه

مختلفة. الهندسة
سنة ليما منشئ بتزارو» «فرنسسكو أقامها البلدة، أبنية أقدم وهي الكتدرائية، دخلت
أما الهائلة، وكتلها الشاهقني بربَجيْها ظاهرها من رأيتها إذ الحد؛ تفوق ضخامة يف ١٥٣٥
الرئيسية املقصورة ُكِسيت وقد أمامها، املرء يحار واملزامري والنقوش فاألقبية داخلها من
«بتزارو» جثة تُدَفن منها جانب ويف بديع، خرط يف القاتم األرز خشب من ومقاعَد بجدراٍن
كشف وقوَّاده. رجاله جل وحوله النائم، الذهبي تمثاله غطائه وفوق فاخر صندوق داخل
وقد العظام، عىل تبدو والجلد اللحم بقايا تزال ال محنطة بها فإذا جثته عن يل الرجل
جانب يف واألخرى األيمن صدغه يف واحدة بهما: أُِصيَب اللتني اإلصابتني إىل الرجل أشار
وجهه أسفل وكان ١٨٠سم، بأنها الرجل فقال جثته، طول نظري ألفت وقد األيمن، ثديه
الخامسة بلغ فقد شيخوخته؛ رغم املثل بها ب ُرضِ التي بقسوته أذكرني منفًرا مقطبًا يبدو
وعرف عليها، صربًا يطق فلم الكتابة يتعلم أن حاول أميٍّا، كان أنه والعجيب عاًما، والستني
فوق يضع وهو عنه يميض سكرتريه وكان ذلك نيس إنه وقيل فقط، إمضاءه يكتب كيف
وُرِزق «أتاهوالبا»، األنكا ملك ابنة حاز بل قط، يتزوج ولم خاصة، ثعبانية ليات إمضائه
األنكا ملك صادف إنه إذ الهنود؛ عىل انتصاره يف ًقا موفَّ كان وقد وغالم، ببنتني منها
بأكرب نفسه أتاهوالبا فافتدى عليه، وقبض قليل الجند من بعدد فباغته عاصمته إىل عائًدا
بأذرعه رجل قامة وعلوها ،١٦ يف قدًما ٢٢ ذرعها ذهب من حجرة التاريخ: عرفها فدية
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ليما. يف الرائع مارتني ميدان

س مؤسِّ صندوقه: عىل نقش وقد وقتله، به غدر الفدية وتسلََّم أمنه أن بعد ولكنه ممدودة،
.١٥٤١ سنة يونيو ٢٦ يف واملتوىف ،١٥٣٥ سنة يناير ١٨ يف ليما

يف الرشفات منه تخرج فاخر بناء يف الدين زعيم «البشوب» بيت الكنيسة ويالصق
الكاثوليكي الدين لرجل الذي النفوذ بعظيم يُشِعر والبيت الثقيلة، األخشاب من خرط

هناك.
هندسة من ضخم بناء يف الحكومة دار أرماس» «ميدان نفسه امليدان عىل ويطلُّ
ميدان يف الربملان دار أو Congreso املؤتمر بناء الفاخرة األبنية ومن الوسطى، القرون
إىل قصدت ثم السناتو، ملجلس اليوم املعد جانبه يف التفتيش محاكم تعقد وكانت بوليفار،
الجنوبية أمريكا جامعات أشهر من وهي ١٥٥١؛ سنة َسْت أُسِّ التي القديمة الجامعة دار
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وقد بناؤها، يهولني التي الكنائس أالقي رسُت أينما وكنت األمريكتني، جامعات وأقدم
عىل الفاخرة ماركو سان كنيسة الجامعة وتجاور كنيسة، ٦٧ وحدها ليما يف أن علمت
وهو البلدية، بناء من األعىل الطابق يف األهيل املتحف زرت وقد باسمها. املسمى امليدان
أخصبالذكر وصناعاتهم، األنكا مخلفات من كثري القديم ففي حديث، وآَخر قديم قسمان:
عدة، لحيوانات تماثيل منه وصاغوا جميًال صقًال صقلوه فقد الصنع، بديع الفخار منها:
ع تنوُّ عىل لقدرتهم وعجبت ا، جدٍّ الصنع دقيق وبعضه والصوف الكتان من النسيج ثم
أدوات بعض ثم «باألكاليم»، الشبيهة البسط عمل يف خصوًصا األلوان، زاهية األصباغ
«املقالع» أنواع بعض يستخدمون وكانوا الغاب، ومزامري الرباب من أنواع يف موسيقاهم
ضخمة أسطوانة من — التليفون — املرسة من نوع وكذلك الصيد، يف السهام جانب إىل
وبالطرق الجانبني، يف ذؤابات لها فتحة فيها ْت وُشقَّ جوفت خشب من املرت» «فوق طويلة
النحاس صوغ أما عنها. فيجيب بُْعٍد عىل اآلَخر يفهمها مختلفة أنغاًما تعطي عليها
محنَّطة، بعضجثثهم رأيت ثم اآلدمي، الوجه تماثيل بعض يف حتى فيه قدرتهم فظهرت
تالمس بحيث خده إىل مطبوقتان وذراعاه ذقنه عند ركبتاه القرفصاء، منهم الواحد ويقعد
جانب إىل التحنيط ذاك أثار ولقد بها، بأس ال الحفظ من حالٍة يف والجثث األذنني، الكفان
التي العالقة الكثري ويؤيِّد العلماء، بني جدًال املرصية الهندسة حاكت التي أبنيتهم هندسة
اإلسباني، العهد مخلفات فمن للمتحف الحديث القسم أما قديًما. الجهات ملرصبتلك كانت
وبعضصور ونقود وعروش وفرش أسلحة من وعهده بتزارو متاع من كثري يُعَرض فيه
األنكا» «متحف صغريًا متحًفا أقاموا البلدة من آَخر جانب ويف الحكم. لرجال فاخرة زيتية
بعض نقوش وعليها الداخل، إىل املائلة وحوائطها الضخمة بكتلها األنكا هندسة يف بناؤه

وسالحهم. ولباسهم آثارهم من مجموعة وبه الغريبة، اآلدمية الوجوه
فإذا متأخرة، بلدة سأرى أني أخال كنُت إذ أعهده؛ كنُت ما غري ليما نظري يف بدت
وحتى هناك، العنيفة الزالزل لتقاِوم أُِقيمت التي الفاخرة بمبانيها العواصم أجمل من بها
الضخمة األبواب ذوات ببيوتها بحتة، إسبانية أبنية يف كلها إذ جميلة القديمة أحياؤها
غري الدار وفناء غليظ، حديد من شباك تغشاها ونوافذها املعدنية، واملطارق الثقيلة،
قت حقَّ ولقد الزرع، وأصص بالقيشاني ويُكَىس والرشفات، الحجرات عليه تطل مسقوف
شواطئ عىل جوهرة أجمل الرائعة، امللوك بلدة «ليما عنها: Prescott قاله ما نظري يف
عىل وأتباعه الرجل هذا جرَّه الذي والدمار الويل وسط بتزارو خلفه ما وأفخر الباسفيك،
طويًال، زمانًا اإلسبانية أمريكا عاصمة بحق لبثَْت ولقد الغالية.» املقدسة األنكا أرايض
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بتزارو. الطاغية رفات وفيها ليما كنيسة

٥٠٠ البالغ والعلو جنوبًا ١٢ العرض من موقعها يف ٢٧٢٧٤٢ اليوم األهلني من وتئوي
أما األلف، يف ٢٤ تجاوز ال الوفيات فنسبة مرعية؛ بها الصحية واألحوال غري. ليس قدم
ويف األمريكية، الهندية التقاطيع تتجىل السحن غالب ويف االختالط، فيسودهم األهلون
بالجنس اختلطوا األصليون البالد سكان لكنهم صينيني، أحسبهم كنت الظروف من كثري
ورق وهو الرجال، وبخاصة جميًعا يمضغونه أخرض ورق نظري اسرتعى وقد األبيض،
وثالث؛ قدمني بني صغرية تظل أن الناس ويحرص علوٍّا، املرت تبلغ التي الكوكا شجرة
السنة من وينتج املوز، شجر وقاية تحت عادًة ينمو الصغري والنبات ورقها، فساد خشيَة
ونصف، بوصة طول يف الخرضة خفيف البيضاوي ورقه يف وقيمته العرشين، إىل الثانية
ر وتُصدَّ تُربَط العام، يف أربًعا أو مرات ثالث ورقه ويُقَطف املدرجات، عىل نموه ويحسن
مصانعه من وكثري منها، الكوكايني مادة الستخراج وبريو؛ بوليفيا من وبخاصة أوروبا إىل
تلك وأهل لليابان، يباع وجله عام، كل الكوكايني من رطل ٣٣٠٠ نحو تصدِّر التي ليما يف
عنه ويقولون وغريها، الهند يف betel والبيتل الطباق يمضغ كما الورق يمضغون البالد
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بمضغه إذ واملتاعب؛ الجهد واحتمال العمل عىل بالقدرة الناس إمداد يف األثر عظيم بأنه
غرب دول غالب ويف بتعب، شعور دون متتالية أياًما الجبال يف يسري أن الرجل يستطيع

املعدة. أوجاع ليسكِّن الساخن باملاء منقوعه يرشبون أمريكا
Drake بغزوات أذكرتني التي العتيقة البلدة تلك «كالءو» إىل التايل اليوم آِخر عدُت
الزالزل عنف من وكذلك طويًال، أمثاله ومن منه قاست والتي السادسعرش، القرن يف لها
أذكر غريبة أنواع وبعض وخوخ، وبرتقال وتفاح موز الجميلة، فاكهتها من وأكلُت حولها
أنواع من وآَخر القثاء، عىل حجمه يزيد ال الشهي املصفر الصغري الشمام من رضبًا منها
الشكل غريبة املأكل شهية الحارة، البالد فاكهة من أخرى ورضوب اللذيذة، القشطة
طول الباخرة ظلت أن بعد مساءً، الرابعة الساعة تمام يف الثغر برحنا وقد والتسمية.
بالغيوم، ملبًدا فكان الجو أما القطن، من وباالت الغفل النحاس من كتًال توسق مكثها
تسح ال جفونه لكن األيام، غالب هكذا يظل أنه علمت لكني بأمطاره، يدهمنا أن خشينا

صحراوية. زاَلْت ال البيئة ألن شيئًا؛
الصحراء، نخيل حتى نبت أي عن عاٍر مجدب منفر املحيط من كلها بريو ومنظر
فيها د يزهِّ فمنظرها عاًما! عرش ستة منذ إال مطر برخة تَُجْد لم السماء إن قيل ولقد
وأغناها، األرض أقطار أجمل من قطًرا الشاطئ ذلك وراء تجد لكنك البحر، من القادم
كثرية كثيفة غابات منطقة هذه ووراء خصيبة، وديان ذات هضبة املجدب الساحل فوراء
بأنها بريو وتُرَمى ا، حقٍّ متناقضات بالد فبريو «منتانا»، تقريبًا يوم كل يسقط الذي املطر
كنوزها رغم البالد أفقرت التي حكومتها فساد بسبب ذهب» من جبل يعيشعىل «متسول
الساحل فقرب املدنية، عن وأبعد سذاجًة أكثر شعوبًا القينا الداخل يف أوغلنا وكلما الهائلة،
، والتحرضُّ الثقافة من كبري جانب عىل وهم بالهنود، يختلطوا لم الذين اإلسبان سالئل
لكثرة السمنة إىل أميل أجسامهم ليما، يف خصوًصا الجنوبية، أمريكا نساء أجمل ونساؤهم
وييل الحيل، ولبس التزيُّن من ويكثرون بالرياضة، اشتغالهم ولقلة البيوت، يف استقرارهم
مناطق دخلنا إذا أما السائدة، هي ولغتهم النشيطون كوتشوا هنود الوسط بالد يف اإلسبان
وقد األخرى، الواحدة تغاير التي املتعددة بلهجاتهم األحراش أهل من الهمج ساد الغابات

مختلفة. لهجة ٩٠ من أكثَر إىل ينقسمون ألف ٣٠٠ بنحو عددهم ُقدِّر
تسلقنا إذا لكنا األوقات، غالب الشمس يحجب كثيف بضباب ملبد الشاطئ وجو
من البالد أهل وغالب حره، ونقص الجو صفا الشاهقة الوسطى الجبال إىل املرتفعات
سادة كانوا الذين واإليمارا الكوتشوا من العجيبة وسحنهم القذرة أسمالهم يف الهنود
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كانوا ألنهم ر؛ التأخُّ من املستوى ذلك إىل اليوم فانحطوا اإلسبان، فأذلهم قديًما أمريكا
املجهود كثرة من الثروة لجمع مجاَل وال البالد، مال يف نصيٌب لكلٍّ شيوعية أمة أفراد
هذه معيشتهم يف كانوا لكنهم قليًال، محدوًدا العمل من الفرد نصيب كان لذلك والعمل،
قليل، العمل إىل وميلهم عاجًال، أولئك فتدهور بحضارتهم اإلسبان جاء حتى سعداء
املسمى والشال الخوص قبعة يجاوز ال فلباسهم حاجاتهم، لقلة أقرب الكسل إىل فهم
الغفل الجلد من ونعل الرأس، لدخول مكان وسطه يف شق «البطانية» وكأنه ،Poncho
أذكى النساء ترى ولذلك ذكاؤهم، قلَّ الكوكا لورق مضغهم ولكثرة العرب، نعال يحكي
يكثر حيث خصوًصا بينهم؛ شائع الزوجات د وتعدُّ نادًرا، إال يمضغنه ال ألنهن الرجال من
لحمه وأكلوا عدوهم قتلوا إذا أنهم يعتقدون َمن قبائلهم بعض وبني الرجال، عن النساء
— النساء ال الرجال — أحيانًا البرش لحوم أكل إىل بهم َحَدا ما وهذا قوته! إليهم انتقلت
أو ذكر نوعه: حيث من األبوين رغبة يوافق لم إذا الجديد املولود إغراق عاداتهم أقىس ومن
وتُعَرض أجسامهم فتُحنَّط املقاِتلة إال النهر يف الجثث يلقوا بأن لديهم الدفن وغالب أنثى،
أكل ما فإذا النهر، ماء يف تُلَقى ثم حبل يف القتيل جثة يُعلِّق وبعضهم الدار، وسط تفاخًرا
هنالك، وُحِفظت األحمر باللون وخضبت البيت إىل ُحِملت العظام، وظهرت اللحَم السمُك
— ٣٦ وطولها قدمان عرضها — النحيلة الزوارق ركوب يف ا جدٍّ َمَهَرة الهنود وهؤالء
وقيل بريو، داخل من كبريًا قسًما تشق التي األمازون منابع وهي العدة، أنهارهم وسط
«منتانا»، ى املسمَّ الداخيل بريو قسم يف ميل ألف عرشين يبلغ النهريات تلك مجموع إن

أنهارها. لكثرة «نهر»؛ ومعناها «بيلو» الهندية عن محرَّفة بريو وكلمة
فرصة فكانت أبوابه، سيفتح الثريان ملهى أن وعلمُت األحد، يوم يومنا صادف وقد
أيام وبعض الصيف ويف عنه، سمعُت طاملا الذي اإلسباني اللعب ذاك أشهد أن يل جميلة
ويتقاضون إسبانيا من املصارعني كبار البالد ويؤم بكثرة، الرصاع حفالت تُعَقد الشتاء
دفعُت أن بعد املستدير، الهائل امللهى دخلت السينما! لنجوم يُدَفع ما تفوق تكاد أجوًرا
إىل الكبرية األبواب وُفِتحت األبواق نُِفخت اللعب ميعاد حان وملا للدخول، ثمنًا قرًشا ستني
الحلبة وسط إىل واملجوهرات األلوان كثرية الربَّاقة أرديتهم يف املصارعون وتقدَّم اليمني،
الِحَراب يحملون Picadores معاونون ويرافقهم ،Capa الشال وبأيديهم واحد صف يف
سكون تبعها التصفيق من بزوبعة الجمهور فقابلهم املغماة، الخيول يمتطون الطويلة
صغري خشبي مأوى جانب إىل كلٌّ امليدان؛ حلبة يف خالله املصارعون ينبث أخذ عميق
وهجم اليسار إىل كبري حديدي باب فُفِتح ثانيًة األبواق نفخت ثم الخطر، وقت إليه يلجأ
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إذا حتى وهناك، هنا ينظر الحلبة وسط حائًرا ووقف بيضاء، بقع تزيِّنه أسود ثور منه
ى تنحَّ ما ورسعان الكارس، كاألسد إليه اندفع املصارعني أحد بها له يلوح خرقة ملح ما
إىل واحٍد من يجري والثور طويًال املعاكسة تلك وظلت بخرقته، آَخر وشاكسه عنه الرجل
الثور رأس حول بخرقته أحدهم ألقى وعندئٍذ قواه، فأجهدت بالحلبة طاف حتى اآلَخر
التصفيق وسط مكانه إىل مكرتث غري ومىش حائًرا الرجل تركه ثم غضبًا، استشاط الذي

اآلذان! يصم الذي
عينيه إحدى غمت جواًدا يمتطي وهو الجلد من أردية يف آَخر مصاِرع تقدََّم عندئٍذ
الجواد عىل كاًرسا هجم ثم حائًرا، نظر الذي الثور وقاَرَب حربته، وبيده للثور املجانبة
املصارعون اقرتب ما ورسعان الجو، إىل وفارسه هو ورفعه بطنه تحت بقرونه ودفع
األبواق صاحت هنا إليهم. الجواد عن ليرصفوه بخرقهم للثور يلوحون وأخذوا اآلَخرون
بقدمه، األرض ويرضب بسهمني، رأسه فوق يلوح أخذ مصارًعا إال املصارعون فتنحى
حتى منه يتقدَّم والرجل الرجل، إىل يتقدَّم وأخذ رأسه طأطأ الذي الثور وجه يف ويصيح
وتركهما الثور عنق إىل بحربتَيْه دفع كالربق وبرسعة رأسه الرجل أحنى يلمسه كاد ما إذا
بالسهام مرشوقة الثور رقبة أصبحت حتى مرات الكرة وأعاد قليًال، وتنحى به عالقتني
جوانبه، من يقطر والدم خائًرا ووقف الحركة يف زهد لذلك تحرك، كلما تؤمله كانت التي
يمينًا به َح لوَّ علم شبه يديه وبإحدى املصارعني أمهر َم وتقدَّ ثانية األبواق صاحت هنا
يهاجمه، الخائر الغاضب والثور ركبتيه إحدى عىل ركع ثم سيفه، األخرى وباليد ويساًرا
اآلن املصارع يأتيها حركة ولكل املصارع، بحياة تودي كادت حرجة فرتة كانت وهنا
حتى الرصاع يف قدرته الرجل أثبت إن وما اللعب، ذاك هواة يعرفه واسم خاص معنى
هاَجَم وملا اليرسى، يده يف األحمر بعلمه للثور الرجل َح ولوَّ األخرية، النفخة الصور يف نفخ
وركع أمًلا الثور فرتنََّح الثور، عنق من معينة نقطة يف سيفه املصارع بَيََّت العلم ذاك الثور
أصوات وسط األرض إىل سقط ما ورسعان وأنفه، فمه من يتدفق والدم متأوًِّها وصاح
يطوف وهو املصارع عىل انهالت التي القبعات وسيل والتصفيق واالبتهاج التهليل من
له تَْقَشِعرُّ مشهد الفخور. املنترص ابتسام يف الناس تحية ويردد تفاُخٍر، شبه يف بالحلبة

ذلك؟! من والقسوة الوحشية يف أمعن وهل النفوس، وتَْشَمِئزُّ األبدان
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إكوادور االستواء: خط جمهورية إىل (6)

أعمال من صغرية بلدة وهي ،Talara تاالرا يف رسونا التايل اليوم مساء من التاسعة ويف
كويل جوايا عليه تقع الذي جوايا نهر دخلنا صباًحا السابعة ويف سرينا واصلنا ثم بريو،

ألًفا. ١٢٠ وسكانها العاصمة من أكرب فهي إكوادور؛ جمهورية يف تجاري مركز أكرب

أعمدة. عىل تقوم خشب من كويل جوايا مباني

زوجته اسم و«كيل» املكان، ذاك هنود ملوك أحد اسم جوايا من مشتق االسم وهذا
األمريات. إحدى

املاء أن عىل اآلَخر، الشاطئ يبُد لم بحيث هائل اتساعه ألن نهًرا؛ دخلنا أنَّا نالحظ لم
يسارنا إىل الهائلة «بونا» جزيرة بدت بقليل املدخل وبعد َعِكًرا، وأضحى لونه َ تغريَّ قد
النهر مياه يف بالسفينة ليسري Pilot»؛ «البلوت الدليل وافانا وهنا يميننا، إىل النهر وضفة
منبسطة أراٍض بني ميًال» ٣٠» ساعتني النهر يف نسري لبثنا بقاعه. بعض يف الضحلة
األكواخ بعض حوله صغري رافد يفاجئنا وأخرى آونٍة بني وكان املقفلة، الغابات تكسوها
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يف عراة نصف واألهلون شجر، من عمد أو عيص عىل تقوم السقوف منحدرة الخشبية
بعض عليها يحملون املمتدة كاألرماث خشب من عوامات يف أو املستطيلة النحيلة زوارقهم
يحمل أن املرء يستطيع بحيث ا جدٍّ الوزن خفيف نوع الشجر ذاك ومن املوز، أو األخشاب
منه ويصنعون للطيارات رشائح منه تؤخذ وكانت ،Balza واسمه بسهولة منه جذعني
يؤتي آَخر شجر ثم لهم، مساكَن بعُضهم يتخذها وقد االسم، ذلك تحمل التي عواماتهم
أبيَض بدا صقل إذا الصالبة شديد الكبري، كالجوز Ivory nuts العاج جوز اسمه ثمًرا
منه ويُصدَّر األصيل، العاج كأنه فيبدو العاج خرط وبعض األزرار منه وتصنع ناصًعا،

البالد. تلك من الكثري
شديًدا تياره كان الذي النهر عىل اليمنى الضفة عىل ممدودة كويل جوايا بدت أخريًا
ظهرت ثم العيص، عىل تقوم أكواخ من مساكنها وطالئع والطمي، الوحل كثيف وماؤه
املتاع تحمل وهذه الصغرية، البواخر إىل َدَرُجَها يؤدي الخشب قناطر عليها امليناء أرصفة
أو مرتني نيلنا تعادل النهر وسعة الكبرية، السفن تقف حيث النهر وسط إىل واملسافرين
املتنزهات بعض تزينه الرصف، حسن نظيف املستحدث قسمها وإذا البلدة نزلنا ثالثًا.
وهو الداخيل القسم أما املستحدثة، العالية املباني بعض به وتقوم التماثيل تتوسطها
أجزاء كأنها فتبدو فيها العشب ينبت مرصوفة، غري مهملة متهدمة فطرقه البلدة معظم
وأكرب ن، امللوَّ الجري ببعض يُطَىل خشب من عتيقة بيوت عليها وتقوم املزارع، حقول من
تقوم واجهاتها وأن خشب، من كلها أنها — وقديمة حديثة — جميًعا البلدة أبنية يميز ما
الشمس. وهج املارة تقي مسقوفة بممار الطرق جوانب تزود الشجر جذوع من عمد عىل
املرء يطيق وال ظهًرا، رءوسنا فوق الشمس الحد: فبالغة هناك الجو حرارة أما
رسنا إذا الشديد بالجهد نشعر كنَّا لذلك مرطوب، استوائي والجو واحدة، دقيقة بها املكث
اليوم أصبحنا ثم بارد جو يف كنَّا يومني فمنذ الفرق، لرسعة عجبت وقد قصرية، مسافة
وتقاطيعهم هناك الناحلة األهلني أجسام يف السيئ أثره بََدا ولقد االستواء، خط هجري يف
الجدران جوانب إىل يرتمي منهم الكثري أرى وكنت الشاحبة، القاتمة وألوانهم املستطيلة
به القاطنني ألفيت بابه أو نافذته من البيوت أحد داخل إىل نظرت وإذا وسكون، خمول يف
الحبل شباك من أرجوحة عىل يستلقون القيلولة فرتة ويف — ونساءً رجاًال — عراة نصف
بالد ذكرت هنا جميًعا. وجوههم يعرو والتقطيب والعرق الغرفة، ركنَي يف طرَفاها ُرِبط
وشحوب األجساد ونحول والخمول الجو يف بأولئك شبه قريبة فهي الهند؛ وبالد املاليو
للجو إن ا حقٍّ كلها. الطرق تعم التي الظلل ذوات البيوت تلك قربًا الشبه زاد وقد األلوان،
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عندما نفيس يف ذلك أحسسُت فقد وإنتاجه؛ اإلنسان مجهود عىل سيئًا ألثًرا الرطب الحار
اليسري، بالنزر إال القريحة تجود فال قبُل، من كنُت كما هنا أكتب أو أفكر أن أحاول كنُت
الجو بسبب اإلنتاج قلة إىل البلد هذا يف جميًعا الناس يعم الذي الفقر مظهر أعزو وإني

املنفر.
األسود فمنهم النحول؛ يف أجسادهم تشابهت وإن مختلفة ِسَحٍن فذوو األهلون أما
تراها الوجه تقاطيع كذلك — قليل وهو األبيض— ومنهم العدة، بطبقاته األسمر ومنهم
فأساسها هناك املتداولة النقود أما الهندية. التقاطيع هو السائد املظهر لكن مختلفة،
يساوي املرصي فالريال شديد، هبوط يف كانت قيمته لكن إكوادور، ريال وهو «السوكر»
رخص لشدة وعجبُت قرشني، يعادل كان السوكر أن أعني يزيد، أو منه عرشة اليوم
املثلج الرشاب وكوب قروش، بأربعة أي بسوكرين، الوافية فالوجبة صنوفه، بكافة املأكل
بخمسة «الدستة» رشينا الحجم، بالغ فاملوز وكثرتها؛ رخصها يهولك والفاكهة بمليمني،
أخرى وصنوف والربتقال والقشطة والباباز كاألناناس تُحَىص ال أنواع وثم مليمات،
الرتام أجر وحتى الواردة، املصنوعات عدا رخيصة كلها واملعيشة اسًما، لها أعرف ال
١٢» السجاير وصندوق كذلك، الحذاء ومسح واحد، مليم أي سنتافات، واألتوبيسخمسة
بل البس، أو الرتام يف «تذكرجي» وجود لعدم أعجب لم لذلك مليمات، بثمانية سيجارة»
البائسني كثرُة ا جدٍّ يؤملني ومما دخولك، عند األجر فيه تضع السائق يجاور صندوق
ناوْلُت وقد لها، يُرثَى حالة يف عراًة حفاًة تراهم الذين الشوارع وأبناء واملتسولني بينهم
تطري وكادت وشكًرا دعاءً فأغرقتني مليمني، أي سنتافات عرشَة إحسانًا سألتني سيدًة

فرًحا!
يف منه نقلت الذي الضخم املوز من وُجلُّه وسقها، تحمل كله اليوم باخرتنا ظلت
يدور جهاز عىل الباخرة إىل الزوارق من ينقلونه وكانوا عرجون، ألف ٢٤ اليوم هذا جوفها
جانب وإىل صفوفه، لتنظيم وقوف والرجال الباخرة بطن إىل بالعراجني ويلقي بنفسه

والبن. الكاكاو وبعض الشهرية بنما قبعات وصناديق القطن بعض حملنا املوز
املساحة كبري وجلُّها واحد، طريق منها يخلو يكاد ال التي الكنائس كثرُة هالتني وقد
وألنه جهة، من حولهم وجوده لكثرة الخشب؛ من البيوت كسائر أنها عىل البناء، شاهق
البيوت من املعرضة الجوانب تجد الحر يقيهم ولكي أخرى، جهة من الزالزل أثر يقاوم
أمريكا يف الوحيد القطر هي وإكوادور صقيل. «خيزران» غاب شبه من رشائح تغشاها
اآلفاق، ويسودون مكان كل يف تراهم فالقسس الجزويت؛ منه يطرد لم الذي الجنوبية
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يشء. كل عىل إكوادور يف الكنيسة تسيطر تكاد

وجلُّ ر، التأخُّ شديدة والبالد للكنيسة، هناك األمالك ربع ونحو السكان، عرشمجموع فهم
،١٨٨٠ سنة منذ اإلجباري التعليم حتََّم قد هناك القانون أن رغم أميُّون َقِذرون أهلها

ينفذ! يكاد ال لكنه نفسها، إنجلرتا يف يصدر أن قبل أعني
الجبال، ليَّات فوق ميًال ٢٩٠ مدى الحديد بسكة العاصمة بكيتو تتصل كيل وجوايا
كوتوباكيس منها: بالذكر نخص الشهرية، وبراكينها األنديز ذَُرى من كثري البالد ويف
جوايا أفق يف أديمها يصفو التي األيام بعض يبدو األخري وهذا ،(٢٠٥٠٠) وشمبورازو
السحب لكثرة متقطع؛ ضئيل بقبس إال منه نظفر فلم اليوم طيلة نرتقبه لبثنا ولقد كيل،
الهنود ُشو متوحِّ يقطنها غابات إكوادور من الرشقي والقسم جانبه. تغىش كانت التي
أربعة تبلغ التي Blow-pipe أنابيبهم يف املسمومة بسهامهم والعدو الحيوان يصيدون
الحيوان كان وإذا األكل، يف يفسدها ال لكنه دقائَق يف الفريسة سمه يقتل والسهم أمتار،
القصبة يف ينفخونه املجفف الطني من صغرية كوًرا قتله يف يستخدمون صغريًا املصيد
استيقظوا إذا أنهم الغريبة عاداتهم ومن ،Jivaros جيفاروس القبائل وأهم نفسها.
اليوم طعام من معداتهم يف تخلَّف ما ليتقيَّئوا حناجرهم يف ريشًة دفعوا الصباح يف
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إكوادور. هنود بني املوسيقى غرائب

صحتهم، مراعاة يف ومبالغون أصحاء أنهم عنهم ويُعَرف صحتهم، عىل محافظًة السالف؛
ومنها البطاطس، تشبه التي «الكسافا» مجهزات وعىل املصيدة اللحوم عىل ويعيشون
منعش رشاب وهو تتخمر، ويرتكونها الجذور النساء يمضغ بأن وذلك خمرهم؛ يعدون

بجسومهم. اللحوم إرضار عدم عىل يساعد مهضم
شعورهم ويرسلون اآلذان، يف وغاب األزرار من بعقود الجفاروس رجال ويتزيَّن
الخرص، حول تلفُّ قماش قطعة سوى يلبسون وال األصفر، الطري ريش فيها ويضفرون
ومن الرءوس، صيادي اسم عليهم ويُطَلق هناك، الهنود أرشس وهم عار األعىل ونصفهم
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يف ما ويخرجون الخلف من ويثقبونها أعدائهم رءوس يقطعون أنهم عاداتهم أعجب
محنط، شبه ويصبح حجمه ربع إىل الرأس فينكمش ساخنًا رمًال يملئونها ثم جوفها،
ثم كامًال، الشخص شبه فيبقى وبرشته، الوجه وأجزاء الطويل، الهادل الشعر وعليه
أن ويكلفن األعداء نساء بعض يحرض أن بد وال بالنرص! تفاخًرا البيوت يف هذه تعلق
بينهم شائعة العادة تلك تزال وال بأهلهن! التشنيع ذاك من مشهد عىل ويبكني يرقصن
خلسًة، وإكوادور بريو ثغور من كثرٍي يف الرءوس تلك وتباع لها، الحكومة تحريم رغم
بيعها. يحرِّم القانون ألن وعرشة؛ جنيهات خمسة بني ما بلغت حتى أثمانها غلت وقد

الفتيات. يجدلها الشهرية بنما قبعات

عىل تدل بأشكال الوجه عىل والنقش والتجريح الوشم كثرة الهنود هؤالء عادات ومن
موتاها تُلِبس القبائل من وكثري النساء بني منها أكثر الرجال يف وهي منهم، الفرد قبيلة
قنصهم عىل يستدلون َمَهَرة صيادون وهم اآلخرة، يف لتنفعهم مزركشة جديدة أردية
قدَمْي إىل به وألقى قنًصا اصطاد الزواج أحدهم أراد وإذا لديهم، املرهفة الشم بحاسة
كان باحتقاٍر عنه أعرَضْت وإن والقبول، الرضا دليل كان وطبخته أخذته فإن خطيبته؛
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ك فاملالَّ الرق؛ خضوع ويخضعون الكاكاو حقول يف أجريين يعملون وهم الرفض! عنوان
ليساعده البوليس طلب سيده عىل الخروج الواحد حاَوَل فإن منهم االستدانة عىل يغرونهم
الرقَّ يحرِّم القانون أن رغم الرق، من نوع شكَّ ال وهذا عنوًة، وإخضاعه إرجاعه عىل
القانون حتم وإن بينهم مهمل وهو التعليم، بعض يتذوقوا حتى كذلك وسيلبثون عالنيًة،
فاملوظفون كد، بدون املال جمع همها ا جدٍّ رديئة هناك والحكومة اإلجباري، التعليم
الحزب َ تغريَّ فإن حزبهم، ساد إذا إال الحكم يف يستمرون وال ضئيلة، مرتبات يمهرون
سنني أربع وهي حكمهم، مدة بالرشاوى املال جمع يحاولون لذلك جميًعا، والرئيسغريوا

آٍن. كل الجديدة الرضائب يتوقعون واألهلون الرئيس، يتغري حتى
الجارف، نهرها وتيار الكهربائية أضوائها وسط مساء، الثامنة امليناء من أقلعنا
إكوادور يف بتجارته شهري ثغر وهو ،«Manta «مانتا مياه يف كنا صباًحا العارشة ويف
مدرج عىل الصغرية الخشبية ببيوته ظهر وقد نفس، آالف خمسة فسكانه ِصَغره، رغم
نحمل مساءً الرابعة إىل لبثنا وهنا املخرضة، الجبال وسط الصفراء كالبقعة بدا رميل
بإنتاج العالم جهات خري الجهة وهذه بنما، وقبعات والقطن والكاكاو البن من صادرات
سلعهم يعرضون وأخذوا الباعة، جماهري الباخرة ظهر عىل هاجمتنا وقد القبعات، تلك
وشباك «شباشب» واألحذية األحزمة من «الخوص» ذاك أشغال وبعض القبعات وأخصها
أحسن بنما وقبعات توكيليا، خوصنخيل من وكلها امللونة، والسالل اليد وحقائب للشعر
اسم عليها أُطِلَق وقد وإنجلرتا، ألمريكا غالبها يُصدَّر العالم، يف البيضاء القبعات أنواع
الغربي، أمريكا ساحل عىل التجارية املدن أكرب بنما كانت الكشف عهد يف ألنه خطأ؛ بنما
والنوع أسبوعان، للواحدة الزمن ومتوسط باليد، كلها كبريًا مجهوًدا تتطلب وصناعتها
تباع أنها علمت ملا وعجبُت — الطنافس كأنه — شهور ستة عمل يستلزم النادر الجيد
ذاك خوص ويقطع جنيه، ٢٠٠ أي ريال ١٠٠٠ الواحدة ثمن يصل وقد بالجنيهات،
عرض يف رشائح تقطع الغروية املواد من نقاوته وبعد الساخن، املاء يف ويُوَضع النخيل
تحوي وقد الرشائح، ألوف تحتوي قد التي بالناصية الجدل ويبدأ املهارة، وهنا متعادل
عن الحارضون تواَرثَها قديمة الصناعة وتلك الثمن، وغلو الصنع دقة حسب فقط عرشات

وكولومبيا. بريو من جزء صنعها يف إكوادور ويشاطر األقدمني، الهنود
يف أرطال بستة مرص يف فرد كلَّ ن يموِّ أن يستطيع الذي الكاكاو الصادرات وأهم
أصلها شكالتة وكلمة كبري. حجم ويف الطرف مدبَّب الشمام كأكواز ثمره وشكل العام،
وال بالدهم إىل اإلسبان نقله ماء، أي Lata ريم أو زبد أي choco هنديتني كلمتني من
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إن يل قيل ولقد الدوام، عىل يرشبه فرد فكل إكوادور يف أما سائًال، هناك يُستخَدم يزال
من يتطلب ال الحار فاملناخ البتة، كلف بدون البالد تلك يف اإلنسان يعيش أن السهل من
املوز من وغداءه الشكالتة، من إفطاره يتناول أن اإلنسان ويستطيع اليسري، إال املالبس

األناناس. من وعشاءه والنرجيل،

الجديدة غرناطة أو كوملبيا إىل (7)

الذي وعلوها األنديز بعظمة تُشِعر ال وطيئة نجادها بدت وقد كوملبيا شواطئ بجانب رسنا
مصب هو خليًجا دخلنا ثم العذراء، الكثيفة بالغابات تُكَىس أرضها وكانت قبل، من ألفناه
تتخللها ا سدٍّ اآلفاق تسد والغابات ساعتني شاطئيه بني نسري لبثنا الفسيح، «جرايا» نهر
وكان فنتورا، بوينا ثغر ظهر وأخريًا وآخر، حني بني تفاجئنا كانت التي الصغرية املسايل
ثغور أكرب وهي سفنهم، بتحطيم إسبانية بعثة أول استقبلت أن يوم فنتورا» «ماال اسمها
وُكِسيت الخشب، من ُعُمد عىل أُِقيمت أكواخ مجموعة بها وإذا الباسفيك، عىل كوملبيا
لذلك عميق، الثغر ماء أن عىل نظام، غري يف ونُِثرت املجزع بالحديد املنحدرة سقوفها

فلربيزو. بعد ذلك أمكنها مرة أول وتلك تماًما، الرصيف جوار إىل باخرتنا رست
يكسوها مموجة أرض يف وتهبط تعلو مرصوفة، غري مرتبة طرقها فإذا البلدة نزلنا
البيض إذ السود؛ من األهلني وغالب خشب، من كلها والبيوت الكثيف، الطبيعي العشب
يف تماًما ووسطها أفريقية رشق ببالد البلدة هذه أذكرتني ولقد واضحة، غري أقلية بينهم
يتصبَّب العرق كان فقد املجهد؛ الالفح حرها الشبه وزاد ونبتها، وطرقها وبيوتها أهلها
السحب أن رغم الرديئة الطرق تلك وسط الوقوف إىل فنضطر نلهث وكنا جسومنا، من
البوليس منعني ولقد ينقطع، يكد لم غامًرا فكان املطر أما الشمس. وهج تحجب كانت
مدرستني زرُت ولقد بريو، مع حرب شبه يف البالد ألن وذلك معي؛ التصوير آلة أخذ من
كل يف األهلني يسودون الذين والقسس املبرشين يد يف وجلها الرئيسية، مدارسها من
أهلها تدهوًرا! وبريو إكوادور تفوق ا، جدٍّ متأخرة والبالد أطنابها ضاربة واألمية يشء،
ألنهم مقتًا؛ األوروبيني يمقتون وهم والسذاجة، البساطة سيماء وجوههم عىل تبدو حفاة،
وكانت والقمر، الشمس عبدوا الذين أناسهم ذبح يف اإلسبان فظائع يذكرون يزالون ال
واسمها املقدسة بحرياتهم إحدى حول هائلة نريان إيقاد بينها من غريبة حفالت لهم
امُلنتَخب ملكهم ويأتي بخور، من كثيفة بسحائب شواطئها فتحاط ،Juatavita جواتافيتا
وتكدس مزيَّنة، الغاب من عوَّامة يف املاء ويركب بالترب، يُكَىس ثم بالطني ويلطخ عاريًا
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واملزامري، التهليل وسط البحرية قلب إىل ويصل والزمرد، الذهب من أكوام أقدامه تحت
إلله قربانًا البحرية أرجاء يف والزمرد الذهب ويُنثَر الترب ويُغسل املاء يف يُقذَف وهنا
حديث ذلك كل بأن ويقولون الذهبي، الرجل أو الدرادو خرافة جاءت ذلك ومن الشمس!

خرافة.
وجعلها ا جدٍّ َرها أخَّ واالضطراب الثورات دوام لكن الدنيا، أقطار أغنى من والبالد
يحتقرون إذ واالقتصاديات؛ املادة وإهمال باآلداب الحكَّام عناية ذلك وزاد البالد، أفقر من
غالتهم قرَّب إذ بنما؛ قناة فتح أفادهم وقد اإلسبان، كسائر والتجارية اليدوية األعمال
معروفة والبالد أمالكهم، من القناة منطقة والقتطاع للفكرة ثاروا أنهم رغم األسواق من
األرض تمس أن دون ظهورها عىل أمياًال تسري أن لتستطيع إنك قيل حتى التماسيح بكثرة

أنهارها! بعضضفاف عىل
والكاكاو البن من منتجاتها تحمل الليل من متأخرة ساعة إىل باخرتنا لبثَْت ولقد
غالبًا، ك املالَّ صغار بيد ويُزَرع الربازييل، من أجود وهو البن غالتهم وأهم بنما، وقبعات
وتصدِّر للبن، إنتاًجا العالم بالد ثانية فهي ،٥٣١٠١٨٠٠٠ يبلغ هائل بها شجرياته وعدد
الشجرة حمل ومتوسط قدم، ٢٠٠٠–٧٠٠٠ علو عىل ويُزَرع املتحدة، للواليات منه ٪٨٨
يف ويُجنَى ،Excelso باسم ويُعَرف Medallin من هو العالم يف ثمنًا البن وأغىل رطل، ٢ ١

٢

املزارع عمل وتوزيع األسواق تموين تنظيم عىل ساعد وهذا السنة، طول الشهور جميع
استرياد وتحرم جودته تراقب والحكومة الفالح، دخل يف التوازن وسبب السنة مدى عىل
ووميض داِفق، املطر وَسيُْل أبحرنا كيس. ماليني ٣ ١

٢ العام يف وتصدِّر أجنبية، بذرة أية
اآلذان. يصم الرعد ودوي خاطف، الربق

بنما قناة إىل (8)

مشبًعا اليوم صباح وكان غراًرا، إال أنم لم لذلك ا؛ ممضٍّ قاسيًا الفائتة الليلة حر كان
الذي القاتم بسحابها عاتية عاصفة أنذرتنا اإلفطار تناول وبعد بالغيوم، ملبًدا بالرطوبة
الربق وميض تواىل ثم الغروب، كأنه فأضحى الجو ظالم وزاد إلينا، القارة من يفد أخذ
الصينيني من جمهرة معنا وكانت قلوبنا، يف الرعب ألقى الذي وهزيمه الرعد قعقعة وعلت
قبُل، من أعهده لم بوابل السماء جفون سحت ثم مضاجعهم، إىل خائفني جميًعا انسلوا
بعض الجو ينكشف ولم طويًال كذلك ولبثت األرض، عىل ُصبَّْت قد السماء بحار فكأن
الخرضة تكسوها املنثورة الجزائر بعض أمامنا بدت مساءً السادسة ويف عًرصا، إال اليشء
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السواحل تسامت وهي بينها من ومررنا قاربناها عندما كثيفة غابات عن أسفرت التي
وهناك، هنا املبثوثة بأضوائها يميننا إىل وبنما «بالبوا»، بدت ورائها ومن لبنما، الجنوبية

مخروطي. تل إال املرتفعات من بها ليس وطيئة أرض البلدة وغالب

بنما. قناة تشق الباخرة

كان الذي بالبوا لذكر إحياءً كذلك يت ُسمِّ التي بالبوا أرصفة عىل الباخرة رست
يف األمريكية القدرة تجلَِّت هنا الباسفيك، مياه وشاَهَد بنما برزخ قطع َمن أول
التجارة وإسعاف الرسعة تتطلبه ما بكل مزوَّد فاملرىس تنظيمها، وحسن املدن إقامة
والعربات باإلرشادات وُزوِّدت املجزع الحديد من أُِقيمت فسيحة شاهقة مخازن واألسواق،
يضل لكيال مكان كل يف الالزمة اإلرشادات وُكِتبت الحديد، سكة وتخرتقها األوتوماتيكية
داخلها ويف نطاقها، اخرتاق بالعمل املكلَّفني ال العمَّ لغري يُسَمح وال الخطأ، يف يقع أو أحد
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أدهشني فقد املدينة أما الالزمة. البيانات لوحة كل وعىل دقيق نظام يف البضائع تصفُّ
تغشاها خشب من أنيقة فالت كلها وبيوتها النظافة، بالغة املمهدة وطرقها نظامها حسُن
قبُل، من بأمراضها معروفة كانت املنطقة ألن للبعوض؛ منًعا الدقيق السلك شباك جميًعا
من وعدد ترام منها ويؤدي الغنى، وفرية أرستقراطية طبقة مسكن بأنها تُشِعرك وهي
دون لكنها والنظافة، النظام حسنة أيًضا وهذه الجمهورية، عاصمة بنما إىل األتوبيسات
الطرق. جوانب يف املارة لتظل األعمدة تجانبها الخشب من كلها وبيوتها ذلك، يف جارتها
تزال وال قديمة، أنقاضبلدة عرشعىل السابع القرن يف أُِقيمت إذ قديم؛ تاريخ ذات والبلدة
والبلدتان البحر، قرصان معقل كانت التي العتيقة األبنية من بقايا منها بُْعد عىل ترى
القناة، منطقة يف داخلة بالبوا وهي فاألوىل اإلدارة، يف منفصلتان هكذا اختالطهما رغم
لحكومة فتابعة بنما أما األمريكية، الحكومة وتحت وهندستها القناة إدارة مقر وهي

بنما. جمهورية
حتى يُوَصف، ال املجون يف إرساف حد؛ لها ليس دهشة يف فحدث ليًال الحياة عن أما
مكان! كل يف بيوتهن وأمام الطرقات يف يقفن داعرات البلدة نساء جميع أن إيلَّ ُخيَِّل
وحتى والنساء، السكر إال فيها للناس عمل وال البلدة تعمُّ واملراقص الخمر ومقاصف
الوجه زينة يف والتربج امللبس يف والتأنق املشية يف التبخرت يف غالني قد تراهن الزنوج نساء
التي األمريكية اإلباحة تجلت وهنا قرنفليٍّا، فتحيله األسود اللون يف تؤثِّر بألوان وطالئه
الفراغ سويعات يف يأتوا أن يستبيحون الذين الشعوب من فهم قبُل، من عنها أسمع كنُت
من خليط اإلقليم وسكان معيبًا. نحن نراه ا حدٍّ الحرية من للنساء ويعطون يروقهم، ما
كل من وأخالط واألمريكيني والصينيني والهنود اإلسبان ثم السود، من جلهم عدة شعوب

رست. أينما السحن وتغريُّ األلوان الختالط تدهش فأنت أولئك،
النفس حدثت طاملا التي األمنية تلك بنما، قناة بمشهد النظر ألمتع مبكًرا قمت
أنتجته ما خري وهي الدنيا، عجائب من تَُعدُّ تكاد ألنها يوًما؛ رأيتها لو وتمنيُت عنها
املاء من خليًجا بنا ودخلت صباًحا السادسة الباخرة أقلَعِت القرن. هذا يف العقول جبابرة
يضيق الخليج أخذ كثري، يشء والشجر العشب من يغشاه الشواطئ، مغضن الربى، كثري
الباسفيكي، املحيط مستوى يف كلها أميال ثمانية قطعنا أن بعد األهوسة بدت ثم تدريًجا
للسفن جانب متوازيتني، منفصلتني شعبتني ذو وهو الهويس، مدخل الباخرة قاربَِت ثم
من وهي قليًال، إال الباخرة عرض عىل تزد لم الهويس وسعة للعائدة، واآلَخر الذاهبة
الثقيلة األبواب أُغِلقت فيه أوغلنا أن وبعد — طن ألف ١٧ حمولتها — الكبرية البواخر
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الغابات. وسط منثورة كولون بيوت

وذلك علوٍّا، فنزيد تحتنا من يزيد املاء وأخذ طن، ٧٠٠ بعضها وزن يناهز التي املزدوجة
من أزواج ثالثة إىل الثقيلة السلك بحبال الباخرة وثقت ثم أُتوماتيكيٍّا، بالكهرباء كله
عىل هاتيك ومثل خلفها، وثالثة السفينة وسط وأخرى أمامنا واحدة كهربائية، عربات
تلك أخذت ثم تماًما، القناة وسط الباخرُة اتََّزنَِت بها الحبال تلك شدت وملا اآلَخر، الجانب
بنا علت ثم مسنَّنة قضبان عىل تسري وهي بالكهرباء، تتحرك Mules ويسمونها العربات
وملا القناة، جانبي إىل بدأ وعر منحدر يف ذلك تسلقت وقد املحيط، مستوى عن درجة
العربات جرتنا ثم أخرى، درجة املاء مع فعلونا الَكرَّة أعادت الثاني الهويس إىل انتقلنا
علونا آَخرين هويسني إىل عربناه ميل امتدادها صغرية بحرية يف وتركتنا األهوسة خارج

جاتون. بحرية مستوى إىل السابق بالنظام مياههما يف
من سوداء صخرية جوانبها السري، ملتوية شقني، بذات ليست ضيقة قناة دخلنا هنا
العذراء بالغابات جميًعا تكىس والوهاد الربى ورائها من وتمتد مخيف، بركاني بازلت
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الحيوانية بالحياة تغصُّ لكنها نادرة، أكواخ بعض إال املساكن من بها ترى تكاد ال التي
الجزء وذاك األنحاء، كل يف تتألأل كانت الربية والزهور البديعة، امللونة الطيور وبخاصة
شيئًا انفسح ثم ،Cut ويسمونه أميال ثمانية امتداد إىل وسطه القناة قدت قد الصخري
بحرية وتلك قليًال، إال ميًال ٢٤ فيها نسري ولبثنا االتساع، عظيمة بحرية فأضحى فشيئًا
يستمد الذي Chagres شاجرس نهر إىل املهندسون عمد أن ملا نشأت الصناعية جاتون
ا سدٍّ وجهه يف فأقاموا األطلنطي، املحيط إىل ويجري الباسفيك قرب املرتفعات من ماءه
مليار ٥٠٠ يحجز هذا جاتون خزان فكان الكبرية، املساحة تلك وغمر فعًال ماءه حبس

عندنا. أسوان خزان طاقة ويفوق الدنيا، يف خزان أكرب بذلك فهو جالون،
يستطيع ال ما فذاك العدة، ومساربها البحرية تلك جوانب عىل الطبيعة جمال عن أما
جوانبها جميع من فيها تصب صغرية نهريات بعدة مررنا وقد عنه، اإلفصاح الكليل قلمي
توليد محطة وكانت جميلة، مساقط لبعضها وكان نفسه، شاجرس نهر بينها ومن
من تستمد الهائلة القوة وتلك السد، عند جاتون بحرية عىل يسارنا إىل تقوم الكهرباء
نهاية وعند أنيقة، صفوف يف املصابيح من بشباك مزوََّدة واملنطقة البحرية، مياه انحدار
البحرين مستوى فوق البحرية ومستوى النهر، فحبسماء أُِقيم الذي بالسد أبرصنا البحرية
تلك إحداث ولوال الذكر، السالفة باألهوسة علوناها التي املسافة هي وتلك قدًما، ٨٥ بنحو
علونا بقدر — تقريبًا ميًال ٣٢ — الطويل الجزء هذا حفر إىل املهندسون الضطر البحرية
ننزل ونحن اخرتقناها وقد اآلَخر، دون الواحد الثالثة جاتون أهوسة ظهرت ثم البحر. عن
السالف النظام عىل العربات تجرنا وكانت منه، أدنى مستوى إىل املرتفع املستوى من
كرستوبال مدينتَْي إىل بنا ْت أدَّ متسعة قناة إىل خرجنا حتى درجة بعد درجة بنا وتنزل
اخرتقنا أنَّا أعني مساء، الثانية الساعة منتصف كرستوبال أرصفة عىل رسونا وكولون،
أكثر برسعة السري يمكن ال إذ ونصف؛ ساعات سبع —يف ميًال خمسني زهاء — كلها القناة
األطلنطي، املحيط إىل الباسفيكي املحيط من انتقلنا البطيئة الرسعة بتلك لكنَّا هاتيك، من
٤٤٩٤ ،١٩٣٣ سنة بها مرَّ إذ السويس؛ قناة أهمية القناة تلك تجارة تساوي كادت ولقد

طن. مليون ٣٠ كانت ١٩٣٠ سنة ويف طن، مليون ١٨ فوق حمولتها سفينة
ممدودة أرض الباسفيكي؛ الجانب عىل بشقيقتها شبيهة بها فإذا البلدة نزلنا
القناة منطقة يف تدخل األمريكية اإلدارة تحت وهي متقن، أمريكي ونظام نظيفة وشوارع
واألبنية بينهما، فواصل املرء يدرك فال بنما، لحكومة الخاضعة كولون بأختها وتتصل
وسطه أُِقيم رئييس شارع البلدة ويشق الكبرية، األعمدة تميِّزها طبقتني من بالخشب كلها
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ُكِتب وقد كولومب تمثال يقوم وهنا البحر، عند يبدأ فسيح بديع متنزه امتداده طول وعىل
مبتكر دلسبس لفردناند نصفي تمثال وبعده الجديد»، العالم كاشف الذكر «الخالد عليه
أخرى. تماثيل ثم الجنوبية أمريكا يف الحرية نصري بوليفار تمثال وبعده القناة، فكرة

بنما، يفوق يكاد فذاك الليل أثناء املجون وعن صنوفهم واختالف األهلني عن أما
تمكث لو يتمنَّون وكلهم املحيطني، بني املسافرين من العابرين رحال محط البالد وتلك
أمريكا كاشف ذكر لتخليد اختري املدينتني هاتني واسم طويًال، هناك تقلهم التي الباخرة
لكنها وباءً األرض بالد أكثر بنما كانت ولقد كولون»، «كرستوبال باإلسبانية فاسمه
عىل شعواء حربًا أعلنت لها أمريكا امتالك فبمجرد صحي، مزار إىل اليوم استحاَلِت
بنحو أنقاضها الفرنسية الرشكة باعت وقد واملالريا، األصفر الوباء واستؤصل البعوض
بعد القناة منطقة عىل باإلرشاف الترصيح املتحدة الواليات طلبَِت وملا ريال، مليون ٤٠
االستقالل طالبة بنما فثارت رجالها، بعض وعاَرَض كوملبيا حكومة تلكَّأَْت إتمامها،
وبدأت القناة منطقة ملكية وأخذت ،١٩٠٣ سنة بها واعرتفت املتحدة الواليات فأيََّدتْها
كما البحر مستوى إىل القناة تشق هل فكرة: جاءت ثم والبعوض، األوبئة ضد حربها
ثالثة من بعثة الحكومة فأرسلت املرتفعة؟ األهوسة بطريقة تنفذ أو دلسبس رأي كان
الذي هو األقلية تقرير لكن السويس، قناة مثل حفرها منهم ثمانية فقرََّر مهندًسا، عرش
يف أميال تسعة وحفر الضخمة، األهوسة أشياء: ثالثة ذلك واستلَزَم املتحدة الواليات راق

قدًما. ٨٥ علوِّ عىل بحرية وخلق الصخر، صميم
واحد، يوم يف قدًما، ٢٥ مرة ارتَفَع الذي شاجرس نهر فيضان يخَشون الجميع وكان
الهائلة جاتون بحرية عمل رضورة ُرِؤَي لذلك عليها؛ خطًرا أضحى القناة يقطع أنه وبما
مليون ١٤٠ بنحو — وفرنسية أمريكية — كلها النفقات َرِت وُقدِّ الكثري، ماءه فيها ليصبَّ
يمأل منها استُخِرَج الذي الردم إن وقيل تقريبًا، مليونًا ٨٠ منها أمريكا نصيب جنيه،
حول األرض يطوق قطار يف صفها يمكن مكعبة، ياردة عرشون الواحدة سعة عربات
القناة، فتح يف معاريضفكرته عىل انترصروزفلت ولقد ونصف! مرات ثالث االستواء خط
الوجهتني من وصلتهما أنها إال باملاء بعضهما عن أمريكتني فصلت قد كانت وإن وهي
املناطق أمراض لدراسة معهد بنما مدينة يف اليوم ويقوم هذا واالجتماعية، االقتصادية

املالريا. تختفي وكادت األصفر، الوباء بفضله اختفى الحارة
وترنُّحها الباخرة تمايُُل أيقظنا الصباح ويف مساءً، العارشة الساعة كولون نربح قمنا
الواحد يستطيع يكاد ال عاصفة رشقية شمالية ورياح عاتية وأمواج هوج مياه وسط
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التيارات تلك وسط تتعثر وحركاتها يشتد الباخرة اضطراب أخذ وقد أمامها، الوقوف
كنُت أن بعد رأيس ودوار معدتي بارتباك شعرت مرة ألول وهنا دونها، من املتناقضة
كنَّا إذ بمستغرب ذاك يكن ولم البحر، مرض ضد املناعة من شيئًا أوتيت بأني وثقت قد
وزوابعه العاصفة ورياحه الغدارة بتياراته الِقَدم منذ ُعِرف الذي الكاريبي البحر نخرتق
هذا يف وبخاصة منها، جوه يخلو يكاد ال التي hurricanes الهركني معقل فهو املدمرة؛
حولنا، من األهواء ودارت السماء فاكفهرت ظهًرا هاتيك من عاصفة باغتتنا وقد املوسم،
السماء يف ماؤها عال البحر من بقاًعا نرى وكنَّا رشاشه، يغرقنا كاد حتى البحر ماء وعال
رغم — وبباخرتنا بنا ذاك إذ البحر لعب وقد مخيفة، مدخنة شبه يف بالسحب فاتصل
كوى من البحر منظر نشهد كنَّا بل الوقوف، نستطع لم حتى — حمولتها وعظيم كربها
البحر اضطراب أما تقشعت، ثم شدتها يف ساعتني زهاء العاصفة وظلت املغلقة، حجراتنا

كله. اليوم مضجعي إىل آويت منغصاته أتقي ولكي التايل، اليوم إىل فظلَّ
الهند جزر بعض بدت حني الظهر إىل كعادته مضطربًا التايل اليوم يف البحر ظل
إىل انتقلنا اجتيازها وبمجرد اليسار، إىل والبعض اليمني إىل بعضها الصغرية، الغربية
إذا الشديد الكاريبي البحر عنف لدينا أيَّد مما اتزانها إىل السفينة وعادت هادئ بحر
اخرتقتها التي البحار أهدأ الباسفيك أن إيلَّ ويَُخيَّل والهادي، األطلنطي باملحيطني قارناه
قاىس بعدما «الهادي» االسم بهذا توََّجه الذي ماجالن ذكرت وهنا عليه. دليل خري فاسمه
ونسيمه ساكن ماؤه بحٍر إىل انتقل قد ألنه ماجالن؛ ومضيق الجنوبي األطلنطي مرارة
ظهرتا يميننا، إىل وهايتي يسارنا، إىل كوبا الجزيرتني: بني كنا مساءً الخامسة ويف عليل.

الجميلة. الخرضة تكسوها الشاهقة الصخرية كالحوائط
جو زاد شماًال تقدمنا كلما أننا الحظُت أني عىل الزرقة، عميق هادئًا البحر ظلَّ
الذي الدافئ الخليج تيار أثر من وذلك االستواء، خط عن نبعد كنَّا أنَّا مع دفئًا، البحر
املياه تلك يف تطفو وكانت عليه، يمر الذي الهواء فيدفئ الشمال إىل االستوائية املياه يدفع
الصغري العنب عراجني كأنها متجاورة صغرية درنات ذي مصفر عشب من منثورة قطع
ويدهش الخليج، تيار ممر يف خصوًصا الدفيئة املياه خصائص من وتلك الديب»، «عنب
وإكوادور بريو مجاورة يف الغربي الشاطئ عىل البحر وهواء املاء برودة بني للفرق املرء
مدار عن بعده رغم هنا وهوائه املاء ودفء االستواء، خط من قربهما رغم الباسفيك يف
يندفع الذي بريو تيار أو Hamboldt هامبولت تيار فضل يؤيِّد وذلك شماًال، الرسطان
الحر ظلَّ وقد فيلطفها. االستوائية الشواطئ تلك إىل الجنوبي املتجمد املحيط من بمياهه
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كأننا وشعرنا بالغيوم، ملبدة السماء كانت االثنني صباح ويف التايل، اليوم طيلة شديًدا
الشتاء أيام فحاَكى الربد اشتدَّ إذ تامة؛ مناَقَضًة األوىل تناِقض أخرى منطقة إىل انتقلنا

. قطُّ الهواء يف بدفء نشعر لم إذ الخليج؛ تيار نطاق عن خرجنا فكأنا تماًما

العجائب بالد املتحدة الواليات إىل (9)

مساءً العارشة وحوايل نيويورك، أضواء أمس ليل من متأخرة ساعة إىل نرتقب أخذنا
من صفني بني دخلنا ثم نيوجريس، أضواء هي لنا فقيل األفق، عند نور من خط بََدا
وبها الشهرية، املالهي جزيرة كوني إلينا أقربها جزائر من مجموعة اليمني إىل الضوء،
محاطَّ املاء وسط فنلقى نسري ولبثنا «البيلوت»، وافانا وهنا الصيت، ذائع أمريكا بارك لونا
«الشمندورات» أضواء وأخذت واملرشدين، الخفارة زوارق لرسو املتوهجة بأضوائها ثابتة
الضباب، بسبب عليها غمَّ إْن السفن لتنبه أجراًسا وتدق نفسها حول تدور األلوان مختلفة
آويُت الصباح. إىل ننتظر املاء وسط ووقفنا املتوهجة، نيويورك أضواء اليسار إىل بدت ثم
فتخيلُت الصباح، يف الطبي الكشف خيفة وأوجست الوساوس، عاودتني وقد غرفتي إىل
نيويورك؛ رؤية هي غالية فرصة مني تفلت وعندئٍذ «الرتاكوما» بسبب سريفضونني أنهم
الطبيب، موافاة إىل يتعجلنا الغالم وفد الصباح باكورة ويف . قطُّ ليلتي أنام أكد لم لذلك
حتى يلق ولم وقوف، ونحن بظرفه الطبيب استعرضنا إذ سهل؛ باألمر وإذا فزًعا فقمت
عنه، ظرًفا يقلوا ولم املهاجرة رجال أعقبه ثم فرًحا، أطري فكدُت عيوننا عىل نظرة مجرد
يغىش كان إذ قاتم؛ لون يف الساحب ناطحات فتجلَّْت امليناء إىل الباخرة بنا تقدَّمت ثم

املتصاعد. ضبابها وسط املدينة ضوضاء نسمع وبدأنا الضباب، الجو
بفضل وذلك مدهشة؛ ورسعة أعهدها لم سهولة يف التفتيش وكان الجمرك حللنا
Endicott نُُزل حللُت املثالية. البالد تلك يف األعمال توزيع يف النظام وحسن الشديدة الدقة
إزاء متواضًعا قزًما يبدو ذلك رغم لكنه أدوار، ثمانية يف قرصفاخر وهو ،«٨١» شارع يف
عادة وهي فيها، وما البلدة عن واملطبوعات بالخرائط ُزوِّْدُت هنا ناطحات، من بجانبه ما
رهن يقفون كثريون وهم النُُّزل أدلة وناقشُت الشاسعة، الغنية البالد تلك يف األنزال كل
تعرفه؛ يسهل املدينة تخطيط أن يل ظهر وقد ونهاًرا، ليًال وقت كل يف الضيف إشارة
إىل الرشق من وتمتد الثلثمائة، من يقرب ما إىل بالرتتيب منمرة متوازية طرق يف فهو
جهاتها بعض أجوب نزلت .Avenues يسمونها منها أفسح طرق عليها وتتعامد الغرب،
يف ا سدٍّ الطرق تسد تكاد السيارات وفخامتها؛ ضوضائها وشديد ضخامتها فأذهلتني
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مدهشة، عجلة يف سائرون وهم الطرق إطارات فوق يتالصقون واملارة األوقات، جميع
قائم وهو املدينة، أغلب ويشق ،Elevators املرتفع القطار أخصها متعددة النقل ووسائل
الوسط يف وثالث اليسار إىل وآَخر اليمني إىل قطار ويسري غليظ، حديد من شباك عىل
ويوازي هائًال، درًجا لها املرء يصعد التي املختلفة محاطه وله «إكسربيس»، الرسيع وهو
Subwayاألرض تحت شباك يف يسري آَخر نوع ثم املباني، من الثالث الطابق عادة سريه
الطريق ترام ثم غريه، عن األعمال رجال يفضله لذلك الوصف، تفوق مخيفة ورسعته
دقة ْث: فحدِّ هاتيك سري نظام عن أما واألنواع، األشكال مختلف األوتوبيس ثم العادي،

عليها. القوم يُغبَط الجمهور براحة وعناية الوصف، تفوق
بالقرش أْلِق لكن شديد، والتزاحم ثمني الوقت ألن للدخول تذكرًة تبتاع ال وأنت
ومتى القطار، مكان إىل بك يَُدْر الحاجز وادفع أمامك املمدودة األبواب صناديق يف nickel
الجو أو األرض ينهب وقام فأُغِلقت الجرس ُدقَّ ثم أتوماتيكيٍّا، أبوابه ُفِتحت القطار وقف
من أقواس تعلوها ا، سدٍّ الطرق تسد «التاكيس» سيارات فإن الوسائل تلك ورغم نهبًا،

عملك. إىل مرسع وأنت تسمعه للراديو بجهاز ُزوَِّدْت وقد نور،
بأني قلُت إن مغاليًا أكون وال للمدينة؛ آَخر إىل جانب من elevator ال بركوب بدأت
اإلنسان لقدرة يا أقول: أفقُت كلما وكنُت أرى، ما عظمة من ذاهًال الطريق جلَّ لبثُت
ثراء يمثِّل عظيم حويل يشء كل املستوى؟ هذا إىل به والنهوض الرقي بلغ هل الجبَّار!
بنظري وأطوح منها الواحدة جانب إىل أقف كنُت علوٍّا، السماء تطاِول عمائر واملال؛ العقل
ثم نواطح، للسحاب ا حقٍّ فهي رأيس، يف دواًرا وأحس النظر، مدى فينقطع السماء إىل
جمع برفقة معه الغداء طعام تناولت إذ الباخرة؛ زميل Prof North األستاذ دعوة لبَّيُْت
Discoverers Club الكاشفني نادي زيارة إىل معهم قصدت ثم وسيداتهم، األساتذة من
بالد مختلف من الهدايا من قيمة مجموعة وبه الكاشفني، كبار من آالًفا يضم الهائل،
آَب وكلما ومالبس، وأدوات وأسلحة جلود من املتوحشة، الشعوب من وبخاصة األرض
ما وكثريًا وتسجيلها، محارضاته وإلقاء مذكراته، طبع عىل النادي عاَونَه رحلته من أحدهم
أن بعُد الوقت يَِحن أََلْم نفيس: يف فقلت املالية، واملعاونات بالتوصيات تزويدهم يف يسعى
الخارج؟ يف علًما مرص اسم ويصبح الكشف، بذلك فتشجع ذلك، مثل الغالية بالدنا تأتي
الجنوب، إىل الشمال من مستطيل شبه أمامك بدت نيويورك خريطة إىل نظرت ولو
وإىل ،EastR الرشقي النهر ذلك يمني وإىل مثلث، أو هرم بشكل الجنوبي طرفه وينتهي
ويقسم ومتعامدة، متوازية شوارع تفصلها كتل يف املباني ونظام هدسن. نهر يساره
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رشقية شطرين: إىل وسطها يف Fifth Avenue الغرب إىل الرشق من املمتدة الشوارع تلك
يلتقي حيث املدينة جنوب أقىص يف إال املسلسلة، بنمرها الشوارع تلك وتُعَرف وغربية،
لنيويورك، املايل املركز وهنا نظام، غري يف مكتظة تصبح والطرق املباني فإن النهران،
عىل أقبلَت إذا شامخة شاخصة ونراها الكثري، السحاب وناطحات الضخمة األبنية من ثم
أبنيتها املايضيف مخلفات عن بحثُت ولقد القديمة، نيويورك بدأت وهنا البحر، من املدينة
تراها للسفن ومرايس مخيفة عمائر إىل كلها استحالت قد إذ يشء؛ عىل أعثر فلم وطرقها
الجهة وتلك نظام، وحسن ضخامة يف هدسون وبخاصة النهرين حافة عىل مرصوصة
up townو down town تسمع الطريق طوال وأنت down town عليها يُطِلقون كلها

.Westو East وكذلك
وخري وتعدُّدها، ورسعتها النقل وسائل سهولة بفضل يوم من أقلَّ يف ذلك كل جبُت
لكن والغنى، والضخامة العظمة تمثِّل ظني يف وتلك السحاب، ناطحات نيويورك: يميز ما
الهندسة ومختلفة العلو متساوية غري كتًال تراها إذ والفن؛ الجمال من كثري يشء يعوزها
يصعد وما مصانعه، وكثرُة البلد تزاحُم إياه أكسبها الذي األغرب بلونها السماء إىل تشمخ
قاتمة فبدت ظلماتها من حجابًا الطرق عىل النواطح تلك أَْرَخْت وقد ودخان، هباء من
ولقد العظيم. اتساعها رغم مختنقة بينها الطرق وتبدو الشمس، ضوء تحرم وكادت
يف الضوء يعوزها فكان الهائلة الطرق تلك لبعض ُفتوغرافية صور أخذ مراًرا حاولت
أمامي؛ املنظر تسد كانت املارة وحركة السيارات تالصق فإن ذلك إىل النهار، منتصف
The وأروعها: النواطح، تلك بعض صعدت عٍل. من تُؤَخذ الصور غالب ترى فأنت لذلك
وعلوُّه واثنان، مائة القمة إىل أدواره وأحدثها، أعالها واألول وركفلر، Empire State
من هائلة مساحة يشغل األسفل وجزؤه مرت، أربعمائة من يقرب ما أي قدًما ١٢٤٦
العادة هي وتلك جدرانه، وتقاربت مساحته ضاقت الطوابق عرشات عال وكلما األرض،
أدواره مسطح مساحة قدرت وقد هرميٍّا، بعضها شكل ليبدو حتى النواطح تلك غالب يف
أو مرمر شبه من براقة طبقة تكسوها البناء ذاك وجدران فدانًا، وستني بثالثة كلها
يمتد األملنيوم كأنه برَّاق أبيض معدن من صفائح قطعها بني ما تربط اللون، قاتم رخام
كثرة فأذهلتني األسفل الطابق دخلت جذَّابًا. بريًقا فيُكِسبه البناء ذروة إىل األحجار مع
يحده الرخام يكسوها وأرضه الرباقة، امللونة الصقيلة باألحجار يبطن زخرفه، يف اإلرساف
وسلٍع، متاجَر من فيه ما أستعرض باملكان أطوف أخذت وهنا الجميل، األصفر النحاس
وتلك لذلك، أجًرا رياًال فدفعت أعاله، إىل لتقلَّني الروافع إىل قصدُت السري أعياني وملا
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الروافع تلك ومن مساء، صباح ينقطع ال الصاعدين سيل إذ طائلة؛ أرباًحا تدرُّ رضيبة
يقف ال رسيع وبعضها إليها، يصل التي األدوار منها واحد كل عىل بالنور يكتب العرشات
نهايتها ويف هاتيك، من أقرص فرتات يف يقف بطيء والبعض مثًال، أدوار عرشة كل إال
من وفيها القمة أبهاء إىل خرجنا وهناك مخيفة، رسعة يف الذروة إىل حملتنا رسيعة روافع

طويًال. فيها املقام اإلنسان يشتهي ما واملقاعد املقاهي
تام. جالء يف وأنهارها ونواحيها طرقها ترى اليد خريطة كأنها نيويورك بدت هنا
ويرسة يمنة النظر أطوح طويًال جلست وصفه، أستطيع ال ما فذاك املناظر جمال عن أما
يل قيل فقد الشوامخ؛ تلك إقامة من أولئك مكَّنَْت التي املالية القدرة تلك يف حائر والعقل
الصلب ويمأل الجنيهات، من ماليني ثمانية أي ريال، مليون أربعني كلَّف البناء ذاك إن
بني األرض يف البناء أساس ويتعمق ميًال، عرش أحد طوله قطاًرا بنائه يف استُخِدَم الذي
الطائلة املبالغ تلك إيقاف وراء من أولئك يربح هل النفس: أسائل وكنُت مرت، ومائة ثمانني
ويندر للتجارة، األعمال رجال عادة يشغلها إذ باهظة؛ املنازل تلك يف األجور لكن كثريًا؟!
أعني العام؛ يف رياالت بخمسة الواحدة املربعة القدم إيجار ويقدرون للسكنى، تكون أن
أي العام؛ يف جنيه مائة مستأجروها فيها يدفع قدم مائة مساحتها تبلغ التي الغرفة أن
بلدة فكأنه نفس، ألف ٢٥ البيت سكان مجموع ويناهز الشهر، يف جنيهات ثمانية زهاء

كاملة.
ألنها Radio؛ City أو ركفلر مدينة بل بناء يسمونه وال ركفلر، بناء إىل قصدت
يف يعلو األوسط والبناء املكتظ، الحي ذاك من كبريًا قسًما تشغل متجاورة نواطح عدة
طفنا وهناك الستني، الطابق إىل «اللفت» رفعني ثم رياًال دفعُت طابًقا، سبعني السماء
إىل سلم منه يؤدي بديع مقهى إىل أخرى أدوار تسعة آَخر راِفٌع أَقلَّنَا ثم البناء، برشفات
وعاَلم وسطها، جلسنا مدرجات يف املقاعد به ْت ُصفَّ وقد األخري، وهو السبعني الطابق
الالسلكية اإلذاعة محطة ركفلر بناء من جانب ويف دوننا. من النمل كمملكة يَُرى نيويورك
أزراًرا إال اللهم شيئًا، األجهزة من بها ترى فال الواحدَة تدخل لها، حَرص ال حجرات يف
كل اإلذاعة جوقات وترى ألخرى، غرفٍة من ًال متنقِّ كله العالم فتسمع تديرها كهربائية

متفرقني. أو مجتمعني أولئك كل يُسِمعك ما الغرف ومن خاصة، غرفة يف طائفة
أقبل إْن وما جميًال، رونًقا تُكِسبها قوية أضواء الناطحات تلك عىل تُسلَّط الليل ويف
عىل البلدة من املتوسطة املنطقة تلك يف وبخاصة ضوءًا، املدينة تلتهب كادت حتى الليل
الطريق وهو ،Broad way برودواي وبني بينها املؤدية والطرق روكفلر أبنية من مقربة
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أقىصاملدينة من ويمتد وغربية، األخرىرشقية الشوارع فيقطع ا معوجٍّ يسري الذي الوحيد
Radio ملهى روكفلر لبناء األسفل الطابق ويف املالهي، دور غالب تقوم وهنا أقصاها. إىل
البُُسط بأفخر تُكَىس وممار أبهاء خالل دخلته والعالم، بل نيويورك مالهي أفخر City
البرص تخطف بثريات السقوُف وُزيِّنَِت الرباق، بالنحاس أحيط باملرمر جدرانُها وتُبطَّن
يكاد ال دوائَر يف ُمدَّْت املقاعد وأروع، أبدع داخلها من والدار تنسيقها، وجمال بضوئها
الوثرية، واألرضبالبُُسط الثقيلة، الحمراء «القطيفة» كستها وقد لكثرتها، النظر يحرصها
يحرضها ونهاًرا، ليًال انقطاٍع بدون هناك تعرض واأللعاب الهائل، املرسح قام وأمامنا
حسب املكان يربح جديٍد، من وبدأ «الُربُْجَرام» انتهى إذا حتى ويظل شاء متى الواحد

النهار. يف منها أعىل املساء يف القيمة أنَّ عىل ريال األجر ومتوسط رغبته،
وتُرَفع أستار وتُرَخى أبواب تنفتح ثم متكلمة، سينمائية رواية عىل يشتمل والربجرام
إىل الوترية اآلالت مختلف عىل يعزفون املائة أفرادها يفوق موسيقية فرقة فرتى أخرى،
االنتهاء وبعد طوائف، وتارة واحدًة مرًة تارًة يعزفون «الفلوت»، جانب إىل النحاس جانب
من رقص وهو Cocktail ذلك تال ثم واحدة، دفعة فيختفون بهم كله املرسح يهوي
ثم نادرة، مهارة عىل يدل ما الحركات من يأتني حريٍر من أجنحة تحوطهن عرايا شبه
من أحاطها بما العشاء لتناول إسبانية وليمة تمثيل عىل واشتمل ،Dinner العشاء دور
نادي الطعام بعد قصدوا وقد فاخرة، ثياب يف يظهرون املدعوُّون وكان ومراسيَم، رقص
جديد، من كلها القصة بدأت ونصف ساعتني وبعد األندية، حياة ليمثلوا Nite club املساء
وافدون والناس كريس، ٦٢٠٠ وسع إذ املكان؛ اتساع رغم مدهًشا القوم تزاحم أرى كنُت

انقطاع. بدون دقيقة كل يف منرصفون وآَخرون
بالجماهري، غاصة األخرى املالهي دور فكانت ليًال النواحي تلك يف أتجول خرجُت
تكسو فتكاد تحوطها التي األضواء أما العقل، قه يصدِّ يكاد ال وزخرف فخامة يف وكلها
يُباَرى. ال حدٍّ إىل اإلعالن وسائل باإلرسافيف معروفون واألمريكيون كلها، الشوارع جدران
ومخطوطات تتحرك، وحيوانات وتلعب، تجري وأناًسا تتدفق، مياًها فأرى أنظر كنُت
الليل ذلك ويظل ألخرى، لحظة من متغرية ألوان يف ج املتوهِّ النور من ذلك كلُّ تتتابع،
الليل تظل كذلك املتاجر وبعض مفتحة، واملطاعم املقاهي ودور تنقطع، ال والحركة كله
البقعة تلك ى وتُسمَّ ،«٤٢ بشارع «برودواي تقاطع عند وبخاصة أبوابها، تغلق وال كله
مشتعلة حفرًة شابََهْت الناطحات إحدى ذروة من نظرتها إذا العظيم»، األبيض «الطريق
أني عىل ليًال، املنرية بثقوبها املغائر أهل مساكن كأنه الناطحات ومنظر متلونة، النريان
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إىل ذلك أعزو وإني األخرى، البلدان يف الحظته ما النساء وابتذال املجون من ألحظ لم
معها رضورة تجد لم مما هناك، السيدة بها تتمتع التي املطلقة والحرية الشديدة اإلباحة

املبتذل. املسلك ذاك سلوك إىل
وسكانه والسبعني، السبع بطبقاته «كريسلر» ْدتُها تفقَّ التي الجميلة الناطحات ومن
ستني يف القوطي النسق عىل أُِقيم أجملها، وهو «وولورث» وبناء ألًفا، عرش خمسة البالغني
وبعض ألًفا، خمسون أهلها مدينة لتموين يكفي به الكهرباء ومولِّد ألًفا، ١٢ وأهله دوًرا،
واحدًة، مرًة البناء من دورين عىل فيقف بدورين إنه أي مزدوج، الناطحات تلك روافع
فإن مرسعني، يسريون الناس حلْلَت؛ أينما تلحظها التي العجلة أمر البالد تلك يف ويهولك
السري يف ترسعان وقدماه يكلِّمك فهو وقوف، غري يف ولكن أجابك شيئًا أحدهم سألَت
يف حتى ثمني لديهم فالوقت متسكًعا؛ منهم ترى تكاد وال خطاك، تتابعه أن فتضطر
جوار إىل واقف وأنت تريد ما ترشب بل باملقاعد تزودك ال جلها واملقاهي اللهو، سويعات
النقود بقطع تُلِقي أوتوماتيكي، منها وكثري النوع، هذا من فجلُّها املطاعم وكذلك «البنك»،
املأكوالت لبيع الطرق ورءوس املحاط يف صناديق ترى وأنت تريد، ما فتأكل الصندوق يف
أو صاحب دون األوتوماتيكي، النظام ذاك عىل األطفال ولعب الربيد وأوراق والحلوى
أينما الطرق جميع يف وتجدها لها حرص ال عديدة املطاعم وتلك جوارها، إىل يقف رقيب

قروش. و١٠ ٨ أي سنتًا، و٥٠ ٤٠ بني فالوجبة ورخيص، جيد فيها والطعام رسَت،
اثنتني: منها عربُت هائلٍة، قناطَر من مجموعة املجاورة بالجزائر نيويورك ويصل
إىل وتؤديان أضخمها، و«بروكلن» ريال، مليون ٣١ كلفت إذ كلًفا؛ أغالها «مانهاتان»
وعرشين بأربعة ١٦٢٦ سنة الهنود باعها «مانهاتان» الجزيرة وتلك بروكلن، جزيرة
وتلك ريال، ستمائة إىل بمائتني أرضها يف تباع والقدم مليارين، اليوم ثمنها فأصبح رياًال،
شباٍك عىل معلقة هذا مع وهي علوِّها، وشاهق واتساعها بضخامتها أدهشتني القنطرة
ثم للرتام آَخر يليه للسيارات طريق وبها الذراع، قطرها يفوق قد وأسطوانات حديٍد من
األقدام، عىل للمارة املتوسط والطريق اليسار، إىل هذه ومثل اليمني إىل هذا لإللفيرت، ثالث
القسم وبخاصة — وناطحاتها نيويورك ومنظر السالفة، الطرق من مستوى أعىل وهو

رائع. القنطرة تلك فوق من — املايل
األحياء متحف بينها: من زرُت ومتاحَف، معارَض من تُحَىص ال مجموعة وباملدينة
وبه حصنًا قبُل من كان وقد امليناء، عىل يطل املستديرة هندسته يف ،Aquarium املائية
الكهربائي السمك وأعجبه يُحَىص، ال يشء املائية والزواحف والطيور السمك أنواع من
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بها ح يروِّ جسمه تحت مروحة شبه له لكن اللون، األغرب النيل حوت يشبه Electric fish
قويٍّا، حصانًا ترصع كهربائية هزة يُحِدث أن ويستطيع أقدام، ثمان وطوله تحرَّك، إذا
ذنب وله الرخوة، املستديرة كاملروحة Ray الراي سمك ثم واألورينكو؛ األمزون وموطنه
منه تتخذ وقد املثل، بمتانته يَُرضب وجْلُده آذاه، أحًدا بها رضب إذا الشوكة كأنه طويل
األبيض؛ الحرير كأنها الرقيقة وأهدابه األصفر بلونه Gold fish الذهبي السمك ثم املبارد؛
كلها، عظامها تبدو تكاد هزيلة لكنها الكبري «كالبلطي» الواحدة ترى nagel سمك ثم
يقطن كالثعبان أسمر Lung fish الرئة ذو السمك ثم الغليظ؛ األسود كالعنب وعيونها
بغشاء نفسه يحوط أن بعد والطني الوحل إىل يأوي الجفاف وعند وبرجواي، األمزون
شوك وله الوحش، حمار كأنه مخطط Zebra fish الزبرا سمك ثم إفرازه؛ من مخاطي
بالغة دقيقة خيوط وله Thread fish الخيط سمك ثم الكبري؛ القنفذ كأنه الزعانف بدل
يُوِمئ الحركات، بطيء املشية رزين القطبي البنجوين الغريبة املائية الطيور ومن الطول.

الناطق. اإلنسان كأنه
وثروة أبهته يف لندن متحف يفوق يكاد وهو الطبيعي، التاريخ متحف زرُت وقد
يذهب أن املدارس من شاء ومَلن للبحث، وافية ومعامل للدراسة أبهاء به تَُعدُّ محتوياته،
الحيوانية املجموعة به ما أغنى ولعل مدرسته، يف كأنه يريد ما ويستعرض بطلبته
الحيوان كذلك العصور، مدرجة هياكلها يف تعرض ره، وتطوُّ القديم اإلنسان وبقايا
قسم وهناك املختلفة، الصخور ثم النباتية، املجموعة تليها العصور، مختلف يف البائد
وغالب رجاالتهم، بعض إهداء من كلها أنها واملدهش الكريمة، األحجار به تُعَرض كامل
أجهزة بها مظلمة غرفة وهناك العلماء، وكبار الباحثني هواة من مهداًة متاحفهم محتويات
يف والخسوف والكسوف األرضوالقمر حركات ترى ومنها والنجوم، الشمسية للمجموعة

تامٍّ. جالءٍ
مخلفات وبه ،Metropolitan Museum of Art العاملي الفن متحف قصدُت ثم
أظهرها ومن صناعية، فنية ومنتجات وأسلحة قديمة آثار من جميًعا واملدنيات العصور
تماثيل مجموعة بينها من غرفة عرشة خمس له َص ُخصِّ وقد القديم، املرصي القسم
وأحجار وفضة ذهب من للحيل كاملة غرفة ثم فاتٍن، جماٍل يف تظهرها حتشبسوت للملكة
عن وجهها طالء يف تقل وال بالذهب، ُكِسيت خشبية حوامل عىل فضة من ومرايا كريمة
املتحف وأمام كرنرفون، بمجموعة خاصة غرفة ثم ،(١٨ (األرسة الحالية الزجاج مرايا
بهليوبولس الشمس معبد أمام تقوم كانت الجرانيت، من املرصية املسالت إحدى تقوم
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الهروغليفية نقوشها من كثريًا لكن ،Cleopatras’ Needle ويسمونها أمريكا إىل ونُِقلت
الزائر فتهول املتاحف أبنية أما نيويورك. يف األمطار وكثرة الجو تقلبات تمحوها كادت
رجال لجميع تحف به تُعَرض للتصوير كبري قسم وباملتحف بنيانها، وعظيم بضخامتها

وحديثًا. قديًما الفن
الغابة يحكي الذي الهائل Bronx Parkبرنكس متنزه للمدينة الشمايل الطرف ويف
الحيوان، حديقة منه جانب ويف وللسيارات، للمارة الطرق تشقها الشجر، كثيفة املغلقة
مختلفة، هندسة يف الحيوان من طائفة لكل أقيمت التي مقاصريها أغلب وتفقدت دخلتها
«البيسون» األمريكي الجاموس يحكي الذي Yak الياك حيوانها من رأيت ما أعجب ومن
يكسو ال الطويل الهادل األسود شعره وأن األرض، إىل بقرونه مطأطأ رأسه أن يف إال
بالد يف الرئيسية الحمل دابة وهو األرض، يلمس ويكاد منه األسفل القسم بل كله، جسمه
أني عىل والقردة، الطيور من ا جدٍّ غنية مجموعة وبالحديقة ،beaver املاء كلب ثم التبت،
الحيوان مجموعة كانت وإن تنسيًقا وأعظم جاذبية أكثر القاهرة حديقة بأن أقول أزال ال

أكثر. هناك

نياجرا

وأغىل العالم يف محطة أكرب Grand Central لرشكة الحديدية السكة محطة إىل قصدُت
خطٍّا ٤٢ بها: إيكًرا، ٧٠ ومساحتها الساعة يف مسافر ألف و٧٠ قطار ٢٠٠ طاقتها كلًفا،
يف قاطراتها تجري التي الرشكات لتعدُّد متعددة هناك واملحاط لغريه، و٢٥ لإلكسربيس
وأنا داخلها وقفت بناء، وأغناها الدنيا محاط أجمل بأنها سمعت قد وكنت األنحاء، جميع
هنا واإلضاءة، والزخرف والنقش الضخامة يف شديد إرساف رأيت؛ ما عظمة من ذاهل
وقطر ترام من النقل وسائل مختلف إىل بك تؤدي ممار وهناك والتذاكر، للعرض أبهاء
ذلك كل الفاخرة، واملطاعم الوثرية االسرتاحات إىل بك يؤدي وذاك وغريها، األرض تحت
قوًال تريد ما بكل يزودك االستعالم قلم الرئييس البهو يتوسط براق، ملون رخام من
تشاء ما منها تأخذ والخرائط والجداول الصور ذوات املطبوعات أكداس ترى إذ وكتابة؛

مقابل. بدون
وثمنها لإلياب ومثلها للذهاب ميًال ٤٦١ مسافة وإيابًا ذهابًا نياجرا إىل تذكرة ابتعت
الدرجة هي واحدة درجة البالد جميع يف الحديد وسكة القطار، دخلت ثم رياًال، ٢٨ ١

٢

غالية أثمانها أن إال الديمقراطية شجعت وإن وهي تفرقة، الناس بني يكون لكيال األوىل؛
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واملياه الوثرية بالفرش مزودة فاخرة والعربات األخرى، املمالك يف بغريها قورنت إذا
ثم الشهري، هدسن وادي يف املنخفضات متتبًعا الشمال صوب القطار بنا وقام املثلجة.
ومناظر موهوك، نهر وراء غربًا نيويورك مقاطعة عاصمة Albany الباني بعد انعرج
املاء، ومسايل النقائع وتتخللها واألعشاب األشجار تكسوها أرايضمموجة كانت الطريق
الحديثة، باآلالت اإلنسان يزرعها حني واملدن القرى توجد حيث إال مهمًال يَُرى وغالبها
أما بديعة، خشبية فالت وبيوتها األرايض، تلك لسعة بالنسبة قليل القرى عدد أن عىل
وحركتها املمدودة وطرقها الضخمة أبنيتها يف والثراء بالتزاحم تشعر هائلة فكلها املدن
املدن ومن مكان، كل يف فذاك املتزاحمة واملصانع املداخن عن أما الناشطة، التجارية

العاملية. أفالمه ومصدر كوداك مقر وروشسرت سرياكوزا املباني الكبرية
مظهرها املدن كربيات من وهي «بفلو»، دخلنا يزيد أو ساعات عرش بعد أخريًا
حتى اتساًعا نيلنا يفوق الذي نياجرا نهر إزاء فرسنا القطار نا غريَّ وهنا بحت، صناعي
ومدينة واملساكن، القرى منثورة الزرع منسقة كلها وضفافه نفسها، إيرى بحرية خلته
الشالل مناطق إىل رياالت ثالثة نظري سيارة أقلتنا هنا والجمال. الفن يف آية نفسها نياجرا
بمظهره فوجئنا حتى جوانبه فتستبني نقاربه وأخذنا بُْعٍد، عىل ورذاذه زبده بدا الذي
نرقبه لبثنا بل بكلمة أحدنا ينطق ولم السائحني، من جميًعا وكنَّا علينا فأُرتَِج كامًال
تجويًفا، وراءه فيرتك املاء يتقوس غائر ومسقطه مروعة، شدة يف دافق املاء ذاهلني؛
صغرية، باخرة إليه وحملتنا الشالل قاعدة إىل نزلنا ثم أمامنا، الهاوي املاء فكان دخلناه
وكان أجسادنا، فبلل رذاذه أظلنا وقد أمامنا، يساقط واملاء املنهارة صخوره عىل ووقفنا
املاء»، «رعد معناها هندية كلمة وهي نياجرا، تسميته يف الحق وللهنود اآلذان، يصم دويه
إال اللهم العالم، يف غريه يجاريه ال روعته يف فهو باأللباب، ليأخذ مشهده إن الحق ويف
حقيقته؛ إظهار يف بُمْجٍد الوصف وليس أفريقية، أواسط يف الزمبيزي عىل فكتوريا شالل

بمشهده. عينيك ومتعت زرته إذا إال وروعته عظمته تقدِّر لن فأنت
وقد املرشفة، وشطآنه جنادله نتفقد للنهر األمريكية الضفاف عىل السيارة بنا سارت
حول ويدور املاء فينفجر قليًال عندها الخانق ينفسح التي Whirlpool ضفة عند وقفنا
والخانق مخيفة، رسعة يف سريه ويتابع اختناقه إىل بنا يعود ثم مخيفة، دوامات يف نفسه
جوازاتنا عرضنا وهناك كندا، حدود إىل إحداها عربنا أنيقة معلقة قناطر عدة تعربه
تأشريتي ألن ثانيًة؛ املتحدة الواليات تقبلني أال خشية بالدخول؛ يل يسمح أال الرجل وكاد
وجبُت عنده رهينة جوازي أبقيت لكني فقط، قصرية ملدة مرور تأشرية كانت األمريكية
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الرائع. نياجرا شالل

من يسريًا جزءًا قدماي وطئت أن بعد ثانيًة وعدت ساعتني، يف الشعرية الضفاف تلك
الكندي الشاللني كال أن عىل وأجمل، أروع كندا جانب من الشالل ومشهد كندا، أرض

موضع. كل من اإلنسان يراهما واألمريكي
إىل وتقسمه الشالل حافة وسط تقف التي Goat جوت جزيرة إىل ثانيًة رجعنا
يسارها إىل هذا الحصان، لحدوة ملحاكاته شو» «هورس ى ويُسمَّ — الكندي الجانب
ى تُسمَّ الغابات تكسوها التي الجميلة الجزيرة تلك وكانت األمريكي، الجانب اليمني وإىل
باالسم يَْت ُسمِّ وقد حولها، املياه تخلفها التي السماء أقواس لكثرة lris جزيرة قبُل من
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ثلوجه وسط ١٧٧٠ سنة شتاء بها وأمىض حلها راهب قسيس لذكر تخليًدا الجديد
بقنطرة. األمريكي بالشاطئ الجزيرة هذه وتتصل وقسوته!

الداخيل البحر ذاك العظمى، البحريات مياه تنرصف نياجرا وخانق الشالل هذا ومن
فائض يمرُّ مربع، ميل ألف ١٥٠ تبلغ مساحة يف الدنيا، يف العذبة املياه نصف يشمل الذي
ذاك ويف ميًال، ١٤ بنحو نهايته قبيل الشالل ويقع ميًال، ٣٦ مسافة نياجرا نهر يف مائه
السماء وأقواس ألوانه يف جميًال إرغائه، يف مضطربًا قدًما ٣٣٦ املاء يهوي القصري املدى
بأنه ووصفه ،١٦٧٨ سنة Hennepil اآلب الفرنيس شهده َمن أول وكان يخلفها، التي
إذ الفرنسية أمريكا عاصمة كانت التي كوبك من وفد قد وكان الطبيعة، مشاهد أروع
خمسة وبعد األشجاُر، ه تحفُّ فسيٍح مجرى يف إيري بحرية من نياجرا نهر ويخرج ذاك.
يفتأ وال جزائر من مجموعة تعرتضه ثم أميال، ثمانية يبلغ قد متسٍع إىل يهوي أميال
العليا الجنادل تلك مشهد إن قيل: حتى مخيٍف، دويٍّ يف عدة جنادل وسط يهوي بعُد،
حدٍّ إىل راعنا الذي املخيف نياجرا مسقط يصل وأخريًا نفسه. الشالل مشهد من أروع
الثانية يف الشالل من يهوي الذي املاء مجموع ويُقدَّر حيينا، ما مخيلتنا يف ماثًال سيجعله
من أكثر استخدام املعاهدات تبيح وال جالون، مليون ١ ١

٢ أو مكعبة، قدم ألف ٢١٠ بنحو
كهربائي، حصان مليون ١ ١

٢ اليوم كهربائه من يستغل وما الكهرباء، لتوليد قدم ألف ٥٦
سوى املاء من به يمر ال — قدم ١١٠٠ — اتساعه عىل األمريكي الجانب أن والعجيب
ضعًفا، عرشين ذلك عىل يزيد ما به فيمر قدًما» ٢٣٧٦» واتساعه كندا جانب أما ،٪٥
يهوي كهوًفا ويخلف هشة، طفلية وهي السفىل الصخر طبقات يحطم الدافق املاء وذاك
يف أقدام خمس بمعدل الوراء إىل الشالل فيرتاجع املرشف الجريي الصخر فوقها من

العام.
أميال، بسبعة الحايل موضعه دون عام ألف أربعني منذ الشالل موضع كان فلقد
شاهًقا الجليد من حائًطا يمثِّل إذ اآلن؛ منه أروع الشتاء يف الشالل مشهد بأن ويقولون
قدًما ١٦٥ الشالل غور ومدى املتجمدة، املناطق يف إال نظري له وليس وحبيباته، بأسنانه
إىل النزول يمكن جوت جزيرة من جانب ومن األمريكي. الجانب يف و١٥٩ كندا، جانب يف
ساقطة الشالل مياه فرتى املاء، وراء الرياح مغارة إىل معلَّق كهربائي برتام الشالل أسفل
نياجرا ومنطقة ذلك، من يقرب واتساعها قدم، مائة علوِّ عىل وهي داخلها، وأنت أمامك
وجمال بهدوئها ألنها Honey؛ moon land العسل شهر منطقة بأنها تُعَرف كلها
زوجني كل ويكاد حياتهما، طليعة يف الزوجني يالئم ما خري مناخها وبديع مناظرها
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فقال: بحق الشعراء بعض وصفها التي الربوع تلك يف األوىل أيامهما يمضيان جديدين
الصيف ليايل ويف وعظمته»، هللا لقدرة رمز إال الشالل وما األرض، مشاهد أفخم «إنها
لتزيده شمعة مليون ١٣٣٠ تناهز قوية أضواء املختلفة مناحيه يف الشالل عىل تُسلَّط

وجماًال. روعًة
فحسب، أمريكا أبناء عىل فيه تقترصاإلقامة ال الذي املمتع البلد ذاك نيويورك إىل عدُت
الجاليات لبعض كاملة وشوارع أحياء البلد ويف الدنيا، ربوع مختلف من ومهاجرين بل
نيويورك، طرق أمهات يف أناس بها يتحادث السورية العربية اللغة سمعُت وكم األجنبية،
كثريًا ويديرون نيويورك أموال جلَّ يمتلكون فهم ْث؛ فحدِّ وكثرتهم اإلرسائيليني عن أما
Jew اليوم يسمونها يكادون إنهم نيويورك: أبناء أحد يل قال حتى ومنشآتها أعمالها من
عىل فتدرك منفر، منطق يف اإلنجليزية يتكلمون ألقوام تستمع الطريق طوال وأنت !York
يروحون الذين بالطليان غاصة العودة باخرة كانت وقد األجانب، نزالء من أنهم الفور

وأمريكا. بالدهم بني ويغدون
حي يف الفقرية الجهات بعض إىل فاهتديت القديمة، نيويورك عن البحث أعياني
تعرض كانت سيدة ومنهم املتسولني بعض القيت وهنا البلدة، رشق جنوب يف «مانهاتان»
البطالة انتشار أثر من ذلك إن وقيل بها، وتستجدي الصغرية األطفال عربة يف طفلتها
ولذلك عملهم، من املتحدة الواليات يف مليونًا ١٢ من نحًوا أخىل الذي األخري واإلفالس
الريف، سكنى إىل يعودون الناس وبدأ الزراعية، األعمال إىل العودة ع تشجِّ الدولة أخذت
يف مبعثرًة الصغرية املصانع بعض فأقام البطالة، ويالت ف يخفِّ نظاٍم إىل فورد لجأ وقد
خدمة يف العامل يرصفه الزمن من بقي وما أيام، أنصاف ال العمَّ بها ووظََّف األقاليم،
وكل البالد، تلك يف الغريب يلحظه الذي الظاهر هو والثراء الغنى مظهر أن عىل الزراعة.
واألفراد، للرشكات ملك إليها وما ومصارف وسفائن وأبنية نقل وسائل من املنشآت تلك
واملباني واملتاجر الطرق يف رست أينما التزاحم تلحظ وأنت منها، يشء للدولة يكون وقلما
من يدرسون ما يتفقدون والطالبات الطلبة جموع ترى إذ املتاحف؛ يف وحتى واملتنزهات
الثقافة ومستوى منهم، جمًعا ترى وال متحٍف يف غرفًة تدخل تكاد وال عمليٍّا، املوضوعات
السينمائية املعروضات وتعدُّد املتاحف وكثرة التعليم رقي بفضل ا جدٍّ مرتفع البلد هذا يف
بنيويورك كوملبيا جامعة يف أن علمَت إذا تدهش وقد وصحف، كتب من املطبوعات ع وتنوُّ
ويف ،١٨٣٠٠ كولدج نيويورك جامعة ويف ،٣١٥٠٠ نيويورك جامعة ويف طالب، ألف ٣٨

جامعاتها. أشهر وتلك طالبًا ٨٧٢٦ فوردهام جامعة
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يُحَىص، ال الذي عددها رغم قراءتها الصحفواالنكبابعىل ابتياع عىل اإلقبال ويهولك
أشهرها ومن ملليمات، بأربعة وتُبَاع يوميٍّا، ثالثنيصفحة عىل يزيد فيما يظهر منها وكثري
،The Sun الشمس وكذلك يوميٍّا، صفحة و٦٢ ٤٢ بني فيما وتظهر تَيمز»، «نيويورك
َحها تصفَّ الذي صاحبها تركها وقد مطبوقة الجرائد ترى حللت أينما وأنت كثري، وغريها
الطرق، أرصفة وعىل والرتام القطار يف ويقرؤها، شاء َمن يلتقطها لكي كان حيث قرأها أو
منها ويلتقط املهمالت سلة يفتح املارة من الواحد رأيت ما وكثريًا املهمالت؛ صناديق ويف
الجرائد نقل مشهد هالني وَكْم آَخر، مكان يف وضعها ويعيد يقرؤها اثنتني أو صحيفة
ناطحات من منها وكثري — الجريدة دار جوانب إىل ترى توزيعها، يف واألخذ دورها من
الجرائد، أكداس إليها تُلَقى الضخمة «اللوريات» من لها حَرص ال صفوًفا — السحاب
ماليني، سبعة نيويورك فسكان عجب وال املدينة، أطراف إىل األرضنهبًا تنهب بها وتسري

كله. املرصي القطر سكان نصف نحو أي
تراها النقل وحركة فالجماهري بعض، فوق بعضها ثالثة أو بلَداِن الواقع يف فالبلد

السماء. إىل الجو يف النواطح وبروافع الطرق ويف األرض تحت
وإذا الهائلة، املرور حركة أشاهد الطرق أحد رأس عىل أقف كنُت أني مرة حدث
بركانًا أو حريًقا وخلته ففزعُت الجو، إىل صاعًدا قدمي تحت من انفجر وبخار بدخان
الفاسد الهواء لتطرد مكان كل يف الحديد شباك من النوافذ بتلك وإذا األرض، به لفَظْت
من وعجبت منعشة، سليمة بأهوية املضخات تعوضه ثم األرض، تحت الطرق من الحار
تلك لريقبوا الطرق جوانب سيملئون أنهم أخال وكنُت الطرقات، يف البوليس أجناد قلة
ذهابًا اإلطار عىل يسري القصرية عصاه كلٍّ يد ويف منهم القليل ترى لكنك املائجة، الحركة

لندن. بوليس يف يُالَحظ الذي بالقدر الرهبة من ليس ومظهره ورجعة،
أهل ومن واألملان. اإلنجليز بالد يف ومهابًة دقًة البوليس رجال أعظم أن ا حقٍّ ويظهر
بأعمال يقومون ن ممَّ وغالبهم رسَت، أينما تراهم السود من به بأس ال عدد نيويورك
يف آِخذ وعددهم الكبرية األعمال يف البيض يزاحمون منهم نفًرا هناك أن عىل الخدم،
الحال هي كما معاملتهم تساء ال هناك وهم عالية، األبيض الجنس أجور ألن الزيادة؛
األبيض الجنس يمتهنهم مليونًا، عرش اثني عىل السود يزيد حيث الجنوب مقاطعات يف
لهم يسمح وال املطاعم، وبعض الرتام من وجوانب مركبات لهم ص فيخصِّ ويبغضهم،
شعور بأنه فقال ذلك، أمر يف البيض مثقفي أحد ناقشت وقد البيض! جانب إىل بالدخول
لنفسه يسمح فال مقاًما دونه األسود بأن منهم الواحد يحسب مقاومته، يمكنهم ال طبيعي
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النفور ذاك يقابلون السود أن عىل الرضورة! تدعو ما بقدر إال يحادثه أو به يأتلف أن
الحكمة من أليس لكن لصاحبي: فقلُت الفريقني! بني الحوادث تقع ما وكثريًا بمثله،
والبغضاء؟! الخلف مدى توسيع يف االسرتسال بدل الفوارق تلك إلزالة حلٍّ يف التفكري
االثنان يندمج فلن التقاليد تمنعه الجنسني اختالط ألن يوًما؛ يقع نظنه ال ما ذاك قال:
من بلغ وقد املتحدة، الواليات حكومات أمام املشاكل أعقد من مشكلتهم وستظل أبًدا،
حكمه، فيه القضاءُ يُصِدر حتى االنتظار يطيقون ال أذنب إْن األسوَد أن لهم البيض كره
عن يُعَرف وما تتفق ال غريبة نزعة العقوبات! أقىس به وينزلون املجرم عىل يهجمون بل

نرشها! عىل والعمل للحرية وتقديرهم اإلباحة من األمريكيني
العجيبة: اإلحصاءات تلك نُثِبت حركتها، وعظيم نيويورك ضخامة عىل ندلََّك ولكي
النهار ساعات من ساعة كلَّ ويُعَقد ثواٍن، وست دقائق أربع كل طفل يُوَلد نيويورك يف
بنحو الرجال النساء يفوق البلدة ويف شهر، كل ٣٨٩٩ السكان عدد ويزيد زواج، عقد ١٤
رطل ١٠٠٠ بمعدل أي طن، ماليني ٣ ١

٢ الطعام من عام كل املدينة وتستهلك ألًفا، ١٥
يف اللبن من يستنفد وما ميًال، ١٢ طوله يبلغ قطار املدينة إىل يوم كل ويحمله فرد، لكل
املاء ومن ماليني، ٧ البيض ومن — الجالون ربع الكوارت — Quarts ٢٦٥٩٦٣٢ اليوم
بمعدل لندن تستهلك بينا فرد، لكلِّ جالونًا ١٤٥ بمعدل أي يوميٍّا، جالون ٨٧٥٠٠٠٠٠٠
يف مكاملة ٨٢٣٣٠٠٠ نحو أي شخًصا ١٩٠ ثانية كل بالتليفون ويتكلم جالونًا، ٤٣ الفرد
والشمس، األرض بني املسافة من ١

١٢ بلغت استقامٍة يف التليفون أسالك ُمدَّْت وإذا اليوم،
ميًال، ٨٣٦٧٠٠٠ طولها ألن متجاورة؛ سلًكا ٣٥ بنحو والقمر األرض بني ما وصلت أو
ُخْمس وهي ،١٧٠٠٠٠٠ املدينة يف التليفون وُعَدد ميل، ٥٠٠٠٠٠ عام كلَّ إليها ويَُضاف

جميًعا. أوروبا يف ما
شخًصا عرش أحد ولكل ،٢٣ يقام وما ستة يوميٍّا املباني من يُهَدم ما ومتوسط
بينهم من فرٍد ٥٠٠٠٠٠ يوميٍّا املدينة ويدخل حصان، ٥٠٠٠٠ باملدينة يزال وال سيارة،
ماليني ٩ يوم كل أنواعها اختالف عىل والبس الرتام ويركب السائحني، من ٢٠٠٠٠٠
نحو وتربحها ميًال، ٩٩٥ مينائها وطول ،٢٣٦٢٨ التاكيس السيارات عدد ويبلغ فرد،
ريال، ١٧٦٩٦٨٤٥٧١ صادراتها وقيمة مختلفة، جهة خمسني إىل شهر كل سفينة ٥٠٠
واردات نصف وهو ١٩٤٩٩٨٢٧٠٧ والواردات كلها، الواليات صادرات من ٪٣٤ وهو
٥٥٢٥٠٧ يموِّن مصنًعا ٢٧٠٦٢ منها الواليات، تنتجه ما ُعْرش مصانعها وتنتج الواليات،
العام، يف رياًال ٥٧٢٢٠٧١٢٥٩ قيمته ما وينتجون رياًال، ٩٠٤٦٤٦٤٢٧ يتقاضون عمال
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اإلسبان. مفخرة ليما شوارع من مثل

عموًما املتحدة الواليات يف ومتوسطه — السنة يف رياًال ١٦٣٧ فيها العامل أجر ومتوسط
من نيويورك ويف رسالة، مليون ١٥ يوميٍّا لألفراد الربيد مصلحة وتسلم — رياًال ١٢٩٨
واإلحصاءات الحقائق بعض تلك بناء. ١٢٠ طابًقا عرشين تفوق التي السحاب ناطحات
عىل يشء، كل يف األرض مدن أعظم بأنها فيحكم نيويورك، عن فكرًة القارئ تعطي التي
البلدان سائر يف الحياة أما نوعها. يف فريدة فتلك املتحدة، الواليات بالد سائر تمثِّل ال أنها
القيُت وكم نيويورك، تعطيها التي الضخامة فكرة تعطي وال الجلبة، تلك تبلغ فال األخرى
تعادل دهشتهم كادت وقد مرة، ألول نيويورك لزيارة وفدوا ْن ممَّ املتحدة الواليات أهل من
يف تراه مما يشء بها ليس هادئة هناك الريف وحياة البالد! تلك عن الغريب وأنا دهشتي

عاصمتهم.
لسان أبناء أنهم رغم اإلنجليز، وبني هناك األهلني بني الشاسع الفرق أدهشني وكم
محادثة يف الدخول عن َعه ترفُّ اإلنجليزي من يستنكر فاألمريكي متباينة؛ فأخالقهم واحد،
غريه، مع الكلفة ورفع التعارف رسيع واألمريكي الفكر، خامل أصم بأنه ويرميه الغري
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نشأته وعن كسبه، مبلغ عن للناس يتحدث فهو بيته؛ دخائل حتى الغري عن يخفي وال
أميز ولعل مكتوًما، ا رسٍّ اإلنجليز يجعلها التي األمور تلك إثرائه؛ طريقة وعن الوضيعة،
الكبري املمول هندام بني فرًقا ترى ال فأنت جميًعا؛ أوروبا أهل عن بساطته شدة صفاته
واملطاعم األنزال من تجد تكاد وال أوروبا، يف واضًحا ذلك ترى كما هناك، البسيط والعامل
يف وهو مثًال، إنجلرتا يف ترى ما عكس عىل سواسية فالكل غريها، دون طبقًة يخصُّ ما

ودهائه. لكفاياته مدين لألعمال رئاسته
عىل العلمية بالنظريات يستعنَي أن يحاول مغاِمر مقدام يَِقظ نشيط واألمريكي
فهو والنمو، السمو إىل نَزَّاٌع أبًدا فهو قناعًة؛ األرض سكَّان أقل وهو كلها، الصعاب تذليل
ومن يسمونه، كما The Almighty Dollar القادر الريال املعبود ذلك ورمز النجاح يعبد
يرى إذ الغري؛ عىل حقد أو تقتري أو بخل يصحبه ال «للدوالر» اإلخالص ذاك أن العجيب

حميم. له أخ كأنه كلفة غري يف يكلمه مزاحمه مع صفاء عىل العامل
كان فقد العالم؛ كفايات خري فيها تندمج لألجناس مصهر أكرب املتحدة والواليات
االختالط هذا مدرك وإنك عام، كل يف وربع مليون الكربى الحرب طالئع إىل إليها ينزح
تكاد فأنت نيويورك؛ يف الحوانيت رءوس عىل تُكتَب التي األسماء قراءة ملجرد العجيب
يف مثًال اليهود فمن املتحرض، العالم بالد كل يف املعروفة األسماء من اسم كل عىل تمرُّ
ومن ضعًفا، عرش خمسة كلها فلسطني يهود عىل يزيد عدد وحدها نيويورك مقاطعة

نفسها. روما سكان يفوق عدد الطليان
مدينة وتشهر أجنبي، عنرص من السكان من املائة يف ثمانني زهاء كليفلند ويف
حني الكربى الحرب إبَّان بََدا ذلك خطر أن عىل الدنيا، يف األملانية املدن ثالثة بأنها ملووكي
خصوًصا إليها، املهاجرين عدد تحديد يف بدءوا لذلك األول، لوطنهم النزالء إخالص تجىلَّ
أرخَص بأجوٍر للعمل مستعدون النزالء وجل ا، جدٍّ مرتفع لألمريكي املعيشة مستوى وأن
النقود، قيمة من ذلك يحطُّ إذ قومية؛ كارثة يف الوقوع خطر هذا ويف نفسه، األمريكي من
املعروفة املهاجرة» «سدود نظام يُعَزى املهاجرة إليقاف واالحتياط املخاوف تلك وإىل
أنحاء من كثري سخط أثار والذي ،١٩١٧ سنة وضعوه الذي Quota System باسم
كل يف البالد داخل جنسية كل من ٪٣ بنسبة الدخول حدد وبمقتضاه املتمدين، العالم

عام.
شهوًرا بها أقيم أن أود كنُت إذ مضضمني؛ عىل العظيمة نيويورك أبرح مبكًرا قمُت
العقل، يصدِّقها يكاد ال بخطى التقدم إىل تعدو التي النشيطة املدينة أدرسعنارصتلك كي
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واملطر السحاب عون يتوقَّ وهم هناك، كذلك يكون أن ويغلب قاتًما، ماطًرا عكًرا الجو وكان
يوم. كل يف

٥٩ رقم باخرتنا مرىس وكان السفن، ملختلف مرىس ٥٦٠ بها التي امليناء قصدُت
للميناء، املجانبة املخازن حركة أدهشتني إليه طريقي ويف غرب، ١٨ شارع مقابلة يف
ا. سدٍّ اآلفاق تسد ثقيلة «لوريات» من حولها وما والخرض للفاكهة شحن من فيها وما
الدخول؛ لهم يباح َمن نوع أبوابها من باب كلِّ عىل ُكِتب وقد واضًحا، املرىس رقم بََدا
الصغرية، للحقائب ورابع للثالثة، وثالث للثانية، وذاك األوىل، الدرجة لركاب الباب هذا
وضعهما ما ورسعان الحقائب باب داخل بحقيبتيَّ فألقيُت الكبرية. للحقائب وخامس
بعد الباخرة حللت ثم الباخرة، قلب يف بهما ألقت التي املتحركة األرشطة عىل الون الحمَّ
Conte سافويا دي كونت الباخرة فهي ضخامتها؛ أدهشتني وهنا أوراقي، ُروِجَعْت أن
وقليل الدنيا، بحار عمالقة من تَُعدُّ وهي طن، ٤٨٠٠٠ حمولتها اإليطالية، di Savoia
يف فأكربُت طن، ألف ٥٢ Rex أوالها إذ حجًما؛ الرشكة تلك بواخر ثانية وهي أمثالها،
وقد العالم، نظر يف قومه تكرب التي الضخمة املرشوعات لتلك تشجيعه عظيم موسوليني
من Rex وشقيقتها تريستا صنع من والباخرة كبريًا، أنفسهم األمريكيني إعجاب كان

القليل. إال العالم سفن من كربًا يفوقهما يكاد وال جنوا، صنع
والتسلية الراحة وسائل من لنا تعرضه كانت وما ونظافتها الباخرة نظام عن أما
الفاخرة املقاصف ذلك إىل األثاث براقة الفرش وثرية للنوم وغرف فاخر طعام فحدِّث؛
هذا وآَخر، آٍن بني السينما أرشطة وتعرض الشجية املوسيقى وتعزف املنسقة واملراقص
ضخامتها رغم كبرية ورسعتها الزهور، وحدائق االستحمام وحوض األلعاب مختلف إىل
وهم الطليان، من ركَّابها جلُّ وكان الساعة. يف عقدة ٣٢ ،٢٨ بني ما تسري فهي الهائلة؛
والرقص باملوسيقى أنفسهم عن يرسوا أن دون فرتة بهم تمرُّ ال َمِرحون ظرفاء قوم
عىل جميًعا يبصقون وهم أتألم كنُت فكم النظافة؛ تعوزهم أنهم عىل وشبانًا، شيبًا والغناء
بعضهم يقصد األمريكيني من به بأس ال عدد يرافقنا كان وقد وفرشها. الباخرة أرض
ويعرتفون القانون، لدرس والبعض الالهوت، لدراسة والبعض الفنون، لدراسة إيطاليا
فوق العجيب الباخرة اتزان عن أما بالدهم. من العلمية النواحي تلك يف أرقى إيطاليا بأن
بني وشتان حمولتها، وعظيم ضخامتها إىل يُعَزى فكان املضطرب، املائج األطلنطيق ماء
يكاد ال الذي الشمايل األطلنطي املحيط يف اضطرابه وبني العظيم الباسفيك يف املاء هدوء

الشديدة. والتيارات العواصف من يخلو
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أحدهم مدرسبدرني أنني عرفوا وملا األمريكيني، من الكثري وبني بيني الحديث جرى
الطلق للهواء املعرضة األخصاص من املكشوفة الفصول تلك يف تدرس أنت إذن قائًال:
أمامك وجلسوا الفصل دخلوا إذا «وقبعاتهم!» نعالهم يخلعون تالميذك وإذن ،Open air
نظام عن تقل ال مدارسنا إن املعلومات؟! هذه لك أين من وقلُت: فضحكُت القرفصاء؟!
اآلن. أمامك تراني كما يلبسون وكلهم بأبنيتها، والعناية تالميذها هندام يف مدارسكم
سألني ثم أقول، ملا تصديقهم عدم نظراتهم يف وقرأُت لبعض، بعضهم الجميع فالتَفَت
السينما ترون مرصال يف أظنكم الباخرة: ظهر عىل السينما أفالم عرضأحد بمناسبة آَخر
نعم. قلُت: «Movies & talkies!» قال: بالدكم! يف عندكم ما عندنا بل وكيف قلُت: ؟! قطُّ
من مظهر وكل بالدكم، معظم عن حضارًة تقل ال بالدنا إن قائًال: محدِّثي يف وانفجرت
ذلك عن نعرف ال إنَّا وقال: دهشة فعرته عندكم. تراه كما مرص يف تراه املدنية مظاهر
بعض بها مصورة طليانية مجلة وبيده يجري منهم طاِلب جاءني يوٍم صباح ويف شيئًا!
تلك أليَسْت وقال: إيلَّ َمها فقدَّ القديمة، ومساجدها وأهلها مراكش عن املزرية الصور
واحًدا؟! قطًرا ومرص هي أليست ،Maroc فقال: عنوانها. اقرأ قلُت: مرص؟! من املناظر
البالد تلك يف القوم يجهل كيف انظر البسيطة. بالجغرافية حتى جهله عىل بذلك فدلَّ
لها املجانبني والعربان األهرام إال يعرفون ال أنهم ويظهر مرص؟ عن يشء كلَّ الراقية
الدعاية تهمل الحد هذا إىل نفيس: يف فقلت العارية! وأقدامهم وعمائمهم وخيامهم بإبلهم
يطوف الغرض، لهذا خاصة تأخذها سينمائية أفالًما حكومتنا تعدُّ ال ِلَم هناك؟ لبالدنا
بعُض تكلِّفنا وهل البالد؟ تلك يف يعرضها األجانب من املأجورين أو املرصيني أحد بها
هذا، بمثل بالقيام سفارة لكل عهد إذا أنه أعتقد إني مرصكثريًا؟ عن املصورة املطبوعات
ومعاهَد ونوادَي مدارَس من العلمية الهيئات جميع عىل بسخاءٍ املطبوعات تلك وبتوزيع
ذاك فينا أهله يعتقد بلد يف يوجد أن منَّا الواحد يخجل وال جليلة، خدمة تخدمنا وجمعياٍت
يظهر وال بًا، تأدُّ الحديث يف عنَّا يخفونه الذي باالحتقار املشفوع املزري الخاطئ االعتقاد
«North «الربوفسور به قام الذي الجليل العمل ذكرت وهنا بيننا، الكلفة ُرِفعت إذا إال
بنبٍذ البعض بعضهم وسيوافون والشمالية، الجنوبية أمريكا مدارس بني الصلة إيجاد يف
ملثل نكون ما أحوج فنحن الفريقني. كال علم عن خفي ما تجلو ومصورات بالدهم عن
لبالدنا املرشفة املطبوعات من معي كان لو أو هذا، مثل بعمل ُكلِّْفُت أني ولو الروابط، تلك

قياٍم. خري الدعاية بتلك َلقمُت يشء،
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الباسفيكي، املحيط هدوء يعدل ال أنه ولو متوسًطا، اليومني هذين البحر هدوء ظلَّ
إىل بَدْت Flores جزيرة وهي شماًال، أزورا جزائر بأقىص مررنا مساءً الثالثة الساعة ويف
القرى بعض عليها تقوم بركانية شاهقة جبال يف يسارنا إىل Corvo وجزيرة يميننا،
ميًال ٩٢٢ جزره مساحة للربتغال، ِملك أزورا وأرخبيل القصرية، الخرضة وتكسوها
–٣٦) طولية وأربع عرضية درجات ثالث مدى جزره وتمتد ألًفا، ٢٣٥ وسكانه مربًعا،
لزالزَل عرضة وهي ميل، ٨٠٠ الربتغال عن وتبعد جزر، تسع وعددها ٢٥–٣١غ)، ٣٩ش،
بل ودكتها مشل سان عاصمة Villafranca حول ثارت ١٥٢٢ سنة ففي قاسيٍة؛ وبراكنَي
وحلَّها هناك، مدفونة نقودهم ُوِجدت إذ قديًما؛ الفينيقيون وصلها وقد تماًما، ودمرتها
مصائد وحولها الخامسعرش، القرن يف الربتغال وتملََّكها عرش، الرابع القرن يف اإليطاليون
يف Delgad Ponta اليوم ثغورها وأهم األناناس، خصوًصا الفاكهة إنتاجها وأول قيمة،
تخلو وال الكربى، الحرب إبَّان لألسطول قاعدًة أمريكا اتخذتها وقد مشل، سان جنوب
سنة كابرال كشفها ولقد الربتغال، من األهلني وجل ،Windmills الهواء دوارات من البالد
عميقة، صخرية رشفات يف يسارنا إىل إسبانيا سواحل بَدْت صباًحا التاسعة يف .١٤٣٩
الذي فنسنت سنت رأس حتى الغرب إىل تتقوس وأخذت بشدة، جوانبها يف املوج يرضب

غربًا. أوروبا أرايض أقىص وهو ناتئًا، مسنَّنًا ظهر
وهم األمريكية، بالجنسية املتجنسني األجانب من باخرتنا ركاب من كثري وكان
عدٍة؛ لشعوٍب سالئل أنهم من املتحدة الواليات أهل جلِّ يف نعرفه ما أيََّد عجيب خليط
منطقهم كان لذلك أيًضا أجنبية هي تكون وقد أمريكية، واألم إيطاليٍّا األب يكون فقد
اإلنجليزية دون فهي كثريًا اللغة من االختالط هذا أفسد وقد محرًَّفا، جميًعا اإلنجليزي
يستطيعوا فلم املتحدة الواليات يف اليوم الحظ خانهم أولئك من وكثري وبيانًا، صحة
وحتى أمريكا، ريف يف اليوم املنترش البؤس نبأ عيلَّ قصوا وقد العاطلني، لكثرة الكسب
ال عطلة الباقية واأليام يومني، من أكثر األسبوع يف يعملون ال قد املشتغلون ال العمَّ
سيارة منهم لكلِّ أن والعجيب يومه، قوت اآلن يجد ال منهم وكثري أجوًرا، عليها يتقاضون
ناقمون، والكل وتلفت وصدئت فأُهِملت «البنزين»، ثمن دفع عن عاجزين أصبحوا لكنهم
تلك كل يف شائًعا أمًرا أضحى الطرق ويف املدن أمهات ويف النهار رابعة يف واالغتيال والنهب
وما شيكاغو يف وبخاصة ماًال، لديه أن يظن مَلن مأمونة هناك اإلقامة تصبح فلم األنحاء،
املجرمني يُشاِطرون البوليس رجال من وكثري ذلك، صدَّ تستطيع ال والحكومة جاَوَرها،

إجرامهم.
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«النيل» املرصية باخرتنا أدرك أن أرجو وكنُت السابع، اليوم صبيحة نابيل وصلنا
مرص، إىل عائدًة سبقتني قد كانت لكنها َقة، املوفَّ القومية منشآتنا نجاح عىل قلبي فيطمنئ
الوطن أرض عىل أقبلنا يومني ويف نابيل، يف يوًما بقيت أن بعد إسربيا الباخرة فركبُت
مداها شاسعة مسافة خاللها قطعت شهور، وأربعة نيًفا أنسه عني غاب الذي املفدى،

برٍّا. والخمس بحًرا كانت أخماسها أربعة كيلومرتًا، ٣٧٠٩٢٫٨ أو ميًال ٢٣١٨٣
السري مبتدئًا كلها األرضية الكرة بها أطوف برحلة قمُت ١٩٣٧ سنة صيف ويف
أمريكا وعربت الغربية، شواطئها من أمريكا ثم الهادي، املحيط فجزائر أسرتاليا، إىل رشًقا
بنا وعربَْت الرشقي، الشاطئ إىل املتحدة والواليات كندا بالد من بالكثري مارٍّا الشمالية

اإلسكندرية. إىل املتوسط األبيض فالبحر األطلنطي، املحيط الباخرة
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آَخران أعقبهما ثم يومني، الوديعة مياهه نشق الهادي املحيط إىل وعدنا هنولولو برحنا
املسافرين. من الكثري أعيا حتى مضطربًا ظلَّ إذ عهدناه؛ ما غري عىل البحر خاللهما بََدا

أنجليز لوز (1)

وكان أنجليز» «لوز ثغر وهو بيدرو»، «سان ميناء دخلنا أغسطس ٩ السبت يوم ويف
صغرية ضاحية وهي البلدة حللنا املساء. منذ إزاءنا بََدا قد الصخري كليفورنيا شاطئ
أنجليز لوز إىل ميًال أربعني مسافة الرتام وركبنا واإلنشاء، التنقيح تحت يزال ال ميناؤها
صاخبة مدينة فهي أمرها؛ من رأينا ما فهالنا — اإلسبانية باللغة املالئكة ومعناها —
شوارعها ألن نيويورك؛ نظامها يف تتبع وتكاد كبرٍي، حدٍّ إىل والحركة بالناس مائجة
نموٍّا نََمْت ولقد حولها، األرض ج تموُّ حسب وتهبط تعلو أنها غري ومتعامدة متقاطعة
سكَّانها بلغ حتى األخرية السنوات يف خصوًصا سنة، ١٥٠ من اإلسبان َسها أسَّ منذ عظيًما
فجلها مبانيها أما القاهرة. من أكرب فهي أمريكا؛ مدن خامسة وأضحت وربًعا، مليونًا
«برودواي» شوارعها أروع ولعل العرشين، أدواُرها تفوق التي السحاب ناطحات من
الكبري واإلرساف متاجره، عرض يف الفائق والتأنق وجاهته يف نيويورك يف أخيه نظري
النحاس أسالك تحده الفاخر الخزف وكأنه يبدو الذي امللون باملرمر مبانيه تموين يف
أمر فذاك طرق من جاَوَره وفيما فيه الليل حياة عن أما عال. مهما ذروته إىل البديع األصفر
تنسيقها، يف وبُولَِغ أشكالها َدْت تعدَّ واملقاهي فاملقاصف الحكيم، ويستهوي النظر يبهر
تسدُّ الشوارع يف املرور وحركة جماًال، وصف كلَّ فاَقْت السينما وبخاصة املالهي ودور
األرض، تحت وقطر األنواع متعدد الرتام إىل هذا آٍن كلَّ دافق السيارات فسيل ا، سدٍّ اآلفاق
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إال الطرق مفارق يعرب أن ألحٍد يمكن وال األتوبيس، وكذلك جانب، كل يف الحديد وسكة
املرور. إشارة أوقفت إذا

السيارات فتمر Go كلمة وعليه يُرَفع وذراع امللونة باألنوار «أوتوماتيكية» واإلشارات
بعض زرُت .Stop وعليه غريه ويُرَفع الذراع ذاك ويسقط الجرس يدق ثم املارة، ف ويتوقَّ
الحيوان بيئة بإظهار تمتاز التي الحيوان حديقة ومنها الرائعة ومتنزهاتها حدائقها
عىل يروضونها أسد ٢٠٠ زهاء وبها السباع مزرعة ثم وجبال، غابات من حوله الطبيعية
ليشاطر هوليوود إىل يُرَسل وبعضها األلعاب، بعض عىل ويدربها الرجل فريكبها اللعب
ومنها الحيوان، من الطائفة تلك لرتبية التماسيح مزرعة ثم السينمائية! األفالم إخراج يف
يبلغ الذي «األستوديوم» األمُلبية األلعاب دار عىل مررنا ثم عام، املائة عمره يفوق ما
بساتني خالل البلدة خارج السيارة بنا مرت ثم ،١٠٥٠٠٠ لعدد مقاعد وبه فدانًا، ١٧
وهي اآلفاق، إىل تمتد املنتظمة أشجاره صفوف كانت الذي الربتقال وبخاصة الفاكهة،
مليون بعرشين الربتقال محصول ُقدَِّر حتى به اشتَهَرْت التي كلفورنيا إنتاج من جزء

… إىل الرتام ركوبنا كان ثم عام، كل يف جنيه

هوليوود (2)

التي تلك الدنيا، أفالم جميع من ٪٨٥ زهاء وحدها تُخِرج إذ العالم؛ يف السينما عاصمة
واملوسيقى والغناء التمثيل يف كفاءًة نفوسهم يف أَِنُسوا ن ممَّ الكثري آمال مطمح أصبحت
ركاب ثلث إن حتى إليها، وما واملالكمة والرقص كاملصارعة األلعاب وبعض والجمال
والجمال. الخالعة عاصمة يف واملال الغنى يطلبون جاءوا وكلهم منهم، كانوا الباخرة
تتوِّجه منخفض جبل حضن يف تقوم فبدت بالرتام، ساعة نصف مسرية بعد البلد دخلنا
من وبه زرناه وقد بقبابه، مرشًفا «جرفث» مرصد بناء بََدا وقد الخرضة، تكسوها ُربى
من قريب وهو — ولسون جبل منظار بعد الدنيا مناظري أكرب بني من يَُعدُّ ما املناظري
— بوصة ١٠٠ قطره البالغ منظاره لنرى زيارته فرصة لنا تُتَْح لم لكن — املوضع ذاك
«بالنتور للفلك موضع ثم — بوصة ٢٠٠ قطره آَخر منظار عدسات يصبون اليوم وهم

برلني. يف زرناه الذي ذاك شبيه يوم»
أمر فذاك حدائقها وتنسيق مبانيها إقامة يف واإلرساف هوليود بلدة جمال عن أما
وترى جماله وتحس رونقه تدرك كي بنفسك تشاهده أن عليك بل القلم، فيه يجدي ال
املفرط بالغنى يُشِعر مما معروضاتها، وبديع هندستها ورائع فرشها وفاخر املباني بريق
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«امللهى منها راقني وقد حرص، تحت تدخل ال التي املالهي دور وبخاصة الكبري، والجاه
الداخل من تجميله يف وبُولَِغ الصني، باجودا نمط عىل أُِقيم «Chinese Theatre الصيني
بهو ويف أوًال، فيه يُعَرض جديد فيلم كل ألن Premier؛ ويسمونه الوثري، بالفراش وُزوَِّد
السينما نجوم إحدى يدي طابع األرضتحمل بها ُرِصفت رخامة كلَّ ترى الفسيح مدخله
ومن الصخر. صميم يف محفور ذلك كل والتاريخ، وإمضاءها للملهى تمنياتها وبعض
القديمة، املرصية املعابد هندسة يف أُِقيم ألنه كذلك َي ُسمِّ املرصي، امللهى الشهرية الدور
العالم أفالم داخلها تؤخذ التي تلك الصيت، الذائعة «االستديوهات» تالقيك ْت َرسَ وأينما
يف اثنني أو فيلم عىل اليوم تمثيله قرص الذي شابلن شاريل «استوديو» بينها ومن أجمع،
لقائه حظ يل وكان عدًدا، كثرت إْن أفالمه يف يزهدوا وال إليه الناس يتشوق حتى العام،

هناك.
الطرق تسد املارة سيول أشاهد السحرية الضاحية تلك جنبات يف أسري طفقت
يكاد فال فرًشا بها الطرق تفرش تكاد بحيث زاخر السيارات وبحر ا، سدٍّ وأرصفتها
النساء أرى الناحية؛ تلك يف تسري كيف للحياة أعجب وكنُت سيارته، يف إال الواحد يخرج
بحيث مقصوص، وشعر رقبة وأربطة وجاكتات رساويَل من الرجال أزياء يف ظهرن قد
وأرخى شفاهه َر وحمَّ وجهه دهن من الرجال ومن الذكور، بني إليهن التعرُّف يصعب
السحن جمال عن أما الحسناء! اآلنسة كأنه عجبًا ويتيه يتبخرت وسار أظافره وملَّع شعره
رساة من أولئك من وكثري هذا، قبل مكان يف أره لم فذلك الهندام وفاخر املشية ودالل
وفد َمن ومنهم سمعتهم، اآلفاق طبقت الذين السينما نجوم من وبعضهم أجمع العالم
وشجى قده ورشاقة حركاته وخفة بجماله ساعيًا الوجاهة يف راغبًا الغنى يف طامًعا
أقىص من الناس بغية هوليوود تصبح أن عجب وال النجوم، تلك عداد يف يصبح أن صوته
الدنيا يف وهل هنا، يلقونه ما واإلرساف اللهو ووسائل املجون من لهم يتاح وهل األرض،
النابض، املدينة قلب بوليفار» «هوليوود شارع يرى ما أبدع وما واحدة! هوليوود سوى
حني ليًال أبدعهما ما عليه، متعامًدا ويقطعه فخاًرا يليه الذي أفنيو» «هوليوود وشارع
باإلرساف األمريكيون ُعِرف وقديًما الرزين، وتستهوي النظر تبهر فيهما األضواء تكاد
أطراف يف أوغل أََكْد ولم ليًال، املتحركة امللونة اإلضاءة أخصها ومن اإلعالن، ُسبُل يف
املفرط أصحابها بغنى تشعر التي املنسقة بحدائقها األنيقة املساكن بدت حتى املدينة
رأينا حيث Beverly؛ بيفريل يسمونه تلٍّ فوق وبخاصة اختيارهم، وجميل ذوقهم وحسن
الضوء من أشعة ليًال نظري تسرتعي وكانت الوصف، يفوق إبداع يف النجوم منازل جلَّ
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وهي السماوات تلك عرب وتتحرك مختلفة، اتجاهات يف السماء إىل كالسهام تُرَسل القوي
مميزات من وتلك الفخمة، والنيازك الشهب من كوابل تبدو وقد تخبو، ثم وتقوى تتقاطع
تنبعث دائًما السينما شاشة عىل تراها لذلك هوليود، وبخاصة اإلعالن يف عموًما كلفورنيا
وإىل الشوارع، يف عجل عىل تسري املصابيح تلك أرى وكنُت القوية، الشمس أشعة وكأنها
شعاع فيتمايل املصابيح الرجل ويحرك الكهرباء، له يولِّد كبري «دينامو» منها كلٍّ جوار

اتجاه. كل يف الضوء
منه وتزودت غلة، جمالها من أشف لم ألني هوليوود أزور التايل اليوم يف وعدت
الريال أخرج أكاد فال البالد، سائر يف منها أغىل فيها الحياة أن الحظت وقد اليوم، طوال
من خلوٍّا وفاضك يصبح حتى أخيه تلو الريال تنفق تزال ال وأنت بقية، له أرى ال حتى
هوليوود حال عىل الوقوف سبيل يف أنفقت ما عىل تندم وال لنفسك تفيق وعندئٍذ املال،
من برمته بيتًا ينقلون ال العمَّ من جماعة منظر شوارعها أحد يف استوقفني ولقد وأهلها!
كتل من أعمدة عىل البيت قاعدة وأوقفوا األسس حول حفروا وقد أخرى، إىل أرض قطعة
مبهوتًا وقفُت الجديدة، بيئته إىل البكر تلك عىل جرَّه وسيزمعون كبري، بكر تحتها خشبية
التهكُّم من نوًعا أو الخيال من رضبًا عامني منذ مرة أول سمعته ملا ذلك أخال كنُت ألني
ألني أمريكي يل دهشصديق وقد حقيقة، ألفيته لكني «وفرشهم»، األمريكيني مبالغة عىل
الشمس مالت بعيد! زمان منذ بعيدة مسافات الضخمة البيوت ينقلون أنهم أعرف لم
نظري وقع ما آِخر وكان الساحر، البلد ذاك أودع فأخذت الباخرة إىل العودة ميعاد وآذن
بركة دونها من الطبيعية الجبال تحكي حجارة فوق Ann Harding النجمة منزل عليه
فاخر الهندسة بديع Marion Davies الجميلة النجمة منزل ثم الفسيحة، االستحمام
ثم صاحبته، ولقاء بزيارته استمتعت وقد الزائرين، من أراد َمن للقاء ُفِتح وقد الحدائق،
يف بمقاعد وُزوَِّد الجبل، صخر يف الهائل مرسحه نُِقر الذي Hollyood Bowl بمدرج مررنا
صيًفا األفالم بعض وتُؤَخذ التمثيل يعرض وهنا وعلت، بعدت كلما تتسع دوائر أنصاف
«غنيم» اسمه مرصيٍّا طالبًا بها أن وعلمُت هوليوود جامعَة زرُت وقد الطلق، الهواء يف
والغناء. واملوسيقى والتمثيل الفنون بأقسام غنية وهي ق، أُوفَّ لم لكني مقابلته حاولُت

الشكل، مختلف النخيل من أنواع تحدها طرق يف هوليوود ضواحي وسط الرتام سار
ميعاد قرب ثم شوارعها، وروعة جمالها من تزودنا وقد أنجليز، لوز عىل بنا عرج ثم
الفاخرة املطاعم أحد فدخلنا الباخرة، إىل العودة قبل مطعم يف نتناوله أن فآثرنا العشاء
جلسنا املقاعد وصلنا أن وملا قروش»، ٧ أي سنتيًما ٣٥ ثمنها «الوجبة عليه ُكِتَب وقد
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ذلك فاسرتعى فصفقنا يأكلون، حولنا من والناس يحرض فلم طويًال الخادم ننتظر
تناولوه قوموا قالت: عشاءنا! نريد قلنا: جرى؟! ماذا تقول: آنسة وجاءتنا الجميع نظر
وملعقة وسكينًا وفوطة «صينية ناولتنا األوىل فتيات عدة عىل صفوًفا نمرُّ فبدأنا بأنفسكم!
الصينية، عىل وضعتها «سلطنية» لنا األخرى فمألت الرشبة قسم إىل فحملناها وشوكة»،
إىل ثم الخرض، قسم إىل ثم نحب، ما ننتقي والسمك اللحوم قسم إىل بمتاعنا زحفنا ثم
قد «صينيتي» ألفيُت عندئٍذ املرشوبات، قسم وأخريًا الحلوى، قسم ثم السلطات، قسم
ا بدٍّ أََر لم لكن الخدم، عمل أعمل أن نفيس يف بغضاضة وشعرت حملُها عيلَّ وثقل ُمِلئت
نتناول أخذنا ثم املجانبة، املناضد إىل جهد يف وحملتها سواء، كلهم هناك والناس ذلك من
الخروج، عند دفعناه ثم سنتيًما» ٣٥» بالثمن ورقة تناولنا وأخريًا كبرية، بشهية طعامنا
أن لك سهلة أداة القوم فيه ويرى بالدهم، كل يف الشائع هو املطاعم من النوع وذاك
رخيصة املطاعم تلك فإن ذلك إىل عينيك، أمام املرصوص الطعام من يروقك ما تختار
جوار إىل وتقف تدخلها ما املطاعم ومن قروش. بثالثة تتغدى أن تستطيع إنك حتى ا، جدٍّ
يف عرشات منها ترى إذ انتشاًرا؛ أكثرها وهو واقًفا، كله وتأكله تريد ما وتطلب «البنك»
فال املنازل، خارج حياتهم جلَّ ألن عليها؛ الناس تزاحم كثرتها عىل َع شجَّ وقد شارع، كل
ويأكلون وجبة كل عند كلها العائلة تخرج بل شيئًا، املنازل يف الطعام من يعدون يكادون

يرغبون. ما
منها جانب ويف كبرية، بقرى نمر وكنا بيدرو، سان إىل عائدين الرسيع الرتام ركبنا
لنا فقيل العالية، الحديد شباك من كثيفة غابات بشبه أبرصنا البحر من مقربة عىل
وكانت املعدن، لهذا إنتاًجا العالم جهات أوىل من كلفورنيا جعلت التي البرتول آبار هي

أميال. بُْعد عىل الفيض بلونها تيضء الغليظة األسطوانية Tanks البرتول خزانات
ولم كاملني، يومني فيها أقمنا أن بعد وضواحيها أنجليز لوز تربح الباخرة قامت
هوليوود، يف املقام إىل أرسعوا والباقون مائة، سوى مسافر الستمائة من السفينة يف يَبَْق
يف واللهو املجون حياة ألفوا ن ممَّ فجلهم روحهم؛ وخفة أنسهم من الباخرة أقفرت ولقد
البعض بعضهم ويغازلون الفتيان، إىل يختلفن فاآلنسات تهولني، كانت لدرجة قيد غري
كثريًا! أستنكره كنت مما ذلك فوق وما واالحتضان «والزغزغة» التقبيل يكون ثم جهاًرا،
النقيضمن عىل بل سخطهم، يثري أو اآلخرين أنظار من يسرتعي يكن لم ذلك أن والعجب
اللهو، ذاك عىل بناتهم يساعدون كانوا اآلباء أو األمهات وحتى فيه، يساهمون كانوا ذلك
غضضت ما إذا مني يسخرون وكانوا حياء، غري يف عرايا يرسن كنَّ الفتيات من وكثري

145



الجديدة الدنيا ربوع يف جولة

املرة، هذه شهدته ما السالفة أسفاري يف اإلباحة من أشهد ولم يأتني، ا وعمَّ عنهن النظر
وكلهم واألسرتاليني، والنيوزيلنديني «الهوليووديني» األمريكيني من القوم فجلُّ عجب وال

يشء. كل يف اإلباحة من نصيب بأكرب األخذ يف سواسية
ويحزموا نفوسهم ليعدوا العادة خالف عىل مقارهم إىل الليلة هذه املسافرين جلُّ آَوى
الكل وكان الغد، ظهر «فرسكو» ستصل التي الباخرة ظهر عىل أيامنا آِخر ألنها متاعهم؛
الباخرة ظهر عىل والحياة فيها، الحياة متاع من والحرمان السفينة مباحة عىل يأسفون
ليُوِقظ «كالبيانو» أنغاًما يعطي بجرس الغالم يمرُّ الصباح باكورة ففي نشيطة؛ مرتفة
صفحة عرشة ست من الصغرية اليومية بالجريدة آَخر يطوف ثم السادسة، عند القوم
مقاالت ثم الخارجي، والالسلكي الباخرة أخبار فيها نقرأ كنا جميل، صقيل ورق عىل
بكأس اآلنسة تمر ثم البديعة، بالصور مزوََّدة الباخرة عليها ستقف التي البلدان عن قيَِّمة
«إن الغالم: ويصيح الثاني الجرس يطوف صباًحا السابعة ويف الفاكهة. وبعض الشاي
طعام من راقنا ما ونأكل املطعم، إىل ه نتوجَّ عندئٍذ ساعة.» نصف بعد سيُقدَّم اإلفطار
أو — باللبن العصيدة — البوردج وبعض ومطبوخة، وطازجة مثلجة فاكهة شهي،
اللحوم وبعض ،Shreaded wheat الكنافة أو Corn flakes اليابس الرقاق مقصوص
ولبن وعسل ومربى وفطائر — إلخ … مقيل أو عجة — البيض وبعض والسمك والكبد
بعض نقرأ املطالعة بهو قصدنا اإلفطار من فرغنا ما وإذا كاكاو، أو قهوة أو وشاي وزبد
لنساهم السفينة سطوح إىل نخرج ثم الباخرة، مكتبة من نقرتضها التي والكتب الجرائد
األقراص ودفع الحلق، ورمي ،Board Ballو بنج، وبنج تنس، — املختلفة األلعاب يف
يقام األيام بعض ويف — ذلك إىل وما املالحة، الربكة يف واالستحمام ،Shuffle board
وتُعَطى الجميع فيها يساهم عمومية مباريات تقام وأخرى محطة وبني الخيل! سباق

للفائزين. الجوائز
الظُّْهر أقبل وإذا ،«Cream «املثلجات بكئوس الغالم يطوف صباًحا العارشة ويف
نصف الكل فرتى الهندام، يف تكلُّف غري يف املطعم إىل القوم فذهب الغداء، جرس دقَّ
يُؤثِر وبعضنا لها، فنستمع املوسيقى تُعَزف ذلك بعد قيد. كل من تحرَّروا وقد عرايا
الورق، أو النرد أو Check الشطرنج أو Checkers الضامة عىل يعكف والبعض القراءة،
الخارجية، األلعاب حركة تنشط ثم الشاي، م ويُقدَّ املوسيقى تُعَزف الرابعة الساعة ويف
نصف بعد سيُقدَّم الطعام بأن منبًِّها الغالم ويصيح العشاء جرس يدق السادسة ويف
ثيابهم فاخر ويلبسوا ليتزيَّنوا غرفهم إىل ونساءً رجاًال جميًعا القوم يرسع هنا ساعة،
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األزياء من أستعرض فكنت الزًما، العشاء قبل اللبس يرون وهم منهم، األطفال حتى
كبريًة العشاء حفلة كانت الصباح يف ثغًرا ستصل السفينة كانت فإذا وألوانًا، صنوًفا
ورق من للرأس ومالبس الصغرية األعالم فنرى املطعم ندخل ،Farewell Dinner للوداع
همج تمثِّل أزياء أو مضحكة، أردية الجميع يلبس وقد Fancy Dress مضحك ملون
الرقيق الجلد بالونات تلبث وال جميًال، عشاء فيكون الغربية، األمم بعض أو اإلنسان،
كصوت صوت يف فتنفجر بدبوس الخادم يرضبها ثم وتطري، الرءوس عىل ترفرف امللون
إىل والرشب الرقص يبدأ العارشة منتصف ويف السينما، حفلة نحرض ذلك بعد املدافع.
وقد املنوع، «الساندوتش» بصواني علينا الغالم يطوف وهنا الليل، من متأخرة ساعات

أولئك. كل وسط للمقامرة ألعاب تُعَقد
الجمع بدأ أن عجب وال الباخرة، ظهر عىل نمضيه الذي اليوم سحابة من مثل ذلك
ويف ومرضه، موجه منغصات من فيه يصادفنا قد ما رغم البحر ملغادرة باألسف يشعر
أجمل ولعل واللهو، املجون يف املغاالة من املرء أخالها إن لتعشق البحر حياة أن الحق
يختلطون تراهم املسافرين، عدد كثر مهما بهم نصطحب الذين اإلخوان جميًعا فيها ما
النفس تربية عىل عون خري البحر فحياة أصدقاء، ويصريون الحديث أطراف ويتجاذبون
الوداع عبارات يف كله اإلثنني يوم نصف رصفت ولقد والدعة، والتهذيب املعارشة حب عىل
لم الذي حبيبه فراق عىل األسف جد آِسف وكلنا والعناوين، األسماء بطاقات وتباُدل
املهاجرة رجال مع وفد وقد ظهًرا، الطبيب جرس دقَّ أسبوعني. عىل صداقته عهد يزد
عليه مررُت لكني قاسيًا، الطبي الكشف يكون أن خشية يرتجف قلبي وكان ْمنا، فتقدَّ
كلَّها، الغبطَة بذلك فاغتبطت قيد، دون املتحدة الواليات أرض إىل نزويل أوراق وتسلَّْمُت
السائحني. بأموال االنتفاع يف منهم رغبة «الرتاكوما»؛ عن اليوم تغاضوا قد أنهم ويظهر
فبََدا فرنسسكو، سان خليج ونستقبل كلفورينا ربى عىل نرشف السفينة سطح إىل خرجنا
إىل فرسكو بني ما يفصل «The golden gate الذهبي «الباب يسمونه ضيق مدخل يف
شاهقة معلقة بقنطرة طرفيه يصلون القوم بدأ وقد اليسار، إىل وبركيل» «وأوكلند يميننا
الضخمة الجنازير عليها ُشدَّْت القوائم رأينا وقد وأعالها، طرٍّا العالم قناطر أكرب ستكون

تمامها. عند القنطرة ستحمل التي املقوسة
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فرنسسكو سان (3)

أكرب إحداها عىل رأينا صغرية، جزر تتوسطه عدة شعاب يف مغضنًا فرسكو خليج بََدا
عصابات وبخاصة كلهم، أمريكا مجرمي كبار املحصنة جدرانه بني يضمُّ هناك سجن
مدرجات عىل وضواحيها املدينة تقوم األجوان تلك جوانب وعىل ،Gangsters شيكاغو
بني ما تصل ألنها وبركيل»؛ «فرسكو الطول بالغة أخرى بقنطرة وأبرصنا مغضنة، جبال
جنيه، مليون ١٥ فوق أي رياًال، ٧٧٢٠٠٠٠٠ كلَّفت وقد ميًال، ٨ ١

٢ امتدادها ويبلغ البلدين
عليها وسيمر الخفيفة، للسيارات األعىل دورين: من وسطحها الدنيا، قناطر أطول وهي
والرتام، الثقيلة العربات ملرور األسفل والدور سيارة، ألف ٦٥ بناؤها تمَّ ما إذا يوميٍّا
وامليناء بديًعا، ساحًرا املرفأ مشهد كان ولقد اليوم. يف ألًفا ١٢٧ الركاب من ويجتازها
الدنيا. يف اآلمنة املغلقة الطبيعية املواني أكرب وتَُعدُّ جماًال وريودجانريو ِسْدِني تُناِفُس
يف ونصف ريال وأجره ،Geary شارع يف Stewart نُُزل إىل السيارة ونقلتنا البلد نزلنا
أجوب خرجت قبُل. من أعهده لم حدٍّ إىل باملسافرين ويغص ا جدٍّ فاخر والفندق اليوم،
املتاجر فاخرة البناء شامخة االمتداد عظيمة بشوارعها وإذا الفندق، من القريبة الجهات
أعظم Market str شارع وبخاصة املدينة قلب ألنها ا؛ جدٍّ بالحركة غاصة واملعروضات
مختلفتني، لرشكتني متجاورة للرتام أرشطة أربعة به يجري حركًة، وأشدها املدينة شوارع
تقابلها ثم عنه، خارجة تميل وأخرى معه تتوازى والبعض عليه تتعامد الشوارع وبعض
يف الحال هي كما Blocks الكتل نظام عىل تسري والكل أيًضا، عليها متعامدة غريها
بني أدوارها تبلغ التي السحاب ناطحات من كثري الفاخرة األحياء تلك ويف نيويورك،
إىل التلفون رشكة ناطحة وهي أعالها صعدنا وقد والعرشين، والخمسة عرش الخمسة
ساعات يف بها ويشتغل ساحًرا، جميًال منه املدينة مشهد فكان الثالثني، الدور سطح

موظف. ١٦٠٠ املوظفني من العمل
النافورات ميدانها تزين األنيقة بقبتها Gity Hau البلدية دار الرائعة املباني ومن
أليف وهو أكتافهم عىل فريفرف الناس يُطِعمه بالحمام تغصُّ وهي البديعة، والحدائق
التي امللونة األضواء تزينها مائجة فصاخبة الشوارع تلك يف الليل حياة عن أما وديع.
واملطاعم تُحَىص، ال املالهي ودور كبري، إرساف يف أنجليز ولوز هوليوود يف ألفناها
أن مع مطعم ٣٠٠ وفوق فندق، ١٥٠٠ فرنسسكو سان ففي باملئات؛ تَُعدُّ والفنادق
من واملطاعم الفنادق تلك تجد كيف عجبت وقد ألف! سبعمائة عىل يزيدون ال سكانها
النُُّزل تلك روَّاد من املدينة سكان من ٪٥٥ نحو أنَّ علمت لكني يكفيها، ما الزائرين
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أحدهم يكاد فال البديع، العائلة نظام يقيضعىل وكاد رونقها البيوت أفقد مما واملطاعم؛
رشاب أو طعام عىل أحدهم أضافك وإذا الفنادق، يف ينام منهم وكثري أبًدا، بيته يف يأكل
النشء تربية يف أثر وجميل مقدسة حرمة من له وما البيت أما املطاعم، تلك أحد إىل دعاك
فيها املبيت أجر إذ التكاليف؛ باهظة األماكن تلك من وكثري أبًدا، هناك تراه ال ما فذاك
وجلُّ والريال، الريال نصف بني الكثري تجد أنك عىل الواحدة، الليلة يف رياالت ستة يفوق
العادة. يف وعرشة قروش خمسة بني ما وتدفع نفسك تخدم ايف» «الوقَّ النظام عىل املطاعم
ساعات، ثالث يف ميًال ثالثني فوق مداها رحلة يف Sightseeing النزهة سيارة ركبنا
القديمة، كنائسها بعض وزرنا وأطرافها، املدينة نواحي بجل وطفنا رياالن، وأجرها
حوى الذي األكواريوم دخلنا ثم الكاثوليكي، للمذهب ُجلَُّها كنيسة ٣٠٠ زهاء وباملدينة
وهو Turkey fish أعجبه ولعل البديع، امللون خصوًصا السمك من ا جدٍّ قيمًة مجموعًة
بأس وال الطبيعي التاريخ متحف دخلنا ثم الرومي. الديك أجنحته وتحكي ن، ملوَّ
أُِقيَمْت وقد املديدة، الرملية االستحمام بشواطئ وقفنا ثم املعدنية، خصوًصا بمحتوياته
من صخري جزء منها ناحية ويف واملطاعم، واللونابارك السينما ودور املالهي حولها
مرحة وتلعب املاء يف تنفر البحر بِسبَاع مياهها تغصُّ التي الجزيرات بعض به الشاطئ
١٠١٣ ومساحته الذهبي القرن متنزه ى ويُسمَّ البلدة متنزهات أكرب اخرتقنا وقد آمنة.
التالل بعض اعتلينا ثم وسطها، يف جدٍّا تندر لكنها البلدة خارج املتنزهات وتكثر فدانًا،

رائًعا. الذهبي القرن وبخاصة وقناطرها وبحارها املدينة منظر فكان بها املحيطة
املتحدة، الواليات بالد أقىص إىل يسافر ما ومنها الفاخرة، الكبرية السيارة بنا عادت
بكثري أرخص أجرها وألن جهة، من ا جدٍّ مريحة ألنها الحديد؛ سكة عىل الكثري ويفضلها
جنيهات ثمانية مثًال نيويورك إىل فرنسسكو سان من بها السفر فأجر الحديد، سكة من
China الصينية للمدينة زيارتي كانت ثم ذلك. ضعف القطار يف األجر أن مع ونصف،
تلك إن حتى العدد كبرية جالية هناك وهم الصينيون، احتلَّه املدينة من قسم وهي Town
الشوارع منه تنحدر تل عىل وتقع الصني، خارج الصينيني من مجموعة أكرب تئوي الناحية
برحلتي فأذكرتني الشوارع تلك وسط نسري أخذنا .°٤٥ فجأة ينزل قد مخيف ميل يف
املقوسة الخشبية السقوف ذي الصيني النمط عىل أُِقيمت فاملباني نفسها، الصني يف
تزينها طولية رشائح يف املتاجر وعنوانات ٍن، ملوَّ ورٍق أو حديٍد من واملصابيح األطراف،
بعيونهم الصينيني من باملارة مائجة ناشطة هناك والحركة الجذاب، الصيني الخط بقع
من متاجرهم يف يُعَرض ما وجل العجيبة، وأرديتهم القصرية وقاماتهم املنتفخة املائلة
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بلغتهم، تُطبَع التي وجرائدهم ومكاتبهم مطاعمهم هناك ولهم الصينية، واللعب األنسجة
اللحم نثري من ومزيج األرز منها وراقني املطاعم تلك إحدى يف العشاء تناولت وقد
األخرضالذكي، الصيني بالشاي واستمتعت أعرفها، لم أخرى وصنوف والرسدين والسمك
ألفيت أني عىل الصينية، باملالبس روايًة أمامنا فمثَّلوا الصيني» التمثيل «دار دخلت ثم
الحديث يف وصوتهم أبًدا، تتحرك املمثلة تكاد فال الخفيفة، الحركات تعوزه جامًدا التمثيل
موسيقاهم؛ األمر يف ما وأدهى سقيم، تماوت يف القول يتكلفن والنساء ا، جدٍّ منفر والغناء
ويصيح عاليًا، تقرع صفائح من مجموعة صوت أو الرعد كأنها طبول عن عبارة وهي
التمثيل يف قولهم من نسمع نكد لم أنَّا الجلبة تلك علو من ويبلغ النغمات، ممل مزمار معها
معروفون وهم مأخوذين، منصتني كانوا الصينيني أن عىل رءوسنا، تصدعت وقد شيئًا
الدور تلك وأمثال املتثاقل، التمثيل كان ثم الفلسفة، يف ق والتعمُّ القول يف للبالغة بتقديرهم

البلدة. تلك يف كثرية
وخفة فرنسسكو سان ظرف من أتزوَّد كاملة أيام أربعة وطفقُت النُُّزل إىل آويُْت
بالجماهري الغاصة األنيقة الشوارع تلك خالل مشيتي أنىس ولن أهلها، وأُنْس روحها
تنسيقها يف بُولَِغ التي الشامخة املباني تلك وآَخر آٍن بني تستوقفني وكانت ونهاًرا، ليًال
الزلزال َره دمَّ الذي هو البلدة من القسم وهذا جديًدا، يبدو منها وكثري مواضعها، وتجميل
نظام عىل جديد من القوم أنشأه لذلك شيئًا؛ منه تُبِْق فلم النار به واشتعلت ،١٩٠٦ سنة
ولقد .Market شارع طه يتوسَّ الذي الرشقي الشمايل القسم وهو سالفه، من خري هو
بنائها يف وهناك ،«Berkly «بركيل ضاحية يف «الفري» لها فركبت الجامعة زيارة يف رغبت
أثناء أما الجهات، مختلف من طالب ١٦٠٠ زهاء الصيف دروس ى يتلقَّ كان الفاخر
عىل عودتي يف عرجت ثم أمريكا، جامعات أكرب من وهي ألًفا، ٢٢ طالبها فعدد الشتاء
عىل األمريكية األلعاب صنوف من حوى وما االستحمام، وشاطئ الجميلة الحيوان حديقة
االمتداد وعظيم ثابت أنه إال الفائت، العام معرض يف املالهي مدينة يف رأيناه ما نمٍط
ينفقون كانوا األطفال وحتى هناك، الناس ينفقها التي لألموال وتدهُش األلعاب، ومتعدد
من بيوتها وجل السكنى، بعضضواحي مخرتًقا عدُت ثم اكرتاث، بدون متعاقبة رياالت
آثار خشية وذلك األصم؛ البناء وكأنه فريى يُطَىل الذي بالخشب وغالبها ثالثة أو دورين

الجهات. تلك يف الحدوث كثرية الزالزل
املستمرة وحركتها الخاطفة املدينة بأنوار أستمتع األخرية ليلتي تجوايل أعدت ولقد
ترشق األضواء كانت أمريكا» «بنك وبخاصة البنوك بعض وحتى املعروضة، ومتاجرها
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آناء مفتوح البنك عليه: ُكِتَب وقد مستمرة، فيه املالية الحركة وكانت الفاخر، بنائه يف
العاطلني، من كبريًا عدًدا — األموال كثرة رغم — الحظت أني عىل النهار. وأثناء الليل
إن يل وقيل عمًال، يجد ال معوز بأنه ويقول ماليٍّا عونًا ويطلب يعرتضني كان َمن ومنهم
يجد حتى مالية إعانة الدولة له تدفع َمن ومنهم كلها! البالد يف ماليني عرشة يناهز عددهم
الذي املتاع مبلغ بعيونهم يبرصون إذ هؤالء؛ ألمثال املفجع باأللم أحس وكنُت مرتزًقا،
يستطيع ال اليدين صفر وهو وهناك هنا بسخاء تبذر التي والرياالت أقرانهم، فيه ينغمس
وكان تحد، ال التي األمريكية الحياة ومطالب املرتفات صنوف من اعتاد مما حاجة سدَّ
يسريون البائس املظهر ذلك رغم لكنهم مرقعة، ثياب ويف حفاة السبيل أبناء من كثري
وسار ابتسم بل الطلب، يف يلحف لم سؤله إىل تُِجبْه ولم عونًا أحدهم سألك فإذا َمِرحني،

سبيله. إىل
اإلسبان سها أسَّ التي فرنسسكو سان أودِّع قمُت أغسطس ١٣ الجمعة صباح ويف
سكانها يزد لم ١٨٢٨ سنة ويف ،St Francis الدينية بعوثهم بعض بوساطة ١٧٦٩ سنة
إليها الناس هاَجَر ساكرمنتو مجرى حول الذهَب «مارشال» كشف وعندما ،٨٠٠ عىل
تباع البيضة وكانت الليلة، يف بجنيه يستأجر الفراش كان ا حدٍّ التزاُحُم وبلغ ، فجٍّ كلِّ من

ألًفا. ٣٠ أهلها بلغ عامني ويف اليوم، يف رياًال ٢٠ العمال أجور وبلغت بريال،
صوب سائًرا القطار وأَقلَّني الحديد، سكة محطة حيث أوكلند إىل «السابحة» ركبُت
فرسكو يف إقامتي خالل الجو وكان الشامخة، الركي جبال مخرتًقا كندا بالد إىل الشمال
أنجليز» ولوز «هوليود يف قاسيته ما بعكس صيفها، إىل منه مرص شتاء إىل أقرب جميًال
التي العوائق ضمن من كان وذلك مرص، صيف نظري يف يفوق الذي الالفح الهجري من

زيارته. اعتزمُت قد كنُت أن بعد كلرادو» «خانق زيارة عن رصفتني
ومنها املحصودة، الغالل ببقايا أديمها اصفرَّ قد مبسوطة سهول يف القطار بنا دخل
الطبيعية الخرضة أخذت ثم الربتقال، وبخاصة الفاكهة بأشجار ُزِرعت هائلة متسعات
ونرتك الربى يف نوغل أخذنا ثم الربي، الشجر وكثر ساعات، ثمان زهاء رسنا أن بعد تزداد
النجاد الغابات ِت عمَّ ثم قاطرته، ضخامة رغم كبرٍي جهد يف يتلوىصاعًدا والقطار السهول
Red وبخاصة املورقة، األشجار من األغلبية لكن الصنوبر، شجر من القمم يف وهي كلها
بعضها ويف القلوب، يستهوي رواء يف تبدو املتعرجة الغائرة املاء وديان وكانت ،wood
مجاورة ويف خشب، من كلها الصغرية بيوتها تقوم نادرة القرى وكانت كبرية، شالالت
ويف الجهات، تلك صادرات أكرب من وهو الخشب منارش من كثريًا نرى كنَّا املائية املجاري
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فتكون خشبية، بعوارض بعضها توصل الغفل الخشب كتل كانت املجاري تلك بعض
عليه يسهل كي مثلث؛ يف السفينة مقدم شكل يف يرص ومقدمها هائلة، سابحة «عوامة»
نرى كنَّا بحيث هائلة؛ ضخامة بلغ ما القوم يقطعه كان الذي الشجر ومن املاء، شق
أشهر من وأرجون وكلفورنيا كبرية، نقل عربة فراغ يمأل واحدة شجرة من صغريًا جزءًا
من وكثري ،Red Wood وهو العلو، الشاهق الضخم الشجر من النوع بذاك العالم بالد
الطبيعي الجمال ذاك وأخذ الخشب، من الورق عجينة مصانع جوارها إىل تقوم املنارش
وبني وبينها «سياتل»، بلدة عند البحر قاربنا حتى يزداد اإلنسان يد تمسه تََكْد لم الذي
عىل مقامة والبلدة لها، حَرص ال بألسٍن األرض يف غائر جون عىل وتقع ميًال، ١٧٥ فرسكو
1st من متوازية الشوارع وتبدأ جميل، مشهد يف الغابات تكسوها التي الجبال فوق مدرج
وتقطعها يزيد، أو أمتار عرشة بنحو أخاه يعلو واحد وكل إلخ، … 3rd إىل 2nd إىل Av
والحركة الكبرية املتاجر مقر Pike شارع جميًعا وأهمها أخرى، شوارُع عليها متعامدة
ما أجمل ولعل السابقة، املدن نمط عىل وهي الشوارع تلك جلَّ جبُت ولقد الصاخبة،
أنواعها، بمختلف السلع جميع فيه تُعَرض Public Market العام السوق نظري اسرتعى
بصياحهم استمالتك يحاولون والباعة تامة، ونظافة كبري تنسيق يف املأكوالت وخصوًصا
أذكرني مما األخرى، األمريكية املدن سائر يف أره لم تزاُحٍم يف بضائعهم وتحسني بالثمن
مثال عىل السكنى يف حيهم لهم الذين الصينيني من الباعة من وكثري عندنا، الرشق بأسواق
يسمونه هندي نصب وسطه أُِقيَم صغري، متنزه فيه ميدان البلدة من ركن ويف فرسكو،
الحالة أن ويظهر الحمر، الهنود من أالسكا ألهل العائلة شجرة يمثِّل وهو ،Totem Pole
عىل يقف منهم وكثري واملتسكعني، العاطلني من شاهدُت ما لكثرة كاسدة البلدة يف املالية

املارة. ويستجدي الطرق نوايص

كندا إىل (4)

بجماهري غاصة وكانت الفاخرة، الباخرة فركبت كندا، إىل صباًحا سياتل غادرُت
الرُّبَى تحدها وجزر أجوان كلها ميًال» ٨١» ساعات أربع فوق بنا فسارت املسافرين،
جزيرة يف فكتوريا عىل رسونا أن وملا ساحرة، مناظر يف الكثيفة الغابات تتوِّجها التي
نُُزل إىل انتقلت ثم تعطيل، غري يف السفر جواز فختموا املهاجرة برجال مررنا فنكوفر،
مقاطعة عاصمة وفيكتوريا الليلة، يف ونصف بريال Dominion Hotel هو فاخر جميل
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رشكة َستْها أسَّ ولقد ألًفا، ٦١ فسكانها فنكوفر، من أصغر أنها مع الربيطانية، كلمبيا
.١٨٤٣ سنة قلعتها أقامت أن منذ التجارية هدسن خليج

فطافت السياحة، سيارة من مكاني بأخذ سارعت ثم النُُّزل يف بحقائبي ألقيت
موحٍش؛ حدٍّ إىل هادئًة البلدُة فبَدِت وخارجها، املدينة خالل «بريال» ساعتني فوق بنا
الحركة ورسعة الجلبة تلك عن البُْعد كل بعيدة كندا بالد وألن جهة، من األحد يوم ألنه
الشوارع من بكثري أفسح هنا والشوارع املتحدة، الواليات مدن جميع يف نشاهدها التي
الواليات أهل بها أُغِرَم التي الناطحات تلك بينها من ترى ال واطئة مبانيها لكن األمريكية،
ثم يوازيه، الذي Douglasو Government ووجاهًة حركة الطرق تلك وأكثر املتحدة،
بتلك شبيهة وهي الصينية البلدة أحيائها أجمل ومن يقطعانهما، اللذان Fortو Yates
يتقدَّمها الحكومة دار النظر تجتذب التي املباني ومن منها، أصغر لكنها فرسكو يف التي
من ُكِيسَ الذي الهائل Empress أوتيل ثم البحر، من جناح عىل وتُِرشف «فكتوريا»، تمثال
التأثيث يف واإلرساف الزخرف بآيات مزوَّد وهو البديع، األخرض املتسلق بالنبات خارجه
١٩٣٠ سنة شاب به طاف الذي الرشاعي والزورق الصغري املتحف جواره وإىل داخله، من
البلدة، خارج الغابات مخرتقة السيارة بنا خرَجْت ولقد العالم، حول ميل ألف ٤٠ نحو
الشجر كثيفة كانت جهاتها من كثري ويف ،Ferns خصوًصا الطفييل بالنبات غاصة وهي
والفاكهة الغالل مزارع بعض وحولها منثورة الصغرية الخشبية بالبيوت نمرُّ وكنَّا ا، جدٍّ
املاليني أصحاب الرساة أحد وهو Butchart حديقة دخلنا وأخريًا املنخفضات، يف خصوًصا
زجاجية، بيوتًا لها أََعدَّ التي وزهورها شجرها وتنويع تنسيقها يف باَلَغ بحدائَق بيته زوََّد
للحيوان حديقة منها جناٍح ويف له، حَرص ال عدٍد ويف األشكال مختلف يف بمقاعد أَمدَّها ثم
للجماهري أبوابها فتح ثم وأراجيح، لألطفال مالعب أعدَّ قد املتسعات من كثرٍي ويف والطيور،

شاءت. متى واللعب للنزهة تؤمها
ُصبَّْت ُصِنع، ما أكرب من يعدُّ منظار وبه شاهقة، ربوة فوق املرصد زرنا عودتنا ويف
واملرصد فقط، أيام بثالثة Liege ملدينة األملان احتالل قبل إليه َرْت وُصدِّ بلجيكا يف عدساته
ملا أعجب لم ولذلك النظافة، يف آية بََدْت واملدينة الربيطانية، اإلمرباطورية مراصد ثاني
يف عدًدا تساويها التي بالبالد ُقوِرنَْت إذا العالم، يف أصغرها األطفال وفيات نسبة أن علمت
الخارجية؛ البالد بجميع االتصال نقطة ألنها كندا»؛ «باب اسم عليها ويُطِلقون السكان،
كثري يف للبيع ومعروًضا بعضهم، صدور عىل معلًَّقا تراه ذهبي بمفتاح لها يرمزون ولذلك
وكانت ليًال، بالثريات كله صدرها أيضء وقد الحكومة دار أجمل كان وما متاجرهم، من
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القوية، واألضواء بالنقوش ُزوَِّد هائل مرسح شكل يف ُصِنَعْت سفينة البحر يف تواجهها
املوسيقى لفرقة يستمعون الجماهري فيه جلس الشاطئ عىل أمامه كبري مدرج وأُِقيَم
فقليلة ومالهيها الشوارع أضواء أما والرجال، النساء من املتطوعني بعض ولغناء الكبرية،
يف اإلنجليزي السكسوني الطابع عليه يبدو والبلد األمريكية، املدن يف تراه ملا بالنسبة

جملته. يف الروح خفيف أنه عىل حركته، وجمود بروده
األمريكية، البالد يف نشاهد كنَّا كما املال وتبديد الغنى مظهر هنا الناس عىل يبدو وال
الشديد، العوز بعضهم هندام عىل ويبدو غريهم، ويستجدون فقراء الناس من وكثري

َل. التسوُّ ذاك منهم الكثريُ اعتاد قد أطفالهم وحتى
… مدينة إىل السابحَة نستقلُّ مساءً الثانية الساعة قمنا

فنكوفر (5)

مكان الباخرة يف يكن ولم تتساند، أكتافنا كانت حتى كبريًا، الباخرة فوق التزاُحُم وكان
عدة فيها أقاموا ولذلك للمدينة، الذهبي اليوبيل صاَدَف امليعاد هذا ألن ذلك للحركة؛
يحبون القوم أن إىل هذا كاملني، شهرين النقل أجور وخفضوا وزيَّنوها مهرجانات
بني السري من أجمل وهل بحرية، نزهة يف سافروا فرصة لهم سنحت فكلما االنتقال،

الساحرة. ومناظرها فنكوفر جزيرة أجوان
بينها وتتلوى الغابات تكسوها وجزيراٍت صخوٍر وسط ساعات أربع نسري لبثنا
غرفًة وجدُت جهد بعد إني حتى مكتظَّة الفنادق كانت وقد بة، خالَّ مناظر يف األجوان
نواحيها أكثر أجوب أخذت ريال»، ١ ١

٢» وأجرها بها بأَس وال Dunsmuir نُُزل يف يل
ُزيِّنَْت وقد دوًرا، عرشين يعلو ما ومنها بوجاهتها، بأس ال وأبنية فسيحة شوارع يف حركًة
وأكرب الذهبي، االحتفال بمناسبة وذلك بكم»؛ «مرحبًا األعمدة عىل وُكِتَب والثريات، باألعالم
نهر طرفيه أحد ويف كيلومرتًا، عرش خمسة يمتد Granville جرانفل التجارية شوارعها
الباسفيكية، كندا حديد سكة تديره الذي فانكوفر فندق عليه املباني أجمل ومن فريزر،
بنواحي وطفنا السياحة سيارة من مكاني أخذُت الصباح ويف غرفة، ٥٠٠ فوق وبها
صينية بيوت يف يقطنون صيني ألف ١٤ وبها الصينية، املدينة كثريًا راقني ومما البلدة،

العجيب. بخطهم وإعالناتهم معابد، ولهم الهندسة،
حفالت تنتهي حتى الصينية الحكومة أقرضتها فاخرة بوابة وفيه معرضهم ودخلنا
يف Stanley Park وصلنا وأخريًا آالف، سبعة وبها اليابانية املدينة جوارها وإىل اليوبيل،
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وضخامته، فيها الشجر مختلف أدهشنا التي الغابات من جلها فدانًا، ١٠٨٤ مساحة
،Red Cedar خصوًصا الجو يف عاليًا ويشمخ قدًما، ٦٠ عىل محيطه يزيد ما الشجر ومن
وسط من ينمو ما ومنها بعضها، عىل التوت أشجار من حزمة وكأنها جذوعه وتبدو
جذعها من األكرب القسم نما ملتوية شجرة وهناك قديم، من ُقِطعت أخرى لشجرٍة جذٍع
وتحوي كبرية هناك الزهور وأقسام آَخر، نوع من رأسيتان شجرتان عليه نمت وقد أفقيٍّا،
الزهور كل تنمو وفيه ،Shakespeare’s house ى املسمَّ القسم وخصوًصا بديعة مجاميع
للزهور حوٍض كل وسط يضعون أنهم والعجيب شكسبري، مؤلفات يف ذكرها ورد التي
باملالعب املتنزه ُزوَِّد وقد بديع، شكل يف الزهور وتظهر ليًال، لتيضء الكهرباء مصابيَح
به أُِقيمت وقد الحمر، للهنود ص مخصَّ قسم وبه الحيوان، وحظائر والحمامات املختلفة
وهي شاهًقا، علوٍّا وتبلغ الخشب، نقر من املخيفة أنصابهم تتقدَّمها نموذجية هندية قرية
املخيف. الربق بوميض تنذر محدقة وعيون واملطر، بالرعد تنذر أجنحٍة ذوات اآللهة تمثِّل
جزيرة املتنزه من جانب ويف سنة، ١٨٠٠ بنحو عمره َر ُقدِّ للهنود حجري أثر وهناك
وطريقتهم موتاهم، فيها يدفنون الهنود كان Dead Mans’ Island يسمونها صخرية
واألنصاب األشباح تلك وتحرسه األشجار بني يُعلَّق زورق يف الجثة تُوَضع أن الدفن يف
والرُّبَى الجزيرات تبدو فكانت مواضع، عدة من امليناء أجوان عىل يُِرشف واملتنزه البشعة،
يستهوي الذي بجمالها غنية الجهات تلك يف فالطبيعة رائع، جمال الغاباتيف تكسوها التي

طويًال. البقاع تلك يف يُِقيَم أن املرءَ
فهي الِقَدم؛ مبانيها عىل ويبدو األمريكية، البالد روعة يف فليَسْت نفسها البلدة أما
منهم وكثري ومرحهم، هندامهم يف األمريكيني وجاهة عن أبعد وأهلها غرباء، قاتمة تظهر

محتاج. معوز الحال رقيق
معلََّقة سماوية حديقة أعالها ويف أدوار، ستة من Stanley زرناها التي املتاجر ومن
الدور يف راقني وقد السماء، من املدينة بمنظر واالستمتاع الرتيُّض شاء َمن إليها يصعد
بيٍت يف أنها إليك فيَُخيَّل ا، تامٍّ فرًشا الحجرات تفرش «املوبليات» معروضات السادس
خمًسا تجد فقد وفكتوريا؛ فنكوفر يف الكنائس كثرة نظري اسرتعى وقد بالسكان، عاِمٍر
يخطبون نوايصالطرق يف أراهم كنُت الذين املبرشين جماعة ذلك إىل واحٍد، شارٍع يف منها
وكنت وأخرى، آونة بني لهم تعزف املوسيقى ومعهم Jesus ب ِك التمسُّ عىل حاثِّني الناس

هناك. الفنادق من غرفة كل يف اإلنجيل من نسًخا أرى
… أخرتق ربًعا إال السابعة Canadian National بقطار مساءً قمُت
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الركي جبال (6)

وطيئة جباًال نتسلق بدأنا ثم والفاكهة، بالغالل تغصُّ السهول من متسعات يف فرسنا
كبرٍي، جهٍد يف صاعًدا يجدُّ والقطار تعلو والجبال تتزايد األشجار فتئت وما مجدبة، نصف
تيه يف نوغل بدأنا الصباح شفق ويف وأحدثها، العالم قاطرات أضخم من تعدُّ وقاطرته
فيها املياه ودوي أخرى، وتنبسط تارًة تنقبض املياه مسايل تطوقها والغابات الرُّبَى من
مياهه تتفجر الذي األهرام» «شالل مكانًا أفخمها رائعة بشالالت مررنا وكم الرعد، كأنه
والتياتل الفراء قيَِّمة السوداء الدببة بعض وكانت مثلث، شكل يف األغوار إىل هاوية وهي
فيه يُمنَع الذي الحرم يف هي إذ آمنة؛ أنها شعرت وقد قلة، عىل هناك تَُرى واأللك واملوس
مجموعة فاجأتنا وقد الحكومة، من بإذٍن إال البوليس يرضبه ال املتوحش وحتى الصيد،
صفحة عىل الكثيفة بأشجارها املحيطة الجبال ذرى تنعكس آسنة فضية بحريات من
يكسو البياض الناصع الثلج بعض نرى كنَّا وأخرى آونة وبني رائع، مشهد يف مائها
األنهار أشهر ومن ،«١٢٩٧٢» وعلوه Mt. Robson جميًعا أروعها ولعل النائية، الربى
وكانت مرص، نيل أمثال ثالثة إىل جهاته بعض يف يتسع كان الذي فريزر بها مررنا التي
يهولني وكان تنرش، حيث إىل اللنشات تجرها متعاقبة سالسل يف تعوم الخشب سابحات
تلك وظلَّْت عجيبًة، كثرًة كثر الذي Fernsالرسخس وبخاصة الطفييل للنبات األسفل النمو
ببيوتها النادرة بالقرى ومررنا الجبال، تلك يف أوغلنا كلما سحًرا تتزايد بة الخالَّ املناظر
… وصلنا حني األربعاء يوم من والنصف الواحدة الساعة كانت حتى الصغرية الخشبية

جاسرب (7)

ونساء رجال من حويل َمن ْعُت وودَّ القطار تركُت هنا فنكوفر، من ساعة ١٨ زهاء بْعَد أي
«األهرام» فندق إىل آويُت ثم سعيدة، رحلة يل وتمنَّوا إيلَّ التحدُّث عىل وعكفوا بي التفوا
كلها والبلدة مرصيٍّا، اسًما يحمل رأيته أن بمجرد غريه عىل آثرته وقد الجميل، الصغري
الطبيعية املزارع وسط نُِثرت البديعة، الخشبية الفالت من مجموعٍة من تتألف صغرية
الصنوبري، والشجر بالخرضة تُكَىس جانٍب كل من الجبال مخاريط حولها من وقامت
من خلوٍّا فتخالها حركة فيها تسمع تكاد ال هادئة وهي اءة، الوضَّ بالثلوج بعضها ويُغطَّى
الذي Gasper National Park وسط اختريت وقد ،١٥٠٠ عىل سكانها يزيد وال األهلني،
الحيوان صيَد فيه وحرََّمْت فدان، ٤٢٠٠ مساحة يف جميًعا للناس متاًعا الدولة أوقفته
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يف بتنسيقه C. National الحديد سكة رشكة عنيت ولقد األرض، وامتالَك الشجر وقْطَع
السائحني لتجتذب جاسرب؛ مدينة يف وبخاصٍة والفنادق بالطرق وتزويده جهاته بعض
أبنية عدة يف األسطوانية الخشب كتل من أُِقيَم الذي Lodge الفاخر فندقها زرت ولقد إليه،
لكن لالستحمام، املاء صافية بربكة وُزوَِّد تنسيق، أيما الحدائق حوله َقْت ونُسِّ منفصلة،
السياحة سيارِة يف مكاني حفظُت وقد فقط، للنوم اليوم يف رياالت سبعة هو باهظ أجره
جوانبه عىل رسنا الذي Maligne خانق ثم املجاورة، الجبال بعض بنا فطافت بريالني،
املثال، نادرة مناظر يف شالالته روائع وتهوي صخوره، وتتعقد يتلوَّى وهو أميال خمسة

ونصف. ساعتني بعد وعدنا
الخفيفة، الثلوج تكسوه مدرج هرم يف «كافل» البلدة عىل املرشفة الجبال أروع ومن
إىل يتلوى الذي املختنق أتاباسكا نهر ثم ناصع، صفاء يف عليها ينعكس بحرية دونه ومن
القطار من نزولنا وبمجرد جانبيه، عىل الغابات تسده وتكاد شديدًة، ليَّاٍت البلدة جانب
رمز وهو قديًما، سنة ١٨٠٠ إىل عهده يذهب الذي Totem Pole عمود نظرنا اسرتعى
وكنَّا رشيف، عريق أصل من أنهم عىل ليدل به يحتفظون الحمر، الهنود عند األرسة سيادة
وأكتافهم القصرية وقاماتهم الكدر األغرب ولونهم القبيحة بوجوههم الهنود من قليًال نرى
وهم منحطٌّ العقيل فمستواهم للتقدُّم؛ استعداد أي عن بعيدون أنهم وعجيب املقوسة،
شكَّ ال وهم حالهم، تحسني — والكندية األمريكية — الدولتني محاولة رغم الفهم بطيئو
مثًال املاوري وبني املنفرة، وسحنتهم الراكدة عقليتهم بني وشتَّان االنقراض، يف آِخذون
أنهم َح ُرجِّ لذلك بالصينيني؛ شبه قريبو الحمر والهنود الجذَّاب، وجمالهم املفرط بذكائهم
يف عددهم يزيد وال األمريكتني، يف وانترشوا وأالسكا سيربيا طريق عن الصني من وفدوا

ألف. مائة عىل كندا
األسكيمو ويسود الخشب، وقطع الفراء وحيوان السمك بصيد يشتغلون منهم وكثري
واملكماك األسكيمو وأهمها: تُحَىص ال عديدة الحمر الهنود وقبائل الشمالية، البالد

إيروكوا. والهورون والبالكفيت Gree والكري واألتاوا والتشبوا واملنتانيا Micmac
فصولها وبعض مًعا، والثانوية االبتدائية السنوات تحوي جميلة مدرسة البلدة ويف
غاباتها، وأغالب جبالها وأرتقي نواحيها أجوب يومني طفقُت األربعني. عىل عدده يزيد
ألفتها التي املدن إىلضوضاء والحنني الوحشة من بيشء أشعرني شامل حويل من والهدوء
لطالب مكان خري وجاسرب الصاخبة، العامرة البالد يف كان جلها إذ العام؛ هذا رحلتي يف
فبارد األنحاء تلك يف الجو أما والفالسفة. والشعراء الكتاب ولطائفة والسكون الراحة
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من جذَّابة أضواء عن تتكشف ثم أحيانًا، جفونها تسح التي بالغيوم سماؤه تنتثر منشط
أمام الجرائد أقرأ كنُت إذ ا؛ جدٍّ طويل هناك والنهار القاتمة، والغابات الجبال حجب وراء
ا جدٍّ عرضمرتفع خط عىل املكان ألن ذلك الشفق؛ ضوء عىل مساءً التاسعة الساعة النُُّزل
ألفيناها لكنا والنصف، الواحدة ساعتنا كانت جاسرب وصلنا أن وملا شماًال»، °٥٤» هو

واحدة. ساعاتنا فقدَّمنا والنصف الثانية هناك
عرشة خمس الرشق إىل رسنا فكلما زمنية، مناطق أربع بها ا جدٍّ عريضة كندا وبالد
مظلمة فموحشة هناك الليل حياة أما األمام. إىل خطوة ساعاتنا بعقارب دفعنا درجة
أو ومقصف صغرية واحدة سينما إال ثمة فليس نادرة، التسلية ووسائل الحركة، عديمة
زمرة يف دخل السن متقدم برجل وإذا أحدها، يف الشاي أتناول كنُت أنني وأذكر اثنان،
يرغب ما كلٌّ يطلب البائع عىل هجموا وقد َمِرحون، وهم ا عدٍّ العرشة يفوقون األطفال من
كال، قال: بَنُوَك؟ أهؤالء سألته: أن وملا جميًعا، الرجل عنهم ودفع مرطب، أو رشاب من
فأكربت آٍن. بعد آنًا به نستمتع مما بيشء وأزوِّدهم الفقراء األطفال أجمع أن أحب إني بل
شفيقون القلب طيِّبو ون خريِّ الناس هؤالء من الكثري أن وعلمت الجميل، الشعور هذا فيه
الرثِّ هندامهم رغم ومسامرتهم معهم الجلوس عن يرتفع لم الرجل أن واملدهش بالغري،
ذلك أفعل لم ألني والخزي؛ الخجل من بيشء وشعرت نفيس لُْمُت هنا املزرية، وحالتهم
أرشك أن نفيس عىل وآليُت ا، عدٍّ يُحَصون ال مرصوهم يف الشوارع رشيدي مع واحدة مرة

ومتاع. نعيم من عيلَّ به هللا منَّ فيما معي هؤالء بعض
جبلية املنطقة فكانت الشاسعة، الربيري وأرض وننبج الخميسصوب: بقطار قمت
األشجاُر أخذَِت ثم أثاباسكا، نهر وبخاصة ومجاريها، وبحرياتها وغاباتها بمناظرها غنية
أصبحنا ثم الجبال، وندرت Park يسمونها كما بستانية البيئُة وأضَحِت َغر، والصِّ القلة يف
بلغنا أن ملا وذاك حزونًا، وال تموًُّجا أرضها يف ترى تكاد ال مرتامية سهول وسط
األرَض كسا وقد القمح منابت وظهرت ،Alberta مقاطعة مدن كربيات من «أدمونتون»
يَُدار غالبها كبرية بآالت ودرسه حصده يف جادين القوم وكان الذهبية، الصفراء ببقاياه
الهائل بمطارها مررنا وقد وللتعدين، للغالل هام مركز واملدينة بالخيل، والقليل بالبنزين
وبها شماًال، التعدين مناطق إىل ميل ألف الطائرات منه وتطري يُستخَدم، يزال ال الذي
إىل النقل وسائل خري والطائرات العالم، بالد أغنى من ويخالونها والراديوم الذهب كنوز
شمالها. إىل حيوانه وصيد الفراء لتجارة مركز فهي ذلك إىل الباردة، النائية األصقاع تلك
يكاد ال بعشب أديمها اخرضَّ مبسوطة سهول كلها ميل ٩٠٠ زهاء الرشق إىل عدنا
وادي أو جدول من قربنا وكلما خالله، الصفراء القمح منابت وظهرت عوده، يستقيم
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َمة مقسَّ هناك واألرض املغلقة، القصريَة الغاباِت اإلقليُم وحاَكى القصري الشجر ظهر نهٍر
حافة وإىل اثنني، أو كوٍخ من الصغري بيتهم وسطها ويقيمون ذووها يسورها مزارع إىل
حفًظا الغالل؛ تُخزَّن وهنا قبة، شبه تعلوه املربع كالربج Elevator الغالل رافعة املزرعة
هوائية مضخات وال آبار وال أشجار باملزارع وليس الفريان، خطر أو التسويس من لها

الجنوبية. أمريكا بامباس أرض تميِّز التي كتلك
والحكومة ذلك، ربع وأصغرها فدان» ٦٠٠ «زهاء املتوسط يف مربع ميل واملزارع
بقيم له تُِركت أفلح فإْن سنني، ثالث يخدمها فدانًا ١٦٠ أراد َمن بإعطاء القوم تساعد
القمح فيُبذَر غري، ليس املطر عىل تُزَرع والغالل للفدان، جنيهات و٦ ٤ بني ترتاوح زهيدة
من الفالح فرغ ما وإذا عادًة، املدة تلك يف يسقط واملطر أغسطس، يف ويُحَصد مايو يف
الثلج عليها وينزل املقبل، للعام وتركها جديد من أرضه حرث قمحه وتخزين الحصاد
الجديد، قمحه الفالح األرضوبَذََر َرَوى الربيع يف ذاب ما وإذا تقريبًا، ياردة علو إىل شتاءً
أنواع أحسن كندا وقمح ينضج، حتى وحده ذلك بعد ينمو بل خدمًة املحصوُل يتطلب وال
العام هذا بلغ وقد ثمن، بأغىل األسواق يف يحتفظ يزال وال Grade ويسمونه قاطبًة، العالم
إردب مليون ٥٠ نحو أي — بوشل مليون ٢٥٠ بنحو محصوله وُقدَِّر للبوشل، سنتيًما ٨٥
املطر، وندرة باألرايض حلَّ الذي الجفاف بسبب وفريًا العام هذا محصول يكن ولم —
املحصول متوسط وقدَّروا قبُل، من عليه كان ا عمَّ الثمن قيمة فرفع خريًا، عوََّضهم هللا لكن

بوشل. و٣٠ ٢٠ بني كان العادة أن مع بوشل ١٠ بنحو للفدان
مما يشء كل يخرتق ترابها وكان اململة، املبسوطة الربيري تلك نشقُّ كله اليوم لبثنا
يقرب ما إىل الليل يف ونزل ا، جدٍّ النهار وسَط الحرُّ اشتدَّ وقد مرص، صعيد برتاب أذكرني
الكثري؛ بسببه مات حتى هنا الشدة بالغ شهر منذ الحر كان وقد مرص، شتاء برد من
إذ أيًضا؛ قاسيًا كان املايض الشتاء أن والعجيب ١١٠°ف، عىل الظل يف الحرارة زادت إذ
أديمها واسودَّ األرض انبساط زاد ونيبج قاربنا وكلما الصفر، تحت °٥٠ الحرارُة نزَلِت
إىل وجنوبًا ميل، ٣٠٠ زهاء شماًال وتمتد خصبًا، الربيري أرايض خري فهي نوعها، وجاد

املتحدة. الواليات يف بعيدة مساحات
فيها؛ بالناس نُبِرص كنَّا قلََّما إذا تماًما، السكان من خالية املزارع أن إيلَّ يَُخيَّل وكان
الحصاد، مواسم يف هناك يُوظَّفون قد العمال أن عىل كثريًا، عمًال تتطلب ال ألنها ذلك
قانعني، غري فهم ذلك ومع مجانًا، باملسكن ويُزوَّدون اليوم، يف جنيه نصف وأجرهم
وفيهم ا، جدٍّ الغريب وإكرام الِعْرشة إىل ويميلون ظرفاء هنا والقوم املزيد، يف ويرغبون

والرعاة. البدو صفات من كبري يشء
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الطفُل إيلَّ يتحدث والرجولة، الذكاء من أطفالهم مستوى ا جدٍّ يدهشني كان ومما
بلده، عن بعيًدا السفر اعتاد واإلنتاج، األرضوالجو ظروف من به أحاط ما بكل عليم وهو
تلك عىل القوم أغبط فكنُت العارشَة؛ سنُّه تبلغ وملا األمر، من كثري يف نفسه عىل واعتمد
بالفرق ثم بالروضة تبدأ هنا واملدارس منها، أبنائنا لنصيب وآَسُف االستقاللية، الرتبية
الثامنة الفرقة يف إال أجنبية لغة يتعلم وال الجامعة، الطالب يدخل وبعدها عرشة، االثنتي
ساعة وعرشين ثماٍن بعد أخريًا، الالتينية. أو األملانية أو الفرنسية إما هنا وهي فقط،
الكبرية، ساسكاتون ببلدة ووقفنا ساسكاشوان، مديرية اخرتقنا أن بعد ونيبج دخلنا
«ونيبج» نُُزل حللت ونيبج ويف واحدة، ساعاتنا وقدَّمنا مانيتوبا مديرية يف أوغلنا ثم
يُزيِّن فسيحة شوارع يف السهول تلك وسط مقامة واملدينة لليلة. ريال مقابل الجميل
السينما ودور املتاجر غالب وبها Mainو Portage شوارعها وأكرب املزدوج، الشجُر أغلبَها
حيوان حديقة حوى املدينة خارج وهو City Park بها يَُزار ما وخري واملطاعم، واملقاهي
الرياضة ومالعب للسباحة بعضالبحريات ثم البديعة، الزهور من غنية ومجموعة صغرية
البلدان من كانت وإن وهي ،lssinaboin٫ Red نهَرْي تالقي عند تقع والبلد املختلفة،
أبسُط وأهلها الساحلية، البلدان من وجاهًة أقل فهي يسودها؛ الريفي املظهر أن إال الكربى

والظرف. الطباع كرم من كبري جانب عىل وهم حاًال، وأرقُّ هنداًما

ثانيًة املتحدة الواليات إىل (8)

مينابلس

١٤ يف قطعناها ميل، ٥٠٠ مسافة مينابلس إىل الجنوب صوب صباًحا التاسعة قمُت
الظاهر والخصب املنبسط والسطح السوداء الرتبة ذات السهول نشق فأخذنا ساعة،
واأليدي املاء إال يعوزها ال «الربيري» أرض أن والحق مكان، كل يف العشب كثرة يف
إذ اليوم؛ عليه هي ما أضعاف النباتي اإلنتاج من تغل حتى القانعة الرخيصة العاملة
وحيث العام، باقي بوًرا وتُرتَك قليلة شهوًرا والعشب الغالل زرع إال تستطيع ال إنها
أشبه املكان فيصبح يتكاثف والشجر يزداد النبت كان الجداول أو البحريات تبدو كانت
الجمارك رجال وتقدم املتحدة، الواليات حدود وصلنا ونصف ساعتني وبعد مغلقة. بغابة
كثر جنوبًا تقدَّمنا وكلما الجواز، وختم املهاجرة ضابط مرَّ ثم رفٍق، يف أمتعتنا وفتشوا
مخازن َمْت وتضخَّ الحقول يف الزراعية اآلالت وزادت املمتدة، الربيري تلك وسط الشجر
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فاق مما اليوم طيلة الفًحا شديًدا الحر هجري كان ولقد ،Elevators روافعه و الغالل
املاء وصنابري القطار، بها ُزوَِّد التي املراوح رغم وذلك شدًة، مرص يف الصيف أيام أردأ
الصنبور، فوق أسطوانات يف ُوِضعت ورق من أكواب يف تحتسيه عربة كلِّ طرَيفْ يف املثلوج
فردية واملقاعد الثقيلة، القطيفة من فرشها بوثري نظري اسرتعت القطار هذا يف واملقاعد
كل يف صف ومنها شاء، اتجاٍه أيِّ يف الجالس فيحرِّكها محوٍر عىل تدور — فوتيل — كبرية
السجاير ومطافئ الثمينة، بالبسط ُزوَِّد وقد فسيًحا، ك فُرتِ وسطها أما العربة، من جانب
واملرطبات الطعام وعربة فاخر، مقهى أو صالون يف تجلس وكأنك تشعر بحيث األنيقة
القوم فكان عيشنا، علينا الحر نغصَّ ذلك كل رغم نريد، ما منها نشرتي بالقطار متصلة
قطارات يف وأظرفيشء عرًقا، كلها مالبيس ابتلَّْت وقد عرايا، ويبدون ثيابهم كل يخلعون
تنتقي وفقري، غني بني فيها فرق ال واحدة، درجة ذات كلها أنها وكندا املتحدة الواليات
فإذا الذوق، ُحْسن الفقراء طبقة من املسافرين يف الحظُت أني عىل راقك، ما املقاعد من
جانبًا ى يتنحَّ بل الجلوس، وسط يتقدَّم ال الرثَّة العمل مالبس يرتدي َمن ال العمَّ من كان

منها. تنفر قذارة يف أحدهم ترى قلََّما أنك عىل وإخوانه، هو العربة من
القطار قام ثم مينابلس، وهي الخاطفة بأضوائها كبرية بلدة طالئع عىل أقبلنا أخريًا
الكبري Ryan نُُزل حللت مساءً، عرشة الحادية وصلناها التي بول سانت شقيقتها إىل
السياحة سيارة أقلتني الصباح ويف عميًقا، نوًما ليلتي ونمُت ونصف»، «بريال الفاخر
نهر عىل تقعان وهما ،Twin Cities الشقيقتني املدينتني لنطوف ريال» ٢٫٥ «مقابل
هناك النهر إذ ذلك؛ غري والحقيقة بينها، الفاصل هو النهر نخال وكنَّا العظيم، مسسبي
الجنوبي الطرف ويف النهر، جانبي مينابلسعىل تقع الشمايل الطرف يف ،S شكل يف يلتوي
منتصف وعند متقابلتني، ليستا فهما أميال؛ عرشة تفوق بينهما واملسافة بول، سانت تقع
تصل قناطر عدة منهما ولكلٍّ البلدين، بني ما فيصل الرتام يخرتقهما قنطرتان االلتواء هذا
مينابلس، البلدين وأكرب قنطرة، عرشون وحدها مينابلس ففي املختلفة، نواحيهما بني
املياه، معناها هندية ميني كلمتني: من مشتقة وهي بقليل، املليون نصف دون وسكَّانها
بحرية، عرشة إحدى بها ألن املياه مدينة اسم حملت وقد مدينة، معناها اإلغريقية بولس
كثيفة جزائر بعضها ويف الكثيف، الشجر ها وحفَّ جوانبها رصفت وقد منها، بخمس مررنا
وقد شتاءً، للجليد ومزالق Yakhting وزوارق سباحة من املاء ألعاب تقام وفيها الغابات،

الصنوبر. غابات وسط بحرية آالف عرشة بها ملينابولس املجاورة املنطقة أن علمت
غالبها تُِرك وقد آَخر، بلد يف أره لم ما فذاك البلد حول التي املتنزهات مجموعة أما
فيها ويقيمون املرتيِّضون، إليها يأوي وأحراش وجداوَل غابات من الطبيعية حالته يف
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من فدان هناك نفس مائة لكل ُقرَِّر ولقد جذَّابة، طبيعية بمناظر ويستمتعون خيامهم
املتنزهات تلك غالب أن تعلم إذ وتدهش آَخر، بلد يف نراها ال نسبة شك ال وتلك املتنزهات،
تقوم والبحريات املتنزهات تلك من كثري جوانب وعىل هناك، ين الخريِّ بعض من هبات
واآلجر الرخام أشكال يف امللوَّن بالجص تُطَىل بديعة خشبية فالت يف األثرياء مساكن
أن علمت ملا أعجب لم لذلك الهندسة، يف متشابهتني اثنتني تجد تكاد وال والحجارة،
البلدين بني املسافة وجلُّ الفاخرة، والبيوت واملتنزهات البحريات مدينة ى تُسمَّ مينابلس
وعىل كومو، كتيش بحرية مثل هندية أسماء يحمل وبعضها النمط، هذا عىل متنزهات
وفيها بعيدة، مسافات إىل منثورة الثََّرى من مخروطية أكوام من مجموعة رأينا جوانبها
يحلُّوا لم والبيض منها، كلٍّ ذروة عىل صغريًا نصبًا ويقيمون موتاهم الهنوُد يدفن كان

الحقيقي. املدينة تلك عمر وهو عاًما، ٧٥ منذ إال الجهة تلك
كنُت وإْن فائًقا، جماًال أكسبه قد فذلك جانبيه عىل الشجر وكثافة مسسبي ليَّاُت أما
اتساًعا، نيلنا نصف يبلغ ال صغريًا ألفيته إذ مجرى؛ وأفسح ماءً ذلك من أعظم النهر أخال
شالٌل منه جزءٍ يف الجوانب ُمِرشف صخري بخانق أشبه هناك وهو آِسن، شحيح وماؤه
منسوتا جامعة بها مررنا التي املباني أروع ومن ،Hiawatha, Minnihaba ى يُسمَّ صغريٌ
املتحدة، الواليات جامعات ثالثة وتَُعدُّ ألفطالب، ٢٧ بها ويلتحق الوصف، يفوق امتداد يف
وبها فرنسسكو، سان يف وبركيل بنيويورك، وكلمبيا فرنسا بعد العالم جامعات ورابعة
طالب كلِّ فرضعىل وهي الحربية الكلية ثم مقعد، ألف ٦٥ بنحو أُِعدَّ املحارضات مدرج

كلها. األمريكية الحربية بالشئون ليلمَّ دراستها يجتاز أن
جانب عىل أُِقيم وقد اليوم، يف سيارة ٥٢٥ تُخِرج التي فورد مصانع أحد زرنا ثم
للمصنع، الالزمة الكهرباء قوة دفعه من يستمد خزَّان يف مائه كل حبس وهنا املسسبي،
يوم كل ويخرج الهائلة، بمداخنه النهر عىل يُِرشف العالم يف للغالل مطحن بأكرب ووقفنا

الدقيق. من برميل ألف ٩٠
يُطَحن وروافعها مخازنها ويف ،Flour City الدقيق مدينة بأنها تفاخر ومينابلس

عام. كل يف بوشل مليون ٦٠٠
قاتم، بلون املباني برماده كسا الذي الجو وغربة املداخن بكثرة املدينتنيصناعي وجو
شأن فعظيمة املدينتني مباني أما ،Linseed الكتان بذر هناك للغالل التالية والصناعة
Foshay ناطحة وأعالها والنواطح، «البلوك» نظام إىل تميل التي األمريكية البالد سائر
تقوم والناطحة منسقة، عظيمة مساحة األريضذو ودورها الربج، وكأنها دوًرا ٣٢ تعلو
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بول سان أن إال متشابهتان واملدينتان لواشنطون، رمز وهي املسجد، مئذنة كأنها وسطه
امتداًدا، أصغر وهي لونها، واغربار مبانيها وِقَرص شوارعها ضيق يف الِقَدم عليها يبدو
شماًال، °٤٥ خط عىل وضعت لوحة مينابوليس حديقة ويف املليون، ربع نحو فسكانها
الكرة نصف قلب البلد جعل مما الشمايل، والقطب االستواء خط بني املسافة منتصف وهو

الشمايل.
يضع املغربة ثيابه يف العامل وحتى الغنى، مظهر عليهم يبدو هنا الناس من وكثري
اشرتى ما ثمن منها يدفع الرياالت، أوراق من مجموعة عىل قابضة ويُخِرجها جيبه يف يده
يحرزون وجلهم بها، يقطنون التي البيوت يملكون السكان من ٪٥٩ ونحو اكرتاث، غري يف
وهي فورد، مصنع خارج السيارات حشد أدهشني ولقد االنتقال، يف مطيتهم هي سيارات
منهم كلٌّ استقلَّ العمل من فرغوا ما فإذا املصنع، داخل يشتغلون الذين للعمال ملك
سانت يف وبخاصة الكثري واملتسولني الفقراء من أرى كنُت أولئك جانب إىل أني إال مطيته،
املتناقضات؛ بلد وأمريكا ًما، مجسَّ البؤس عليهم يبدو وأهله َقِذر هناك الفقري والحي بول،

املسكني! البائس جوار إىل املفرط الغني ترى
يسمونه الذي املفتخر الرسيع القطار وركبت شيكاغو إىل الثالثاء صباح قمت
خمس طول ويف الحوت، شكل يف جدٍّا ممطوطة واحدة عربة عن عبارة وهو ،Zephyr
متعرجة، طولية ثنيات يف الرباق الفيض األملنيوم من خارجه من وهو كاملة، عربات
ست يف البلدين بني املسافة قطع وقد الكهرباء، بقوة الساعة يف ميًال ٧٠ برسعة ويجري
الطعام ميعاد حلَّ وإذا كبرية، درجة إىل ففاخر داخله من فرشه أما ونصف. ساعات
ونحن املطلوب، والرشاب الطعام َم وقدَّ مقعد، كل أمام صغرية منضدة وثبت الخادم تقدَّم
وصنابري والتوالت للغسيل فخمة أمكنة وبه الواضح، البديع الراديو نسمع ذلك خالل
وقلُت: فدهشت ورق، من أكواب يف نحتسيه فمثلوج الرشب ماء أما والساخن. البارد املاء
وسائل توفري يف وسًعا يدخرون ال الذين املنعمني، القوم بهؤالء الرتف سيبلغ حدٍّ أي إىل

كله؟! للجمهور والراحة النعيم
ساعات ثالث زهاء لبثنا ولقد املائية، واملسايل املناقع كثرية سهوًال بََدا فقد الطريق أما
الشجر كثيفة مهملة برية ضفافه عظيٍم، باتساٍع هنا ظهر وقد املسسبي، نهر بجانب
سنت شالل من يبدأ حجري خانق يف يدخل ألنه فذاك بول سانت عند اختناقه أما والعشب،
منابت أخذت ثم الشالل، ذاك شمال للمالحة يصلح ال ولذلك ملينابلس، املجاور أنثوني
وإىل الحقول، يف منثورة البيضاء األسمدة أكداس وكانت األفق، إىل متسعات يف تبدو الذرة
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بدت ثم مسورة، مزارع يف الغنم من وقليل والخنازير، البقر من املراعي بعض ذلك جوار
شجرها كثر إذ الربيري؛ مظهر غري مظهًرا األرض أكسب مما املتعددة، الجريية التالل
وكانت سهوًال، تسميتها يصح ال األرضبحيث ج تموُّ وزاد كبرية، مساحات يف مهمًال وتُِرك
الجنوبية، أمريكا بامباس بسهول أذكرني مما الحقول يف عالية تظهر الهواء مضخات
مبعثرة والبيوت البامباس، حال هي كما املنظر مملة غري الشجر كثرية هنا األرض أن إال

هناك. الكثري الخشب من وجلها الحقول، وسط

شيكاغو

مكان. كل يف املصانع مداخن وزاَدْت املكتظة، القرى َكثَُرِت «شيكاغو» قاربنا أن وملا
األرض تفرش كانت فلقد ، أقىصحدٍّ إىل هالني أمر فذاك الحديد سكة قضبان عن أما
نرى وقد بعض، فوق بعضها عليها تجري والقضبان وسطها املصانع وتقوم األفق، إىل
الجو، اغربَّ أميال ستة سوى املدينة عىل يَبَْق لم وملا أخيه، تحت الواحد قطارات ثالثة
وسط ظهرت وأخريًا ضخامتها، رغم منفًرا قاتًما لونًا املباني كسا الذي الدخان وساده
التي تلك فاقت أنها إيلَّ ُخيَِّل حتى هائلٍة، كثرٍة يف السحاب ناطحاُت الصناعي الظالم ذاك
حَرص ال رساديب دخل حتى ملتوية قناطر من سلسلة يف القطار أوغل ثم نيويورك، يف
كل يف أعدَّ ما الناطحات تلك ومن الهائلة، شيكاغو محطة وهي األرض، تحت جلُّها لها
الدور عال مهما بسيارتك ُرِفْعَت بيتك إىل الصعود أردَت فإذا للسيارات، «جراجات» دور

فيه. أنت الذي
الليلة، يف جنيه نصف وأجره الفخم، الرائع Midland Club Hotel فندق حللت
البلدة نواحي بعض ألجوب أنزل كدُت وما الغريب، عىل البالد أغىل من تَُعدُّ وشيكاغو
نزلت ذلك رغم لكني املرور، حركة عاق وابًال املطر وسحَّ الجوُّ وأَبَْرَق الرعُد قصف حتى
حتى بالًغا، الشاهقة املرصوصة ونواطحها البلدة أثر فكان األرجاء، تلك بعض أخوض

وعظمتها. نيويورك جوارها إىل نسيت إني
باألبواب ُزوَِّد وقد برَّاق، مرمر يف السماء إىل باسًقا يعلو فأجده البناء إىل أنظر
والعجيب بيوتنا، من بيتًا يقيم ظنِّي يف واحد باب وثمن الرائعة، الثقيلة النحاسية
تجعل بيضاء أشعة عليها يسلطون ثم شديد، بإرساف النواطح تلك ينريون أنهم
املتاجر بها َقْت نُسِّ شوارع عن عبارة لها األسفل الطابق وترى رائًعا، للوافدين منظرها

األربعني. بلغ وبعضها نمرت، الروافع أركانها ويف تنسيق، أيما ومعروضاتها
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ما ينىس فال يذهله ويكاد لبَّه، الوافد عىل يأخذ ما َألول الهائل املشهد ذاك أن والحق
نيويورك. سوى العالم يف بلد أي يدانيها ال وفخامة عظمة من مخيلته يف ذاك خلفه

١٩ ذلك فوق يعلو والربج دوًرا، ٤٢ بها Field راعتني التي الناطحات تلك فمن
Trade بناء ثم رائًعا، املدينة مشهد فكان قمته اعتليت ولقد األبنية، أحدث وهو دوًرا
ويَُعدُّ العاملية، النُُّظم بأحدث مزوَّد للبورصة املخصوص والدور ،٤٤ وأدواره Board of
ترى ما وأروع القمح، إلهة Ceres تمثال عليه ويُِرشف الدنيا، يف نظائره سائر من أحسن
وتناطح األفق إىل تمتد مستقيٍم، صف يف تبدو حيث أفنيو» «مشجان يف الناطحات تلك
واألرض البديعة، باملتنزهات ُزوَِّد قد والشارع البحرية، عىل كلها وتُِرشف السحاب، ذراها
يكفل السري ونظام سريها، للسيارات تحدِّد التي الخطوط وُرِسمت «باملسلح»، رصفت
املرور إشارة أعطيت وإذا اليسار، إىل مثلها وأخرى اليمني إىل متجاورة تسري سيارات أربع
من املارة ليمكن وذلك اآلَخر؛ ويتحرك هذا يوقف ثم فقط، واحد جانب سيارات تحرََّكْت
التي السيارات لكثرة املرور الناس عىل الستحال ذلك ولوال دفعتني، عىل الشارع اخرتاق
البيت غسل أجر أن علمت أن ملا دهشتي كانت ما ولشد دقيقة، كل يف ا سدٍّ الطريَق تسدُّ
تلك عنها ليزيلوا غسلها عىل يحرصون وهم ريال، ٦٠٠٠ الناطحات تلك من الواحد

شيكاغو. بها تغصُّ التي املصانع دخان فوقها يخلفها التي السوداء الطبقات
ويف غرفة، ٣٠٠٠ بها إذ الدنيا؛ فنادق أكرب «إستيفنز» لوكاندة الفاخرة األبنية ومن
نقشه يف وبُولَِغ ريال، ماليني ٣ كلَّفهم الذي الحرب أثر ثم وتوابعه، حمام غرفة كل
عىل وهو الطبيعي، التاريخ متحف بناء ثم آَخر، مكان يف نظريه أَر لم حدٍّ إىل وتأثيثه
نفس، ألف ١٥٠ يسع الذي االستاديوم دار جواره وإىل أملانيا، يف ميونخ متحف نمط
برلني، معهد يحكي الذي Planetorium الفلك معهد ثم ريال، ماليني ٥ كلَّفهم وقد
عىل افينو» «مشجن شوارعهم أفخر ومن يوم. كل للجمهور الفلكية املحارضات وتُعَطى
الفاخرة، املتاجر مقر وهو «مشجن»، ويوازي البلد قلب يشق الذي Ate وشارع البحرية،
نمط عىل ر منمَّ البلدة شوارع من وكثري الليل، طوال املحبني ومسرتاض املالهي، ودور
هو صغري نهر املدينة ويشق ،East West town إىل «مادلني» شارع ويقسمها نيويورك،
عىل وقامت الثقيلة، القناطر عرشات عليه أُِقيَمْت وقد البحرية، يف يصبُّ «شيكاغو» نهر
شيكاغو ففي ؛ حدٍّ كلَّ فاق قد فذاك الفسيحة املنسقة املتنزهات عن أما الناطحات، ضفافه
الحيوان، حديقة منه قسم ويف فدان، ٦٠٠ ومساحته Lincoln أفخرها ومن متنزًها، ١٦٩
آَخر. جانب يف الزهور وتربية النبات حديقة ثم السباع، وبخاصة ا جدٍّ غنية مجموعة وبها

165



الجديدة الدنيا ربوع يف جولة

أربعة يجاوز ال فاخر وجلها السكنى، بيوت تطلُّ املتنزهات تلك من آَخر جانب وعىل
ألنه كذلك َي وُسمِّ كوست، جولد ى املسمَّ البحرية شاطئ من القسم يف وبخاصة أدوار،
كل ويف دوًرا، ١٤ بها املليونريز بيت يسمونها ناطحة وهناك «املليونريز»، األثرياء مأوى

«ملليونري». مسكن منها دور
وقد التعرجات، كثري املوج، مرتفع الزاخر البحر كأنها فهائلة نفسها البحرية أما
رابعة فهي عجب وال والحدائق، الطرق َقْت ونُسِّ واملرافئ، األمواج حواجز عليها أُِقيمت
الطرق ويمدون حسابها، عىل األرض مساحة يزيدون يزالون وال العذبة، العالم بحريات
املاء لرفع محطات أربع منا بعيًدا املاء وسط نرى وكنَّا ميًال، ٢٦ بلغت حتى جوارها إىل
خلق يؤمها التي املسابح عليها تقوم رملية مدرجة الشواطئ من وكثري املدينة، وسقي
املليونريز من كثري ومنهم فاخر، أبنيته من وكثري الزنجي الحي يف جولتي كانت ثم كثري،
وقد كولنز»، «حي واحدة بجهة يقطنون جلهم أسود، زنجي ألف ٢٣٤ البلد ويف املثقفني،
من كثري الحي هذا ويف الدنيا، يف الزنوج فنادق أجمل وهو Rilz فنادقهم بأكرب مررُت

دائًما. الكنائس ويؤمون ا، جدٍّ للدين متعصبون السود ألن الكنائس؛
ولها العامة واملكتبة البرص، مدِّ إىل املرصوصة وأبنيتها للجامعة زورتي كانت ثم
حوى مرصي قسم وبه الجميل الفن معرض وكذلك املدينة، عرض يف منثورة فرًعا ٥٢
هذا بلغ إخاله كنُت ما هائل بلد البديعة. الذهبية والتوابيت والحيل والجثث التماثيل بعض
ملجرد والغنى الثراء آيات تلمس فأنت نيويورك، إال اللهم الدنيا، بالد سائر فاق الذي الحد
ى ويُسمَّ ،The Loope يسمونها التي املنطقة حول وبخاصة وفنادقهم، مبانيهم إىل النظر
إزاء يسري فهو األعاجيب من القطار وذاك يطوفها، Elevator املرتفع القطار ألن كذلك
ثقيلة شباك عىل مرفوع وهو الطرق، أمهات ويشق البيوت، من الثالث أو الثاني الدور
يف إال العالم يف نظري له وليس تحتها، من األرض وترام والسيارات نحن نمرُّ الحديد من
كنُت وكم األرض، تحت حديدية خطوط من بمجموعة البلد ُزوَِّدْت فقد ذلك إىل نيويورك.
يسري قطارات من مجاميع ثالثة أرى كنُت حيثما الطرق بعض مفارق عند مبهوتًا أقف
واملارة واحدة، ثانية سيلها ينقطع وال ا، سدٍّ الطريق تسد والسيارات اآلَخر، فوق الواحد
سكان أن علمَت إذا بعجيب ذلك وليس األكتاف، متالصقة جماهري العريضة األرصفة عىل

ماليني. أربعة قاربوا شيكاغو
إذا إال نومه املرء عىل فتنغص كالرعد صوت يف كنَت أينما تسمعها التي الجلبة أما
الجماهري كثرة وبخاصة النظر، تسرتعي «اللوب» حول خصوًصا الليل وحياة اعتادها،
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ليس أن إيلَّ يَُخيَّل كان حتى السيدات، وخصوًصا كله، بالليل الطرق يف يسريون الذين
وغرامهم الشوارع، وأرصفة السينما ودور واملقاهي املطاعم سوى إليها يأوون بيوت للقوم
وسط مكانًا لك تشق تكاد ال ذلك ومع ريال، ٣

٤ زهاء الدخول فأجر الحد، بالغ بالسينما
بدأت الرواية انتهت وكلما وليًال، نهاًرا متواصل السينما أن رغم عليها، الدافقة الجماهري
وسط وزاحمت التذكرة ورشيت Palace Theater الدور أكرب دخلت ولقد جديد، من
الدخول؛ يف دوري جاء حتى ساعة نحو امللهى ردهات يف وقوًفا ولبثنا الغفرية، الجماهري
من بغريه استُِعيض املتفرجني من فريق خرج وكلما مشغولة، كلها األماكن ألن ذلك

املنتظرين.
العمال حتى منهم الواحد ينفقها التي البالغة األموال تلك لهم أين من أدري وال
ا جدٍّ تألَّْمُت الفقرية بأحيائهم مرَّْرُت ملا أني عىل املتتابعة، الرياالت ينفقون إذ واألجريات؛
يرى وقلَّما متهدمة، مهملة َقِذرة بيوت إىل يأوون واملتسولني الحفاة من قاطنيها جلَّ ألن
عن به فيُشَغل املدينة، من الرائع املستحدث القسم عظمة تأخذه بل األحياء، تلك الغريب

ًما. تقدُّ وأكثرها املدن أجمل بأنها تفاخر واملدينة غريه،
الصحافة إىل راجع فيه الفضل أن إيلَّ ويَُخيَّل ا، جدٍّ مرتفع فهو الثقافة مستوى أما
واملقاالت املصورات ببدائع الطبقات كل تزوِّد فاألوىل ثانيًا، السينما دور وإىل أوًال،
عن وتُنِبئهم الطبقات سائر من تجتذبهم والثانية عقليتهم، تناسب التي واملعلومات
بدون يسري امرأة أو رجًال أو طفًال ترى تكاد وال مداركهم، بذلك ع فتوسِّ الخارجي العالم

النظر. يستلفت بشكل لها قرَّاء فالكل والجرائد؛ املجالت من مجموعة
سيارة سوى أحيائها من الكثري د تفقُّ يف يسعفني ولم أيام، ثالثة البلدة يف أقمُت
من أمره السائحني يهم ما جلَّ استوعبنا حتى خمسساعات بنا تجوب لبثَْت التي السياحة
ورشائه، املراعي حيوان عرض منطقة إىل املرتفع الرتام ركبُت عًرصا عدت أن وملا املدينة،
Union ونها ويسمُّ املالية شيكاغو عظمة كوَّنت التي وهي اللحوم، وإعداد ذبحه مصانع ثم
قدرها مساحة وتشغل و٤٣، ٣٩ شارعي بني ما البلد جنوب يف وتقع ،Stock Yards
خشبيٍة حواجَز من مربعات اآلفاق إىل دونه ومن يسري طويًال القطار فظلَّ فدان، ٤٠٠
الواليات أنحاء من كبرية سيارة ألُف تَِفُد وإليها وخنازير»، وخراف «أبقار بالحيوان مألى
ويشرتون الخرباء مع الجملة ار تجَّ فيَِفُد يُعَرضهناك، الذي بالحيوان َلًة محمَّ كلها املتحدة
تنترش املنطقة وسط ويف يوم، كل يف جنيه ألف أربعمائة أي الرياالت، من مليونان قيمته ما
للناس يبيحان وهما ورشكاه»، وآرثر ورشكاه، «سوفت وأكربها الهائلة اللحوم مصانع
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هناك وصلت أني عىل يشء، كل شارًحا يقودهم خبري دليل إرشاف تحت املصنع زيارة
وعدُت يوًما، سفري أرجئ أن فاضطررُت مساءً، الثالثة بعد الزيارة تُوَقف إذ امليعاد؛ بعد
بقاع أكثر بأنه املعروف املربع «امليل يف يقع الذي الهائل سوفت مصنع ودخلُت الصباح يف
الحيوان من يوم كل يف ويبتاع فدانًا، ٥٨ وحده املصنع ومساحة تجارية»، حركة العالم
كتيبًا منَّا لكلٍّ َم وقدَّ االنتظار، غرفة يف وأقعدنا الدليل استقبلنا ريال. مليون وربع بمليون
لكتابة ْت أُِعدَّ املصنع عن مصورة كرتات من مجموعة علينا وعرض املصنع، عن مصوًرا
الدليُل َمنا تقدَّ الزائرين من كبري عدد تجمهر وملا هناك، املرصوصة املكاتب عىل الربيد
Ham الخنازير للحوم إنتاًجا العالم جهات أكرب واملصنع «الخنازير»، قسم إىل بنا وسار
الهائلة كالرتوس حديدية عجالت مفزًعا؛ منظًرا رأينا وهنا الذبح، بقسم فبدأ and Bacon
السمان الحالليف من قطيع فيساق تدور العجالت وتلك غليظة، سالسل جوانبها من تتدىل
يصيح وهو معلًَّقا وترفعه يده عىل تقبض للسلسة الحيوان مالمسة وبمجرد رسداب، يف
يف يغمدها مدبَّبة آلة بيده قصاب إىل تقوده متحركة سلسلة إىل به وتدفع منكًرا، صياًحا
منه وتُصنَع ليتجمع، األرض تحت مجار إىل ويسري الدم فينفجر الحيوان حلق من مكان
والقصابني والصفوف العجالت من مئات تصور والعلف، الطيور أغذية وبعض األسمدة،
يصم الخنازير من وعويل صياح ووسط البشع، املشهد ذاك يف الحيوان جماهري يقتلون

القلوب! يف الرعب ويلقي اآلذان،
الواحدة الساعة يف الحالليف من يُقتَل ما عدد أن علمَت إذا دهشتي تدهش وإخالك
العام يف يُقتَل الذي الهائل العدد ر فتصوَّ ،٤٢–٤٥ األسبوع ساعات كانت فإذا ،٧٥٠
الحيوان دم صفي أن وملا — ألف وستمائة مليون فوق — شيكاغو مصانع أحد يف
وهو ال العمَّ ينظِّفه تخلَّف وما الشعر يأكل لهيب عىل فيمر املحارق، إىل السلسلة جرته
َغَدَد يخترب الذي الصحة مفتش عىل حيوان كل يمر وهنا اآلَخر، بعد الواحد تباًعا يمر
تمرُّ ثم الفور، عىل الحيوان لحم أتلف عيب فيها بََدا وإذا والطحال، والكبد والرأس الحلق
تماًما الجيلوتني مثل — املخرطة إىل يسوقونها فآَخرون باملاء، يرشونها رجال عىل الجثث
أن دون القطع يحزمن فتيات عىل يمر منها وقسم أرباًعا، أو أنصاًفا الجثة فتقطع —
يف حزمة مائتَْي زهاء ويخرجن املثلجة الغرف يف هذه تُرتَك ثم بأيديهن، اللحم يمسسن
عىل تمرُّ الِقَطع وبعض ساعة، و٤٨ ٣٤ بني املثلجة الغرفة يف يُوَضع وبعضها الدقيقة،
كانت الذي الشحم ويستبعدون اللحم، زوائد بها يشذبون ومفارم مشارط بأيديهم رجال
مسطحة، رقائق فتصبح أسطوانات بني القطع تمر ثم وهناك، هنا أمامنا تتطاير شظاياه
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نار فوق ساعة و٣٦ ٢٤ بني تبقى وهناك والتدخني، التبخري أفران إىل القطع تَُساق ثم
عربة ٦٠٠٠ زهاء وهنا والشحن، الصناديق قسم إىل تسري ثم الصالبة، شديد خشب من
درجة يف تبقى أن بد ال ألنها اللحم؛ فيها يُشَحن املثالج ذات الحديد سكة عربات من

دائًما. د التجمُّ
الغنم قسم إىل ورسنا الرائحة، منفر ودهنها وعفوناتها بصياحها الخنازير خلفنا
عىل تمر ثم السنة، يف مليونًا ١٣ أي الساعة يف رأس ٨٠٠ عينها بالطريقة يُقتَل حيث
فالضغط، التقطيع، إىل ثم الزنوج، من وجلهم مدهشة، عجلة يف يسلخونها الذين الرجال

دقيقة. ٢٦ من أقل يف ذلك وكل والحزم، فالتثليج
نوعان: هناك وهي الذبح عملية وشاهدنا ،Beef والبقر املاشية قسم إىل رسنا ثم
خنجر زوره يف يغمد ثم لساعته، فيموت مخه يف حادٍة بمطرقٍة الحيوان برضب األول
رجال إرشاف تحت وذلك حاد، سكني من واحدة بجرة بالذبح والثانية الدم! فيصفى حاد
امتنََع وإال اللحم يُختَم العملية مشاهدة وبعد الحيوان! ذاك أكَل يُحَرموا لكيال اليهود من
شقِّ ثم العليا، األحشاء وإخراج الصدر شقِّ ثم الغسيل عىل تمرُّ ثم رشائه، عن اليهود
من يُذبَح ما وعدد للتصدير، الحيوان يَُعدُّ دقيقة ٢٥ ويف السفىل، األحشاء إلخراج البطن
درجتها تبقى التي التثليج وصالة — العام يف ألف ٤٠٠ نحو أي — الساعة يف ١٨٠ البقر
وقسوة الربد برعدة شعرنا ولقد بطوله، املشقوق البقر من نصف ٣٠٠٠ تسع دائًما °٣٤
نزل أُِعدَّ وإذا رطل، ألف املتوسط الحيوان ويزن الغرفة، تلك داخل نميش ونحن د التجمُّ
فروع وللصناعة رطًال، ١٥٠ تزن أخرى موادُّ تُستخَرج بقي ومما ،٥٥٠ إىل منه الصايف
من خليط وهو واملرجرين والصابون والبصطرمة والقطط الكالب وأغذية األسمدة أهمها:

النباتية. والزيوت الحيوان دهن
وودَّعنا الحلوى بعض فيها لنا َمْت ُقدِّ غرفة إىل خرجنا كاملة ساعات ثالث بعد أخريًا
الزيارات عدد بلغ مهما أخرى زيارة بأية ب يرحِّ املصنع بأن حوا ورصَّ ،Swift رجال
من واحد مصنع مجهود ذلك ألًفا، ٥٥ هناك العمال من يشتغلون َمن وعدد والزائرين،
وفروعها الصناعة تلك أهمية مبلغ ا حقٍّ فهمنا هنا الجهة. تلك يف املرصوصة املصانع مئات

وماًال. غنى العالم بالد مقدمة يف شيكاغو جعلت التي فهي وأهلها، لشيكاغو
ظلَّْت الذي الخنازير شحم وبخاصة اللحوم، رائحة من نشع «اإللفيرت» إىل عدنا
Stock املجاورة الزرابي رائحة بلة الطني وزاد كله، اليوم تنغصني أنفي يف رائحته
الذي الجبَّار املايل املجهود وذاك الصناعية العظمة تلك عن نتحدث لبثنا أنَّا عىل ،Vards

وفريًا. ماًال عليهم فيدرُّ القوم أولئك به يقوم
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ثانيًة كندا إىل (9)

زراعة يف تختص كانت ألنها القوية؛ الرائحة بالهندية ومعناها — شيكاغو أودِّع قمُت
عرش مسافة «نياجرا» صوب سائًرا ولبثت — وشحًما لحًما تشع واليوم قديًما، البصل
بالشجر، منثورة والذرة املرعى كثرية مبسوطة سهوًال أولها وكان بالقطار، ساعات
الجمارك رجال بنا طاف كندا حدود بلغنا وعندما متشجن، بحرية حافة نجانب وكنَّا
تقدمنا وعندما املناظر، يف ًا تغريُّ نالحظ أن دون كندا أرض يف أوغلنا ثم واملهاجرة،
البديعة، مائه ومسايل غاباته وكثرت األرض سطح َج تموَّ البحريات جزيرة شبه يف بعيًدا
بمزارَع «هملتون» بلدة عند ُفوِجئنا ثم الحقول، يف البقر وبخاصة املرعى حيوان وزاد
وكانت األفق، إىل كلها األرض تسد وكانت التفاح، وبخاصة والفاكهة الكروم من هائلٍة
وبأيديهم يسريون والصبية التفاح، من لها عدَّ ال صناديق تشحن هناك الصغرية املحاط
وصلتُها التي نياجرا إىل القطار ُْت غريَّ ولقد بها، واللعب أكلها يف يرسفون الفاكهة تلك

عًرصا.

نياجرا

يف أشفي كي الثانية؛ للمرة الرائع بمشهدها وأستمتع نياجرا أزور أن املقادير شاءت ثم
تحقيقه. من الفائت العام ومطرها نياجرا سحاُب يمكِّنِّي ملا ً ظمأ وأطفئ غلًة، النفس
وكدُت أمل، خيبة مني فكانت منفر، قاتم أدكن والسحاب وابًال تقطر والسماء دخلتها
بعد يفعل هللا فلعل هللا، رحمة من أيأس أالَّ حدَّثني القلب لكن تورنتو، إىل سريي أواصل
«بريالني»، الجميل Fox Head Inn فندق نزلت الجو، ويصفو السماء فتقلع أمًرا ذلك

القلوب. بمجامع يأخذ الذي بمشهده الشالل عىل يطل وهو
بََدا الريح. وعصف الربد وقر املطر سيل وسط طريقي أشق ونزلت بحقائبي ألقيت
١٦٠ ويهوي الشاهقة، الرأسية برشفاته الفاتر نياجرا خانق عىل يُِرشف بروعته الشالل
يصل برذاذ وصعد وفار أرغى أسفله الهوة ماؤه وصل ما وإذا ناصع، أبيض زبد يف قدًما
ناصع بخار وكأنه يَُرى وهو منه، مرأى عىل سار أينما املرء ويدرك السماء، عنان إىل
املستملحة، بغاباتها Goat بجزيرة شطرين الرائع الشالل ذاك وينقسم أبيض، دخان أو
وهو ،Horse Shoe َي ُسمِّ ثَمَّ ومن الفرس، حدوة يحكي كبريًا قوًسا األيمن الجانب فترتك
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وتنزل األمريكية، الحدود يف داخل األصغر وهو األيرس والقسم كله، الشالل ثلثي يناهز
ما إذا تتبعثر ثم تتعقد أن الهاوي مائه لفائف تلبث وال سمًكا تختلف جدائل يف مياهه
قرار إىل ويندفع الصخر خالل يتفجر ماء تذوب ثم السفىل، الصخور ركام صادمتها
القنطرة فوق من الدوامات تلك ترى ما وأروع مخيفة، دوامات يف يلتوي وهو الخانق
أمامنا األمريكي الجانب بني ما وتصل الشالل، أسفل النهر تعرب التي املعلَّقة الحديدية
واملهاجرة؛ الجمارك رجال القنطرة طرَيفِ عىل وقف لذلك أرضه؛ نحل كنَّا الذي والكندي

وجوازاتهم. العابرين متاع عىل ليطَِّلعوا
ثم العشاء، طعام أتناول النُُّزل إىل فآويت املنفر، الجو ذاك وسط السري أعياني
رأيُت؛ ما جمال أذهلني هنا ينقطع، كاد أو خفَّ قد املطر رذاذ وكان الشالل إىل عدُت
الشالل مياه عىل أشعتها فوقعت لها، حَرص ال مصابيَح من امللوَّنة القوية األضواء أُطِلَقِت
لن سحريًة روعًة الشالل فتُكِسب وأخرى، دقيقة بني تتغري كانت مختلفة ألوان يف وحافته
النفس، يف أثرها مبلغ بمدرك اإلحساس وكامن القلب إالَّ فليس تصويرها، القلم يستطيع
وأخرى فرتة وبني الشالل، مواجهة يف الخانق طول عىل تتلوى املرصوفة الطرق مدت وقد
روعة. منظره وتزيد الشالل تقرب التي باملناظري ُزوَِّدْت املاء فوق ناتئة رشفة تخرج
من القمر بصيُص وسحًرا روعًة املنظر زاد ومما الساحرة، املناظر تلك أجواب أخذُت
هاتيك من ناصية عىل جلس ثم بديعة، بيضاء هالة به أحاَطْت وقد السحب، أكداس بني
الصغرية» الفم «موسيقى فمه ويف بيديه، األندلسية قيثارته عىل يعزف رضير متسول

جذَّابة. أنغام يف القيثار تتبع
بني ناصعة بالشمس وإذا املطري، األغرب الجو خيفة أوجس وأنا الصباح، يف بكرت
أستجيل الكرة أعيد وأخذت يحد، ال اغتباطي فكان ُمنِعش، بليل والهواء السحاب منثور
هائل، كثيف الدنيا بقاع مختلف من الزائرين وزحام جمال، من أحاطه وما الشالل روائع
الشالل هوة بنا ووصَلْت Maid of The Mist عليها ُكِتَب التي الصغرية الباخرة ركبت ثم
ورءوسنا أجسادنا كسونا أن بعد صغريٍة بقناطَر صخوره بعض واعتلينا األمريكي،
الهاوية كتلته فكانت املاء، وراء مغارة دخلنا ثم املاء، بلل فيها يؤثِّر ال رقيقٍة بمعاطَف
فرقعة أو الرعد صوت كأنه وهزيم شديد إرغاء يف الكثيف الستار وكأنها أمامنا تنزل
لشدة هوَّته من ندنو أن نستطع ولم الكندي، الشالل إىل الباخرة نقلتنا ثم الثقيلة، املدافع

مائه. وغزارة تياره
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الفاخرة الفنادق يف فأرسَفْت السائحني، شئون عىل قاَمْت صغرية فولز» «نياجرا وبلدة
السائحني سيل عنها ينقطع يكاد وال ناحية، كل املتنزهاتيف من َقْت ونسَّ الكبرية، واملطاعم
مضُض أضناها أو العمل َكدُّ أرهقها التي للنفس مسرتاض خري شك ال وهي ونهاًرا، ليًال
ذلك إىل قليلة، أيام يف الكامل نشاطها تستعيد أن للنفس عون أكرب فهي والهوى؛ الوجد
االقرتان، أهبة عىل إلَفنْيِ كل أو بالزواج، عهٍد حديثي كلُّ آثََرها حتى املحبني ملتقى فهي

العسل». «أرضشهر عليها أطلقوا لذلك

تورنتو

الفاكهة أرض نشق ولبثنا تورنتو، صوب الظهر بعد الثانية بقطار نياجرا أودِّع قمُت
أيري بحريتَْي بني املالحة لتصل باألهوسة ُزوَِّدْت التي «والند» قناة عربنا ثم املمدودة،
محطتها واخرتقُت املدينة دخلُت ساعات ثالث وبعد نياجرا، شالل وتجتنب وانتاريو،
فبَدْت بعضأرجائها أجوب نزلُت ثم ونصف»، «بريال Rite Carls نُُزل إىل وآويُت الرائعة
جميع فعىل بها، املرور نظام وُحْسن نظافتها وشدة طرقها باتساع تمتاز عظيمًة مدينًة
واألحمر لالستعداد، واألصفر الطرق، لتفتح األخرض اللون: املثلثة األضواء تقوم النوايص
والناس ثابتة، فرتات يف الشوارع جميع يف نفسه تلقاء من ويُطَفأ يُوَقد املرور، إليقاف
من رقيب وجود عدم من الرغم عىل مطلًقا القانون يتعدون وال اإلشارات لتلك يخضعون
حتى — مزدحمة املرور حركة تكن لم ولو — وقوًفا ينتظرون املارة وحتى البوليس،
مقر Young الطرق أجمل ومن الطريق، يعربون فقط وعندئٍذ الخرضاء، اإلشارة تفتح

وغربي. رشقي، شطرين: إىل البلد يقسم وهو الرئيسية، املتاجر
حني السبت يوم ألنه وذلك البلدة؛ أنحاء سائر يف هادئة الحركة ألفيُت أني عىل
أحد؛ باملدينة ليس أن إيلَّ ُخيَِّل فقد األحد، وهو الثاني اليوم يف أما للراحة، الجميع يتأهب
العمل يبيحون فال اليوم، لذاك ب التعصُّ شديدو وهم وحدي الطرق يف أسري كنُت ألني
أن ملا ودهشُت واملطاعم، الصيدليات سوى املتاجر جميع تُغَلق أن ويجب مطلًقا، فيه
بعد إىل فتحها يباح وال األحد يوم ألنه ذلك مغلقة؛ بها فإذا املالهي، دور أتفقد ليًال رسُت
الشعوذة تلك عىل الناقمني املتذمرين من وجلهم بالناس تموج وعندئٍذ الليل، منتصف
يصيحون الطرق رءوس عىل املبرشين من الكثري موقف ليًال راقني وقد ب، التعصُّ وذاك
وقد هكذا، املاديات وراء االنهماك وعدم بالدين ك التمسُّ عىل حاثِّني الناس ويخطبون
يصحبه لم إذا منه فائدة فال يشء، كل ليس املال بأن يقول أحدهم كان أن ملا ضحكت
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وظلوا Jesus Chirst قائلني متهكمني الجميع صاح بالكلمة ينطق أن وقبل … يف اإليمان
مندفعون الناس جل أن يل بََدا وقد عبثًا، إقناعهم يحاول وهو الخطيب، من يسخرون
… فاخرة أبنية يف وجلها ٣٥٠ عددها بلغ التي الكنائس كثرة رغم واملاديات، اإللحاد وراء

وأكربها ومتنزهاتها، كلها البلدة بنا وطافت ونصف» «بريال السياحة سيارة أقلتني
Aigh متنزه ثم ين، الخريِّ أحد من هبة أنه والعجيب فدانًا، ٣٥٥ ذرعه «هوارد» مساحة
أمريكا، وجاموس والياك التيانل خصوًصا الحيوان من مجموعة وبه املغلقة الغابة وكأنه
املنتفخ وذنبه الصغري جسمه يف أيدينا من ليأكل ويَِفُد حولنا يجري السنجاب وكان
كل تدير وتكاد الناس مصلحة ترعى عظيمة درجة إىل مصلحة هناك والبلدية الكبري،
ويف األحد ليلة يعسكر أن شاء مَلن وتُِبيح واملناضد املقاعد لهم تقيم املتنزهات ففي يشء؛
نمرة يف بمعسكره ترخيًصا فريق كل يتسلم َرة منمَّ ِقَطع إىل املتنزهات َمِت ُقسِّ وقد األعياد،
بعضها ويربطها هي تديرها النقل ووسائل بينهم، فيما القوم يتشاحن لكيال معينة؛
ما وتغريِّ واحدة، بتذكرة آِخره إىل البلد أول من تركب أن ولك واألتوبيس»، «الرتام ببعض
الشوارع ويف شديد، بإرساف تَُضاء فالطرق الكهربائية اإلضاءة كذلك خطوٍط. من شئَت
وتكاليف جميلة، دائرة يف مصابيح ستة عمود كل وفوق متقاربة املصابيح ترى الرئيسية
نياجرا. شالل من مستمدة القوى تلك وكل الشهر، يف رياًال تجاوز ال املنازل يف اإلضاءة
فالت مجموعة به وإذا ،Rose Dae واسمه األرستقراطي السكن حي اخرتقنا ولقد
بيت جدَّ وكلما الطبيعي، املزهر بالشجر ويحاط هندسته يف اآلَخر يغاير بيت كلُّ بديعة
تتلوى الحي هذا ويف كلها، كندا شعار وهي ،Maple االسفندان شجرة أمامه البلديُة زرَعِت
تخف وبذلك السيارات، سوق يف اإلرساع لتمنع وذلك أمتار؛ بضعة تستقيم تكاد وال طرق
سكونًا ساكنًا املكان كان لذلك مطلًقا؛ هناك املطاعم وال املتاجر فتُح يُبَاح وال الضوضاء،
وحتى ،Ravine يسمونه طبيعي بخندق الحي ويحاط مطلًقا، حركة به تسمع ال عميًقا
وأقسامها، بالجامعة مرورنا كان ثم أثًرا، لها ترى فال األرض تحت ُمدَّْت النور أسالك
يمثِّل كلٌّ بناءً ٢٨ وبها املتنزهات، بأبدع أُِحيَط املدينة من كامًال قسًما تشغل تكاد فهي
وقد عاًما، ١١٢ وعمرها طالب ٨٠٠٠ نحو بها كندا، جامعات أكرب وهي ،Faculty كلية

هناك. أستاذًا يزال وال السكر، عالج األنسولني مكتشف فيها تخرَّج
١٠٤ وباملدينة عرشة، والسادسة السادسة سن بني ومجاني إجباري هناك والتعليم
البلدة، أرجاء يف تنترش فرًعا ١٧ ولها ا جدٍّ كبرية العامة واملكتبة ،Public ابتدائية مدارس
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البديعة. «لربتي» ناطحة

وتنشيط الصغار لتثقيف املتنزهات وسط مكشوفة مدارس يُِقيمون الصيف عطلة ويف
أرطال. سبعَة إجازة كل عقب املتوسط يف يزيد الطفل وزن إن حتى الجسمية، قواهم

نرى وكنا لهم، ملك البيوت وجل نظافته من فدهشنا ال، العمَّ مساكن بحي مررنا ثم
واجهة امتداد بحسب تُدَفع التي الرضيبة من ليتخلصوا وذلك مشرتكة؛ واجهة بيتني لكل
منازلهم يمتلكون البلدة سكان من ٪٦٤ أن علمُت ملا وعجبُت العامة، الطرق عىل البيت
،City of Homes املدينة عىل أُطِلَق لذلك نفس؛ ألف ٨٠٠ فاق الذي السكان عدد رغم
عىل ويبدو ألًفا، ٥٠ وعددهم لليهود وآَخر نفس، ٦٠٠٠ زهاء وهم للصينيني حي وباملدينة
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األمريكيني؛ سائر من بالتقاليد ًكا تمسُّ وأكثر طباًعا أهدأ فهم إنجليزي؛ طابع وأهله البلد
لكندا. اإلنجليزية العاصمَة ِت ُعدَّ لذلك

عدد أن عىل شارع، كل يف للمصارف الفروع كثرة هناك النظر يسرتعي ومما
إفالس رشَّ الناس أمن لذلك الدولة، إرشاف تحت وكلها محدود، قليل الرئيسية املصارف
زيارتي صادَفْت وقد خطري، حدٍّ إىل مصارفها تتعدد التي أمريكا يف الحال هي كما بعضها
إىل أغسطس ٢٨ من سنة كل يف مرة يُعَقد وهو العام» «املعرض انعقاد ميعاد لرتنتو
السبت، مساء من شطًرا فيه رصفُت ولقد فدانًا، ٣٥٠ مساحة عىل ويقوم سبتمرب، ٢٠
جملته يف أنه عىل واملالهي، املسليات قسم وبخاصة ومتعددة عظيمة معروضاته وكانت
يطلُّ منه وجزء الدنيا، معارض أكرب بأنه عنه قالوا وإن كثريًا، السابق معرضنا يفوق ال
تقوم وعليها الغابات، تكسوها تكاد التي والشواطئ الهادئة املياه ذات انتاريو بحرية عىل
عن مسافة تبعد التي الثغور أكرب تصبح وعندئٍذ توسيعها، يف جادُّون وهم تورنتو، ميناء
مياه قيمَة الحمر الهنود َر قدَّ ولقد — ذلك ق تحقِّ التي هي فمنرتيال اليوم أما — املحيط
زيارتي ختمت ولقد البديعة». املياه أي «انتاريو أسموها لذلك بعيد؛ زمان منذ البحرية
حديقة ثم األمريكية، الهندية املخلفات وبخاصة املعروضات الكثري البناء العظيم باملتحف

وأسرتاليا. أمريكا حيوان من بها بأس ال مجموعًة َحَوْت التي الحيوان

أتاوة

بحرية يجانب القطار وكان لكندا، السياسية العاصمة أتاوة صوب اإلثنني صباح قمنا
األرايضسهوًال وكانت الجميلة، الغابات تكسوها التي وشواطئها امللساء بمياهها انتاريو
من اقرتبنا كلما وكنَّا الخيول، تجرها بآالت ذاك عند يحصدونها كانوا التي والغالل للفاكهة
مساحات القوم عرى وقد والصنوبر»، «البتوال شجر وبخاصة الغابات كثافة زاَدْت أتاوة
صغريًة القرى وكانت ودجاجهم، واألغنام» والخيول البقر «من مراعيهم فيها أطلقوا
بََدا كلما إال األشجار خالل تستبني تكاد وال الغابات، وسط تقوم خشب من أكواٌخ بيوتُها
الغابات تلك من بديعٍة مناظَر يف ساعات سبع ولبثنا الغابات، وسط شق مرصوف شارع
عند تلتقي حني بعيدة مسافات األخشاب فيها تعوم الرسيعة النهريات خاللها تجري
يرتبط التي التاريخية العاصمة تلك أتاوة؛ عىل أقبلنا ثم للخشب، منرش أو للورق مصنع
ضاق ثم البلدة قبيل هائًال فسيًحا النهر ذاك بََدا ولقد عليه، تقوم التي أتاوة بنهر اسمها
شالالته، جمال وبهره ،١٦١٣ سنة Champlain شامبلني كشفه ولقد قاربناها، عندما
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ألنها شوديري أسماها وقد اليوم، العاصمة تحلها التي الربوة من إليها ينظر وقف أن يوم
طريَق أصبح أن النهر هذا لبث ما ثم — غالية أي شوديري — الشاي قدر وكأنها تفور

ونصف. قرن مدة الفراء تجارة
أمريكي تنبَّأ ١٨٣٠ سنة ويف منرتيال، إىل فراءهم مياهه عىل يرسلون الهنود وكان
«هل القرية مكان يف ونزل الجهة بمستقبل ،«Phileman Right ريت «فيلمان اسمه
البالد، لتلك اليوم الرئييس املورد هي وتلك فيها، الخشب صناعة وبدأ ألتاوة املقابلة «Hull
انتاريو ببحرية املدينة تصل التي «Rideau «ريدو قناة ْت ُشقَّ أن ملا أتاوة شهرًة زادت ثم
إنجلرتا بني العالقات كانت يوم حربية ألغراض بُنِيت وقد أمريكا، حدود تمس أن دون
يعيِّنان Hill Park فوق حجرين رأينا وقد ،John By الكولونيل بدأها وقد متوترًة، وأمريكا
By باي مدينة ى تُسمَّ أتاوة ظلت ولقد لوريي، قرص وراء القدير املهندس ذاك مقرِّ مكاَن
اختارتها حني ،١٨٥٧ سنة منذ إال كندا عاصمة أتاوة تصبح ولم ،١٨٥٥ سنة إىل town
كانت منهما كلٌّ إذ وتورنتو؛ منرتيال بني الحادة واملنافسة للنزاع َحْسًما فكتوريا امللكة
ورائه ومن أتاوة، نهر عىل تُِرشف ربوة عىل تقوم وهي البالد. عاصمة تكون أن تصبو
بنهر Rideau وريدو Gatineau جاتينو نهر يلتقي وعندها الوطيئة، لورنشيا مرتفعات
شوديري شالالت وبخاصة املختلفة، املياه تلك انحدار قوة تستغل أن استطاعت لذلك أتاوة؛
أربعني تجاوز ال مسافٍة عىل اليوم أُِقيَمْت ولقد الربملان، ربوة من بُْعٍد عىل رأيناها التي
أميال عرشة مسافة فعىل للكهرباء، ومولدات مصانَع من هائلة مجموعة املدينة من ميًال
ميًال ٤٥ مسافة وعىل منحدراتها، من كهربائي حصان ألف ١٢٥٠ استغالل يمكن منها

يزيد. أو كهربائي حصان مليوَن لسلطانها تُخِضع أن يمكنها
Union محطة يواجه وهو به، بأس وال ونصف، بريال King Edward نُُزل حللُت
متنزهات من مجموعة وهي الصيت، الذائعة الربملان ربوة لساعتي قصدت ثم ،Station
وجزائره الكثرية وشعابه تُحَىص، ال التي البديعة بقناطره أتاوة نهر عىل تُِرشف بديعة
أهلها عىل يغلب والتي الصناعية، Hull ضاحية اآلَخر الجانب يف تواجهنا وكانت األنيقة،
السماء، عنان إىل الخشب أكداس وكانت الورق مصانع بََدْت النهر جانب وعىل الفرنسية،
مناطق وعند صاحبها، طابع عليها كتلة وكل السابحة، الخشب بكتل يغص والنهر
باخرة تقطرها كبرية سابحات يف آالًفا ويحزموه لهم ما ليفرزوا الناس يقف القناطر
حني النهر منبع ناحية خصوًصا ساحر الربوة تلك من واملنظر املصنع، إىل صغرية
تلك وتزيِّن الكهرباء، توليد يف واستُِغَلْت مياهه ُحِبست الذي الصغري شوديري شالل بََدا
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منها، أفخر داًرا رأيُت إخالني ال رائع قوطيٍّ نمٍط عىل أُِقيمت التي الربملان دار املتنزهات
يف وبخاصة الخشب، وخرط والتصوير النحت من فنية آيات مجموعة داخلها من وهي
تَُعدُّ غرفة وبها املختلفة، املديريات بحسب َمْت وُقسِّ مجلد، مليون نصف حوت التي املكتبة
الحرب يف حياتهم فقدوا الذين كندا أبناء أسماء بالذهب جدرانه عىل نُِقَش مقدًسا هيكًال
دقائق خمس يظل موسيقيٍّا دوًرا ساعة كلَّ تدقُّ ساعة تعلوه شاهق الدار وبرج الكربى،
الحكومة، دور من مجموعة وحوله البلدة، آِخر من يُسَمع عاليًا جذَّابًا رنينًا يرن وهو
القرون هندسة يف Chateaulawrier قرصلوريي ريدو لقناة اآلَخر الجانب عىل ويواجهه
وزعيم الوزراء رئيس لوريي كان وقد هناك، فندق أكرب وهي الشاهقة، الضخمة الوسطى

واألضواء. املتاجر يف الرئييس ريدو شارع يكون ويكاد سنة، ١٥ مدة األحرار
الثالث، الدور عىل تزيد فقلما األمريكية، البالد كسائر شاهقة البلدة مباني وليست
القوم بعض أسمع كنت مرة ألول وهنا بالفرنسية، اسمه يُكتَب املتاجر من وكثري
بالفرنسية املذيع يتكلم اإلذاعة يف وحتى «هل»، بلدة يف وبخاصة الشوارع يف بها يتحدثون
كانت ا عمَّ ا جدٍّ هنا الجمال نسبة وقلَّْت التغريُّ الناس بعض سحن عىل بََدا وقد واإلنجليزية،
التي التجريبية وباملزرعة الفاخرة املتنزهات من بالكثري طفُت ثم األخرى، البالد يف عليه
كأنه بارًدا الجو كان ولقد البالد، يف الزراعة وتوزيع الفالح لخدمة َدْت أُعِّ فدان، ٩٠٠ تبلغ
وتجمد ا، جدٍّ الربد يقسو الشتاء ويف السماء، من ينقطع لم والسحاب تماًما، مرص شتاء
يف تعلو املزالق بعض شاهدنا وقد عليه، االنزالق ويكثر ياردة عمق إىل أتاوة نهر مياه

قدًما. ١٥٠ الجو

منرتيال

َمن كثرة حويل ظاهرة أجىل وكانت ساعات، ثالث يف وصلتها التي منرتيال إىل قمُت
ُكِتبت الشوارع وأسماء العنوانات وجلُّ املدينة، شوارع ويف القطار يف بالفرنسية يتكلمون
بالفرنسية؛ الحديث يبدءون الفنادق ام خدَّ وكذلك باإلنجليزية، وتحتها أوًال بالفرنسية
فسكَّانها ومرسيليا، باريس بعد كربًا العالم يف الفرنسية املدن ثالثة تَُعدُّ املدينة ألن ذلك
يزالون ال فرنسيون ٪٧٦ أرباعهم وثالثة القاهرة، سكان مجموع فوق أي ،١٢٠٠٠٠٠
فرد كل عىل حتًما كان لذلك الكاثوليكي؛ ومذهبهم وعصبيتهم بتقاليدهم يحتفظون
من ولكلٍّ صورتني، من هناك يُكتَب يشء وكل واإلنجليزية، الفرنسية اللغتني يتعلَّم أن
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خصوًصا حادة، الفريقني بني والبغضاء املشادة أن الحظُت أني عىل مدارسهم، الطائفتني
يؤيِّد تاريخها ألن فرنسية؛ تظلَّ أن ملنرتيال وُحقَّ مقتًا، اآلَخر يمقت فريق فكل الطلبة،
ورأى ،١٥٣٦ سنة املحيط من ميل ألف بُْعد عىل هنا رسا َمن أول كارتيي جاك كان إذ ذلك؛
شامبلني وصل يوم أثر لها يَبَْق لم التي القرية تلك ،Hochelaga اسمها هندية قرية هنا
واملكان فرنسا، مللك إكباًرا املكان عىل رويال مونت اسم شامبلني أطلق ثم ،١٦١١ سنة
١٦٧٢ سنة إال للنزالء محلة أول وتَُقْم شارع أول يَُمدُّ ولم قدًما، ٧٦٩ علوها ربوة عىل
عىل الفرنسيني عىل األرَض امللك َع وزَّ وقد الحمر، والهنود البيض بني عنيٍف كفاٍح بعد
بالفتيات املألى بالسفن بعث فيها والبقاء استغاللها عىل عهم يشجِّ ولكي اإلقطاع، نظام
العرائس»، «سفن عليها أُطِلَق حتى للنزالء قرينات ليكنَّ فرنسا آنسات من الجميالت
واالتجار الغابات من الفراء حيوان صيد لوا فضَّ الناس ألن فشل؛ اإلقطاعي النظام لكن
أنهت التي باريس معاهدة كانت حتى فرنسا، لواء تحت البالد وظلت األخشاب، ويف فيها

الفرنيس. محل الربيطاني العلم حلَّ حني ،١٧٦٣ سنة السبع السنني حروب
باريس أحيانًا عليها ويُطَلق الشمالية، أمريكا بالد وسابعة كندا بالد أكرب واملدينة
من أضحت املالهي دور وحتى كبري، حدٍّ إىل باريس حياة تحكي فيها الحياة ألن أمريكا؛
العاصمة اليوم وهي املرشوبات، من غريه النبيذ وغلبرشب «كابريه»، الباريسية املراقص
العالم ثغور أول وهي نيويورك، بعد أمريكا ثغور أكرب وتَُعدُّ لكندا، والصناعية التجارية
يالقي وعندها أميال، ١٠ × ٣٠ ذرعها النهر وسط جزيرة عىل وتقع للقمح، تصديًرا
تلك وبني ،Jesus جزيرة بينهما اثنني أتاوة نهر ينشعب ثم لورنس، سنت أباه أتاوة نهر
نهر ى يُسمَّ والقارة هذه وبني ،Riviére des prairies الفرع ى يُسمَّ ومنرتيال الجزيرة
وجد أنه النهر يف سار يوم كرتيي خال ولقد ،Riviére des milles isles جزيرة األلف
وأقام املدينة، من القريبة «الشني» شالالت عىل االسم أطلق ثَمَّ ومن الصني، إىل الطريق
الحديد من هائل صليب به اليوم استُبِدَل خشب من صليبًا رويال» «جبال ذروة عىل
ثرياته فتتألأل بالكهرباء، يُوَقد حني الليل أثناء خصوًصا البلدة، من أميال بُْعد عىل تراه
إنجليزي وجله الحديث وقسمها الكربى، العواصم من تبدو هائلة مدينة رائعة، مرشقة
شارع يف وبخاصة متاجره، ومعروضات وأضوائه حركته يف الكربى أمريكا مدن يحكي
كنيسة حول إال املباني واطئ الطرق ضيق بحت فرنيس القديم والقسم كاترين، سنت
شارع وهناك التجارية، والحركة املالية البيوت تقوم حيث البلدة؛ كنائس أكرب نوتردام
يشء وأغرب قاتمة، قديمة هناك واملساكن ميًال، ٣٧ يمتد املدينة شوارع أطول نوتردام
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لذلك حلزونيٍّا، فيصبح يلتوي قد سلم دور ولكل الطريق، يف خارجها يَُقام السلم أن فيها
وذلك مضحك؛ شكل يف معوجة ساللم من مجموعة الشارع طول عىل املنازل واجهة نرى
هناك الفرنسية والعائالت مكتظة، البيوت غالب ألن غرفة؛ ويقيموا السلم مكان روا ليوفِّ
الفقرية األحياء بعض ويف — نفسها فرنسا عكس عىل — جدٍّا النسل كثرية العدد وفرية
انرصف نومه الفراشساعات يف أمىضفريق وكلما واحٍد، فراٍش عىل بالدور األطفال ينام
التدفئة لسهولة وذلك واحد؛ بيت كأنهما متالصقان بيتني وكل الثاني! الفريق محله وحلَّ
تحت ٦٤ إىل الحرارة تنزل وقد ١٨°ف، فاملتوسط ا، جدٍّ قارس هناك الشتاء وبرد شتاءً،
تعلو األبراج نشاهد وكنَّا الجليد، أللعاب مزالق والربك األنهار وتُتََّخذ املياه فتجمد الصفر،
وعندئٍذ الطرق، فيسدُّ الثلج يتكاثف وقد شتاء، لعبهم يف عليها القوم لينزلق مخيًفا علوٍّا
لذلك املرور، للناس لتسهل بعيًدا تحمله ثم الجوانب، عىل فتزيحه الجليد كانسات تمر

هلفاكس. إىل التجارة َلِت وتحوَّ فرباير، إىل أكتوبر من منرتيال ميناء أُغِلقت
يف آية فالته فكانت األرستقراطي، السكن مقر West Mount بحي مررنا وقد
وجاهة من بلغ وقد والفرنسيني، اإلنجليز من خليط هم نفس ألف ٦٠ ويسكنها التنسيق،
يتأثروا لم الذين األثرياء من وسكانها جنيًها، ٧٠ عىل الشهر يف يزيد أجره أن بعضها
تدير مستقلة شبه والضاحية أموالهم، َربَْت ذلك من النقيض عىل بل ، قطُّ العاملية باألزمة
بني الخمر تحريم قانون تنفذ تزال وال منها، منتَخٍب بمجلٍس وحدها العامة مصالحها

جدرانها.
األرايض ك مالَّ لكن اإلنجليز من وسكانه جراس» دي «نوتردام املتوسطة األحياء ومن
يشتمل الذي الوحيد البيت بأنه قال صغري بيت إىل الدليل نظرنا لفت ولقد الفرنسيني، من
صاحب ألن وقال: ضحك السبب عن سألناه وملا ،Seven Kitchens مطابخ سبعة عىل
أيًضا، مطابخ هم بنني وأربعة مطبخ، املسز وزوجته ،«Kichen مطبخ «املسرت اسمه البيت

اإلنجليزية! النكتة تلك برود رغم الضحك يف القوم فأغرق البيت! مطبخ ثم
أن للعاطلني تبيح للدولة، هي املزروعة األرض من مساحة املنطقة جوار وإىل
لهم يجدوا حتى مقابل بدون منه ليتعيشوا العام يف زرعه استطاعوا ما منها يحرزوا
٦٩٢ مساحته منرتيال بارك بينها ومن ٧٢ فعدُدها لها، حدَّ ال املدينة ومتنزهات عمًال،
االسفندان من شجرة ٥٠٠ ُزِرعت أحدها ويف الطبيعي، شكلها يف غابات تُِرك وجله فدانًا،
الحرب يف حياتهم فقدوا ْن ممَّ جندي اسم واحدة كلِّ عىل وُعلَِّق كندا، شعار Maple
التي الكنائس كثرة عن أما واحدة. عائلة من أسماء ثالثة ُعلَِّق منها واحدة وعىل الكربى،
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روما يفوق كاد ما فذاك وزخرفها، نقشها يف واإلرساف بنيانها وعظمة رسَت، أينما تلقاها
أو القسس من الطريق يخلو وال متالصقة، الكنائس ترى الشوارع بعض ويف نفسها،
شكٍل يف طويلتان ذؤابتان له تتدىل أخَرض وحزاًما أسوَد معطًفا يلبسون الذين صبيتهم
حكومة تصبح أن كاَدْت حتى ا جدٍّ عظيم األمور ترصيف يف ونفوذهم النظر، يسرتعي
«مدينة البلدة عىل أُطِلَق ولذلك الكاثوليك، من وغالبهم الدين رجال من «كوبك» مديرية
وأكرب فرنسية هناك والصحافة كاثوليكية، نصفها من أكثر كنيسة ٢٥٠ ففيها الكنائس»؛
نوعان: البالد يف والقضاء الواحد، اليوم يف ألف ٣٠٠ فوق توزع التي La Presse جرائدهم
املتخاصمني، بني ارتباًكا ذلك يسبِّب ما وكثريًا وإنجليزي، نابليون»، «قانون يتبع فرنيس
كنائسهم وأكرب بروتستانتيٍّا، إنجليزيٍّا واآلَخر كاثوليكيٍّا الخصمني أحد كان إذا خصوًصا
Place d’armes الحراب ميدان عىل ترشف وهي تماًما، باريس كنيسة نمط عىل نوتردام
أحدها أجراس؛ عرشة عىل برجاها ويحتوي ،١٨٢٤ سنة َدْت ُجدِّ ثم ،١٦٧٢ سنة بُنِيت

. مصلٍّ آالف لعرشة مقاعد وبها األمريكتني، أجراس أكرب يَُعدُّ
ليتعبد صغريًا André اسمه قسيس أقامه جوزيف سان هيكل الجبل يف ربوة وعىل
سائًرا، البناء يزال وال فيه، يمدون أخذوا ثم أكرب، بشكل فبُنِي الكرامات عنه ذاعت ثم فيه،
إليه الساللم بدأت ثم أسفله املتنزهات َقِت نُسِّ وأكربها. العالم هياكل أفخر من وسيكون
ِوْرًدا، ويقرءون منها سلٍم كل عىل يركعون ا جدٍّ كثريين هناك الحجاج وكان ،٩٩ وعددها
وضمنوا أمراضهم من فشفوا وبُوِركوا قرابينهم وقدَّموا الهيكل دخلوا القمة بلغوا ومتى
أسفله، مدرسة ويدرِّسيف الهيكل د يتعهَّ أندريه القس يزال وال يقولون! كانوا هكذا الجنة!
الردَّ ينتظرون سنويٍّا ألف ٢٠٠ زهاء الخطابات من ويصله سنة، ٩١ سن بلغ أنه مع
أقىص من املكان إىل حجَّ بنفسه الحضور استطاع وَمن سعادتهم، تتم حتى والتربيك منه
حرََّم ولقد دوًرا، ٢٥ األبنية فأعىل السحاب، ناطحات من كثري باملدينة وليس األرض،
املتواضعة الناطحات تلك بإحدى مررنا ولقد الرابع، الدور من أكثر العلو اليوم القانون
تحت أدوار ستة بها أن علمُت ملا دهشُت لكني ونيويورك، شيكاغو يف ألخواتها بالنسبة
هناك التعليم وجلُّ ،٦٥٠ سياراتهم وعدد البناء، ذاك يف الساكنني سيارات إليواء األرض
للتعليم، إجباري قانون هناك وليس بحت، ديني منه كبري وقسم القسس، إرشاف تحت
Mc J’ll جل ماك جامعتان: وباملدينة املدارس. يؤمون األطفال من ٪٩٩ فنحو ذلك ومع
سنة كوبك قسس سها أسَّ منرتيال جامعة ثم كليات، ثماني وتشمل ١٨١١ سنة َسْت أُسِّ

طالب. ٣٥٠٠ وبها كوبك مدينة يف Laval جامعة من فرع وهي ،١٨٧٨
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سقفه إن حتى الزخرف، عظيم البنيان فاخر للدواء مستودع زرُت ما أعجب ومن
التليفون العدة أدواره ومن منه، ناحية كل يف تَُرى كثرية أطنان وزن يف الصب الفضة من
والسيدات والرجال بالعالج، وتسعفه أقىصاملدينة يف إنسان أي نداء تلبي الصوت ومكربات
ويتوىل ساعة، أبوابه تُقَفل وال مساءَ صباَح يعمل وهو األطباء، خرباء من به الوقوف
يفتح أنه به ما وأظرف ساعات، ثمان لكلٍّ اليوم يف دفعات ثالث عىل رقابتهم العمال
رسالة يكتب أن إنسان لكل ويبيح املصورة، بالكرتات ويمدهم جميًعا، للزائرين أبوابه
بني اسمي ْلُت وسجَّ بطاقتني أنا كتبُت وقد حسابه، عىل األرض أقىص إىل املحل يرسلها
عىل أطل «منرتيال» جبل رشفة عىل أقف وأنا املنظر بهاء أنىس ولن الزائرين، كشوف
حروبهم يف غنموها التي املدافع بعض نُِثرت وقد املنثورة، وجزائره الهائل الفسيح النهر
يف وهي شامبلني، زوجة اسم عىل يَْت ُسمِّ التي هيلني سان جزيرة أبدعها ومن القديمة،
قناطَر من مجموعة باملدينة األخرى والجزائر هي ويصلها كبري، واحد متنزَّه مجموعها

أنيقٍة.

كوبك

تقلُّ التي الفاخرة — وإيابًا ذهابًا رياالت ٧ — األمنيبوس سيارة يف كوبك إىل قمت
الوثرية، بالقطيفة فاملقاعد الحديد؛ سكة فاق ا حدٍّ الوجاهة من بلغت وقد راكبًا، ثالثني
تدور واملراوح الثمني، الربَّاق الجلد من رفوف رءوسنا وعىل حولنا، من الرباقة والشماعات
من أرخص وأجرها ثابتٍة بمواعيَد كلها أمريكا أرجاء تشق وتلك شتاء، واملدافئ صيًفا
املحيط شواطئ من أو نيويورك، إىل فرنسسكو سان من فالسفر بكثرٍي، الحديد سكة
الحديد، سكة يف األجر نصف من أقل وذلك جنيهات، عرشة دون األطلنطي إىل الهادي
واملحطات األسالك كثرة املناظر تحجب وال بكثري أجمل طرًقا تسلك فإنها ذلك وفوق
يف عًرصا فوصلتها صباًحا قمت الحديد. سكة يف سفرنا تنغصعلينا التي الشحن وعربات
وماؤه هائًال، اتساعه كان الذي لورنس سنت مجرى إزاء سرينا جل وكان ساعات، سبع
تتشعب التي الجزائر تكثر ثم اثنان، أو فرع يالقيه كان وآَخر آٍن وبني رائًقا، برَّاًقا هادئًا
ثم والورق، األخشاب وبخاصة الطريق طوال الكبرية املصانع تقوم وكانت حولها، املياه

وروافعها. ومخازنها الغالل مطاحن
تامة، ونظافة تنسيق يف الخشب من أبنيتها أُِقيمت بديعة وقرى مدن كله والطريق
اضطروا إذا إال اإلنجليزية يتكلمون يكادون ال فرنسيون وكلهم بالسكان، عامر واإلقليم
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الكنائس كثرة نظرنا يلفت كان ما وأكرب ضعيفة، ركيكة لغتهم تكون وعندئٍذ إليها،
ألفيت نظرت فأينما الحقول، وسط يف حتى قائمة نراها كنَّا التي والصلبان والقسس
دلَّ مما الصغرية، القرى يف حتى كبري حدٍّ إىل وفاخرة كبرية والكنائس صليبًا، أو قسيًسا
شديًدا، تمسًكا بالدين املتمسكني الكاثوليك من وكلهم الدينية، القوم عصبية شديد عىل
الغالل ثم اختالفها، الخرضعىل من القوم يزرعها اآلفاق إىل فسيحة سهول واألرايضكلها
فَكَستْه طبيعيٍّا مهمًال تُِرك وبعضالبقاع الذرة، من قليل ثم الشوفان، ثم القمح، وبخاصٍة
الخشب يُسَحق املصانع تلك ويف الورق، ومصانع الخشب مناشري تكثر وعندها الغابات،
خامته تُصدَّر أو الورق يُصنَع منها عجينة ليستحيل Sulphide السلفيد يف يُنَقع ثم
وحدها كوبك مديرية عىل يدرُّ رئييس عمل الخشب وقطع األخرى، البالد يف الورق لصناعة
املجاهل يف يهيمون عام كلَّ الناس من آالًفا ويجتذب عام، كلَّ ريال مليون أربعني فوق
إىل يسوقونه ثم الخشب يقطعون رجًال خمسني الواحد يضم معسكراٍت يف ويتوزعون
عىل الواحد يقف إذ مدهشة؛ بطريقة الكتل عومت جليدها ذاب ما وإذا املتجمدة، املجاري
وهو فتدور برجليه الكتلة يحرك ثم املسامري، بارز نعل ذو حذاء قدميه ويف سابحة، كتلة

خيالية. رسعة يف تسبح ثم فوقها
الطرق جوانب عىل املغسولة مالبسهم ينرشون كانوا السكان أن نظري يستلفت وكان
تتعرض وال الصغرية، «الطنافس» من أيديهم بعضأشغال يعرضون وكذلك رقيٍب، بدون
صندوق بيت كل سور وأمام األمانة. تلك فيهم أمتدح جعلني مما عبٍث أو لرسقٍة هذه
املارة من أحد لها يتعرَّض وال بيت، بكل الخاصة والجرائد الربيد فيه يُوَضع مفتوح
وقفنا الطريق منتصف ويف اليوم. طوال ويمرحون يلعبون الذين األطفال وحتى مطلًقا،
فتجعل لورنس سنت مع ثالثة أنهار تتالقى وعندها ،Trois rivieres الثالثة األنهار ببلدة
وكنا والخشب، للورق وبخاصة صناعي واملكان رائًعا، ناحية كل يف املمدودة املياه منظر
اختالط لتمنع الخشب؛ كتل من عوامات من حدوٍد بشبه مة مقسَّ األنهار مجاري نرى

غريها. مع مصنع كل أخشاب
صخرية ربوة عليها وترشف وتهبط، تعلو ضيقة طرق يف نسري ونحن كوبك دخلنا
،Place d’armes امليدان يف املتواضع Old homestead hotel فندق وحللُت عاتية،
وهو البلدة، فنادق أفخر األوائل، الفرنسيني الحكَّام أحد اسم عىل «شاتوفرنتناك» وأمامه
أمامه ْت وُمدَّ الوسطى القرون حصون شكل عىل بُنِي الباسفيكية»، «كندا لرشكة ِملك
يف الربوة أعىل من السفىل واملدينة النهر عىل لتطلَّ واملقاصري باملقاعد ُزوَِّدْت األرصفة
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فوق والعليا التجارية، والحركة األعمال دور مقر السفىل بلدتان: وكوبك ساحر. منظر
املتلوية األزقة تلك وسط السري يروقني كان وكم للسكنى، وجلها التاريخية كوبك صخرة
بالحجارة أرضها ُرِصفت وقد مظلمة، قاتمة وهي تتالصق املتقابلة بيوتها تكاد التي
التي الطرق إىل نعلو وكنا الطرق، انحدار شدة أثر من َف تخفِّ لكي البارزة الصغرية
بعض ويف ا، جدٍّ مخيفة منحدرات فوق يسري والرتام املائة، تفوق قد بدرجات الربوة فوق

.Elevator بالروافع الصعود يكون األحيان
أوربا بني املحيط تمخر التي الكبرية وبالسفن التجارية بالحركة غاصة وامليناء
وعجيب قدًما، ١٦ يعلو قد الذي للمد ويخضع العمق شديد االتساع هائل والنهر وكوبك،
الحديد، سكك امليناء وتجانب املصب، جهة ميًال أربعني كذلك وتظل عذبة كلها املياه أن
لنحو تتسع التي بروافعه Can. national لرشكة الغالل مستودع نظرنا استلفت وقد
يَُعدُّ لألحذية هائل مصنع ثم هناك، الكثرية الورق مصانع وكذلك بوشل، مليون ٤٥٠
تذكِّر حصان يجرها العجلتني ذات العربات البلدة خصائص ومن الدنيا، يف أكربها من
الركاب ليستطيع مكشوفة مدرجة عربات الرتام رشكة أَعدَّْت وقد الغابرة، بالعصور املرء
زرنا السفىل املدينة يف ضيق شارع من زاوية ويف جالء، يف البلدة مناظر يشاهدوا أن
رفاته، تدفن جواره وإىل الخشبي، الكوخ كأنه صغري وهو كوبك، س مؤسِّ شامبلني بيت
الهائل الفسيح والنهر السفىل املدينة منظر عىل فأرشفنا الربوة سطح إىل صعدنا ثم
ال سلسلة يف القديمة املدافع جوانبها عىل ْت وُصفَّ الربوة َرِت ُسوِّ وقد بديٍع مشهد يف
الجيش قائد بني الفاصلة املوقعة كانت «Abraham «سهل الفسيح السهل ويف نهائية،
النرص وكان ،Montcalm مونتكام الفرنيس الجيش وقائد «Wolfe «وولف اإلنجليزي
وقد ،١٧٥٩ سنة كبريًا فخًرا لهما َال وسجَّ املوقعة، يف ُقِتَال القائدين لكن اإلنجليز، حليف
وهو هناك الصغري الخشبي مونتكام وبيت هناك، الحدائق إحدى يف تذكاري أثر لهما أُِقيَم

الخرضة. تكسوه فسيًحا تُِرَك اليوم والسهل باملدينة، دير يف مدفون
مقر كله البلد أن إيلَّ ُخيَِّل بحيث تُوَصف، ال كثرٍة يف فذاك الهائلة الكنائس عن أما
يتناوبن الراهبات فيه ما وأعجب Franciscan Sisters معبد زرنا ومما للكاثوليك! ديني
خمس رأينا وقد العام، طوال منهن ساعة تخلو ال بحيث مساءَ، صباَح الهيكل أمام الركوع
صويحباتهن. توافيهن حتى ينرصفن وال أورادهن يقرأَْن الرءوس مطأطئات ركًعا فتيات
مجلس البالد شئون ويدير ، قطُّ هناك اإلنجليزية نسمع فلم خالًصا، فرنسيٍّا بََدا والبلد
االحتفاظ يحاولون وهم اإلنجليز، من وثالثة فرنسيٍّا عرشعضًوا خمسة املؤلَّفمن املديرية

183



الجديدة الدنيا ربوع يف جولة

كلها الصحافة وحتى ا، جدٍّ ولغتهم لقوميتهم ويتعصبون يشء، كل يف الفرنسية بالصبغة
أن عىل ،Chronicle Telegraph إنجليزية واحدة جريدة إال باملدينة وليس فرنسية
وكنُت البالد، تلك يف األموال رءوس أصحاب هم نفوذهم وضعف قلتهم رغم اإلنجليز
وهم ونصف قرن مرور رغم بقوميتهم يحتفظوا أن الفرنسيون استطاع كيف أعجب
يخفونها ال التي الشديدة بوطنيتهم ُعِرفوا قد الفرنسيني لكن اإلنجليزي، الحكم تحت
أسماها كما الجديدة» «فرنسا كندا رشق يعدُّون يزالون وال عوائَق، من أحاطهم مهما
وال فرنسيون، ألًفا ١٤٢ عددهم البالغ كوبك سكان من ٪٩٠ وفوق قبُل، من شامبلني
الجديدة» «فرنسا وهي — Rock City الصخرة مدينة اسمها ومعنى — فكوبك عجب
عليها التيرصف العاتية بحصونها لورانس السنت مدخل تحرس قرون أربعة ظلت وقد
الزائر يتمالك ال العالم بالد أجمل من ظني يف وهي ريال، مليون ٣٥ فتحها بعد اإلنجليز
جزيرة وبخاصة وجزائره النهر منظر من أروع وهل موقعها، لجمال يعشقها أن لها
رأيتها حني نفسها كوبك صخرة منظر من أجمل أو الربوة، أعىل من رأيته عندما لورنس،
وأزقتها الوسطى القرون بأبنية احتفاظها فإن ذلك إىل الجزيرة، شاطئ إزاء الزورق من
ركن كل تحوط التي التاريخية الذكريات إىل هذا جماًال، نظري يف زادها املتلوية املختلفة
تماثيل تتوسطها التي الضيقة ميادينها كثرة املدينة إىل النظر يلفت ومما أركانها. من
معاهد أكرب الفال جامعة نواة وبدأ حلَّها قسيس أول الفال أخصهم ومن الرجال، عظماء

النهر. عىل مرشًفا فرنتناك شاتو ويجاور شامبلني تمثال وكذلك كندا، يف العلم

نيويورك إىل

املتاجر مقر 7th Avenue بقرب ٢٣ شارع يف Chelsea نُُزل وحللُت نيويورك إىل قمُت
من لهما وما ٤٢ وشارع برودواي إىل ومنه الطائلة، والثروة الشاهقة واملباني الكبرية
حتى األوىل، زيارتي منذ قويٍّا أثًرا مخيلتي يف خلفا فلقد ليًال؛ واألضواء املالهي يف صيت
تلك أوفِّ لم ألفيتني لكن بقلمي، لعبْت قد املبالغة تكون أن وخشيت كتبُت فيما شككت
وكم وأبلغ، األوىل يف منه أروع الثانية للمرة أثرها كان فلقد اإلكبار؛ من ها حقَّ الجهات
الجماهري وأولئك املتحركة، املتلونة األضواء تكسوها الناطحات تلك أرى وأنا ذاهًال وقفت
نظاٍم يف ذلك كل ا، عدٍّ تُحَىص ال التي النقل ووسائل ونهاًرا، ليًال ا سدٍّ الطرق يسدون الذين

تحد. ال ووجاهٍة تامٍّ

184



أمريكا إىل الثانية الرحلة

نيويورك. يف املرتفع القطار

Chryslerو Empire مثل الشهرية الناطحات حول جولتي وكانت الصباح كان ثم
العقول ذوي القوم لهؤالء إكباًرا لها نظراتي فكانت وأبنية، طرق من أحاطها وما وركفلر
وهو Subway األرض تحت قطار ركبُت حتى الظهر واىف وما الطائلة، واألموال الجبَّارة
وذلك Elevator»؛ «اإلليفيرت فوقها يجري ال التي الرئيسية الشوارع األرضيف تحت يسري
،Coney lsland كوني جزيرة مقصدي وكان شارع، كل يف يركبونها وسيلة الناس ليجد
كل مرات ثالث غريه إىل منه انتقلنا ولقد مخيفة، رسعة يف ساعة زهاء يسري القطار فظلَّ
محطة، فتدخل الباب بك يدور الصندوق يف بالقرش تُلِقي أن فبمجرد واحد، بقرش ذلك
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ولو ،Down town إىل أو Up town إىل Local أو Express شئَت قطاٍر أي تركب أن لك
فإن املحطات، داخل دمت ما فعلت ذاك، إىل وتنتقل هذا تركب كله يومك تظل أن أحببت
بنا ْت أدَّ قناطر من مجموعة اخرتقنا كاملة ساعة بعد آَخر. قرًشا تدفع أن وجب خرْجَت
يف وأُِقيمت الرملية، شواطئه عىل الفاخرة الحمامات ْت ُمدَّ عامًرا بلًدا فألفيتها الجزيرة إىل
أية يف نظري له ليس بشكٍل واملطاعم واملعارضواملقاصف املالهي دور من مجموعة وسطه
مروًرا بها مررت حتى كامالت ساعات ثماِن وقتي من استغرقت كثرة ويف الدنيا، من جهة
وامليرس والسحرية البهلوانية األلعاب: صنوف من بالبال يخطر ما كلَّ حَوْت فلقد رسيًعا؛
أنصاف من هائلة مجموعة فهناك وإنسان؛ حيوان من الطبيعة وعرضخوارق واألراجيح
رأسان، لها فتاٍة جسُم رأيُت ما أعجب ومن تكوينهم، يف نقص عىل ُولِدوا والذين اآلدميني
ال الذين األقزام من ومجموعة التمساح، كجلد وآَخر البحر، كعجل أطرافه إنسان وجسم
فنصف واألنثى، الذكر صفات بني جمعن النساء من وثالث مرت، نصف عىل طولهم يزيد
بني وجمعن ناعم، رقيق أملس واأليرس الشعر، وفري العضالت قوي خشن األيمن الجسد
مرتان بطنها فمحيط مخيًفا، ا حدٍّ السمن بها بلغ وسيدة مًعا! والتأنيث التذكري عضَوِي

مرت. وطولها رطًال، ٧١٥ ووزنها ونصف،
مظهره رغم الجمهور فائدة إىل يرمي علميٍّا رشًحا تَُرشح املعروضات تلك من وكثري
قديًما متَّبََعة كانت التي التعذيب أنواع بعض عن يعلن منها معرًضا دخلُت فلقد الهزيل،
الصني، بالد يف التعذيب بينها من أذكر جليًة، الحقيقة تُظِهر بتماثيل الحقيقي وصفها يف
تُطَلق ثم يتألم وهو املسكني عىل ويُضَغط فشيئًا، شيئًا ينكمش قفٍص يف الرجل يُوَضع
إذا والعاشقة» و«العاشق يموت، حتى لحمه تنهش كبرية جائعة فرئان من مجموعة عليه
عليه وأُقِفَل السماء» «صندوق يف بوضعه عليها ُحِكم أبَويْها إرادة رغم شابٍّا فتاٌة أَحبَّْت
حتى معشوقها فيضغط تديره تفتأ ال مكبس وعليه حادة، مسامري الصندوق غطاء ويف
يف املذنب أقدام يضعون كانوا ١٥ القرن يف اسكتلندة ويف أبيها! من مرأى عىل بيديها يموت
الوثاق استُخِدَم ١٤٤٧م سنة إنجلرتا ويف املنصهرات. فيها وتَُصبُّ حديد من عالية أحذية
فاستطال الرجل ْت شدَّ دارت كلما «عصارة» أسطوانة بواسطة الرجل عليه يشد Rack
ومن به تدور كبرية عجلة حافة عىل الرجل يُربَط بأن البطيء التحمري ثم مات! حتى
ويف بطيئًا! شيٍّا الرجل يُشَوى وبذلك بها، مرَّ كلما الجسم تلمس تكاد متقدة نار تحتها
إىل سخن حديد من بكتلة الجالد يأتي ثم نائًما بربطه املجرم عذَّبوا ١٨١٥ سنة املجر
ثم الرأس، عدا أفريقيا أواسط يف حيًا الدفن ثم بطيئًا! كيٍّا قدميه وكوى االحمرار درجة
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نيويورك. سماء يف قدًما و١٠٤٦ طبًقا، ٧٧ يعلو كريسلر

أو الرجل، يموت حتى الجثة وينهش إليه الكبري النحل فينجذب بالعسل الجسد يُلطَّخ
يموت! حتى املحرقة للشمس تُعرض ظاهرة رأسه وتبقى برميل يف الرجل يُوَضع

حادة؛ ثقيلة مخرطة يف أنتوان» «ماري رأس عىل تهوي وهي املقصلة عرضت وأخريًا
آَخر معرض ثم مصدره، أدِر لم مؤثًرا مؤمًلا وبكاءً واستغاثة أنينًا نسمع ذلك خالل ونحن
الزنوج من جمع يبدو وهنا رقصوأزياء، من أفريقية وزنوج الحمر الهنود بعض لعادات
أمسك معرضرجًال كل أمام نرى ذلك خالل ونحن برنامجهم، علينا يعرضون الحقيقيني
جذَّابة شائقة بعبارات الدخول عىل ويغريهم الناس يحارض وأخذ الصوت، مكرب بيده
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من شديد إرساٍف يف الكهرباء ثريات انترشت حتى املساء أقبل وما إنسان، كلَّ تستهوي
الناس وزحام النفوس، ويستهوي القلوب يسحر مكان آِخر. وال لها أول ال متشابكة عقود
منها لكلٍّ قرشني زهاء فهي — األماكن تلك إىل الدخول أجور رخص ورغم كثيف، عليه
دهشتي وكانت منها، جيبه خال وقد إال يشعر أن دون متعاقبة رياالت الواحد ينفق —
وكفى الصغار، واألطفال الفقر عالئم عليهم تبدو الذين حتى هناك القوم ينفقه ملا كبرية

واملدهشات. العجائب بالد أمريكا بأن يؤمن حتى البلد ذاك املرء يرى أن
فقصدت هنالك، ما ألرى املتنزهات بعض أزور أن فآثرُت سبتمرب ٦ األحد اليوم كان
هي للحيوان حديقة أُِقيمت منه ناحية ويف كثيفة، الناس جموع فكانت Central Park
أقفاصها بني ْت ضمَّ لكنها الفائت، عامي زرتها التي Bronx Park حديقة من بكثري أصغر
فرد لكل يمكن بحيث األرضصغري، من حيز يف الحيوان مختلف من ا جدٍّ قيمة مجموعة
املدينة طرف إىل املرتفع القطار ركبت ثم مفيد، الحيوان يف بدرس ويخرج بها، يطوف أن
وكان البحر، حافة عىل الفسيحة املتنزهات ِت ُمدَّ وهناك أقدمها وهو ،Battery ى املسمَّ
بروكلن خصوًصا الجزائر مختلف تربط التي البواخر ألن ا؛ سدٍّ املكان يسدون الناس
ومساكن العمال أحياء إىل الجهة تلك يف السري بي أدَّى ولقد الجهة، تلك من وتغدو تروح
الشديد، الَعَوُز عليهم بََدا وأهلها النظافة تعوزها كلها والجهة املكتظة، املتقاربة الفقراء

الَخِلَقِة. ثيابهم يف املدمنون والسكارى الشوارع وأبناء املتسولون بينهم وكثر
العريض بالخط تُكتَب العربية اللغة وكانت اليهود، حي املنطقة تلك من ناحية ويف
يعرضونها «الرشبات» وباعة الشوارع، رءوس عىل القديمة املالبس وباعة مكان، كل يف
سنتيًما الكوب ثمن وكتبوا: والربتقال الليمون قرش فيها أَْلَقْوا وقد زجاجيٍة براميَل يف
القناطر منظر وكان مذهول، دهش وأنا مانهاتن قنطرة وسط وقفت ملليمني، أي واحًدا،
الساحقة بناطحاتها بروكلن جزيرة وواجهة تحتها من واملاء بروكلن وبخاصة األخرى
فنظر القنطرة، عىل جواري إىل يقف كان شابٍّا به فاجأُت سؤال يل َعنَّ هنا بديًعا. رائًعا
منذ هنا جئُت «إسكندراني» وأنا قال: مرصي. نعم قلت: عرب. ابن أنت وقال: وابتسم إيلَّ
عن أخاله قد أمريكا يف الحايل الكساد أن عىل اإلسكندرية. يف عائلتي تزال وال سنوات، ست
كال، قال: كله؟! الوقت عاطلني أتظلون ولكن قلت: املرصيني، من ستة وزهاء هو العمل
العاطلني به يوظِّف نظاًما ابتَكَر قد ا جمٍّ حبٍّا ال العمَّ يحبه الذي «روزفلت» الرئيس فإن
رياًال ١٢ قال: ذلك؟ عىل تُْؤَجُرون وكم قلُت: ثابتًا. عمًال يجدوا حتى أسبوع كلَّ أيام ثالثة
يكاد وال الشهر، يف جنيهات عرشة زهاء أعني الواحد، لليوم قرًشا ثمانني أي األسبوع، يف
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كنَت وماذا قلُت: متعددة. الحياة ومطالب غالية، هنا املعيشة إذ بحاجاتنا؛ يفي املبلغ ذاك
أتقاىض٢٥ وكنُت ،Lift بالرافعة أختص عمارة يف عامًال اشتغلت قال: ذلك؟ قبل تشتغل
يقيِّد العاطلني من عمًال يجد لم وَمن الشهر، يف جنيًها عرشين أعني األسبوع يف رياًال
أرافقه أن َك تمسَّ ولقد الدولة، له تدفعه اليوم يف رياًال ويتقاَىض Relief ال كشف يف اسمه
مُرص إياه علََّمتُْه الذي الكرم هذا فيه فأكربُت القهوة، من كأًسا معه وأرشب املقهى، إىل

! َ وتمرصَّ اإلسكندرية يف ُولِد أجنبي عنرص من وهو الكرم، بالُد
تزيِّنها التي بشوارعها China Town الصينية املدينة عىل عودتي يف عرجت ثم ْعتُه ودَّ
جوانب إىل تُعلَّق رشائح عىل بعضها تحت كلماتها ُكِتبت عريضة بقع يف الصينية الكتابة
الشوارع تتالقى عنده الذي Times Square النابض نيويورك قلب إىل وُعْدُت املتاجر،
جريدة عمارة وتتوسطه ،7th Avenue السابع والطريق و٤٢ برودري الشهرية، الثالثة
فألفيته بقرٍش األحد يوم عدد رشيت وقد كاملة، ناطحة يف N. Y. Times األمريكية التيمز
أخبار أهم تعلن وتظل والرياضة، والهزل، واألخبار، املصور، أقسام: أربعة يف صفحة ٧٦
تلك أضواء بهرتني هنا جميًعا، املارة ليقرأها ا جدٍّ كبرية حروف يف املتحرك بالضوء اليوم
اإلعالنات تلك بني من راقني ولقد ا، سدٍّ الجدران تسد التي املدهشة وإعالناتها املنطقة
وآَخر متحركة، بديعة ألوان يف النوع مختلف بالسمك يغصُّ مائج بحر لها حَرص ال التي
منه يصعد القهوة من فنجال وثالث كأس، يف زجاجة من أحمَر رشابًا يصب رجل من
ومن املتحرك، املتوهج بالنور ذلك كل دخانها ويصعد تحرتق وسيجارة كثيف بخار
وترقص تتحرك والراقصات للراقصني تماثيل إقامة املراقص بعض عن اإلعالن صنوف
فذاك األحد، مساء وبخاصة الناس سيل أما عليهم، تنعكس واألضواء الطبيعي الشكل يف
الناس تيار يقودني كان أسري كنُت وأينما مبالغة، غري يف تتالصق األكتاف عجيب؛ أمره
كل من منبعثة الراديو أصوات نسمع وكنا الطرق، تسد الفاخرة والسيارات يل، ودفعهم
الصغار، األطفال وبينهم صباًحا الثانية بعد إىل الناس جميع وظل كبرية، جلبة يف سيارة
باألطفال بالك فما الرزين، الحكيم الناس من ويستهوي العقول يبهر املكان إذ العذر ولهم
أجدها إليه خطاي ووجهت ألنام، الفندق إىل بالعودة همْمُت كلما وكنُت األحالم؟! ضعاف

الساحرة! املنطقة تلك يف التجوُّل إال وتأبَى التيار تساير
إىل Elevator املرتفع القطار فأقلَّني الحرية، تمثال قاصًدا اإلثنني صباح قمُت
التمثاُل عليها أُِقيم صغرية جزيرة إىل Ferry الباخرَة أخذُْت وهناك ،South Ferry الباتري
تمسك الحرية تمثِّل لسيدة وهو ستنيسنة، منذ املتحدة للواليات الفرنسية األمة أهدته الذي
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الهائلة. بناطحاتها نيويورك من السفىل الجبهة

دستور هو كتاب وباليرسى السماء، إىل مرفوعة والحرية والحق الهدى شعلَة اليمنى بيدها
السيدة ورأس مرت، مائة زهاء أي قدم، ٣٠٦ البحر مستوى عن تعلو الشعلة وقمة الحرية،
باملصابيح الشعلة تلك توقد الليل ويف الذهبي، لونها يف الشمس كأنها الحرية أشعة تبعث
وبريًقا، وضوًحا فيلتهب كله، التمثال جسم عىل األركان من النور أشعة وتلقي الكهربائية
التمثال، أقدام إىل لُنا توصِّ التي والدرج بالروافع ُزوَِّدْت الجرانيت من قاعدة عىل أُِقيَم وقد
الذين الزائرين جماهري هالني ولقد باملقاعد، وُزوِّدت املتنزهات قت نُسِّ القاعدة تلك وحول
تقديًسا اسمي دوَّنُْت وقد الزائرين، لقيد سجل هناك أعدَّ وقد اليوم، طوال املكان يسدون

بها. وإيمانًا للحرية
إىل أدناها من كلها البلدة واخرتقت «اإللفيرت» خطوط أطول ركبُت عدُت أن وملا
خاللها قطعُت كاملًة ساعًة «اإلكسربيس» الرسيع بالقطار املسافة استغرقت ولقد أعالها؛
«بنيكل»، ذلك كلُّ ،3rd Av طول عىل وذلك الهائلة، الناطحات تلك وسط شارع مائتي فوق
القطار وفد حتى هنيهة وانتظرت الباب، وأدرت املدخل صندوق يف رميته واحد قرش أي
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وأُقِفَلِت الركوب عن الناس فامتنع الجرس دقَّ ثم فركبته نفسها، تلقاء من أبوابه وُفِتحت
إىل البلدة أقىص من يجري القطار وهذا نهبًا، األرض ينهب بنا وسار وحدها األبواب
ببيوتها النبات حديقة يف تجولت آِخره ويف متوازية، تكون تكاد شوارع أربعة يف أقصاها
حديقة وبه الحيوان جانب عىل عرجت ثم املناطق، جميع نبات حوت التي الزجاجية

الكربى. الحيوان
،7th Av شارع طول عىل بي جرى Subwayاألرض تحت قطار أخذت عودتي ويف
أرسع وهو املرتفع، الرتام فوقها يجري ال التي الكربى الشوارع يف يسري أنه والعادة
دهشت ولقد الخاصة، رساديبه األرضيف تحت فهو املرور، عالمات تعوقه ال إذ الوسائل؛
Express and والعادي لإلكسربيس متجاورة أرشطة أربعة عليها الرساديب ألفيت ملا
الجانب عىل ومثلهما ،Down town املدينة أسفل إىل يسريان األيمن الجانب عىل local
أريد كنُت التي محطتي أن وحدث أيًضا، «نيكل» وأجره ،Up town املدينة أعىل إىل األيرس
فنزلت ،«١٨ «شارع يف ووقف بها فمرَّ اإلكسربيس، عليها يقف ال «٢٣ «شارع بها النزول
فركبته local العادي القطار جاء حتى وانتظرت Up town اآلَخر الجانب إىل وخطوت
واألتوبيس العادي الرتام من مجموعة فهناك ذلك إىل شيئًا، لذلك أدفع ولم أردُت حيث إىل
املدينة من جهة بأية االتصال لك ل تسهِّ التي املتعددة Ferries والبواخر البديع الفاخر
مواصالت بأن يفاخروا أن الحق ولهم غري، ليس «بنيكل» ذلك وكل جزائَر، من حولها وما
عىل ساعدها ولقد العالم، يف أخرى مدينة أية يف منها وأرقى وأرسع أرخص نيويورك
بني املدة تتجاوز فال مساءَ، صباَح العربات بهم تغص الذين الركاب وفرة هذا رواجها
كل يف عًرشا فألفيتها األرض تحت قطار عربات عددُت وقد دقيقتني، يليه والذي القطار

واقًفا. تظل ما وكثريًا خاليًا مكانًا تجد تكاد وال ذلك كل قطار،
وقد الحديدية، للسكة «بنسلفانيا» محطة هناك النقل وسائل من رأيته ما أفخر ولعل
يف يفوقها ال Grand central منرتيال من وافًدا إليها وصلُت التي املحطة أن إخال كنت
املدخل بَْهو «بنسلفانيا»، األخرى املحطة جانب إىل تُذَكر ال بها وإذا يشء، والفخامة األبهة
الرءوس، فوق بَة املذهَّ واألقبية الجانبني عىل املتاجر وجمال وبريقه بمرمره النظر يبهر
درًجا تنزل ثم الكرنك، أعمدة بعظمتها تبلغ كاَدْت أعمدة من مجموعٌة منه واجهًة وتزيِّن
ثم واالستعالم، والتليفون والتلغراف واملطاعم واالسرتاحات للتذاكر فسيح آَخر بَْهو إىل
وحول Track رصيفه مدخل أمام فريق كلُّ املسافرون، يقف به عظيم ثالث إىل تنزل
التي الجيوش عىل يذيع بمكرباته والراديو مختلفة، لقطارات رصيًفا ٢٨ مدخل املكان
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نيويورك. يف الطرق تسد السيارات تكاد

دخلوا وإذا يسري، رصيف أي ومن ووجهته، اآلن سيقوم الذي القطار رقم لحظة كلَّ تراها
عرباتهم. وركبوا األرض تحت آَخر درًجا نزلوا

فال يشءٍ، كل يف املفرط والغنى األبهة بمظهر الظهور إىل األمريكيني نزعة من عجبُت
ذاهًال منها خرجت .7th av يف املحطة تلك وتقع األشياء، من الطيل الضخم إال يروقهم
عىل وكان ،The Empire State العالم ناطحات أكرب عىل نظرة بآِخر أُلِقَي أن وأحببُت
يف أعلنوا وقد أنتجته، التي الهندسية وبالقدرة به إعجابًا فزدُت حوله فطفُت منه، مقربة
ذلك من وأذكر قمته، إىل الصعود عىل الناس يحضون «الفرتينات» السفىل نوافذه بعض
وبرج األكرب والهرم واشنطن ومسلة إيفل برج جوار إىل للبناء كبريًة نماذَج وضعوا أنهم
يف نقًصا األخرى تدرََّجِت ثم أعالها، هو فكان االرتفاع ِنَسب فيها وُروِعيَْت املائل، بيزا
يف فكانوا البناء لقمة الزائرين عدد عن أعلنوا أخرى نافذة ويف املذكور، الرتتيب عىل العلو
الدول ذكروا ثم للصعود، أجًرا رياًال منهم كلٌّ دَفَع ،١٢٦٤٤ أغسطس من األخري األسبوع
تلك أعالم جميع نرشوا ثم مرص، بينها ومن الزائرون أولئك إليها ينتمي التي املختلفة
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الصعود إىل الناس ليستميلوا ذلك كلُّ بينها، ظاهًرا الجميل األخرض علمنا وكان الدول
كان غدائي ألن الليلة هذه عاجًال بالجوع أحسسُت وصيتًا. ماًال ذلك وراء من فريبحوا
بالخط مطاعمهم مقدم عىل يضعونه الذي الطعام إعالن يف رأيُت فلقد غريبة؛ مفاجأة
الكلب ومعناه Hot dog هو Special dish اليوم الخاص الطبق أن الثمن، وعليه الكبري
عىل وروده لكثرة ا؛ جمٍّ حبٍّا القوم يحبه الذي الكالب لحم ق أتذوَّ أن فأحببُْت الحار،
يف ُحِرشت البسطرمة تحكي مقطعة لحوم من مجموعة به وإذا إعالناتهم، ويف ألسنتهم

«املنبار»! تحكي أسطوانية حمراء أغشية
آِخر عنها استفرسُت أن وملا الكالب، لحوم من أنها مني ظنٍّا شهية غري يف تناوْلتُها
رائحتها تحب الكالب ألن كذلك يَْت ُسمِّ وقد البقر! لحوم من بأنها وقال الرجل ضحك األمر
ى يُسمَّ األصل صيني الطعام رأس كان وهنا للعشاء، مطعًما املساء يف دخلت ا! جمٍّ حبٍّا
به وإذا شهيٍّا، خلته لذلك املطاعم؛ أمام نور من كبرية بحروف عنه ويُعَلن ،Chop suéy
كالعجني فبََدا «الصلصة» عليه ُصبَّْت والشكوريا البصل ورشائح البقر لحم نثري من خليط
سوى الجوع من ينقذني ولم منفًرا، كان مذاقه ألن مني؛ مضٍض عىل فتناولتُه األحمر،
وفنجال Apple pie التفاح فطري ثم طعام، كل مع يُقدَّم وذلك والزبد، والخبز الحساء
قروش ثمانية الوجبة تلك كلََّفتْني وقد العادي، طعامهم نظام وذاك اللبن مع القهوة

مرصية!
،7th avو ٤٢ وشارع برودوي وزائريها نيويورك أهل كعبة إىل قدماي بي انحدَرْت
أسمع وكنُت األرض، مختلف من الناس من زاخر بحر ليلٍة، كل تراها كما الحال فكانت
وإسبانية وعربية، ويونانية، وطليانية، فرنسية، مختلفة؛ بلغة يتكلم املارة من فريق كلَّ
وأمريكا بل نيويورك أهل من األعظم السواد يتكلمها التي اإلنجليزية اللغة وحتى إلخ، …

الغربية. الكلمات من كثري دخلها محرَّفة
موسيقى أفقدها وإضغاًما اعوجاًجا أكسبوها فقد منهم؛ سماعها يروقني يكن ولم
من تألََّفْت قد أمة بني طبيعي وذلك السيدات، وبخاصة اإلنجليز من نسمعه الذي النطق
اإلنجليزية، اللغة ألسنتهم يف تتأصل ولم البالد يف توطَّنُوا عدة وجنسياٍت متباينٍة عناَرص

هناك. أحد منه يخلو يكاد ال فذاك اللغة قواعد يف والتكسري اللحن عن أما
من أسمع ملا طروب وأزياء، أنوار من أرى بما مبتهج وأنا هناك أتجول طفقُت
فأحببُت ألفتها ثم األمر، بادئ تنغصني كانت التي الصاخبة املرور وحركة ضوضاء
الراديو غناء إىل العجالت، صوت إىل مالهيهم، عن يعلنون الناس صياح من سماعها
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العالم. رساة أكرب مسكن أفنيو بارك

وكان األرض، تحت و«السبوي» الرءوس، فوق «اإللفيرت» جلبة إىل سيارٍة، كل من املنبعث
يفتأ ال حديدية شباك يف الطرق أرض من كثريًا تشغل التي النوافذ من ينبعث صوته
مضخات تطرده الذي الفاسد الهواء هو ساخن، وبخار دخان منها يتفجر وآَخر آٍن بني
بعضه؛ فوق يسري ما القطارات تلك ومن املنعش، البارد الهواء من بغريه وتعيضه التهوية
وفوق العادي، األرض ترام أولئك وفوق اآلَخر، تحت الواحد «للسبوي» أدوار ثالثة فهناك
قد النقل وسائل أن أعني اآلَخر، فوق يجري قطار دورين من يكون وقد «اإللفيرت»، ذلك
ألول البلد يحل َمن راحة تقلق جلبًة يُحِدث ذلك كلُّ بعٍض، فوق بعضها أدوار ستة تشغل
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أمريكا إىل الثانية الرحلة

ما وذلك املقلقة، الوحشة من رضبًا ويعدُّه السكون من فينفر يعتادها يفتأ ال لكنه وهلة،
بعد حارٍّا اليوم جو وكان الفندق إىل رجعُت الليل منتصف وعند األمر. آِخر أنا أحسه كنُت
تجد فبينا التقلُّب؛ رسيع نيويورك يف والجو السالفة، األيام يف الربودة إىل أميل كان أن
السحاُب فيحجب واحدة، ساعة يف ينقلب به إذا عليًال، والهواء اءة وضَّ صاحية الشمس
البلدة مناظر جمال من الكثريَ يخفي دخان شبه الجو يعمُّ أو وابًال يُمِطر وقد الشمَس،
يصفو َقلََّما إذ نيويورك؛ جو يف السائد هو وذلك وناطحات، وجزر بحار من أحاطها وما

بأكمله. يوًما الجوُّ
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