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نصالرحلة

فرنسا األول: القسم (1)

مدائنها، أهم يف وتنقلنا وسويرسا وإنكلرتا فرنسا بني أوروبا يف العام هذا صيف قضينا
ولوزان وجنيف وأوكسفورد ومنشسرت وكامربدج ولندن وباريس وليون مرسيليا فزرنا
عىل النظر وتوخينا وآثارها. ومكاتبها متاحفها دنا وتفقَّ أحوالها ودرسنا وإيفيان.
منذ تقليدها يف أخذنا التي املدنية تلك أحوال من العربية قراء يهم فيما الخصوص
ما خالصة ييل فيما وسننرش منها. أحوالنا يالئم ما اختيار يف نتخبط ونحن كامل قرن

الدرس. ذلك من اإلمكان إليه بلغ
أولئك مدنية تحدي إىل حاجته حيث من الرشقي القارئ يهم ما عىل ذلك ونقترصمن
طبائعنا إىل بالنظر املدنية تلك عوامل من يقبح أو يحسن ما ونبني هذه. نهضته يف القوم

وأخالقنا. وعاداتنا
أثناء يف كابدناه أو القيناه وما نزولنا أو رحيلنا نذكر فال الرحلة، سياق وسنُغِفل
للراحلني دليًال نكتبه ما يكون أن غرضنا ليس إذ الرحلة؛ أهل عادة به جرت ما عىل ذلك
ما للقارئ نمثل أن نريد وإنما واألجور، واملسافات الطرق ومعرفة والنزول، السفر يف
الكالم م نقسِّ ولذلك األمم؛ تلك أحوال يف الفكرة إعمال بعد الرحلة هذه أثناء ذهننا يف ُطبع
فإنكلرتا بفرنسا فنبدأ الزيارة، تلك ترتيب عىل زرناها التي املمالك باعتبار أقسام ثالثة إىل

فسويرسا.



١٩١٢ أوروبا إىل رحلة

حكومتها نظام (1-1)

عىل ١٨٧٠ سنة سبتمرب ٤ يف واستقر شتى، أوجه عىل الفرنساوية الحكومة نظام تقلب
التعديل بعض تعدل دستوري بقانون ١٨٧٥ سنة يوليو ١٦ يف ذلك وتثبت الجمهورية.
وقوة الشيوخ، ومجلس األمة، مجلس إىل الترشيع قوة ترجع أن يقيض وهو ذلك. بعد

والوزارة. الجمهورية رئيس إىل التنفيذ
يجتمع والنتخابه األصوات، بأغلبية سنوات سبع كل الجمهورية رئيس ينتخبون وهم
وهو يرشعانه. أو يقررانه ما تنفيذ وعليه العمومية، الجمعية يف املذكوران املجلسان
يعني وهو أعضائها. غري من الوزراء بعض يكون أن ويجوز املجلسني، من الوزارة يشكل
يعقد أن يقدر ال لكنه األخرى، الدول مع املعاهدات ويعقد والعسكريني، امللكيني املوظفني
وال الترشيعية. القوة بمصادقة إال مستعمراتها أو فرنسا أرض بمساحة تتعلق معاهدة
يمضيه أن يجب الوزارة أعمال من عمل وكل املجلسني. بموافقة إال حربًا يعلن أن له يجوز
الشيوخ مجلس مع باالتفاق الرئيس هذا ويستطيع الوزراء. أحد مع الجمهورية رئيس

النواب. مجلس يحل أن
العمومية، واألشغال واملالية، الداخلية، هي: نظارة ١٣ والنظارات والوزارات
والتجارة، والخارجية، العمومية، واملعارف واملستعمرات، والحقانية، والبحرية، والحربية،

واألديان. والعمال، والزراعة،
بلغ الجند غري من فرنساوي وكل العام. بالتصويت سنوات ألربع النواب وينتخب
ستة إقامته يثبت أن برشط االنتخاب يف التصويت حق له عمره من والعرشين الحادية
سنة ٢٥ سنه يكون أن فيجب النائب أما لنائبه، يصوت أن يريد الذي البلد يف أشهر
ماليني. وسبعة ماليني عرشة بني املنتخبني وعدد نائبًا، ٥٨٤ اآلن النواب وعدد األقل. عىل
الفرنساويني، أعيان من سنوات لتسع يُنتخبون عضو ٣٠٠ من مؤلف الشيوخ ومجلس
غريهم. ويُنتخب سنني، ثالث كل ثلثهم يتقاعد سنة. ٤٠ من أقل أحدهم سن يكون وال
عىل الواليات يف البلدية مجالس عن مندوبني من مؤلفة بلجنة منوط الشيوخ وانتخاب
إليهم يُضاف الواليات، عن ينوبون شيًخا ٥٢٢ فينتخبون النواب، ومن سكانها، عدد نسبة
أعضاء من أحد انتخاب يجوز وال املجلسني. بإجماع الحياة لطول يُنتخبون شيًخا ٧٥

املجلسني. أحد يف «املخلوعة» امللكية األرسة
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يف فرنك ١٥٠٠٠ عىل الشيخ أو النائب فيستويل والشيوخ، للنواب واحد الراتب
نحو فرنك ٧٢٠٠٠ ذلك فوق فيأخذ املجلس رئيس وأما جنيه)، ٦٠٠ (نحو السنة
زهيدة. بنفقات الحديدية السكك يف املجلسني أعضاء ويسافر للنفقات. جنيًها) ٢٨٤٠)
للنفقات املبلغ هذا ونحو جنيه. ٢٤٠٠٠ نحو أو فرنك ٦٠٠٠٠٠ الجمهورية رئيس وراتب

الرسمية.
الحقانية، ناظر يرأسه باقيًا يزال وال األول نابليون أنشأه للشورى مجلس وعندهم
الحكومة عليهم تعرضه فيما للنظر القضاء يف وعلماء قضائيني مستشارين مؤلفمن وهو

ونحوها. باإلدارة يتعلق وأكثره

عمرانها (2-1)

األدنى. بالرشق احتكاًكا وأكثرهن الحديثة املدنية روح يف املتمدنة املمالك قدوة فرنسا
والسياسية واألدبية االجتماعية أحوالنا يف لنا قدوة سواها نعرف ال بعيد غري عهد إىل وكنا

بسواها. مما بها معرفة أكثر نزال وال والقضائية،
نفًسا، ٣٩٠٠٠٦٧٣ سكانها وعدد مربًعا، ميًال ٢٠٧٠٥٤ فرنسا مملكة مساحة
يتعاطون املدن سكان من والباقون الفالحة، أهل من نفس ٣٠٠٠٠٠٠٠ نحو منهم
٣٥٠٠٠ فوق منها كل سكان مدينة، ستون وفيها واملصالح. والوظائف واملهن الصنائع
ليون وتليها ،٥١٧٤٩٧ فمرسيليا نفًسا. ٢٨٤٦٩٨٦ سكانها عدد باريس أكربها نفس،
نفًسا. ٣٥٥١٦ وسكانها روان إىل وغريها وتولوز، وليل، بوردو، تأتي ثم نفًسا. ٤٧٢١١٤
األمم مقدمة يف يعدون فإنهم فرنسا)؛ أهل (نعني ثروة املمالك أكرب من وفرنسا
املسيو فوجد الثروات، تلك مجموع يف الباحثون واختلف الخصوصية. الثروة حيث من

الصورة: هذه عىل قيمتها تقدَّر فرنسا أن االجتماعي الباحث فوفيل دي

  جنيه

زراعية أرض ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠
أبنية ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠
نقود ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠

وتأمينات ضمانات ٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠
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  جنيه

ونحوها ومواٍش زراعية أدوات ٤٠٠٠٠٠٠٠٠
أخرى ممتلكات ٦٨٠٠٠٠٠٠٠

  ٩٠٨٠٠٠٠٠٠٠

جنيه. مليون ٩٥٢٠ جويو تقدير يف مجموعها فبلغ ذلك، من بأكثر غريه وقدرها
من أخماسه ثالثة جنيه، ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ بوليو لريوا تقدير يف السنوي فرنسا دخل وبلغ

الشخيص. العمل نتاج
املدقع والفقر باملال. واالحتفاظ باالقتصاد مشهورون الفرنساويني فإن حال كل ويف

الكربى. املمالك سائر يف مما كثريًا أقل عندهم
املعىل، القدح الدقيقة الصناعة يف ولها التجارة واسعة املعامل كثرية وفرنسا
األزياء يف املتمدينة األمم قدوة وهي الذوق، وسالمة الجمال يف طائرة شهرة ولبضائعها
ال مشهور هو مما ذلك كل يف األرض أمم مرجع باريس وعاصمتها وغريها، املالبس من

االجتماعية. األحوال عىل الكالم عند إليه وسنعود بيان. إىل يحتاج
جنيًها، ١٧٠٧٦٧٠٥٤ املاضية السنة يف دخلها فبلغ الفرنساوية الحكومة مالية أما

للبحرية. مليونًا و١٦ للحربية مليونًا و٣٥ الدين، عن ُدفعت جنيه مليون ٥١ منها

االقتصادية حالتها (3-1)

وأكثر قصبة. ١٣٠٠٠٠٠٠٠ عىل منها يُزرع ما مساحة تزيد خصبة أرضزراعية فرنسا
سنة قيمتها بلغت كربى غلة وللخمور والبطاطس. والعلف والكرم الحنطة حاصالتها

يأتي: كما األهلية والحيوانات املاشية من وفيها جنيه. ٣٨٠٠٠٠٠٠ نحو ١٩١٠

  عدد

خيول ٣١٣٣٦٥٠
بغال ١٩٤٠٠
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  عدد

حمري ٣٦٣٠٠٠
ونحوها البقر من ماشية ١٤٢٣٤٠٠٠

الغنم من ١٧٢٣٤٠٠٠
خنازير ٧٢٠٢٠٠٠
ماعز ١٤٢٤٠٠٠

دود تربية يف املشتغلني عدد بلغ وقد عندهم، رائجة سوق له فالحرير الصناعة أما
أوقية ١٨٧٠٠٠ استولدوه الذي البزر ومقدار عامل. ١٢٣٨٠٠ نحو ١٩٠٨ سنة القز

الفيلجات. من غراًما كيلو ٨٤٠٩٢٩٩ محصولها وبلغ
وفيهم عامل ٢٣٠٠٠٠ فيها منجم ٦٠٠ تناهز املعدنية املناجم من كثري فرنسا ويف
الفحم من أكثرها جنيه، ٢٦٦٥٦٠٠٠ نحو املناجم هذه غلة وبلغت واألوالد. النساء

والحديد.
والصوف القطن نسج معامل أهمهما أنواعها، اختالف عىل املعامل كثرية وهي

عمالها: وعدد املعامل أهم وهاك البناء. وأدوات الحديدية، األدوات ومصانع والحرير،

  العمال عدد

القطن لنسج معامل ١٦٧٢٠٠

الصوف لنسج معامل ١٧١٠٠٠

الحرير لنسج معامل ١٢٣٠٠٠

الخزف لصنع معامل ١٦٦٠٠٠

الحديدية للمصنوعات ٥٧٠٠٠٠

البناء أدوات َعَملة ٥٥٠٠٠٠
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  العمال عدد

وتوابعها الدنتيال معامل ١٥٦٠٠٠

أنواعها عىل امللبوسات معامل ٩٣٨٠٠٠

الخشبية للمصنوعات ٧٠٤٠٠٠

الجلدية للمصنوعات ٣٣٤٠٠٠

مليون نحو العام يف غلته وتبلغ معمًال ٢٥١ له فإن السكر فرنسا حاصالت أهم ومن
ونحوها. املصائد غلة غري جالون، مليون ٤٥ عىل تزيد غلته فإن الكحول وكذلك طن،

٢٢٠ نحو ١٩١٠ لسنة صادراتها قيمة بلغت وقد كبري، شأن فلفرنسا التجارة أما
مليونًا. ٢٧٠ ووارداتها جنيه مليون

العلمية حالتها (4-1)

لكثرة املجلدات؛ إال بوصفها يفي وال تُعرَّف، أن من أشهر الفرنساوية اللغة آداب إن
عىل واملجالت الصحف من فيها ما وبكثرة والشعراء، واألدباء العلماء من فيها نبغ َمن
حيث من حالها هنا نريد وإنما الهالل، يف مراًرا ذلك إىل أرشنا وقد مواضيعها، اختالف

واملدارس. التعليم
الطائلة األموال ذلك سبيل يف تنفق التعليم يف كربى عناية الفرنساوية للحكومة إن
ابتدائية ومدارس (كتاتيب)، مكاتب طبقات: عندها واملدارس املعارف. نظارة يد عىل

وعالية. وثانوية
الخاصة الكليات ويف الكربى الجامعات يف يلقى الذي العايل التعليم يف بفذلكة فنكتفي
والجامعة ،١٨٩٧ سنة آخرها صدر رسمية قرارات عىل بناء مطلق حر وهو ونحوها،

أشهرها: هاك مواضيعها، باختالف أسماؤها تختلف مدارس أو كليات تحتها عندهم

وديجون، وكاين وبوردو، وإكس، باريس، يف مدرسة ١٣ هي الحقوق: مدارس •
وطولوز. ورين وبواتيه، ونانيس، ومونبليه، وليون، وليل، وغرينوبل،
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وليون، وليل، وبوردو، ومونبليه، باريس، يف مدارس سبع هي الطب: مدارس •
ونانيس. وطولوز،

وكلريمون، وكاين وبوردو، وبزانسون، باريس يف كلية ١٥ هي العلوم: كليات •
ورين، وبواتيه، ونانيس، ومونبليه، ومرسيليا، وليون، وليل، وغرينوبل، وديجون،

وطولوز.
التجهيزية املدارس غري ذكرها تقدم التي املدن يف أيًضا ١٥ هي اآلداب: كليات •

الخاصة. العلوم بعض يف التبحر بها يُراد التي أو

:١٩١٠ لسنة املواضيع حسب إجمالهم فهاك املدارس هذه يف املتخرجني عدد أما

  التالميذ عدد

الحقوق يف ١٦٩١٥
الطب ٨٠٢٩
العلوم ٦٢٨٧
اآلداب ٦٣٧٣

وغريها الصيدلة ٣٤٥٠

  ٤١٠٤٤

طالب ٣٥٨٠٠ منه األمريية، الكليات يف العالية العلوم طالب من العدد وهذا
من ثلثاهن النساء من ٣٨٣٠ جميًعا بينهم األجانب، من و٥٢٤٤ الفرنساويني من

الفرنساويني.
الحقوق لتعليم الكاثوليكية الكلية باريس يف منها أمريية: غري عالية مدارس هناك
ويف السياسية. العلوم لتعليم الحرة والكلية العايل، الحر التعليم ومدرسة العالية، واآلداب
وليل، ليون، يف ذلك ومثل والزراعة، واآلداب، والعلوم، والحقوق، لالهوت مدارس إنجرس
البكالوريا (١) هي: علمية رتبًا تالمذتها تمنح األمريية واملدارس وطولوز. ومرسيليا،
للتعليم أستاذ رتبة وتمنح الدكتورية، (٣) (اللسانس). الحقوق شهادة (٢) العلمية.

والعايل. الثانوي
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املعارف لنظارة تابعة كربى مدارس العالية املدارس من تقدم ما غري فرنسا ويف
أشهرها:

أرقى وهي ،١٥٣٥ سنة فرنسيساألول سها أسَّ College de France فرنسا كلية •
اآلداب، يف العلم طبقات أعىل من فرًعا ٥٠ فيها يُعلم اإلطالق، عىل فرنسا مدارس
واالجتماعيات، والعقليات، والطبيعيات، والرياضيات، اآلثار، وعلم واللغات،

وغريها. واالقتصاد والسياسة،
العلم. هذا يف للتفقه الطبيعي: التاريخ معرض •

والعلوم، والرياضيات، والفيلولوجيا، التاريخ، يف العالية: للعلوم العلمية املدرسة •
املدرسة هذه ومقر الراقية، والدينية الطبيعية والعلوم والبسيكولوجية، الكيماوية

فرًعا. ١٨ وعلومها بباريس، السوربون يف
واتبعت املدارسالثانوية، يف للتعليم املعلمون فيها يتخرج العليا: املعلمني مدرسة •

معينون. أساتذة لها يكون أن بدون السوربون خطة
فروع. ثمانية واآلثار القديمة الخطوط لتعليم السجالت: مدرسة •

الرشقية. الحية اللغات فروع من فرًعا ١٦ بها الحية: الرشقية اللغات مدرسة •
اآلثار. فن تعلِّم اللوفر: مدرسة •

الجميلة. الفنون مدرسة •

بباريس. الرصد مدرسة •

الطب ومدرسة القاهرة، يف الحقوق كمدرسة فرنسا خارج الفرنساوية املدارس غري
باريس خارج ولفرنسا مراكش. ويف الصينية والهند ورومية أثينا يف مثلها فإن بريوت، يف

مراصد. ثمانية
املعارف. نظارة دائرة عن خارًجا لكنه واسع فإنه الفني؛ أو الصناعي التعليم وغري
عرشين تلقي (كونسريفاتوار)، باريس يف والفنون الصنائع مدرسة مدارسه: أشهر
لنظارة تابعة والصناعة للتجارة أخرى ومدارس السيايس. واالقتصاد العلم، يف ليليٍّا علًما
وكلها رشحه، يطول مما غريها أو املستعمرات أو الحربية لنظارة تابع وغريها الزراعة،
وليل وكليني، وشالون، وإنجرس، إكس، مثل خارجها، يف منها أقل أو ومثلها باريس يف
وتربية املوائد، عىل الخدمة لتعليم ومدارس والخطابة املوسيقى مدارس وغري وغريها.

ذلك. وغري األطفال
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بمرص التعليم (5-1)

تلك ويف عندنا التعليم بني العظيم الفرق عىل وحده يدل املدارس هذه أسماء عىل واالطالع
املدارس غري نذكر ولم عندنا، لها وجود ال املدارس من عرشات ذكرنا فقد الراقية؛ اململكة
أحط هذه مدارسنا أن عىل مثلها. عندنا التي والثانوية املدارساالبتدائية أغفلنا وقد العالية،
عندهم، االبتدائية املدارس من كثريًا أقل واالبتدائية الفرنساويني، عند أمثالها من كثريًا
البكلورية حامل من معرفة أقل املرصية البكلورية وحامل كذلك. الثانوية واملدارس
هذا يف ا خاصٍّ فصًال وسنفرد وجه، كل من ا جدٍّ ضعيف عندنا فالتعليم الفرنساوية؛
التعليم. عن أغنيائنا أو حكومتنا تقاعد نبني أن املقام هذا يف يكفي وإنما املوضوع.
سكان ثلث يناهزون مرص سكان فإن فرنسا؛ إىل بالنسبة مرص بصغر علينا يُحتج وال
املعارف ميزانية إن فرنسا. تنفقه ما ُعرش التعليم عىل تنفق ال فالحكومة ذلك ومع فرنسا،
نحو إنها للمعارف؟ مرص حكومة ميزانية هي فكم جنيه، ١١٥٥٧٠٠٠ الفرنساوية

مليون! نصف
الفرنساوية املالية ألن الفرنساوية؛ املالية عن املرصية املالية بتقصري يحتجون وقد
للمعارف دفعت إذا عجب فال املبلغ، هذا ُعرش من أقل واملرصية جنيه، مليون ١٧٠
منها؛ شيئًا مرص تدفع ال أمواًال ماليتها من تدفع فرنسا ولكن فرنسا. تدفعه ما ُعرش
يكفي ميزانيتها فربع مرص أما ميزانيتهم، ربع نحو الحربية عىل ينفقون فالفرنساويون
خمس مرصفتدفع وأما الدين، لوفاء دخلها ثلث نحو تدفع وفرنسا نظاراتها، كل لنفقات
فرنسا. تنفقه مما ١ / ٢٠ املعارف عىل تنفق فهي ذلك ومع الغرض، لهذا فقط دخلها

أهمها العلم، فروع من فرع لكل عديدة (أكاديميات) علمية جمعيات فرنسا ويف
الفنون وأكاديمية والنقوش، العلوم وأكاديمية العلوم، أكاديمية أو العلمية األكاديمية
أكاديمية وكل وغريها. الطب وأكاديمية والسياسية، األدبية العلوم وأكاديمية الجميلة،
تبحث التي العلم فروع من بفرع اختصاص منهم ولكل أكثر، أو عضًوا ٤٠ من مؤلفة

أحوالها. اختالف عىل واملدارس والصناعية العلمية املتاحف من هنالك ما غري فيها،
واملرتجمني، املؤلفني حقوق لحفظ أو واألدب العلم لتنشيط املؤلفة الجمعيات وغري
من فإنها واملتاحف املعارض وغري وغريها، الصحافة، حيث من العلوم سري ومراقبة

عليها. وسنأتي العلمي، الرقي ظواهر
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والتمثيل املراسح (6-1)

مرصواإلسكندرية يف حسنة أمثلة منها لدينا فإن التمثيلية؛ املراسح نصف أن املراد ليس
فرنساوية روايات تعرضفيها ما كثريًا حتى تشبهها، فإنها باريس يف مما أقل كانت وإن
املدائن من وغريها باريس يف التمثيل مراسح عىل رأينا لكننا باريس. من أجواق يمثلها
revue اصطالحهم يف يسمونه االنتقادي التمثيل من رضبًا وسويرسا فرنسا يف الكربى
يلذ والهزل الجد بني شكل يف املراسح عىل واآلداب واألخالق العادات انتقاد به ويريدون
ما وكثريًا الناس. بها يتحدث التي الجارية الخصوصباألمور عىل يتعلق ألنه للمشاهدين؛
من تمثيًال شهدنا وقد رأوه. رأي أو ألَّفوه، كتاب عىل السياسة رجال أو الكتاب، ينتقدون
عروًسا فمثَّلوا مؤثر، أسلوب عىل الباريسية املرأة حرية فيه انتقدوا باريس يف النوع هذا
أن رأت أو تعرفه رجًال رأت كلما فأصبحت الشارع يف معه وخرجت لرجل، عليها ُعقد
بقولها: املرأة بحرية عليه احتجت اعرتضها فإذا ذلك. يرى وزوجها وقبَّلته، ضمته تحبه
محبيها، عيون يف يحقرها انتقاًدا الرباز عادة وانتقدوا حرية.» عرص العرص هذا «إن
جنيف يف آخر تمثيل يف وشهدنا بباريس. الجارية األحوال يف ُكتبت مقاالت وانتقدوا
العثمانية الدولة حرب جملتها يف ومثَّلوا السياسية، واملجامالت الدولية املعاهدات انتقاد

ولذيذ. مفيد لكنه عندنا له مثيل ال التمثيل من األسلوب فهذا ذلك. وغري واإليطاليان

حضارتها مظاهر (7-1)

فيها يجد ال مرص من إليها فالذاهب ذلك ومع باريس، خالف بال فرنسا مدائن أرقى
واألنوار الفخيمة واألبنية الواسعة، كالشوارع الحديثة املدنية ظواهر حيث من يدهشه ما
من أمثلة مرص يف ألن األزياء؛ يف والتفنن األلبسة يف والبذخ األقدام وازدحام الكهربائية،
مصغرة صورة الحديثة مرص حضارة فإن غرو؛ وال وأجمل، أفخم باريس يف لكنها ذلك
شوارع تنظيم يف األكرب الفضل صاحب باشا إسماعيل واملرحوم باريس. حضارة من
مفتونًا وكان لباريس، تقليًدا ذلك يفعل كان إنما فيها، الفخيمة األبنية وإنشاء القاهرة

قريب. عهد إىل بعده مستمرٍّا ذلك وظل ومدنيتهم، بالفرنساويني
بها يحف وما وسعتها الكربى باريس يفوصفشوارع الكالم نطيل أن لنا ينبغي فال
األنوار من الليل يف يتألأل ما أو الثمينة، السلع من املخازن تلك يُعرضيف وما املخازن، من
فاألوتوموبيل، العربات. يف املركبات رضوب تعداد وال ألوانها، اختالف عىل الكهربائية
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بني أمثلة لها هذه فإن وغريه، فاملرتوبوليتان فاألومنيبيس فاألوتوبيس، فالرتامواي،
مرص يف عما تمتاز وإنما ازدحاًما، أكثر والركاب عدًدا أكثر عندهم ولكنها ظهرانينا
الزيادة طلب إىل سبيل وال الركاب يف له مطمع ال السائق أن الرشق، مدائن من وغريها
مرص. يف كما معينة رسوم لها وغريه كالرتامواي العمومية الكربى املركبات ألن حقه؛ عن
وهذه (تكسيمرت) بالعداد مقيدة كلها أصبحت واألوتوموبيل كالعربات الصغرى واملركبات

النزاع. عن الناس وتغني الالزمة األجرة تعنيِّ اآللة

العامة املركبات (8-1)

الركاب يتنازع ال فيها األقدام تزاحم مع باريس أن الخصوص عىل نظرنا استلفت وقد
يكن لم إذا الركاب بني بالوقوف ألحد يُسمح وال األومنيبيس، أو الرتامواي إىل املسابقة يف
سبيل وال ذلك يف يختلفون ال دوره. غري يف الركوب عىل أحد يجرس وال فارغ، مجلس له
منصوب بعمود معلًقا لوًحا املركبات هذه مواقف من موقف كل عند ألن االختالف؛ إىل
إىل يسبق فالذي متسلسلة، نمًرا منمرة أوراقه الحجم صغري دفرت وعليه الرصيف، عىل
يجتمع وقد وهكذا. التالية النمرة يتناول بعده يأتي وَمن األوىل، النمرة يقتطع املوقف
فال ستة أو لخمسة إال مكان فيه وليس القطار جاء وربما الناس من عرشات املوقف يف
أو الغنى من أحوالهم عن النظر بقطع األوىل النمر عندهم كانت ملن إال بالدخول يُؤذن

الوجاهة. أو الفقر
فقد الرتامواي، لركوب الظهر ساعة الركاب تكاثر عند لندن يف العادة هذه ومثل
أزواًجا، إال الناس يدخله ال مستطيًال موقًفا عندها التزاحم يكثر التي املحطات يف جعلوا
املحطة قرب يقف األول فالواصل له، حد ال الشارع يف وآخره القطر محطة عند أوله
طولها سلسلة الواقفني من يتألف وقد أزواًجا. وهكذا وراءه يقف بعده يأتي والذي تماًما
كل يف ذلك نحو ويفعلون خصام، وال نزاع بال دوره ينتظر منهم وكل األمتار، من عرشات
شباك عند يقف فالسابق تذاكرها، قطع أو املراسح إىل كالدخول األقدام فيه تتزاحم ما
رأينا طويلة سلسلة الواقفني من تتألف وقد وهكذا، وراءه يقف بعده يأتي والذي التذاكر
وقوًفا املنتظرين رأينا بنفسه قائم كبري بناء يف واملرسح بمنشسرت. مرسح عند منها واحدة
التذاكر شباك يمني عن أولهم جهاته، أربع من بالبناء يحيطون وقد طويلة سلسلة يف

يساره. عن وآخرهم
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غريه أو الرتامواي قومساري أن املقام هذا يف أمره ويهمنا استطراده يحسن ومما
هو كما الرسقة من خوًفا سريهم يتفقدون مفتشني إىل يحتاجون ال العمومية املركبات من
ال ولكنهم مفتشون اإلنكليزي أو الفرنساوي للرتامواي يكون وقد عندنا. الرتامواي حال
فيها نشاهد لم املرات من عرشات املركبات تلك يف ركبنا وقد نادًرا، إال املركبات يتفقدون
أو لراكبني مرتني التذكرة كاستخدام التذاكر يف مطمًعا القومساري من لحظنا وال مفتًشا
أن ذلك يف السبب ولعل الرشكة، من عليهم رقيب وال التذكرة يعطي أن بدون الُجْعل قبض
الرسقة أرادوا ولو الرسقة، إىل حاجة يرون فال ملعاشهم الكافية الرواتب لهم تدفع الرشكة
ركاب بعض إن حتى بيننا، كثريون يقع كما عليها يوافقهم َمن الركاب من يجدون ال
فيعطيه تذكرة»، «بالش بقوله: الرشكة رسقة عىل القومساري يحرض بمرص الرتامواي

أولئك. عند نراه ال األخالق يف ضعف عن ناتج وذلك التذكرة، يأخذ وال القرش

اإلعالن (9-1)

قومنا يستغرب وقد الرزق، طالب عىل السلع رواج ل يسهِّ الكربى العواصم يف والتزاحم
تستحق ال أو لها فائدة ال أشياء لندن أو باريس، أسواق يف يَنُفق كيف الشام أو بمرص،
عليه يميض ال الشارع يف سلعة يعرض َمن ألن الناس؛ كثرة ذلك يف السبب وإنما الرواج،
السلعة، تلك عىل اختياره يقع َمن فيهم يكون أن يخلو الناسفال مئات به يمر حتى ساعة
األذهان يستلفت أن السلع صاحب من يطلب وإنما التجربة، سبيل عىل ولو فيشرتيها
بإنشاء همَّ إذا أحدهم إن حتى باإلعالن اإلفرنج اهتمام يف السبب هو وهذا بضاعته إىل
ذلك يف تفننوا وقد البضاعة، مال رأس قبل باإلعالن مال رأس أعد صناعة أو تجارة
وأسطحتها املنازل جدران وعىل الكتب أغلفة وعىل الجرائد يف يعلنون فهم عجيبًا؛ تفننًا
ويف الحديدية والقطر واألومنيبيس الرتامواي مركبات ويف املساوك، وأغلفة املوائد وعىل
عىل برصك يقع أخرى إىل مدينة من القطر يف راكب وأنت فإنك الحقول، حتى املحطات،
فتقرأ الركاب نحو ووجهها الحقول يف مغروسة ُعمد عىل قائمة ألواح من مئات أو عرشات
وأمثالها، والحلويات املرشوبات سيما وال املصنوعات، أو املعامل، أو املحالت، أسماء عليها
األذهان يستلفت َمن منها يفوز وإنما اإلعالن، عىل إنفاًقا الناس أكثر من أصحابها فإن
معمل أصحاب فرنسا يف إنفاًقا املتاجر أكثر إن ويُقال إتقانها. عن فضًال صناعته إىل
حتى الحديدية السكك خطوط أو املدن شوارع يف توجهت وحيثما مينيه»، «شكوالت
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ينفقون وأصحابها الشكوالته، هذه اسم عليها تجد فإنك ونحوها واملعارض املتاحف
إىل فعادوا مبيعاتهم فقلَّت يقتصدوا أن مرة وأرادوا اإلعالن، عىل سنويٍّا فرنك مليوني

اإلنفاق.
نفسها الحقول عىل البضاعة اسم يكتبون أنهم عندهم اإلعالن طرق أغرب ومن
كتابته املطلوب الرسم عىل يغرسونها خاص بلون األعشاب من بأغراس الجبال عىل أو
الناس فرياها كيلومرتات عدة واملنازل الطرق عن بعيدة تكون وقد الشكل، ذلك عىل فتنبت
عىل غريه أو املرشوب أو السلعة اسم يُذكر أن اإلعالن أساليب ومن واضحة. ويقرءونها
ويدفع ذلك، غري أو االنتقاد أو االستشهاد سبيل عىل التمثيل أثناء يف غريه أو املراسح

ثمنًا. ذلك عىل اإلعالن صاحب
فهذا ثمنه، صنف كل عىل ويكتب بضاعته التاجر يعرض أن اإلعالن أساليب ومن
درجات فيها التي البضائع أصحاب لكن عدمه، أو االبتياع يف الُحكم الشاري عىل يسهل
ويذكرون الفالني، بالثمن الفالنية األداة يبيعون أنهم يعلنون متفاوتة بأثمان متفاوتة
األسعار، عىل للسؤال فيدخل الجيد الصنف ثمن أنه الشاري م فيتوهَّ عندهم أرخصسعر

يشرتي. أن من بد وال

األزياء (10-1)

وهي املصنوعات، ولطافة الصناعة جمال إىل العالم مدائن أسبق باريس أن يف خالف وال
السابقة لكنها أزياء لسواهم يكون وقد اتباعها، يجب التي األزياء للعالم ترسم التي
أهل من طائفة وهناك وغريها. املالبس يف األزياء توليد عىل كربى مقدرة وألهلها املتغلبة.
يف بما ذلك عىل يستعينون الجديدة، لألزياء الرسوم بوضع يشتغلون إنما الصناعي الذوق
يبالغون جديًدا زيٍّا منها فريكبون القديمة املنسوجات أو الرسوم من الصناعية املتاحف
منواله، عىل للنسج املعامل أصحاب عىل يُعرض ثم حده، يبلغ حتى وتدقيقه تنقيحه يف

لريوِّجوه. املتاجر أصحاب أو
ما متانة إىل التفات بغري املظاهر وإتقان الزخرفة يف خاصة مهارة وللفرنساويني
وال يصنعونه ما بمتانة يهتمون إنما فإنهم اإلنكليز بخالف بقائه، وطول يصنعونه
بابه. يف سنذكره كما األخالق من الشعبان هذان به اتصف ملا تابع وهذا ظاهره، يهمهم
أكثر يف ذلك واعترب متانتها. يف مما أكثر ظواهرها الناسيف يرغب إنما الباريسية فالبضاعة
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إال األصلية املادة من فيه ليس باريس أسواق من فرنكات بعرشة تبتاعه ما فإن معامالتهم
كإتقان املظاهرات من ترويجه سبيل يف يُنَفق ما ثمن والباقي أقل، أو فرنكني يساوي ما

ذلك. وغري واإلعالن الكهربائي والتنوير الخدم، من واإلكثار املخازن،

(البخشيش) البوربوار (11-1)

عىل مكافأة للخدم يُعطى ما نعني «البخشيش»، فرنسا يف الحضارة هذه غرائب ومن
التي الخادم واجبات عن خارجة الخدمة كانت إذا إال يُعطى ال عندنا وهو خاصة، خدمة

األجرة. عليها يُنَقد
بور اصطالحهم يف ويسمونه منه، مناص ال واجب فرض فالبخشيش عندهم وأما
البريا من قدًحا به يبتاع فلًسا تعطيه أن يطلب كأنه الرشب، ألجل أي Pourbaire بوار
والفنادق، واملطاعم واألندية القهوات لخدم الخصوص عىل يُعطى بوار والبور الخمر. أو
مثًال، مطعًما دخلت فإذا حقيقيٍّا؛ ثمنًا املدفوع ُعرشاملبلغ بنحو يُقدَّر وهو املركبات، وساقة
املدفوعات زادت وإذا فرنك، املائدة لخادم بوار فالبور الغذاء، ثمن فرنكات عرشة ودفعت
النازلني عىل مشقة ذلك ويف له، ضابط ال مما املائة يف عرشة عن البخشيش نسبة قلَّت
والغالب كثريون. فالَخَدمة يدفعون، مَلن وال يدفعون، كيف يعرفون ال ألنهم الفنادق؛ يف
(أسانسور) الرافعة وصاحب املائدة وخادم والبواب الفراش بني البخشيش م يُقسَّ أن
مطعم عىل فالداخل الطبقات؛ باختالف ذلك ويختلف كثريًا، أكثر يكونون وقد وغريهم.
وهذا املائدة عىل كرسيٍّا له يقدِّم وآخر والشمسية، القبعة منه يتناول خادم يستقبله فخيم
وتقدَّم والشمسية، بالقبعة اآلخر الخادم تلقاه نهض فإذا الطعام، ألوان تبديل يف يخدمه
كلهم فهؤالء الركوب، عند املركبة باب له يفتح وآخر الخروج، عند الباب له ففتح آخر

ذلك. عىل يزيدون وقد بوار، البور إليهم يُدفع أن ينبغي
يف اللهو أماكن عىل الغرباء تزاحم نظن ما عىل عندهم الغريبة العادة هذه وأصل
تعجيل يريد َمن فأصبح الخدمة، من يلزم بما القيام يستطيعون فيه الخدم يكن لم زمن
قاعدة، صار حتى ذلك وتكرر له، خصوصية بدفعه الخادم يسرتيض أن مضطرٍّا حاجته
ال وبعضهم استحقاقاتهم، جملة من بوار البور يعدون املالهي أماكن َخَدمة وأصبح
لصاحب جيبه من شيئًا يدفع َمن وفيهم أجرة، املطعم أو القهوة صاحب من يتقاىض

باستخدامه. ليأذن القهوة

22



الرحلة نص

يعرتض متسوًال شوارعها يف تجد ال أنك باريس يف املرصي نظر يستلفت ومما
الرتامواي، يتسلق عاٍر شبه أو عاريًا غالًما وال الشارع، عىل مستلقيًا مترشًدا وال طريقك،

باملدارس. ذلك عن الشتغالهم نحوها؛ أو حقيبة حمل من خدمة عليك يعرض أو
والتلفون كالتلغراف عندهم واملخابرات املواصالت، سهولة ذكر إىل بنا حاجة وال
ال يكاد فالتلفون شيوًعا؛ أكثر هناك لكنها منها أمثلة وعندنا مشهورة، فإنها والربيد؛
تُرسل تذاكر عندنا، له مثيل ال مما الربيد طرق من وعندهم متجر. أو منزل منه يخلو
املعتادة، األجرة أضعاف ثالثة الربيد مصلحة عليها تتقاىض نفسها املدينة يف مستعجلة
تذكرة وهي pnumatique «بنوماتيك» يسمونه ما وهي كالتلغراف، رسيًعا توصلها لكنها
التذاكر، بهذه خاصة الربيد صناديق من عني يف وتضعها وتعنونها، شئت، ما فيها تكتب
يف أرسعوا تذكرة فيه وجدوا فإذا قصرية مدة كل العيون هذه يتفقدون الربيد وعمال

األرض. تحت لذلك ممتدة أنابيب يف الهواء بضغط عادة تُرسل وهي حاًال، إيصالها

فيها االجتماع نظام (12-1)

باختالف تفاصيله يف يختلف وإنما بلد، كل يف واحد أساسه حيث من االجتماع نظام
والحكومة العائلة من مؤلفة أحوالها أبسط يف االجتماعية فالهيئة واألقاليم؛ األعرص
االقتصادية. والرشكات األدبية، والجمعيات املدارس فيها نشأت ارتقت فإذا والكنيسة،
أحوالهم؛ وسائر مدنيتهم ونوع أهله طبائع باختالف بلد كل يف الجماعات هذه وتختلف
الرشق يف العائلة ونظام والجمهوري. والدستوري االستبدادي بني يختلف الحكومة فنظام
أوائل إىل عندنا العائلة كانت قبله، عليه كان ما غري العرص هذا ويف الغرب، يف هو ما غري
استبداد أهله يف يستبد العائلة رئيس األب — املطلق امللكي الحكم شكل املايضعىل القرن
عمل من يريد بما يريد َمن إىل ويعهد شاء، بَمن شاء َمن ج يزوِّ رعيته، يف املطلق السلطان
املدنية يف دخولنا بعد النظام هذا تعدَّل ثم غرابة، ذلك يف يرون ال — إقامة أو سفر أو
الحكم إىل أقرب زالت ما لكنها الدستوري النظام من تقرتب العائلة فأخذت الحديثة

واألديان. األمم باختالف ذلك ويختلف املطلق،
وطبائعهم وعقولهم الناس أبدان يف التأثري من البيئة أو لألقاليم ما عىل وبناء
عىل الفرنساوية األمة طبائع يف فلننظر كل، يف األمم اختالف أوجب األقاليم فاختالف

اإلجمال.
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الفرنساويني طبائع (13-1)

منهم؛ الزراعة أهل سيما وال وهمة، بحماسة العمل عىل يدأب نشيط عامل الفرنساوي
الزراعة تقبل بقعة فرنسا يف تجد وال بنشاط، حقولهم يف يعملون األبدان قويو فإنهم
ذهابهم يف نشيطون فإنهم الناس؛ طبقات وسائر والصناع، العمال وكذلك مزروعة. غري
حقيبته ويحمل القطار من ينزل أحدهم فإن أسفارهم؛ ويف وأشغالهم كالمهم يف وإيابهم
أنهم عىل بأًسا، ذلك يف يرون ال ماشيًا بيته إىل سار قريبًا منزله كان فإذا بيده، (الشنطة)
يشرتك صفة وهي يجدون، ال الطريق أثناء يف الحقيبة لهم يحمل رجًال أو غالًما طلبوا إذا
يف رغبة نفسه يف وتقوم القارة. تلك يطأ حاملا الرشقي بها ويتأثر كافة، أوروبا أهل فيها
ذلك ومرجع طفًال، أوروبا توطَّن إذا إال طبعه، إىل عاد بلده إىل رجع فإذا والنشاط، الهمة
خفيف فصيح الذهن، حارض الخاطر، رسيع الفؤاد، ذكي والفرنساوي اإلقليم. طبيعة إىل

الصناعة. يف وذوق الجميلة الفنون إىل ميل فيه الروح،

الجمال

الباريسيني؛ يف خصوًصا ذلك يظهر أمة، فيه تضارعهم ال الجمال يف ذوق وللفرنساويني
جمال ال مما الجمال توليد يف ذوق ولهم أشكالها، اختالف عىل األزياء يف األمم قدوة فإنهم
يف درجاته أرقى عىل وهو الذوق، إال له قاعدة ال شكل عىل أجزائه برتتيب نفسه من فيه
تناسب تصفيفة شعرها وتصفف يناسبها، بزي تتزيا الخلقة القبيحة املرأة تجد باريس؛
ولونها الربنيطة شكل واختيار الشعر، تصفيف يف ولهم جميلة. فتظهر وجهها، مالمح
وغري والفم، والجبهة والعينني األنف وشكل ولونه الوجه، تقاطيع باختالف تختلف طرق

جميًال. فيظهر الوجه حال عىل والربنيطة (التواليت) التصفيفة فيوفقون ذلك
الخارجي، الجمال يف رغبتهم قبيل من فإنه الحديث، تزويق إىل ميلهم ذلك ويتبع
فهم جميًال، يظهر حتى الوجه وشكل الربنيطة وحجم الشعر، تصفيفة بني يوفقون فكما
النتيجة يرى ال لكنه له، نفسه فتنبسط السامع ذوق يالئم حتى الحديث يحسنون أيًضا
إتقان إىل مما أكثر الظواهر إتقان إىل ميل فيه فالفرنساوي يتوقعها، كان كما دائًما
مكانه. يف سنبينه كما ذلك يف اإلنكليزي ويخالفه الجمال، حبه قبيل من وهو البواطن،
من وشوارعهم مخازنهم يف نجده ما توليده عىل واقتدارهم الجمال إىل ميلهم قبيل ومن
ومن هي، مما أحسن املعروضة السلعة تظهر أن أي التحسني؛ بها يُراد التي الزخارف
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الحانوت كان وإذا هي، مما أكرب أنها الناس إليهام الواجهات يف املرايا استخدام القبيل هذا
هو. ما أضعاف فيظهر املرايا من جدرانه جعلوا صغريًا

والرتتيب االقتصاد

فإن القرى؛ يف الخصوص عىل ظاهًرا االقتصاد وترى فطرته، من مقتصد والفرنساوي
وأوالده تشتغل وامرأته يشتغل والفالح بسيطة. عيشة يعيشون الصغرى املزارع أصحاب
ربحه من شيئًا يقتصد أن منهم لكل بد وال ميله، وحسب طاقته قدر عىل كل يشتغلون
املدن أهل عكس البسيط الفرش يستخدمون وهم لنفسه. به فيحتفظ قليًال كان مهما
فإنك فقره من يكن ومهما وأخالقه، لباسه يف بسيط الفرنساوي فالفالح مالبسهم؛ وكذلك
ونظافة، برتتيب والسكينة بالشوكة املائدة عىل يأكل الفراش، نظيف الثوب، نظيف تجده
من وترشب طعامه، من وتأكل مقعده، عىل تجلس أن من بيته دخلت إذا تستنكف فال
وهي وتثقيفها، املرأة بتعليم إال إصالحه إىل سبيل وال املرصي الفالح كذلك وليس كأسه.

ذلك. لكل املدبرة

الواجب معرفة

الواجب»، «معرفة إليها حاجة يف ونحن أوروبا معظم يف الشائعة الحميدة الخالل ومن
تلقاء من فيؤديه عليه بما اإلنسان يشعر أن نعني اإلنسان، أعمال كل تشمل وهي
الناس الستغنى إنسان كل ذلك فعل (لو ترغيب أو إرهاب أو استحثاث بدون نفسه
شعوًرا وأكثرهم الباب هذا يف يتفاوتون الناس ولكن املحاكم). وأُبطلت الحكومات عن
وأكرب املعامالت أساس وهي األمانة يستلزم وهو واالرتقاء. املدنية من أقربهم بالواجب
مراقب). أو وازع بال فيؤديه عليه بما اإلنسان يشعر أن أجمل (ما النجاح أسباب
قياًما أكثر اإلنكليز ظهر وربما اإلنكليز، وكذلك به، شعوًرا األمم أكثر من والفرنساويون
الكالم زخرف إىل فميله الفرنساوي وأما قليًال. ويقولون كثريًا يعملون ألنهم بالواجب؛

كليهما. يف قوي بالواجب الشعور لكن قليلة، أعماله يُظِهر
وهم (مفتش)، عليه رقيب ال الرتامواي قومساري أن املكان هذا غري يف ذكرنا
ألن التذكرة؛ أداء بدون الثمن قبض أو مرتني التذكرة باستعمال الرشكة يسلبون ال
أن طفوليته من ذهنه يف والدته غرست وقد نشأ اإلنكليزي أو الفرنساوي القومساري
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أن من أرقى الشعب فإن يطمع أن السائق أراد ولو بسواه، يطمع فال له ما يعرف
تساهله أن ويعلم له، ليس وما له ما وعرف راقية تربية تربى ألنه األمر؛ هذا يف يتساهل
عندنا كثريين ولكن الرسقة، يف له مشاركة هو إنما التذكرة أمر يف القومساري مع
ضعف ذلك يف والسبب الرسقة، عىل القومساري يحرض وبعضهم ذلك يف يتساهلون

العامة. أخالق عىل يدل بساطته عىل هذا الرتامواي َمثَل وإن عندنا. العامة أخالق

املواعيد وصدق الوقت وقيمة الثقة

بعض أن املتبادلة، الثقة من عليها يرتتب وما الواجب، معرفة عىل املبنية األمانة قبيل ومن
خارج الرصيف عىل طاولة فوق الجريدة أعداد يضعون وإنكلرتا فرنسا يف الجرائد باعة
الجريدة وتناول العلبة يف ثمنها وضع جريدة يبتاع أن أراد فمن علبة، وبجانبها الحانوت،
يدفع وال الجريدة أحدهم فيأخذ املارة يرسقه أن يخاف ال وصاحبها عليه، رقيب وال

الحرف. سائر يف املتبادلة الثقة ذلك عىل وقس الثمن.
دفعنا الطعام من الفراغ وبعد باريس، من وصولنا يوم لندن يف مطعًما دخلنا
يكن ولم عندهم، تُقبل ال الفرنساوية النقود بأن فاعتذر فرنساوية لرية املطعم لصاحب
بدلنا وقد نعود ريثما له اللرية نرتك أن وأردنا حرية يف فوقعنا فرنساوية، غري نقود عندنا
هذه وكانت عليك»، ما تدفع بدلتها ومتى معك «دعها وقال: ليدنا اللرية فأعاد النقود،
عليه رجًال يتصور صاحبها أن الراقية؟ األخالق من ذلك أليس الرجل. فيها رآنا مرة أول
األخالق أصحاب من البالد خلو عىل هذا يدل وال نفسه، تلقاء من دفعه إىل يبادر ال حق
الطبقات، كل يف عندنا الثقة ضعف نعني ال أننا كما عندنا، مما أقل ولكنهم الضعيفة،

األغلبية. نريد وإنما
الواجب معرفة عىل يتوقف وهو الوقت، قيمة معرفة عليه نحسدهم ما جميل ومن
وال عليهم، بما يقرصون فال أعمالهم، عىل ويفرقونها أوقاتهم مون يقسِّ فإنهم أيًضا؛
يزورك بعضهم فإن عندنا؛ كثريون يفعل كما الحبية بالزيارة أصدقائهم أوقات يضيعون
عىل تجرؤ أنت وال زيارته، يخترص فال مشغول أنك ويعلم له، شغل وال شغلك ساعة يف
الطبقة يف بيننا من بالزوال آخذة العادة هذه ولكن بالفظاظة، تُتهم لئال منه االعتذار

الراقية.
يف آخذ لكنه ينقصنا وهو بالواجب، للشعور تابع فإنه املواعيد؛ صدق يف ذلك واعترب

املتعلمني. بني الشيوع

26



الرحلة نص

يعنيني ال

فال سواه، عن بنفسه منهم كل اشتغال باريس يف الشائعة الفرنساوية األخالق ومن
الكربى املدن أهل طبائع من وهو التجسس. أو باالستطالع جاره شئون إىل أحد يتعرض
أحوال يف والدخول األخبار وتجسس العالم. مدائن ثالثة وهي باريس يف شيوعه وطبيعي
عورات عىل مطلعون وألنهم لألحاديث، أهلها لتفرغ الصغرية القرى يف يكثر اآلخرين
فيها، العادة تلك قلَّت املدينة اتسعت وكلما التباغض، أو التحاسد من يخلون وال جريانهم
وال نفسه وهمه يميش أحدهم فإن عنها؛ بعًدا الناس أكثر من باريس أهل كان ولذلك
رجل بجانبه يكون وقد هو، َمن جليسه إىل يلتفت وال القهوة يف يجلس أو سواه، إىل يلتفت
يستطيع وال الغرية بضعف عنه نعرب ما وهذا ذلك. يهمه فال يتداعبان أو يتغازالن وامرأة
ذلك مع ولكنه يعنيني»، «ال يقول حاله ولسان فيتحمله الفرنساوي أما احتماله، الرشقي
ذلك جره ولو بكليته إليها اندفع منقبة عىل استحثته إذا أريحية وفيه النجدة، إىل جنوح

مشقة. له حمَّ أو خسارة إىل

والحرية بالرجال املفاخرة

بشوارع مررت وحيثما منهم، النابغني ويعظِّمون برجالهم، يفاخرون أنهم سجاياهم ومن
يف أو القصور، واجهات أو الطرق، تقاطع يف منصوبة العظماء تماثيل تجد باريس
والكتاب وامللوك للقواد، كبريًا تمثاًال وستني مائة عىل عددها يزيد العمومية الساحات
دانتي مثل األخرى األمم مشاهري بعض تماثيل وبينها والعلماء، والفالسفة والشعراء
وغريبالدي اإلنكليزي، الشاعر وشكسبري أمريكا محرر وواشنطون اإليطاليني، شاعر
التماثيل وغري نحوهما، أو االتحاد أو الحرية عن الرمزية التماثيل غري اإليطايل، القائد
وأكثرها ا، جدٍّ عديدة وهي واملنازل والكنائس واملدارس واملراسح املتاحف يف املنصوبة
الحماسة النفوس يف تثري والتماثيل وأشكاله. أقداره اختالف عىل بونابرت تمثال شيوًعا
واستحثاث الهمم الستنهاض حسنة وسيلة وهي العظماء، بأولئك االقتداء إىل وامليل

قليًال. إال عندنا، لها مثيل ال القرائح
أوجهها. اختالف عىل الحرية إىل بالنزوع أوروبا أهل سائر عن الفرنساويون ويمتاز
باملال وينرصونهم طالبها بأيدي يأخذون الحرية نرصاء فيها كانوا أجيال مرت وقد
سلطة من االستقالل طلب يف لألمريكان نرصتهم ذلك عىل الشواهد وأشهر والرجال،
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لكنهم الدينية، الجماعات بعض مطاردة يف مغاالتهم الحرية تعشقهم قبيل ومن اإلنكليز.
ونزع الدينية، ات الحاسَّ ففرتت باملدنية، املراد عكس إىل به خرجوا حتى ذلك يف تطرفوا
ال العامة ألن اآلداب؛ فساد إىل األحوال بعض يف األمر وآل الدين، يف الشك إىل الناس
الدينية الشكوك إلقاء الفساد أسباب أكرب ومن آدابها. من يُصِلح ديني وازع عن تستغني

الناس. أذهان يف

ورشابهم طعامهم

أوروبا سكان أكثر شأن وهو طعامهم، يف اللحوم أكل من يُكِثرون والفرنساويون
السبب ولهذا الربد؛ مقاومة يف اللحمية املواد إىل الحتياجهم الباردة البالد يف وخصوًصا
رجاًال املائدة عىل الخمر يرشب ال َمن بينهم تجد ال وتكاد الخمور، رشب من يُكِثرون أيًضا
يف سيما وال عندهم املدمنون فكثر املسكر، إدمان إىل ذلك يجر ما وكثريًا وأوالًدا، ونساء
أن يُشرتط وال عام فإنه االعتيادية الخمر رشب أما والصناع، كالعمال السفىل الطبقات
ذلك يدل وال — حمرة مرشبة أو مرشقة الفرنساويني وجوه ترى ولذلك املائدة؛ عىل يكون
الطعام، بعد النعاس إىل يميل صاحبه وترى — املرض عىل يدل وقد دائًما، الصحة عىل
إال تراه ال مركبته سائًقا يكن لم إذا أحدهم ألن بباريس؛ املركبات ساقة يف ذلك ويظهر
وحوادث أوداجه. وانتفخت وجنتاه احمرت وقد صدره، عىل متدلٍّ ورأسه كرسيه عىل نائًما
الحشيش شيوع من نشكو ولكننا البالد، تلك إىل بالنسبة قليلة كثرتها بمرصعىل املسكر
طالبوه. يعرفها بأمكنة أيًضا باريس يف بوجوده سمعنا أننا عىل رسميٍّا، منعه بمرصرغم
العامة طبقة (نعني عندهم االجتماع نظام من مهمني أمرين يف النظر علينا بقي

واملرأة).

العامة (14-1)

الخاصة طبقتني: إىل ترجع طبقات من مؤلفة األمة تكون أن االجتماعي النظام قبيل ومن
يف اإلجمال عىل تشابها وإن واألعرص، األمم باختالف منهما كل حال ويختلف والعامة،
نفوذهم يف ممتازين يكونوا أن يغلب — والثروة الوجاهة أهل وهم — فالخاصة بلد؛ كل
عىل والسياسية واالقتصادية االجتماعية أحوالهم يف لهم تابعني العامة ويكون ومعيشتهم،

وأنواعها. املدنية أحوال بتفاوت ذلك تفاوت
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ناعق.» كل أتباع رعاع «همج عيل اإلمام قال كما كانوا القديم التمدن يف فالعامة
يف ذلك نحو وهم ناموا»، شبعوا وإن ساموا جاعوا إن البهائم، أشباه «إنهم معاوية: وقال
أوشكوا حتى أحوالهم تغريت فقد الغرب يف أما الراقية. البالد بعض يف إال اآلن إىل الرشق
كالمنا موضوع وهو فرنسا، ومنها الجمهورية البالد يف سيما وال االجتماع نظام يقلبوا أن

الباب. هذا يف

فرنسا يف العامة (15-1)

وأوسع تربية، أرقى أنهم منها كثرية: بأمور عامتنا عن يختلفون فرنسا يف العامة إن
وساقة البوابني ترى توجهت وحيثما والكتابة، القراءة يحسن ال َمن فيهم تجد فال تعلًما،
الجرائد يطالعون األحذية احي مسَّ حتى والقهوات املنازل وخدم الباعة وصغار املركبات
واألحزاب التعليم يف ويتناقشون السياسة، يف ويبحثون العامة بالشئون ويهتمون والكتب،
بلدة كل يف عام فإنه والواجبات، بالحقوق العلم ذلك يف والسبب الحكومة، أعمال وينتقدون
وخصوًصا واالتحاد، االجتماع معنى العامي وتعلَّم األعني وتفتحت األذهان فتنبهت وقرية،
الرشفاء يف واستبدوا الحكومة قلبوا ألنهم العامة؛ أيدي يف يشء كل جعل الذي االنقالب بعد
االخرتاعات كثرة ذلك ورافق نفوسهم، وارتقت العامة، من األحزاب فتشكلت واألمراء،
العمال فتضايق العمال من كثري عن «الخاصة» األموال أصحاب أغنت التي الصناعية
وساعدهم االعتصاب، وهو واملطالبة واالحتجاج االجتماع إىل واضطروا العامة، من وهم
االنتخابات عند التصويت يف العامة إىل النواب واحتياج االشرتاكية، مذهب شيوع ذلك عىل
له. يصوتوا حتى عنه ينوب الذي البلد يف اكتسابرىضالقوم يف يجتهد نائب وكل النيابية،
لوهم وحمَّ األموال أصحاب أتعبوا حتى االعتصاب من وأكثروا وطمًعا، نفوذًا العامة فازداد

األسعار. ارتفاع إىل آلت ألنها الجمهور؛ عىل معظمها عاد خسائر
به أرضت لكنها جهة، من حقوقه صانت الفرنساوي العامي نالها التي فالحرية
وإنما اإلدراك، قصري يربح ال ارتقائه من بلغ مهما العامي ألن أخرى؛ جهة من وباألمة
تفطن عن ال ذاك أو الحزب هذا إىل فينحاز الصائحني مع والصياح االجتماع عىل يتدرب
الخارجية. املؤثرات حسب له يخطر بما ويندفع بعواطفه يُساق هو وإنما وإدراك،
رضبت فإذا مزاجه، حدة ذلك إىل أضف تقدم، كما للمسكر مدمن الفرنساوي والعامي
يستطيعون ملن فالغلبة منه، تريده ملا اندفع غريها أو الوطنية أو كالدين حساًسا وتًرا له

نحوها. أو بالفصاحة ألغراضهم العامة هؤالء استهواء
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الجماعات شأن هو ذلك وسائل، وأكثر عقوًال أقوى ألنهم للخاصة؛ الحقيقي والنفوذ
عىل بعضهم العامة فيستنرصون الكسب، أو السيادة عىل الخاصة يختصم بلد: كل يف
يتوهمون والعامة أغراضهم، ذون وينفِّ فينرصونهم، األساليب من يستطيعون بما بعض
هم فالخاصة وحريتهم العامة رقي من بلغ مهما أنفسهم. تلقاء من ذلك يفعلون أنهم
ويضعون الرشائع لهم يسنون العامة عىل كاألوصياء وهم الحقيقية، السيادة أصحاب
فإن اليومية، أحوالهم حتى واالجتماعية السياسية شئونهم يف ويدربونهم القوانني لهم
األسبوع يف يوًما يرتاح أن العامل عىل فرضت وقد كثريًا، بها تهتم الفرنساوية الحكومة
والقهوات املطاعم كَخَدمة بالراحة له يأذن ال عمله كان وإذا مذنبًا، ُعدَّ يفعل لم فإذا
أن هؤالء من العامل أمرت أنها وذلك الراحة؛ من تمكنه وسيلة الحكومة دبَّرت ونحوها،
عىل ويستويل اليوم ذلك يف مقامه يقوم َمن وعينت فيه، يرتاح األسبوع من يوًما يختار
يشغلون الواسطة فبهذه الغرض، لهذا الطلب تحت العمال من طائفة وعندهم أجرته.
ألنها املعاملة؛ هذه من يشتكون العمال بعض لكن جمهورهم، ويريحون العمال ُسبع
ولإلنكليز الشغل. يوم من أكثر الراحة يوم يف ينفقون وألنهم دخلهم؛ ُسبع عليهم تضيع

مكانها. يف عليها سنأتي العامة شئون تدبري يف منها أشد أو هذه مثل عناية

أوروبا يف املرأة (16-1)

املتاع، قبيل من تُعد محتقرة مرذولة وغريها بأوروبا املظلمة األعرص يف املرأة كانت
هجائها يف والشعراء الكتاب وتفنن العمومي. باملزاد امرأته يبيع أن أحيانًا للرجل وكان
جهنم» «باب أنها وزعموا نفس» للمرأة «هل يف طويًال الالهوتيون وتباحث وانتقادها.
و«سامة الشياطني» «نبال وأنها األفاعي» فحيح وصوتها الشياطني، أسلحة و«معمل

العربي: الشاعر وقال كالتنني»، وحقودة كالصل،

ال��ش��ي��اط��ي��ن ش��رِّ م��ن ب��ال��ل��ه ن��ع��وذُ ل��ن��ا خ��ل��ق��َن ش��ي��اط��ي��ُن ال��ن��س��اءَ إنَّ

والتقاليد النظريات من واملعارف العلوم وتحولت الحديث، التمدين نور بزغ فلما
الهيئة يف مركزها خطارة فأدركوا «املرأة»، هم همَّ ما جملة يف كان والدرس االختبار إىل
األبناء ومربية العائلة، قوام ألنها نفسها؛ وترقية بتعليمها معقود النجاح وأن االجتماعية،
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تطالب فقامت منزلتها، ورفعوا وعلَّموها فقدَّموها الحياة، أحوال يف الرجل ورشيكة
وإجاللها املرأة احرتام عىل اتفقوا لكنهم الحقوق تلك مقدار يف الكتاب واختلف بحقوقها.
تمثال لها نحتوا مجسمة الحرية تصوير أرادوا فإذا واملفاخر، الفضائل بها مثَّلوا حتى
فإنهم املجردة، الفضائل من وغريها والعمل والبالغة االتحاد بتمثيل فعلوا وهكذا امرأة،

للمرأة. احرتاًما األمم أكثر من والفرنساويون امرأة. بصورة يمثلونها

الفرنساوية املرأة (17-1)

بالرجل، وساووها بحقوقها واعرتفوا رساحها، وأطلقوا الجهالة، ظلمات من املرأة أخرجوا
من كثري يف وسابقتهم الرجال، أعمال وتعاطت خدرها، من فربزت عليه، وما له ما
واملهن. املناصب من تستطيعه فيما استخدامها فكثر الرجل من أجرة أقل ألنها أعمالهم؛
وخادمات واملعامل، واملصانع املناجم يف وعامالت املخازن يف بائعات عندهم النساء فمن
وحاسبات والربيد والتلفون التلغراف بيوت ويف والرشكات، املتاجر يف وكاتبات املنازل يف
والتأليف والشعر والتحرير والطب كاملحاماة العلمية املهن أهم تعاطني وقد املصارف، يف
العلمية الجمعيات وأنشأن ذلك. وغري والبكرتيولوجيا، الكيمياء معامل يف والعمل والوعظ
وتعاطني بحقوقهن، للمطالبة السياسية األحزاب وألَّفن االجتماعية، واألندية واألدبية
الشوارع يف ومنظفات الحقول يف غارسات فمنهن املتعبة، أو الحقرية، الصنائع من كثريًا
باريس شوارع يف باألجرة مركبة تسوق منهن واحدة شاهدنا فقد املركبات سوق حتى —
والسبب — هذه مثل سائقة ١٢ باريس يف أن معنا كان صديق فأخربنا ذلك، فأدهشنا
ينشأ كما والديها منزل يف تنشأ الفرنساوية الفتاة أن عندهم املنزلة هذه املرأة نزول يف
وتحادثه الرجل تجالس وهي هو. يتكسب كما بالشغل تتكسب أن منها ويُطلب الغالم،
ترى ال وحدها واالستكشاف للسياحة وتسافر مثله، رجل كأنها موضوع كل يف وتباحثه
يف تمكث ثم تتعلم، ال أو تتعلم فتاتنا فإن بالدنا؛ يف نألفه لم مما غرابة أو بأًسا ذلك يف
أن ألهلها يخطر وال والحياء، الحشمة وزينتها للزواج نصيبها انتظار يف والديها منزل
وأكثر نادًرا، إال تشتغل وال أبيها بيت يف عانًسا تبقى أو تتزوج أن إما فهي عمًال، تعمل
فهي حريتها من بلغ ومهما آخر، عمًال تتعاطى أن ويندر الخياطة، أو بالتعليم اشتغالها

قرباها. وذوي معارفها غري تجالس ال
فإذا الشاب، يميض كما السوق إىل تميض املدرسة من تخرج فحاملا اإلفرنجية أما
فإنها وإال زوجها، بعمل اكتفاء االرتزاق عن الزواج فيشغلها تزوجت، النصيب أتاها
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الفرنساوية؛ األمة يف العاملة األيدي تضاعف من ذلك يف ما يخفى وال أيًضا، هي تشتغل
واملرأة السكان. عدد إىل بالنسبة عندنا العمال ضعفي نحو الجنسني من العمال إن أي
أوالدها عىل والعطف والرتتيب االقتصاد مثال الصغرية والبالد القرى يف الفرنساوية
هذه لكن والعليا، الوسطى الطبقة من الراقية العائالت يف املرأة وكذلك لزوجها، واألمانة
العامة. من معينة طبقة يف اللطيف الجنس ذلك تشويه إىل الكربى املدن يف أدت الحرية
باريس يف وخصوًصا اجتماعي انقالب إىل يجر أن ويُخىش االمتداد، يف أخذ التشويه وهذا

الجميلة. املدائن أم
تعلمها عىل اإلفرنجية الفتاة ونحسد وحجبها، الرشقية الفتاة جهل من نشكو كنا
والجهل، بالحجاب نرىض وكدنا شكوانا، انقلبت باريس يف حالها رأينا فلما وحريتها،
األسواق إىل املرأة أرسلوا املتطرفة. الحرية بتلك اللطيف املخلوق ذلك إىل أساءوا إنهم
ملفاسد فتعرضت حساسة، ضعيفة وهي وتعارشهم، وتساومهم وتبايعهم الشبان تخالط
آل ثم خدعتهم، الحرائر صف من خرجت فلما فخدعوها، باملال الشبان وأغراها كثرية،
القاهرة ويف الشبان. باستهواء إال رزًقا تجد ال واألزقة، الشوارع يف العمر ضياع إىل أمرها
تكاد وال ألوف، فإنهن هناك أما الرصيف. ببنات يُعرفن الطبقة تلك من صغري مثال
بحجة عليهن حرج وال الليل أثناء يف سيما وال شارع، أو منتزه أو حديقة منهن تخلو
وقوانني وضعتها رشوط عىل الفحشاء تبيح الفرنساوية والحكومة الشخصية. الحرية
الغواني فيها ويحشدوا والقصور، املنازل يبتنوا أن باألعراض للمتجرين فأباحت سنتها،
يف سمارسة ولهم حياء، وال عيب بال األثاث أو السلع عرض يعرضونهن وألوانًا أصناًفا
املتهتكني من الطبقة ولهذه املهنة. تلك معاطاة لهم ل تخوِّ الحكومة من شهادات أيديهم
ولكن إنكلرتا، يف جائًزا ذلك وليس البضاعة. تلك لرتويج وكتب وجرائد وأندية مجالس
أجدرنا كان وما تمدنهم. أسباب من بسواه اقتدت كما بالفرنساويني فيه اقتدت مرص

الضار. القبيح عن ونعرض أسبابه، من النافع الحسن نأخذ أن

املرصية اإلرساليات (18-1)

بالحي يُعرف حي يف كثريًا الجهنمية باك الشِّ تلك من أن باريس يف الحرية هذه قبيح ومن
ليتلقوا شبانها إليها مرص ترسل التي العاملية املدارس أكثر فيه quartier latin الالتيني
لتلك والتعرض هناك، اإلقامة عن لهم مندوحة وال غريهما، أو والطب الحقوق فيها
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الخطر ذلك من ينجو فال بالشابات، الشبان يختلط حيث واملالعب؛ املراقص يف األخطار
ال بالد من القادم الشاب سيما وال ضعيف اإلنسان ولكن العزيمة. ثابت اإلرادة قوي إال
مخالطة من الخجل يمنعه ومعارفه أهله بني بلده يف وهو محتجبة، إال املرأة فيها يرى
يف والشابات الشبان يرى فإنه — مباح فيها يشء وكل — باريس يف أما املحتجبات. غري
ويجد ويتغازلون، يتداعبون خجل وال حرج بال وأنثى ذكًرا مطهرة» «غري أزواًجا الطرق
بالضعف. ه عريَّ أحجم فإذا الحرية، باسم إليه ويحببها الرذيلة، عىل يغريه َمن رفاقه من
املدارس. تلك إىل يرسلونهم الذين عىل اللوم وإنما السقوط؟ عىل الشبان أولئك يُالم فهل
فمن فرنسا، مدارس إىل أبنائهم إرسال من اآلباء أو املرصية، للحكومة بد ال كان وإذا

األخطار. لتلك وتعريضهم باريس إىل إرسالهم الخطأ
كثريات فيهن فإن العاصمة؛ تلك أهل من كلها ليست النساء من الطبقة هذه أن عىل
وغريهما، وأملانيا روسيا من وبعضهن فرنسا، خارج من أو الفرنساوية األرياف أهل من
ببعض لالرتزاق إليها أكثرهن يفد وإنما العهارة، بقصد باريس إىل القادمة بينهن ويندر
يف البائعة ألن فيها؛ الوقوع عىل الفقر ويعينهن الفخاخ، تلك يف للوقوع فيتعرضن املهن،
نظرها يقع واملنام واللباس الطعام عىل تنفقها اليوم يف ثالثة أو فرنكان أجرتها مخزن
زندها تأبط قد منهن وكل جماًال، منها وأقل الخلقة يف شبيهاتها من عرشات عىل يوم كل
عىل املسكينة البائعة هذه قويت فإذا الحيل، بأجمل وزيَّنها األقمشة، أحسن كساها شاب
الذين الشبان أولئك من لها يتعرض َمن مدافعة عىل تقوى ال فإنها الحسد، محاربة
ذلك وغري الغرام، وشكوى جمالها بإطراء إليها ويتحببون العريضة، باملواعيد يغرونها
قادرة غري فتصبح سواها، إىل ينتقل ثم مدة إال املغرم ذلك يعارشها وال الرشاك، يف فتقع
كيف واعترب الشاب. ذلك أمثال من االرتزاق عليها ويهون األوىل، مهنتها يف العمل عىل

جمالها! وذوى شبابها ذهب متى حالها تكون
ومساواتها الفتاة رساح إطالق هو إنما بباريس، التهتك شيوع يف األصلية فالعلة
أن ذلك عىل وزد رسميٍّا، للفحشاء الحكومة وإباحة مثله، االرتزاق وتكليفها للرجل،
التجارة، من رضبًا العهارة يُعدُّون شبانها أصبح حتى فرنسا يف شائع الديني الفتور
والسماع والرشاب كالطعام الحياة مالذ بسائر والتمتع الفحشاء بني عندهم فرق وال
ألنها الدين؛ يف املرأة فتور من أقبح وليس فتطيعهم، ذلك عىل املرأة فيغرون ونحوها،
دقيقة وهي العقاب، خوف الدين طريق من تعففها وأكثر الرجل، من التقوى إىل أقرب
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عليها خيف العقاب من والرهبة بالتقوى قلبها يشتغل لم فإذا التأثر، رسيعة اإلحساس
لكن منها، سقوًطا أكثر فإنه ذلك ومع اإلرادة، قوة من للرجل ما لها ليس إذ السقوط؛
االجتماع. نظام مظالم جملة من وذلك سقوطها، يعيبون كما سقوطه يعيبون ال الناس
عائالت وربات أمهات لُكنَّ األسباب هذه لوال الفتيات من ألوف باريس شوارع يف
ويضيع الرذيلة، يف شبابهن ضياع من بدًال الفضيلة عىل املستقبل رجال أبناءهن يربني
فرنسا؛ يف العقم أسباب أكرب من اإلباحة هذه ألن عقب؛ بال الشبان من ألوف معهن
بثمن الوقتية بمالذه واكتفاءً وهمومه، متاعبه من تخلًصا الزواج عن الشبان يمسك إذ
اجتماعي خطر يدي بني فرنسا إن قلنا إذا نبالغ فال تعب. وال بعدها مسئولية ال قليل

عظيم. انقالب بعد إال منه تخرج وال يهددها،
فهم آباؤهم، يعرفهم ال ألًفا عرش ثمانية املايض للعام باريس يف اللقطاء عدد بلغ
والحجاب الجهل إن الدين. يف والفتور الحرية يف اإلفراط نتاج من الرذيلة، هذه نتاج من
مع الزائدة الحرية لكن املدنية، أسباب عن االجتماعية الهيئة ويؤخران املرأة، يرضان
أكرب االجتماعي فرنسا وحال بالعائلة، وترض اإلنساني املجتمع تفسد بدونه أو العلم
لم أمة تبَق ولم سنة أربعني منذ كان كما اآلن يكون يكاد إحصاءها ألن ذلك؛ عىل شاهد

املدة. هذه أثناء يف إحصاؤها يتضاعف
بمهمتها للقيام رضوري وتعليمها األوالد، وتربي العائلة تدبِّر ا أُمٍّ املرأة ُخلقت
له ُخلقت عما خارج فإنه الرجال بأعمال تكليفها وأما العائلية، الشئون يف الطبيعية
لها يجيزون العلماء كبار بعض نرى ولكننا — قهرية ألسباب إليه اضُطرت إذا إال —
ألَّف وبعضهم له، مساوية ألنها مهنة أو صناعة كل تتعاطى وأن الرجل، يعمله عمل كل
أو صناعة من الرجل أعمال كل تعمل أن يجب املرأة أن خالصتها املوضوع، هذا يف كتبًا
نظري رأي وهو العمل، يف األيدي بتكاثر الثروة تضاعف بحجة زراعة أو تجارة أو علم
األطفال يربي َمن السوق إىل واملرأة الرجل نزل إذا اإلنساني. املجتمع حاجة عىل ينطبق ال
الطفل إن قلنا: ذلك يفعلون والخدم املراضع إن قيل فإن بأحوالهم؟ ويُعنى ويدرِّبهم
استخدامهم يستلزمها التي فالنفقات مقامها، الخدم قيام فرضنا وإذا أمه، إال تربيه ال

بيتها. خارج بالعمل املرأة تكسبه ما تستغرق
عىل يقوى ال فإنه واالخرتاع االستكشاف يف البرشي الجنس ارتقاء من بلغ ومهما
دائرة من يخرج ال بحيث طفلها تربي أن األم عىل يقيض النظام وهذا نظام، قلب
القيام إن اليسري. باليشء ذلك وليس بيتها تدبري مع مشاغلها أهم هو يكون وأن عنايتها،
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أو السياسة أو التجارة يف الرجال أعمال من عمل أعظم عن أهمية يقل ال العائلة بشئون
غريها. أو الصناعة

الخالصة (19-1)

واالستفادة اقتباسها علينا يجب كثرية حسنات أوروبا مدنيات من وغريها فرنسا مدنية يف
اقتباسها بنا يحسن التي فالحسنات عنها. واالبتعاد تجنبها يجب سيئات فيها ولكن منها،

هي:

الواجب. معرفة (١)
املواعيد. وصدق الوقت عىل املحافظة (٢)

الصحيحة. بالرتبية العامة أخالق تهذيب (٣)
وتثقيفها. املرأة تعليم (٤)

اآلداب. يف والتوسع التعليم ترقية (٥)
والجد. العمل (٦)

فأهمه: املدنية تلك أدران من تجنبه علينا يجب ما أما

موضعها. غري يف واستخدامها الحرية يف اإلفراط (١)
لعاداتنا. املالئم القدر والرتبية العلم من نأخذ أن عىل الرشقية، الحشمة يخالف ما (٢)

الخراب. ذلك أسس من فإنه الكفر؛ يف واملجاهرة الدين يف الفتور (٣)

ييل: فيما وآثارها فرنسا متاحف عن وسنتكلم

آثارها (20-1)

املصنوعات من وغريها والتماثيل األبنية من األمة عن يتخلف ما عادة باآلثار املراد
ولكنَّ والرومانية. واليونانية املرصية كاآلثار مهارتها، أو عظمتها عىل الدالة املحسوسة
ونظام تمدنها يف حي أثر لها فيكون فيها، وتقلدها عنها األمم تتناقلها معنوية آثاًرا لألمة
للفينيقيني الهجاء أحرف نذكر كما التاريخ، لها فيذكرها وآدابها علومها أو اجتماعها،
والحربية السياسية والقواعد واليهود، للحامورابيني والرشيعة لليونان والفلسفة واألدب
محسوسة. أو معنوية، الفرنساوية األمة فآثار للعرب. الرشق أمم ونهوض للرومان،
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املعنوية فرنسا آثار

منها: كثرية املدنية هذه يف املعنوية فرنسا فآثار

الحرية روح نرش يف األول الفضل للفرنساويني إن الفكر: واستقالل الحرية (١)
امللكية نري لخلع نهوضهم أثر عىل الروح هذه بث يف األمم قدوة وهم وغريها، بأوروبا

واملساواة. واإلخاء بالحرية واملناداة
من فإنه املتمدنة؛ الدول بني الرسمية املخاطبات يف الفرنساوية اللغة استخدام (٢)

املتمدن. العالم يف الفرنساوية الدولة نفوذ آثار
أدلة من فإنها أوروبا؛ لغات يف واألدبية والعلمية السياسية الفرنساوية األلفاظ (٣)

عنها. األمم تلك واقتباس الشئون هذه يف الفرنساويني تفوق

الرشق عىل فضلها (21-1)

وآدابهم؛ أهله أخالق يف آثاره تظهر كثرية أوجه من األدنى الرشق خاصعىل فضل لفرنسا
عليه حمل إذ عرش؛ الثامن القرن أواخر قبل الحديثة املدنية بأسباب علٌم لهم يكن لم إذ
فقط، والسالح بالعدة يأته لم لكنه قبله، اإلسكندر اكتسحه كما اكتساحه يريد بونابرت
جمعت علمية بحملة الحربية حملته فأرفق املعارف، وأصول التمدن بذور إليه نقل بل
أعقابه عىل فعاد الرشقية، فتوحه يف بونابرت يوفق لم الحني. ذلك يف فرنسا علماء نخبة
فنمت، وتربيتها تعهدها أحسن َمن الرشق رجال نهضمن حتى كامنة البذور تلك وظلت
ملا والفرس واألتراك واملرصيون فالسوريون والشام. مرص نهضة من كان ما منها وكان
لغاتها فتعلموا الفرنساوية، األمة عىل اقتباسها يف تعويلهم معظم كان املدنية بهذه هموا
محمد يد عىل املرصيون فعل كذلك وأخالقها. وعاداتها بآدابها وقلدوها علومها، وترجموا
تعويله أكثر كان املرصي القطر بها أحيا التي اإلصالحات فإن املايض؛ القرن بأوائل عيل
جومار املسيو مثل والتنظيم، التعليم يف منهم جماعة استخدم الفرنساويني، عىل فيها
أنشأ كلوت والدكتور فرنسا، إىل العلمية اإلرساليات يف أرشده الذي الفرنساوي املهندس
هندَّس باشا ولينان الجندية، له نظَّم سيف) (الجنرال باشا وسليمان الطبية، املدرسة له
محمد استخدمهم الفرنساويني واألدب العلم رجال من عرشات وهناك الخريية. القناطر
طرق واقتبس العربية، اللغة إىل الفرنساوية الكتب من كثريًا ونقل نهضته، يف عيل

وغريها. والصناعة الزراعة ويف والجندية املدارس يف الفرنساويني
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كثريين استخدم فإنه إسماعيل؛ سيما وال الخديوي العرش عىل خلفاؤه به واقتدى
هذا يزال وال املرصي، املتحف مؤسس باشا ماريت وأشهرهم والتعليم، اإلدارة يف منهم

اليوم. إىل الفرنساويني عناية يف املتحف
مجمًعا س أسَّ َمن أول وهم «فرنساوية»، بمرص جريدة أنشأ َمن أول والفرنساويون
بها أتى التي املطبعة نعني — الطباعة أدوات إليها نقل َمن وأول institut فيه علميٍّا
عيل محمد أراد فلما بالعربية، وأوامره منشوراته عليها يطبع وكان حملته، يف بونابارت

لعمله. أساًسا املطبعة تلك كانت األهلية املطبعة ينشئ أن
يف دخلوا ألنهم فيها؛ ا خاصٍّ شأنًا للفرنساويني فإن سوريا، يف أيًضا ذلك واعترب
هذه أسباب يف فرنسا يقلدون اآلن حتى السوريون يزال وال قرون، بضعة منذ شئونها
عن يعرف وبعضهم وأدباءها، شعراءها وقلَّدوا العربية. إىل آدابها أهم نقلوا وقد املدنية،
فإن التمثيل، إال — العربية اللغة آداب عن يعرف مما أكثر الفرنساوية اللغة آداب تاريخ
الفرنساويني. عىل إتقانه يف عوَّل بعده جاء َمن لكن اإليطاليان، عن اقتبسه النقاش مارون
نقل يف اعتمادهم أكثر كان الحديثة املدنية القتباس اآلستانة يف األتراك نهض وملا
وأكثر وغريهم. وهوغو ومونتسكيو، روسو، عن فنقلوا الفرنساويني، عىل الحديثة اآلداب
الفرنساويني. األدباء عن املايضأخذوها القرن يف الرشقيون اقتبسها التي الحديثة األفكار
الدين نارص فإن املايض، القرن بأواسط نهضتهم يف أخذوا ملا الفرس فعل وهكذا
لتلقي فرنسا إىل العصبية وأهل الفرس أدباء من شابٍّا أربعني ١٨٥٤ سنة أرسل شاه
بإنشاء العلم نرش عىل وعملوا بالدهم، إىل هؤالء وعاد قبله، عيل محمد فعل كما العلوم
عىل نظَّمه فإنه الجند؛ تنظيم يف أيًضا فعل وهكذا مواضيعها. اختالف عىل املدارس

النظام. ذلك عىل فيها تخرَّجوا ضابًطا ٢٠ فرنسا إىل وبعث الفرنساوي، النمط

البنائية فرنسا آثار (22-1)

منها شاهدناه ما عىل تقترص وإنما حرصها، يمكن ال فإنها فرنسا يف البنائية اآلثار أما
واملراسح والكنائس وامليادين والجسور القصور فيه يدخل كثري وهو وليون، باريس يف
عديدة باريس يف فالكنائس أهمها: بالوصف ونخص عامة بفذلكة نكتفي واألرضحة،
النصف يف بناؤها أُعيد العهد قديمة كنيسة وهي نوتردام، أشهرها كنيسة ٧٠ عىل تزيد
عرش الثاني القرن من الثاني النصف يف ُجددت ثم للميالد، التاسع القرن من الثاني
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بعد بها لحقت وتجديدات إضافات مع عرش الثالث القرن منتصف يف إال بناؤها يتم ولم
.١٢٤٠ سنة بناؤها تم واجهتها، البناء فن حيث من فيها ما وأجمل ذلك،

٧٥ عىل قائمة قبتها علوٍّا، مرتًا و٣٥ عرًضا، مرتًا ٤٠ يف طوًال مرتًا ١٣٠ مساحتها
أعمدة ١٠٨ عىل قائم الصدر يف واملنرب رومانية. الشكل مستديرة أكثرها كبرية سارية
األرضحة من كبري عدد وجوانبها الكنيسة أرض ويف والنقش. الصنعة متقنة صغرية
االطالع القراء يهم مما الكنيسة هذه يف ما وأهم باريس. أساقفة سيما وال للمشاهري،
له ليس حديث أكثرها تحف فيها ١٨٥٠ سنة بُنيت غرف وهي تحفها، خزانة عليه
أهداه الذهب من مقدس كأس منها ُمهديها، إىل بانتسابها أهميتها وإنما فنية أهمية
توماس للقديس يُنسب منقوش صندوق القديمة التحف ومن للكنيسة، الثالث نابليون
القديس حمله الذي املذهب الصليب التاريخية اآلثار ومن ،١٣ القرن طراز عىل بيكت
به اتشح الذي والرداء يحترض، وهو عرش الثالث لويس فراش قرب بول دي فنسان

مرتًا. ٦٩ علوه برج نوتردام ولكنيسة تتويجه. عند بونابرت نابليون

ليون يف الفوفري كنيسة

الناس إليها يحج فوفري دي نوتردام بكنيسة تُعرف العهد قديمة كنيسة ليون يف ورأينا
إليها يصعدون مرتًا ٢٩٧ علوه تل عىل قائمة بأوروبا، املسيحي العالم أطراف من
التاسع، القرن إىل بنائها بتاريخ يرجعون الغليظة، باألسالك يُجر كهربائي برتامواي
القديم. البناء من بكثري احتفظوا وقد املايض، القرن أواخر يف آخرها مراًرا تجددت ثم
عىل ما نظرنا استلفت وإنما مرتًا، ١٩ عرض يف مرتًا ٦٦ الداخل من الكنيسة طول
مثلها يف أمتار بضعة الواحدة طول بالفسيفساء، املرسومة الكبرية الصور من جدرانها
١٥٧١ سنة جرت بحرية معركة صورة منها الوسطى، األجيال يف مرسومة عرًضا،
وأساطيل العثماني الثاني سليم السلطان أسطول بني كورنثية قرب لبانت مضيق يف
تاريخ يف شهرية معركة وهي الخامس، بيوس والبابا ومالطة وجنوى والبندقية إسبانيا
دارعة ٣٠٠ من مؤلفة العثمانية العمارة كانت العثمانيني. بفشل انتهت العثمانية الدولة
بقيادة دارعة ٧٩ من مؤلفة املسيحية والعمارة باشا. عيل زاده موذن القبودان بقيادة
دارعة و١٤ كولونا أنطوان مارك بقيادة بيوس للبابا دارعة و١٢ دوتريش جوان دون
تبادلوا املضيق ذلك يف الجيشان التقى وملا اإلسباني. الجند غري البندقي. فانريو بقيادة
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العثمانيون وتوقف جنده، ففشل قتلته بقنبلة العثماني القبودان فأُصيب املدافع إطالق
التي بواتيه واقعة بعد أوروبا يف اإليغال عن العرب توقف كما غربًا الفتح مواصلة عن

قرون. بثمانية ذلك قبل مارتل شارل فيها غلبهم
باحرتاق انتهت حتى ومواقعهم لجيشني سفن وفيها املعركة تلك املصور مثَّل وقد
منذ ُصنعت أنها مع واضحة تزال وال امللونة بالفسيفساء ذلك وكل العثمانيني، سفن

قرون. وثالثة نيف
القديس وصول منها الدينية، الحوادث بعض تمثِّل هذه مثل أخرى صور وهناك

الزمن. طول من يُمحى كاد الصور تلك وبعض ليون، إىل بوتني

باريس يف قرصاألنفاليد

هذا غري يف ذكرناه كبري عدد العمومية الشوارع يف األنصاب أو التماثيل، من باريس ويف
سائر تعظيمه يف ويشاركهم الفرنساويون يعظِّمه رضيح أهم بذكر هنا فنكتفي املكان،

األنفاليد. قرص يف بونابارت نابليون رضيح نعني األمم
لألسلحة متاحف بعضها عديدة، قاعات من مؤلَّف فخيم بناء األنفاليد وقرص
األول، نابليون رضيح تتضمن التي القبة أهمها أخرى، ملعروضات وبعضها التاريخية
وإن والتحف، اآلثار من األنفاليد قرص يحويه ما أهم وصف يف اإليجاز بعد إليها سنعود
القرص ساحة ففي االستطراد، سبيل عىل هذا نذكر لكننا املتاحف، قبيل من هذه كانت
جانبيها أحد إىل عربية كتابة عليها الغرب جزائر من مدفًعا ١٧ منها تاريخية مدافع
فينا يف ُصبت نمساوية مدافع غري كوشنشيني، مدفع اآلخر الجانب وإىل صيني مدفع
معركة يف ُحمل ومدفع ،١٨٠٦ سنة باريس إىل نابليون حملها عرش السابع بالقرن

وغريها. ١٨٥٦ سنة سباستبول
مرتًا ١٢٦٩٨٥ مساحته ١٦٧١ سنة به بدأ عرش، الرابع لويس بناه فقد القرص أما
يسع الفرنساوي الجند من املتقاعدون فيه ليقيم أُنشئ أمتار، ٢١٠ الواجهة عرض مربًعا
العسكرية، للمتاحف قاعاته واستخدموا ذلك، به املراد الغرض تغريَّ وقد جندي. ٧٠٠٠
من قطعة آالف عرشة نحو الطبجية متحف ويف التاريخي. واملتحف الطبجية متحف منها
والخوذ، واألدراع األعالم بينها أنواعها، حسب مرتبة والحديثة القديمة واملدافع البنادق
دارك. جان علم األعالم وبني عرش، السادس القرن أوائل من أملانية أسلحة جملتها ويف
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فرنسيس سيوف وبينها بعده، فما عرش الرابع لويس من البوربونيني أسلحة وفيها
كثري. يشء وغريهم التاسع، وشارل الثاني، وهنري األول،

الرشق أمم من بأمة منها كل يختص بخزائن خاصة قاعة يف رشقية أسلحة وهناك
ورسكاسيا، والبلقان، واليابان، والصني، والهند، ملقا، مثل أسلحتها من أمثلة فيها
روتردام يف بصنعها نابليون أمر بندقية بينها والبنادق، السيوف من وتركيا، ومراكش،
حملوها بربرية وبنادق الرتكية، البنادق من كثري غري مراكش، لسلطان الخصوص عىل
باألسلحة خاصة وخزانة فارسية، وخناجر عربية وبنادق ،١٨٠٨ سنة رسقوسة من

بالعربية. منقوش هللا اسم منها كل عىل عربية أدراع فيها اإلسالمية
بينها الناس، وأصناف واألفريقية اآلسيوية األمم باختالف الحربية لأللبسة وقاعات

هيالنة. القديسة جزيرة من نابليون عظام عليها نقلوا التي املركبة
من أربعة جملتها من تاريخية، قيمة لها التي األسلحة ففيه التاريخي املتحف أما
األول، نابليون وسيف ،١٧٩٨ سنة األهرام معركة يف الفرنساويون غنمها املماليك رسوج
قاعات ويف وترلو. معركة يف رصاصة اخرتقتها له ودرع وكبوته، وطبنجته، وقبعته،
،١٨٥٤ سنة القرم وحروب ،١٨٣٠–١٨٥٧ سنة الجزائر حروب من تذكارات أخرى
فرنسا وحرب ،١٨٦٢ سنة واملكسيك ،١٨٦٠ سنة والصني ،١٨٥٩ سنة إيطاليا وحرب
لألسلحة اآلخر والبعض للثياب بعضها اآلثار، من لنوع قاعة كل ١٨٧٠ سنة وبروسيا
والصحراء، ومراكش بالجزائر املستعمرات يف حروبها من غنمتها الحيل أو الرسوم أو
وادي من رايات بينها والصني، وتونكني الصينية والهند ومداغسكر والسودان والسينغال
١٨٨٥ سنة منه أُخذ أنام إلمرباطور مرصع وسيف النيجر، من عمر الحاج ومجوهرات

ذلك. وغري

قرصاألنفاليد يف نابليون رضيح

من عليها والقبة وكنيسته. نابليون رضيح تشتمل أمتار، ١٠٧ علوها قبة عن عبارة هو
رضيح وسطها يف وجدت دخلتها إذا بُعد؛ من القادم عليها يرشف مذهبة نقوش الخارج
لويس قواد من جماعة أرضحة الرضيح جانبي وإىل الكنيسة، هيكل يديه وبني نابليون،
سفلية قناطر من إليها يُدخل مستديرة مذابح أربعة الكنيسة يدي وبني عرش. الرابع
الرجل ذلك رضيح عند الواقف يستطيع وال بونابرت، أرسة أعضاء أرضحة فيها صغرية
من حوله نصبوا وما رضيحه، تعظيم يف القوم أنفقه فيما والتأمل االعتبار إال العظيم
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ال الفاتحني، تعظيم إىل البرش ميل من املتأمل عىل تستويل الدهشة إن والتماثيل. األعالم
املكان عىل يتجىل ملا والذهول؛ الصمت إال النابغة هذا رضيح يدي بني واقف وأنت تقدر
وإجالًال، رهبة مطرقون وكلهم ووزرائه، قواده بني واقًفا بونابرت ترى كأنك الوقار من
طمًعا القادة أكثر أنه لنا فتبني الرضيح هذا صاحب تاريخ نراجع ونحن برهة وقفنا
أنفسهم يلقون كانوا حتى لرجاله، استهواء وأشدهم القيادة عىل وأقدرهم السيادة يف
وأوائل عرش الثامن القرن أواخر نابليون قىض يبالون. وال طاعته يف تفانيًا النار يف
التيجان ونثر املماليك خ ودوَّ العروش فقلَب ويجالد، يحارب وهو عرش التاسع القرن
كأن تقديره يف مختلفني العلماء يزال وال قرن، سقوطه عىل مىض وقد النفوس، وقتل
من مليونني نحو أن فهو فيه خالف وال نعلمه الذي أما بعقولهم. آخذة تزال ال الدهشة
النفع ببعض عاد فعل رد االجتماعية الحمى تلك وعقب عليه، أو له سبيل يف ُقتلوا الناس

الخسارة. تلك يعوض نظنه ال البرشي للمجتمع
من حجرة يف الرخام من قاعدة عىل القبة منتصف تحت قائم فإنه الرضيح أما
وسط ويف فوقها، غطاء ال أمتار ستة وعمقها مرتًا ١١ قطرها كالحفرة مستديرة الرخام
سنة هيالنة القديسة جزيرة من نُقلت التي بقاياه عىل يحتوي نابليون قرب الحجرة
أربعة األعىل من القرب وطول ،١٨٤٢–١٨٦١ سنة من الرضيح ذلك بُني وقد ١٨٤٠
من قطع خمس من مؤلف وهو مرت. ونصف أمتار أربعة وعلوه مرتين، عرض يف أمتار
الكربى املواقع وأسماء التاج، ورسم نقوش وعليه فنالند، من السماقي) (الرخام البورفري
وفريدالند، وبينا، وأسرتليتس، ومارنكو، واألهرام، ريفويل، وهي: نابليون فيها قاتل التي
انتصارات عن ترمز ١٢ عددها منتصبة تماثيل الرضيح وحول وموسكو. وواغرام،
من اكتسبه مما راية ستون فيها حزم وست رخامية، نقوش وعرش الكربى. نابليون
أصحاب من وغريهم كالقواد العظام تماثيل من كثري األنفاليد قبة داخل ويف أعدائه.

بونابرت.

وغريها واملراسح القصور

وسيُذكر اللوفر، وقرص اإلليزه، كقرص عديدة وهي القصور، باريس يف اآلثار قبيل ومن
ومنها وغريها. والبانتيون، والتوكاديرو، لوكسنربج، قرص وكذلك املتاحف. عن الكالم يف
منازل أيًضا اآلثار قبيل ومن الشهرية. األوبرا وفيها مرسًحا، أربعون وهي املراسح
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وبيفون، بلزاك، ومنازل الشهري، الفيلسوف كونت أوغست كمنزل مشاهريهم من العظماء
وكتاب، وقلم، ومكتب، الرسير، طاولة من صاحبها آثار منها كل ويف وهوغو. وكوفيه
امليادين ومنها هنا. غرضنا ذلك وليس ا خاصٍّ فصًال يستغرق منها كل ووصف ذلك. وغري
الربوبليك وساحة األوبرا، ساحة أشهرها ساحة ستني نحو وهي العمومية، الساحات أو

وغريها. والكوكب والرتوكاديرو كونكورد وال

متاحفها (23-1)

التمدن هذا مستحدثات من الجمهور ملنفعة واآلثار التحف مستودعات أو املتاحف
بهذا نظنه وال نفوسهم. وترقية الناس، معارف لتوسيع وسيلة الراقية األمم اتخذته
يف التحف يختزنون ذلك قبل كانوا واألمراء امللوك أن عىل املايض. القرن يتعدى املعنى
أفسس، وهيكل أحشويرش، امللك متحف القبيل هذا من ويُعد بها. للتفاخر قصورهم

اإلسكندرية. يف البطالسة وقصور وأثينا، ودلفي

الفاطميني متاحف (24-1)

الثمينة، التحف جميع عىل فيها يقترصوا لم املتاحف هذه من وافر حظ للعرب وكان
الفاطميني متاحف نعني — والصناعية التاريخية اآلثار من كثريًا إليها أضافوا لكنهم
وخزائن الجوهر، كخزانة الخزائن يسمونها وكانوا — سنة ثمانمائة نحو منذ بالقاهرة
اللوازمات مخازن قبيل من أنها وهلة ألول يُظن وقد والبنود. واألمتعة والفرش األسلحة،
التاريخية التحف من عليه تشتمل كانت ملا املتاحف من عددناها لكننا ونحوها، الحربية
هارون اسم عليها التي البادزهر كالكئوس األمراء، أو الخلفاء من ألصحابها املنسوبة
الذي الذهب وحصري بطوس، فيه مات الذي األسود الخز الرشيد هارون وبيت الرشيد،
ورقعة رطًال، ١٨ وزنه للمأمون، سهل بن الحسن بنت بوران عليه ُجلبت أنه يُظن
مقطع الفرش خزائن يف وكان والفضة. والذهب الجوهر من أحجارها والنرد للشطرنج
ألوان وسائر بالذهب منسوج الصنعة، غريب القرقوبي، التسرتي األزرق الحرير من
األرضوجبالها أقاليم صورة وفيه ٣٥٣ه، سنة يف بعمله أمر هللا لدين املعز كان الحرير،
مبينة واملدينة مكة صورة وفيه الخريطة، شبه ومسالكها وأنهارها ومدنها وبحارها
أو الفضة أو بالذهب اسمه وطريق وبحر ونهر وبلد وجبل مدينة كل وعىل للناظر،
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رسول ملعالم وإشهاًرا هللا حرم إىل شوًقا هللا لدين املعز أمر «مما آخره يف وُكتب الحرير،
وبيت دينار.» ألف وعرشون اثنان عليه والنفقة وثالثمائة وخمسني ثالث سنة يف هللا
تاج إىل صار قيمة وال له مثيل ال هللا عىل للمتوكل ُعمل بالذهب منسوج أحمر أرمني

بيعه. عن فامتنع دينار ألف فيه إليه ُدفع خرسواني بساط أيًضا إليه وصار امللوك،
حمزة ودرقة عيل، بن الحسني وسيف هللا، لدين املعز درع السالح خزانة يف وكان
القائم منديل أخرى خزائن يف عندهم وكان الصادق. جعفر وسيف املطلب، عبد بن
عند مثيل له يُعهد لم مما الثمينة والحيل بالجواهر وناهيك ذلك. وغري العبايس هللا بأمر
الدولة. بذهاب ذهب بقي وما الفاطمية، الدولة أثناء يف بالفتن ذهبت كلها هذه غريهم.
منها، للناس نفع فال أصحابها غري يدخلها ال مقفلة، كانت املتاحف هذه أن عىل
املتاحف أنشأ َمن وأقدم بأوروبا. الوسطى األجيال يف القبيل هذا من كان ما وكذلك
بالقرن فلورنسا يف األعظم كوسمو والتاريخية والعلمية الصناعية اآلثار وفيها بأوروبا،
متحف يليه — قرون ببضعة الفاطمية الدولة ذهاب بعد أي — للميالد عرش السادس
املنقبة هذه إىل أوروبا دول أسبق واإليطاليان القرن. ذلك يف الفاتيكان العارشيف البابليون
بهم واقتدت العرب، عن اقتبسوه مما أيًضا وهي العلمية، املدارس إنشاء إىل سبقهم مثل
خزائن يف ونحوها واملصنوعات التحف يجمعون وامللوك األمراء فأخذ أوروبا، أمم سائر
منفعة إىل جمعها من الغاية تتحول ولم بها، التفاخر غري معني غرض وال ترتيب بال
وصف عىل سنأتي كبري عدد املتاحف هذه من باريس ويف املايض. القرن يف إال الجمهور

القراء. يهم مما فيها شاهدناه ما وبيان أهمها

باريس متاحف (25-1)

أو منها، الغرض حسب رءوس عدة تحت جمعها يمكن متحًفا أربعني نحو باريس يف
املصنوعات من التحف أنواع كل فيها عامة متاحف منها التحف، أو اآلثار من تحويه ما
اللوفر، متحف أهمها وغريها، الجميلة والفنون التاريخية اآلثار ومن فنونها اختالف عىل
مثل والتصوير والحفر كالرسم الجميلة الفنون تنشيط بها يُراد فنية متاحف ومنها
قرص يف العسكري كاملتحف ونحوها األسلحة لعرض حربية ومتاحف لوكسنربج، متحف
الجيولوجية املجاميع لعرض معارض هي أو علمية ومتاحف ذكره، تقدم وقد األنفاليد
باآلثار االحتفاظ بها يُراد دينية ومتاحف ونحوها، والنباتية والحيوانية والترشيحية
الخصوصية املتاحف غري وغريها. تاريخية ومتاحف جيمي، كمتحف الكنائسية الدينية
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منازلهم يف املشاهري من أصحابه إىل يُنسب مما اآلثار بني إليها اإلشارة تقدمت التي
باريس. متاحف أهم يف شاهدناه ما بوصف ولنبدأ وغريهما. كونت وأوغست هوغو كمنزل

تاريخه اللوفر: متحف

تاريخ وإلنشائه التحف. من حواه وما بناؤه حيث من وأهمها باريس متاحف أفخم هو
لصيد هناك كانت غابة اسم من مشتق اسمه إن باإلجمال يُقال وإنما إيراده، بنا يطول
لوفر. ثم «لوبرا» املكان فُسمي «لوب» لسانهم يف الذهب واسم لوبار، اسمها الذئاب
يف عرش الثالث القرن أوائل يف أوغست فيليب بناها قلعة البناء ذلك أصل إن ويُقال
منزًال وجعلها وُكتبه، للذخائر مستودًعا الخامس شارل اتخذها ثم باريس، سور جملة
سنة األول فرنسوا بناه ما بقي وإنما يشء، منه يبَق لم البناء ذلك لكن بامللوك، الئًقا
ويف خلفه، وَمن (١٥٤٧–١٥٥٩) الثاني هنري عهد عىل بعده العمل واتصل ١٥٤٦
يتم ولم وغريهم. الرابع وهنري وأوالدها، املذكور هنري أرملة مديتيش كاترين جملتهم
ذلك وأتم كله برتميمه ١٨٠٥ سنة أمر فإنه األول نابليون زمن يف إال القرص هذا بناء
فإن العالم، قصور من قرص فيه يضاهيه ال اتساًعا القرص فاتسع الثالث. نابليون
قرص مساحة أضعاف ثالثة أي مربع؛ مرت ١٩٨٠٠٠ نحو البناء عليها التي مساحته
تشغله جزء منه الحديث واللوفر القديم، اللوفر رئيسيني: قسمني إىل م ويُقسَّ الفاتيكان.
يهتم الزائر فيبدأ — أركانها يف التماثيل نصبوا حدائق القرص ساحة ويف املالية. نظارة

صنعه. وإتقان البناء فخامة من يشاهده عما فضًال دخوله، قبل اللوفر بذخائر
حسب طبقاته يف مفرقة فهي القرص ذلك يتضمنها التي والتحف الذخائر أما
ومن حمله، يثقل مما ونحوها الرخامية اآلثار األرضية الطبقة ففي ومواضيعها، أنواعها
هذا إىل النهضة وأوائل الوسطى األجيال ومنحوتات واملرصية اآلسيوية اآلثار جملتها
الجميلة الفنون وسائر الزيتية الصور معارض األرضية فوق األوىل الطبقة ويف العرص.
الطبقة ويف وحديثة. قديمة الثمينة املصنوعات سائر ومن ومسبوكات منحوتات من
أخرى. معروضات وغريها األجنحة ويف البحرية. ومعرض أيًضا التصوير معرض الثانية
نهضة بعد عرش السادس القرن إىل فريجع متحًفا، اللوفر قرص اتخاذ تاريخ أما
من وأكثرها الجميلة املصنوعات أو التحف بعض بوضع امللوك بدأ الحديثة، التمدن
جنده جاء وقد األول، نابليون زمن يف إال الذكر يستحق ما فيه يجتمع لم ولكنه إيطاليا،
زالت وما املتحف. ذلك إىل أُضيفت الكثرية الذخائر وفيها وغريها، إيطاليا من بالغنائم
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وهو العالم، متاحف أعظم من ويُعد اآلن، عليه هو ما إىل صار حتى فيه التحف تجتمع
فكيف األقل، عىل ساعتني لذلك القتىض ماشيًا غرفه يطوف أن اإلنسان أراد لو ِلسعته

منه. القراء يهم ما عىل سنقترص فإننا لذلك وصفه؟ أو فيه ما لدرس

املنحوتات (26-1)

مفرقة قطعة ٣٠٠٠ البناء من األرضية الطبقة يف القديمة الرخاميات متحف ففي
شمايل آثار وفيها األفريقية اآلثار قاعة الخصوص عىل منها نذكر عديدة، قاعات يف
اختالف عىل واليونانية الرومانية اآلثار وقاعة والجزائر. وتونس مرصوقرطاجة أفريقيا:
تمثال منها املتأمل. تدهش صناعتها والوقائع، األشخاص تماثيل من واملواضيع األعرص
غريبة. لدرجة واضحة مالمحه قدميه، أخمص من شوكة ينزع عاٍر وهو جالس شاب
رداءه، فنزع الصيد من عاد رجل جملتها من واليونان، الرومان عادات تمثل ومنحوتات
أنه يوهمها بأرنب كالبه يالعب وأخذ بجانبه صيده وعلق شجرة، غصن عىل وعلقه
غري سيورها. يشد وهو نعاله يلبس أخذ لرجل آخر وتمثال يرجعه. ثم إليها يدفعه
تمثال بينها امليثولوجية أو الدينية الرموز أو العظماء، وتماثيل واملوسيقى الرقص عادات
القديم. منذ والكتاب الشعراء به تغزل وقد اللوفر، تماثيل أتقن ويعدونه ميلو، فينوس
ويف ميلوس. من حملوه الزهرة تمثال وهو ذراعيه، نقص رغم صنعه بإتقان وأُعجبوا
أبولون وتمثال هومريوس، ورأس الكبري، املكدوني إلسكندر نصفي تمثال القاعات بعض

الصنع. بديع التيرب عن ورمز وباخوس وديانا

الرشقية املنحوتات

ينصبه مما الضخمان، اآلشوريان الثوران فيها آلشور قاعة منها اآلسيوية اآلثار وقسم
رأس رأسه اآلشوري والثور الهول. أبا املرصيون ينصب كما الهياكل ببيبان اآلشوريون
من كثري وهناك القوة. عىل داللة النرس وأجنحة الثور قوائم وله العقل عن رمز إنسان

اآلشورية. باللغة املسمارية الكتابة عليها اآلشورية القراميد
الشهرية حمورابي مسلة جملتها ويف السوس، بالد أنقاض اآلثار تلك جملة ومن
الهالل، من ١٣ السنة يف ترجمتها ذكرنا وقد املسماري. بالحرف منقوشة رشيعته وعليها
ملك سني ترام ومسلة ٢٢٥٠ق.م) سنة (نحو املدونة الرشائع من وصلنا ما أقدم وهي
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ومسلته منيشتوسو وامللك أعداءه. يطارد امللك ذلك صور وعليها ٣٧٥٠ق.م، سنة أكاد
ذلك. وغري ق.م) ٤٠٠٠ (نحو

تشبه واألبيض األسود الرخام من فينيقية نواويس عدة الفينيقية اآلثار قاعة ويف
هي فينيقية كتابة عليه صيدا ملك نارص أشمو ناووس بينها املرصية، النواويس
يشء فيها القربسية الفينيقية لآلثار وقاعة النواويس. عىل الكتابة من وجدوه ما أطول
استلفتت اإلرسائيلية اآلثار وقاعة واألقداح. واألعمدة كالتماثيل القديمة املصنوعات من
وعليها امليالد، قبل التاسع القرن يف مواب ملك ميشا مسلة الخصوص عىل فيها انتباهنا
التي األبجدية الكتابية اآلثار أقدم وهي اليهود، مع امللك هذا حروب تصف موابية كتابة

اآلن. حتى عليها وقفوا
األوربية املتاحف يف ما أهم من املرصية اآلثار من فيها ما ويُعد املرصية، اآلثار وقاعة
القاعة. مدخل عند االنتباه يستلفت الحجم العظيم الهول أبو تمثال جملتها يف نوعها، من
يف ُصنع ما أتقن وهو املرصية، والعرشين الخامسة العائلة صنع من تاهو رضيح وهناك
املرصية األبراج ملنطقة (نسخة) ومثال حوتب. وسبك الثاني سيتي وتمثال العرص. ذلك
باشا ماريت ملستكشفات خاصة وقاعة الثاني. رعمسيس وتمثال دندرة. يف وجدوها التي

أبيس. العجل وتمثال بمرص، الرسابيوم يف
املتقنة واملنحوتات التماثيل من فيه األخرية النهضة وبدء الوسطى، القرون ومتحف
الشهري، اإليطايل النحات آنج ميشال قاعة منها نرصانية، تماثيل أكثرها املتأمل يدهش ما
أوائل يف آنج ميشال صنعهما العبدان، لهما يُقال مغلولني ألمريين رخامي تمثال بينها
بهما يمثل أن يريد رومية، يف الثاني جول البابا رضيح عىل ليوضعا عرش السادس القرن
امرأته وتمثال (١٣٨٠ سنة (تُويف فرنسا ملك الخامس شارل وتمثال مقيدة. الفضيلة
الحديثة للمنحوتات عديدة قاعات وهناك املتقنة. التماثيل من ذلك وغري بوربون، جاندي

وصفها. عن فضًال ذكرها عن املقام يضيق

معارضالصور (27-1)

فيه، اإلفاضة يستحيل مما وغريها الزيتية، الصور معارض اللوفر من األوىل الطبقة ويف
نفسها الصور ينقل لم ما الصنع دقة من صوره يف ما وصف عىل الكاتب يقدر وال
مرت، من أقل إىل طوًال أمتار بضعة من حجمها يختلف صورة ٣٠٠٠ عىل تزيد وهي
أغنى املعرض هذا ويُعد واألمم، والبالد األعرص اختالف عىل املصورين ملشاهري وكلها
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اإليطاليون، صوره ما أتقن من طائفة وفيه وأهمها، العالم متاحف يف نوعه من معرض
القماش. عىل الزيتية الصور من مدهشة ومجموعة وغريهم، والفرنساويون، والهولنديون،
جملتها ويف الصناعة، هذه إتقان يف تدرجه حسب مرتبة حسنة مجموعة رفائيل ولصور

وغريهما. ميخائيل املالك وصورة التنني يقتل جورجيوس القديس صورة
فيها ومدريد، إشبيلية من نُقلت كثري يشء اإلسبانيني املصورين صور ومن
اإلسبانيون صنعه ما أحسن من صور وهناك فيالسكس. رسم مرغريت الطفل صورة
املعروضات ومن وفرنسال. ورامربان، الشهري، فانديك جان سيما وال والهولنديون
وكونستابل لويلس، بعضها صورة ٣٥ املعرض هذا يف ولإلنكليز وغريه. لهولبني األملانية
عن بعجزنا ونعرتف وصفه. عن القلم يعجز مما ذلك وغري وغريهم، ورينولد وبوننتن،
يدهشنا ولم البديعة. املصنوعات هذه أمام وقوفنا عند الدهشة من بنا ألم ما وصف
مغطاة جدرانها مرتًا ٣٧٥ طولها منها واحدة قاعة فإن كثرتها؛ أدهشتنا مما أقل إتقانها
ويف بعض، فوق بعضها صفوًفا متزاحمة واألشكال، األقدار املتفاوتة الزيتية بالصور

أمرها. وشاع باألمس ُرسقت التي الشهرية جوكوندة صورة الصور هذه جملة
والبعض النساء، أو الرجال من املشاهري يمثل بعضها الصور تلك فإن وباإلجمال
ووالدة عرش، السابع القرن يف القرى أهل بني طرب كمجلس العادات يمثل اآلخر
كموت التاريخية الحوادث أو اللحوم، وبيع دفن، مأتم املدرسة، من عائدة وفتاة أمري،
املسيح، وصلب الثالث، والعذارى بعصاه، الصخرة موىس ورضب رشويل، وموت سنيك،
الطبيعة، يف الثلج كتأثري الطبيعية املناظر أو دانيال، ومحاكمة الفردوس، وتمثيل
هركيل، مثل امليثولوجيا أو الفجر، وصورة جواد، عىل هاجم وأسد الذئاب، ومقاتلة
ومن كلها. الغرفة جدران تغطي أمتار عدة طولها صورة ومنها وأدونيس، وفينوس،
ودلتنيثورتو، وروبستي وريغو، وماتيه ورينول، وفراغونار، روين، املصورين أسماء
وكوربت وواتو، ورفائيل، وفانديك، لو، وفان والجليار، وسنيدر، وشمباني، وجوردانو،

كثريون. وغريهم وماير
تمثل صورة منها قليلة، املعرض هذا يف الرشقية العادات تمثل التي والرسوم
رسمها عرش السادس القرن يف الرسمية بمالبسه القاهرة جاء بندقي سفري استقبال

بمرتين. أمتار ثالثة طولها بليني
وتُسمى مًعا، مصوراته ُجمعت شهري بمصور تختص منها كل عديدة قاعات وهناك
وغري وغريهم. هال، فرانس وقاعة روبنسن، وقاعة فانديك، قاعة مثل باسمه القاعة
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واملراد والفرنساويني، الهولنديني، وقاعة اإليطاليني، كقاعة البالد إىل املنسوبة القاعات
من الصناعة هذه طالب لفائدة بالتصوير التفنن من أمة كل به تمتاز ما بيان بها
إىل حدة عىل قرن كل األعرص حسب قاعات عدة الفرنساوي وللفن الُغواة، أو التالميذ

عرش. التاسع القرن

واملجوهرات معارضاملصوغات (28-1)

املتحف قاعات أجمل هي أبولون، قاعة يسمونها كبرية قاعة اللوفر من الطبقة هذه ويف
لويس زمن من األثاث أجمل جدرانها حول وضعوا وقد وزخرفها، بناؤها حيث من
املجوهرات من فيها وضعوا (فرتينات) خزائن أو مواقف وسطها يف وأقاموا عرش، الرابع
عرش. السادس القرن صنع األسمر اليشب من إبريق منها أوروبا، يف ما أثمن واملصوغات
اليشب. من وإبريق الجمال. غاية يف ميناء عليه الرشقي اليشب من مزهرية أو وإبريق
يف مصوغة وجواهر اإليطالية، النهضة عرص من مصوغات مجموع أخرى فرتينة ويف
فرنسا صنع من ومصوغات ميناء. بال أو ميناء عليها الجماشب من وكئوس قبة. شكل
منزلة الذهب من وأطباق البلور من كئوس بينها القوطي العرص من وأدوات وإيطاليا.
وكأس عرش. الثاني القرن يف أملانيا صنع شارملان ذراع فيها وعلبة البندقية. صنع بامليناء
لويس. القديس عماد بكأس ويُعرف دينية، نقوش عليه الشكل عربي لويس للقديس
باملجوهرات منها نكتفي ذكرها، بنا يطول والكنائسية املقدسة األدوات من ذلك وغري
معروفة أملاسة أجمل هي «ريجان» تُسمى أملاسة منها نظرنا استلفت ما وأول امللوكية،
بخمسة اليوم قيمتها وتُقدر ،١٧١٧ سنة أورليان فيليب ابتاعها قرياًطا، ١٣٦ وزنها
كبرية ياقوتة بينهما هورتنيس، لونها مازارين، تُسمى املاسة وبجانبها فرنك، مليون عرش
العارش شارل سيف أمامه اللؤلؤ من عقد اليسار وإىل بريطاني»، دي «كوت اسمها
لتاج مثال وهناك نابليون. اسم من األول الحرف غمده عىل الثمينة، بالجواهر مرصع
١٨٠٤؛ سنة ُصنع نابليون تاج وبجانبه مجوهراته، من أمثلة عليه عرش الخامس لويس
سنة تيشن صلح لذكرى تاريخي لوح وبينهما قديمة، أحجاره شارملان لتاج تقليًدا
لكاترين وبروش ،١٨٣٠ سنة منه أُخذت الجزائر أمري ساعة وأمامه أملانيا، صنع ١٧٧٩
أو بالذهب املصوغة الثمينة القطع من عرشات ذلك عىل وقس األملاس. من مديتيش دي
أو إسبانيا أو فرنسا، صنع وحديث قديم من الكريمة الحجارة بأنواع واملرصعة الفضة
األشكال. مختلفة ومداليونات أوسمة بينها بعده، فما عرش الحادي القرن من غريهما
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األخرية النهضة قبل القديمة املصوغات فيها املصوغات، قاعة اسمها قاعة وبجانبها
أتروسكي، وعقد الرومان، زمن من بامليناء املوىشَّ الحديد من غالية خوذة بينها (أنتيكا)،
اليونانية الصناعة من قطعة ٢٤ هي بمباي قرب بوسكوريال يف وجدت وفضيات
اليونانية الخواتم من كبري وعدد باألمس، ُصنع كأنه يزال ال بعضها اإلسكندرية،
قاعة ويف ذلك. وغري أزمري يف وجدها مصوغة وقطع األتروسكية واألقراط والرومانية

(سوريا). بيافا املطعونني زيارته يف بونابرت تمثل كبرية زيتية صورة أخرى
اليونان أنقاض يف وجدوها الربونز من قديمة بمصنوعات خاصة قاعة وهناك
فيها فرنسا ملوك من بملك خاصة منها كل وقاعات القديمة، األوربية األمم من وغريها
وكل عرش، فالسادس عرش، للخامس وأخرى عرش، الرابع للويس إحداها وأدواته، رياشه
من رسم ٥٠٠٠٠ فيه للرسوم ومعرض صفحات. عدة وصفه يستغرق ما تحوي منها
أهداها لتحف وقاعة الوسطى، األجيال ملصنوعات وآخر متنوعة. ورضوب مختلفة أقدار

باسمه. وتُعرف فرنك مليون بعرشين قيمتها للوفر روتشيلد

مصنوعاترشقية (29-1)

وأخرى السادسعرش، القرن يف دمشق صنع قطع فيها الرشقي بالقيشاني خاصة وقاعة
الرحمن عبد ابن أنه يُظن «املغرية» يُقرأ العربية باللغة نقش عليها وعلبة القاهرة، من
املظفر أبي اسم عليه وكأس للمساجد. ومصابيح ٩٦٧م سنة نحو قرطبة النارصصاحب

١٢٣٦–١٢٦٠م. سنة حلب سلطان األيوبي يوسف
أهم وفينيقية، وبابل الكلدان، وبالد السوس، قاعة منها اآلسيوية، التحف ومعرض
العرب. ببالد تيماء بمسلة تُعرف آرامية وأخرى سلمان، لإلله فينيقية مسلة فيها ما
نقود وقطع الذهب من وعقود قديمة، فارسية ومصوغات فينيقي، زجاج من كثرية وأمثلة
ومصوغات بيزانتية، ونقود امليالد. قبل الرابع القرن من الربونز من رضيح يف وجدت
لنوموليس مجسمة خريطة بينها األول رسجون عرص من آشورية وتماثيل سلوقية،
الفارسية للتحف أخرى وقاعة والجبال. األودية فيها ُمثِّلت (سوزيانا) السوس بالد يف
واملآتم الحداد ألدوات ومعارض أرتاكزرسيس. زمن من بنائية قطع وفيها القديمة،
يف القديمة للصناعة ومعارض املرصية. امليثولوجيا بها يُراد املرصية ولآللهة املرصية

اليونان. بالد سيما وال القديم التمدن ممالك
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لخدمة الفضالء وهبه مما األقىص الرشق بمعروضات خاص جناح اللوفر قرص ويف
السوس سيما وال فارس، أو اليابان أو للصني بعضه مهديها باسم قاعة وكل الجمهور،
من قطع فيها قاعة اللوفر مدخل عند وشاهدنا رشحه. بنا يطول مما (سوزيانا)
القديس كنيسة يف ١٨٦٣ سنة رينان عليها عثر بالفسيفساء مصورة فينيقية جدران
وأسود، وطيور، أرانب من حيوانات رسوم عليها (سوريا) صور قرب خريستفورس
حجًما تختلف قطع سبع ومثلها مرتًا، ١٢ طولها األرض عىل قطعة منها وأسماك. وبقر
قرطاجنة من ُحملت نقوش عليها وقطع قرطاجي لكاهن رخام من ورضيح ورسًما.

وغريها.
املنسوجة (غوبلني) الستائر أو األبسطة، املدهشة الجميلة املصنوعات من اللوفر ويف
صوًرا وتمثل ثمينة وهي بعده، فما عرش الخامس القرن من الجدران تجلل بالصور

تاريخية.

األهلية املكتبة (30-1)

وإنما هنا وصفها يف اإلفاضة نريد وال العالم، مكاتب أهم من الفرنساوية األهلية املكتبة
املكتبة بناء بجانبها. األوسمة معرض يف شاهدناه ما لذكر إجماًال إليها اإلشارة أردنا
ويُقال مربع، مرت ١٦٥٠٠ نحو ليشغل توسعته يف جاريًا العمل يزال ال فخيم عظيم
وكان الخطية، الكتب بجمع يعتنون كانوا الكرولنجيني إن فيها الكتب خزن تاريخ يف
ولويس الخامس، شارل وكذلك خصوصية، مكتبة ١٣٧٠ سنة املتوىف التاسع للويس
القرن أوائل يف صددها يف نحن التي للمكتبة مؤسًسا يُعد األخري هذا لكن عرش، الثاني
صارت حتى فيها الكتب وغري الكتب، وحشد توسيعها يف خلفاؤه واشتغل عرش. السادس
املسودات (٢) والخرائط. املطبوعات (١) كربى: أقسام أربعة وهي اآلن. عليه هي ما إىل
ا، جدٍّ واسعة للمطالعة قاعة وفيها القديمة. والتحف األوسمة (٤) الرسوم. (٣) الخطية.
و٤٠٠٠ مجلد ١٤٥٠٠ نحو يف محفوظة قطعة ٢٥٠٠٠٠٠ نحو الرسوم قسم ففي

كتاب. ١٠٢٠٠٠ الخطية املسودات قسم ويف خريطة.
الوسطى، القرون من مرسومة صور املكتبة هذه يف العربية املسودات بعض وعىل
النار يستخدمون أفراسهم عىل العرب من فرسان تمثل قديمة مسودة عىل صورة منها

اليونانية.
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املشاهري العلماء خطوط بينها النادرة، واملطبوعات للمخطوطات معرض املكتبة ويف
وروسو. وراسني، وفيلون، رابيل، منهم بأيديهم، وتواقيعهم

معرضاألوسمة (31-1)

رضوب من فيه ملا كذلك ُسمي الخارج، من خاص باب وله املكتبة بناية جملة من هو
بعضها هامة كثرية تحًفا فيه ولكنَّ قطعة، ١٥٠٠٠٠ عىل عددها يزيد والنياشني األوسمة
العرص إىل تاريخها ويرجع دندرة يف عليها عثروا التي الربوج منطقة منها مرصي،
من عليه بما شيبيون ترس مثل تاريخية ثمينة تحف فيها خزائن ومنها الروماني،

امليثولوجية. النقوش

عربيان أثران (32-1)

رؤيتهما. إىل عربي كل يتوق عربيان أثران القراء يهم مما هناك شهدناه ما وأهم
األندلس يف العرب ملوك آخر غرناطة صاحب عيل بن محمد هللا عبد أبي سيف أوًال:
يف موضوع ٨٩٧ه) (سنة للميالد عرش الخامس القرن أواخر يف اإلسبان غلبه الذي
انقضت وكيف صاحبه تاريخ وراجعنا برهة عنده فوقفنا أخرى، تحف مع خزانة

بانقضائه. أوروبا من العرب دولة
عن نقًال الكتاب أقالم عىل املشهور من فرنسا. ملك لشارملان الرشيد هارون هدية ثانيًا:
أوروبا يف ساعة أقدم هي دقاقة ساعة املذكور شارملان أهدى الرشيد أن اإلفرنج كتبة
أن نتوقع وكنا القدماء، العرب كتب يف الهدية لهذه ذكًرا نجد ولم أخرى. هدايا مع
يف إليها ترددنا التي املتاحف يف دقيًقا بحثًا بحثنا وقد أوروبا. متاحف يف عليها نعثر
ندري وال أثر عىل الساعة لهذه نقف فلم وسويرسا، وإنكلرتا بفرنسا املايض الصيف

األخرى. املتاحف بعض يف موجودة كانت إذا
الحجم كبري شطرنج حجر عىل صدده يف نحن الذي األوسمة متحف يف عثرنا لكننا
إىل الرشيد هارون أهداها شطرنج قطعة بقية بأنه عرَّفوه وقد راكب، عليه فيًال يمثل

شارملان.
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لوكسنربج متحف (33-1)

مديتيش ماري بأمر بُني باريس، قصور أفخم والقرصمن لوكسنربج قرص يف متحف هو
وقد مرتًا. ٩٠ طولها الرئيسية واجهته عرش، السابع القرن أوائل يف الرابع هنري أرملة
الشيوخ، ملجلس مقًرا وجعله األول، نابليون بأمر ١٨٠٤ سنة وخصوًصا مراًرا ُرمم
األمراء من القرصكثريون هذا وأقام لهم. أعاده الثالث نابليون لكن لغريهم، غريه وجعله
لكن اللوفر، تحف ُعرضت كما الفنية التحف لعرض منه جانب وُخصص واألمريات،
االجتماع قاعة ويف خاص. بإذن املجلس جلسات لحضور القرص يزور الزائرين بعض

للحضور. و٨٠٠ للشيوخ كريس ٣٠٠
أو نحتًا أو حفًرا الفنية املصنوعات من حواه ما املتحف هذا من يهمنا وإنما
األستار أو السجاد من حسنة طائفة وفيه والصور، التماثيل إىل تحفه وتُقسم تصويًرا.
ألسباب هنالك ما وصف نحاول أن العبث ومن الناظر. يدهش مما بالنسيج املصورة

وجوده. معرفة القراء يهم ما بعض إىل باإلشارة نكتفي وإنما بيانها، تقدم
صنع وإسماعيل هاجر كتمثيل التاريخية الحوادث بعض يمثل ما املنحوتات فمن
ألخيه قابيل وقتُل لهما. التوراة وصف من حالهما يكون أن يتوقع كما إيزلني النحات
ويف عاريًا النبي داود تمثال منها وغريهم، والرومان اليونان عظماء وتماثيل هابيل.
طائفة ومنها املنسج. عىل تطرز عربية امرأة تمثال خاطرنا استوقف وقد سيف. يده
والتألم والحزن والحنو والتقوى والفرح كالحرية العواطف أو األخالق أو الفضائل تمثل
وصاحبه عربي فرس منها: العادات بعض تمثل أو والخبث، واملكر والسذاجة والخوف
الرخام فمن العمامة أما أسود وجهه وشملة، عمامة عليه سوداني وزنجي بجانبه،

منسوج. قماش أنه الناظر يوهم اللون املعرق
مولني، منهم: املعارصين النحاتني من نخبة وفيهم صانعه اسم تمثال كل وعىل
وبويش، والكورنيه وإدراك ودالبالنش، ورودين، وإيزلني، وكورديه، ومارسيه، وديبوا،

وغريهم. وهانو، وبداسو،
أقدارها، اختالف عىل بالصور مكسوة جدرانها قاعات عدة تشغل فإنها الصور أما
صدر يف صورة الكربى الصور ومن مرت. نصف من أقل إىل أمتار ستة عىل طوله يزيد مما
بألوانها أنعامهم وساقوا خيامهم قوضوا وقد أهله، مع مهاجًرا قايني تمثل األوىل القاعة
أمواتًا إليه األعداء وساق السلطان، فيها فاز مراكش يف تاريخية واقعة وصورة وأشكالها،
يُعد ما ذلك وغري املوت، من قائًما أليعازر وصورة هلل، يترضع أيوب وصور وأحياء،
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معظم من املصورين ألشهر وكلها صفحات، عدة لوصفها يقتيض صورة وكل باملئات
قايني صورة صاحب وكورمون وديلوني، وويرتس، وبوغورو، ليفي، جملتهم ويف األمم،
وكونستان ورولنسن، وبازياس، داود، صورة صاحب وبونا وريبو، وجرفكس، وهابيل،

وغريهم. وجريوم، وهيرب، مراكش، موقعة صورة صاحب
أكثرها عديدة، فإنها غوبلني باسم عندهم املعروفة الستائر أو السجاجيد أما
رسموا قد أستار، عرشة بضع عىل عددها يزيد املنحوتات قاعات جدران عىل مبسوط
عرش الرابع لويس صورة جملتها يف سياسية، مجالس أو تاريخية، صوًرا بالنسيج عليها

املتأخرة. القرون صنع من وهي ذلك. ونحو مجلسه، يف

كليني متحف (34-1)

أصل يف يرجع للنرصانية األوىل األجيال يف بُني بالقصور، منه باألديار أشبه قرص يف هو
يف صار ثم ام، الحمَّ غرف إال البناء هذا من يبَق ولم للميالد، الثالث القرن أواخر إىل بنائه
الطراز عىل لهم مسكنًا أنقاضه عىل الرهبان فبنى كليني، لدير تابًعا عرش الرابع القرن
شكله. عىل حافظ وقد دامبواز، جاك الرئيس يد عىل ١٤٩٠ سنة بناؤه تم القوطي.
امللكة تُسمى التي وهي عرش، الثاني لويس أزواج ثالثة إنكلرتا ملكة ماري وسكنته
١٨٣٣ سنة ويف األمة. ملك البناء أصبح الفرنسية الثورة حدثت وملا وغريها. البيضاء
األجيال مصنوعات من وأكثرها لتحفه مستودًعا سومرار إسكندر األثري العالم جعله

للحكومة. موته بعد صار ثم النهضة وأوائل الوسطى،
عىل عددها يزيد نوع كل من القديمة املصنوعات أجمل من إليها املشار والتحف
من رضوب بينها الدقيقة، واملنسوجات الكنائسية األدوات من كثري فيها قطعة، ١١٠٠٠
باريس. يف الجديدة األزياء أصحاب يستحدثه ما كثريًا يشبه بعضه والتخريم التطريز
ما عىل يطلعون املطرزات أو املنسوجات من جديًدا زيٍّا يستنبطوا أن قبل هؤالء ولعل
ومما جديًدا. زيٍّا مجموعها من ويستخرجون القديمة، األزياء من وأمثاله املتحف هذا يف

لرفائيل. أصلها صورة عليها «غوبلني» ستارة املتحف من شاهدناه
وإسبانيا فرنسا من فيها ما أكثر املتأمل تدهش وأشباهه للقيشاني قاعة وفيه
رسوم عليها واألطباق، الزجاج من البندقية بمصنوعات مملوءة خزائن وفيها وإيطاليا،
وإيزيس. يونون رسم آخر طبق وعىل ودليلة، شمشون صورة بعضها عىل رأينا بديعة،
بعده، فما عرش الرابع القرن من عربي إسباني وقيشاني باخوس. والدة غريه وعىل

رودوس. صنع وغريه
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وطائفة واملصوغات. والنقود واملسودات املفروشات فيها اليهودية األدوات وقاعة
الذهب من تيجان تسعة املصوغات من ورأينا والربونزية. العاجية املصنوعات من حسنة
باللؤلؤ مرصع أكربها بإسبانيا، طليطلة قرب و١٨٦٠ ١٨٥٨ سنة بني عليها عثروا
ترمز إفرنجية حروف بشكل مرتبة الكريمة الحجارة من وغريهما الرشقي والزفري
شطرنج ورقعة .(٦٤٩–٦٧٢ سنة (من الوسيقوط ملوك من ركسيفونتس اسم عن
أنواع من طائفة وهناك عرش. الخامس القرن يف أملانيا صنع املعدني البلوط من حجارتها

عرش. والسابع عرش السادس القرن من والساعات والبوصلة األسطرالب

جريفن متحف (35-1)

وغالهم املعارصين الرجال ملشاهري الشمع من تماثيل فيه نوعه، من خاص متحف هو
التماثيل بني يميز أن الزائر عىل يصعب حتى صنعها أُتقن وقد وأزيائهم. بمالبسهم
رجال من طائفة إليها املشار التماثيل جملة ويف الزائرين. من والوقوف منها املنصوبة
وغريهم، وكليمانسو، بارس، وموريس كالريس، وجول كوكلني رشفور مثل وغريهم فرنسا
مواقف مثلوا وقد يلعبون أو يتحدثون، كأنهم وجماعات أزواج أو انفراد عىل وقوف بني
الغوغاء دخل وقد الثورة خرب بلغها ملا السادسعرش لويس عائلة مثل: مشهورة تاريخية
سجنه. يف عرش السادس ولويس والفت، وبييل، وديمولني، ودانتون، وروبسبري، عليهم.
أحد ينقص ال املحاكمة. ساعة روالن ومدام القضاة. وفيها الفرنساوية الثورة ومحكمة
كوردي. شارلوط عىل والقبض الخطاب. موقف يف ومريابوا والحركة، النطق غري منها
ولويس أوغيه. مداموزيل مع آخر موقف يف وهما املوسيقى. يسمعان وجوزفني ونابليون
واأللبسة الرياش فيها غرفة يف جماعة وكل السيدات. من جمهور مع ومرات نابليون.

الناظرين. يدهش مما الحادثة وقت يف كانت كما واألدوات
أوائل يف النرصانية أحوال بها مثلوا والرساديب كالدهاليز أمكنة السفىل الطبقة ويف
من يقاسونه كانوا وما وطقوسهم، بصلواتهم يتكتمون املسيحيون كان يوم أحوالها
عليه يصلون امليت حول وقوف والقوم مأتم صورة منها نقلنا واالضطهاد. العذاب
أولئك مالمح يف يظهر ملا التخشع إال األماكن لتلك الزائر يقدر ال به. الخروج ويخافون

االعتقاد. وصدق والخشوع التقوى من املسيحيني
وقد الَعَلم وبيدها بأسلحتها، جوادها عىل دارك جان تمثال التماثيل جملة يف ورأينا
وقد سكستني كنيسة يف العارش بيوس البابا ومجلس رجالها. من حارسان بجانبها وقف
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متحف فإن وبالجملة وجاث. وواقف جالس بني الكردينالية يديه وبني عرشه عىل جلس
عن املكان يضيق باريس يف أخرى متاحف وهناك الصناعة. مدهشات من هذا غريفن
عىل الدينية اآلثار وفيه الدينية، املتاحف من وهو جيمي متحف إىل منها نشري ذكرها،

والحديثة. القديمة األمم باختالف أشكالها اختالف

باريس ضواحي يف متاحفها (36-1)

فرسايل

من خلفه ومن عرش، الرابع قرصلويس فيها باريس، من مرتًا كيلو ٢٠ نحو عىل بلدة هي
الفسيحة، والساحات املنتظمة، الشوارع وفيها نفس ٥٠٠٠٠ نحو سكانها فرنسا. ملوك
لويس رغب وإنما فيها ماء ال رملية بقعة عىل األصل يف بُنيت وقد الفخيمة. والقصور
إليها املاء وجلب قرصه إنشاء يف فأنفق هوائها، ونقاوة جوها لصفاء بنائها يف املذكور
حصان، و٦٠٠٠ رجل ٣٦٠٠٠ فبلغوا ذلك يف اشتغلوا الذين عدد وأحصوا طائًال. ماًال
غري فرنك، مليون خمسمائة بنحو يُقدَّر ما عرش الرابع لويس أيام يف عليها النفقة وبلغت
الرحمن عبد فعله بما اقتدى السعيد امللك هذا ولعل أجرة. بال العمل يف روا ُسخِّ الذين
ابن أو الزاهرة، ببناء عامر أبي بن املنصور أو الزهراء، ببناء قرطبة صاحب النارص
أي دينار؛ ٥٠٠٠٠٠٠٠ بنحو الزهراء نفقات وتُقدَّر غرناطة. يف الحمراء ببناء األحمر
الزهراء بناء يف املشتغلني عدد ولكن فرسايل، يف قرصه عىل هذا لويس أنفقه ما نحو
فرسايل وأما آثارها، وعفت اآلن حت امَّ الزهراء أن عىل دابة. و١٥٠٠ ١٠٠٠٠٠ كانوا

بها. باالحتفاظ يبالغون والفرنساويون باقية تزال فال
األوامر يصدر كان ومنها ،١٦٨٢ سنة له مسكنًا فرسايل املذكور لويس واتخذ
تريز، ماري وفاة بعد ١٦٨٢ سنة منتنون دي مدام تزوج وفيها جنده، أو لحكومته
السياسية االجتماعات أكثر ُعقدت وفيها فرنسا، مللوك مقرٍّا ذلك بعد فرسايل وصارت
ويرس، عرس أحوال عىل وتقلبت وبعدها الثورة قبل املاضيني، القرنني أثناء يف الهامة
وفيها أمريكا، استقالل أثر عىل وإنكلرتا فرنسا بني ١٧٨٣ سنة معاهدة أُمضيت وفيها
بعد ١٨٧١ سنة مارس ٦ إىل ١٧٧٠ سنة أكتوبر ٥ من أملانيا إمرباطور األول وليم نزل

األملان. عىل إمرباطوًرا فيها وتُوج الفرنساويني عىل تغلبه
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فرسايل متحف

من يكتنفه بما وحده والقرص نفسه. عرش الرابع لويس مسكن فرسايل، قرص يف هو
بما الكبري كالبلد وهو طويل. تاريخ ولبنائه التحف أهم من يُعد التاريخية الحوادث
آالف عرشة نحو يسع واملجالس، واملراسح واألروقة والدهاليز والغرف القاعات من فيه
السابع القرن يف القرص بناء تم نافذة. ٣٧٥ فيها مرتًا ٥٨٠ الكربى واجهته طول نفس،
يديه بني وأنشئوا الصناعية، أو التاريخية والتحف الفاخر، الرياش من فيه بما عرش
كانت فلما والغياضوالبساتني. واألشجار الربك من فيها بما باألبصار تأخذ التي الحدائق
لكن اللوفر، إىل الجميلة الصور من هناك كان ما ونُقل الرياش بيع الفرنساوية الثورة
مفاخر أهم فيه جمع متحًفا هذا قرصها فجعل رونقها، فرسايل إىل أعاد فيليب لويس
فرسايل. بمتحف أيًضا ويُعرف الوطني» «املتحف سماه والفنية التاريخية الفرنساويني
وأهله عرش الرابع لويس قاعات (١) كبريين: قسمني إىل املتحف هذا م ويُقسَّ
البديعة. النقوش من وسقوفها جدرانها عىل وما صنعها، بإتقان كاملتحف فهي وخلفائه،
والتماثيل الصور من عظيم عدد وفيه فليب لويس أنشأه الذي التاريخي املتحف (٢)
بحسب فرنسا تاريخ بها يمثِّل أن أراد لكنه الصناعة، حيث من القيمة متوسطة أكثرها
فضًال فيها، للمرور كافيًا وقتًا الزائر يجد يكاد ال عديدة قاعات يف ذلك ورتَّب أطواره

فيها. ما أهم إىل باإلشارة فنكتفي درسها، عن
النقش القرصمتقنة ذلك أهل فيها يصيل كان القرصكنيسة من الشمايل الجناح ففي
القيامة صورة منها الدينية، والصور املذهبة الرخامية النقوش من كثري عليها والوضع،
بحسب م تُقسَّ التاريخية الصور وقاعات صورة. املذابح من كل وعىل القبة، وسط يف
عرش، السادس لويس إىل كلوفيس من فرنسا تاريخ قاعات منها األدوار، أو العصور
مثل املصورين ألشهر املدن تلك يف التاريخ حوادث أهم تمثل كبرية زيتية صورة فيها
جدرانها بإتقان تمتاز الصليبية الحروب وقاعات وغريهم، وشيفر، وروجيه، دالروش،
الكربى الصور عن فضًال (األرمات)، الحروب تلك قواد شارة مع النقوش من عليها وما
سنة القسطنطينية إمرباطور تتويج صورة بينها الهامة، التاريخية الحوادث تمثل التي
معركة وصورة واملسلمني، اإلفرنج بني ١١٧٧م سنة عسقالن واقعة تمثل وأخرى ١٢٠٤
حول الصليبيني طواف وصورة ١٢١٢م، سنة والعرب اإلفرنج بني بإسبانيا طولوسة
مصنوعات من القوطي النمط عىل باب القاعات هذه إحدى ويف ١٠٩٩م، سنة أورشليم
الصور ومن ١٨٣٦م. سنة لفرنسا الثاني محمود السلطان أهداه رودس، فرسان
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١٢٠٤م سنة القسطنطينية وأخذ ١٤٨٠م، سنة رودس حصار صورة هناك التاريخية
البوسفور الصليبيني وقطع ١٠٩٩ سنة القدس فتح وصورة اللوفر، يف صورة عن نقًال

املقدس. بيت لفتح الرشق عىل زاحفون وهم ،١٠٩٧ سنة
األول نابليون صورة بينها ١٧٩٤–١٨٣٠ سنة من تاريخية بصور خاصة وقاعات

ذكرها. عن املقام يضيق عديدة أخرى وصور ١٨٠٩ سنة راتسبون يف مجروًحا
قراء تهم صور عدة عرش التاسع القرن يف العرصية التاريخية الحوادث قاعات ويف
الجزائر يف العرب مع الفرنساويني وقائع تمثل رشقية ألنها الخصوص؛ عىل العربية
ييأسون كادوا حتى طويلة، أعواًما حاربهم فإنه املشهور؛ القادر عبد األمري قيادة تحت
إليه يحتاج ما فيه نقال بلد وهي «الزملة»، عىل باالستيالء ذلك إىل وفقوا ثم قهره من
والزملة ومئونته، وخزائنه وأمواله وأعوانه أهله وفيها والخفر، والعمال الصناع من الجند
من القوم إليه يحتاج ما كل معها ويُحمل الصحراء يف الجمال عىل تُحمل خيام عن عبارة
خيمته واحد كل فيعرف معني برتتيب الخيام نصبوا النزول أرادوا فإذا والذخرية، املئونة
الفرنساويني مع حربه أواخر يف الزملة هذه اخرتاع إىل القادر عبد األمري عمد وقد وعمله.

مكان. يف اإلقامة يأمن يعد فلم بالحروب تتقد الجزائر بالد أصبحت أن بعد
وعلم معاضدتها، عىل مراكش صاحب أغرت مناهضته من فرنسا تعبت فلما
أكثر فيها يكن ولم زملته، لغزو املراكشيني بقدوم ١٨٤٧ سنة أواخر يف القادر عبد
وإن رجاله عىل األمري فخاف ألًفا، خمسني عىل يزيدون واملراكشيون آالف، خمسة من
شمل وفرَّق القليل، الجيش بذلك ليًال فهجم نخوته إليه فعادت قبًال، الخوف يعرف لم
جانبًا خرس لكنه عليهم وظهر فطاردهم فهاجموه ثانية فاجتمعوا عادوا ثم املراكشيني،
وصوله بعد علم مكانًا فوصل الجزائر إىل فرجع له، أفضل االنسحاب فرأى رجاله، من
أنهكه قد جيشه أن ورأى منه، ساعات ثالث مسافة عىل الفرنساوي الجيش أن إليه
الرجوع يستطيع ال ألنه الفرنساويني؛ أيدي يف وزملته هو يقع أن فخيش والحرب، السفر
فجمع جهده، قصارى يبذل أن فرأى عاد ولكنه يطاردونه، ورائه من واملراكشيون
بما وفيتم قد «أراكم وقال: الضيق من فيه هم عما مفصًحا فيهم فخطب رجاله إليه
بالتسليم فتقيضعلينا الراهنة الحالة وأما معاضدتي. يف جهدكم وبذلتم عليه، بايعتموني

رأيكم؟» فما للمراكشيني، التسليم من خري للفرنساويني التسليم أن وعندي للعدو،
وقد وأشدهم، الرجال أحسن من عدة هم فإذا إليهم فنظر رأيه، عىل أنهم فأجابوه
للعدو، التسليم بهذا جهاده ينتهي أن عليه فشق سنة، عرشة خمس حروبه يف رافقوه
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من أكثر الحسن الجهاد جاهد ألنه خائب غري وهو قًرسا، الرضورة لحكم أذعن ولكنه
الحيلة. نفدت حتى سنة ١٥

القادر وعبد الزملة عىل الفرنساويني هجوم تصور املصور لكن التسليم، تم ذلك وعىل
من الغرف إحدى يف شاهدناها أمتار عدة طولها صورة يف تمثيل أحسن ذلك فمثَّل غائب،
الذعر من القادر عبد رجال توىل ما نتأمل ساعة عندها ووقفنا فرسايل، متحف قاعات
يف الخدم وأخذ مذعورات الخيام من النساء فربزت تأخذهم، تكاد األعداء خيول رأوا ملا
أصحاب اليهود وفيهم األتباع، بعض وهرب للفرار، التماًسا الجمال ركوب يف مساعدتهن
الربية. طلبت الغزالن وبينها األهلية الحيوانات من معهم كان ما ونفر القادر، عبد خزينة
الجمال، وأجفلت الخيام فُقلبت يشء كل يف االضطراب وظهر حي، كل يف الرعب وبان

البرص. يستوقف مما النساء وبكت األطفال، وذُعر
أمبواز يف القادر عبد رساح أطلق وقد نابليون تمثل نافرة صورة القاعة تلك ويف
يف ملعرض أخرى وصورة ،١٨٣٧ سنة قسنطينة لحصار زيتية وصورة ،١٨٥٢ سنة
أخذ جملتها من ١٨٥٤ سنة القرم يف حربية لوقائع عديدة وصور ،١٨٣٨ سنة املكسيك

الحجم. كبرية وكلها وغريها، سلفرينو، ومعركة أملا، ومعركة مالكوف،
واملريخ، كالزهرة، اليونان آلهة بأسماء قاعاته تُسمى القرص من األوسط والقسم
أكثرها «غوبلني» يُسمى مما نسًجا مصورة وستائر زيتية صور فيها وغريها، وأبولون،
حرضة يف فوانت الكونت تمثل ستارة جملتها من فرنساوية، تاريخية حوادث تمثل
وفيليب املذكور، لويس اجتماع تمثل وأخرى إسبانيا، ملك باسم عرش الرابع لويس
ومنها ذلك، وغري تريز، بماري عرش الرابع لويس لزواج وأخرى اإلسبان، ملك الرابع
الزجاج وقاعة الربونزية، األوسمة من أمثلة وعليها بالرخام مبطنة جدرانها السلم، قاعة
لها باهرة، زخرفة مزخرفة مرتًا ١٣ وعلوها أمتار، عرشة وعرضها مرتًا، ٧٢ طولها
ألزمنة تاريخية عديدة صور جدرانها وعىل فرسايل، حديقة عىل تطل زجاج من واجهة
جدرانها وعىل طعامه أو امللك لجلوس مختلفة غرف وهناك رشحها. بنا يطول مختلفة
عىل تدل كربى رقاصة ساعة وهناك شوت». «دونكي وقائع تمثل صور بينها صور

واألشهر. واأليام الساعات
يلزم، ما وسائر وكراسيه وخزانته بفراشه عرش الرابع للويس الرقاد غرفة ومنها

سنة. ٧٢ حكم أن بعد ١٧١٥ سنة مات وفيها
تُوفيت حتى تريز ماري امللكة تنام كانت وفيها الجدران، مصورة امللكة وقاعات
ستائر وعدة امللكة هذه صورة وفيها أنطوانيت، ماري ثم لزينسكي، وماري ١٦٨٣ سنة
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معينة بأوقات فيها تستقبلهم امللكة كانت األعيان باستقبال خاصة قاعة ومنها «غوبلني».
وقاعة الستائر هذه ملعمل عرش الرابع لويس زيارة تمثل إحداها ستائر، جدرانها وعىل

وغريها. منثنون دي ملدام أخرى وقاعات امللكة عرس
املعارك قاعة منها التاريخية، للصور عديدة قاعات القرص من الجنوبي الجناح ويف
الرحمن عبد بقيادة العرب بني تورس معركة جملتها يف الكربى املعارك أشهر صور فيها
الفرنساويون بها فاز التي وهي ٢٣٧م سنة مارتل شارل بقيادة واإلفرنج الغافقي،

أوروبا. عن العرب وردوا
٧٨٥م سنة الطاعة يقدمون ويتيكند وفود يستقبل بادربون يف شارملان وصورة
ومعركة ٨٨٥م سنة باريس عن النورمنديني يدفع أندس الكونت تمثل أخرى وصور
سنة ريفويل ومعركة ،١٥٩٤ سنة باريس إىل الرابع هنري ووصول ،١٢١٤ سنة بوفني
وجملة ،١٨٠٩ سنة وواغرام ،١٨٠٦ سنة ويانا ،١٨٠٥ سنة أوسرتايتس وواقعة ،١٧٩٧

واألمراء. امللوك لكبار نصفيٍّا تمثاًال و٥٠ صورة ٣٤ القاعة هذه يف ما
الفرنساوية بالثورة خاص بعضها عديدة قاعات الجناح هذا من العليا الطبقة ويف
،١٧٩٠ سنة الوطني باإلخاء االحتفال مثل رجالها، وأشهر حوادثها أهم صور فيها
ملريابو، نصفي وتمثال مرات، ومقتل الهيكل، يف أنطوانيت وماري روالن مدام وصور
أعمال لتصوير خاصة قاعة وهناك .١٧ ولويس الفاييت وتمثاال الثورة، تلك وخطيب
الحملة قواد تمثل صورة منها عهده، يف األمة ومشاهري عائلته وحوادث األول، نابليون
يف املدهشة وحوادثه بنابليون يختص كثري يشء ذلك وغري ،١٧٩٩ سنة ُصورت املرصية
القرصيشء هذا من األوسط القسم قاعات ويف وأوالده. وحروبه وأسفاره جيشه ويف بيته
جملتها يف عرش، الثامن القرن يف لفرنسا جرت التي الحوادث لتمثيل الرسوم من كثري
سنة التويلري قرص إىل أفندي محمد اسمه عثماني سفري وصول تمثل كبرية صورة
غرف وبينها ١٧٤٢ سنة العايل الباب سفري باشا سعيد لوصول أخرى وصورة ،١٧٢١

البالط. أهل من وغريهما وأمه العهد ويل لنوم

تريانون

األكرب، أحدهما تريانون باسم منهما كل يُعرف قرصان القرص هذا غري فرسايل ويف
األعوان، أو العائالت بعض مع عرش الرابع لويس إليهما يرتدد كان األصغر واآلخر
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الرياش من تحف منهما الكبري ففي فنية؛ أو تاريخية تحف وفيهما البناء متقنا وهما
األول إسكندر القيرص أهداها (امللكيت) الوهج من كئوس ذلك جملة ومن النادر. الثمني
فيه املركبات، معرض أيًضا الكبري الرتيانون ويف األول. نابليون إىل روسيا إمرباطور
يوم ركبها وأخرى أول، قنصًال تعني ملا ركبها األول لنابليون إحداها مركبات ثماني

وغريها. العارش شارل مركبة بها قلدوا ومركبة زواجه،
ُفتحت إذا بأنابيب مديرة بحريات يف املاء إليها جروا غناء حدائق فرسايل ويف
وهم متفاوتة، وارتفاعات مختلفة أشكال عىل الهواء يف وصعد أفواهها من املاء تفجر
الصدر يرشح مما منظرها الناس يشهد النهار من معينة أوقات يف بفتحها يحتفلون

الغاية. لهذه األيام بعض يف األلوف وعرشات األلوف يجتمع وقد الخاطر، وينزه

قرصمامليزون

باريس ضواحي أجمل من ضاحية يف مامليزون قرص باريس من مرتات كيلو عرشة وعىل
نابليون؛ امرأة بجوزفني القرص هذا واشتهر أسلوب، أجمل عىل والغياض الحدائق فيها
كريستني ماري امتلكته .١٨١٤ سنة وفاتها إىل ١٨٠٩ سنة طالقها بعد فيه اعتزلت ألنها
الثالث نابليون زوجة أوجيني اإلمرباطورة فيه وأقامت ١٨٤٢–١٨٦١ سنة إسبانيا ملكة
(تُويف الشهري الفرنساوي املثري أوزيريس داود اشرتاه ١٩٠٠ سنة ويف الزمن. من ردًحا
واالعتبار التهيب إىل أدعى ليس البساتني، من به يحيط ما مع لألمة أهداه (١٩٠٧ سنة
كما واألدوات، الرياش من فيه يزال ال ما القرصومشاهدة هذا زيارة من اإلنسان بمصري
فإنك املجد؛ طالب وأطمع القواد أعظم زوجة الحظ السيئة اإلمرباطورة تلك زمن يف أن
اإلنسان «أن القلوب عىل ويستويل األسماع يخرتق نداء هناك السائدة السكينة من تسمع
به أفاد ما إال منها له يُذكر وال أعماله، غري له يبقى ال وعظمته جربوته من بلغ مهما
منا وكل أقدامنا وقع غري فيه نسمع ال الفخيم القرص ذلك غرف يف مررنا نوعه.» بني
والبلياردو والكتابة النوم فغرف الطعام فقاعة االستقبال بقاعة مررنا يتأمل. مطرق
القرص جدران وعىل واملناضد. واألرائك والستائر واملقاعد الخزائن وشاهدنا واملوسيقى،
خدمة القرص ذلك إىل بها جيء الهامة، والحوادث الجميلة، املشاهد تمثل الزيتية الصور

هي. وبقيت ذهبوا ولكنهم ألهله
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يرجع كان التي الكتب وخزانة بيده، عليها يكتب كان التي نابليون طاولة شاهدنا
صور البلياردو قاعة ويف بأنامله. عليه يقبض كان الذي والقلم التحقيق، عند كتبها إىل
املشائخ بعض تمثل صورة منها ١٧٩٩ سنة مرص من بونابرت حملها صور جملتها يف

جميلة. سجاجيد وعدة بونابرت ملقابلة جاءوا املرصية العربية بألبستهم
ثمينة، سجادة الزائرين فيها تستقبل جوزفني اإلمرباطورة كانت التي القاعة ويف
وطاولة النفس، لرتويح اإلمرباطورة تستخدمها كانت موسيقية آالت املوسيقى غرفة ويف
والصور، واألدوات األثاث من هنالك ما سائر ذلك عىل وقس بونابرت. عليها يلعب كان
وعلبة صغري، وهو وتمثاله نابليون، وأدوات جوزفني، ومنسج نابليون، أم صورة منها
مجلل جوزفني ورسير لنابليون، سفر ورسير باريس، مدينة من هدية لجوزفني شغل
وخزانة J اسمها من األول الحرف الكرايس أكثر وعىل وفاتها. سنة وصورتها باألطلس

وجزادينها. ونعالها مظالتها فيها
وهناك هنا جالًسا أو واقًفا نابليون تتصور أن إال البقايا تلك إىل تنظر وأنت تقدر ال

عزلتها. يف لها يخطر وما وجوزفني

باريس يف السوريون (37-1)

يف السوريني تقدم من فيها شاهدناه بما وأحوالها ومتاحفها باريس وصف ونختم
جاَروا وقد املتاجر، أصحاب من عرشات فيها لقينا الجميلة. والفنون واألدب التجارة
املعامل أصحاب ثقة وأحرزوا القوم علية بني رفيعة منزلة ولهم بالتجارة، الفرنساويني
سوريا مع اشتغالهم وأكثر والغرب، الرشق مع واسعة معامالت وألكثرهم واملصارف.
اختالف عىل باريس مصنوعات من السلع إليها يبعثون والجنوبية الشمالية وأمريكا
وشحادة، شديد، وبو رحيم، محالت باريس يف السورية التجارية البيوت فمن أصنافها.
وقزي، ومانوك، ودوماني، إخوان وجارس وداود، وبركة، وشقري، ودقرت، وسليمان،
من وغريها صيدناوي)، ملحل (فرع وحوس ويانسوني، وزوين، وشخريي، وبيجاني،
أشهرهم: املجوهرات، بتجارة بعضهم اختص وقد التجارة. أصناف تتعاطى التي البيوت
فرنسا يف واسعة شهرة وله ملحمة، بشارة محل وبالعطريات حمد. وأبو ونصبة، كساب،
املعارض يف السبق جوائز نال وقد باسمه، املعروفة العطريات من يصطنعه بما وإنكلرتا
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يف املرصي الفرنساوي البنك مدير قريصاني الكونت املاليني من وعرفنا الصناعية.
اقتدار عىل يدل مما ذلك عىل وقس مرص. يف فرع وله الكربى البنوك من وهو باريس،

والوسائل. األسباب تساوت إذا الغربي مجاراة عىل الرشقي
السوريني األدباء من واحد غري نفسها باريس يف عرفنا أننا أيًضا الفخر يوجب مما
أهم يف السياسية جرائدهم أكرب يف يكتبون لسانهم آداب يف فرنسا أدباء يجارون
عما يقل ال بما بالفرنساوية الشعر وينظمون الكتب، يؤلفون أو الحيوية املواضيع
يف تمثيلها ُقبل وقد عنرتة، رواية ناظم غانم، شكري منهم أنفسهم، فرنسا أدباء يفعله
السياسية املقاالت يكتب سوريا، كتاب صاحب هللا خري هللا وخري الفرنساوية، األوبرا
بالفرنساوية تصدر علمية مجلة له سمنة جورج والدكتور الشهرية، الطان جريدة يف
العباسة رواية مرتجم بيطار وميشيل Correspondences d’Orient اسمها بباريس
منهم أنفسهم، لإلفرنج يشتغلون الجميلة الفنون أصحاب من طبقة وهناك الرشيد. أخت
هناك يرتزق وهو التمثيلية الفرنساوية لألجواق املوسيقية القطع يؤلف نجار موريس
وفيليب الباريسيون، عرفه وقد املوسيقية املواهب أصحاب من صربا ووديع املهنة، بهذه
وأصحاب األدباء من هؤالء وغري باريس، يف بالتصوير يشتغل فني مصور موراني
يف للفرنساويني بالفرنساوية املشتغلني الرشقيني عىل اقترصنا وقد الجميلة. الفنون
إىل سنعود والشام، بمرص وآدابها اللغة بهذه املشتغلني من طائفة ونعرف باريس.
تبلغنا لم أو آثارهم عىل نطلع لم كثريون هناك يكون وقد أخرى. فرصة يف ذكرهم
إذا الرشقيني «أن نعني رشقي كل تقريُرها يرس حقيقة تقرير أردنا وإنما أخبارهم،

املتمدينة.» األمم أرقى جاَروا األسباب لهم توفرت

إنكلرتا الثاني: القسم (2)

حكومتها نظام (1-2)

الدستور، يف األمم أعرق من وإنكلرتا املقيد، امللكي النوع من اإلنكليزية الحكومة نظام إن
قانونًا، الحكومة تسن فال األمة رأي إىل فيها الحكم يرجع الدستورية، الحكومات أم وهي
الحكومة يباحثان مجلسان األمة عن وينوب عليه، األمة موافقة بعد إال رأيًا تنفذ أو
عنهما ويُعربَّ العموم، ومجلس األعيان، مجلس هما: عليها يقرتحان أو ويجادالنها،
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إشارة بعد امللك بإيعاز الربملان ويلتئم عرش. الرابع القرن أوائل يف تأسسا بالربملان،
أن العادة وجرت األقل، عىل يوًما وثالثني بخمسة اجتماعه وقت قبل الخصويص املجلس
الشئون. من عليه يُعرض فيما للنظر سنة كل من وأغسطس فرباير بني اجتماعه يوايل

األصوات. بأغلبية قراراته يصدر واالقرتاحات املباحثات وبعد
وتنال عضًوا ٦٥٠ نحو أعضائه عدد ويبلغ األرشاف من األعيان مجلس يتألف
أو ونحوهم كاألساقفة املنصب باستحقاق أو امللك باقرتاح أو اإلرث بحق إما عضويته
عنهم، لينوبوا الشعب؛ عامة ينتخبهم أعضاء من العموم مجلس ويتألف باالنتخاب.
وسكوتالند إنكلرتا من نحوها أو املراكز أو املدن أو املقاطعات عن ينوب َمن وفيهم
سجل يف مقيًدا اسمه يكون وأن رشده بالًغا يكون أن املنتخب يف ويُشرتط وأيرلندا،
املنتخبني عدد ويبلغ هنا، لها محل ال االنتخاب حق نيل يف رشوط وللحكومة املنتخبني.
وانتخاب وأيرلندا. اسكوتالندا من والباقون إنكلرتا من أرباعهم ثالثة األهلني، سدس نحو
أحد انتخاب يجوز وال سنة، ٢١ سنه يتجاوز لم عضو يُنتخب وال رسي، الربملان أعضاء

العموم. مجلس لعضوية األرشاف من
لكنها الوزراء، مجلس أو الوزارة قبضة يف اإلنكليزية الدولة يف التنفيذية والقوة
العموم، مجلس عىل تعيينه يتوقف املجلس هذا أن عىل امللك. جاللة باسم تصدر
الحكومة كانت ولذلك الوزارة؛ يشكل وهذا األصوات، بأكثرية الوزارة رئيس يعني فهو
منهم كل وزيًرا، ١٨ من مؤلف عندهم النظار أو الوزراء ومجلس الشعب. أيدي يف
الخزينة، وزارة: أو دائرة عرشة ثماني وهي الحكومة دوائر من دائرة رئاسة يتوىل
والحربية، واملستعمرات، واملالية والداخلية، والهند، والخارجية، الخاص، والختم والعدلية،
واألسماك، والزراعة، وسكوتالندا، واملعارف، واملحلية، والتجارة، وأيرلندا، والبحرية،

رئيس. منها كل عىل والنكسرت. والربيد،

وعمرانها عظمتها (2-2)

سكانًا وأكثرها املتمدنة املمالك أعظم املستعمرات من يلحقها بما اإلنكليزية اململكة إن
وويلس، إنكلرتا، عىل وتشتمل العظمى، بريطانيا من تتألف وهي ثروة، وأوسعها
بريطانيا فمساحة الخمس، القارات يف الكثرية مستعمراتها ومن وأيرلندا، وسكوتالندا،
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فإنها املستعمرات وأما نفس. ٤٥٠٠٠٠٠٠ نحو سكانها وعدد مربًعا ميًال ١٢١٣٩١
عىل تزيد فهي بريطانيا، مساحة بأضعاف مساحتها تُقدَّر كثريًا، ذلك من أوسع
نحو أي بريطانيا؛ سكان أضعاف ستة عىل يزيد سكانها وعدد مربع ميل ١١٥٥٩٠٠٠

الصورة: هذه عىل تتفرق نفس ٣٠٠٠٠٠٠٠٠

سكانها عدد باألميال مساحتها مستعمراتها

٢١٣٦١٥ ١١٩ أوروبا يف

٢٣٨٦٦٤٦٠٩ ١٦٣٧٢١٥ آسيا يف

٤٣٤٦٧٦١٥ ٢٨٨٠٣١١ أفريقيا يف

٧٤٢٦٤٦٣ ٣٨٦٥٢٦٥ أمريكا يف

٥١٢٠٩٩٦ ٣١٧٦٠٢٢ أوسرتاليا يف

٢٩٤٨٩٣٢٩٨ ١١٥٥٨٩٣٢ املجموع

الرضائب من تُجمع جنيه مليون ٢٠٠ نحو اإلنكليزية الحكومة ميزانية وتناهز
وغريها. والديون والجندية الحكومة مصالح يف وتُنفق املختلفة،

اإلنكليزية األمة ثروة (3-2)

الباحثني أحد عقد وقد العقل. يدهش ما رأينا اإلنكليزية األمة ثروة إىل نظرنا وإذا
تجارة أن خالصته املوضوع، هذا يف اإلنكليزية عرش التاسع القرن مجلة يف ضافيًا فصًال
يف حمل أكثرها جنيه، ١٨٠٠٠٠٠٠٠٠ نحو املايض العام يف بلغت الخارجية بريطانيا
نحو السنة يف ودخلها جنيه. ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ نحو اإلنكليزية األمة ثروة وأن البحار،
األمة أن واملشهور الثروة. يف اإلنكليزية األمة تداني دولة من وما جنيه. ٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠
فرنسا ثروة يجعل ذكرها املتقدم املقالة كاتب ولكن تفوقها، أو تدانيها الفرنساوية
إىل ثروة األمم أقرب إن ويقول جنيه، ٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ نحو أي إنكلرتا؛ ثروة نصف
جنيه. ٢١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ بنحو ثروتها يقدر فإنه األمريكية، املتحدة الواليات اإلنكليز
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هذه عىل وأوسرتاليا وكندا، الهند، يليها بريطانيا يف اإلنكليزية األمة ثروة وأكثر
النسبة:

األمة ثروة دخلها البلد

١٣٧١٦٧٧٩٠٠٠ ١٧٤٠٠٠٠٠٠٠ وويلز إنكلرتا
١٤٥١٦٢٥٠٠٠ ١٧٣٥٠٠٠٠٠ سكوتالندا
٧١٤٢٧٩٠٠٠ ١٠٣٠٠٠٠٠٠ أيرلندا
٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠ ٦٠٨٠٠٠٠٠٠ الهند
٢٠٧٢٠٠٠٠٠٠ ٢٥٩٠٠٠٠٠٠ كندا
١٣١٢٠٠٠٠٠٠ ١٦٤٠٠٠٠٠٠ أوسرتاليا
٦٠٠٠٠٠٠٠٠ ٧٥٠٠٠٠٠٠ أفريقيا جنوب
٣٢٠٠٠٠٠٠٠ ٤٠٠٠٠٠٠٠ نيوزيالند
١٢٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٧٠٠٠٠٠٠٠ وغريها الحمايات

٣٣٣٢٥٠٠٩٠٠ ٢٤٩٨٦٦٨٣٠٠٠ الجملة

نحو فبلغ حوزتها، عن الدفاع يف تنفقه وما اإلنكليزية األمة دخل بني الكاتب وقابل
جنيه. ١٠٢٠٠٠٠٠٠ أي الدخل؛ من جنيه مائة كل عن جنيهات ثالثة

أكثر درسناها ألننا العاصمة؛ لندن املقام هذا يف الواسعة اململكة هذه من ويهمنا
ييل: فيما األخرى البالد بعض مع سنصفها واآلثار، املتاحف وفيها سواها، من

العلمية حالتها (4-2)

وصف عىل هنا فنقترص والعايل، والثانوي االبتدائي درجات: ثالث إنكلرتا يف التعليم
لندن، خارج بُني العلمية املعاهد هذه وأقدم والجامعات. الكليات يف العايل التعليم
القرن أوائل إىل لندن يف وحيدة هذه وظلت ١٨٣٦ سنة أُنشئت لندن جامعات وأقدم
إىل الكليات بعض تاريخ فريجع لندن خارج وأما سرتاه. كما سواها فأُنشئ الحارض
وصف عند إليهما وسنعود وكامربدج، أكسفورد جامعتا جميًعا وأرقاها الوسطى، األجيال
يف أُنشئ فأقدمها بريطانيا يف والكليات الجامعات سائر أما رحلتنا. من البلدين هذين

عرش. الخامس القرن يف اسكوتالندا
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إنشائها: سني حسب وكلياتها بريطانيا جامعات بأسماء جدول وهذا

تأسيسها سنة مقرها الجامعة اسم

١٤١١ اسكوتالندا سنتاندرول جامعة
١٤٥٠ اسكوتالندا كالسغو جامعة
١٤٩٤ اسكوتالندا أبردين جامعة
١٥٨٢ اسكوتالندا أيدنربج جامعة
١٥٩١ أيرلندا دبلن جامعة
١٨٣١ إنكلرتا درهام جامعة
١٨٣٦ لندن لندن جامعة
١٨٨٠   فكتوريا جامعة
١٩٠٠ برمنهام برمنهام جامعة
١٩٠٣ لفربول لفربول جامعة
١٩٠٣ ويلس ويلس جامعة
١٩٠٤ ليدس ليدس جامعة
١٩٠٥ لندن لندن جامعة كلية
١٩٠٥ شفليد شفيلد جامعة
١٩٠٩ برستول برستول جامعة
١٩٠٩ دبلن الوطنية أيرلندا جامعة
١٩٠٩ أيرلندا بلفاست جامعة

وغريها. منشسرت مثل الكربى إنكلرتا مدائن سائر يف أخرى وكليات جامعات وهناك
٢٤ لندن جامعة ففي أهميتها، باختالف عدًدا تختلف كليات من مؤلف الجامعات وأكثر
األساتذة عدد يف أيًضا وتختلف كلية، ١٧ كامربدج ويف كلية ٢٢ أكسفورد جامعة ويف كلية
آالف، بضعة يتجاوزون الجامعات تلك يف األساتذة إن اإلجمال عىل يُقال ولكن والتالميذ.
من يُنفق متوارثة أوقاف الجامعات هذه وألكثر األلوف. بعرشات يُعدون والتالمذة
الترشيحية، واملعارض والبكترييولوجية الكيماوية، املعامل وفيها التعليم، عىل ريعها
فيضيق والثانوية االبتدائية املدارس أما وغريها. والحيوانية والنباتية، والجيولوجية،

وصفها. عن املقام
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إنكلرتا يف كثرية التعليم جمعيات أن عىل عليها، الحكومة تنفق املدارس هذه ومعظم
أُنشئت وللوطن» «هلل تُسمى لندن يف جمعية منها الفقراء، من الناشئة لتهذيب أُنشئ مما
وتثقيف وتربيتهم وتعليمهم واإلناث الذكور من واملترشدين اللقطاء لجمع سنة ٤٧ من
اآلن إىل جمعته الذي املال بلغ وقد املحسنني، أموال من اإلعانات تجمع وهي عقولهم،
الذين عدد وبلغ املاضية، السنة يف ُجمعت جنيه ٢٣٥٠٠٠ منها جنيه، ٤٠٠٠٠٠٠ نحو
املساكني بهؤالء تعتني وهي غالًما، ٩٠٤٩ املذكورة السنة يف واملساكني األطفال من آوتهم
املعوزين قبول يف وتشرتط كندا، سيما وال املستعمرات إىل بهم وتبعث الصنائع، وتعلمهم
١٤ السنة إىل الطفولية بني ما إال منهم يُقبل وال لهم، نصري وال مقطوعني يكونوا أن
برناردو. الدكتور اسمه ورئيسها املتحدة، والواليات لندن يف مركًزا عرش بضعة ولها

املحسوسة باالخرتاعات يتعلق بما سيما وال الحديث، العلم عىل كبري فضل ولإلنكليز
واآلالت الحديدية، كالسكك املسافات وتقريب املواصالت، تسهيل عليها توقف التي
دروين شارب ومنهم والخياطة، والغزل كالنسيج الحديثة الصنائع من وكثري البخارية،
سكوت، وولرت العرصي، األدب نهضة مؤسس وشكسبري واالرتقاء، النشوء مذهب صاحب
الحياة، وعلم والطبيعيات، والكيمياء، الطب، يف العلمية االكتشافات أصحاب غري وملتن،
أصحاب واإلدارة السياسة رجال غري وسبنرس، وهكسيل، وجنر، ليسرت، ومنهم: واالجتماع،

الكبرية. األدمغة
وكذلك عديدة، وهي املطالعة وغرف املكاتب، تكاثر العلمية الحالة قبيل ومن
من األلوف مئات يطبع بعضها صحيفة ٤٠٠ نحو وضواحيها لندن يف فإن الصحافة
واألدبية العلمية والجمعيات العلمية، واملعارض للتمثيل، املراسح غري يوم، كل النسخ

رشحه. يطول مما ذلك وغري واألكاديمية
املختلفة، املواضيع يف والتأليف الكتابة عىل وإقدام فكرية، حركة اليوم إنكلرتا ويف
وخالصة املواضيع، حسب ورتَّبهم املعارصين اإلنكليز الكتاب أشهر بعضهم أحىص وقد

يأتي: كما ذلك

الكتَّاب عدد

األدب يف ١٢٥
واملذكرات الرتاجم يف ١٧٢
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الكتَّاب عدد

الدين يف ٥٧
التمثيل يف ٨٩

التمثيل انتقاد يف ١٦
السيايس االقتصاد يف ٣٥

التهذيب يف ٦٠
القديمة اآلثار يف ٥٥
البناء هندسة يف ٢٥

الجميلة الفنون يف ٥٥
والروايات الفكاهات يف ٥٧٠

السياسة يف ٤٨
الطب يف ٣٨

الطبيعي التاريخ يف ٤٩
الرياضيات يف ١٥
الجيولوجيا ١٢

الديني التاريخ يف ٣٥
إنكلرتا تاريخ يف ٥٢

الحديث التاريخ يف ٤٠
التواريخ سائر يف ١٢٠
الصحف كتاب ١٢٠

القضاء يف ٦٠
وآدابها اإلنكليزية اللغة يف ١٥٠

اللغات سائر يف ٢٠٠
املوسيقى يف ٢٠
الفلسفة يف ٤٥
الشعر يف ١٨٠

العمران علم يف ٤٩
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الكتَّاب عدد

وتوابعه الصيد يف ٥٠
الالهوت يف ١٤٠

ونحوها السياحات يف ١٤٥

«الجملة» ٣٠٢٧

لندن (5-2)

أميال، عرشة نحو عرضها ومتوسط ميًال، ١٤ طولها اإلنكليزية اململكة عاصمة هي
حتى اتصلت إذا شارع ٨٠٠٠ فيها مربًعا. ميًال ١٣٠ نحو بالتقريب ومساحتها
بناء، ٦٥٠٠٠٠ بنحو أبنيتها وأحصوا ميل. ٣٠٠٠ طوله كان واحد شارع منها يتألف
مدائن أكثر وهي أوتيل. و٥٠٠ ناٍد و١٧٠٠ عمومي محل و٦٥٠٠ كنيسة، ١٥٠٠ منها:
فيها لكن طبًعا، اإلنكليز من أكثرهم نفس ٦٠٠٠٠٠٠ بنحو سكانها يُقدر سكانًا، العالم
يف مما أكثر االسكوتالنديني من فيها إن قالوا حتى األخرى، األمم من كبرية جماعات
ومن فلسطني، يف مما أكثر اليهود من وفيها دبلن، يف مما أكثر األيرلنديني ومن أبردين،
بذكر هنا ونكتفي والتحف، املتاحف وصف إىل وسنعود رومية. يف مما أكثر الكاثوليك

وباريس: لندن بني الفرق

وباريس لندن بني الفرق

أبنيًة، وأضخم مساحًة أوسع لندن ولكن والعظمة، الفخامة يف توأمان إنهما (١)
هواءً. وأصفى سماءً وأرشق زهًوا وأكثر منظًرا أجمل فإنها باريس وأما جوٍّا، وأظلم

التي والبارات كالقهوات الراحة أو اللهو سبيل يف للجلوس أماكن لندن يف ليس (٢)
يف املقاعد إال له ليس املنازل غري يف الراحة إىل احتاج إذا فالغريب باريس؛ يف ذكرناها
الخمور، ألنواع كثرية حانات لندن ويف للفرجة. بالشوارع يمر أو العمومية، الحدائق
كاملخازن لكنها املخدرات، أو املرطبات من غريهما أو القهوة أو الشاي لرشب وحوانيت
مطعم. يف الطعام تناول أردت لو تفعل كما وتنرصف وتتناوله، تريده ما تطلب التجارية
القهوات حيث من والقاهرة مثًال. القاهرة يف كما موائد إىل للتسلية مجالس عندهم وليس
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القبيل هذا من أماكن لندن يف أنشئوا بعضهم أن عىل بباريس، الشبه كثرية اللهو وأماكن
الطرق. قوارع عىل وليست قليلة، لكنها باريس يف ما تشبه

التصادم، من خوًفا عليه ملقبل ع يوسِّ أن اقتىض إذا باريس شوارع يف املايش إن (٣)
شوارع يف والناسيتحولون والدواب، فاملركبات القاهرة؛ أهل يفعل كما اليمني نحو ل تحوَّ
كل تحول تالقوا إذا شوارعها يف املارة ألن ذلك؛ فبعكس لندن يف أما يمينهم إىل باريس
فإذا اليسار»، «إىل قولهم عليها كتبوا بألواح ذلك إىل الناس نبهوا وقد يساره. إىل منهم
أما اليسار. إىل تحوال إذا وكذلك يتصادمان ال يمينه إىل منهما كل وتحول اثنان تالقى
فالفرنساوي ولذلك يتصادمان؛ فإنهما يساره إىل واآلخر يمينه، إىل أحدهما ل تحوَّ إذا

تصادمهما! من بد ال بلده يف تعوده ما عىل منهما كل ومىش تالقيا، إذا واإلنكليزي
اإلنكليزية الحكومة ألن باريس؛ يف كما للفحشاء عمومية أماكن لندن يف ليس (٤)
إنكلرتا أحسنت وقد أوروبا، حكومات ملعظم خالًفا بها؛ االتجار الناس عىل تحظر
املدنية، أسباب من غريه أخذت كما عنها فأخذته ذلك يف بها مرص اقتدت لو حبذا ويا
وقد تبيحه، التي الدول من وغريها بفرنسا اقتداء األماكن تلك إنشاء أباحت مرص ولكن

الهالل. يف ذلك بينا كما أخطأت
فإن اآلحاد؛ أيام يف سيما وال باريس، يف مما أكثر لندن يف ظاهرة التدين هيبة إن (٥)
بسطت وقد األسبوع، أثناء يف عجيًجا بالناس أسواقها تعج التي الضخمة املدينة تلك
ال خاوية خاليًة األحد يوم يف تصبح الطرق قوارع عىل السلع وعرضت البضائع فيها
للنزهة الصالة بعد الناس يخرج وإنما عامًال، وال صانًعا وال شاريًا وال بائًعا فيها تجد

وضواحيها. لندن يف غريها أو العمومية الحدائق يف
تخف حركتها فإن الحديدية السكك حتى وقراها إنكلرتا مدن سائر تفعل وهكذا
من كثري يف ذلك نفعهم وقد تدينًا، أوروبا أمم أكثر من فاإلنكليز واألعياد؛ اآلحاد أيام يف

االجتماعية. أحوالهم
القهوات لقلة باريس يف مما كثريًا أقل لكنها لندن، يف شائعة البخشيش عادة إن (٦)

قدمنا. كما واملالهي
باريس. يف تجده ما الرصيف بنات من العمومية الشوارع يف تجد ال (٧)

واآلثار. املتاحف عن الكالم عند لندن إىل وسنعود
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فيها االجتماع نظام (6-2)

العائلة حيث من األوروبية املمالك سائر نظام إجماله عىل يشبه إنكلرتا يف االجتماع نظام
فائدة، من ذكرها يخلو بخصائصال إنكلرتا يف يمتاز لكنه والكنيسة، واملدرسة والحكومة

أهمها: هاك

األمة طبقات

ذلك ومع العامة، بحقوق اعرتف َمن وأقدم الدستورية، الحكومات أم إنكلرتا أن يخفى ال
الخاصة، نعني — باألخرى إحداهما تختلط ال متباينتني طبقتني من مؤلفة عندهم فاألمة
التي الوسطى القرون بقايا من وذلك — والعموم واألعيان والعمال الرشفاء أو والعامة
له أعوان الناس وسائر بلده، عىل وأهله هو السيادة وله األرض صاحب اللورد فيها كان
عدلوا أكثرهم لكن اإلقطاع، عرص يف أوروبا أمم أكثر شأن ذلك وكان مزارعه. يف عمال أو
السيادات ألهل يزال فال اإلنكليز إال والواجبات، الحقوق يف األمة طبقات بني وساووا عنه،
ولكل واالقتصادية. السياسية األحوال بعض يف سواهم عن بها يمتازون حقوق القديمة
طبقتان األمة ونواب األخرى، الطبقة شأن عن مستقل خاص شأن الطبقتني هاتني من
بعض يف املجلسني هذين مثل ترى وقد العموم، ومجلس األعيان، مجلس مجلسني: يف
الوسطى، األجيال من األرستقراطية تسلسل عىل مبني اإلنكليز عند لكنه األخرى، األمم
وإنما قاطًعا، بيًعا يبيعونها وال يتوارثونها، للرشفاء ملًكا األرضني من كثريٌ يزال وال
سنة، ٩٩٩ إىل تملكها األرض الرشيف يبيعك أن والغالب معني، أجل إىل مرافقها يبيعون
كل يتقاضاه مال عليك له ويبقى … املدة تلك بعد إليك صريورتها حق أو ثمنها له فتدفع
حيلة األرض تمليك يف يحتالون وقد ،chief اصطالحهم يف يسمونه عليه االتفاق يتم سنة
السنوية األقساط بدل واحدة مرة الشاري يدفعه مبلغ عىل والبائع الشاري فيتفق رشعية
ذلك الشاري دفع فإذا املستخدمني، معاش استبدال يف املرصية الحكومة تفعل ما نحو
بألفي الرشفاء أحد من منزًال ابتاع منشسرت يف لنا صديًقا عرفنا لألرض. مالًكا صار املال
سنة، كل يدفعها جنيه مائة نحو (التشيف) األقساط عليه وبقي معجًال، دفعها جنيه

له. ملًكا املنزل فيصري أخرى جنيه بألفي األقساط يستبدل أن ينوي أنه وأخربنا
نزع عىل عاملون أنهم عىل املساواة، عندهم وليس واإلخاء، الحرية عندهم فاإلنكليز
يبطِّئ الكلية املساواة لكن مطالبهم، من كثري يف أفلحوا وقد الرشفاء، من االمتيازات تلك
يف تراها حتى متوالية، أجيال من القوم نفوس يف األرستوقراطية تأصل إليها الوصول
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الحديدية السكك قطر يف ليس أنه املحسوسة آثارها ومن االجتماعية، آدابهم من كثري
وعربات األوىل الدرجة من عربات فيه عندهم فالقطار والعموم. األعيان بني وسطى درجة
الفرنساوي بالقطر منها يتصل ما إال قطرهم يف ثانية درجة تجد وال الثالثة. الدرجة من

الحدود. عىل وغريها

الدخل رضائب (7-2)

عىل والقيام رعايتهم، نفقات بها تسد رعاياها عىل ترضبها رضائب من دولة تخلو ال
اقتضاه الرضائب من نوًعا ذلك عىل يزيدون اإلنكليز لكن بينهم، القضاء أو حراستهم
يف ويعولون الثروة، تلك بنسبة الرضيبة مقدار فجعلوا األمة، طبقات يف الثروة تفاوت
دخله من مبلًغا التاجر أو الغني عىل فيفرضون املال، رأس عىل ال الدخل عىل تقديرها
بها لالستعانة األمة عىل الحكومة فرضتها إعانة أصلها الدخل، رضيبة يسمونه السنوي
من ١٥/٣ العامة يدفع أن يومئٍذ الربملان فقرر ،١٥١٢ سنة الفرنساويني محاربة عىل
زالوا وما السبب، ذلك ملثل زادوها ١٧٩٨ سنة ويف الخمس. والكهنة السنة، تلك دخلهم
تختلف وهي اآلن. عليه هي ما بلغت حتى ويعدلونها وينوعونها الرضائب يزيدون
يدفع وال الجنيه. يف شلن أو الدخل من املائة، يف خمسة نحو ولكنها السنني، حسب
يزيد ملن رشوط ولهم فوق. فما السنة يف جنيًها ١٦٠ دخله يبلغ الذي إال الرضيبة هذه
دخله زاد َمن أما الرضيبة، بعض من يعفونهم فهؤالء جنيه ٧٠٠ إىل ذلك عىل دخله
نحو الرضيبة هذه من الحكومة دخل بلغ وقد كاملة. الرضيبة فيدفع جنيه ٧٠٠ عىل
املسكرات وسائر الروحيات وعوائد الجمارك، رضائب غري السنة يف جنيه ٣٢٠٠٠٠٠٠

أشكالها. اختالف عىل املهن معاطاة يف واإلذن الرخص حق وغري واملخدرات،

بهم والعناية العامة (8-2)

خاصة عناية لإلنكليز لكن فرنسا، يف كما وإرضاب اعتصاب من مشاكل إنكلرتا يف للعامة
العهد يف األرستقراطية واجبات بقايا من ذلك لعل والخدم، العمال طبقات سيما وال بهم
أسباب حيث من أتباعه حال عن مسئوًال نفسه يرى كان (اللورد) البلد رب ألن القديم؛
وتعدلت تنوعت لرأيتها ذكرها؛ املتقدم الدخل رضائب وضع تاريخ تتبعت ولو معائشهم،
وضعها أول يف كانت الصغرى، التجارات أصحاب من الفقراء أو العمال ملصلحة طبًقا
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الدخل أصحاب منها أعفوا حتى يعدلونها أخذوا ثم دخله، قلَّ مهما إنكليزي كل شاملة
جنيه، ٧٠٠ عىل دخلهم يزيد ال الذين عن وخففوها جنيًها، ١٦٠ عىل يزيد ال الذي القليل
تُنفق الرضائب من تُجمع التي األموال أن يخفى وال رأيت. كما الناس سائر عىل وأبقوها
ملصلحة مما أكثر الفقري ملصلحة هي أو والفقري، الغني بني تمييز بال األمة مرافق يف
الفقراء. يف وتُنفق األغنياء من تُؤخذ اإلسالم صدر يف كالزكاة بالعامة، عناية وهي الغني،
القوانني فتضع رعاياها؛ من الفقراء عىل وصية نفسها تعد اإلنكليزية والحكومة
اعتصابهم تتقي لعلها — عليهم تنفيذها تتوىل هي أو اتباعها، عىل وتجربهم ملصلحتهم
الحكومة وضعته إنكلرتا يف املايضونحن الصيف يف صدر قانون ذلك من — إرضابهم أو
صفحة ١٤٠ يف National lnsurance act اسمه املستخدمني وصغار الخدم ملنفعة
سنة و٧٠ ١٦ بني سنه اإلنكليزية اململكة يف مستخدم كل مستقبل ضمان مآله كبرية،
دخله زاد ولو نفسه لحساب بيده يشتغل عامل وكل جنيًها. ١٦٠ عن السنوي دخله يقل
يف يعينه ماًال دخله من يختزن أن هؤالء من كل عىل فتفرض السنة، يف جنيًها ١٦٠ عن
— الوجوه من بوجه منه مفرٍّا العامل يرى ال إجباريٍّا ذلك جعلت — مرضه أو شيخوخته
املصارف وكتَّاب والثانوية، الصغرى املدارس وأساتذة املراسح يف املمثلني يشمل وهو
املركبات وساقة البدنية العاهات أصحاب وفيهم املعامل، وعمال املنازل، ام وُخدَّ واملتاجر،

أجرة. له يدفع رئيس له عامل وكل وغريهم، والنوتية
يف االستمارات أو كالرساكي، أوراًقا طبعت الحكومة أن الضمان ذلك وكيفية
وعليها أسبوع، كل منها واحدة يقدِّم أن العامل وعىل العمال، يف تفرقها اصطالحنا
القيمة تلك وتختلف قيمتها، دفع يف والحكومة ورئيسه هو يشرتك مختومة طوابع
اليوم يف شلن ونصف شلنني عىل أجرته تزيد الذي فالرجل العامل؛ راتب باختالف
بنسني. تدفع والحكومة بنسات، ثالثة يدفع ورئيسه األسبوع، يف بنسات أربعة هو يدفع
االستمارة، عىل طوابع بقيمتها تُلصق ونصف) قروش ثالثة (نحو بنسات تسعة الجملة
تُعامل امرأة األجرة هذه صاحب العامل كان وإذا أسبوع. كل للحكومة وتُقدم وتُختم،
مقدار ويختلف أربعة، من بدًال بنسات ثالثة فيكون هي تدفعه ما إال الرجل معاملة مثل

أجرته. ومقدار العامل درجة باختالف املدفوع
له تستثمره وقد لحسابه وتختزنه أسبوع كل يقدمه ما للعامل تحفظ والحكومة
ترضها ال وهي والحكومة، رئيسه من الضمان هذا ومعظم إرادته، رغم مستقبله فيضمن
لكنها لها، محل ال تفصيلية وأحكام رشوط القانون ذلك ويف املسكني، العامل تنفع لكن
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نفقة عىل مستقبلهم وضمان العمال، ملصلحة القرائح استنبطته ما أحسن من شك بال
املعامل، أو التجارات أصحاب عىل املشقة من فيها عما فضًال األموال، وأصحاب الحكومة
وقد أسبوع، كل بيده االستمارات أو الرساكي عىل بالتوقيع مكلف منهم واحد كل فإن

ألف. أو عامل مائة عنده يكون

اإلنكليز أخالق (9-2)

الحقيقة عىل والتعويل الثبات

بكلمتني تلخيصها يمكن األمم من لسواهم عما تختلف واضحة بارزة أخالق لإلنكليز
نعني:

الظواهر. دون املحسوسة الحقيقة إىل وشئونهم أعمالهم يف يجنحون أنهم (١)
ومشاريعهم. وعاداتهم مبادئهم يف ثابتون أنهم (٢)

واإلنكليزي أخالقهم. من لك يعرض ما أكثر تعليل عليك هان فيهم ذلك عرفت فإذا
تجدهم ولذلك إرادته؛ طور عن تخرجه حتى الحدة عليه تتغلب أن يندر الخلق، هادئ
ويغلب وسكينة، بهدوء ويتناقشون ويتجادلون املشاكل، وأحرج املسائل أهم يف يبحثون
وقد جامًدا، اإلنكليزي لك ويظهر العواطف. عىل مما أكثر العقل عىل تُبنى أن أدلتهم يف
وأصرب قدًما، منك أثبت تجده العمل عند لكنك الخاطر، برسعة عليه تفوًقا نفسك يف ترى
يستفز موقف يف أناة وطول سكوتًا فيه وترى الكربى، املشاريع عىل وأقدر التعب، عىل
أعماله يف ثباته قبيل من هو وإنما طبعه، يف بالدة من ذلك وليس غضبه، ويهيج سواه
إليه، يسعى الذي الغرض ه همَّ يجعل بل بالصغائر، يكرتث فال الحقائق، عىل وتعويله
وهمية أموًرا العقبات تلك كانت إذا سيما وال العقبات من طريقه يف يقف بما يبايل ال
يصل أن يهمه فهو محسوسة، حقائق عىل مبنيٍّا يكن لم إذا ونحوها الصحف يف كالكالم

الطريق. أثناء يف املكاري شقشقة إىل يلتفت وال العباسية، إىل حماره

واألنانية الكربياء

األمم، من سواهم مخالطة عن يرتفعون متكربون أنهم اإلنكليز عن املشهورة األخالق ومن
وينفرد وأمته، بدولته يفتخر بنفسه، معجب اإلنكليزي إن الحقيقة. من تخلو ال تهمه وهي
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السياسية. أو التجارية املصلحة تقتضيه بما إال بهم يختلط أو يزاوجهم فال األمم سائر عن

قبلهم. والرومان دولتهم إبان يف العرب كان كما األنجلوسكسون عرص يف فإننا عجب وال
بالجبلة عليهم الفطري امتيازها توهمت سواها عىل فيه تفوقت إذا عرص أمة ولكل

سواها. عن بها تمتاز فيها ملواهب إال التفوق ذلك تنال ال طبًعا وهي األصلية،
ألنفسهم، باملنافع االستئثار يحبون أنانيون أنهم االنتقاد من اإلنكليز إىل يُوجه ومما
ألنه اإلنكليزي؛ يف يظهر لكنه أخرى، دون بأمة يختص ال اإلنسان يف فطري خلٌق وهو
ويعدونها نجدة أو أريحية اآلخرون يسميه ما يهمه وال به، ويتمسك يظهره أن يبايل ال
الفرنساويون يفعل كما سواه ملنفعة للخسارة نفسه يعرِّض ال فهو املناقب، أسمى من
اختالًطا أرسع العرب كان ولذلك مفاخرهم؛ من ويعدونه العرب يفعل كما أو مثًال،

باإلنكليز. مما بالفرنساويني
يقول ال وأعماله، أقواله يف رصيح اإلنكليزي أن الحقائق إىل الجنوح مقتضيات ومن
رضبًا املجاملة يعد ولكنه الجفاء، مظهر منه ذلك فيظهر قوله، ساءك ولو يعتقده ما غري
ويكون ويصافحك، يده، لك فيمد بك ويثق يتعرفك، حتى يتجنبك يزال فال العبث، من

الجلساء. وأظرف األصدقاء أخلص من ذلك عند

والعقلية األدبية الرتبية

الرتبية وسائل أفضل يف اإلنكليز ثبات من تراه ما أيًضا الخلق ذلك مقتضيات ومن
الكاتب ديموالن ألَّف وقد فيها. األمم قدوة وهم الرياضة، سيما وال والعقلية البدنية
واألخالق الرتبية يف بهم االقتداء عىل قومه ليحرض اإلنكليز؛ تقدم رس كتابه الفرنساوي
«العوامل كتابه يف باإلطراء اإلنكليز أخالق البون غوستاف واختص ذلك. وغري والتعليم
مفيد الرتبية من الرضب هذا أن الحقيقة بعني رأى فاإلنكليزي األمم»؛ تكون يف األخالقية
وزادهم تنميق، وال زخرف بال الحقيقية الفائدة أساسها قواعد له ووضع فاتبعه له،
والعمل منهم املواهب وأصحاب التاريخ، رجال آراء احرتام عىل ُفطروا أنهم فيها ثباتًا
ولهذه — اإلقطاع عرص يف للرشفاء خضوعهم بقايا من لعله — نقد أو جدال بال بها
عقالئها برأي عملت إذا األمة ألن مساعيهم؛ وتأييد كلمتهم، جمع يف كبري فضل املنقبة
األصوب الرأي صاحب أنه أفرادها من كل يزعم التي األمم بخالف عقالء، كلها كانت
الضعيفة األمم شأن هو كما ومذلة َصغاًرا سواه لرأي االنصياع ويرى األعىل، والنفوذ

وانقضائها. أمورها بفساد الزمان وآذن الشيخوخة، إىل صارت التي
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والوفاء الصدق

عىل ناجح لكنه الذكاء، مفرط غري الخاطر بطيء اإلجمال عىل اإلنكليزي أن املشهور
بالقواعد يعملون أنهم الحقيقية العلة نجاحه؟ علة هي فما ومشاريعه، أعماله يف الغالب
التي لألسباب بالرتبية أذهانهم يف رسخت وقد النجاح، وسيلة أنها عقالؤهم قرر التي
مع الحقائق عىل أعماله يف يعوِّل أن يجب الصانع أو التاجر أن تعلِّمهم وهي قدمناها،
نجاحهم أسباب أهم وهي والثبات، واألمانة الصدق عىل معوِّلهم فجعلوا املتبادلة، املنفعة
واملشهور األمثال. مجرى جرى حتى عنهم ذلك اشتُهر وقد والصغرى. الكربى أعمالهم يف
وال يوافقه، سعر آخر أعطاك بضاعته سعر عن سألته إذا اإلنكليزي أن األرض تجار بني

األمم. سائر تفعل كما املساومة أو والرد، لألخذ بابًا يفتح

التقاليد عىل املحافظة

يف إعراقها رغم األرستقراطية عىل محافظة اآلن حتى تزال ال اإلنكليزية األمة رأيت قد
قواعده يدونوا لم إنهم أي بالتقليد؛ محفوًظا يزال ال عندها الدستور حتى الدستورية،
التقاليد عىل به يجرون وإنما نحوه، أو األسايس القانون العثمانيون يسميه بما ورشوطه
مراعاة مع أسالفهم أصدرها سابقة أحكام عىل بالقياس شئونه يف فيحكمون املاضية
حكمهم وعدوا فيها، حكموا فيها الحكم يسبق لم مسألة عرضت وإذا األحوال، مقتضيات
من وذلك املتوارثة، التقاليد عىل محافظة األمم أكثر من فاإلنكليز بعدهم؛ يأتي ملن سابقة
منهم، التاريخ لرجال احرتاًما الناس أشد من كانوا السبب ولهذا أخالقهم؛ يف الثبات قبيل
عىل استعمارهم يف جروا السبب هذا ولنفس بأقوالهم، ويعملون التماثيل لهم ينصبون
من يشء يف لهم يتعرضون فال حمايتهم، أو سلطانهم يف تدخل التي األمم تقاليد احرتام
كان ولذلك الوطنية؛ أو الدينية بشعائرهم القيام عىل يساعدونهم بل عاداتهم، أو أديانهم
املجاملة. عن وبُعدهم ترفعهم لوال سواها إىل مما سيادتهم إىل ارتياًحا أكثر الرشقيون

والنظام التدين

تطرف ورغم الدينية، بعقائدهم متمسكون أنهم التقاليد عىل واملحافظة الثبات قبيل ومن
الكهنوت، رجال بمناوأة جاهروا حتى الدينية، الحرية يف وزمالئهم جريانهم من األمم أكثر
عىل يحافظون الدين بأهداب متمسكني زالوا ما فاإلنكليز الدينية، الجمعيات ومطاردة
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واملخازن الحوانيت يقفلون كيف ذكرنا فقد األحد، يوم الراحة سيما وال وتعاليمه طقوسه
واألعياد. اآلحاد أيام يف وغريها

ال وافتخار، باحرتام له واإلذعان وتقديسه للنظام خضوعهم أيًضا القبيل هذا ومن
يدي بني بالخطأ يعرتف أن بأًسا امللك يرى وال صغريهم، وال كبريهم ذلك من يستنكف
واحرتامهم الحقيقة، إىل جنوحهم نتاج من هو وإنما حطَّة، ذلك يعد وال رعاياه، أصغر
من وأمثالها املنقبة هذه تعلِّم التي بالحكايات مشحونة املدرسية كتبهم وتجد إياها.
من التالميذ يستفيدها التي الحسنة القدوة غري بالخطأ، واالعرتاف بالقول الرصاحة

السبيل. هذا يف كبارهم أو والديهم أو أساتذتهم

بالواجب الشعور

اإلنكليز؛ أخالق يف الظهور كل ظاهر لكنه الراقية، املمالك يف عام بالواجب الشعور إن
أو مطالبة بال حينه يف فيؤديه مادي أو أدبي حق من عليه ما يعرف فاإلنكليزي
وعدك فإذا كالًما، وأقلهم عمًال الناس أكثر من ألنه وسكينة؛ بهدوء ذلك يفعل استحثاث،
لك يؤكد أال عندهم التأدب فمن بخدمة كلفته وإذا وعده، ُمنجز أنه ثقة عىل كن بزيارة
أكيًدا، وعًدا قوله عدُّوا منهم قائل هذا قال فإذا سأجرب»، «إني يقول وإنما فيها، نجاحه
فإنه يتوقعه، وعد أو له بحق مطالبته أو بخدمة آخر تكليف عىل أحدهم عزم إذا وهكذا
فيجيبه كذا؟» فعلت لو تظن «ماذا مثًال: فيقول الشك أو االستفهام بصورة طلبه يجعل
الطبقة يف غالبًا تكون التعابري وهذه قضائه. من بد ال وعًدا ذلك فيعد كذا» فاعًال «أظنني

القوم. من الراقية

اإلنكليزية املرأة (10-2)

لكنها واألدبية، االجتماعية األحوال أكثر يف أوروبا يف النساء سائر تشبه إنكلرتا يف املرأة
فهي الوجوه؛ بعض من اإلنكليزية الرتبية أو اإلنكليزية الُخلق يقتضيه بما عنهن تفرق
بالبساطة؛ غالبًا اإلنكليزي الزي ويمتاز وأزيائها، وعاداتها آدابها يف الحقائق إىل أميل
بثوب إنكليزية رأيت وإذا — يشء كل يف شأنهم — الحقيقية املنفعة فيه يالحظون ألنهم

اإلنكليز. غري به تقلِّد فإنها مزخرف
لعب حتى عندهم املشهورة باأللعاب البدنية الرياضة إىل انرصافها القبيل هذا ومن
ممشوقة الحركة نشيطة البنية صحيحة اإلنكليزية كانت ولذلك الخيل؛ وركوب السيف
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أعمالهم، يف وتجاريهم بالرجال، تتشبَّه أخذت وقد اإلرادة، قوية الوجه مرشقة القوام
يف وبالغن النواب، مجلس يف التصويت حق طلبن حتى املتهوِّسات من طائفة وتطرفت
نظنهن وال مطالبهن. يف العنف واستخدمن له، ُخِلقن الذي طورهن عن به وخرجن ذلك
عىل حكمنا مثل الوجه هذا من اإلنكليزية املرأة عىل وحكمنا الصواب. إىل راجعات إال

الفرنساويني: أخالق عن كالمنا عند الفرنساوية املرأة

ذلك عن تحولت فإذا وعائلتها، بيتها بشئون لتهتم ُخلقت اإلنكليزية املرأة إن
طبيعتها. عن خرجت الرجال أعمال إىل

سبيل يف تستهلك لرجلها الخضوع كثرية فطرتها أصل يف اإلنكليزية املرأة أن عىل
به يتمتع بما تتمتع عذراء وهي لكنها ذلك، كلفها مهما ولو العائلة سائر وراحة راحته
انقطعت تزوجت فإذا وقعودها، وقيامها وإيابها ذهابها يف الشخصية الحرية من الشاب
بحقوق املطالبات فلعل حقه. ومعرفة زوجها احرتام مع سواه يهمها يعد ولم بيتها إىل

املتزوجات. غري من الرجال

االستعمار يف طريقتهم (11-2)

يف ظاهًرا — الثبات مع الحقيقة عىل التعويل نعني — األسايس اإلنكليزي الخلق وترى
فهم املستعمرين؛ طرق تخالف طريقة فيه لهم فإن مثًال؛ كاالستعمار السياسية، طرقهم
الدولة وأبهة السيادة زخرف يهمهم ال الحقيقية الفائدة إىل االستعمار وراء من ينظرون
بعني وجدوا وقد االستعمار. يف الحقيقية املصلحة تهمهم ما بقدر السلطة بسعة والتفاخر
املالية، أو االقتصادية املرافق هي إنما االحتالل أو الفتح من الحقيقية املصلحة أن العقل
الغرض يكن لم إن سيادة لهم تكون أن بعدها يهمهم وال إليها، سعيهم فيوجهون
مطامعهم استثمار عىل صربهم أناتهم وطول ثباتهم ومن االقتصادية، املنفعة منها
يغتنمونها، فرص لهم تسنح أو أقدامهم، أثنائها يف ترسخ متطاولة أعواًما االستعمارية

حقوقهم. بها ويؤيدون
ذلك بعكس بل السيادة، إعالن أو الحماية وضع لون يتعجَّ ال رأيتهم السبب ولهذا
وبني بينه يُذكر فرق يبقى ال حتى اإلداري االستقالل يف مستعمراتهم مع يتساهلون
تكون أن نفوذهم تحت أو حيازتهم يف الداخل البلد من ويهمهم الحقيقي، االستقالل
الحماية أو االحتالل بطريق ذلك يجيئهم أن يبالون وال فيه، رائجة املادية مصالحهم
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نرى وال وغريها. والرتانسفال وكندا أوسرتاليا قيود حلُّوا املبدأ هذا وعىل االستعمار. أو
وبقاء االقتصادية مصالحهم ضمان تحققوا إذا وغريها الهند يف ذلك يفعلوا أن من مانًعا

األخرى. االعتبارات من األفضلية لهم تكون وأن الودية، عالئقهم
أخالقهم عىل تتوقف العرص هذا يف اإلنكليزية األمة إليها بلغت التي فالسطوة
إنكليزي مليون أربعني جعلت منها أمثلة ذكرنا التي األخالق إن ذكائهم. عىل مما أكثر
القوقايس وفيهم الخمس، القارات يف شتى أمم من نفس مليون ٣٥٠ نحو يحكمون
اللغات من عرشات يتكلمون الناس طبقات من وغريهم والزنجي والهندي واملغويل
عىل والتعويل الثبات وأساسها املتينة بأخالقهم ذلك استطاعوا اإلنكليز إن املختلفة.
ويفوقونهم ذكاء، عنهم يقلون ال شعوبًا سلطانهم يف الداخلة األمم بني فإن وإال الحقيقة،

االستقالل. أو للتغلب الالزمة األخالق تنقصهم وإنما العقلية، املواهب من كثري يف

العرب ومدنية الحديثة املدنية (12-2)

تالئم ال كانت وإن — املدينة هذه لروح املالئمة لألخالق األمثلة أوضح من فاإلنكليز
فمدنية بها؛ إال تصلح وال دعائمها عليها تُبنى قواعد مدنيَّة لكل إذ األخرى؛ املدنيات
والوفاء والجوار والنجدة األريحية أهمها: اإلسالم، صدر يف العرب مناقب أساسها العرب
الخليفة كان الحديثة. املدنية يالئم ال مما ونحوها الخلق وكرم الصدر وسعة والحلم
له خطر فكر أو سمعه قول من بنفسه قام العتبار القاتل؛ عن أحيانًا يعفو األمري أو
الكرم، بأسباب واألخذ املقدرة، عند بالعفو يتواصون القوم وكان أريحية، ذلك ويعد
لهم وكان هم، َمن أحد يسألهم ال أشهًرا األضياف فيها ينزل الضيافة بيوت يقيمون
يقيم وأعوانهم وحواشيهم وأتباعهم حوله، فَمن الخليفة من بالسخاء االرتزاق من رضب
عمل وال ويلبسون ويرشبون يأكلون الناس من مئات أو عرشات العامل أو األمري بيت يف
عن بعيدة املناقب فهذه اإلسالمي، التمدن تاريخ يف لناه فصَّ مما ذلك عىل وقس لهم،
وال عفو وال حلم ال والواجبات، الحقوق مبادلة أساسها التي الحديثة املدنية مقتضيات
بمقتىض ومواهبه سعيه قدر عىل املنصب أو الرزق من املرء ينال وإنما نجدة، وال أريحية
بأحكام العارف غري السلك هذا يف يرتقي فال السياسية، واالعتبارات االقتصادية، القواعد
العدالة عىل ويحافظ األمة، مصلحة إىل بالنظر األشياء حقائق إىل ينظر الذي السياسة
لهذا أوروبا يف الشائعة املناقب من ذلك وغري طريقه، يف إال قرًشا ينفق ال ورشوطها،

ورجال. أيام دولة ولكل العهد
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آثارها (13-2)

ونظام وتربيتهم بأخالقهم اإلعجاب إىل مرجعها العقالء نفوس يف معنوية آثار إلنكلرتا
أقوامهم ويحرِّضون وثباتها األخالق بسمو لهم يعرتفون فإنهم أعداؤهم حتى عائالتهم،

يها. تحدِّ عىل
شيئًا ذكرنا وقد لندن، يف سيما وال إنكلرتا، يف كثرية فإنها البنائية اآلثار أما
وال وغريها، والشوارع األبنية من فيها ما وعددنا املدينة، هذه عن كالمنا يف منها
التماثيل من هناك منصوبًا يراه بما اإلعجاب غري وساحاتها شوارعها يف املار يستطيع
كما التماثيل لهم يقيمون ألسالفهم االحرتام كثريو اإلنكليز فإن الرجال؛ ملشاهري الفخيمة
شوارعهم يف تماثيله وينصبون ببونابرت الفرنساويون يُْعَجب وكما للقديسني. يقيمونها
ونلسن ولنتن بتماثيل ذلك نحو يفعلون فاإلنكليز وقصورهم، وساحاتهم وحدائقهم
فنكتفي لندن، يف كثرية فإنها الفخيمة؛ واملعابد الكربى بالقصور وناهيك ونحوهما،

فنقول: الرحلة هذه يف لزيارته قنا وفِّ مما أشهرها إىل باإلشارة

القديسبولس كنيسة

يتفق لم عهًدا، أقدمها ومن وأعالها أبنيتها أفخم وهي املدينة، منتصف يف قائمة إنها
زمن من معبد مكانها يف كان أنه عىل متفقون ولكنهم بنائها، أصل عىل املؤرخون
فأُعيد ٩٦١م سنة واحرتقت ٦١٠م سنة كنيسة مكانه وأقاموا خرب ثم الرومانيني،
السابع القرن أواخر يف كلُّها ُجددت حتى مراًرا والرتميم الخراب عليها وتواىل بناؤها،
وتمت ١٦٧٥ سنة ببنائها بدءوا رين، خريستوفر اسمه شهري مهندس يد عىل عرش
وضعتها برضيبة األهلني من أُِخذت جنيه ٨٥٠٠٠٠ ذلك سبيل يف وأُنفق ،١٧١٠ سنة
راتب عىل املدة هذه أثناء يف يستويل هذا رين وكان لندن، إىل الوارد الفحم عىل الحكومة

السنة. يف جنيه ٢٠٠ مقداره سنوي
منها، أصغر لكنها رومية يف بطرس القديس كنيسة مثال عىل الكنيسة هذه بُنيت
شكلها وفلورنسا، وأشبيلية وميالن رومية كنائس بعد العالم كنائس أكرب فهي ذلك ومع
قطر قدًما، ٣٦٤ قبتها وعلو قدًما، ١١٨ وعرضها قدم ٥٠٠ طولها الروماني، كالصليب
ويزيد قدًما، ١٣٩ رومية يف بطرس القديس كنيسة قبة وُقطر وقدمان، قدم مائة قبتها
جوانبها يف أقاموه وما والصور، النقوش من جدرانها عىل ما الزائرين نظر يف أهميتها
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عظمة معرض االعتبار بهذا فهي القواد، كبار من وأكثرهم اإلنكليز عظماء تماثيل من
ذكره. اآلتي وستمنسرت دير بذلك يفوقها وإنما إنكلرتا

مربعة ضخمة ركائز عىل الداخل يف قائمة وهي الغرب، جهة من األكرب مدخلها
املستديرة بالرشفة أيًضا وتشبهها اآلستانة يف أحمد السلطان جامع ركائز تشبه الجوانب
ما لكثرة كاثوليكية كنيسة أنها وهلة ألول الداخل يتوهم الركائز، تلك بأعىل املحيطة
الرجال، مشاهري تمثل الصور تلك معظم يرى أن يلبث ال لكنه الصور، من فيها يراه
وما املكان وسعة البناء فخامة من يشاهده مما التهيب إال إليها الداخل يستطيع ال
الحرب، ساحة يف نفسه فيحسب والربونزية، الرخامية التماثيل من جوانبه يف نُِصب
ليتفاخروا أو فعلوه عما حسابًا ليؤدوا الرجال نخبة اجتمع وقد الدينونة، ساعة يف أو
األيرس الجناح ويف الربيطاني، العلم تعزيز يف فضًال وأكثرهم بطًشا، أشدهم كان فيَمْن
لهم وكان القراء، الجنرال مثل السودان يعرفهم جماعة تماثيل الكنيسة صحن من
إلنقاذ الخرطوم إىل الذهاب تعجلت التي الفرقة قائد ستيوارت مرص شئون يف دخل
يف بطنه يف برصاصة ستيوارت قائدها فأُصيب جملتها يف وكنا ،١٨٨٤ سنة غوردون
الساعة تلك ننىس وال نراه ونحن سقط املتمة، قرب الدراويش وبني بيننا انتشبت معركة
الخرطوم يف ُقتل وقد غوردون، الجنرال وتمثال الخطر، ساعات أشد يف كنا ألننا الرهيبة؛
الجنرال وتماثيل وترلو، معركة صاحب ولنتون دوق وتمثال بيومني، الحملة وصول قبل
البلطيك يف اإلنكليزي األسطول قائد نابيه واألمريال وترلو، يف ُقِتال بونيس والجنرال بتكن
وباتريك املصور رينولدس بينهم األقالم وأرباب األدباء من طائفة وهناك ،١٨٥٤ سنة

املؤرخان. وهالند نابيه
من القراء يعرف األخرى واملواقف األيمن الجناح يف العديدة التماثيل ذلك عىل وقس
بمواقع واشتهر ،١٧٩٨ سنة قري أبي يف األسطول أغرق الذي نلسون األمريال أصحابها
املواقع تلك أسماء نُقشت وقد وغريهما، وترافلغار كوبنهاكن يف اإلنكليز شأن فيها رفع
ُمتَّشًحا التمثال يف فجعلوه قادس، واقعة يف اليمنى ذراعه خرس وقد تمثاله، قاعدة عىل
،١٨٠١ سنة قري أبي يف ُقتل الذي أبركرومبي الجنرال ومنهم الذراع، تلك يغطي برداء
سنة طارق جبل أنقذ الذي هو واألمريال بإسبانيا، كروتا يف ُقتل الذي مور والجنرال
لهم كانت التي األعالم وحوله القرم حرب يف للمقتولني تذكار الحنايا بعض ويف ،١٧٨٢
البعيدة؛ األبنية من عليه ترشف ملا قبتها؛ الكنيسة هذه يف الهامة املشاهد ومن هناك.
كلها، لندن عىل فأرشفنا درجة، وعرشون ستمائة درجاته بسلَّم قمتها إىل صعدنا فقد
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وراء مثله شاهدنا خاص شأن فلها القبة أما إيفل، برج قمة من باريس عىل أرشفنا كما
من القبة هذه قاعدة حول فإن الصوت تفخيم نعني باآلستانة؛ أريني كنيسة محراب
املار يرشف قدًما، ٣٢٠ نحو ومحيطها قدم، ومائة نيف قطرها مستديرة رشفة الداخل
جوانبها، بعض يف باب من دخلناها التهامس» «قاعة وتُسمى الكنيسة صحن عىل فيها
أن إلينا فأومأ بجانبه، الواقف يسمعه ال يكاد بصوت الحائط يف يهمس شيًخا فرأينا
يرتفع الصوت نسمع ونحن فمشينا الرشفة، تلك من اآلخر الجانب يف مقعد إىل نذهب
علينا يتلو كالخطيب سمعناه اآلخر الطرف إىل وصلنا فلما الشيخ، ذلك عن بعدنا كلما

البناء. هذا تاريخ يف خطابًا
للمشاهري وأرضحة تماثيل فيها بالفسيفساء، فة مرصَّ رساديب أرضالكنيسة وتحت
وحوله الغرانيت من قاعدة عىل قائم السماقي الرخام من ولنتن للدوق رضيح منها أيًضا،
جثته، حملت التي املركبة وبجانبه وفرنسا، والربتغال، إسبانيا، من اكتسبها التي األعالم
فيه نلسون رضيح القبة منتصف يقابل آخر مكان ويف وترلو، يف زميله بكتن ورضيح
(لوريان) الفرنساوية الدارعة سواري من الوسطى السارية خشب من مصنوع تابوت
ورضيحان كولنوود، رفيقه رضيح وبجانبه ،١٧٩٨ سنة قري أبي يف أسطوله أحرقها التي
هورد وليم السري بينهم والتاريخ األدب رجال من جماعات وتماثيل ونورتسك، لنابيه

وغريه. العلم يف شهريات لنساء وأرضحة القرم، يف حربي مكاتب أعظم رسل

هول قرصجيلد

منذ روزفلت َخطَب وفيها العمومية، الخطب فيها تُلقى التي بقاعته القرص هذا اشتهر
من الزائر يمر فيها. إنكلرتا وسياسة مرص فيه ذكر الذي املشهور خطابه سنني بضع
جهة يف ازدحاًما، لندن شوارع أكثر هي بشوارع هول جيلد إىل بولس القديس كنيسة

جنيًها. ٢٥٠ فيها األرض مرت يساوي شيبسايد اسمها
ومجالس لقضاة مقرٍّا عرش الخامس القرن أوائل يف األوىل للمرة القرص هذا بُنَِي
وعرضها قدًما، ١٥٢ وطولها املذكورة القاعة فيه وأُنشئت بناؤه، وأُعيد تخرب ثم البلدية
فيها وتُتىل ونحوها، لالنتخابات البلدية املجالس فيها تجتمع قدًما، ٨٩ وعلوها ٥٠
جان والالدي سريي، أرل مثل العظماء املجرمني من جماعة ُحوكم وفيها العامة، الخطب
ومور. وبت وشتام ونلسن ونلتن والسيما اإلنكليز مشاهري تماثيل وفيها وغريهما، غراي
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بياجوج يُعرفان الشكل غريبا خشبيان تمثاالن جملتها يف أخرى تماثيل أخرى قاعة ويف
التسمية. هذه سبب نعلم ولم وماجوج،

صناعي متحف وفيها للناس، معروضة مجلد ١٤٣٠٠٠ فيها مكتبة هول جيلد ويف
صور فيها صور وقاعة كبرية، وخرائط الدقيقة املصنوعات من وغريها للساعات،
وصور ،١٧٨٢ سنة واإلسبان اإلنكليز بني طارق جبل معركة صورة منها تاريخية،
كان التي باملركبة ١٨٩٧ سنة املايس فكتوريا امللكة يوبيل وصورة امللوك، من كثريين
فيها بولس القديس كنيسة رساديب مثل رساديب األرض وتحت أفراس، ثمانية يجرها

قديمة. ونواويس قبور

إنكلرتا بنك

سنة بُني سكوتًا، به نمر أن لنا ينبغي فال الشهري، إنكلرتا بنك من مقربة عىل اآلن نحن
من يضيئونه لكنهم نافذة، ظاهره يف ليس ١٨٢٧ سنة اآلن هو كما بناؤه وأُعيد ١٧٣٤
االسم بهذا املعروف املايل العمل أي نفسه؛ البنك أما به. االحتفاظ يف مبالغة الداخل
بنوك فأُنشئت ١٨٣٤ سنة إىل لندن يف الوحيد البنك هو وظل ،١٦٩٧ سنة أُنشئ فقد
بإصدار له أذنت الحكومة بأَنَّ كلها عنها ويمتاز جميًعا أعظمها يزال ال لكنه أخرى،
مراًرا. تضاعف ثم جنيه ١٢٠٠٠٠٠٠ األصيل ماله رأس كان نوط) (بنك املالية األوراق
املتينة رساديبه يف مختزنة ذهب جنيه ٢٠٠٠٠٠٠٠ من يخلو وال عامل ألف عماله عدد
اإلنكليزية الحكومة عن ينوب وهو الناس، أيدي بني ورق عملة جنيه و٢٥٠٠٠٠٠٠
وترصيد، ودفع قبض بني جنيه ٦٧٢٠٠٠٠٠٠ وقيمتها عليها التي بالديون يتعلق فيما
من يوم كل قطعة ٥٠٠٠٠ منها يصدر نوط» «البنك أوراق تطبع مطبعة البنك ويف
بغاية وآالتها الهندي، نوت البنك أيًضا فيها ويُطبع جنيه، ألف إىل جنيهات خمسة فئة
يرجع ما كل يتلف أن البنك هذا عادات ومن اإلعجاب. تستدعي طبعها وطريقة اإلتقان
ال لكنه الطابع، يد تحت من خارجة جديدة أوراًقا إال للناس يدفع وال أوراقه من إليه
حديد من خزائن يف سنوات خمس يحفظها بل استالمها حال املرتجعة األوراق يتلف
ما عدد ويبلغ تُحرق. ثم نحوها أو قضائية لشهادة منها يشء مراجعة األمر يقتيض لئال
املالية وقيمتها طنٍّا ٩٠ وزنها ورقة ٨٠٠٠٠٠٠٠ الخمس السنوات يف منها عندهم يُجمع
منها تألَّف واحد خط يف األخرى بجانب الواحدة ُفرشت وإذا جنيه. ١٧٥٠٠٠٠٠٠٠
جنيًها ٣٣ تزن وفرزها الذهب الجنيهات لوزن آلة البنك ويف ميل. ١٣٠٠٠ طوله درج

83



١٩١٢ أوروبا إىل رحلة

املجوهرات، لحفظ مخزن البنك ويف خارًجا. لفظته ناقًصا منها كان فما الدقيقة، يف
ونهاًرا. ليًال الجند من رشذمة البنك ويحرس

لندن برج

جعلوه ثم للملوك معقًال كان وأشهرها، لندن أبنية أقدم من وهو التيمس ضفة عىل واقع
به يحيط عميق خندق حوله األمراء، أو القواد أو امللوك من العظماء للمجرمني سجنًا
ليبقى جدرانه ورممت للجند، ثكنة اآلن لندن برج الحكومة وجعلت ١٨٤٣ سنة ردم
سور بها يحيط أبنية عدة عليها فدانًا ١٣ أرضه مساحة منتظم غري مربع شكله حصنًا.
اآلن قصوره أقدم الظافر. وليم إىل يرجع إنه بنائه تاريخ يف يُقال األبراج، عليه مزدوج
لكثرة التاريخ؛ يف رهيب ذكر وله فخيم وهو عرش، الحادي القرن يف بُني األبيض» «الربج
،١٥٣٥ سنة ُقتل مور توماس السري ضحاياه أشهر العظماء، من فيه ُقتل أو ُسجن من
سنة بول ومرجريت ١٥٤٠ سنة ُقتل كرومويل وتوماس ١٥٣٦ سنة ُقتلت بولني وحنة
سمرست واللورد ١٥٤٩ سنة سيمور واألمريال ١٥٤٢ سنة هورد كاترينة وامللكة ١٥٤١
سنة فيه مات إليوت جون والسري ١٥٥٤ سنة وزوجها غراي جان والالدي ١٥٥٣ سنة
١٢٩٦ سنة اسكتلندا ملك بليول جون يُقتلوا ولم ُسجنوا وممن كثريون. وغريهم ١٦٣٢
وجون ،١٣٤٧ سنة اسكتلندا ملك برويس وداود ١٣٥٠ سنة االسكتلندي ولسن ووليم
ملك عرش الثاني لويس والد أورليان ودوق ١٣٥٦ سنة بواتيه يف أسريًا أُخذ فرنسا ملك
مرسح إىل نُقلت مأسدة الربج يف وكان وغريهم. السادس هنري وامللك ،١٤١٥ سنة فرنسا

العام. الحيوانات
واأللبسة األسلحة منها سواه، يف مثلها يوجد ال تاريخية تحف الربج هذا ويف
الرشقي نظر يستلفت ما وأول ذكرها، سيأتي امللوكية املصوغات أهمها واملجوهرات،
سنة إلنكلرتا املجيد عبد السلطان أهداه عثماني مدفع للربج الخارجي الباب دخوله عند
ذكرنا وقد اإلنكليزية، امللوكية املصوغات هناك يشاهده ما فأهم الربج دخل وإذا ،١٧٥٧
وأثمن. أفخم هذه لكن اللوفر، متحف يف شاهدناها التي الفرنساوية امللوكية املصوغات
مثمنة دكة وسطها يف صغرية غرفة يف معروضة املجوهرات أو املصوغات، هذه إن
بشكل بعض فوق بعضها مرتبة رفوف عليها االستدارة، من شكلها يقرب يكاد األضالع
الدكة تلك أحاطوا لكنهم املشاهدون، يراها بحيث عليها املصوغات تلك وضعوا هرمي
يتسع ال يكاد ممر والحائط الدكة وبني الزجاج. من وألواح الحديد شبك من بسياج
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تيجان أكثرها إليها املشار واملصوغات املتفرجني، ملراقبة وقوف والحرس اثنني، ملرور
وهي: حديث اآلخر والبعض قديم، بعضها الكريمة بالحجارة مرصعة

١٦٧١ سنة بلود الكولونيل رسقه الثاني. شارل لتتويج ُصنع إدوارد القديس تاج (١)
بغنيمتهم. يفوزوا لم لكنهم الحارس، قتلوا أن بعد رفاقه من جماعة يف

ُجدد ثم ١٨٣٨ سنة فكتوريا للملكة األصل يف ُصنع السابع إدوارد امللك تاج (٢)
عددها يقل ال بجواهر مرصع الحديثة، املصوغات من وهو ١٩٠٢ سنة إدوارد للملك
لألمري كانت إنها يُقال ياقوتة مقدمه يف أخرى، وجواهر لؤلؤة و٣٠٠ ماسة ٢٨١٨ عن
الخامس هنري وضعها وقد ١٣٦٧ سنة قسطيلة صاحب بادرو دون إياها أعطاه األسود
قدمتها الكولينية باملاسة تُعرف كبرية ماسة تحتها أجنكورت؟ معركة يف خوذته عىل
سيأتي كولينا اسمها ماسة إىل تُنسب وهي ١٩٠٧ سنة إدوارد امللك إىل الرتنسفال حكومة

املعرتف. إلدوارد كان إنه يُقال صغري حجر التاج مؤخرة ويف ذكرها،
مرصع. غري الخالص الذهب من العهد ويل تاج (٣)

مرصع. ذهب امللكة زوج تاج (٤)
مرصع. ذهب امللكة تاج (٥)

للملكة كالهما ُصنع وقد واللؤلؤ، باملاس مغىش الذهب من طوق هو امللكة تاج (٦)
الثاني. جيمس زوجة ديست ماريا

٩٠ ووزنه ونصف أقدام أربعة طوله الخالص الذهب من إدوارد امللك صولجان (٧)
الصليب. عود ذخرية من قطعة فيها إن يُقال كالتاج ضخمة قبضته مرصيٍّا، رطًال

بالحجارة مرصع صليب عليه قراريط، وتسعة قدمان طوله امللوكي الصولجان (٨)
الكريمة.

جناحيها. باسطة حمامة تمثال رأسها عىل املساواة، عصا أو الحمامة صولجان (٩)
مرصع. صليب فيه آخر صولجان (١٠)

األبيض. العقيق من حمامة فوقه ديست ماريا للملكة العاجي الصولجان (١١)
الثالث. وليم زوجة ماري امللكة صولجان (١٢)

وزنها املعروفة، املاس حجارة أكرب من وهي الشهرية، نور» «كوه ماسة مثال (١٣)
الهور، ملك حوزة يف قبًال وكانت وندرس، قرص يف اآلن األصلية واملاسة قرياًطا، ١٦٢

البنجاب. فتحوا ملا ١٨٤٩ سنة اإلنكليز أيدي إىل ووصلت
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وإبريق امللوكي، واملهماز تتويج، أساور منها ثمينة، أخرى مصوغات وشاهدنا
هذه قيمة ويقدرون ذلك، وغري واململحة، وامللعقة والخاتم النرس، بشكل التتويج زيت
األوسمة من أمثلة فيها (فرتينة) خزانة الغرفة تلك ويف جنيه، ٣٠٠٠٠٠٠ بمبلغ املصوغات
إىل موها قسَّ فقد األصلية كولينا أما كولينا، املسماة الرتنسفالية للماسة ومثال الكربى،
وضعوها ماسات إىل الباقي موا وقسَّ إدوارد، امللك تاج مقدم يف ذكرها تقدم التي املاسة

الصولجان. عىل

معرضاألسلحة

والسيوف والبنادق املدافع من أمثلة فيه واألدراع، لألسلحة معرض لندن برج ويف
هندية وأسلحة أود، ملك جالد سيف منها: تاريخي، ذكر لبعضها والفئوس والحراب
وحملوه ١٧٩٨ سنة مالطة من الفرنساويون غنمه الذي املدفع ومنها عربية. أو األصل
بقيادة سيهورس الباخرة عىل وهم اإلنكليز فاسرتجعه الفرنساوية، سنسيبل الدارعة عىل
مًعا، اإلبهامني عىل تقبض التي كالجامعة العذاب آالت من أمثلة وهناك فوت. القبطان
العنق لقطع فاس وبينها باألعناق. باإلحاطة واألطواق القدمني، عىل يقبض الذي والفلق
األدوات ومن القطع. عند إليها العنق يُسند التي البالطة وبجانبه ١٦٧٩ سنة ُصنع
مات. وعليها ١٧٥٩ سنة ُجرح ملا وولف الجنرال بها التف مالءة التاريخية الحربية

السابع. إدوارد جثة عليها حملوا التي املدفعية واملركبة الدوق وثوب
اختالف عىل والسهام والخوذ والرماح األدراع من كثري الفرسان أسلحة قاعة ويف
باأللبسة فرسان تماثيل عليها أفراس وتماثيل بعده، فما عرش الرابع القرن من األعرص
يمثل وآخر درعه، وعليه جواده عىل الثامن هنري يمثل أحدها الثمينة، واألدراع الرسمية
وهناك بالذهب، مغشاة درع وعليه األول شارل يمثل وآخر ١٦٨٨ سنة الثاني جيمس
امللك، عن الثاني ريتشارد تنازل وفيها املجلس، قاعة كانت ألنها تاريخي ذكر لها غرفة

وغريها. السجالت لحفظ اآلن استخدموها سجونًا كانت أخرى وغرف
املكان هذا يف «إنه معناه ما عليها نقش مربعة نحاسة فيها بقعة الربج ساحة ويف
للسجن يستخدمونها كانوا التي واملخادع األبراج شاهدنا وقد حنة.» امللكة رأس ُقطع
مما التعذيب بفنون وناهيك تقدير، وال حساب بال والفتك الظلم رضوب فيها ويأتون
أسباب من اليوم اإلنكليزية األمة عليه ما ويرى ذلك، عىل يطلع َمن إن األبدان. له تقشعر
من أطوار يف املرور من لها بد ال األمة أن يعلم الظلم ومطاردة الجهل، ومحاربة املدنية،
أخرى. دون أمة وال آخر دون ببلد ا خاصٍّ ليس ذلك وأن الهمجية، من الطور هذا جملتها
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الرضب دار

وقد ١٨٨٢ سنة توسع ثم ١٨١١ سنة بُني النقود لرضب خاص بناء الربج هذا ويف
وقد الدقيقة، يف النقود من قطعة ١٢٠ يصنع ما ومنها وآالته، الرضب صناعة فيه أُتقنت
جنيه فئة قطعة ١١٨٠٠٠٠٠ منها جنيه، ١٥٠٠٠٠٠٠ وقيمته ١٩٠٩ سنة ُرضب ما بلغ
و٦٩٠٠٠٠٠ فلورين و٣٩٩٣٠٠٠ ريال نصف ٣٨١٦٠٠٠ جنيه نصف و٤٠٠٠٠٠٠
فقسعليه. بنس، و٢١٢٥٦٠٠٠ شلني ربع و٥٦٠٠٠٠٠ نصفشلني و٧٠٢٨٠٠٠ شلني

قرصوستمنسرت

يف ينعقد وهو اإلنكليزي، الربملان فيه ينعقد التيمس ضفة عىل واقع فخيم قرص هو
الوصول وقبل العموم. ملجلس واألخرى األعيان، ملجلس إحداهما منه، فخمتني قاعتني
صورتان جملتها يف بالصور مغشاة األوىل عديدة، بقاعات الزائر يمر الربملان قاعات إىل
وقد ترافلغار، واقعة تمثل واألخرى اإلنكليز، فيها فاز وقد وترلو، معركة تمثل إحداهما
جدرانها أخرى قاعة إىل منها يُتصل مرتًا، ١٥ نحو منها الواحدة طول نلسن، فيها مات
وقت غري يف األعيان قاعة دخلنا ومنها إنكلرتا، ملوك أشهر صور عليه امللون الخشب من
بصفوف مغطاة أرضها قدًما، ٥٤ وعلوها قدًما ٤٥ وعرضها قدًما ٩٠ طولها االجتماع،
زجاجها نافذة ١٢ وللقاعة شخًصا. ٦٥٠ نحو تسع األحمر بالجلد مغشاة املقاعد من
فتزداد بالكهربائية ليًال القاعة وتُضاء الفتح، منذ وملكاتها إنكلرتا ملوك بصور مزين
جون. امللك من الدستور أخذوا الذين للبارونية تماثيل النوافذ بني الجدران وعىل جماًال،
املواقف وبعض للملوك الجميلة الصور بينها البديعة، النقوش من الجدران عىل ما غري
يمينه وإىل درجات ببضع إليه يُصعد امللك عليه يجلس عرش القاعة صدر ويف الدينية،
ومواقف تعاليق، فيها غرفة إىل اآلخر القاعة طرف من وخرجنا العهد. ويل مجلس
دهليز إىل انتهينا هناك ومن اسمه. عليها تعليقة األعضاء من لكل واألردية، للربانيط
اتصلنا آخر فدهليز الحجم متوسطة قاعة إىل ومنها التاريخية، بالصور مزدانة جدرانه
تشبه وهي قدًما، ٤١ وعلوها ٤٥ وعرضها قدًما ٧٥ طولها العموم، مجلس قاعة إىل منه
بجلد مكسوة مقاعد عليها رياًشا، وأبسط فخامة أقل لكنها بشكلها، العموم مجلس قاعة
٦٧٠ نحو املجلس هذا أعضاء عدد أن مع شخًصا ٤٧٦ من أكثر يسع ال مخرض أزرق
وإىل الشمايل، طرفها عند القاعة صدر يف الرئيس وكريس صفوًفا، املقاعد ترتبت وقد
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املعارضني، حزب رؤساء يساره وإىل ونحوهم، كالوزراء الحكومة لنواب مقاعد يمينه
عىل الجرائد ومكاتبو املخربون ويجلس الكاتب. إليها يجلس طاولة الرئيس يدي وبني
الطرف يف الرئيس مجلس وتجاه للسيدات، مقاعد وفوقها الرئيس، مجلس فوق مقاعد

للزائرين. مقاعد القاعة من اآلخر

وستمنسرت دير

تماثيلهم، أو عظمائهم ومدافن مفاخرهم، مجتمع ألنه اإلنكليز؛ عند عظيم شأن الدير لهذا
تمثاله يُنصب أو فيه، يُدفن وال سواه مكان كل يحويه مما أكثر املفاخر تلك يف يحوي
هناك ميت دفن يف واإلذن والوطن. األمة خدمة يف والفخر بالرشف املمتازون إال أرضه يف

امليت. لذلك تمنحه أن األمة تقدر رشف أعظم
القديس كنيسة شكل الداخل من يشبه شكله طويل، تاريخ ولبنائه قديم بناء والدير
وعلو وقدمان، قدم مائة وعلوه قدم، ٢٠٠ فيه نقطة وأعرض قدًما، ٥١٣ طوله بولس
اليمني ذات ونلتفت املكان، نتوسط نكد ولم الشمايل بابه من دخلناه قدًما. ٢٢٥ برجه
ساد وقد الكرباء، وتماثيل العظماء قبور من هنالك ما عىل برصنا وقع حتى الشمال وذات
نداء، قرب كل من نسمع أننا لنا وُخيِّل التهيب، علينا فغلب املوت هيبة وتجلَّت السكوت
القائد وفيهم إنكلرتا، رجال أعظم بقايا بني ونحن غرو ال خطيبًا. تمثال كل يف ونرى
واملخرتع الحكيم، والعالم املفوه، والخطيب املفلق، والشاعر املحنك، والسيايس الباسل،
فأخذتنا الدول، منازل أسمى إىل بها فنهضوا أمتهم خدمة يف جميًعا تكاتفوا وقد العظيم،
بني بما الهواجس تلك عن فتشاغلنا السيايس؛ العالم يف دولتنا حال وتذكرنا العربة
سبيل ال إذ الداء، عرفنا وإن الذكرى تلك من فائدة ال إذ اآلخرين؛ مفاخر من أيدينا
أصحابها، أسماء ونقرأ والتماثيل، املدافن نتفقد الدير، أنحاء يف وتجولنا الدواء. إىل لنا
ويضيق باملئات، يعدون وغريهم والخطباء والشعراء والعلماء الساسة نخبة فيهم فإذا
وليم منهم: األماكن، حسب مجاميع يف ذلك من أمثلة فنذكر تعدادهم، عن املقام هذا
كانني وجورج ،(١٧١١) نيوكسل دوق هولس وجون ،١٧٧٨ سنة املتوىف السيايس بت
واألمريال متسفيلد، واللورد باملرستون، واللورد مالكولم، والجنرال ،(١٨٢٧) السيايس
أرل غوردون جورج آخر مجموع ويف ،(١٨٥٠) السيايس بيل روبرت والسري ورين،
مونتاغيو، وكابتن فوكس، جيمس وتشارلس ،(١٨٢٦) رافلس توماس والسري إيردين،
الشاعر، غروت جورج تماثيل فيها واألدباء بالشعراء خاصة زاوية وهناك وغريهم.
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وتنسن، برنس، وروبرت شعرائهم، إمام وشكسبري الشهري أرغيل ودوق املؤرخ وماكويل
زوايا وهناك واألدباء. الشعراء من وغريهم فلو، ولو ملتن، وجون دكنس، وشارلس
من عرشات فقط أسمائهم تعداد يستغرق ممن وغريهم لألساقفة وأخرى للرشفاء،

مناقبهم؟! بذكر فكيف الصفحات،

متاحفها (14-2)

الربيطاني املتحف

مثل واآلثار التحف عىل يشتمل العالم، متاحف أعظم ومن إنكلرتا، متاحف أعظم هو
أوروبا. مكاتب بني مثلها يندر نفيسة مكتبة عىل باشتماله عنه ويمتاز بباريس، اللوفر
عليه هو ما بلغ حتى ومحتوياته ببنائه ونما ١٧٠٠ سنة تأسس فسيح املتحف وبناء

مكتبته. إىل نأتي ثم أوًال التاريخية تحفه فنذكر اآلن،

التحف دار

الجميلة، والفنون التاريخية، اآلثار من واملنقوشات واملصنوعات املنحوتات عن عبارة هي
عهد أول من اإلنسان آثار جمعت إنها وضعها يف يُقال أن ويصح والذخائر، والتحف
الدول عىل مرتبة أحسنه، يشء كل من وفيها الخمس، القارات يف اآلن إىل العمران
والفرس والحثيني واملرصيني والفينيقيني والبابليني اآلشوريني آلثار قاعات يف واألمم
أوروبا وأمم واإلسالم، الجاهلية يف والعرب واليابان والصني والهند والرومان واليونان
أفريقيا يف عاداتها ومظاهر وآثارها املتوحشة األمم مصنوعات من وأمثلة وآثارها، الحية
الجميلة، الفنون من املتمدنة األمم ومصنوعات املحيط. وجزائر وأمريكا وأوسرتاليا
يف التحف من القسم هذا ولكن الناظر، تدهش أمثلة وفيها والحفر، والنقش والتصوير،
من ا جدٍّ نفيسة مجموعة املتحف هذا ويف وأوسع. الربيطاني املتحف يف منه أحسن اللوفر
اإلنسان آثار غري ذلك. وغري الربيد، وطوابع لألوسمة ومجموعة وحديثها، قديمها النقود

التاريخ. قبل
عند يوجد ال ما النوادر من وبينها قاعات، عدة يشغل التحف هذه من قسم وكل
من مخطوطات املرصية التحف بني أن ذلك مثال منها. التحف أُخذت التي األصلية األمم
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الذي الحجر نعني — رشيد حجر وفيها بالقاهرة، املرصي املتحف يف لها مثيل ال الربدي
الحجر هذا فإن — بونابرت حملة أثر عىل (الهريوغليف) القديم املرصي القلم منه حلُّوا
املرصية اآلثار صدر يف شاهدناه املرصي، املتحف إنشاء قبل الربيطاني املتحف إىل اتصل
الحجر هذا من نسخة املرصي املتحف ويف أعاله، من مكسور اللون أسود وهو خزانة، يف
وموميات ثمينة، مرصية آثار وهناك املرصي. القلم حل عىل بها استعانوا التي غري لكنها

ومصوغات. عديدة،
يف منها أغنى الربيطاني املتحف يف ولعلها والبابلية اآلشورية اآلثار ذلك عىل وقس
القرميدة بينها املسماري، بالحرف املنقوشة القرميدية السجالت من ألوف وبينها سواه،
واملراسالت، والعقود الصكوك قراميد غري البابليون، يرويها كما الطوفان قصة عليها التي
وقصور نينوى آثار وفيها امليالد. قبل ٤٥٠٠ نحو نُحتت أنها يُظن ا جدٍّ قديمة وتماثيل
ويف وتماثيلها، وسقوفها بجدرانها املتحف هذا إىل النهرين بني من نُقلت كاملة آشورية
عند صخر عىل صورته عن نقًال أرسحدون مثل بالتاريخ اشتهروا رجال تماثيل جملتها

رشحه. بنا يطول مما ذلك وغري بريوت، يف الكلب نهر
يف املشابهة من وفيها واألمم، األعرص اختالف عىل الدينية لآلثار قاعات وهناك
من وغريها واألسطرالب والحديثة القديمة للساعات ومجموعة العقل، يدهش ما الظواهر
فلم لشارملان الرشيد أهداها التي الساعة عن بينها بحثنا وقد الوسطى. األجيال صنع
فارسية نقوش عليه فوالذ من طاووس تمثال التحف هذه بني وشاهدنا خربها. عىل نقف
طوله بكر، ديار قرب بلد من حملوه اليزيديني إله «طاووس» تمثال وهو عربية وكتابة

نقوش. وعليها املقلوبة كالطاعة قاعدة عىل واقف املرت، وبعض مرت
ونحوها وكئوس مصابيح من عربية مصنوعات الزجاجية املصنوعات قاعة ويف
عليها زجاجية قطع وبينها للميالد، عرش الثالث القرن من بعضها عربية كتابة عليها

العباسية. الدولة عهد من كتابة
يُنسب تاريخي بعضها سيوف الرشقية، واملصنوعات واألزياء العادات قاعات ويف
والهندية والفارسية الشهرية الدمشقية السيوف جملتها ويف والصني، الهند يف بالده إىل
وكذلك معتدلة واألفغانية والهندية منحنية الفارسية خاص، شكل منها لكل واألفغانية
اآلخر والبعض واحد، بحد بعضها ذهب من قبضتها الصقل، شديدة ولكنها الدمشقية

وأشكالها. الرسوج ذلك عىل وقس بحدين،
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الربيطاني املتحف مكتبة

العربية اللغة تاريخ يف يقرءونه مما العربية بالكتب املكتبة هذه غنى القراء يعرف
اللغات يف كتاب مليون عىل املكتبة هذه يف الكتب عدد ويزيد فيها، املوجودة الكتب عن
العربية، املخطوطات من نفيسة مجموعة بينها األعرص، اختالف عىل واملواضيع املختلفة،
منها والعلماء، والقواد امللوك مشاهري خطوط بينها الخطوط لتاريخ معرض وفيها
غري آخرين، ملوك وتوقيع فكتوريا، امللكة إىل الثاني ريكاردوس من إنكلرتا ملوك توقيع
واليونانية. والسامرية العربانية يف التوراة سيما وال الهامة، للكتب القديمة املخطوطات
إىل الطباعة عهد أول من املطبوعات من أمثلة فيه الطباعة لتاريخ مجموع وهناك
٤٠٠٠ بمبلغ ١٨٩٧ سنة غوتنربغ طبعها األملانية باللغة التوراة من نسخة منها اآلن،
عىل مملكة كل يف الطباعة لتاريخ قاعات ثم اإلجمال. عىل املطبوعات أقدم وهي جنيه،

حدة.
ومن للميالد، العارش حوايل ُكتب بعضها باأللوان، املصورة الكتب من أمثلة وفيها
القرن يف غزال رق عىل ُكتب والرسيانية العربية يف إنجيل أقدمها الرشقية املخطوطات
املكتبة يف نسخة ومنه القرآن، العربية يف املخطوطة الكتب وأقدم للميالد. العارش
باملتحف املصورة العربية املخطوطات ومن الثامن. القرن يف ُكتبت أنها يُظن الخديوية
الجزء يف لها صورة نرشنا وقد عرش، الثالث القرن يف ُكتبت الحريري مقامات الربيطاني

العربية. اللغة آداب تاريخ من الثالث

أخرى متاحف (15-2)

ويُسمى كالريي»، «تيت أهمها وصفها، بنا يطول عديدة أخرى متاحف لندن ويف
من أمثلة فيه باريس، يف لوكسنربج متحف يشبه وهو اإلنكليزية، الصناعة متحف
تشخيص حيث من الفن به يُراد خيايل أكثرها اإلنكليز، والنحاتني املصورين أمهر صنع
أجمل ومن الرخام. عىل نحتًا أو باأللوان تصويًرا التاريخية الوقائع أو واألخالق، العادات
الضال، االبن حادثة تمثل منحوتة وصورة جواده عىل ولنتن تمثال فيه املتقنة املنحوتات
ونابليون جواده، عىل روبرتس املارشال صورة الصور ومن الشهرية. الوقائع من ونحوها

ذلك. وغري الطوفان تمثل وأخرى منفاه، إىل حملته التي الباخرة عىل
سنة املتوفاة ولس الليدي أهدته الخصوصية املتاحف من أصله ويلز: ومتحف
لوضع املنزل الحكومة واشرتت جنيه ٤٠٠٠٠٠٠ يساوي وهو اإلنكليزية، لألمة ١٨٩٧
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يحويه ما بدقة املتاحف سائر عن ويمتاز ،١٩٠٠ سنة جنيه ألف بثمانني فيه املتحف
ابتياعها، يف وَسِخي انتقائها يف تأنَّق جامعها أن تحفه يف للمتأمل ويظهر املصنوعات، من
زمن من كتابة طاولة فيها شاهدناه ما جملة ومن الصناعة. يف سليم ذوق ذو وأنه
١٧ القرن من مختلفة ومصنوعات الرابع، جورج امللك وصورة عرش، الخامس لويس
ميناء من منزلة أو العظم أو الذهب أو العاج يف محفورة صور مجموعة وهناك و١٨،
األخرية القرون صنع من مغنطيسية وإبر وأسطرالبات ساعات ومجموع الدقة. غاية يف
القاهرة. جوامع أحد من منقول عربية كتابة عليه عربيٍّا مصباًحا ورأينا هندسية. وآالت
نقش عليها بالعاج منزلة قبضاتها بنادق بينها واملدافع، واألدراع لألسلحة قاعة فهناك
وقاعات وأثمن؛ أتقن لكنها لندن، برج يف شاهدناه ما نحو مذهبة وأدراع مدهش، جميل
ذلك وغري مرص، إىل أبنائه مع يعقوب رحيل تمثل صورة منها الزيتية، للصور عديدة

واملصنوعات. واملحفورات الصور من
مشاهد فيه باريس، يف جريفن بمتحف الشبه كثري وهو تيسو: مدام ومتحف
كل هي. كما الحقيقة يرى أنه الناظر يتوهم حتى حدثت؛ كما بالشمع ممثلة تاريخية
موت وتمثيل ميت، وهو نابليون رسير عند ولنتن موقف منها خاصة غرفة يف مشهد
يسمونه ما ع يوقِّ جون وامللك فكتوريا. امللكة وتولية الخرطوم، يف غوردون ومقتل نلسن،
منها حديثة وتماثيل غريفن. متحف يف مثلها شاهدنا أخرى ومشاهد كارتا»، «ماجنا
من وجمهور الصيني. االنقالب صاحب يتسان وسان التيتانيك، وقبطان إدوارد امللك
واسكويث، جورج، ولويد وتشمربلن، بوري، وسالس غالدستون، منهم: اإلنكليز عظماء
وغريهما، وتافت روزفلت مثل أمريكا ومشاهري متس. قلعة ومفاتيح الروس، وإمرباطور

يخاطبك. أن يوشك إليك ينظر ظننته أحدهم عىل نظرك وقع وإذا
أكثرها قديمة إيطالية مصنوعات فيه تاريخي أثري وهو وألربت: فكتوريا ومتحف
والطاسات الربونز من إيطالية ومصنوعات اإليطايل، البناء طرز من أمثلة بينها ديني،
القرن أوائل يف بإسبانيا بلنسية صنع وصور الصغرية. واألصنام والتماثيل واألباريق
عربية مصنوعات بعضها ويف كنائيس. أكثرها يونانية مصنوعات وهناك عرش، الخامس
شمسية وساعة بمرص. املؤيد جامع من منقول أنه عليه كتبوا إفريز من قطعة منها
وقطعة مكانها. يذكروا لم مرت نصف نحو وعرضها مرت طولها كاملة عربية كتابة عليها
تراجان عمود من تمثال املتحف هذا يف الضخمة التماثيل ومن ذلك. وغري سبيل عتبة من
بقدمنا. قدًما ٢١ قاعدتهما وعرض مرتًا، ٢٠ نحو منهما كل طول قطعتني يف رومية يف
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بينها بالجبس منقولة رومية آثار من عديدة وأمثلة الدينية، اآلثار من كبري عدد وهناك
النسج من أنواع فيها قاعات وعدة والقديسني. الرومانيني القواد من عرشات رءوس
األزياء أصحاب أن شك وال باريس. يف كليني متحف يف شاهدناه ما نحو والتطريز
حوادث تمثل ومنحوتات الجديد. الزي لوضع عليها االطالع من يستفيدون (املودة)
يف ُصنعت علبة جملتها يف املخرم العاج من وأقفال وعلب و١٤ ١٣ القرنني يف دينية

مذهبة. صور عليها العربي النمط عىل ١٣م القرن يف صقلية
واملالبس لألزياء وقاعات ويلس. متحف يف ما تشبه دقيقة أخرى مصنوعات وفيها
ويمتاز والغربية. الرشقية األلبسة لتاريخ نفيسة مجموعة وهي والبالد، األعرص حسب
مرتًا ١٣ نحو طولها سجادة ومنها وإتقانها. املصنوعات بهذه سواه عن املتحف هذا

ذلك. عىل وقس أردبيل، جامع من ُحملت وأنها للهجرة» ٩٤٦» عليها ُكتب
وهو كالريي)، (نيشنال الوطني املتحف لندن يف الذكر تستحق التي املتاحف ومن

بباريس. لوكسنربج متحف مثل ومنوعات مصورات مجموع

لندن خارج اإلنكليز بالد (16-2)

منها ونذكر الذكر. يستحق مما كثريًا غريها يف ولكنَّ واآلثار، املتاحف أهم لندن جمعت
ومنشسرت. وأكسفورد كامربدج يف الرحلة هذه أثناء يف رؤيته إىل قنا وفِّ ما

عمرانه قوام يكون يكاد والكليات باملدارس عامًرا بلًدا كامربدج وجدنا كامربدج:
٤٠٠٠ نحو جميًعا عددهم بلغ وربما بهم. يلحق وَمن وأساتذتها املدارس، تالمذة عىل
تلك أبنية انتباهنا استلفت ومما نفس. ٤٥٠٠٠ عىل يزيدون فال البلد أهل أما نفس.
الشكل متشابهة فإنها الشهرية كامربدج» «جامعة مجموعها من يتألف التي املدارس
مؤلف منه ضلع كل مربع عن عبارة والبناء الوسطى. األجيال طرز وهو الطرز، قديمة
أو لألكل اآلخر والبعض للتعليم بعضها طبقات ثالث يف واحًدا ا صفٍّ متناسقة غرف من
املدرسة وتتألف كنيسة، مدرسة كل ويف خالية. فسحة أو حديقة املربع ووسط النوم.
الغرفة وأبواب بعض. إىل بعضها يستطرق متقاربة أربعة أو مربعات، ثالثة من الواحدة
األستاذ علينا سهل وقد الرشقية، باألبنية الشبه كثرية بسيط واحد نسق عىل صغرية
الحائط، ثخانة وهو غرفته باب إىل انتباهنا واستلفت األبنية، هذه أجزاء مشاهدة براون

جميًعا. البابني أغلق خرج فإذا فقط، الداخيل الباب أغلق غرفته يف األستاذ كان فإذا
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الوسطى، األجيال يف تأسست أنها القديم الطرز عىل املدارس هذه بقاء يف والسبب
وعدد كامربدج جامعة وصفنا وقد الطرز. ذلك عىل أصحابها وحافظ طرزها، عىل فبُنيت

الهالل. يف مرة غري وتالمذتها مدارسها
ترًسا فيه شاهدنا لكننا لندن، متاحف إىل بالنظر يُذكر ال متحف كامربدج ويف
القائد به املراد كان فإذا شاه، نادر السلطان اسم بينها فارسية، نقوش عليه مستديًرا

الثمينة. التحف من الرتس هذا كان االسم بهذا املشهور الفاريس
واشتهرت بجامعتها ُعرفت وقد الوجوه، أكثر من كامربدج تشبه وهي أكسفورد:
جاء وقد الرشقية. اآلثار يف النفيسة املكاتب من فإنها بودليان؛ بمكتبة املعروفة بمكتبتها
كامربدج ويف العربية. اللغة آداب بتاريخ الكتب أماكن ذكر أثناء يف عديدة مراًرا ذكرها
عربية كتب رؤية مرجليوث األستاذ علينا سهل وقد وأغنى. أوسع هذه لكن نفيسة مكتبة
خطية كتب أكسفورد مكتبة ويف اللغة. آداب تاريخ من أماكنها يف ذكرناها فيها نادرة

للميالد. الثامن القرن من مصورة دينية وأيرلندية إنكليزية
املعامل من فيها ما لكثرة كبريًا معمًال تكون تكاد صناعية مدينة هي منشسرت:
املتكاثف الدخان من يشاهده بما إليها وصوله قبل ذلك فيها القادم يتوسم واملتاجر،
وتنافس والعمل للجد مثال وهي الضواحي. يف أهلها سكن أكثر كان ولذلك أبنيتها؛ فوق
نحو فيه بجوارها للغزل معمل مشاهدة لنا أُتيح وقد والتجارية، الصناعية املواهب
بخارية آالت مغازله ويدير عامل. و٩٠٠ مزدوج مغزل و٢٠٠٠٠ مغزل ١٠٠٠٠٠
غاية يف دقيقة خيوًطا مغزوًال ويخرج بآالت يدخل القطن رأينا حصان. ٢٥٠٠ قوتها
عن يغني ما شهرتها ويف املدينة، هذه تجارة وصف عن املقام بنا ويضيق الضبط.

اإلطناب.
طائفة منهم عرفنا فقد السوريني؛ إخواننا تقدم من فيها شاهدناه ما نا رسَّ وقد
الثروة أصحاب من واحد غري وبينهم باريس، يف شاهدنا كما التجار كبار من حسنة
بأخالق أكثرهم تخلَّق وقد حسنة، سمعة أهل اإلجمال عىل وهم الواسعة، والتجارة
ميزة وهي الحكم، يف والتأني املعاملة، يف والصدق الوقت عىل املحافظة من اإلنكليز
يعيش الذي الوسط عىل أحواله تطبيق يف العجيبة مقدرته نعني سواه، عىل للسوري
وهكذا أحواله، وسائر ومعاملته وكالمه بحركاته فرنساوي كأنه فرنسا يف فتجده فيه.
بالدهم أبناء مع واسعة معامالت لهم منشسرت يف السوريون والتجار أمريكا. أو بإنكلرتا
اإلنكليز. بالتجار ثقتهم مثل فيهم عظيمة ثقة ولعمالئهم وغربًا رشًقا العالم أقطار يف
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ومطر، وجبارة، وغربيل، كحال، محالت منشسرت: يف السورية التجارية البيوت ومن
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وإيفيان. ولوزان، جنيف، منها: زرنا وقد سويرسا، وصف يف اإلفاضة عن املقام ضاق
بها تحف البحريات، أكرب من بحرية حول لوقوعها العالم مصايف أحسن من وهي
بضعة منذ اآلستانة زرنا ملَّا وكنا العامرة. والقرى الغضة بالغابات املكسوة الشواطئ
وقلنا والقصور، باألشجار املكسوة التالل من شاطئيه عىل بما بوسفورها أدهشنا أعوام
من بالبوسفور الشبه كثرية هي إذا وضواحيها جنيف شاهدنا فلما العالم، يف فريدة إنها

الطبيعية. مناظره حيث
فإن لوزان وكذلك شهرية، جامعة وفيها واملعارض. املتاحف بعض جنيف ويف
أنحاء إىل املختومة بالقناني يُحمل العذب بمائها ُعرفت فقد إيفيان وأما كبرية. جامعتها

املتمدن. العالم
بجوار فرناي يف شاهدناها فلسفية اجتماعية بفائدة الرحلة هذه عن كالمنا ونختم
معروضللفرجة هناك ومنزله فيها، األخرية أعوامه قىضفولتري التي القرية وهي جنيف،
يف التفكري عىل يبعث مما واملائدة، واملكتب للنوم غرفة يف واألدوات األثاث من فيه بما
يف القرية أهل نصبه لفولتري تمثال الخصوص عىل خاطرنا يف أثَّر وإنما اإلنسان. مصري

ترجمته: ما بالفرنساوية عليها نقشوا الرخام من قاعدة فوق قريتهم مدخل

لهم وبنى بيت، مائة من أكثر ألهلها عمر وقد لفرناي. املحسن فولتري إىل
ربا. بال النقود يقرضهم وكان وسبيًال، للماء، وحوًضا ومستشفى، كنيسة،
مجاعة يف أهلها وأطعم والرشاء للبيع أسواًقا وأنشأ املستنقعات، جفف وقد

.١٧٧١ سنة

منه أدهشنا ما وإن عليه. نُقش ما قراءة نعيد ونحن برهة، التمثال هذا عند وقفنا
فكيف يتبعها، وما الكنائس، يف ونظره فولتري يعرفون والقراء كنيسة.» لهم «وبنى قوله
أنها العتقاده بناها بل ألخراهم، منها هم يرجونه ملا يبنها لم إنه كنيسة؟ للناس يبني
عربة ذلك ويف معامالتهم. يف الدين عن يستغنون ال وأنهم سعادتهم، أسباب أهم من

الدين. عن الناس استغناء يتوهمون للذين
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