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كامعرفته العجوز الصحايف

عجوًزا! يومئٍذ يكن لم وهو العجوز الصحفي عرفت تزيد، أو عاًما، عرش خمسة منذ
بحوثهم، َمراِجع إىل املطاِلعني إلرشاد املرصية الكتب بدار املطاَلعة قسم يف أعمل كنُت
والتنقيب، البحث من شاقة مراحَل الباحثني املؤلِّفني مع أقطع أن يقتيض العمل هذا وكان

الناس. من لغريي يتيرس ال ما وَمْقدرتهم أخالقهم من أبلَو أن يقتيض كما
الناس جمهرة من وشهدت مختلفة، وأَْمزجة شتى، وجوًها العمل هذا يف رأيت ولقد
الصور دور إحدى يف يجلس كَمن ذلك يف وكنت أصحابها، باختالف تختلف عديدة صوًرا
شتى أبطالها وجوه يف ويطاِلع واألقاصيص، الروايات من عدد أكثر ليشهد املتحركة

األحاسيس. مختِلف حيالها ويحسُّ املعاني،
هذه من شاهدُت ما أكثَر ذاكرتي من فَمَحْت األعوام وتالَحقت األيام تعاَقبت ثم

الوجوه.
من يكن ولم الكتب. دار قرَّاء من عرفتهم الذين أولئك أحد العجوز الصحفي وكان
ألن ذلك بهم؛ معرفتي َمعاِلُم انطمسْت ثم وألوًفا مئاٍت أمثالهم من رأيُت الذين أولئك

يعرفها. َمن نفس يف األول املكان تحتلَّ بأن جديرة «شخصية» العجوز الصحفي
وإعجابًا له إكباًرا إال الطوال األعوام هذه تَِزدني ولم األيام، عىل له معرفتي تمت ولقد

وحارضه. بماضيه



العجوز الصحايف رحالت

حبيب»، هللا «عبد القلم هذا صاحب واسُم حبيب»، «توفيق العجوز الصحفي اسُم
وسيدهش عمومة! أبناء من أو شقيقان أننا اللقب، يف التفاقنا الناس، من كثريٌ ظنَّ ولقد
علماء من املقدمة هذه كاتَب وإن مسيحي، العجوز الصحفيَّ إن لهم أقول حني القرَّاء

الرشيف! األزهر
— أراد فقد العجوز الصحفي صاحبنا ا أمَّ البالغة! «املفاَرقة» لهذه القرَّاء سيدهش
فقد واألزهريني، األزهر ُعنق يف قديم بَديٍْن له أَِيفَ أن — املقدمة هذه كتابَة إيلَّ طَلَب يوَم
يف فكتب وحديثًا، قديًما األزهر يف «الجراية» تاريخ عن يكتَب أن يوًما باملفاَرقات وَلُعه شاء
وأراد خبزه، من وأكل األزهر صحن يف عاش أزهريٌّ إال ِمثْله إىل ق يُوفَّ ال طريًفا فصًال ذلك
حياته عن فكتب املرصية، الديار مفتي بخيت محمد الشيخ املرحوم تاريَخ يكتب أن يوًما
ووقفوا الفقيَد خاَلطوا ن ممَّ األزهر أبناء أحد إال بأطرافه يُلِمَّ أن يستطيع ال ما ومؤلَّفاته

األزهرية. جوانبه مختِلف عىل
وهو معركة كل يف قلَمه ويجرِّد ميدان، كل يف يَُجول العجوز الصحفي تجد وهكذا
دخائل أو القبطية الكنيسة تاريخ عن يكتَب أن عنده وِسيَّان واالنتصار. الظفر من واثٌق

ق. ُموفَّ َلِبق ٌخ مؤرِّ الحاَلنْي يف أنه يعلم ألنه األزهر؛

املعارصين. الكتَّاب بني نجاحه رسَّ ح توضِّ كلمٍة من فيه بد فال العجوز الصحفي أسلوب أما
بمسائل قرَّائه قرائَح يُجِهد فال يَأْلفون، بما الناس يحدِّث أنه نجاحه ِرسَّ أن إيلَّ يُخيَّل
ال التي الخالصة الفطرية الحياة عن ينقل وأنه ق؛ التعمُّ إىل تحتاج التي العويصة الفكر
الصناعة اق عشَّ عليه تواَضَع الذي باملعنى بليًغا يكون أن يحاول ال وأنه َسحاب؛ يحجبها
غري يف قرَّائه قلوب إىل امُلحَكم الواضح أسلوبه يَِصل ولذلك الكالمية. نات واملحسِّ اللفظية

ل. تعمُّ أو ُكْلفة
عن الداِرجة يَّة العامِّ الكليات من كثريًا أسلوبه يف يُدِخل أنه الناس بعض يظن ولقد

قصور. أو عجٍز
الفصحى اللغة من العامية الكلماِت هذه يقابل ما ألن الناس؛ هؤالء يرى ما أرى ولسُت
يضع إذن فهو العجوز؛ الصحفي مثل عاًما وثالثني نيًِّفا الكتابَة ماَرَس كاتٍب عىل يخفى ال

التوضيح. إىل وأدنى الَفْهم إىل أقرَب عبارتُه لتكون عاِمًدا الكلمات هذه
أو «ِمْعَطف»، كلمة الفصحى باللغة يُقاِبلها «بالطو» كلمة أن يعرف ال كان فهل وإال

«سويقة». أو التجاري» «املمر كلمة الفصحى باللغة يُقاِبلها «جالرية» كلمة أن
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عرفته كما العجوز الصحايف

أوردهما إذ الكتاب؛ هذا يف ورد مما لكثرٍي مثاٌل أسوقهما اللتان الكلمتان وهاتان
عن قوله يف وذلك طرابلس. يف أسبوع بعنوان كتبه الذي الطريف املمتع الفصل يف املؤلِّف
األلوان املتعددة املختلفة بمالبسهم الوطنيِّني فيه تستعرض أن «ويمكنك القديم: القسم

ملونة.» وحرائر وبالطوات بيضاء وجالبيب ورساويل برانس من
«بالطوات». قوله مكان «َمعاِطف» كلمة يكتب أن عن عجز أنه أحسب فال

وهي املشري، سوق القسم هذا «ويف يقول: املشري سوق عن الفصل هذا يف حديثه ويف
كان وقد وغريها.» ونسيج ونحاس حديد من املحلية الوطنية بالصناعات خاصة جالرية
كما لكنه «جالرية»، كلمة مكان تجاري» «ممر كلمة يضع أن — شك غري من — يستطيع

متداولة. ألفاٍظ من الناس ألسنة عىل يجري بما غرضه عن اإلبانَة د يتعمَّ أَْسَلفُت
امَلْجَمع ورجاَل الفصحى العربية اللغة أهَل يُغِضب يلتزمها التي الخطة هذه يف وهو

يَبْغي. ما هو وذلك قرَّائه. أكثر برضاء يظفر لكنه ء، األَِجالَّ اللغوي

بني سنوات عَرش منها قىض القادم، فرباير يف عمره من الستني يبلغ العجوز والصحفي
حني املرصية، الكتب دار عىل ًدا مرتدِّ سنوات وأربع االبتدائية، واملدارس العريف كتَّاب
تاريخ ومستندات واملجالت الجرائد مراِجًعا انقطاع بال يوميٍّا الجماميز، درب يف كانت

الحديث. مرص
األسبوعية واملجالت الصحف تحرير يف سنة أربعني يُتِم ١٩٤٠ سنة أغسطس ويف
اليومية. «الوطن» جريدة يف إبراهيم بك جندي املرحوم مع سنتان العمل من والشهرية.
بتوقيع القصرية بمقاالته اشتهر حيث «األخبار»؛ جريدة يف الخازن يوسف الشيخ ومعاونًا

الجرائد. من و«القص» واملحليات التلغرافات وعناوين «محدث»،
لم ولكنه مرة، غري مونتكارلو إىل وذهب ونقل، شحن مقاوالت وأخذ وقاَمر، وغاَمر

القلم. صناعة أو اللعب أو املجاَزفة طريق عن الثروة إىل ق يُوفَّ
بني متجوًِّال أشهر ثمانية فقىض ،١٩٢١ سنة فيها وسياحاته أوروبا زياراته وبدأ

وإيطاليا. وأملانيا وفرنسا سويرسا
مرات. عَرش وإسبانيا ويوجوسالفيا ولبنان وسوريا إستامبول وزار

وجوالته الشاق الصحفي جهاده يف العجوز صحفيُّنا قضاها التي الطوال األعوام هذه
من انتابه وما الهزال، من جسمه نال ما رغم ونشاًطا، قوًة إال تَِزده لم أوروبا، يف ورحالته

والِعَلل. األسقام
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العجوز الصحايف رحالت

املستمرة، واملطاَلعات الصحفية األعمال من به اضطلع ملا ُموِجًزا إال أسلفُت فيما ولسُت
والتضحية. الجهد من امُلضِنية الصناعة هذه يف عانى ما مقداَر قرَّاؤه لريى

املشكور الجهد ذلك بالخري له نذكر أن العجوز الصحفي لتاريخ اإلنصاف من ولعل
وْصَفها ن دوَّ التي العديدة املعارض وتلك الصحافة، الجاللة صاحبة سبيل يف بذله الذي
املناسبات من كثري يف الكتَّاب أقالُم تخطُّه ا ممَّ كثريًا ننىس ولقد املوجز. املمتع بأسلوبه
صحفيِّنا يََراعُة دبََّجتْها التي الطريفة الرسائَل هذه حيينا ما ننىس لن ولكننا العارضة،
ومعرض العام، بروكسل ومعرض كولونيا، يف الدويل الصحافة معرض وصف يف العجوز

مارسيليا. يف األهيل املستعمرات ومعرض بباريس، والصناعات الفنون
يجب الرائع، بوصفها قرَّاءَه وأمتع صاحبُنا إليها ارتحل التي املعارض هذه ِذْكر وعىل
حركة يف وساَهَم مرص، يف للصور معرض أوَل أنشأ الذي هو أنه بالَفَخار له نذكر أن

لألطفال. أهيل معرٍض إقامة يف امللك عبد فؤاد األستاذَ وشاَرَك افة، الكشَّ
جمع هواية يف وهو الجنون، من يقرب ا حدٍّ بلغ فقد بالُكتُب العجوز الصحفي وَلُع أما
تُعترب مكتبًة اقتنى أنه تعلم أن وحْسبُك األمثال. مرضَب أصبح فهارسها وترتيب الكتب

كتاب. آالف أربعَة عددها ويبلغ نافعة، صحفيًة مستنداٍت كتبها كلُّ
سنة، خمسني منذ ومرص األهرام بجريدة اليومي الهامش كتابة فهو اآلن عمله وأما
ما غري أسبوعيتنَْي، لجريدتنَْي ومقالتني يومية، لجريدٍة األسبوع يف مقاالت ثالث وتحرير
معتمًدا اًعا ِرسَ فيُلبِّيها واملجالت، الصحف لبعض فنية أموٍر بعض يف تحريره منه يُطَلب

وَمراِجع. وثائق من لديه وما ذاكرته عىل
صديًقا فظل السياسية، مرص أحزاب من حزٍب يف االندماج من حياته طوَل سِلَم وقد

واإلرشاد. اإلصالح غريَ يبغي ال الجميع، من محبوبًا للجميع،
من أنه تعرف أن وحْسبُك ْرت، السِّ عنها أكشف أن أريد فلسُت الخاصة حياتُه أما
سهراته عن يتخلَّف لم وإنه اليوم، إىل ١٨٩٨م عام منذ روَّاده ومن األزبكية، حي اق عشَّ
تُلِقي واألسرتالية اإلنجليزية الجنود كانت أياَم العظمى الحرب ِسِني يف حتى وأمسياته

املرصيني. من الحي هذا روَّاد قلوب يف الرعَب
رحالته بها ل يسجِّ التي ُكتُبه بقراءة اليوَم تنعمون الذي العجوز الصحفي هو ذلكم

الكتَّاب. من كثري عىل يَعزُّ ممتع سهل بأسلوٍب ومشاهداته
العجوز الصحفي آثار من أثٌَر أنه سوى فيه أقول ما أجد ال األخري، ِكتَابه هو وذلكم
املقدمة هذه يف أبغي ولسُت الرائع، الصحفي وفنه الطوال أعوامه تجاريَب تَْحوي التي
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عرفته كما العجوز الصحايف

دقيق من يَْحوي بما االستمتاع لذَّة وبني القارئ بني فأَُحول الِكتَاب لتفاصيل أعرض أن
التدوين. وبراعة الوصف

لصاحبه ما عىل دليٍل أبلُغ ذاته يف فهو القرَّاء، يد يف وتفصيًال جملًة فالكتاُب وبعد،
والسالم. رفيعة، ومنزلة مرموقة مكانة من

حبيب هللا عبد
املرصية الكتب دار
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األول الفصل

رحلةصيف

بالكمال أسابيع سبعُة تُها ِعدَّ خارجية إلجازة الهامش قرَّاء يستأذن العجوز» «الصحايف
والتمام.

التحرير: رئيس السناتور أستاذنا يل قال اإلجازة من ُعْدُت عندما املاضية السنة يف
ورشط. بقيد إجازة الجاية السنة

عىل ُمطاٌع أمرك ولكن والرشوط، القيود أكره أنني الرئيس سيدي يا تعلم وأنت قلت:
حال. كل

عن وتمتنع باالسرتاحة، تكتفي بل تكتب، بأالَّ بسكاتك» «تنقطنا أن الرشط قال:
واملكتبات. للمتاحف زياراتك ورشح والربم اللف تكرار

يخليهيش. ما يشء فيه اليل عارف أنا مبتسًما: وقال رأسه، فهز فوعدته.

الرحلة أخبار تفصيل

يصادفني ولم املحرتم االستيليو طاوعني إذا الكتابة من أقلِّل أن الرحلة هذه يف وسأحاول
ذيل لها يكون وقد الرحلة، تنتهي حتى متالحقة متواليٌة فالرسائل وإال الكتابة. يستحق ما

والرش. الكنس مصلحة يف باليومية يُستخَدم

الرحلة بروجرام

املرصية الحضارات مهد املتوسط، األبيض البحر حوض تتجاوز ال السنة هذه ورحلة
والرومانية. واليونانية والعربية والفينيقية

البحر. طريق عن ولبنان، بريوت إىل مرص فمن
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منذ مكبوسة مختنقة مزدحمة واإليطالية والفرنسوية والفرعونية املرصية والبواخر
شهر.

متبخرتة تسري التي «داسيا» الرومانية الباخرة يف مختاًرا محالٍّ وجدُت عناءٍ كل وبعد
وبريوت. ويافا فحيفا بورسعيد، إىل اإلسكندرية من

والجلسات باإلكراه، والرشب واألكل ن، والِخالَّ واألصدقاء األهُل ولبنان بريوت ويف
والسياسة. األدب أحاديث يف املنتظرة والخوتة املالح، السماح أهل مع الطيبة

العجوز الصحايف سياحة خريطة

تريسيا، فنيسيا، فلورنسا، روما، نابويل، باري، برنديزي، فبرييه، بريوت، إىل اإلسكندرية من
مرص. بنغازي، طرابلس، تونس، روما، أباتسايا، فيومي،
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صيف رحلة

وموانئ الشام بطرابلس تمر طوَّافة يونانية باخرة عىل اليونان إىل السفر يكون ثم
فبرييه. الثالثة قربص

طويل، عمٍر إىل تحتاج وسولون وأفالطون وسقراط وأبوللو وديانا زفس وبالد
وأحجارها معانيها ق ويتذوَّ يزورها كيف املرء ليعرف وآدابها؛ آثارها لدراسة ٍص وتخصُّ

وأطاللها.

اللواء. بار باب عىل

األستاذ مع الطيبة بالجلسات التمتع يف فيها أسبوعي وأقيض ملاًما، بها أمر فأنا
ل والتنقُّ املرصيتني، والقنصلية املفوضية وزيارة أورانيس، كوستا واألستاذ مانويل، حاجي

والحضارة. الصناعة تفسدها لم التي الطبيعة محاسن ملشاهدة الجزر يف
والفنون موسوليني والدوتيش أليجريي دانتي بالد الطليان: بالد إىل اليونان بالد ومن

واالسباجيتي.
قداسة بديار والطواُف روما، يف األوغسطي املعرض زيارُة ها أهمُّ مآرب فيها ويل
والصور. واآلثار والتحف الكتب كنوز من فيها وما املعظَّم، روما بابا النصارى كبري سيدنا
ماري مرص كاروز بسالم يرقد حيث فنيسيا الجوندوالت فبلد فلورنسا إىل روما ومن

سنتني). كل يقام الذي املعرض (أي البينايل الدويل الصور معرض اآلن وفيها مرقس.
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العجوز الصحايف رحالت

الفنانني صور من صالحة بطائفة مرة ألول مرص تمثل العظيم املعرض هذا ويف
وتماثيلهم. املرصيني

اللواء. بار وزبائن األهرام أرسة من الشناوي كامل مصطفى األستاذ

بد وال رزق، القادر عبد األستاذ ومعه أملاس رفعت سحاب األستاذُ املعرض يف ويمثِّلنا
الفنانني األصدقاء من وغريهم تادرس، ولبيب زوجته، والسيدة عيَّاد راغب هناك يكون أن

املظلمة. الروافد يف الليلية والنزهات ودخائلها املدينة زوايا يعرفون الذين املرصيني
الصديق وزيارة كارلو بمونت الخفيف املرور بعد مارسيليا طريق فعن العودة أما

نيس. يف السوربوني صربي األستاذ العزيز
للمالبسات تبًعا وتعديل تبديل من يشء إليه يدخل وقد املرسوم، الربوجرام هو هذا

وردي. طيب من والليايل األيام تُِكنُّه بما ن أتكهَّ أن يل وليس والظروف،

واألصدقاء اإلخوان وداع

لوداع اللواء ببار املرور من بد ال كان السياحة، ومكتب األهرام دار يف اإلخوان وداع وبعد
املحرتمني. الزبائن
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صيف رحلة

الغاياتي عيل كان) ما (باعتبار الشيخ األستاذ العزيز الزميل مقدمتهم يف وكان
الرشق. منرب صاحب الجنيفي

إىل يذهبون َمن عىل نكراءَ حمالٍت ويحمل أوروبا، يف االصطياَف اليوَم يعادي والشيخ
ومارينباد. وكارلسباد وفيتل فييش

عني. راضيًا يكون وأن السفر يف استأذنته
ماعليهش.» فقط علشانك كان «إن مبتسًما: فردَّ

أن عليها للرد ويكفي الخارج، إىل السفر بمنع القائلني نظرية أجادل أن أريد ولست
ألًفا. أربعني عن يِقلُّون ال السنة هذه يف أوروبا إىل القاصدين

اإلسكندرية يف يومان

كاملة. شحنة مشحونًا ١٩٣٨ يوليو ١٥ يوم اإلسكندرية برح الذي القطار وكان
الكابينات. هامش عىل مقعًدا وجدت نفس وبكل

بك، تكال جرجس املحرتم الشيخ مع القهوة وتناول الطعام قاعة غري املوقف ينقذ ولم
املستقبل. من وتخوُّفهم األمالك أرباب وبؤس الفالحني عن أحاديثه وسماع

يُنتظر. كان ما عىل اإلسكندرية يف الحال وليس
تنادي. ملن حياَة وال املصطافني، تنادي املفروشة والشقُق املفروشة فالغرُف

الكساد. أكثُرها يعاني الهزيل والتمثيل الرقص وقاعات
املصطافني. واألصدقاء املِقيمني األصدقاء لزيارات فيه مجاَل ال ضيٌِّق والوقت

يزبك الدكتور بيت يف

وعائلته املعروف البيطري الطبيب يزبك الدكتور لألستاذ رضورية زيارة هناك كانت ولكن
الكريمة.

بك. الجارحي الدكتور زميَله وجدُت ببولكي داره ويف
البيطري؟! الطبيب من باللحم أعرف وَمن اللحم، ِذكر وجرى

كفر من يوميٍّا لنا املرتب بتوريد بك الجارحي الزميل د سيتعهَّ يزبك: الدكتور قال
يُؤَكل. ال اإلسكندرية يف اللحم ألن الدوار؛

رفضته وملا جمل، لحَم إيلَّ َم فقدَّ البتللو، من قطعًة منه وطلبُت ابًا، قصَّ قصدُت فقد
طبيب أنني له فذكرت الوحيدة، الدودة لزرع بجراثيم مليئًة البتللو من رشيحًة يل قدَّم
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العجوز الصحايف رحالت

باإلسكندرية. باي ستانيل حمامات

عرشون األقة ثمن إن وقال طيِّبة، قطعة إيلَّ فقدَّم محًرضا، له أكتب أن أريد ولست بيطري
األقة. ربَع يَِزن ها ِلَلفِّ بورق وجاء قرًشا

مجلس مدير باشا الشواربي حامد السعادة صاحب معناه يعرف الكالم وهذا
الكرام. املصطافون ُره ويقدِّ البلدي إسكندرية

قبطية سهرة

مدير جرجس حبيب األرشديكون األساتذة قواُمها التجارة قهوة يف قبطية سهرة وكانت
املدارس أساتذة كبار من جرجس وكامل املحامي، الخري أبو وعياد اإلكلرييكية، املدرسة

الليل. منتصف حتى محًضا طائفيٍّا الحديث وكان الثانوية،
الصباح. شهرزاد وأدرك

18



الثاني الفصل

شنطة احلاجة مع

صنعها األمريكي، الطراز عىل نوًعا، الثقيل الوزن من جديدة، عروس شنطة» «الحاجة
من ومحلُّه التطبيقية، الفنون مدرسة خريج سيد، املنعم عبد األستاذ ُصنْعها فأبدع

بالظاهر. فخري ميدان ناصية عىل حمدي شارع يف اإلعراب
الغساالت جشَع ويَِقيه شهًرا العجوز الصحايفَّ يكفي ما لحمل جوانبها واتسعت

املكوجية. ودلَع

الباب إىل الباب من

من حملها قادر وبقدرة َوَزنَها، َمن فأتى الباب»، إىل الباب من «مكتب بالتليفون وناديت
العمارة بواب إىل وسلَّمها اإلسكندرية، حتى القطار إىل املحطة ومن املحطة، إىل البيت

املحامي. اللطيف عبد محمد األستاذ العزيز الصديق مكتب عىل تحتوي التي
أن إىل لَّم السُّ َحِنيَّة تحت بها فاحتفظ األسانسور، ركوب من البواب عليها وأشفق

املينا. رصيف إىل اللطيف عبد األستاذ سيارة احتلَّت
الزحام من أخافني قد اإلكسربيس، صاحب إبراهيم، محمود األستاذ الزميل وكان

التأشري. يف ولخمتهم الباسبورت مكتب يف العمال عدد وقلة
باملرة. شيئًا ذلك من أجد لم ولكنني

عدُد فِزيَد والصباح، والبصري املقطم يف ورسائله للزميل ذلك يف الفضل كان وربما
سبيل. أهون عىل واملرور التأشري لتسهيل املوظفني

وضيافته حفاوته له شاكًرا «داسيا» الباخرة ُسلَّم عىل اللطيف عبد األستاذ وودَّعت
وأدبه.



العجوز الصحايف رحالت

داسيا الباخرة عىل

الرومانية. الرشكة بواخر إحدى أركب األوىل للمرة
فؤاد أحمد املرحوم العزيز الزميل مع لرحلة ١٩٣٤ سنة ذلك حاولت قد وكنت
اإلسكندرية يف الصيَف فقضينا يوم، آِخر يف عدل ولكنه اليونان، بالد إىل الصاعقة صاحب

ريش». «األوتيل يف واحدة غرفة ويف مًعا
قال: «داسيا»؟ الباخرة تعرف هل بركات: بركات األستاذ العزيز الصديق وسألت

فايتون! دا لعبة! دا محندق! صغري عال وابور فتشديد)، (بضم ال أُمَّ
محله. يف فكالم ومحندق، صغري أنه أما

باخرة يف األوىل الدرجة كابينات أن أوروبا إىل السفر زبائن أحُد يصدِّق هل ولكن
يف قليل واملاء واحد، ام حمَّ إال الدرجة هذه يف وليس ة، أَِرسَّ وأربعة ة أَِرسَّ ثالثة ذات كبرية

املياه؟ ودورات النوم غرف

أديب تاجر مع

إليه، تعرَّفُت واحًدا وضيًفا ة أَِرسَّ ثالثة بها فوجدتها بي الخاصة الكابينة إىل وأرشدوني
يتصل أنه يل وذكر سعد»، «أدمون اسمه الشام طرابلس أهايل من شاب تاجر به فإذا
وديمرتي «املباحث»، مجلة صاحب يني جورجي ومنهم أقاربه بعض طريق عن باألدب
مجلة ست أسَّ رشقية سيدة أول دبانة؛ نوفل هند السيدة ومنهم نوفل وآل بك، خالط

عربية.
عمله عن بسؤاله الباَب عليه فأقفلت والسياسة، الشعر بداء مصابًا يكون أن وخشيت
بلجيكا إىل رحلته خرب يل فحكى آٍت، هو أين ومن بها، يشتغل التي واألصناف التجاري

أوروبا. بالد من وغريها وإيطاليا وفرنسا وهوالنده

الباخرة يف األكل

لنا يكن لم غداء لتناول مسعد الزميل وأيقظني ساعتني، فنمت مني، آِخذًا التعب وكان
قرًشا. ٢١ وهو الثمن علينا فقيَّدوا حق، فيه

السمو صاحُب وْصَفه أحَسَن النكهة، طيِّب األفاويه، كثري الطبخ، بلقاني والطعام
رحالته أوىل وهي والهرسك»، البوسنة «رحلة كتابه يف توفيق عيل محمد األمري امللكي

خَلت. سنة وثالثني لخمٍس املطبوعة
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شنطة الحاجة مع

داسيا. الباخرة

رأًسا بريوت إىل

نوًما. وقتَهم الركاب أغلب فقىض ُمزِبًدا، هائًجا البحر وكان
أنها مسعد األستاذ من علمت ولكني بورسعيد، يف َسَرتُْسو الباخرة أن أظن وكنت

وحيفا. «عفيف» أو أفيف تل يف تقف
إحداهما؟ أو املدينتني لزيارة النزول يمكن وهل قلت:

وقد َخِطرة، فالحالة مثيل، تفعل أن لك وأنصح ذلك أحاول ال ولكني يجوز، قال:
لُشبهة. تُقتَل وقد خطأ، بقنبلة تُصاب

21



العجوز الصحايف رحالت

مت فصمَّ فلسطني، أخبار إىل نظري هت ووجَّ يومية، ُصحف من أحمل ما وأخرجت
صاحبي. برأي العمل عىل

وراديو. بيانو به صالون يف القهوة علينا وأُِديرت الطعام وتناولنا
يسابق كأنه بلد، إىل بلد من وتقليبه الراديو مفتاح ترتك أن الخدم أحد أصابُع وأبَْت

األرض. حول الطواف يف هيوز
أو فلسطني أو مرص محطة من شيئًا بإسماعنا عمله عن وْقَفه حاولُت وعبثًا
أحسن عىل الثاني اليوَم وقضينا رسيري إىل القاعَة له تركُت بأن األمر وانتهى إستانبول،

البحر. هياج هدأ إذ حال؛

الرحلة بعضزمالء

قرينته، والسيدة عبيد شحاتة األستاذ األديب الصديَق فقابلُت والتعاُرف، املقابلة وبدأت
باريس. ومعرض برلني أوملبياد يف «األهرام» رحالت روَّاد الشبان من وعدًدا

محمد واألستاذ البيطري، الطب بمدرسة األستاذ فؤاد أحمد الدكتور إىل وتعرَّفت
فهمي محمد واألستاذ شقيقته، واآلنسة عابدين محكمة يف النيابة وكيل الطوبجي حلمي

البوليس. مدرسة يف املدرِّسني وبعض الرتبية، معهد يف املدرِّس عز
والحزبية. السياسة عن بعيدة شهية محادثات وكانت

قليلون، وصعد كثريون منها ونزل الرصيف خارج عفيف تل يف الباخرة ورَست
بُعد. عىل ونحن املدينة إىل بالنظر واكتفينا

بها فرأينا يوليو ١٨ االثنني يوم عرص إليها وصلنا فقد حيفا، يف الحال كان وهكذا
الرصيف. جانب إىل واقفة إنجليزية دارعة

ِمثَلهم. واستقبلْت وبضائَع ركَّابًا «داسيا» وأنزلت

وبريوت حيفا بني

الظالم وحلَّ البحر، ُعْرض يف ووقفْت الرسوم من تخلًُّصا امليناء من خرجْت الغروب وُقبَيل
املرشف الكرمل جبل قمة إىل البحر شاطئ من املختلفة األنوار من رسبال يف حيفا فتجلَّت

عليها.
من بديعة بمقطوعات القدس محطة فأطربَتْنا الراديو، عن الجرسون يُد وبعدت

والغناء. املوسيقى
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شنطة الحاجة مع

داسيا. الباخرة يف املوسيقى قاعة

من املوسيقى وسماع واملسامرات العشاء يف الليل من األوىل الساعات وأمضينا
حيفا. أنوار ومشاهدة مختلفة محطات

بريوت. إىل الباخرة تحركت أن قبل الركب أغلب ونام
صباًحا. السابعة الساعة يف بريوت مرفأ إىل ووصلنا
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الثالث الفصل

بريوت(١) يف أيام

واألناقة. واألدب العلم بلد بريوت
الرسمية. األعمال دوائر حتى يشء، كل يف الشعر

شعًرا لالصطياف الدعاية

يف الوطني االقتصاد «وزارة من استفتاءً إلينا قدَّموا الجمرك، ساحة نزايل أن قبل
اآلتية: باألبيات ًرا ُمصدَّ اللبنانية» الجمهورية

لبنان يا هللا

ج��لَّ��ل��ك! ال��ذي ال��ش��ي��ب وأروع أج��م��ل��ك! م��ا ل��ب��ن��ان ي��ا ال��ل��ه
ال��ف��ل��ك ف��ي ِع��زَّة أو ال��ثَّ��َرى، ع��ل��ى ج��اِه��ه ف��ي ال��م��ل��ك ي��َديْ��ك ب��ي��ن

أج��م��ل��ك! م��ا ل��ب��ن��ان ي��ا ال��ل��ه
ج��دوَل��ك ال��ص��ف��ا ق��ل��ب ِم��ن وس��لَّ «ال��ص��ف��ا» ف��ي��ِك خ��بَّ��أ َم��ن س��ب��ح��ان
م��ث��ل��ك م��ن ال��ن��ع��م��اء ف��ي م��ث��ل��ت وع��ده ف��ي ال��ل��ه ن��ع��ي��ُم أن��ت
ق��بَّ��ل��ك م��ت��ى ال��ف��ج��ُر وي��ض��ح��ك ل��ه��ا ض��ح��وًك��ا ال��ش��م��ُس تُ��ق��ِب��ل
ل��ك وال��س��ح��ر ف��ي��ك ال��ت��ص��اب��ي ل��ي ال��ه��وى ن��ت��ش��اك��ى ه��ي��ا ل��ب��ن��ان

أج��م��ل��ك! م��ا ل��ب��ن��ان ي��ا ال��لَّ��ه

الدين تقي أمني



العجوز الصحايف رحالت

النبذة: هذه يف وجاء

لبنان زائري إىل
السياحة تنشيط وجمعية اللبنانية، الجمهورية يف الوطني االقتصاد وزارة إن

لبنان. ربوع يف سعيدة إقامة لكم وتتمنَّيان بكم بان ترحِّ واالصطياف،
كأداة رسميٍّا بها املعرتَف واالصطياف السياحة تنشيط لجمعية ليس
االقتصاد وزارة مع باالتفاق وهي تجاري، هدٍف أيُّ العامة؛ املصلحة لخدمة
بتحسني االهتمام يمكنها حتى وَشكواكم، وَمطالبكم آرائكم معرفَة تََودُّ الوطني

الغالية. نصائحكم إىل استناًدا االصطياف
بريد طوابع بدون وأرِسْلها بجانبه، املبيَّنة السؤاالت عىل الجواب فنرجو

الوطني. االقتصاد وزارة إىل
السياحة تنشيط جمعية إىل يَِرد جواب لكل ويحقُّ منمرة، األسئلة هذه إن
صور من عديدة جوائُز له صت ُخصِّ الذي اليانصيب يف االشرتاك واالصطياف

بة. الخالَّ اللبنانية البالد هذه مناظر تحوي وبطاقات

للوصول ومالحظاتهم؛ املصطافني رأي لتعرف حكيمة وطريقة طيب، لعمل إنه ا حقٍّ
خاصة. الرشقية البالد وأهل عامة، األجانب إىل وتحبيبها املصايف تحسني إىل

املدينة إىل امليناء اجتياز

بدائرة والتفتيش الكشف قاعة أو الرصيف إىل النزول يف عنَت أو صعوبة أدنى نِجْد ولم
حقائب من وزميالتها وابنتها شنطة» «الحاجة مفاتيح املوظفون يحرك ولم الجمرك،

املرصيني. الزوَّار
اإلنكليزي، الوهاب عبد شارع يف الخازن شيخي دار إىل سيارة أَقلَّتْني الجمرك ومن
ولكن التعطيل، مدة انتهت وقد السلطة، بأمر املعطَّلة «البالد» جريدته إدارة بجوار
يف يومية الجريدة إصدار إلعادة بًا تأهُّ اختيارية بأخرى الجربية العطلَة أردف الشيخ

صفحات. ثماني
للزيارات الرتام يف فالنزول باإلكراه»، «األكل دور جاء الحارة، والُقبالت التحية وبعد
األهلية الكتب دار مدير طرازي الفيكونت العزيز الصديق زيارة وأولها الرسمية،

سها. ومؤسِّ
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(١) بريوت يف أيام

املعرض. شارع بريوت:

واليوم أمس بريوت

بريوت يف تغريًا رأيت وقد ،١٩٢٧ سنة واحدة مرة ولبنان لبريوت الوحيدة زيارتي كانت
األمس. بريوت عن اليوم

أدوار. وستة أدوار خمسة من مؤلَّفة الحديث الطراز عىل جديدة عمارات
األرصفة. عرض بإنقاص واتساعها الشوارع نظافة

البديعة. األنيقة والتكسيات السيارات عدد وفرة
واملجالت. الجرائد عدد زيادة

اليومية الجرائد بلد

شربا قسم من (أقل نسمة ألف ١٢٠ عىل سكانها عدد يزيد ال التي املدينة بريوت، ففي
اليوم، النهار، البشري، وهي: (فقط)، يومية جريدة ٢٠ نحو بوالق)، أو زينب السيدة أو
الدستور، االتحاد، املساء، البريق، البالد، الحال، لسان األحوال، األحرار، صوت الحديث،

الرابطة. الجهاد، الوطن، البالغ،
بريوتيون كتَّاب ويحرِّرها يديرها فرنسوية، يومية جرائد ثالث جانبها وإىل

والسريي. ليجور، لوريان، وهي: ولبنانيون،
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العجوز الصحايف رحالت

الساعة. ميدان بريوت:

طابٍع ذاُت صفحات، ثماني أو صفحات أربع ذات كانت سواء كلها، الصحف وهذه
املحكم ترتيبها فإن األوىل؛ الصفحة عىل نظرة أول بإلقاء الحاذق، الصحايف يلمحه فني،
عظيم فارق من هنالك ما عىل املرصية، زميالتها من وأرقى أبدع فيها الصور وتنسيق

ويُْرسنا. وِغنانا وحاجتهم الجماعة فقر بني
اآلِمرون فهم البيع، دي متعهِّ ديكتاتورية تحت رازحة ولبنان بريوت وصحف
صدورها وساعة وسياستها تحريرها يف بأوامرهم تعمل أن يجب الجريدة، يف الناهون

صورها. ووضع مقاالتها وتنسيق صفحاتها وعدد وجمعها
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(١) بريوت يف أيام

والتزكة الكتب بني

إىل والتعرف طرازي، الفيكونت العزيز الصديق عند الساعات أحىل من ساعة وكانت
الكبري. األسري الشيخ حفيد األسري صالح األديب الشاب ومنهم وزوَّاره، معاونيه

واإلنفاق املكتبة عىل املعارف وزارة تقتري من املريرة الشكوى الفيكونت وأسمعنا
جديدة. كتب رشاء عىل

باإلكراه. لألكل الخازن الشيخ بيت إىل وُعْدنا

البحر. عىل الزيتونة حي بريوت:

والتاريخ. األدب يف الشيخ مباحث عن الحديث ثم
الدحداح، أميل واآلنسة وزوجته الدحداح جوزيف الشيخ مع أمسية كانت املساء وعند
بالزبائن وأحفلها وأوسعها بريوت يف املعروفة البحرية الكازينات أحد وهو «عجرم»، عند

املوسيقى. أنغام عىل ني واملستجمِّ
امَلزَّة أطباق من عرشة جانبها وإىل املثلَّج العرق قنينة وهي التزكة، من بد ال وكان

املتقنة. الفاخرة
وكورسال كات وكيت ليدو من فيه ما عىل متفرِّجني الكورنيش بشارع ليًال ومررنا

والرقص. للسهر ورباطات مطاعم من وغريها
حال. أحسن عىل بريوت يف األول اليوم انقىض وهكذا
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الرابع الفصل

بريوت(٢) يف أيام

بريوت. يف الحارضة العربية الصحف أقدم من البشري» «جريدة
عىل وتمرَّس فيها وحرَّر سنة، وستني لثماٍن اليسوعيون اآلباء أساتذتنا أنشأها

الصحافيني. كبار من واحٍد غريُ الكتابة
أسبوع. كل فثالثًا ومرتنَي أسبوعية، تَصُدر وكانت

يف لألدب كاملة صفحة منها صفحات، ثماني يف يوميًة سنواٍت منذ تصدر وأخذت
أحجامها. اختالف عىل ُصُحفنا يف لها مثيَل ال األحد، يوم عدد

وأحفلها العربي الرشق مطابع أتقن وهي اليسوعيني، اآلباء مطابع يف البشري ويُطبَع
مطبعتنا بعد وأوسعها التصوير، آالت وأحدث واملسابك القديمة الرشقية بالحروف

األمريية.

اليسوعيني اآلباء عند

القس الجليل األب إىل تعرَّفت وفيها البشري، إدارة إىل الخازن الشيخ وصحبني
وكاتب التحرير رئيس خليل لويس واألب واملطابع، الجريدة مدير الفرنسوي كورون
بتوقيع ويميض االفتتاحيات وكاتب املحرر صالح أبو يوسف واألستاذ الهامش»، «عىل
ريبورتر، خري هو وزخريا الخازن: الشيخ يل قال زخريا، سمعان والشيخ هاني»، «أبو

الريبورتاج. تحرير يف َشأْوه يبلغ من بريوت صحف ُكتَّاب من وَقلَّ



العجوز الصحايف رحالت

«املرشق» مجلة تحرير يف شيخو لويس األب خليفة بستاني فؤاد األستاذ وقابلت
كتب عيوَن فيه ص يلخِّ كيف املؤلف عرف الذي الكتاب وهي «الروائع»، مجموعة ومؤلف
إليه يسبقه لم بأسلوب وحديثًا، قديًما العربية ُكتَّاب أدباء تاريَخ ن ويدوِّ العربي األدب
بعد العربي، األدب تاريخ لتدوين املتصدِّين عدد َوْفرة عىل الحق، فيه يلحقه أو سابٌق

زيدان. جرجي املرحوم

طرازي الفيكونت مع

الجامعة إىل طرازي الفيكونت منها وصحبت الكتب، دار إىل اليسوعيني اآلباء مطبعة ومن
العلمية. ومعاهدها الجامعة دوائر باقي مثل مقفلة فوجدناها املكتبة، لزيارة األمريكية

األمريكية. الجامعة عند البحر شاطئ بريوت:

واألديب الخازن شيخنا مع فيه وتكرزمنا الشاطئ عىل البحري، مطعم إىل فعدنا
األسري. صالح الناشئ

الصحف، مجموعة ذخائر بعض عىل فيه وأطلعني داره إىل الفيكونت وأخذني
يف العربية الكتب خزائن «تاريخ وهما: للطبع، أَعدَّهما ضخمني كبريين وكتابني
املكتبات لتنظيم دليل وهو املكاتب»، يف الكتب تنسيق إىل األعارب و«إرشاد الخافقني»،
والرشع. الدِّين وكتب العربي باألدب خاصة تعديالت بعض مع العرشية، للطريقة طبًقا
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(٢) بريوت يف أيام

البحر شاطئ عىل

نُِقل ما إىل مسنَدة التزكة وفيها الدورة، جهة يف البحر عىل الدحداح آل مع سهرة وكانت
وفاكهة. طعام من الشيخ بيت من

جونيه من الصاعدة واملصايف القرى بأنوار النظَر متَّْعنا العودة طريق ويف
مري. بيت إىل وأنطلياس

مري. لبيت عام منظر بريوت، ضواحي يف

لييل صحفي تحقيق

البشري محرِّر وزخريا صالح أبو الزمالء األساتذة الخازن بيت باب عىل انتظارنا يف وكان
املرصية. والصباح والبورص البالغ ُمكاِتب الخوري وفايق

منه صاغ لبنان، بصحف ومقاَرنتها مرص يف الصحف عن متقطِّع كالم وجرى
ًرا ُمصدَّ البشري، من طويلني عموَدين مأل العجوز» الصحايف «مع حديثًا زخريا األستاذ

األهرام. هامش كاتب بصورة
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العجوز الصحايف رحالت

باك أورزدي محالت حريق

محالت حريق خرب غري مكان كل يف للناس حديَث وال يوليو ٢١ الخميس يوم وأصبحنا
أفندي. عمر باك أورزدي

الحريق ألن بأفواههم؛ وتفصيالته الخرب ُمعِلنني عليها ينادون ُحف الصُّ باعة وكان
املساء يف عادًة تظهر الصباحية بريوت وصحف الليل، نصف بعد الثالثة الساعة يف وقع

الحادث. تلحق فلم التايل اليوم بتاريخ مؤرَّخة

عالية يف ساعات

كنعان. رشيد األستاذ قابلُت وفيها عالية، بزيارة مبتِدئًا الجبل إىل بالصعود وبدأت
ثم لبنان، بمحاكم العمل يف ورجولته شبابه أياَم قىض َكْهل كنعان، رشيد واألستاذ

باملحاماة. لالشتغال استقال
اليوم! قبل رأيتُك لقد التحية: بعد يل قال

عالية. يف العامة الحدائق

ذلك؟ كان وأين قلت:
بك واجتمعت الدين، تقي أمني املرحوم إليك عرَّفني وقد مرص، يف ١٩١٣ سنة قال:

األصدقاء. بعض وبيوت بار االسبلندد يف مرة غري
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(٢) بريوت يف أيام

بانتوفيل». «طربويش بعنوان «الزهور» مجلة يف كتبتها كنت بمقالة وذكَّرني
العظمة صاحبة فيه تصطاف الذي بسرتس قرص إىل كنعان األستاذ وصحبت
من بها يحيط وما بفخامتها املعدودة لبنان مصايف قصور من وهو مَلك، السلطانة

َغنَّاء. حدائق
سجل يف اسَميْنا وقيَّْدنا والسجاير القهوة إلينا َمْت وُقدِّ باإلكرام، آغا الباش واستقبلنا

الترشيفات.
أكلة اليوم، يشء عندنا ما تكليف، بدون أخي، يا كنعان: األستاذ يل قال الطريق ويف

غري. ال مرصية ملوخية
وشكوى التكليف، ورفع واملؤانَسة والرتحيب الحفاوة كانت كنعان األستاذ دار ويف

والسحاحري. الخزائَن تمأل التي زوجها كتب وفرة من الدار ربة

بحمدون إىل عالية من

لبحمدون. عام منظر

من الكثريون غريه عىل له يفضِّ الذي املشهور املصيف بحمدون؛ إىل عالية ومن
املتمرصين. واللبنانيني والسوريني املرصيني
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العجوز الصحايف رحالت

وقصدت وابنه، زوجته والسيدة كنعان األستاذُ بحمدون زيارة يف صحبني وقد
ثم ببريوت، األمريكية الجامعة أساتذة من ريحان الدكتور لزيارة مرص» «فندق إىل توٍّا

داره. يف «الجمهور» مجلة صاحب شهال أبو األستاذ
والرَّيَاش، والنظام الرتتيب من يُرى ما أحسن عىل وفنادقها بحمدون وبيوت
املوسيقى. وسماع والدومينو النَّْرد بألعاب يلهون باملصطافني ة غاصَّ وكازيناتها وأنديتها
أنواُرها تتألأل التي القرى وسَط بريوت إىل بحمدون من قة موفَّ ليلية رحلة وكانت

الزاهرة.
يَْشُك لم الشوفري ولكن حياة، وال بريوت، أو عالية إىل راكب عىل الشوفري نادى وعبثًا
أوصلني حتى املعبَّدة الطريق يقطع وسار الديركسيون حرَّك بل يُسب، ولم ر يتذمَّ ولم

حال. أحسن عىل بريوت إىل
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الخامس الفصل

بريوت(٣) يف أيام

ُمكاِتب تحريرها ورئيس وصاحبها يومية، جريدة عقل أسعد األستاذ جريدة «البريق»
والتعاُرف للتحية واجبة وزيارته «األهرام»، توكيل فمكتبه ولبنان، بريوت يف «األهرام»

املحرِّرين. من بالزمالء
الجبل، يف الصيف فصل ويقيض امِلزاج، ك متوعِّ أنه فعلمت عقل، األستاذ عن سألت
التحرير. ومكتب اإلدارة مكتب إىل وتعليماته االفتتاحي املقاَل يوميٍّا يرسل مصيفه ومن

والرصفاء الزمالء بني

املتني. نسيب األستاذ وجدُت «البريق» إدارة ويف
موقفه وأدركُت العدد، إصدار عىل ُمِرشف نسيب واألستاذ ظهًرا، الوقت وكان
جريدة صاحب حبيش، فؤاد األستاذ عن والسؤال القهوة، بفنجان منه فاكتفيت
أحد حبيش األستاذ أرسل أن الجواب فكان عنه، غائب أو مكتبه يف هو وهل املكشوف،

داره. إىل ليصحبني الجريدة موظفي
العربي األدب رسوُل اليوَم هي «املكشوف»، مجلة أدق وبعبارة «املكشوف»، وجريدة

املتحرك. العرصي األدب بمعالجة تُعنى التي الوحيدة العربية والصحيفة
من لبنان إىل يقصدون وَمن ولبنان سوريا يف الشباب أدباء مجتَمُع املكشوف ودار

وشعرائها. العربية ُكتَّاب



العجوز الصحايف رحالت

بِشعرها املعروفة املرصية األديبة العالييل، جميلة اآلنسة وجدت املكشوف دار ويف
باملنصورة. األمريية البنات مدرسة يف بالتعليم واشتغالها الرتبية يف صها وتخصُّ ونَثْرها
جميلة اآلنسة وأبدت وجيزة، قصرية بعبارة األدب وغري األدب يف طبًعا الكالم وجرى

لها. الحكومة إهمال من لبنان كشافة يف شاهدته ملا أسَفها

ويجند. الجنرال شارع بريوت: مناظر من

األدب عن حديث

األدب، ُكتَّاب كبار من فاخوري عمر األستاذ األثر عىل وحرض مستأِذنة، انرصفْت ثم
لحديث مستمًعا ساكتًا الوقت طول ولِبث املرصود»، «الباب روايته من نسخًة إيلَّ وأهدى
العربي العاَلم عن ابتعادها من مرص له تستهدف وما األدب عن حبيش فؤاد األستاذ

العربية. البالد أدباء عن والكتابة
عىل مرص، يف والُقرَّاء واملطاَلعة والتأليف والكتابة واألدباء األدب حال له فَرشحُت

عمليٍّا. أعرفه ما
سأقوم بأنني — األسري صالح األستاذ وعدت كما — فوعدته مقتنع، غري ورأيته
جهد. من أملك وما استطاعتي بقدر العربي العالم يف العربي لألدب الدعاية يف بواجبي
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(٣) بريوت يف أيام

من انتقيتُه ما ببعض حبيش األستاذ زوَّدني املكشوف دار من أنرصف أن وقبل
املكشوف. مكتبة يف للبيع أََعدَّها التي األدبية واملطبوعات مطبوعاته

الشوير وضهور بكفيا إىل

عزيز األستاذ العزيز الصديق لزيارة الجبل إىل لطلعة يوليو ٢٣ السبت يوم صت وخصَّ
الشوير. ضهور يف رستم أسد والدكتور بكفيا، يف الهاشم

األستاذ وأخيه والدته السيدة مع تركنا والنشأة، املولد مرصي الهاشم عزيز واألستاذ
الحرب. بعد الهاشم يوسف

وانغمس املحاماة روب ولبس فرتكها الوظيفَة نْفُسه عافت ثم القضاء، يف واشتغل
بالده. حقوق عن مداِفًعا السياسة ة لُجَّ يف

من الجبل إىل الصعود ثم البحر، جانب إىل بالسري بديعة صباحية رحلة وكانت
الحجرية. املباني ذات العامرة والبالد القرى من فغريها عار، عني إىل أنطلياس

بكفيا. ملدينة عام منظر
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بكفيا يف ساعات

الصبوح بوجهه الصديق األستاذ واستقبلني الهاشم، بيت أمام الشوفري وأنزلني
فسلَّمت املريضة، والدته السيدة فيها ترقد التي الغرفة وأدخلني الحلوة، وابتسامته

بالشفاء. لها ودعوت
األمريية، الكوم شبني مدرسة يف املدرس الريس عزيز األستاذ ضيَفيْه إىل عرَّفني ثم

السابقني. السودان حكومة موظفي من كحيل يوسف واألستاذ
املريحة فالقيلولة املرصية، السياسة عن الطيل والحديث العامرة املائدة وكانت
وشقيقه «األهرام» إدارة مدير أوغسطني يوسف األستاذة فزيارة الوالدة، السيدة ووداع

والقهوة. الرشبات وتناُول دارهما يف

رستم أسد األستاذ دار يف

يف بي فإذا رستم، الدكتور دار إىل توٍّا وقصدت الشوير ضهور إىل أخرى سيارة وأخذت
بطريرك طحان ألكسندروس السيد غبطة يتقدَّمهم والفضل الوجاهة بأهل حافل مجمع

الدين. رجال كبار من واثنان األرثوذكس للروم األنطاكي الكريس
السورية. للجمهورية السابق الدولة شورى مجلس رئيس بك العظم حقي ومعايل

السورية. للدولة السابق الرئيس بك نامي أحمد الداماد وسمو
دمشق. أعيان من بك املنري محمد والوجيه

الشوير ضهور إنشاء يف الفضل له كان الذي اللبناني الرجل بك مرشق وفارس
والصناعات للنسيج املعارض وإنشاء العظمى، الحرب أيام بلده أهايل عىل واملحافظة
فأقاموا فْضَله الشوير أهل عرف وقد ووزراء. أمراء من املرصيني كبار وصديق الوطنية،

األحياء. من لشخص كله الجبل يف الوحيد هو تمثاًال له
مرص. يف املعروف الطبيب مرشق الدكتور عمه وابن

الشاعر. دموس حليم واألستاذ
املشهور. الة الرَّحَّ الكاتب خباز حنا واألستاذ

الفلسفة. أستاذ مالك شارل والدكتور
ببريوت. األمريكية الجامعة يف اإلسالمي التاريخ أستاذ زريق قسطنطني والدكتور
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واآلنسات. السيدات من عدٌد املجلس يزين وكان
وملحقاته. الشاي بتقديم األوانس وبعض الدار ربة السيدة وقامت

ولبنان. وسوريا مرص عن املمتع الشهي الحديث وكان

الروضة فندق يف مرصية ليلة

وتذكرنا السلوى، قهوة إىل بك العظم حقي معايل وصحبتي االنرصاف، يف الجميع أخذ ثم
أقيض أن قررت الذي «الروضة» فندق إىل سيارة وأقلَّتنا بار، االسبلندد وأيام املايض

التايل. اليوم يف املقابلة أمل عىل وودَّعني فيه، ليلتي
األستاذ العزيز الصديق قرينة حبيش إيزابل السيدة الفندق فرندة تنري وكانت

املرصية. الداخلية وزارة يف املوظف حبيش حميد
املرصيني. من ومعظمهم الفندق نزالء إىل وقدَّمتني والسالم التحية فتبادلنا

الفندق؟ هذا يف رأيك وما قالت:
والكازينات. العامة واألندية القهاوي منطقة عن بعده إال فيه عيب ال قلت:

لالبتعاد تأتي التي الكريمة العائالت من كلهم زبائنه فإن كدا، يف حالوته بل قالت:
والدومينو. الطاولة قرقعة يف الرأس ووجع القهاوي دوشة عن

لبنان. يف ولست مرص يف أنني شعرت حتى دقائق تمِض ولم
زيارة عن مرص إىل الواردة والتلغرافات مرص أخبار إلينا ينقل املرصي الراديو

كلثوم. وأم الوهاب عبد وأغاني إلنكلرتا، باشا محمود محمد
القطار ويف الطيارة عىل املنقولة ومجالتنا جرائدنا عىل ينادي الجرائد بائع وهذا

والسيارة.
مرص. وشئون مرص إال لهم حديَث ال كلهم واإلخوان

الفندق، صاحب غانم يوسف الخواجا إىل تعرَّفت السهرة من االنرصاف وقبل
زيارتي له فذكرُت امات، والحمَّ فيه النوم وُغرف قاعاته عىل وأْطَلعني أرجاءه بي فطاف
يف تريد ما عىل واملاء الحال، تبدلت لقد فقال: فيها، املياه وندرة ١٩٢٧ سنة للضهور

غرفة. كل
القايض الخوري خليل الصديق واألستاذ بك العظم حقي معايل زارني الصباح ويف

دموس. حليم والشاعر رستم، أسد والدكتور سابًقا، السودان محاكم يف
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لغدوة يضيِّفني أن إال أبى الفندق صاحب ولكن صباًحا، االنرصاف عزمي يف وكان
«مغربية».

جازبند طبلة يقرع ورشب، عليه الدهر أكل إيطايل طباٌل الفرندة يف وجلس
أحد يلبي أن عىل آَخر، والفنوغراف حينًا الراديو معه ويشرتك ورجَليْه، بيَديْه وناقوسها

للنوم. استسلم وأخريًا بطائل يظفر فلم للرقص، دعوته
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السادس الفصل

بريوت(٤) يف أيام

خدمته عىل يقوم راٍق مرصي وَسٍط يف سخية شهية غدوًة «املغربية» كرزمة كانت
عليه. ضيوف كأنهم زبائنه ويؤانس غانم، يوسف الخواجا

أقلَّتني تكًسا غانم الخواجا أركبني بعضهم مع قصرية ومحاَدثة والقهوة األكل وبعد
بكفيا. إىل دقائق عرش يف

هناك ألن جانبي؛ إىل تجلس «أنت وقال: «صفر»، اسمه شوفري تسلَّمني بكفيا ويف
الداخيل.» املقعَد ستحتلُّ الراهبات األخوات من شحنة

راهبات، أربع حرضت وأخريًا والتزمري، التبويق من الشوفري وأكثر الوقت، وطال
االعتذار. من وأكثرن به تلطَّْفَن وعبثًا بجفاف، صاحبي استقبلهن

أخرى، وتصعد راهبة تنزل دار، إىل كنيسة إىل دير من ات، لفَّ وكانت دورات، وكانت
وحقيبة راهبات ثالث إىل األمر بهنَّ انتهى أن إىل مفتاح، هناك ومن مفتاح، هنا ومن
حي يف دير إىل األخوات أدَخْلنا حتى يشء، عىل يلوي ال صفر أخونا بنا وسار متوسطة،

اليسوعية.
الروح، يطلعون الذين وزبائنها الصناعة عىل وسخط الصعداء، صفر س وتنفَّ

طرازي. الفيكونت دار إىل الرتام فركبت الربج، ساحة يف وأنزلني
فصول ونقل الصحافية مجموعته من قديمة أعداد مراَجعة يف الليل عنده وأمضيت

العرب. عند املكتبات يف الجديد كتابه من فصول وسماع منها،
ولم أُرَزق، حيٍّا أزال ال أنني عىل ألُطمِئنَه الخازن شيخنا منزل إىل صباًحا وبكَّرُت
اآلخرين، وزيارة اإلخوان بعض لوداع املدينة إىل ونزلت والجبل، املدينة يف طريقي أِضل
من الفتيان بعض كالعادة فيها ووجدت املكشوف، دار إىل ومنها الربق، إدارة فزرت

الناشئني. األدباء



العجوز الصحايف رحالت

البلدي. املجلس بريوت:

الرفاق، وحييُت لبنان، يف الشيوعية حال لسان الشعب»؛ «صوت إدارة إىل صعدت ثم
يومية، كانت صحيفتهم إن قائلني وحزبهم، جريدتهم عن فحدَّثوني نفيس، إليهم وقدَّمُت

بها. خاصة مطبعة إلنشاء االكتتاب يتم أن إىل أسبوعية اآلن وتصدر
بل وأغراضها، الشيوعية مبادئ لنرش نعمل ال ولكننا شيوعيون، أننا ومع قالوا:

الفقري. الشعب أغراض وتحقيق ال العمَّ لخدمة نسعى
سعيد مظهر نازيل السيدة العزيزتني الصديقتنَي قابلُت الكتب، دار إىل طريقي ويف
ملقابلة فصحبتهما املعروفة، املربية الحكيم زينب اآلنسة وشقيقتها باملعارف، املفتشة

طرازي. الفيكونت
بمباحثه املعروف الكاتب باز جورج األستاذ عنده وجدنا أْن الغريبة املصاَدفات ومن

السيدات». «شهريات ِسرَي وتدوين «النسائيات»، يف
املؤلِّفني بأسماء الفيش وترتيب املطاَلعة، بغرفة املرصيتان السيدتان وأُعِجبِت

العرشية. للطريقة تبًعا وتقسيمها الكتب وأسماء
اقترصت ملاذا وسألت: الجدران، مألت التي الصور يف النظر زينب اآلنسة وأطالت

لسيدات؟ صوٌر فيها وليس الرجال، عىل الصور هذه
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النهضَة خدموا ن ممَّ كلهم الرجال هؤالء ألن يرافقنا: كان الذي املوظف فأجاب
سيداٌت ُوِجدت ومتى الصحف، وتحرير والنَّْظم والتعريب التأليف يف بأقالمهم الحارضة

بصورهن. دارنا تزيني عن ر نتأخَّ ال فإننا الصنف، هذا من
استقبال، خريَ صاحبها فاستقبلني «الحديث»، جريدة دار بزيارة دورتي وانتهت
الذي العربي الربملاني املؤتمر موضوع يف يومني منذ كتبه قد كان محَكم بفصل وهنَّأته

باشا. علوبة سعادة إليه يدعو
أعضاء حق من ليس ألنه الدعوة؛ قبول يف الرتيُّث يجب أنه الكاتب رأي ومن

األحوال. من حال بأي أجنبية دوٍل أموِر يف ل التدخُّ الربملانات
يف ساعًة وتبسطنا املحررين، الزمالء من اثنني بمعرفة فت ترشَّ «الحديث» دار ويف

الشقيقة. األقطار يف واألدب والسياسة الصحافة حال عن الحديث

البحر. عىل جورج سان فندق بريوت: مناظر من

صاحب التويني األستاذ زيارة ومنها أخرى، لزيارات متسٌع الوقت يف يبَْق ولم
الكتبي صادر وسليم الحال»، «لسان صاحب رسكيس رامز واألستاذ األحرار»، «صوت
بك. عمون داود املرحوم الصديق وكريمة املعروفة املحامية عمون بالنش واآلنسة املشهور،

والرياضة. للنزهة ولبنان بريوت إىل يأتون الناس
الصحف. وإدارات املكتبات يف والربم باللف عليه محكوٌم العجوز الصحايف ولكن
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غريي. بها يشعر ال قد لذَّة الزيارات هذه يف
وصلْت الذي الحال سوء لتعرف والجبل؛ املدينة يف قضيته الذي األسبوع كفاني وقد

به. السورية العملة وارتباط الفرنك، بهبوط البالد إليه
واسعة. بخطوات واالرتقاء التقدُّم سبيل يف وتجاِهد وتكاِفح تقاِوم البالد ولكن

والسيارات األثاث وفرتينات والشوارع والبيوت الصحف إدارات يف ذلك أثر ويظهر
الفخمة.

عالية. إىل الغرب سوق من الطريق لبنان: جبل مناظر من

الحكومة أيدي تحسينها عىل تكاتفت التي املصايف، هي العظمى الظاهرة أن عىل
لإليجار. املَعدَّة املؤثَّثة الدور وأصحاب الفنادق وأصحاب السياحة ومكتب والبلديات

يف سويرسا زوَّار يراها التي الكربى الفنادق من خَلْت قد لبنان جبال كانت وإذا
إىل بل اللبنانيني، تقصري إىل يرجع ال ذلك فإن موريتز، سان وزوريخ وبرن مونرتوه

لبنان. جبال إىل يقصدون الذين املصطافني طبقة
الرفاه بني تجمع التي البديعة املتوسطة الفنادق من يُذَكر عدد لبنان يف ولكن
والغرف والشقق واملنازل البانسيونات من العرشات جانبها وإىل والبساطة، واألناقة

املفروشة.
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املرصيني من الكثريين اصطياف دون حاَلْت قد فلسطني اضطرابات كانت وإذا
يجد حيث العظيم، باإلقبال ٌة مبرشِّ القادمة السنوات فإن السنة، هذه يف والفلسطينيني
واألطعمة واألخالق العادات يف اتفاق من أوروبا مصايف يف يجدونه ال ما املصطافون
الساذجة. املطمئنَّة البيوت وحياة املِرحة، الفنادق حياة يف سواء واملؤانَسة، واألدب واللغة
اليوَم القوِم فقروُش الفرنك، نزول بحكم الفلوس برتاب لبنان يف واالصطياف
مونربناس يف سهرة أو عشوة يف املرصي يرصفه وما بعرشات»، «حتت ولرياتهم مليمات،
فنادق أبدع يف أكثر أو أسبوًعا للرصف يكفيه فينا رنج أو لندن بيكاديل أو باريس

مري. وبيت الشوير وضهور وبحمدون صوفر
املقيم. النعيم هذا يف أسبوَعني املتعة من حرمني الذي «الربوجرام» عىل هللا ولعنة
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تراكي الباخرة يف

بريوت. وداع يوليو، ٢٦ الثالثاء يوم
التذكرة، لتأجيل الرشكة إىل معك أجي أنا دي، السنة اليونان بالش منا، «اسمع
األخوية. الدعوة هذه قبول عن فاعتذرت الخازن، شيخي يل قال هكذا الجبل.» معنا وتطلع
البوستة إىل بي وسار وأختها، شنطة» «الحاجة وحمل النشيط، الشوفري وجاء

رسائل. من أحمله كنت ما منها فأرسلت العمومية،
الجمرك. بديوان مارٍّا امليناء، إىل البوستة ومن

الجمرك من الخروج

الباسبورت عىل التأشري يل فسهل الدحاح، جوزيف الصغري شيخي القاني الجمرك ويف
الباخرة إىل بخاري رفاص يف معي نقلها ثم مفتاحها، تحريك بدون «الحاجة» وتمرير

«تراكي».
ورشبًا. وأكًال وخدًما وضباًطا وقبطانًا ولحًما دًما يونانية باخرة و«تراكي»

بمدنه الحافل البديع الشاطئ متاخمة وسارت متمهلة، ظهًرا بريوت من خرجت
الرابعة الساعة يف الشام طرابلس مدينة إىل وصلنا حتى عليه، املرشفة والجبال وقراه

الظهر. بعد
وبعض الكورنتينا وطبيب الركاب بعض إليها وصعد البحر، عرض يف وقفت وهنا
الساعة شاي يتناولون وهم ومنادماتهم بمحادثاتهم بهجة الباخرة فمَلئوا امليناء، عمال

الخامسة.



العجوز الصحايف رحالت

عزيزتان صديقتان

الحظ حسن من فكان العربية، يتكلم يوناني مسافر أو مرصي راكب عن أفتش وطفقت
الحكيم. زينب السيدة وأختها سعيد، مظهر نازيل السيدة العزيزتني الصديقتني قابلت أن
العشاء. ساعة إال أبرحها ولم النوم، غرفة إىل فعمدت مني، أخذ قد التعب وكان

تتالعب العامل يد أخذت الذي الراديو إال الذكر يستحق ما الباخرة يف ليس
محطة. إىل دقيقتني كل فتحوله بمفتاحه،

سعيد. مظهر نازيل السيدة
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قربص شواطئ عىل

يف الرصيف جانب إىل الباخرة فوقفت قربص، يف يوليو ٢٧ األربعاء يوم وأصبحنا
وسائقي وحمالني ومرطبات وصور فاكهة باعة من الخالئق واجتمعت فاماجوستا، مينا

تكسيات.
راح. الوقت إن يل: فقيل املدينة، إىل النزول من يمنع ما كان إذا ا عمَّ وسألت

املدينتني من كل ويف ليماسول، إىل الرنكا ومن الرنكا، إىل فاماجوستا من وخرجنا
زوارق يف والبضائع الركاب لنقل البحر عرض يف ساعات ثالث نحو وقفة الساحليتني

ورشاعية. بخارية
برييه. إىل للوصول طويلني يومني من بد وال األربعاء، يوم وانقىض

مرصية مجلة وإىل فقرأتها، ولبنان بريوت جرائد من معي بقي ما إىل فعمدت
عليها. فأتيت

ينفع لم كله ذلك ولكن رودس، عن فصًال ودوَّنت هامًشا، وحررت رسائل وكتبت
الوقت. لقطع

الرحالتان الشقيقتان

العزيزتني. الشقيقتني يف هللا وبارك
يف زينب اآلنسة وصالون الجيزة، يف نازيل السيدة بصالون ذكرتنا حلقة ألفتا فقد

القبة. حدائق
والتنقيب للبحث أخرى، إىل سنة من مرص تغادران جوابتان الكريمتان والسيدتان
شمال وزارت كلها أوروبا بالد نازيل السيدة فجابت والعباد، البالد أحوال ودراسة

سنتني. العراق يف وقضت أفريقيا،
شهر يف بغداد إىل املرصيني األطباء وفد فصحبت السنة، هذه زينب اآلنسة وتبعتها
شهرين، غازي امللك مدينة يف قضت ثم الطبي، املؤتمر جلسات وحرضت املايض، فرباير
إىل عادت ثم إيران، حدود إىل رحلتها يف ووصلت وكردستان، املوصل إىل منها وخرجت

خاصة. املنزلية والحياة واملرأة العامة الشئون عن منقبة دارسة ولبنان الشام
دقيقة معلومات جمعت وقد واإلعزاز، اإلكرام موضَع وسارت حلت أينما وكانت

أجزاء. ثالثة يف كتابًا منها تؤلف أن نيتها ويف والرسوم، الصور من وكميات وافية
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(قربص). فاماجوستا يف نقوال القديس دير

ومونيخ، فينا إىل ثم أثينا، إىل مًعا تسافرا أن عىل دمشق، يف الشقيقتان وتقابلت
التلفزة ومعرض العلمية املؤتمرات بعض لحضور الوسطى أوروبا بالد من وغريهما

الدويل.
مرصية فتاة بها قامت التي الرشقية، الرحلة هذه أخبار سماع يف الساعات وقضيت
أحوال وتعرُّف االستطالع عىل الخاص مالها من ُمنِفقة األتعاب، مة متجشِّ بمفردها،

الرواد. رحالت وقراءة الكتب مطالعة لدراستها تكفي ال التي والعباد البالد
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تراكي الباخرة يف

تراكي. الباخرة

والتعليم الرتبية عن حديث

فيه، والتعليم الرتبية وحالة العراق عن عرفته ما تفصيل يف نازيل السيدة وأسهبت
لخدمة عمله وحكومتها مرص عىل يجب وما وعزمي، سيف األستاذين حادثة وأسباب

البالد. هذه يف للتعليم يرُسلون الذين املرصيني األساتذة ولخري العراق،
والبالد بمرص والتعليم الرتبية يف ومقابالت مقارنات إىل العراق حديث من وانتقلت

العربية.
مدارس يف التفتيش أعمال عن املعلومات من الكثري املمتع حديثها من واقتبست

املرصية. املعارف وزارة
نجتاز أخذنا الظهر وعند البحر، ُعباب تشق والباخرة يوليو، ٢٩ الجمعة واليوم

الصغرية. اليونانية الجزر سلسلة
منتصف عند إليها فنصل متأخًرا، سيكون برييه إىل الوصول أن القبطان وأعلن

مساء. السادسة الساعة من بدًال الليل
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الثامن الفصل

وحديًثا قربصقديًام

بني املسافة تزيد ال باشا حرب طلعت بطائرات فإنه بعيدة؛ أو عنا غريبة قربص ليست
ساعات. ثالث عىل ليماسول ومطار أملاظة مطار

باملآثر. حافل تاريخ ولقربص
عملت التي املدنية يف مجيدة صفحات فهناك جانبًا، «املتيولوجيا» طرحنا نحن وإذا

امليامني. الغر الفراعنة آبائنا مع لنرشها قربص

الرومان إىل الفراعنة من

غزاها الذي الثالث، تحوتمس الفرعون مليكنا عهد يف الجزيرة بهذه املبارش اتصالنا وكان
امليالد. قبل ١٤٥٠ سنة

أن يؤكد ولكنه عنَّا، انفصلت ومتى لها املرصيني حكم مدى عن التاريخ ينبئنا ولم
ملرص. وأخضعها غزاها عرشة الثامنة العائلة ملوك أحد أمازيس الفرعون

حكومته. إىل قربص وضم مرص وافتتح الغازي، قمبيز جاء حتى لنا تابعة وبقيَت
القرنني ذو إسكندر أدخلها أن إىل واليونان، الفرس بني الجزيرة عىل النزاع واحتدم
البطالسة، أمالك من ً فجزأ أنتيجون، القائد نصيب من بعده كانت ثم الواسعة، أمالكه يف

معروفة. رسائل وصفها يف وله عليها، حاكًما شيشريون وعيَّنُوا الرومان غزاها ثم
عىل فتنرصَّ باملسيحية، ا ً مبرشِّ للميالد األول القرن يف بولس القديس إليها ونزل

رسجيوس. وحاكمهم القبارصة من كثري يديه
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الدولة بالد من قربص صارت وغربية، رشقية دولتني: إىل روما حكومة انقسمت وملا
البيزنطية. الرشقية

املسلمنيقربص فتح

معه وكان ميالدية، للهجرة/٦٣٢ ٢٨ سنة سفيان أبي بن معاوية يد عىل العرب وغزاها
الدرداء، وأبو ِحرام، أم وزوجته الصامت بن وعبادة ذر أبو فيهم الصحابة من جماعة

أوس. بن وشداد
حمص، من الروم لقرب البحر غزو يف الخطاب بن عمر عىل َلجَّ قد معاوية وكان

عمرو. فأخافه وراكبه. البحر يل صف له: يقول العاص بن عمرو إىل عمر فكتب
فأذن البحر، غزو يف يستأذنه معاوية إليه كتب عفان، بن عثمان زمن كان فلما
من هم، خريِّ بينهم، تقرع وال الناس، تنتخب ال قال: اختياًرا، التجنيد يكون أن مشرتًطا

وأِعنه. فاحمله طائًعا الغزو اختار
إليها وسار قيس، بن هللا عبد بقيادة قربص لغزو لهم أسطول أول املسلمون وجهز

اإلسكندرية. من أقلعت سفن يف مرص من سعد بن هللا عبد
إىل يؤدون سنة، كل دينار آالف سبعة جزية عىل أهلها فصالحهم عليها، واجتمعوا

عدوهم. عىل عينًا للمسلمني يكونوا وأن مثلها، الروم
الرنكا، من مقربة عىل فُدِفنَت قربص، يف بغلتها عىل بسقوطها ِحرام أم وماتت

للتربك. القريبة اليونانية والجزر الجزيرة مسلمو يؤمه مسجد قربها عىل وشيد

والصليبيني البيزنطيني أيام يف

التاسع. القرن منتصف يف قربص البيزنطيون اسرتجع ثم
التي برنجريا، األسد) (قلب ريشار تزوج وفيها ليماسول، إىل الصليبيون ونزل

إنكلرتا. ملكة بعُد أصبحت
قربص فباع الثالثة، الصليبية الحرب لتموين املال من مبلغ إىل األسد قلب واحتاج
الحكم دفة عىل فقبض سياستها، يحسنوا لم ولكنهم الهيكليني، الفرسان جماعة إىل

لوزنيان. ده جي فيها
قربص. يف والعمارة واآلداب الفنون ازدهرت أحفاده عهد ويف
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الرنكا. بقرب وتربتها حرام أم مسجد

واإلنكليز والرتك املرصيني بني

وأخريًا للميالد، ١٤٢٥ سنة حتى واملرصيني جنوى أهل أيدي بني الجزيرة وتقلبت
.١٥٧٠ سنة الثاني سليم السلطان أيام األتراك أخضعها

سنة اإلنكليز إىل الثاني الحميد عبد السلطان عنها تنازل حتى حوزتهم يف وبقيت
.١٨٧٨

عطيل، باسم ترجمناها التي «أوتلو» ملرسحيته مادة قربص من شاكسبري واتخذ
التي «ديدمونده» شاكسبري فيه أمات الذي وهو «أوتلو»، باسم حصن هناك يزال وال

الدرامات. وُقرَّاء املسارح رواد يعرفها
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فاماجوستا. يف نيقوال القديس دير قربص: آثار من

ومصيف قربصمشتى

وأزهار وِرياض وِغياض جبال من فيها بما املعروفة واملشاتي املصايف من قربص وتعد
املزارعون. يسكنها صغرية وقرى

أنطونيوس إن الخالبة الطبيعية ومناظرها قربص بمناخ املعجبون املؤرخون ويقول
بغرامها. فيه تنعم مقرٍّا تجعلها أن كليوباترة عىل عرض

شمال الواقعة كرينيا مدينة الشمالية البالد وأهل اإلنكليز من كثري يقصد الشتاء ويف
البل دير وأهمها اآلثار، من أرباضها تحويه وما مناظرها وجمال لجفافها الجزيرة؛
نيقوسيا إىل لة املوصِّ املعبَّدة الطريق ثم وبونافينتو، هرياليون وقصور البيزنطي، بيز

نابويل. يف وأمالفي سورانتو سواحل تشبه وهي الجزيرة)، (عاصمة
األخرية األيام يف تقدمت وقد واالجتماعية، واإلدارية التجارية الحركة مركز ونيقوسيا

الجوية. بالخطوط ومرص أوروبا بعواصم ارتباطها بعد سيما وال يذكر، ًما تقدُّ

قربص يف املهمة املدن

مظهرها حافظًة تزال وال الجزيرة، يف األول امليناء فاماجوستا، مدينة األهمية يف ويليها
وفيها والرتكية. العربية يتكلمون املسلمني أهلها من وكثري الرتكية. وصبغتها الرشقي
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الحكام وقصور والجوامع والكنائس األديرة يف ممثَّلة الوسطى العصور آثار من كثري
يف فيالت وبنوا العرصي، الطراز عىل املدينة يف عمارات بعضهم شيد وقد واألرشاف،

الضواحي.
أيام بعمرانها اشتهرت التي سالميس مدينة توجد فاماجوستا من مسافة وعىل

والبيزنطيني. والرومان الفنيقيني

الثلوج. عىل الزحلقة ترودس: جبال يف

وبالتراس قدًما، ٥٧٥٠ ارتفاع عىل ترودس أشهرها عدة جبلية مصايف قربص ويف
٣٦٠٠ ارتفاع عىل وبيدوال قدًما، ٤٦٣٣ ارتفاع عىل وبردرونو قدم، ٣٧٠٠ ارتفاع عىل

قدم.
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الوكالة يف كان منذ مرص يف (املعروف سرتوس رونالد السري أخريًا ُعِني وقد
روبرت املسرت ونرش أوبرين، املسرت مع باالشرتاك قربص عن كتاب بوضع الربيطانية)،

وآثارها. الجزيرة فنون عن يقال ما خري حوى قربص، تاريخ يف قيًِّما ِسفًرا جينوس
فيها والصناعة الزراعة حالة وتحسني قربص إصالح يف كثريًا اإلنكليز ويعاني

األهايل. وتمدين

مصايفقربص يف واإلنكليز املرصيون

يف تالِق لم ولكنها بعدها، وازدادْت الحرب قبل جبالها يف للَمِصيف الدعاية نشطت وقد
ألن ُمنَاخها؛ وطيب مصايفها هدوء مع عليها، املرصيني إقبال من يُنتظر كان ما مرص

اإلنكليز. من فيها يصطافون من معظم
النفراد يسامرونه؛ أو يعارشونه من قربص يف املرصيون املصطافون يجد ال ولذلك
بوكنان ووسكي والربيدج والتنس البولو إىل منرصفني بأنفسهم بون جون العم أوالد

لوقا. وإنجيل لبتون وشاي
يتالقيان. ال غرب، والغرب رشق والرشق

النعرات تلك من بالرغم بالغرب الرشق ويمتزج الرأي، هذا يزول متى أعلم وهللا
بعض. من بعضهم وحواء آدم بني لتنفري العاملة القومية والدعايات الوطنية
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(١) أثينا يف أيام

تامة. أيام عرشة أثينا يف قضيت
أغسطس. ١٨ االثنني يوم مساء وبرحتها يوليو، ٣٠ السبت يوم صباح إليها نزلت

سابقة زيارات

جمعية ركب مع ١٩٣٢ سنة صيف يف مرة من أكثر ذلك قبل بها مررت قد وكنت
إستانبول. إىل اإلكسربس الرحلة يف أتول املقدم بقيادة املسيحية الشبان

فيها أرانا ساعات ثماني ملدة األكروبول مدينة يف جولة األمريكي املقدم لنا ونظم
واألنصاب. املتاحف بعض

التالية السنة ويف مشاهد، من أراد ما منَّا كل فرأى أحراًرا، تركنا العودة ويف
إىل للسفر املسيحية الشبان لجماعة مقابلتي ويف إستانبول، إىل ذهابي يف كذلك زرتُها

يوجوسالفيا.
سنة صيف يف يومني ملدة زرتها ثم ساعات، لوتراكي يف قضيت املرة هذه ويف

وديانا. زيوس بلد عن غريبًا إذن فلست ١٩٣٦؛

سمعت وما رأيت ما

الوطني بالعيد االحتفال وحضور رغبت، ما ملشاهدة ًقا موفَّ الحارضة زيارتي يف وكنت
ومواكبه.

املهامِّ، من كثري تسهيل يف عمله املحرتم للطربوش وكان مطربًَشا، أيامي وقضيت
مكان. كل يف بالعربية ومخاطبتي بي والرتحيب
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الفندق. من خطوات بعد عىل واملجالت الصحف أكشاك يف تُباع «األهرام» ووجدت
١٢ (أي ونصف دراخمات ستة بسعر وتباع يومني، كل مرة أو يوميٍّا األعداد فتأتي

أغسطس. ٣ إىل يوليو ٢٦ من الصادرة األعداد بالتوايل منها فقرأت النسخة. مليًما)
العزيز. الوطن أبناء من قابلتهم َمن ذلك يف يشاركني وكان

ومفاوضات الثكنات حكاية يف املناقشة عن أحسن هي بالتي أرصفهم كيف وعرفت
لإلنكليز. املرصية الوزارة رئيس

يعرفون الذين البوليس رجال عدد وكثرة الشوارع، نظافة يف يُذكر تغيريًا والحظت
واسعة لونها، فاقع صفراء جديدة، أتوبيسات وظهور والفرنسوية، اإلنجليزية اللغتني

عينه. عىل مرص ثورنيكروفت ترضب واحدة، درجة ذات أنيقة مريحة
والفنجان الصفيح، القهوة وكنكة القش، كرايس حالها؛ عىل تزال ال القهوات ولكن

الصغري.
.١٩٣٦ سنة عليه كانت ا عمَّ يشء كل أسعار يف وارتفاًعا غالءً والحظت

أثينا. يف الوطني التياترو
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تتصدره أثينا، منشية وهو (الدستور)، سندغماتوس ميدان يف الجلسات أبدع وما
املوسيقى فيه وتصدح املجهول، الجندي وقرب الوطني، والتياترو النواب، مجلس عمارة

واألوزو. املثلجات لتناول والوطنيني باألجانب األندية وتغص ليًال،
للمصيف اليونان بالد إىل يتوافدون الذين املرصيني عدد وفرة عن حرج وال وحدِّث
أصدقاؤنا بها يقوم التي اللسانية الشفوية الدعاية بفضل االستجمام، أو االستحمام أو
الداخلية، املرصية البالد وبقية واإلسكندرية مرص يف القهوات وجرسونات اليونان التجار
رأًسا، برييه إىل يوم كل وبورسعيد اإلسكندرية تربح التي املراكب د وتعدُّ املسافة وقرب

الصغرية. بالجزر مروًرا أو

برييه إىل النزول

برييه. إىل تراكي الباخرة وصلت يوليو ٣٠ السبت ليلة من ساعة أية يف أدر ولم
حضور إىل منبًها الخادم أيقظني الباكر الصباح ويف الليل، منتصف عند نمت فقد

الطبيب.
الباسبورت، تَسلُّم ثم فابتسامة، نظرة تتجاوز لم لطيفة خفيفة الطبية والزيارة
راكب كل يحمل ا عمَّ والتعريف الجواز، عمال يدي بني شديد زحام وسط طويلة فوقفة

الباسبورت. صفحات عىل تفصيًال وتقييدها وشيكات، وفضة نقد ورق من
الحاجة دخائل عن والكشف بالجمرك وتمريرها الحقائب إنزال يف عناءً نجد ولم

لنا. حفظها ملن تسليمها ثم شنطة،
بمهارته. أزالها حالق إىل فأرسعت طالت، قد املحرتمة اللحية وكانت

املختلطة باملحاكم املحامي ديامنتس واألستاذ وزينب نازيل السيدتني مع وجلست
بوستة تذاكر عىل واألقرباء األصدقاء إىل رسائله منَّا كلٌّ وكتب برييه. قهوات إحدى يف

باعته. ودكاكني وأرصفته اليوناني امليناء بصور محالة

أثينا إىل برييه من

ذات وُقراها وضواحيها وأرباضها الكبرية برييه شوارع مجتازين أثينا إىل سيارة أقلتنا ثم
شاكرين. ديامنتس األستاذ وودعنا املدينة إىل دخلنا حتى ودساكرها، الزاهرة الفيالت
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والصحافة الدعاية مكتب يف

مانويل، الحاج املسيو إىل وقدمت والدعاية، الصحافة مكتب إىل فيليلون شارع يف ونزلنا
بالسيدتني مرحبًا شاكًرا فتقبلها القاهرة. يف له صديق من توصية رسالة املكتب مدير
فندق إىل فأرشدنا املكتب، موظفي أحد ساختورس املسيو بنا وأوىص العجوز. والصحايف
أو مزارات إىل تعريف من نطلب ما كل إىل إلجابتنا مستعد إنه وقال ماليرتون، كسيناس

شأن. أي يف بيانات

املدينة يف األول اليوم

املفوضية بني واقع الطعام، طيب الرياش، أنيق بديع متوسط فندق «ماليرتون» وفندق
كربى فنادق من هنالك وما واألتوبيس، الرتام خطوط وملتقى الدستور وميدان املرصية
املصورة والتذاكر واملجالت، الصحف وأكشاك األجنبية، الكتب ومكتبة للسياحة ومكاتب

وغريها.
شنطة. الحاجة ومعها برييه من الحقائب واستحرضنا الفندق يف وتغدينا

السيدتني عن وسألت الشمس، غروب عند إال أستيقظ ولم القيلولة، من بد ال وكان
سهرتي. فيه وقضيت الدستور، وميدان األستاذ شارع يف فتجولت أجْدهما، فلم

زابيون يف ساعات

مع وخرجت الكنائس، أجراس فأيقظتنا يوليو)، ٢١) األحد يوم التايل اليوم وكان
الغرف بمعارض أشبه وهو الصناعي، املعرض وزرنا زابيون، حدائق إىل السيدتني
اليوناني الطراز عىل املشيدة الواسعة بعمارته عليها يمتاز ولكنه املرصية، التجارية

الطلق. الهواء يف سينما فيها أعدت وقد غرفه، وتعدُّد
أنه األخرية الزيارة هذه يف فالحظت مرة، من أكثر املعرض هذا زرت قد وكنت
وكتب وورق وقيشاني ومنجور نسيح من القديمة الصنائع معروضات فيه أُنِقصت قد
األقمشة معروضات وزادت اليونانية، إىل مرتَجًما الكريم القرآن ومنها فنية، ومطبوعات

الحديث. اليوناني الفالح لحال مصورة ولوحات الكيماوية واملجهزات
عىل فيها فربتفنا واألوزو، املثلجات فيها تُقدَّم متوسطة قهوة املعرض جانب وإىل

بها. بأس ال موسيقية جوقة أنغام
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زابيون. رياض يف الصناعي املعرض

نعي أولهما يف فقرأت يوليو، و٢٧ ٢٦ بتاريخ الصادرين األهرام عددي واشرتيُت
قراءة عىل أقَو فلم نفيس، عىل وقعه للخرب فكان عيلَّ، وأعزهم إيلَّ الناس أقرب هو نسيب

الظهر. بعد جفني النوم يزر ولم غداء، أتناول ولم الصحيفة،

البحر شاطئ عىل سهرة

إحدى وهي القديمة، فالريون إىل مساء السيدتني وصحبت نفيس يف ما كتمت ولكني
انترشت متعرج، مسنَّن س مرضَّ شاطئ عىل املمتدة املعدودة ومصايفها أثينا بالجات

الزمردية. واملياه املخضلَّة الجبال بني والفيالت والكازينات الفنادق عليه
٢٧ مسافة عىل وغريها وفاكيزا الحديثة والفالريون القديمة والفالريون جليفادا ويف
أنصارها منها لكل صاخبة وبالجات هادئة مصايف من ويروق يشوق ما كل كيلومرتًا،

وزبائنها.
كيف وعرفوا املفروشة، والبيوت الفنادق أصحاب وعاونها الحكومة بها ُعِنيَْت وقد

وأجانب. يونانيني من املصطافني إليها يجرون
وزوجته متمرصِّ بيوناني وتعرفنا العشاء تناولنا القديمة فالريون كازينات أحد ويف
مرص يف التجارية ومغامراته رحالته عن الرجل فحدثنا السهرة معهم وقضينا اإلنكليزية.
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الفالريون. يف كارلتون فندق

السيدتان أخذت وعنها ليفربول، أهايل من اإلنكليزية بهذه وزواجه وأمريكا، وإنكلرتا
خاصة. اليونانية واملرأة عامة، االجتماعية الحياة عن املعلومات من الكثري وزينب نازيل
أثينا. يف فندقنا إىل الفخم األصفر األتوبيس يف عائدين الليل منتصف عند ودَّعناهما
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أغسطس. أول االثنني
فاساليدس شارع يف املرصية والقنصلية املفوضية بزيارة الهادئ طوافنا بدأنا
املزدحمة الكربى والبارات القهوات حيث ماليرتون، لفندق املجاور العظيم، صوفيا

باملرصيني.

املرصيتني والقنصلية املفوضية يف

األسمر بوجهه املفوض الوزير حاجب أفندي حسن محمد استقبلنا املفوضية مكاتب ويف
الهادئة. وابتسامته الصبوح

بلغراد. يف غائب أنه فعلمت بك، عمر رسي عيل الوزير سعادة عن وسألت
العمرويس فهمي عيل األستاذ وهم والقنصلية، املفوضية موظفي من األصدقاء وقابلنا
الحميد عبد واألستاذ املفوضية، ملحق بك) العمرويس فهمي أحمد الجليل أستاذنا (نجل
أمني نيازي أنور واألستاذ القنصلية، مأمور يس محمد واألستاذ املفوضية، سكرتري منري

القنصلية. محفوظات
ساعة نحو وعلمهم، بأدبهم عاليًا مرص رأس يرفعون الذين اإلخوان، مع وقضينا
ومقدَّمة مرصية، بأيٍد مصنوعة املرصية القهوة مكتب كل ويف آخر، إىل مكتب من متنقلني

كذلك. مرصية بأيٍد
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ساختورس. املسيو ملقابلة السياحة مكتب إىل املرصية دارنا ومن

أورانيس األستاذ دار يف

سألت أن بعد املعروف اليوناني الصحايف أورانيس كوستا املسيو الصديق دار قصدنا ثم
الروب يف وهو ملقابلتهما للسيدتني واعتذر املكتب، غرفة يف فاستقبلنا بالتليفون، عنه
عن السيدتان فأثنته مالبسه الرتداء الخروج وأراد املبذلة)، األرحبيون (ويسميه دشمرب
معه اتفقنا أن بعد فانرصفنا بالكتابة، مشغول أنه الحظنا القهوة تناول وبعد قصده،

آخر. موعد عىل

لوتراكي يف نهار

لوتراكي. حمامات التايل اليوم يف نزور أن وقررنا
يف مكتب من ًما مقدَّ األتوبيس يف املقاعد حجز من بد ال إنه الفندق مدير وقال

التذاكر. وابتعت فقصدته املدينة،
احتللنا ثم أمامه، قهوة يف وأفطرنا املكتب إىل أقلَّنا تكًسا فركبنا صباًحا وبكرنا
واجتاز والنصف، السابعة الساعة وهو املعني موعده يف فسار األتوبيس يف مقاعدنا

والسهول. فاملزارع الضواحي إىل خرج ثم املدينة شوارع
وال مرتفعات وال فيها مطبات ال معبَّدة، باألسفلت كلها مرصوفة واسعة والطريق

منخفضات.
نا وِرسْ وميجرا، كالماكي مدينتا وأهمها وكبرية، صغرية وقًرى مدن بعدة ومررنا
بحر إىل اليونان بالد من الكربى السفن تجتازها التي الشهرية كورنث قناة جانب إىل

األدرياتيك.
عىل أرشفنا حتى وجبل، سهل بني ودقائق ساعتني يف كيلومرتًا ٨٥ قطعنا وهكذا

الورد. أشجار الشارع جانبي عىل زرعت وقد الحمامات، مدينة

السكندري اليونان بطريرك مقابلة

يف فرغبتا مستشفيًا، لوتراكي يف مقيم يؤانس األنبا غبطة أن للسيدتني ذكرت قد وكنت
يده. من أكثر أو مسبحتني ونيل بزيارته التربك
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إليه، فذهبنا أدلفي، فندق يف إنه لنا فقيل وصولنا، ساعة لوتراكي يف عنه وسألنا
غبطته. سكرتري إنه وقال بالعربية وحيانا يوناني شاب إلينا فنزل الكارت، وقدمت

أفندي؟ املسيح عبد وأين له: قلت

لوتراكي. حمامات مدينة مدخل

املسيح؟ عبد وأي قال:
يؤانس! أبونا تلميذ قلت:

نيقوالوس السيد هو هنا املقيم والبطريرك أيام، منذ سافر قد غبطته إن قال:
اليوناني. اإلسكندرية بطريرك

بالعربية وحدثنا بًا، مرحِّ فاستقبلنا إليه، وصعدنا بمقابلته. فلنترشف إذن قلت:
بطريركية عن البلقان كنائس وانفصال مرص كنيسة عن واإلنكليزية والفرنسوية

اليونان. بالد يف واملتوسطة العالية الالهوت ومدارس إستانبول،
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الحمامات مدينة يف جولة

والبانسيونات، والفنادق، وينابيعها، الحمامات عىل الفرجة إىل حرضته من وانرصفنا
املختلفة. واملطاعم

بقرار لعبها ومنع عطلت قد إنها فقالوا فيه، الروليت ومناضد الكازينو عن وسألت
ثروات. وأضاعت بيوتًا خربت أن بعد وزاري،

النوم عىل فقارصة البقية أما الطعام، لزبائنه يقدم واحًدا فندًقا هناك أن لنا وذكروا
للفندق. والتابع املستقل ومنها املطاعم، يف والعشاء الغداء النزالء ويتناول والفطور،

أثينا. يف هي مما كثريًا أقل لوتراكي يف الحياة ونفقات املصاريف أن وأكدوا
العربية، يتكلمون والشوفريات واألندية الفنادق وخدم لوتراكي تجار ومعظم

املرصيني. بلد ولوتراكي بلدنا، مرص إن لك: ويقولون
وحللنا. رسنا أينما وترحيب وتكريم ورشب أكل من حال أحسن عىل نهارنا وقضينا

الحمامات بالد اليونان

وهي اليونان، بالد يف املعروفة الساخنة املعدنية املياه حمامات من «لوتراكي» وحمامات
وغريها. ويالتيستيمون، وكايافا، واسموكوفو، وميثانا، وهيباتي، أديبسوس،

بالخري وذكرها الشايف، بمفعولها الِقَدم من املعدنية لوتراكي مياه اشتهرت وقد
واكسينوفون. بافسانياس املؤلفان

املفاصل داء من بالشفاء وإيمس ومارتيني وفيتل إفيان مياه عىل املياه هذه وتمتاز
الهضم وعرس البولية واملجاري وأمراضها الكىل وضعف والحصوة والنقطة والروماتزم

ومضاعفاته. السكري والبول وغريها
اإلجباري املجاني للكشف الحكومة لدن من منتدبان طبيبان الحمامات عىل ويرشف
مقادير رشب أو باالستحمام سواء دواء، من لهم ينبغي ما ووصف املستشفني، عىل

والتدليك. النور وحمامات بالكهرباء العالج أو املياه من معينة
حمام لكل دقيق وصف عىل تحتوي العربية باللغة كراسة املرصية املدن يف وتوزع

للتشويق. معدنية وعني
ضحى. إال التايل اليوم يف الفندق من نخرج فلم ِفينَا، أثره لوتراكي ليوم وكان

طريق عن وأملانيا النمسا إىل السفر تذاكر لتجهيز كوك مكتب إىل السيدتان وذهبت
بلغراد.
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لوتراكي. يف معدنية مياه مرشب

املرور. حركة واستعراض الصحف ملطالعة الكونكرد ميدان إىل وقصدت

علمية أدبية جلسة

غرفة يف فاستقبَلنا أورانيس، كوستا املسيو دار قصدنا الظهر بعد الرابعة الساعة ويف
الكتب وترتيب الثمني الرِّيَاش يف مكتبه عن يختلف ال وهو زوجته، السيدة مكتب

وتنضيدها.
نجربويس. مدام ووالدتها السيدة حرضت ثم

الرتبية بحالة وتعريفهما املرصيتني السيدتني ملقابلة خصيًصا الوالدة أتت وقد
اليونان. بالد يف االجتماعي واإلصالح املرأة، ونهضة والتعليم،

والحلوى. القهوة تناول أثناء غريها ويف املواضيع هذه يف الكالم وجرى
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لوتراكي. حمامات من قسم

السنوات يف لها مجالستي يف أعرفه لم ما أورانيس مدام عن عرفت الجلسة هذه ويف
املاضية.

قيِّمة مقاالت ولها املعروفات، املنشئات كبار من أنها أورانيس املسيو يل ذكر فقد
وأخصها والصحف املجالت أهم يف تنرشها املرسحي والنقد األدب يف دقيقة ومباحث
موضوع يف شائقة رسائل كذلك ولها ثرليوس»، «أليكس بتوقيع استيا» «نيا مجلة

األدباء. كبار بعض وتراجم اليونانية، األغاني
فقالت الهول، وأبي األهرام ظالل يف نراها أن سائلني الكريمة العائلة هذه وودعنا
هنالك ما ذلك جانب وإىل األغنياء، إال عليها يقدر ال بالدكم يف النفقات ولكن السيدتان:
كان ولو مرص، إىل السفر أراد من لكل وعقبات أثينا يف قنصليتكم تقيمها عثرات من

أقل. أو لشهر الزيارة يقصد
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األعالم يرفعون التجار مألوفة؛ غري املدينة يف حركة أغسطس) (أول االثنني يوم منذ الحظنا
من صنف وهم الوطني»، «الشباب من باأللوف تزخر والشوارع مخازنهم، واجهات عىل
واألعالم. الطبول تتقدمهم جماعات يسريون عمله، حدود أعرف لم الحديثة التشكيالت
من الوطنية أزيائهم يف الداخلية واملقاطعات القرى أهايل من وألوان أشكال ثم

وبنات. صبيان بني الكشافات من وطوائف ونساء، رجال
متكساس، الرئيس صورة الجدران عىل ويلصقون باألزهار الشوارع يزينون وعمال
تحتها: كتب رمزية صورة عليها وأخرى متكساس»، «زيتو تحتها كتب شعلة ورسم
بالزي جنود صورة عليها وغريها ،«١٩٣٨ سنة أغسطس ١٩٣٦–٤ سنة أغسطس ٤»

.«١٨٣٨–١٩٣٨ «سنة تحتها كتب القديم والزي الحديث

ماتكساس القائد حركة

الحركة. هذه رس عن فسألت
الوطني. بالعيد االحتفال حركة هي يل: فقيل

فضلكم. من زيدوني قلت:
اإلنقاذ. عيد قالوا:

وتفصيل. إيضاح من بد ال قلت:
األحزاب، بتطاحن الحكومة حالة وساءت كلها البالد الفوىض عمت ١٩٣٦ يف قالوا:

إسبانيا. يف الحارضة الحرب مثل أهلية وحرب مايل خراب عىل وأرشفنا
أغسطس ٤ (يوم أثينا إىل وحرض متكساس جان املقدام الوطني القائد نهض وهنا
إنقاذ عىل يعاونه أن امللك جاللة من وطلب الجيش، من قوة رأس عىل (١٩٣٦ سنة
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القائد إرادة عىل امللك فنزل وزراء، بمجلس واالكتفاء الدستورية الحياة بوقف املوقف
الوزارة. رياسة وواله

من البالد وانتشال املايض أقذار من الحكومة تطهري يف ماتكساس الرئيس ورشع
أراد. ما له فكان الدمار، ُهوَّة

ماتكساس؟ فعل ماذا

السنتني، يف الجديدة الحكومة أعمال بيان تضمنت الفرنسوية باللغة كراسة طبعت وقد
هذه ذكرت داتني» «املساجيه صحيفة يف لها خالصة وقرأت منها، نسخة عىل حصلت
العامة واملالية النقد وحماية الدويل اليونان وموقف الوطني، الدفاع يف وآثارها األعمال
البحري، والنقل والتجارة والصناعة الزراعة وترقية العامة، واألشغال اإلداري والنظام
الوطنية والرتبية االجتماعي واإلصالح والقضاء العمال وحماية السياحة حركة وتنشيط

والفنون. واآلداب
الحارضة؟ الحالة عن راضون الكل هل وسألت:

ماتكساس. جان الرئيس
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الذين والحذرين املحايدين من جماعات جانبهم وإىل معارضني هناك أن فعلمت
دون وحالت أيديهم، غلَّت التي للحكومة عداء من يُِكنُّونه بما اإلباحة عىل يقوون ال

القديمة. الفوىض من انتفاعهم

اإلنقاذ بعيد االحتفال لجنة

إليها ودعي اإلصالحات، هذه عىل سنتني بمرور لالحتفال وطنية لجنة تألفت وقد قالوا:
الكشافة بمالبس وهم الوطني العيد يف لالشرتاك الداخلية أهايل من ألف ١٠٠ نحو
السفر أجور الحكومة لهم دفعت وقد القديمة، األهلية الوطنية واألزياء الوطني والشباب
عليها ضيوًفا وأنزلتهم إليها والعودة بالدهم من والسفن واألتوبيسات الحديد بسكك
أغسطس ٤ الخميس يوم «االستاد» يف الكربى الحفلة وستكون بالعاصمة. إقامتهم أثناء

األربعاء. يوم تجريبية حفلة وتسبقها خاصة، بتذاكر وحضورها

العيد يف املدنية مظاهر

حسابًا. لها نحسب أو نتوقعها نكن لم شعبية وزينة انتظار، أو موعد بال فرصة وكانت
الجامعة وشارع االستاد شارع مقدمتها ويف كلها الرئيسية الشوارع بدت فقد
أزرق بني األنوار عقود من حلة أبهى يف تختال وأومونيا والكونكرد الدستور وميادين
والرشفات النوافذ عىل معلقة الزهر وإطارات مكان، كل يف الخافقة واألعالم وأبيض،

املخازن. فرتينات ومالئة
الريف أهل من املدعوين ألولئك مبسوطة املوائد عرشات فندق وكل مطعم كل وأمام
إىل يذهبون ثم العتيق، الصايف األتيك وخمر الشهي الطعام عليها إليهم يقدم اليوناني،

بلده. ألبناء وذاك هذا يقيمها خاصة ساهرة حفالت

العظيم؟ أتيكوس استاد هو ما

الذي القديم، العظيم املدرج امللعب ذاك هو الكربى، الحفلة فيه تقام الذي و«االستاد»
ميدانًا ليكون امليالد؛ قبل ٣٣٠ سنة اليوناني السيايس الخطيب ليكورغس إنشائه إىل دعا

الرياضية. لأللعاب
سنة أوريليوس ماركوس اإلمرباطور عهد يف الرسي أتيكوس هريود بتشييده وقام

امللعب. أرض يف فدفنوه أتيكوس، عمل اليونان وقدر للميالد، ١٤٠
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الثاني تيودوسيوس اإلمرباطور أبطلها أن إىل األوملبية لأللعاب ميدانًا االستاد وظل
للميالد. ٣٩٥ سنة

يحطمون وأخذوا «جيارة»، إىل امللعب فحولوا اليونان بالد عىل األتراك استوىل ثم
جري. إىل بنتايل رخام من املشيدة مقاعده

اليونان. ملك الثاني جورج جاللة

اليونان تخلصت حتى وردمتها، االستاد مقاعد األتربة وعلت الطويلة، القرون ومرت
جورج األملاني املهندس إىل األول جورج امللك فعهد ،١٨٥٠ سنة وكانت الرتك، حكم من

حال. أحسن عىل باملهمة فقام االستاد، عن بالكشف زيللر
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مرص، يف املعروف ي ِ الرسَّ اليوناني التاجر أفريوف جورج املسيو نخوة تجلت وهنا
املقاعد بتجديد عليه كان ما إىل االستاد إعادة عىل الجنيهات من األلوف عرشات فرصف

واملمايش. املداخل وإصالح األرض وتعبيد بنتايل رخام من
.١٩٠٦ سنة إىل ١٨٩٦ سنة من والتعمري اإلصالح وتم

أصبحت التي األوملبية باأللعاب الجديد االستاد يف مرة ألول احتفل السنة هذه ويف
العالم. رياضيو فيه يشرتك دوليٍّا عمًال

٦٠ تََسع درجة ٦٠ ومدرجاته أقدام، ١١٠ وعرضه قدًما، ٦٦٧ امللعب طول ويبلغ
جانبيها عىل وأُِقيم والسفراء، األمر لوالة مقاعد صدرها يف خصصت وقد متفرج، ألف
جورج للمرحوم تمثال املدخل يف ونُِصب وهرمس، لديونسيوس الرخام من تمثاالن

أفريوف.

االستاد يف التجريبية الحفلة

عجوز. يا صحايف يا اسمع نازيل: الست قالت
هانم. ست يا نعم قلت:

الرسمية، للحفلة مثال خري دائًما فهي التجريبية، الحفلة نحرض أن األحسن قالت:
لها. األصل طبق وصورة
أمرك. األمر قلت:

فلم املحرتم، بالطربوش وانتفعنا أغسطس، ٣ األربعاء يوم مساء االستاد وقصدنا
دخولنا. يف الجنود يمانع

الوطنية. بالشبيبة خاصة أثينا محافظ رياسة تحت الحفلة وكانت
كل وأخرجت يوناني، بضابط زينب واآلنسة تركي، بمهندس نازيل الست واتصلت
يمليه ما تدونان وطفقتا الكناشة)، األرحبيون (ويسميه مذكراتهما دفرت السيدتني من

ومالبسهم. الراقصني وطوائف وهندسته االستاد عن الخبريان الرجالن عليهما
أنغام عىل القديم الرقص من املطرب املعجب شاهدنا التجريبية الحفلة هذه ويف

الطبول. وقرع والصفارة العود
والكشافات الوطنية الشبيبة مواكب عارضني الدستور، ميدان يف السهرة وقضينا

وزمورها. وطبولها بأعالمها جماعات تسري الوطنية، الرقص وفرق
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للعيد الرسمية الحفلة يف

وكان أسيوط، محكمة وكيل بك، صدقي أمني محمد األستاذ إىل تعرفت التايل اليوم ويف
ميالترون. فندق يف ونجله نازًال

وأستاذي صديقك التعارف واسطة وكان اليوم قبل معك جلست لقد يل: قال
التي األدبية وآثاره وأخالقه فضائله عن وتحدثنا عليه فرتحمنا السباعي، محمد املرحوم
سريته يجمع كتاب يف تسجيلها يف املازني األستاذ وصديقه زميله ويفكر الناس، نسيها

ونظمه. نثره من ومقتطفات

اإلنقاذ. عيد حفالت يف راقصون
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(٣) أثينا يف أيام

شارع من والسري والربم اللف وكان االستاد، إىل تكًسا ركبنا والقيلولة الغداء وبعد
نحو امللعب عن تبعد نقطة يف نزلنا حتى البوليس، ألوامر تبًعا آخر يف املرور من واملنع

راجلني. قطعناها كيلومرت نصف
ونجله بك صدقي األستاذ عن فافرتقت خاص، نوع من تذكرة منا لكل وكان

األديب.
والجيش الحكومة رجال وكبار الدولة برئيس الخاص القسم يف مقعدي وكان

األجنبي. السيايس والسلك الدين ورؤساء
لتحية طوابري واصطفافهم والبنات البنني كشافة من فرق بظهور الحفلة وبدأت

العلم.
العلم لون (وهما وبيضاء زرقاء مالبس يف بعضهن البنات من فرق وعقبتهم

خشبية. طارات وتحريك الكرات بتقاذف مختلفة بحركات وقمن اليوناني)،
الرئيس مقعد أمام يقف منهم فريق كل وكان والعمال، املزارعني مواكب جاءت ثم
بيده فيتقبلها وغالل، ومقاني وفاكهة خبز من منتجاتهم إليه ويقدمون ماتكساس،

شاكًرا.

الراقصات. األقاليم بنات من نماذج
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أمام حلقة يف الفني رقصها جماعة كل فرقصت الراقصني، جماعات وعقبتهم
كلها الحلقات امتألت حتى ساعة نصف تنقض ولم أخرى، حلقة إىل انتقلت ثم الرئيس،
طافت بمواكب الرقص وأعقبوا القديمة، الوطنية مالبسهم يف والراقصات بالراقصني

امليدان. بأرجاء
الوطني. بالنشيد الحفلة وختمت

الراقصني بمواكب ة غاصَّ واملدينة بطوله الجمعة ونهار الجمعة، ليلة وانقضت
وعربات الرتامويات يف والبعض راجلني بعضهم يسري الوطني، والشباب األقاليم ووفود

والزهور. باألعالم املزدانة اللوري
والحفالت املآدب وتفصيالت وصورها العامة الحفلة وصف وفيها الجرائد وظهرت
تأييدهم عىل والشعب وامللك هللا يشكر وفيها األمة، إىل ورسالته الحكومة رئيس وخطب
لسالم الحارضة الحالة عىل املحافظة يف جهده باذل أنه للجميع ويؤكد األمة، إنقاذ يف له

الخارج. ويف الداخل يف لرفاهها والعمل البالد
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أغسطس. ٦ السبت يوم ظهر بعد الرابعة الساعة يف السيدتني ودعُت
الطالب يصحبه األنيقة سيارته عىل فجاءني العمرويس، األستاذ مع موعد عىل وكنت

اآلداب. قسم يف املرصية بالجامعة اآلداب كلية خريج أفندي أيوب الشحات األديب

وتاريخهم اليونان أدب يدرس مرصي

السوربون إىل بعثة يف وأُرِسل وتاريخهم، اليونان أدب لدراسة أفندي أيوب تخصص وقد
الفرنسوية املدرسة يف والبحث للدرس أثينا إىل أشهر منذ وجاء سنوات، سبع فيها قىض

اليونانية. لآلثار
قبل الرابع القرن يف وتاريخها الاليبويس مقاطعة عن األوىل أطروحتني: أعد وقد
القادم أكتوبر شهر يف السوربون إىل األطروحتني وسيقدم تناجرا، عن والثانية امليالد،

الدكتوراه. لنيل

الضواحي إىل املدينة من

العتيق، الرتكي الجامع إىل وتؤدة، بمهارة يقودها العمرويس، األستاذ سيارة يف وخرجنا
ويقع القديم السوق إىل ودخلنا ُقبَّتِه، إىل والتطلُّع حوله بالطواف فاكتفينا ُمْقَفًال، وكان
الحيل أو املالبس من سواء بضاعة، منه أقل ولكنه الخلييل بخان شبيه ضيق زقاق يف

واألعالق.
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العظيم املعبد وهو األملبيون أطالل فُزْرنَا زابيون حدائق إىل السوق من وانطلقنا
اإلمرباطور عهد يف وتدشينه إنشاؤه وتم طويلة قرونًا تشييده يف اليونانيون قىض الذي
قدًما، ٦٢ منها كل ارتفاع يبلغ الكورنتي الطراز من أعمدة ١٠٨ فيه وكان أدريانوس.
املعبد دمروا قد األتراك إن املعارصون املؤرخون ويقول عموًدا، ١٦ إال منها قائًما يبَق لم

أثينا. احتاللهم أثناء وأعمدته
عن أيوب األستاذ علينا يلقيه أن أراد شائق تفصيل لسماع وقت هناك يكن ولم
منتزهات إىل العمرويس األستاذ بنا وانطلق الرسيعة، بالنظرة فاكتفينا األحجار، هذه

العظيم. صوفيا فاسليس شارع مجتاًزا وبنتايل خالندريون
والقهوات واألندية الشعب وبيوت والفيالت القصور نرى رسنا أينما وُكنَّا
من الصايف املاء ورشبنا زرناها كنيسة وفيها بنتايل، بلغنا حتى واملصحات، واملستشفيات

منها. قريبة قهوة يف اسرتحنا ثم نبعها،

بحرية مرصية عشوة

مأمور يس األستاذ بدار مارين القديمة، فالريون عند البحر شاطئ إىل الجبل سفح ومن
البحر. يف لسان عىل الواقعة املثلجة) (املياه كريونريي قهوة إىل فصحبنا القنصلية،

الوهاب، وعبد كلثوم أم أغاني عىل طيبة، سمك وأكلة ممتعة، مرصية جلسة وكانت
يف الفندق إىل األساتذة وأعادني الفنوغراف، عىل أقراصها القهوة صاحب أدار وقد

التايل. االثنني يوم ظهر نتقابل أن عىل الليل منتصف

بناكي متحف يف

بها. يتصل وما األكروبول، وآثار بناكي متحف لزيارة األحد يوم صبيحة وخصصت
العظيم اليوناني التاجر بناكي املسيو بإقامتها عني حديثة منشأة بناكي» و«متحف
من غريه وساعده مرص، يف العظيمة التحف من جمعه ما كل وأودعها مرص، يف املعروف
الجميلة. الفنون يف املشاركة عن والتجارة واألقطان البورصة تلههم لم الذين األثرياء

عىل ويشتمل علويني. ودورين األرض، تحت دور من بناكي متحف ويتألَّف
وصلبان، ومباخر ومالبس صور من كنسية قطع فيها البيزنطي الفن من قيمة منتخبات
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وفضيات وصور امللون الرخام من نافورة ذات قاعة منها اإلسالمية اآلثار من ومجموعة
يوناني، أكثرها القديمة األسلحة من ومجموعة بغداد، صناعة من كامل وباب ومنجور
ومنسوجات صينية وأواٍن وعربية، وبيزنطية ومرصية ورومانية يونانية ومجوهرات وحيل
القبطي، النسيج من عديدة وقطع األهلية، اليونانية املالبس من مجموعة وأكرب مختلفة،

إلخ. … القبطي املتحف يف باشا سميكة مرقس سعادة لدى مما وأكثر أفخر

بناكي. متحف يف بيزنطية كأس

من كان إنه يل وقال بالعربية الحارس ودَّعني املتحف، من خروجي وعند
عن فتحدثنا الربكة، وجه يف ناتوس جاسرب اسبريو لصاحبه األوبلسك بار جارسونات

القديم. الزاهي وعرصها األزبكية
أن يصح ال الذي الخالد، الفني األثر األكروبول، قمة إىل أقلتني تاكًسا وأركبني

إليه. يحج وال أثينا أحد يزور
مرص، آثار من وغريها وأسوان األقرص معابد يساوي ال األكروبول هذا كان وإذا

مقامه. القديم الفن عالم يف له فإن
لآللهة. معبًدا وكان للملوك، قًرصا وكان وحصنًا، قلعة كان
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الشهري. األكروبول معبد

القديم، املعمار وسادة ارين والحفَّ املهندسني كبار ونقِشه بتشييده اشتغل وقد
عىل دالَّة بقاياها تزال وال اليونان. أصلحها ثم وأعمدته، جدرانه وحطموا الفرس وهدمه

القديمة. اليونان معابد بها امتازت التي والضخامة والفخامة والجربوت العظمة
من مختلفة قطع فيه رتبت به، خاص متحف األكروبول جانب إىل أنشئ وقد

النسائية. للتماثيل قاعة وخصصت األكروبول، يف وجدت التي التماثيل
ديونيسوس. وتياترو أيتكوس أوديون إىل نزلت األكروبول ومن

ديونيسوس وتياترو األوديون

الغناء لحفالت وأعده أرجيال، لزوجته ذكرى أتيكوس هريود الرسي بناه ملعب واألوديون
فنية. سهرات فيه يحيون اليوم حتى يزالون وال الدرامي، والتمثيل

كبار روايات فيه تمثل كانت اليونانية، املراسح أكرب من ديونيسوس، وتياترو
ألًفا ١٥ مدرجاته وتسع وأريستوفان، وأوربيدوس وسوفكلس أخيلوس اليونان املؤلفني
األمر بوالة الخاصة املقاعد تزال وال عدة. تغيريات فيه الرومان أحدث وقد النظارة. من

العذراء. السيدة باسم كنيسة إىل حوِّلت مغارة املرسح أعىل ويف شكلها، حافظة
النسيم الستنشاق فذهبت غروبًا، إال أستيقظ ولم فتغديت، متعبًا الفندق إىل وعدت

الجديد. الفالري يف البحر ساحل عىل
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(٥) أثينا يف أيام

أثينا. وداع يوم أغسطس، ٨ االثنني
عىل البعض جانب إىل بعضها ة مرتاصَّ الطلبة، ودار واألكاديمية والجامعة املكتبة

الفندق. من قصرية مسافة
األدبية العلمية املؤسسات هذه بعض لزيارة متسع السفر قبل الباقية الساعات ويف

وتعمريها. إنشائها عىل بسخاء اليونان رساة أنفق التي

األهلية أثينا مكتبة يف جولة

اللغتني تجيد وهي أثينا، بجامعة الفلسفة كلية خريجة كاوري، اآلنسة املكتبة يف قابلت
الكتب دار يف الرسول عبد محمد الشيخ أستاذنا بمثل وتقوم واألملانية، الفرنسوية

املرصية.
الجواب. وكان السؤال، وكان

سنة أنشئت األهلية أثينا مكتبة أن الليبية اآلنسة من استفدته ما مجمل وكان
.١٩٠٣ سنة الحارض محلها إىل ونقلت فاالنوس، إخوان بمال ١٨٣٢

مخطوطة، آالف أربعة منها كتاب مليون نصف اآلن الكتب من فيها ما عدد ويبلغ
يتولني نساء ومنهم السايرة، الخدم غري طبًعا وهم موظًفا، ١٦ الفنيني املوظفني وعدد

والتنظيف. الكنس
إىل نسختني مطبوعاته من يرسل أن نارش أو مؤلف كل عىل يجب حكومي وبأمر

الجامعة. مكتبة إىل األخرى وترسل نسخة، فيها فتحفظ األهلية املكتبة
يف والفنون، العلوم ألقسام وفيش وفهارس املؤلفني بأسماء أبجدي كتالوج وهناك

قصرية. واليد بصرية العني ولكن والتوسيع، الرتتيب إىل حاجة



العجوز الصحايف رحالت

الجديدة. املؤلفات بأسماء سنويٍّا فهرستًا املكتبة وتطبع
املائة عىل صفحاته تزيد وال الفهرست، هذا من األخرية النسخة اآلنسة إيلَّ وقدمت

املتوسط. الحجم من واألربعني
للكتب؟ أخرى دور عندكم وهل قلت:

ومكتبة مجلد مليون نصف وفيها الربملان مكتبة عندنا نعم، كلوري: اآلنسة قالت
مكتبة، والفنون واآلداب والعلوم الطب كليات من ولكل ألًفا، خمسون وفيها الطلبة
واإليطالية والفرنسوية واألمريكية األملانية اآلثار معاهد يف عظيمة مكتبات كذلك وتوجد

للشعب. مكتبات عندنا ليس أنه األسف من ولكن أثينا، يف
املكلف الفني املوظف إىل وقدمتني األول، الدور إىل األريض الدور من بي وصعدت

الحقوق. كلية خريجي من وهو الكتالوج، بتنسيق
مؤلف أنه يل وذكر املكتبة، مدير كوكينوس املسيو األستاذ إىل بدوره هذا وقدمني
وروايات قصص كذلك وله ستة، منها ُطِبع عدة مجلدات يف اليونانية للثورة تاريخ أكرب

ويقرءونها. مرص يف اليونانية الجالية من املثقفون يعرفها
وأطلعني املخازن، ودهاليز واملراجعة املطالعة قاعة إىل املدير مكتب من بي وخرج

أوروبا. مطبوعات من أكثرها عربية كتب من عندهم ما بعض عىل

أثينا أكاديمي يف ساعة

أثينا. أكاديمي إىل املكتبة ومن
يتأكدمون. كيف العالم ومعلمة األكاديميات، مبدعة وأثينا

سيمون البارون عمارتها تشييد عىل ورصف أنشأها الحارضة أثينا وأكاديمي
جدرانها وُزيِّنَْت البارتنيون هيكل مثال عىل بنتايل رخام من كلها وبُنِيَْت أكسيناس،
الطبيعي بالحجم رخامي تمثال صدرها يف ونصب والفضل، الخري آلهة تمثل بصور

أكسيناس. للبارون
واملسيو املجمع، مكتب مدير فيلتسوس نيقوال جورج املسيو األكاديمي يف وقابلني

مساعده. تيودراكي ماريو
عضًوا، أربعون اآلن عددهم ولكن عضًوا، ستون األكاديمي أعضاء أن يل وذكَرا
العام والسكرتري الجامعة، يف األستاذ كرياموبولس أنطوني املسيو األكاديمي ورئيس

إيكونومس. جورج املسيو
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(٥) أثينا يف أيام

العجوز. والصحايف الحكيم زينب اآلنسة األكاديمي: باب عىل

لرتقية ومجتمعني متفرقني ويعملون الحكومة، من شهريٍّا راتبًا األعضاء ويتناول
والفنون. واآلداب العلوم

ووثائق ومستندات للحكومة، عام أرشيف عىل لألكاديمي األريض الدور ويحتوي
الحديث. والعرص واألخالق والعادات والقضاء اللغة أدب لتاريخ

وغرف للنقود ومعرض الكربى، والجلسات االجتماع قاعة عىل األول الدور ويشتمل
وغريها. والسكرتارية للجان
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مرصية محسنة ذكرى

كلها ثروته وهب الذي تسيفلوس للمسيو كربى زيتية صورة ُعلَِّقْت السكرتري غرفة ويف
ووضعت مرص، يف حياتها قضت التي قسطنطنيدس أورانيس مدام وصورة لألكاديمي،
اليونانيني شبان من بعثات عىل ريعها من ليرصفوا األكاديمي أعضاء يدي بني ثروتها

اليونان. بالد خارج فنهم يف ليتخصصوا واملثالني املصورين
تركها اليونانية، الثورة قبل ومطبوع مخطوط بني َقيَِّمة كتب خزانة الغرفة هذه ويف
فيها. ومات بباريس عاش الذي اليوناني الطبيب كواريس إدامنتوس الدكتور لألكاديمي

مرصية دار يف مرصية غدوة

يف إدخالها وأرادوا شنطة، الحاجة الخدم وأنزل ميالترون أكسيناس فندق إىل وعدت
املحل تحتل أن إال وأبت وزمجرت فاحرنجمت العمرويس، األستاذ بسيارة العفش خزانة

السيارة. يف األرفع

أثينا. ملدينة عام منظر

املحسنني، مفاخر من فيها وما وأعالمها آثارها مودِّعني أثينا شوارع يف ودرجنا
يف شنطة الحاجة فأنزلنا برييه، إىل وصلنا حتى العظيم، سنجاروس شارع إىل وخرجنا
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يس محمد األستاذين معنا وحملنا الخدم لرئيس الباسبورت وأعطينا املرصية القنصلية
العمرويس. األستاذ يصطاف حيث القديمة فالري إىل وعدنا نيازي، وأنور

واآلنسة بك، العمرويس فهمي أحمد الجليل األستاذ حرم السيدة استقبلتنا الدار ويف
يس. األستاذ حرم سمرية والسيدة كريمتها، عايدة

ولكن املرصية، السيدة إرشاف تحت يونانية بيد مرصية وأكلة مرصية، مائدة وكان
الفراخ. بفتة االمتزاج يف يفلح لم الفينو اإلفرنكي العيش

وأدوار املرصي، الوسط يف املختلفة املرصية الشئون يف الحديث كان الغداء وبعد
العمرويس. عايدة اآلنسة عزفتها العربية البيانو

فرينتون الباحرة ركوب

القنصلية، دار إىل ويس العمرويس األستاذين مع وركبت فودعت الخامسة الساعة وحانت
يف الرصيف جانب إىل واقفة وكانت «فرينتون»، الباخرة إىل وأتباعها الحاجة فحملنا

الشارع.
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برنديزي إىل برييه من

صغرية وركابًا، وعماًال ورشبًا، وأكًال ولحًما، دًما يونانية باخرة «فرينتون» الباخرة
سلحفاة. أو كبري أرنب فهي عرضها، يساوي طولها يكاد األطراف، ململمة

يبَق فلم ومماشيها، الباخرة ظهر احتلوا َدكٍّا، يَُدكُّ َدكَّ جماعة من الركاب ومعظم
وأباريقهم وفراشهم وأوالدهم الركاب من الحي اللحم أكوام وسط لسائر مكان فيها

ودجاجهم. ورشابهم وطعامهم وقللهم

فرينتون الباخرة عىل

يعقوب أنطون األستاذ العزيز الصديق الزميل رأيت حتى غرفتي باب أجتاز أكد ولم
أفندي، إسكندر زكي املرصي الشاب إىل عرفني التحية، وبعد وابنتهما، زوجته والسيدة
يف السياحة لذة أدركت التي الحديثة املرصية الناشئة مثال شربا، مركز صحة كاتب

الثالثة. والدرجة النوريستكا ويف الدك عىل القتحامها فنشطت وفوائدها، الخارج
مرشد. أو رفيق أو زميل بال مرص من أفندي زكي صاحبنا خرج وقد

إيطاليا يف واللف بحًرا، واإلياب للذهاب اإليطالية السياحة رشكة من تذاكره أخذ
املعروفة. بالكوبونات الفنادق يف والنزول الشمال، إىل الجنوب من

زيارتها. به يحسن التي املدن إىل أرشدته وقد
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املراكب عىل بسخاء مجانًا يَُقدَّم الذي العتيق األتيكة ونبيذ الدسم العشاء وكان
اليونانية.

وغريهم، الدكيني من كثري إليها فنزل باترس، مدينة إىل وصلنا الليل منتصف وعند
أخرى. وُشِحنت بضائع وأُفِرغت

كورفو يف ساعات

الساعة يف كورفو جزيرة إىل وصلنا حتى الجزر وسط تسري والباخرة صباًحا، واستيقظنا
الظهر. بعد الرابعة

التاريخ اليونانية والبالد الجزر بقية مثل لها األيونية، الجزر عقد فريدة وكورفو
املختلفة. الدول يدي بني والتقلب الحربي، واملجد القديم

كورفو. لساحل عام منظر

مشاهدته، فأرادوا كورفو يف املشهور أخيلون قرص عن اإلخوان حدثت قد وكنت
لزيارته. الوقت من متسع هناك يكن لم ولكن

األمر بنا وانتهى املدينة، أنحاء وبعض الكورنيش بنا طافت عربة بركوب فاكتفينا
يجدها. فلم بشيشة فيها يطمع أنطون الزميل كان املرفأ، عىل قهوة إىل
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األدرياتيك ساحيل بني

(األربعني كورنتا إىل الظهر بعد الرابعة الساعة يف فوصلت سريها الباخرة واستأنفت
ملعامالت ساعات وتأخرْت إليها، بالنزول للركاب يسمح ولم ألبانيا، مواني من قديًسا)

تسليمه. الربان فأبى عليه، القبض األلبانية الحكومة أرادت ألباني بشاب خاصة
فهيأ شديًدا، الحر كان بل رجرجة، وال قلقلة فال حال، خري عىل الرحلة وانقضت

والصحافية. املرصية شئوننا يف طويًال فيها تسامرنا الدك عىل سهرات لنا

برنديزي يف ساعات

يوم صباح من السابعة الساعة وهو للوصول، املقرر املوعد يف برنديزي مدينة وبلغنا
أغسطس. ١٠ األربعاء

برنديزي. يف القديمة املناظر من

الجسام، بالحوادث حافل وتاريخ رفيع مقام اإليطاليني اإلخوان عند ولربنديزي
بها يمر مشهورة، وآثار علم ودور متاحف من اإليطالية املدن من غريها يف ما وفيها
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إىل أو األدرياتيك يف سريها السفن بهم استأنفت سواء كراًما املرصيني وغري املرصيون
ونابويل. روما إىل القطارات لركوب نزلوا أو األبيض، البحر

عىل الهند، بريد لنقل السويس قنال فتح منذ بمرص، برنديزي عالقات ازدادت وقد
املؤتمر». إىل «السفر كتابه يف العروبة شيخ أستاذنا ذكره ما
الشارع. رصيف جانب إىل «فرنتون» الباخرة ووقفت

حول امليناء ومرتجم والحوذيني الحمالني تكوُّف يف عمله املحرتم للطربوش وكان
أحسن. هي بالتي منهم أتخلص كيف عرفت ولكني العجوز، الصحايف
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ونابويل باري يف

إىل السفر يف يسبقوني أن أرادوا إذ أفندي؛ زكي وزميلهم وعائلته أنطون األستاذ ودعت
روما.

فانطلقت ورشب، الدهر عليه أكل حصان يجرها عربة شنطة الحاجة مع وركبت
باري. قاصًدا الحديد سكة محطة إىل خببًا بي

واإلسكندرية. القاهرة بني املسافة مثل وباري برنديزي بني واملسافة
األخرية السنني يف اسمها صحفنا تداولت التي البحرية، اإليطالية املدينة هي وباري

سبتمرب. شهر أوائل يف تقام التي السنوية سوقها يف مرص اشرتاك ملناسبة
مردِّدة أشهر، منذ عنها والكتابة ذكرها من والعربية املرصية الصحف أكثرت ثم
مفصلة اإلنكليزية، ديفنرتي محطة اسم جانب إىل اإليطالية باري راديو محطة اسم
وعكًسا طرًدا تلك عىل املحطة هذه تقيمها كانت التي الشعواء الحملة أخبار يوم كل
اإليطايل اإلنكليزي فاالتفاق الهدنة، كانت أن إىل بردق»، «حوش ماركة الشلق الردح من

األخري.

وحديثًا قديًما باري

وذكرها اليونان، حكمها وقد امليالد، قبل سنة ١٥٠٠ إىل يرجع قديم تاريخ باري وملدينة
خرجت ومنها والغرب، الرشق بني البحرية التجارة يف عظيمة شهرة لها وكانت هوراس،

الراهب». بطرس «أبونا بقيادة ١٠٩٥ سنة األوىل الصليبية الحملة
املدينة أما وبوابات. وبوائك ضيقة ة أَِزقَّ من شكلها حافظة القديمة املدينة تزال وال
الفخمة، الشوارع فمدت املايض، القرن أول منذ وتعمريها إنشائها يف بُِدئ فقد الجديدة،

العظيمة. والفنادق الذَُّرى العالية العمارات جانبيها عىل وأُِقيمت
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باري. كورنيش عىل األمم فندق

مرفأها فجدد اإليطايل، الجنوب لبالد وإصالحاته موسوليني الدوتيش عناية وشملتها
الكهرباء. بأنوار مضاءة كيلومرتًا ٢٧ طوله يبلغ الذي البحري الكورنيش ومد ووسعه،
عامة ومكتبة الفاشزم أندية من الكربى املدن من غريها يف ما باري مدينة ويف

إلخ. إلخ … وسينمات كبرية وتياترات وجامعة ومتحف
الواحد الجواد ذات األجرة وعربات للتاكسيات مواقف فيه فسيح، ميدان وللمحطة

الهزيل.
إيطاليا. فنادق أحدث من وهو األمم»، «فندق يف ونزلت

٥٠ نحو عرضه يبلغ شارع وهو كافور، شارع قهوات إحدى يف السهرة وقضيت
النفيسة. بالبضائع املزدانة الفرتينات ذات واملخازن باألندية غاص مرتًا،

ما خالل طافت عربة إليها وحملتني إليها، فأرشدوني القديمة املدينة عن وسألت
وتجوَّلت العربة من ونزلت والقلعة، والقرص الكنيسة فزرت والدمن، األطالل من بقي
املدينة هذه أترك أن وأبيت املطروق، والحديد القديم النحاس مخازن وتفقدت ة األِزقَّ يف

العجوز. الحوذي مع القهوة فيها أرشب أن قبل القديمة
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القديمة. باري يف نيقوال القديس كنيسة

أربعة مسافة الكورنيش أعىل العربة بي وسارت الجديدة، املدينة إىل خرجت ثم
كيلومرتات.

التي باري سوق أرض إىل يوصل ترام، بخط اإلسكندرية كورنيش عىل يمتاز وهو
به. بأس ال بحري حمام طريقها ويف نشأتها، يف تزال ال

بي، ب فرحَّ املدير قابلت وقد سبتمرب، ٦ يوم الفتتاحها السوق يف قائمة والحركة
عرضت وقد الصحافة لقسم صورة وأراني وأقسامها، للسوق عدة صور عىل وأطلعني

«األهرام». صحيفتنا فيه
والقيلولة. للكرزمة الفندق إىل السوق من وعدت
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لضيق والفنية العلمية املعاهد من غريهما أو واملتحف املكتبة لزيارة حاجة أجد ولم
مثل إيطاليا يف الفنية واملدن روما يف ما جانب إىل شيئًا تعد ال أنها من ولتأكُّدي الوقت،

وفينيسيا. فلورنسا
الجديدة املدينة أنحاء يف والتجوُّل الكورنيش عىل طويلة غري مسافة بالسري واكتفيت
العظيم. كافور بشارع سافوي قهوة يف والسهر البحري النادي قهوة يف ساعة والجلوس
التجديد يف ونهضة وحديث قديم من فيها ما بكل معجبًا باري من وخرجت

والتجارة. والصناعة والتعمري
املدينة نابويل قاصًدا أغسطس ١٢ الجمعة يوم ظهر الرسيع القطار وركبت

الساحرة.

نابويل يف أيام

األزهار، من عقد نهاًرا فهي والجبل، البحر بني الجامعة البديع الخليج مدينة نابويل
وهنا كابري. جزيرة هي األخرض الزمرد من فريدة تتوسطها األنوار. من قالدة وليًال
من خرجت أنت فإذا وأمالفي. سورانتو وأخصها الزاهرة الشواطئ مدن انتثرت وهناك
بومباي مدينة أطالل وسط ساعة نحو بعد نفسك وجدت السيارة أو القطار يف املدينة

وقذائفه. وحممه ثورته رش هللا وقانا فيزوف بركان جانب إىل وهوركوالنيوم
أقل، أو لنهار زيارتي وكررت ١٩٢١ سنة زرتها أوروبية مدينة أول نابويل وكانت
متاحف من فيها ما أهم وزرت يومني، مرة كل فأقمت املاضيتان السنتان كانت أن إىل

ومكتبات.
فاستقبلني املرصية القنصلية قاصًدا صباًحا وبكرت السبت، ليلة فيها وقضيت
فانوس شكري األستاذين وقابلت بًا، مرحِّ الصبوح بوجهه أفندي قنديل محمد حاجبها

املحفوظات. أمني املرصي ووهبة بالنيابة، القنصل

املرصي للشباب طيب مثال

وأقصد املرصية. والقنصليات املفوضيات يف املرصية للشبيبة مثال خري املرصي واألستاذ
يف فراغهم أوقات فيقضون بالدهم خارج وجودهم نعمة يدركون الذين الشبان بهم

اللغات. وإتقان والبحث الدرس
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ونابويل باري يف

الثائر. فيزوف بركان

واشتغل بالقاهرة، الفرير مدارس من املرصية البكالوريا املرصي األستاذ أحرز وقد
الخارجية. وزارة إىل منها وانتقل باملحافظة، مرتجًما

إىل منتسبًا الحقوق درس يف رشع حتى أشهر ستة نابويل يف يميض يكد ولم
إيطالية بلغة وتحريًرا شفاًها اإلجابة عىل بقدرته وممتحنيه أساتذته فأدهش الجامعة،

صحيحة.

بك يوسف أمني املضياف

مرص، وخارج مرص يف املضياف الرجل بك، يوسف أمني األستاذ قابلت القنصلية ويف
األملانية كولونيا مدينة يف تامة سنوات عرش منذ يل بمقابلته وذكرته بالسالمة، فهنَّأته

بروكسل. يف معه وعشائي الرين)، شاطئ (عىل
عليها. والفرجة روما الباخرة يف للغداء واملرصي فانوس األستاذين مع ودعاني

رحالته عن الشائقة أحاديثه أمني األستاذ علينا فيها أفاض رشقية كرزمة وكانت
يف ألعماله األجنبية الحكومات وتقدير وأمريكا، ألوروبا وزياراته والحديثة، القديمة

التموين. مصلحة
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الشبان من ثالثون فيها رأيته ما أحسن من فقال: «روما»، الباخرة خرب لنا ل وفصَّ
يمَلئونها ركابها، عني وقرة السفينة بهجة وهم الرحلة، يف اشرتكوا املرصيني والشابات
شاربني آكلني وسكناتهم حركاتهم يف بأدبهم تمثيل خري مرص ويمثلون وحبوًرا، فرًحا

مغنني. راقصني
األوىل. الدرجة أرجاء األستاذ بنا طاَف األكل وبعد

فانوس واألستاذ وتركني األعمال، بعض إلنجاز البلد إىل املرصي األستاذ مع ونزل
والتجارة املالحة حركة عن معلوماته من الكثري فانوس األستاذ فأسمعني الباخرة، يف

املتوسط. األبيض البحر مواني يف البحرية

َمرقصاألورانجريي يف سهرة

املرصي واألستاذ وقضيت فانوس، األستاذ وانرصف ودَّعناه، بك أمني األستاذ عودة وبعد
البحر. شاطئ عىل كفاليش قهوة يف موسيقية أمسية

نابويل. ملدينة عام منظر
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جانبيه أحد إىل تمتد طويل شارع يف املدينة ضواحي إىل أقلَّنا أتوبيًسا ركبنا ثم
وفيها الربتقال)، (حديقة األورانجري قهوة إىل الفونيكيلري يف صعدنا ثم فيحاء. روضة

باالنرصاف. علينا حكم التعب ولكن الفجر، وجه حتى امُلراقصة وطيس يحمي
النابوليناني اإلسباجتي فيه بلدي مطعم يف ونرشب نأكل أن إال املرصي األستاذ وأبى

كابري. وخمرة
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روما األوىليف األيام

بعد روما إىل فوصلت صباًحا، الثامنة الساعة أغسطس ١٤ األحد يوم نابويل غادرت
ساعات. ثالث نحو

ميلتون. بانسيون قصدت اإليطالية، السياحة رشكة وبإرشاد

به يحيط وما ميلتون بانسيون

الشاعر يقدرون الذين واألمريكيني اإلنكليز السياح إليه يجذب البانسيون هذا واسم
املفقود». «الفردوس الخالدة قصيدته ويحفظون األعمى، اإلنكليزي

الجراحة وأستاذ الجراح ميلتون اسم يذكرون فإنهم وخاصتهم املرصيني عامة أما
العيني. قرص يف الشهري

ناحية من يطل وهو بنشيانا، بوابة جانب إىل البلد وسط واقع ميلتون وبانسيون
األجنبية الفنون ومعاهد الحديث الفن متحف تضم التي ورياضها بورجبزي حدائق عىل
فينتو شارع عىل الثانية الناحية من ويرشف الجبل، حتى جوليا وغياض الورد، وكازينو
بالزبائن العامرة والقهوات الفخمة بالفنادق وأحفلها وأحدثها روما شوارع أكرب العظيم،

واألجانب. اإليطاليني من سواء العليا الطبقة من

مهذب مرصي تاجر

وهو الساليل، حسن الوجيه التاجر البانسيون يف لقيت أن الصدف محاسن من وكان
باإلسكندرية، اإليطالية املدارس يف والثانوية االبتدائية علومه تلقى النشأة، أوروبي مرصي



العجوز الصحايف رحالت

وِجدِّه بنشاطه مايل نجاح من تمنى ما ونال بالتجارة، واشتغل الوظائف عن وعفَّ
أوروبا. يف الكربى املصانع بأصحاب واتصاله

إىل دانتي من وأدبائه الغرب حكماء بأقوال يتمثل بصناعته، خبري الحديث، حلو
التجارة مدارس خريجي من األْكَفاء الشبان الساعة حتى يجد ال ألنه ويتألم كاردوتيش،

معه. ليعملوا املرصية

املدينة يف صغرية لفة

بسيوني صديقي عمه ابن استدعى حتى وصويل، ساعة يعرفني الساليل األستاذ يكد ولم
للمرصيني وخدمته بهمته املعروف املرصية املفوضية يف اب الُحجَّ كبري أفندي الساليل

ما. لزمن إقامة أو مروًرا روما إىل يقِدمون الذين
أملانيا، يف يل صديق من كتابًا فتسلمت املفوضية إىل وصحبني عَجل عىل فحرض
أقامها لحفلة فتوغرافية صور عىل واطلعت القهوة فتناولت الساليل بيت عىل عرجنا ثم
ثماني وعمرها سمرية ابنته وعزفت امللك. الجاللة صاحب حرضة بزواج فرًحا البيت رب
ماتيلدة املرحومة وضع من فؤاد امللك نشيد منها البيانو عىل شجية قطًعا ونصف سنوات

املسيح. عبد

املحطة. بجوار أسدرا ميدان روما: مناظر من
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روما يف األوىل األيام

األستاذ، عن وسألت عياد، راغب األستاذ الصديق حمي كايل السنيور دار قصدنا ثم
روما. خارج زوجه والسيدة أنه فعلمت

النوم. غرفة يف كامًال العشاء طعام فوجدت متأخًرا، البانسيون إىل وعدت
الصعود، بعيد احتفاًال مقفلة، واملخازن معطلة األعمال فإذا االثنني، يوم وأصبحت

العظيم. فينتو شارع قهوات يف وجلسات نوم بني إجبارية راحة فكانت

روما يف املوارنة رهبان عن السؤال

مارتينوس األباتي سيادة عنوان الخازن يوسف الشيخ الجليل أستاذي من أحمل وكنت
للزميلني كتابني كذلك منه وأحمل الخازن. يوسف األباتي سيادة إىل لريشدني طربية
الصحف مكاتب اللبابيدي رشيف يحيى األستاذ والزميل «األهرام»، مكاتب فوشيه املسيو

روما. يف السورية
تعرفه، ال إنها فقالت طربية األباتي سيادة مقر عن البانسيون وكيلة السيدة وسألت
وفيها املوارنة الرهبان ملك العمارة هذه إن قائلة: البانسيون عمارة بواب إىل وأرشدتني
والتعريف املصيف هذا عنوان البواب وعند مصيفهم، يف غائبون اآلن ولكنهم لهم، دير

إليه. الوصول بطريق
روما. خارج كلهم املوارنة الرهبان لغياب أسفه يل فأبدى املحرتم، البواب وقابلت

مثقف لبناني شماس زيارة

الباب عىل راهبًا فرأيت ظهًرا، البانسيون إىل داخًال كنت أنني التايل اليوم يف وحدث
موارني؟ هو هل فسألته

حرضتك؟ تكون ومني نعم، فأجاب:
األهرام. هامش محرر العجوز الصحايف قلت:
حرضتك؟ ترغب وماذا وسهًال، أهًال أجاب:

الظهر. بعد معك صغرية جلسة قلت:
تريد. ما فليكن أجاب:

ساذجة غرفة وهي صومعته، يف الراهب مع كنت الظهر بعد الثانية الساعة ويف
من وكرسيني ومائدة الكتب ورفوف املالبس وخزانة الحديدي الرسير عىل تحتوي

ومغسل. الخشب
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داعيكم العذبة: اللبنانية بلغته أجاب الكريم االسم عن سألته بأن حديثنا وبدأنا
ببريوت اليسوعيني اآلباء كلية يف تخرجت وقد البرتون، من خليفة ميشيل الشماس
والالهوت الفلسفة دراسة يف رغبت ثم والفرنسية، العربية البكالوريا عىل منها وحصلت
للحصول اآلن وأشتغل سنوات، ثالث درس بعد الفلسفة ليسانس ونلت روما إىل فجئت

الدكتوراه. عىل

موىس. سيدنا وتمثال تريفن حنفية القديمة: روما مناظر من

بني فتجد بالعربية، شغوف فإنني ولغتي بالدي أهل عن ابتعادي مع وأنا قال:
األلفية. ورشح والروائع األغاني ومنتخبات ودمنة كليلة اإليطالية كتبي

وزيارة النيل مياه من بالرشب وشغفه واملرصيني ملرص محبته عن يحدثني وطفق
الفراعنة. آثار

الشهي. القاوون من بطبق وأبدلها الخادم، بغياب القهوة تقديم عن واعتذر

روما يف ومعاهدهم املوارنة أمالك

لكم؟ ملك العمارة هذه أن صحيح هل قلت:
عرش، السابع القرن منذ روما يف مدرسة لطائفتنا كان فقد سيدي، يا نعم قال:
من خزائنها يف كان ما وبعثر املدرسة هذه عىل يده وضع إيطاليا نابليون غزا فلما
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روما يف األوىل األيام

زمن وطال اإليطالية الحكومة أمالك يف املدرسة دخلت ثم َقيَِّمة، ثمينة مخطوطات
إلينا. ُدِفع أن إىل بثمنها مطالبتنا

من إعانات فجمع املدرسة، بإعادة مطرانًا كان منذ الحويك البطريرك سيادة وُعِني
مأًوى وجعلها عها ووسَّ العمارة هذه واشرتى القديمة املدرسة ثمن إىل ها ضمَّ وهناك هنا
طالبًا ١٢ اآلن ويسكنها والتحصيل، للدرس روما إىل يحرضون الذين املوارنة للطلبة
من طالب ٢٣٠٠ تضم التي الغريغورية الكلية يف كلهم يدرسون والالهوت للفلسفة

العالم. أنحاء جميع
مدرسة يف العلم يتلقون طالبًا، ١٢ فيه الحلبية للرهبنة مركز أيًضا ولطائفتنا

الالطراني. يوحنا القديس
اآلن ويسعى جودة، أبو القس فيه يقيم جانيكولو يف ملك األنطونية وللرهبنة

الديني. العلم لطلب معه يقيمون تالميذ إلحضار
غناء، حدائق به تحيط روما من كيلومرتًا ٢٠ بعد عىل جنسانو يف مصيف ولبعثتنا
وسيادة الحويك، البطريرك سيدنا بهمة فاسُرتجع عليه يدها وضعت قد الحكومة وكانت
ورعاية املصيف وتجديد الدار إنشاء يف الفضل وصاحب البعثة رئيس شديد املطران

الطلبة.
التي اء مَّ الصَّ والصخور الجرداء األرض حيث ششليانو، يف مصيف الحلبية وللرهبنة

لبنان. بجرود رهباننا تذكر

املحرتمني املوارنة اآلباء مع ساعات

يف رغبتي وأبلغه طربية، مرتيفوس األباتي سيادة بالتليفون خاطب الحديث خالل ويف
الفندق. بقاعة انتظاره يف كنت حيث ساعة بعد فحرض بمقابلته، الترشف

أطلعته ثم وسياستها، مرص عن ثنا وتحدَّ الخازن، شيخي سالم وأبلغته يده وقبَّلت
يل ليسهل تسريان الكاردينال إىل خزام مرقس املنسنيور سيادة من أحمله كتاب عىل
فهو الخازن، أبونا يف والربكة روما عن غائب الكاردينال نيافة إن فقال الفاتيكان، زيارة

ودليل. مرشد خري لك
الكولسيوم. من مقربة عىل الخازن األباتي بيت إىل املحرتم األب مع الرتام وركبت

عنده ووجدنا خلت، سنة ألربعني املقدسة املدينة يف يقيم الخازن يوسف واألباتي
األنطوية. للرهبنة السابق العام الرئيس العراموني الخوري يوسف األباتي
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العجوز. الصحايف عىل غريبة الجلسة تكن ولم
أصاف يوسف األستاذ وأخصهم الناس، وسري والحديث القديم بني الكالم يف وتنقلنا

مرص. يف املحاكم جريدة وصاحب املعروف املحامي بك
يقوم أن بعد الفاتيكان لزيارة التايل اليوم يف يصحبني بأن الخازني األباتي وتفضل

القداس. بخدمة
الرتام. إىل أوصلني حتى طربية األباتي سيادة معي ونزل

البارتينون. هيكل القديمة: روما مناظر من
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الفاتيكان يف جولة

روما. يف الزيارات أيام أول أغسطس، ١٧ األربعاء
شاب يقودها سيارة يف يل، رضبه الذي املوعد يف الخازن يوسف األباتي رشفني
كل خرب بكلمات يعرفني األباتي وسيادة ساحة، إىل شارع من بنا فانطلقت إيطايل،
للقديس أحدهما كبريان تماثالن وفيه الشعب، ميدان إىل وصلنا حتى أثر، وكل زاوية

يخطب. وهو بولس للقديس وثانيهما يكتب، وهو بطرس
عن املأثورة نكتهم ومن البارعة، بالنكتة مشهورون روما أهل إن األباتي: قال
الخارج يف ذ تُنفَّ ولكنها بطرس)، ماري يسطِّرها (التي القوانني تصنع روما أن التمثالني

املرفوعة). بولس ماري ذراع إىل (إشارًة
الفاتيكان، مدينة إىل ومنها بطرس القديس كنيسة ساحة إىل دقائق بعد ووصلنا
كانوا أو دائًما، ترصيًحا يحملون ملن إال خاص إذن من املدينة إىل للدخول بد وال

الحرس. عند معروفني

الفاتيكان حدائق يف

حدائق يف فتجولنا الحرس، بتحية خطوة كل يف يقابَل وكان معروف، الخازن واألباتي
وإىل ١٩٣٥ سنة إنشاؤها تم التي الحديدية السكة محطة عىل وتفرجنا البابا، قداسة

بالكهرباء. تفتح وبوابة الحديدي الخط جانبها



العجوز الصحايف رحالت

بطرس. القديس كتدرائية

هذه أنشئت منذ البخاري القطار يف يخرج لم البابا سيدنا قداسة إن األباتي: قال
جوندولفو. كاستل يف مصيفه إىل بالسيارة يسافر بل املحطة،

الحبشة، مدرسة وعمارة الفاتيكاني، واملرصد الفاتيكان، راديو محطة أراني ثم
بني األخرية املعاهدة يف تعيينه عىل اتُِّفق الذي الفاتيكان ملدينة املدني الحاكم وقرص

والفاتيكان. الحكومة

الفاتيكان مكتبة يف

جورداني جوليو األستاذ فيها وقابلنا الفاتيكانية، الكتب دار إىل قصدنا الجولة هذه وبعد
املكتبة. سكرتري موسو عمانويل للربوفسور كارتًا وتركت الفهارس، قسم رئيس
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الذي اإلرسائييل املستعرب دالفيدا ليفي الربوفسور مع ساعة نصف نحو وجلسنا
العربي. األدب تاريخ لدراسة وتخصص األزهر يف زمنًا قىض

يف العربية للمخطوطات اإليطالية باللغة مختًرصا فهرًسا دالفيدا األستاذ وضع وقد
الكتب بأسماء جدول الفهرست هذا آخر ويف مخطوطة، ١٧٠٠ وعددها الفاتيكان مكتبة

لريات. ١١٠ وثمنه العربية، باللغة املوصوفة
للمخطوطات مطول فهرست بوضع األملاني جراف الربوفسور زميله مع ويشتغل
ووصَفا الكبري، بالحجم صفحة ١٤٠ منه طبَعا الفاتيكان مكتبة يف واإلسالمية النرصانية
الفهرست هذا من األول الجزء يظهر متى دالفيدا الربوفسور يعلم وال مخطوطة، ٥٠ فيه

العظيم.
يف الفرنسوية باللغة كتابًا جراف للدكتور أن واملكتبات بالكتب املشتغلون ويعلم
بطريركية مكتبة وأخصها القاهرة مكتبات يف النرصانية العربية املخطوطات وصف
إيطالية. لرية ١٠٠ الكتاب هذا من النسخة وثمن القبطي، واملتحف األرثوذكس األقباط
املتحف، باب إىل الخازن األباتي فأوصلني عرشة، الحادية بلغت قد الساعة وكانت

أنساها. ال التي خدمته له شاكًرا فودعته

الفاتيكان متحف يف جولة

وقد ،١٩٢١ سنة األوىل للمرة زرته املعروفة العاملية املتاحف من الفاتيكان ومتحف
املجزع. الرخام من بديع سلم له وصنع بناؤها فأعيد أجزائه بعض تهدمت

والثاني الكنسية، الفنية والتحف واآلثار للتماثيل األول قسمني: املتحف وينقسم
للصور.

الفاتيكان طوابع متحف

مجموعة وهي ومحتوياتها، بابها يف فريدة تَُعدُّ الربيد لطوابع حديثة منشأة املتحف ويف
ملصقة تزال وال ١٨٥٢ سنة لها طبعة أول ظهرت التي الكنيسة مملكة بريد لطوابع
التي الفاتيكان مدينة طوابع ثم تواريخها، عىل الدالة باألختام ومختومة مظاريفها عىل
تحتوي و«ألبومات» بها، الخاصة والكليشهات الطبع ولوحات األخري االتفاق بعد أنشئت

الحارض. البابا قداسة إىل أهديت مختلفة ممالك من طوابع عىل
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التاسع. بيوس البابا قداسة

،١٩٢٩ سنة يوليو شهر منذ صدرت التي املختلفة املمالك طوابع من ومجموعات
الجوية البوستة طوابع مثل والخاصة التذكارية الطوابع من ومجموعات بوستة، وتذاكر

وغريها. األحمر والصليب
افتتاحه خري الصحف وفصلت ،١٩٣٦ سنة أكتوبر ٢٥ يوم بافتتاحه واحتفل

مصورة. مقاالت يف ووصفه
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الفاتيكان. حرس من جندي

واآلثار والتماثيل الصورة

وحفظ ١٧٦٩ سنة كلمانتوس البابا قداسة أساسه وضع الفاتيكان، يف اآلثار ومتحف
القديس خلفاء سادتنا وبذل العارش، وليون الثاني جول البابا جمعها التي التحف فيه
ووسعوا وأجنبية، رومانية بني والتحف اآلثار عىل الحصول يف جبارة جهوًدا بطرس
بلغ حتى واملزخِرفني املصورين كبار بريشات والنقوش بالصور ُغَرَفه وزينوا املتحف

الحالية. درجته
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ومنها وقاعات، أقسام من فيه ما َعدِّ أو املتحف هذا لوصف سعة املجال يف وليس
الربدي وأوراق املوميات وفيه املرصي، واملتحف الجغرافية والخرائط األبسطة قاعة
رفابيل، ومصورات السادس، إسكندر البابا مخلفات ثم واملقلَّدة، األصلية والتماثيل

إلخ. … السكستي واملعبد
محتوياتها إىل النظر عن البرص يقرص قاعة، ١٣ وفيه الصور متحف عن ُقْل وهكذا
ليبي فلبينو أمثال من املصورين لكبار نادرة وقطع وفلورنتية بيزنطية لوحات من
عند ومقامها وفنها تاريخها صورة ولكل وبيوميا، وفراري وبلليني وفوريل وإنجاليكو

العارفني.
الغداء بعد ونمت متعبًا، الفندق إىل فعدت وأرهقني، السري أضناني وأخريًا

غروبًا. واستيقظت
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املعرضاألوغسطي يف

ورأى أغسطس، القيرص مولد عىل سنة ألفي بمرور املاضية السنة يف إيطاليا احتفلت
القديم الرومان بمجد التعريف يف أثرها الذكرى لهذه يكون أن موسوليني الدوتيش

فيها. يعيش كان التي والبيئة القيرص وحياة
يف ويقفل املايض سبتمرب ٢٣ يف افتُتح الذي األوغسطي املعرض إقامة فقرر

الحارض. سبتمرب ٢٣
الجامعة أبناء من املثقفني ودعوُت املاضية، السنة يف املعرض هذا إىل أرشت وقد
معروضاته. يف الرومان بالد ودرس زيارته إىل التاريخ يف والباحثني وخريجيها املرصية

تاريخي دويل معرضثقايف

عىل يعرس التي والوثائق املستندات هذه بمشاهدة التمتع أهمها ألغراض إيطاليا وجئت
واحدة. دار يف وترتيبها جمعها اإليطاليني واملؤرخني الفنانني غري

إىل املتوسط األبيض البحر من أسالفهم أعمال يبسطون كيف القوم عَرف فقد
فيها. املدنية الحياة مظاهر ويرشحون الصحراء،

من غرضها إتمام عىل إيطاليا تساعد أن األجنبية والحكومات الدول بعض ورأت
َعالقة ذات وتحف وثائق من متاحفها تحويه مما الكثري إليها فقدمت املعرض، هذا

األوغسطي. بالعرص
من يُحىص ال وعدًدا نموذج، و٢٠٠ رسم، آالف ثالثة املعرض يف ما مجموع فبلغ

املختلفة. األحجار وقطع التماثيل من وغريها البدوية، والصور الفتوغرافية الصور
بالكثري وذيَّلوه معروض بكل تعريًفا نوه ضمَّ اإليطالية باللغة كتالوًجا له وطبعوا

األجنبية. باللغات ًرا مصوَّ مختًرصا له وطبعوا الصور، من
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زيويل) نا (فيا الوطني املعارضبالشارع رساي يف أدوار ثالثة يف املعروضات ونضدوا
الكربى. املحطة من مقربة عىل

واالستقصاء. الدرس يف ورغبته علمه زائر ولكل
وكل صورة كل أمام يقفون والبعض الكرام، مرور التحف بهذه يمرون فالبعض

ساعات. أو دقائق أثر
الركام هذه م لتفهُّ املعرض عن وجيز بيان عىل تحتوي فرنسوية بنبذة استعنت وقد

املجسمة. والنماذج واملصورات الحقيقية اآلثار من

املعرضومحتوياته أقسام

حرب نهاية حتى الرومانية الدولة وامتدت روما نشأت كيف األريض الدور يف فرأيت
والدفاع عهده يف ُشيَِّدْت التي واملباني والطرق وأرسته قيرص أوغسطس وآثار قرطاجنة

الرومانية. اململكة إىل النرصانية ودخول الرومانية الحضارة عن
الترشيع ونظام الداخلية واألقاليم واملدن روما يف العامة الحياة األول الدور يف ورأيت

االجتماعي. واإلصالح والشبيبة والديانة والبحرية والجيش
والهياكل القضاء ودور املواصالت وطرق الهندسة نماذج الثاني الدور يف ورأيت
واأللعاب السباق وميادين واملسارح واملناجم والحمامات العامة واألسواق واملعابد

املوسيقية. واآلالت الكتب وخزائن واملدرسة والزراعة والتجارة الرياضية
واأللعاب، والتعذية والتأنُّق ل التجمُّ وطرق البيتية الحياة الثالث الدور يف ورأيت
اإلمرباطور عرص يف لروما وخريطة القديم العرص ذاك يف العائلة تعيش كانت وكيف

قسطنطني.

الصحافة رئيسقسم مع

شاهدته. ما بكل إعجابي وأبلغته املعرض، يف والدعاية الصحافة قسم رئيس وقابلت
بيانات؟ أو أخرى معلومات تريد وهل قال:

فتوغرافية صور من مجموعة عيلَّ فعرض مطبوعات، حمل عن معتذًرا فشكرته
قطع. عرش منها فانتقيت املعروضات، ألهم مختلفة
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قديم. روماني جندي تمثال

للعرصاألوغسطي متحف

ولذلك الكثريين؛ رأي هذا فقال: املعرض، هذا محتويات تبدُّد عىل أسفي له وأبديت
وحثِّهم اآلباء، بمجد األبناء لتذكري الوثائق لهذه متحف إنشاء الفاشستية الحكومة قررت

املدنية. دعائم توطيد يف عملهم واستئناف أثرهم اقتفاء عىل
البلشفة أبناؤهم يحارب أن ويجب والهمجية، الرببرية حاربوا األقدمون الرومان

االجتماعية. والفوىض
للفنون. املرصية األكاديمي يف الغداء لتناول الرئيس وودَّعت
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عرش التاسع الفصل

املرصية األكاديمي يف

املرصية واألكاديمي املرصية، املفوضية يزورهما: أن مرصي كل عىل يجب رومة، يف داران
للفنون.

رفعت سحاب األستاذ عن بالتليفون سألت رومة، إىل لوصويل الثالث اليوم ففي
مرصيٍّا صوتًا ولكنَّ أجده، فلم إيطاليا، يف املرصية البعثة ومدير األكاديمي، مدير أملاس
ودعاني سحاب األستاذ خاطبني التايل اليوم مساء ويف له، فأعطيته عنواني مني طلب

مائدته. عىل للغداء
سيارته فأركبني املحطة، من مقربة عىل أسدرا بميدان املحدد املوعد يف وقابلته

األكاديمي. طلبة أحد أفندي نور عيل السالم عبد ومعنا األنيقة

إيطالية مرصية غدوة

شهية. فنية إيطالية مرصية غدوة وكانت
محيي واألستاذ روما، يف بالنيابة مرص قنصل حقي يحيى األستاذ فيها اشرتك
الحميد عبد والطلبة السينما، رجال من بوزيو واملسيو باملفوضية، امللحق فهمي الدين

حسنني. متويل ومصطفى نور، عيل السالم وعبد عزمي،
الوثري، الفراش رزق القادر عبد الحفار الصديق غرفة ويف القيلولة، من بد ال وكان

والساخن. البارد بمائه الحمام جانبها وإىل
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فاتني ما فيها يل رشح نور، عيل السالم عبد الفنان الطالب مع جلسة كانت ثم
الفريد. املرصي املعهد هذا خرب من املاضية، السنة رحلة يف عنه، الكالم

املرصية األكاديمي هي ما

بعثة إلقامة املرصية الحكومة إىل قدمتها اإليطالية، الحكومة أمالك من األكاديمي وعمارة
يف لنا منحتها التي األرض يف داًرا لنا تبني أن إىل املرصية املعمارية والهندسة الفنون
يف أرًضا إيطاليا أعطينا ذلك ومقابل خاصة، دار حكومة لكل توجد حيث الفنون حي

والفنية. العلمية معاهدها عليها شيَّدت اإلسكندرية

أملاس. رفعت سحاب األستاذ

أملاس، رفعت سحاب األستاذ ١٩٢٩ سنة نشأتها منذ األكاديمي هذه تسلم وقد
قلوب يف الرفيع مركزه ينال كيف الفنان الشاب هذا وعرف باريها، القوس فأُعِطيَت
وآدابها. اإليطالية باللغة التامة ومعرفته بفنه سواء إيطاليا يف واألدب والفن العلم رجال
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حسنني. متويل ملصطفى املؤملة النظرة تمثال

األكاديمي يف الشبان فنانونا

األفندية: وهم الطلبة من أربعة اآلن األكاديمي يف ويقيم
بعثة وعضو النحت، يف بمرص العليا الجميلة الفنون مدرسة خريج رزق: القادر عبد
ابتداء فرنسا، يف أخريني سنتني ويقيض إيطاليا، يف سنتني قىض وقد املعارف، وزارة
ناطقة أدلة العجوز الصحايف رأى ومنها القادر عبد وأعمال القادم، ديسمرب أول من

بنبوغه.
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نفقة عىل املباني هندسة يف ويتخصص الهندسة، كلية خريج عزمي: الحميد وعبد
أخريني، سنتني ويقيض سنتني روما يف قىض وقد كمال، يوسف األمري السمو صاحب

بنجاحه. ومبرشة ِه بِجدِّ شاهدة صور عدة األكاديمي يف وله
سنة العليا الجميلة الفنون مدرسة يف الدبلوم أول كان حسنني: متويل ومصطفى
كمال، يوسف األمري سمو نفقة عىل الحفر يف للتخصص إيطاليا إىل فأُرِسل ،١٩٣٣

دروسه. أتم وقد
املؤملة، النظرة وأهمها: التماثيل، من أخرجه ما عىل اإليطالية الصحف وأثنت
والراحة والحياة، وزوجته، موىس وسيدنا والسجود، وحواء، والعائلة، السعيد، والحلم

الحمام. بعد
امللكية، الخاصة نفقة عىل ويتخصص الجميلة، الفنون خريج نور: عيل السالم وعبد

(الحجر). والليتوغرافية والزنك الخشب عىل والحفر الخيايل التصوير يف
للرسم معهد أكرب (وهي أوربينو مدرسة دخل ثم فلورنسا، يف دراسته بدأ وقد
عىل أطروحته طبع املدرسة إدارة فقررت الدبلوم امتحان يف األول وكان الخيايل)،

حسابها. عىل الليتوغرافيا،
عن مطولة فصوًال بعضها ويكتب الخيالية، صوره وإنكلرتا إيطاليا صحف وتنرش

وإبداعه. تفننه
ألعماله، فتوغرافية مجموعة عىل يحتوي الثمني الفني الجلد من ألبوم عىل وأطلعني
عليه املالك البيت بفضل اعرتاًفا فاروق، امللك الجاللة صاحب حرضة أعتاب إىل سريفعه

التحصيل. عىل له وتشجيعه
الزنك. عىل الحفر يف للتخصص فرنسا يف سنة يقيض أن أفندي السالم عبد ويرجو
للعمل وغرفة األكاديمي يف للنوم غرفة وغريهم الطلبة هؤالء من واحد ولكل

بيوتهم. يف ينامون منهم املتزوجني ولكن والتمرين،

الفنية واآلثار املتحف بني

القسم عن شائقة بمعلومات وزوَّدني مكتبه يف فأجلسني سحاب األستاذ لوداع نزلُت ثم
األكاديمي أرجاء بعض يف معه وُطفت فينسيا، يف (الثنائي) البينايل معرض يف املرصي
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نور. عيل السالم عبد بريشة الطريق، يف إيطالية عائلة

بالعرشات جدرانها ُغطِّيَْت وقد األستاذ، نوم وغرفة الدهاليز عىل نظرة وألقيت ومكاتبها،
الفنون كتب أهم الحاوية املكتبة جانبها وإىل ريشته، تخرجها التي الفنية اللوحات من

اإليطالية. املعارف ودائرة وتاريخها الحديثة
املختلفة بالتماثيل وتزيينها وغراسها بتنسيقها ُعِني التي الحديقة إىل بي وخرج
يُِحسُّ إليها الداخل فصار تريانو، آثار من قطع جانبها وإىل املرصيني، الطلبة صنع من
القرص ذاك عىل اق الخفَّ األخرض عَلمنا واعتزاًزا بهجة املرصيني ويزيد فني، معهد يف بأنه

باآلثار. املحاط
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غَمرني ا عمَّ له الشكر فكررُت أريد، حيث إىل بسيارته َلني يوصِّ أن إال األستاذ وأبى
وضيافة. وإكراٍم عطف من به

يف التجارة كلية بعثة عضو الجاويل ونظمي السالم عبد الطالبنَْي مع وخرجت
ويف األطالل، قهوة إنها السالم عبد يل قال ظليلة قهوة وفيه أوبيو بارك إىل باريس،

والغرام. العشق أهل تناجي ليًال يحلو جوانبها
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أخرى وأشياء الدوبوالفورو

به واالنتفاع الفراغ وقت حماية الدوتيش به قصد بديع، فاشيستي تنظيم الدوبوالفورو
العام. اإلنتاج كتفيه عىل يقوم الذي العامل قوى لتجديد

من يخرج واألدبي، العلمي ومحصوله تربيته درجة تكن مهما اإليطايل فالعامل
إما فراغه وقت يقيض الدوبوالفورو حركة تنظيم قبل وكان القوى. منهوك متعبًا عمله

والنوم. للكسل االستسالم يف أو الحانات، يف

ومقاصده وأغراضه الدوبوالفورو

ويقوي دروسه ويكمل معلوماته، يرقى أن يمكنه الحركة هذه بفضل فإنه اليوم أما
وهي: الدوبوالفور يحققها التي الثالث الوسائل بإحدى جسمه

الشعبية. والثقافة الفني، التعليم (١)
الجسماني. التدريب (٢)

والصحية. االجتماعية املساعدات (٣)

واملكتبات. والراديو والسينما املرسح هي األول القسم ووسائل
وقد ممثل، ألف ٢٦ بها يشتغل مرسًحا ١٢٢٧ بَنَْت تمثيل جمعية ١٠٦٦ أُلَِّفْت فقد

قطعة. ألف ٢٦ املاضية السنة يف مثلت
وتعَطى وصناعية، وفنية تهذيبية أفالم فيها تُعرض للسينما دار ٧٠٠ نحو وأقامت

مخفضة. بأثمان إيطاليا سينمات جميع إىل دخول تذاكر لألعضاء
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تسيري يف ع وُرشِ واملجالت، الكتب فيها يطالعون لألعضاء عامة مكتبات وأنشئت
من يريدونه ما القراء منها ويَقرتض والكفور القرى يف تطوف وأتوبيسات مكتبات

بالدهم. إىل األتوبيس عودة عند ويردُّونها املطبوعات،
األلعاب فروع إىل إيطاليا أنحاء جميع يف العاملة الطبقة اجتذاب من وتمكنوا

القديمة. الرومانية األلعاب وتجديد الرياضية،
اآلثار وزيارة الطبيعة بجمال للتمتع القريبة الضواحي إىل رحالت ونُظَِّمْت

الصناعية. واملؤسسات
وحالة هادئ بجو وأُِحيَط وخلقية، وعقلية صحية حالة أحسن يف العامل وُوِقي

دائمة. استقرار

معرضالدوبوالفورو

العمال ودعوة بجهوده للتعريف معرض بإقامة للدوبوالفورو العام املركز وعني
االجتماعية. الحركة هذه من االستفادة إىل والزُّرَّاع واملستخدمني

املعرض. وسط السباحة حوض
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الرتام قطارات إليه وتوصل الكولوسيوم، جانب إىل املعارض أرض يف املعرض وُفِتح
أخرى. جهات من واألتوبيسات الحديد سكة محطة من

بديعة. علمية فنية قطعة وتفصيله إجماله يف واملعرض
واملطاعم والقهوات والبولو الزحلقة وميادين السباحة وأحواض واألنوار األزهار
جانب وإىل اإلدارة. ومكاتب للسينما واسعة قاعة الصدر ويف املعرض. وسط تمأل
ومغاسل ودوشات القماش من طويلة ومقاعد للنوم ة بأَِرسَّ َز ُجهِّ لالسرتاحة قسم الداخل

مياه. ودورات للحالقة وصالون
صور عدة وفيه أشهر، أربعة منذ ُعِقَد الذي الدويل والرسور» «العمل مؤتمر ومكتب
يف األخرى البالد وأخذت أملانيا، يف نشأت التي الحركة هذه انتشار مدى تبني فتوغرافية

منها. اقتباسها
ويروق يشوق ما كل ورأيت املعرض، أقسام بني متنقًال ساعات ثالث نحو وقضيت
التي والخيام الخشب جزوع من املصنوعة القروية والعشش الدوبوالفورو مراكز من

وفنوغراًفا. وخزانة رسيرين تحوي
العامة واألندية والثابتة، املتنقلة واملراسح القروية، والحياة الشعبية الفنون ثم

والقصص. واملواويل القصائد فيها تُلَقى التي والحانات
ريايض. ملعب يف طبي إسعاف وغرفة

لإلسعاف وخيمة نافعة، طبية وأعشاب إسعاف، وأدوات اإلسعاف، يف ورسائل وكتب
بالزهر. الشبابيك وتزيني البحر، شاطئ عىل وحمامات الطيارين، وإسعاف الجبل، يف

والنسيج الخشب من مصنوعات وفيها الفراغ، وقت للتسلية أهليَّة يدوية وأشغال
والرسم.

الكاتبة. اآللة عىل النسخ وتعليم بالسينما، والرتبية
من قطر كل يف لهم وما بالدهم، خارج اإليطاليني عن وإحصائيات وبيانات

إلخ. إلخ … وفروعه الدبوالفورو مؤسسات
فإن القديمة؛ واملدنية التاريخ دراسة األوغسطي باملعرض املقصود كان وإذا
القليلة، سنواتها يف الحركة إليه وصلت ا عمَّ اإلعالن هو الدوبوالفورو معرض من الغرض
بحسب املفيد النظام هذا من االقتباس تريد التي والجماعات لألمم نظري درس وفيها

والطبيعية. املدنية وحالتها بالد كل يوافق ما
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باملوسيقى. تتلهى قروية عائلة

الشعب تربية وزارة يف

األصدقاء. بعض زيارة لغري سعة الوقت يف يكن ولم
الشاب وهو قطان، سليم األستاذ وقابلت الشعب تربية وزارة عىل مرة غري فرتددت
الشعب، تربية لوزارة مستشاًرا فعيَّنته اإليطالية، الدولة ثقة أحرز الذي ف املثقَّ البريوتي
والصحافة ة عامَّ األجنبية الصحافة رجال من وغريه العجوز الصحايف يرجع وإليه
كل إىل وإرشادهم مقاصدهم لتحقيق ودليٍل مرشد خري منه فيجدون خاصة، الرشقية

يريدون. ما
اللبابيدي. رشيف يحيى باألستاذ فقابلني تفضل وقد

والنشأة، املولد دمشقي حياته من والعرشين الرابعة يف شاب اللبابيدي واألستاذ
بمكاتبة اآلن ويشتغل صغريًا، الصحافة وعشق بلده، يف اإليطالية اللغة مبادئ درس
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الكربى، اإليطالية للصحف الرشقية الشئون يف فصوًال ويكتب سوريتني، صحيفتني
ملراسلتها. املرصية صحفنا ببعض لالتصال ويسعى

عزيز صديق مائدة عىل

وهو بالنيابة، روما يف مرص قنصل حقي، يحيى األستاذ مائدة عىل العشاء وتناولت
واملجالت الصحف حديث غري له يلذُّ ال الذي والتحبري، بالتحرير املغرم األديب الشاب

واألدباء. واألدب
املفوضية، محفوظات أمني إبراهيم، حلمي أحمد األستاذ إلينا قدم العشاء وبعد

املرصية. بالجامعة اآلداب كلية وخريج
فوعدني العمال، وحركة االجتماعية الشئون ببحث خاصة عناية حلمي ولألستاذ
هذا يف كتبته ما عىل به استعنت دقيق شائق بحث وهو الدوبوالفورو، عن له بتقرير

املوضوع.
تقارير: ثالثة بتجهيز اآلن ويشتغل

خاصة. والنساء عامة، العمال حالة إصالح يف إيطاليا مجهودات يف األول:
واملرض. الشيخوخة مصائب من وضمانتهم للعمال اإلجباري التأمني الثاني:

الدوبوالفورو. ملعرض مفصل تام رشح الثالث:
لألستاذ تحيتي ًما مقدِّ املرصيتني والقنصلية املفوضية بزيارة رومة يف أيامي وختمت
من به َحبَْوني ما عىل املوظفني لإلخوان وشكري املفوضية، سكرتري بك عمر حسني

وعطف. رعاية
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وفنيسيا فلورنسا يف

فلورنسا. إىل قاصًدا أغسطس ٢٠ السبت يوم ظهر بعد الثانية الساعة يف روما برحت
والفنون، اآلثار مدينة وفلورنسا تامة. ساعات أربع الرسيع بالقطار البلدين بني واملسافة
للصور ووقتية دائمة ومعارض وأديار كنائس من فيها بما كلها متحف هي بل

وآثار. أنصاب من وشوارعها ساحاتها يف بما ناهيك والتماثيل،
ليست عمانوئيل فيكتور وساحة املحطة، من خطوات بُعد عىل ماجستيك وفندق
أحدها ويف وفنادقها، ومطاعمها وباراتها البلد قهوات أكرب وفيها الفندق، عن بعيدة
من مئات جانبهم إىل ويقف بالسماع القهوة فتمتلئ وليًال، عًرصا تعزف موسيقية جوقة

الشجية. باألنغام آذانهم لتشنيف وسكينة هدوء يف األهايل

واملتاحف الكاتدرائية بني

فلم القداس، لحضور الكتدرائية إىل وقصدت مبكًرا، استيقظُت ثم والسهر العشاء وكان
البعض وأخذ الساحرة، الواجهة أمام بعضهم وقف وإنكليز أملان من املئات غري أجد
من هنالك ما لهم يرشح خبري مرشد منهم فريق كل ويصحب الكنيسة أنحاء يف يتجول

معهم. فتجولُت فنية، دقائق
فيه ما بوفرة الشارع يف متحف وهو السنيوريا، ميدان إىل راجًال ُت وِرسْ خرجت ثم

العظيمة. التماثيل من
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والتماثيل الصور متاحف أشهر من متحف مدخل وهو متحًفا يكون أن يف غرابة وال
ويضل وغرفه دهاليزه قطع يف السائر يتعب الذي األوفييش متحف به وأعني العالم، يف

جوانبه. يف

الفنية. وتماثيله السنيوريا ميدان

مغرًما أزال ال ولكنني ،١٩٢١ سنة منذ مرة غري املتحف هذا بزيارة نعمت وقد
يحويه. بما واإلعجاب فيه بالطواف

مخازن من جانبيه عىل وما بناؤه، الغريب القديم الكوبري إىل األوفييش ومن
من مدخليه عىل وما والحديثة، القديمة الفنية املصنوعات من فيها بما مِرشقة ودكاكني

ونحاس. ورخام خشب من األنتيكة قطع باعة
يف والتجار مقَفلة املخازن كانت إذ املشاهدة، هذه من حرمتني األحد عطلة ولكن

األسبوعية. راحتهم
وآثار قديمة صور وفيه بيتي، ومتحف الحديث الفن متحف إىل الكوبري واجتزت

البديع. الفني واألثاث والصيني الربونز من ومجموعة مرصية
بالدنا. يف منها محرومني نزال ال التي املعاهد تلك وسط النهار نصف انقىض وهكذا
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كليوباطرة. صورة بيتي: متحف يف

فينسيا مدينة يف

تدخلها ال بأنها العالم يف الفريدة املدينة فينسيا، إىل الرسيع بالقطار فلورنسا ومن
وسط والبضائع الركاب بنقل الجندوالت فيها وتقوم موتوسيكل، وال عربة وال سيارة
املتلوية ة واألِزقَّ الطرق فأمامك راجًال املدينة تقطع أن أردت أنت فإذا والروافد، األقنية

والكبرية. الصغرية الكباري فوق وتجتازها املاء جانبي عىل تسري

فينسيا يف جديدة مناظر

زاحمتها فقد اآلن أما غريها، يعرف البلد يكن لم فينسيا عنوان الجندلة أو والجندل
يف للنقل الوثرية الجلد بمقاعد وفرشها صناعتها يف تأنَُّقوا التي الكهربائية اللنشات

زهيدة. بأجور وضواحيها فينسيا وأطراف الكبري القنال
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من حديثة عمارات بعض نشوء هي املدينة، يف الحظتها جديدة ظاهرة وهناك
الجمال ذات القديمة العمارات منظر تتلف ال حتى عددها يكثر أالَّ أرجو الساذج، الطراز

والجنادل. الدوجات بلد به اشتهرت الذي والطابع الفتان الفني

القديسمرقس ساحة يف

البشري مرقس القديس أو مارك سان ساحة يف مساء منها بد ال التي الجلسة وكانت
قتلة. رش الوثنيون آباؤنا وقتله أفريقيا وشمايل مرص يف النرصانية مبادئ زرع الذي

لفافة يف ووضعوها مقربته من فاستلوها الشهيد عظام يف البنادقة طمع وقد
املعدودة الكتدرائية لها وبنوا فينسيا، إىل اإلسكندرية من ونقلوها الخنزير بشحم دهنوها

العالم. يف البيزانطي الفن بدائع من

مرقس. القديس كاتدرائية واجهة

يتناول الذي األليف الحمام بأرساب بطوله النهار تحفل مرقس القديس وساحة
جزع. وال خوف بال والصغار الكبار أيدي من الحبوب

الصور وتجار الحلوى وباعة والبارات بالقهوات العامرة البوائك بالساحة وتحيط
أهايل من باأللوف بطوله النهار وتزدحم والبلور، الدنتال وأخصها الفنيسية، والتحف

السياح. وجماعات البلد
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الساحة يف موسيقية حفلة

الصغرية األندية تلك وظهرت الساطعة الكهرباء أنوار أرشقت الشمس، غابت ما فإذا
وقد الجنسني، من والجالس املهفهفة البيضاء األغطية ذات املوائد من منظر بأجمل
اآلذان تشنف وهناك هنا واملوسيقات السهرة، مالبس السيدات من الكثريات لبست

األلحان. بأطيب
حفلة العظيم قديسنا مدينة إىل وصويل ليلة أقيمت أنه الطيبة املصادفات ومن
أشهر عزفوا موسيقيٍّا خمسني نحو فيها واشرتك الساحة، وسط عظيمة موسيقية

وفاوست. أوتللو ومنها األوبرات

طه محمود عيل الشاعر مع

طه. محمود عيل الشاعر املهندس األستاذ الساحة يف قابلني التايل اليوم ضحى ويف
عنان. هللا عبد محمد األستاذ صديقك مع مرص من أمس وصلُت لقد قال:

أوروبا؟ إىل فيها تأتي مرة أول هذه وهل قلت:
كفتني وقد إيطاليا، أزور مرة وألول اليونان، بالد قبًال زرت فقد وال، نعم قال:
وإبداع تفنن من القوم إليه وصل ما أدرك أن فينسيا يف قضيتها التي القليلة الساعات
أن وتبينت الدوجات، قرص وزرت القديس كنيسة زرت فقد والهندسة؛ التصوير يف
الحمراء قرص يف العربي والفن الكنيسة يف البيزنطي الفن بني وثيقة فنية صالت هناك

املوضوع. بدراسة سأُعنى مرص إىل عودتي وعند باألندلس،
أجيا جامع يف النظر وإجالة إستانبول بزيارة مصحوبًا ذلك يكون أن عىل قلت:

األمريكان. علماء أحد عنها كشف التي نقوشه يف والتأمل صوفيا
إىل وصحبته فينسيا، يف والحديثة القديمة الفنون متحفي زيارة إىل أرشدته ثم

املدينة. أسواق بعض زيارة
واتفقت خربه، فأبلغته فيه، مرص واشرتاك البينايل املعرض عن شيئًا يعلم ال وكان

الظهر. بعد زيارته عىل معه
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املعرضالبينايل يف

مرة خلت، سنة لعرشين فينسيا، مدينة يف إيطاليا تقيمه الذي العام الدويل املعرض هو
أيديهم وآثار خيالهم منتجات عامة العالم أنحاء من الفنانون فيه ليعرض سنتني؛ كل

وزخرف. وحفر تصوير من

املعرض يف املشرتكة الدول

تشكوسلوفاكيا، بلجيكا، إيطاليا، وهي: اآلتية، الدول من فنانون السنة هذه فيه واشرتك
هوالنده، يوجوسالفيا، اليونان، العظمى، بريطانيا أملانيا، فرنسا، مرص، الدانيمارك،

هنغاريا. سويرسا، السويد، املتحدة، أمريكا واليات إسبانيا، رومانيا، بولونيا،

للمعرض الفني الكتالوج

فيها لت فصَّ متوسطة، صفحة ٤٠٠ يف للمعروضات فنيٍّا كتالوًجا املعرض إدارة ونرشت
حدة. عىل دولة كل معروضات

وبيان العارضني أسماء يليه القسم، لقومسري تمهيدي بيان فصل كل ويف
معروضاتهم.

كل معروضات فيها املبيَّنة الصفحات وأرقام العارضني ألسماء شامل جدول ثم
منهم.

من نماذج عىل يحتوي صقيل)، ورق عىل (مطبوع مصور قسم الجدول هذا وييل
املصورة. املعروضات أصحاب بأسماء مذيَّلة صفحة ١٥٤ يف املعروضات أهم



العجوز الصحايف رحالت

يوحنا. والقديس مريم العذراء السيدة اإلسباني: القسم يف

املعرض مرصيف اشرتاك

املعرض. هذا يف مرص تشرتك األوىل وللمرة
األساتذة قوامها والتماثيل، الصور النتخاب لجنة املعارف وزير برعاية فتألفت
غالب عثمان وكامل الشيوخ، مجلس رئيس بك خليل محمود محمد العزة أصحاب
جورج واملسيو السويس، محافظ بك راسم وأحمد العمومية، األشغال وزارة وكيل بك

املعارف. وزارة يف الجميلة الفنون مراقب ريمون
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البينايل املعرض يف

طيبة مجموعة أعدت أن إىل واالنتخاب، واالختيار البحث يف أياًما اللجنة هذه وقضت
تمثيل. خري املرصيني الفنانني عمل تمثل

صربي). أحمد لألستاذ (صورة العواد املرصي: القسم معروضات من

املعرض، يف املرصي للقسم قومسريًا أملاس، رفعت سحاب األستاذ انتداب وقررت
ثم عياد، راغب األستاذ بمساعدة وشحنها الصور إعداد عىل — مرص يف وهو — فأرشف
املعرض. يف بها الخاص الجناح يف وتنسيقها املعروضات برتتيب وعني فنيسيا إىل سافر

املرصي للقسم فني كتالوج

وكتب اللجنة، أعضاء بأسماء صدره اإليطالية، باللغة للمعروضات ا خاصٍّ كتالوًجا ونرش
والنهضة الجميلة الفنون يف مرص لِعبته الذي القديم الدور إىل فيها أملع مقدمة، له
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الفنانني مركز الفني املأل تعرف أن البينايل يف باالشرتاك أرادت مرص إن وقال الحديثة،
منهم. كل نظر ووجهة الحارضين، املرصيني

غريهم، كثريون وهناك الحديثة، املرصية املدرسة أبكار هم الفنانون وهؤالء قال:
وأيديهم. عقولهم ملنتجات يتسع لم للمعرض أُِعدَّ الذي املكان ولكن

وهم العارضني من كل عن وجيزة لنبذة واحدة كل َصْت ُخصِّ صفحات املقدمة وييل
سعيد ومحمود هللا)، (رحمه مختار محمود والخزافون والحفارون املصورون األساتذة
فوزي، محمود وحسني تادرس، ولبيب عثمان، وأحمد عياد، وراغب ناجي، ومحمد بك،

جمرسجان. داريا والسيدة الديب، كامل وعيل منصور، فرج ومنصور
وعددهم العارضني بأسماء فنيٍّا تقسيًما مقسمة املعروضات، بأسماء جداول ثم
من وباب زيتية، ولوحة وتمثال صورة بني قطعة ٨١ وعددها ومعروضاتهم فنيٍّا، ١٦

بالجيزة. التطبيقية الفنون مدرسة لتالميذ املطروق الحديد
من لنماذج صور فيه ْت نُِرشَ خاص، ورق عىل مطبوع مصور، قسم الجدول وييل

املختلفة. املعروضات
للمعرض. العام الكتالوج يف — الرتاجم صفحات عدا ما — الكتالوج نرش وقد

املعروضات نقل عىل رصفه يف إليه ُعِهَد الذي الدولة مال عىل أملاس األستاذ وحرص
يف وإقامته الته تنقُّ يف ذاته وعىل العملية هذه عىل رصف ما كل يتجاوز فلم وعرضها،
رصفها. لرية لكل باملستندات مدعمة جداول يف أرصدها جنيًها، ١٥٠ مبلغ إال فينسيا

فينسيا، يف بالبقاء له حاجة ال أنه رأى االفتتاح حفلة سحاب األستاذ حرض أن وبعد
يرتدَّد وأخذ روما، يف عمله إىل وعاد للمعرض، العامة اإلدارة إىل املرصي القسم فسلم
وحرضة إيطاليا ملك الجاللة صاحب حرضة زيارات مثل خاصة ملناسبات فينسيا عىل

للمعرض. املرصيات امللكيات األمريات السمو وصاحبات نازيل امللكة الجاللة صاحبة

كمال يوسف األمري فضل

ترديد بدون واملعارض الفنية املؤسسات من غريه أو املعرض هذا يذكر أن يصح وليس
أساس واضع كمال، يوسف الجليل األمري السمو صاحب حرضة عىل والثناء الشكر آيات
وأرصد الجميلة الفنون مدرسة أنشأ بأن خلت سنة لثالثني مرص يف الفنية النهضة
أطال — يزال وال إلدارتها، املعارف وزارة إىل وسلمها املال من كبريًا مبلًغا عليها لإلنفاق
أوروبا إىل املرصيني الطلبة من البعوث وإرسال املدرسة هذه عىل ينفق — حياته هللا

الفنية. ثقافتهم إلتمام
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البينايل املعرض يف

تادرس). لبيب لألستاذ (صورة مرصية قرية املرصي: القسم معروضات من

املعرض يف جولة

أو األقدام، عىل مشيًا إليه الوصول يمكن فينسيا أطراف أحد يف مقام البينايل واملعرض
اللنشات. يف

مجتازين املعرض إىل وقصدنا اللنش ركبنا طه األستاذ مع عليه املتفق املوعد ففي
البورتغايل. اإلسباني بالقسم الطواف وبدأنا والحدائق، الرصيف

وهذه الحفار وذاك الرسام هذا اسم عن باحثًا الكبري الكتالوج إىل طه األستاذ وعمد
قبل يذهب الوقت أن إىل فنبهته قطعة، كل يف النظر يطيل وطفق التمثال وذاك الصورة
الكتالوج يف غرضه إىل االهتداء عن عجز ثم برأيه تشبَّث ولكنه واحد، قسم من ننتهي أن
فتكرم الصحافة، قسم رئيس قابلنا وفيه اإليطايل، القسم إىل مرسًعا وسايرني فطواه

للمعروضات. الفتوغرافيات من وكمية الكبري بالكتالوج عيلَّ
وإلقاء به باملرور فاكتفينا القاعات، كثري املمايش طويل واسع اإليطايل والقسم

محتوياته. بعض عىل رسيعة نظرات

143



العجوز الصحايف رحالت

عثمان). أحمد لألستاذ (تمثال مرصيتان فتاتان املرصي: القسم يف

بأعمال علم له يكن لم طه األستاذ أن والظاهر املرصي، القسم إىل منه وخرجنا
قطعة. بكل والتحديق ل التأمُّ يف ورشع الخاص الكتالوج ففتح فنانينا

بولونيا قسم يف وأعجبنا بلجيكا، وقسم املتحدة) (الواليات األمريكي القسم وزرنا
الزخارف. قسم يف فينسيا معروضات طه األستاذ وأدهشت الخشب، عىل بالحفر

فقال: العجوز، الصحايف مماشاة يف واإلفالس التعب عالمات األستاذ عىل والحت
والبحث الدقيقة والنظريات قلت: تعبت. قال: إيه؟ جرى قلت: صديقي! يا بقى بزيادة

هللا! شاء إن غًدا قال: الفني؟
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البينايل املعرض يف

القديس، ساحة إىل عدنا ثم املرصي، القسم من قريبة قهوة يف الشاي وتناولنا
للعشاء. وافرتقنا

فساهرت للتعب عنها عدلنا ولكنا الليدو، كازينو يف السهرة قضاء النية يف وكان
عرشة. الحادية الساعة يف وودَّعته فندقه، يف األستاذ

منتصف إىل جلسة فكانت وموسيقاها، مارك سان قهوات جذبتني الطريق ويف
الليل.
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والعرشون الثالث الفصل

أباتسيا إىل فينسيا من

الفندق من العجوز الصحايف يقل الكهربائي اللنش أغسطس، ٢٣ الثالثاء يوم صباح
حجر ولكل عمارة ولكل األثرية، وعمارته الكبري القنال مجتاًزا الحديد السكة محطة إىل

والسجن. الدوجات قرص بني يصل الذي دات التنهُّ جرس وأخصها تاريخه،
من يتخطونه من وحرسات خربه يقص كيف زيفاكو ميشيل القصيص عرف وقد

السوداء. الحجرات تلك يف املوت أو بالسجن عليهم يُحكم الذين التعساء
الذي السيارات طريق اآلخر: العالم تجىل حتى كيلومرتات يسري القطار يكد ولم
من وغريها والعربات والدراجات واملوتوسيكالت والسيارات موسوليني. الدوتيش أنشأه
القناالت مدينة يف مشاهدتها من أراحنا قد هللا كان والحديث، القديم النقل أدوات

والجوندوالت.

تريستا يف ساعات

النمسوية امليناء تريستا: إىل وصل حتى الكبرية املحطات يف إال يِقف لم رسيع، والقطار
النمسا، أمام البحر باب فأقفل الحرب. بعد أملانيا نصيب من صارت التي العظيمة

األدرياتيك. مرافئ من مرفأ أكرب إليطاليا وأصبح
رساًعا، املرصيون املصطافون بها يمر التي السواحل مدن من تريستا ومدينة

والتشكوسلوفاكيا. النمسا حمامات القاصدون خاصة إليها وينزل



العجوز الصحايف رحالت

تريستا ميادين أكرب األونيتا ساحة أتجاوز لم ولكني سنة، ١٨ منذ بها نزلت وقد
واألندية الشائقة العمارات به وتحيط مربع، مرت ألف ١٦ مساحتها وتبلغ وأوسعها،
السادس القرن يف شيدت التي والبلدية ترستينو اللويد ودار السياحة ومكاتب العامة

وغريها. بيرتي، ورساي ١٨٧٤ سنة وجددت عرش

التنهدات. جرس

عزيز صديق مع وغدوة جولة

قنصل رمزي أحمد األستاذ العزيز الصديق بمقابلة املرة هذه لها زيارتي امتازت وقد
طهران. إىل نُِقَل الذي تريستا يف مرص
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سنة إستانبول يف ورأيته ١٩٢١ سنة سويرسا يف طالبًا عرفتُه الشاب والقنصل
بدراسة يُعنى كيف منها أدركت تركيا، حالة عن بمعلومات حينذاك إيلَّ فأدىل ،١٩٣٢

إليها. ينزل بلد كل شئون
وكياسة، أدب من عنه معروف هو بما تريستا بقنصلية مكتبه يف واستقبلني

هللا. لطف واألستاذ املنعم، عبد األستاذ القنصلية موظفي إىل وقدمني
يف ساعة نحو وقضينا الكاستلو، مطعم يف معه فأكلت ، حلَّ قد الغداء موعد وكان
العمارات وفيها الحديد، سكة ومحطة البحر من القريبة املدينة أنحاء ببعض التجول

البضائع. بصنوف الزاخرة والفرتينات الحديثة واملباني القديمة
الشاي. فيها تناولنا قهوة إىل ومنها املؤلَّفات، بعض منها انتقى مكتبة بي ودخل

تريستا. ملدينة عام منظر

وحركتها وحارضها وماضيها املدينة عن طريفة ببيانات اإلفاضة عن يفُرت ولم
أحيائها من الكثري يل ووصف وتبديل. تغيري من الطليان فيها أدخله وما والبحرية، املالية
والقلعة مريامار قرص وأخصها ومتنزهات قصور من فيها وما وأرباضها الداخلية

بوستوميا. ومغارة
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وثغر تريستا ميناء فتح يف املبارش أثره األملاني اإليطايل لالتفاق وسيكون قال:
منظِّم خط إعداد يف األملانية املالحة رشكات إحدى رشعت وقد األملانية. للسفن فيومي

واإلسكندرية. تريستا بني للسري
كان ملَّا درسها وكيف فلسطني، يف الصهيونية العربية الحركة عن كذلك وحدثني
ووصف الشقيق، القطر بهذا عالقتنا عن بمعلوماته وأدهشني القدس، يف ملرص قنصًال

القدس. من قريبة كومونية مستعمرة وأخصها الصهيونية املستعمرات بعض يل
عند عنه ُكِشَف قديم روماني مرسح إنه قال أثريٍّا، مدرًجا الطريق يف وأراني
روما يف فعلوا كما فيه التمثيل وسيحيون الطريق، وتوسيع لتجديدها املباني أحد هدم

وغريهما. وسرياقوزة
الحديد بسكة أباتسيا مصيف قاصًدا السادسة الساعة نحو يف القنصلية يف وودَّعته

فيومي. طريق عن

وفيومي تريستا بني

جربائيل الباسل الضابط الشاعر إليه نزل الذي املعروف النمسوي الثغر هي وفيومي
إىل بضمه وسد الدول، أنف من بالرغم النمسا، من سائغة لقمة واختطفه دانونزيو

الوسط. لدول بحري منفذ آخر إيطاليا
املنطقة هذه يف الطبيعة بجمال التمتُّع من الظالم فمنع سدوله، الليل وأرخى

النمسوية. اإليطالية
التي والصغرية الحركة ذات الكبرية منها أخرى، إىل محطة من ل يتنقَّ القطار وأخذ

برتول. ملبة تضيئها
من اإلجابات فاختلفت وأباتسيا، فيومي بني املسافة عن تساءلُت الطريق، خالل ويف
أتوبيسات هناك إن قائل إىل مسافة، والفنادق محطتها بني ولكن الحديد بسكة إنها قائل

فيومي. يف املبيت قررت بأن األمر وانتهى وأباتسيا، فيومي بني
الصغري. الفندق إىل املحطة ومن

فيومي يف ليلة

الَجِنيَّة والفاكهة الساخن العشاء يل أحرضوا ولكنهم مساء، العارشة الساعة وكانت
الخفيف. والنبيذ
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راقصة عن باحثة األصيل النشاز من وتزمريًا تطبيًال تلطش جازباند هناك وكانت
حيث. إىل وذهبت عزالها ت فلمَّ حياة، وال راقص، أو

والسؤال العادة، حسب صباًحا السابعة الساعة فاالستيقاظ النوم، من بد ال وكان
الفندق. من خطوات بعد عىل امليدان يف إنه فقالوا أباتسيا، أتوبيسات مركز عن

فيومي يف ساعات

بالخدمة، يُقمن مالًحا وصبايا والجيالتي والكيك الشاي فيها قهوة وجدت امليدان ويف
البحر من القريبة األحياء يف وتجولت الصغرية الحقيبة عندهن وتركت رحايل، فحططت
والخرض والعنب البطيخ من حمولتها األرصفة إىل أنزلت وقد الرشاعية، السفن فشهدت

والبصل. والثوم واملقاتي

فيومي. يف الكبري التياتر

واملطاعم واألندية والبوائك العظيمة الشوارع يف ظاهٌر متجلٍّ النمسوي والطابع
يف والنمسوية األملانية الجرائد وانتشار الصحف وأكشاك والكبرية الصغرية والحانات

األيدي.
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التجارية والحركة القديم الِعزِّ مظاهر من املدينة يف ما بعض لتعرُّف ساعٌة وكفتني
والبحرية. الربية

ويقطع وأباتسيا، فيومي بني النهار يف مرات أربع يسري الذي األتوبيس ركبت ثم
بحدائقها الزاهية وأرباضها الواسعة فيومي شوارع مجتاًزا دقيقة عرشين يف املسافة
إىل يصل حتى املروج وسط يسري ثم وكازيناتها، البحرية وقهواتها وقصورها وفيالتها

أباتسيا.

152



والعرشون الرابع الفصل

وروما أباتسيا بني

عباسية. أو أباظية أو أبازيا أو أباتسيا
تشاء. وكما تريد، كما واكتبها اْلفظها

النمسا بالد من أخذوا ا ممَّ الطليان أخذها بديعة حمامات وبلد ساحلية، مدينة
الكربى. الحرب بعد واملجر

وامليادين الواسعة الشوارع فيها فشقوا وتحليتها، بتجميلها النمسويون ُعِني
منها ق تتدفَّ والنوافري، الفساقي وسطها وأقاموا والباركات، بالحدائق وزيَّنوها البديعة

ليًال. املختلفة باألنوار املمزوجة واملياه نهاًرا، الصافية املياه

والرقص واملوسيقى والحمامات الفنادق مدينة

يوافقه. الذي الفندق الزبائن من واحد لكل
الفنادق ومن والبانسيونات. املفروشة والغرف الشقق غري فندق مائة نحو فهناك
حركته تهدأ ال الذي الكبري الفندق ومنها العشاء، بعد أهله ينام الذي البسيط العائيل
املهيج الهائج الجازبند أنغام عىل الرقص صباًحا: الثانية إىل مساء العارشة الساعة من

األبصار. تخطف التي واألنوار
تنتهي واسعة حديقة وسط البحر ساحل عىل كورنارو فندق الفنادق هذه وأكرب
إحداهما حفلتان فيه تقام للرقص مجال الحديقة ويف األطراف، مرتامي بحري بحمام
السواريه وارتداء املالبس وتغيري العشاء إالَّ بينهما يفصل ال ليلية، واألخرى مسائية

وتقاطيعه. الجسم جمال عن الكاشف
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البحرية. وحماماتها أباتسيا كورنيش

مكانها تكييف يف ِحْرُت صغرية، كنيسة الرقص حومة عن بعيدة غري ناحية ويف
أصحاب أنشأها أم الخارج؟ من إليها يأتون خاصون عباد لها هل أدِر ولم اإلعراب، من

لربك»؟ وساعة لقلبك، «ساعة املأثور الغرض الكرام النزالء فيها ليتمم الفندق
وأكشاًكا واسًعا وحماًما وكبري صغري بني والبارات القهوات ترى الشارع طول وعىل

وبراج. وفينا برلني واردات من ومعظمها والكتب، واملجالت للجرائد
ومديري تجارها وحديث وأهلها ضيوفها يف يشء: كل يف نمسوية تكون البلد وتكاد

قهواتها. وجرسونات فنادقها
بالسكك أسرتيا جزيرة شبه مدن من وغريهما وفينسيا بفيومي أباتسيا وتتصل

والسفن. والطيارات والسيارات الحديدية

مرصي صديق مع يومان

طيبة. مصادفة فكانت كريلس، حشمت األستاذ الرسي املحامي الشاب قابلت أباتسيا ويف
الحلوة؟ البلدة هذه إىل أرشدك من له: قلت
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صحية فائدة أفادته أسابيع فيها فقىض راقته، وقد باشا، حسني عيل سعادة قال:
كبرية.

وقاعات املوسيقية القهوات عىل الرتدد يف وسمري يل أنيس خري كريلس األستاذ وكان
يومني. بعد وتركني الفاخر، البلفي بفندق الرقص

السفن إحدى يف البحر ُعرض إىل مرتني فخرجت أباتسيا يف وجودي فرصة وانتهزت
البحر. جوانب عىل ة املرتاصَّ الصغرية املدن بني تنتقل التي البخارية

فنادق من ويطيب يلذ ما كل فيها هادئة أنيقة مدينة وهي لوران، مدينة يف ونزلت
الصيادين. مراكب تزينها وقهوات وبارات متوسطة

لورانا. ملدينة عام منظر

بعد ملزايلتها دعتني خاصة أسبابًا ولكنَّ أباتسيا، يف أسبوًعا أبقى أن بودي وكان
أيام. أربعة

وجنوى ميالنو طريق عن مارسيليا إىل الذهاب هو للسري املقرَّر الربوجرام كان فقد
الفرنسوية. والريفريا

وطرابلس. تونس طريق عن بالعودة الخطة تغيري إىل دعا ما طرأ ثم
روما. إىل بالرجوع التعديل هذا ويقيض
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قوة الجسم يف وليس األقل، عىل ساعة ١٣ يف تُقطع وروما أباتسيا بني واملسافة
الطويل. املشوار لهذا

باألتوكار أسرتيا جزيرة شبه اجتياز

فركبت القطار. يف تُرى ال وهي أسرتيا، جزيرة شبه بالد بعض ملشاهدة تائًقا وكنت
تريستة. إىل أباتسيا من ُضًحى األتوكار

والِعَزب والقرى املدن من وألوانًا أشكاًال شهدت املعبَّدة األوتوسرتادا جانبي وعىل
ووصلت الحاصالت، إخراج يف األيدي وتعمل الدواب فيها تمرح واملروج الفاشزم ومراكز

ساعتني. بعد تريستا إىل

فلورنسا إىل تريستا من

الحديد. سكة محطة جانب إىل تريستا يف األتوكار ومحطة
حافظة تزال وال املحطة، قهوة إىل فعمدت والربم. للَّف يتَّسع وقت هناك يكن ولم

وصحفها. وزبائنها الفني وزخرفها الثمني برياشها النمسوي لونها
انتقلت بل أدخلها لم ولكني فينسيا، إىل القطار وركبت وكرزمت، فيها وبرتفت
فلورنسا إىل ساٍر قطار إىل ثانية نقلة فيها وكانت بولونيا، إىل ساٍر آخر قطار إىل منها

مساءً. إليها فوصل
السويرسي املدير مع واملسامرة القهوة وتناول املاجستك فندق يف العشاء وكان

عروًسا. منها وخرجت اإلسكندرية يف ُولَِدْت ألنها مرصية؛ نفسها تَُعدُّ التي وزوجته
املبكرة واليقظة املوسيقى لسماع عمانوئيل فيكتور ميدان يف املعتادة السهرة وكانت

روما. إىل للسفر

روما يف أخرى أيام

املشاهدة. أو للزيارة يشء روما يف يبق ولم
قطان سليم األستاذ فيها وقابلت الشعبية، الثقافة وزارة عىل ترددت ولكنني
رجال لخدمة نهار ليل يعمل الذي العربية الصحافة قسم ورئيس الرشقي املستشار
ل فيُسهِّ الوزارة، يقصدون الذين واملغاربة والسوريني املرصيني من الصحف وُكتَّاِب القلم
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السفر تذاكر من يريدونه ما كل إليهم م ويقدِّ باملطبوعات، كواهلهم ويثقل مطالبهم لهم
املخفضة. باألجور

الثقافة وزارة يف مقابالت

الحلبي. سعد أغناطيوس الخوري قابلت بالوزارة االنتظار غرفة ويف
الظاهر يف حمدي بشارع املارونية املطرانية يف قصري غري زمانًا قىض إنه يل قال

بالقاهرة.
العالم األستاذ إىل تحيته تقديم وكلفني الشهباء، مجلة ويصدر حلب يف اآلن ويقيم

سباط. بولس واألب بك شلحت يوسف
كان الذي قطان باسليوس األنبا نيافة شقيقة إىل عرَّفني قطان األستاذ مكتب ويف

رشًفا. مرمرة ألساقفة رئيًسا َ ُعنيِّ ثم بريوت، يف الكاثوليك للروم مطرانًا
الخارجية الصحافة إلدارة العام املدير وكيل نونس القومنداتور بمقابلة وترشفت
اإليطالية املفوضية يف زمنًا عِمل ة، والرِّقَّ الظُّرف مثال والرجل الشعبية، الثقافة وزارة يف
البالد يف عرفه وما وكفاءته لجدارته املفوضيات يف مستشاًرا أخريًا رقي وقد بالقاهرة،

املختلفة.
وهي والصحافة، الدعاية وزارة باسم قبًال معروفة كانت الشعبية الثقافة ووزارة
للدعاية تُقدَّر ال وخدمات بأعمال نشأتها منذ وتقوم الحديثة، الفاشستية املؤسسات من
لو وحبذا الحارض، وزيرها بهمة أخص نوع عىل األجانب الصحافيني وخدمة إليطاليا
املطبوعات إدارة يف إلدخاله نُُظِمها من يوافقنا ما واقتباس بدراستها حكومتنا ُعِنيَْت

الداخلية. بوزارة

فني وبيت إيطايل زيارة

بدار القاهرة، يف العليا الجميلة الفنون مدرسة يف األستاذ عياد راغب الصديق وزرت
عالية فنية تربية أوالده ربَّى وقد املتقاعدين، اإليطاليني الضباط كبار من وهو حميه
القاهرة، صالونات يف الفنية بلوحاتها املعروفة عياد كايل إيمي السيدة ابنته ومنهم
تماثيل من بالتحف ميلء كايل القائد وبيت قصريًا، زمنًا اإلسكندرية يف أقام وقد وأخوها

فنية. زخرفية وقطع ولديه، صنع من وصور،

157



العجوز الصحايف رحالت

موسوليني فورو يف جولة

إيطاليا. يف الرياضية املنشآت أحدث موسوليني، فورو إىل عياد راغب األستاذ وصحبني
لهواة كعبة إتمامها بعد وستكون العالم، يف لها مثيل ال ومالعب ومعهد مدرسة

والفنون. الرياضة
ثمانية علوها قاعدة عىل مرتًا ١٨ ارتفاعها الرخام من رخامية مسلة الفورو هذا ويف

أمتار.
أسماء عليها نُِقَشْت كبرية رخامية كتل جانبيه وعىل كرارة برخام مفروش واملدخل

اإلمرباطورية. استقالل ميادين يف ضحايا راحوا من

موسوليني. فورو يف الرخامية التماثيل

محاسنها تنجيل الرخام، من كبرية كرة بداخلها رخامية بفسقية الساحة وتنتهي
البديعة. األلوان ذات الكهربائية باألنوار املمتزجة املياه حولها تتدفق عندما ليًال

هذه من أُلَِّفْت وقد املوازيكو، الرخام بقطع أرضها ُفِرَشْت دائرة بالفسقية وتحيط
القديمة. الرومانية الرياضية لأللعاب صور القطع

وكل كبرية، بأحجام رخامية بتماثيل أحيط مدرج هيئة عىل ملعب جانبها وإىل
اإليطالية. املقاطعات إحدى من ُمهًدى تمثال
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وجالرييات للسباحة وأحواض والجولف القدم وكرة للتنيس أخرى مالعب وهناك
التالميذ. صغار ألشغال وقتية ملعارض

أخرى ومقابالت وسهرات زيارات

بيوت من املختلفة وعماراتها الجامعة مباني عىل خاطفة نظرة ألقيت التايل اليوم ويف
وغريها. ومكتبات ومطاعم للطلبة

اإلخوان بعض وساهرت املرصيتني، والقنصليتني املفوضية عىل مرة غري وترددت
السياسيني. ممثلينا من واألصدقاء

اللغة ومدرس اآلداب، كلية خريج الرشبيني عباس األستاذ إىل أحدهم وعرَّفني
الخاص؛ حسابه عىل سنة كل إجازته يقيض وهو الثانوية. أسيوط مدرسة يف الفرنسية
الفرنسوية اللغة من متزوًدا وسويرسا وإيطاليا فرنسا يف العلم معاهد عىل للرتدُّد

وآدابها.
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تونس إىل روما من

وطرابلس. تونس إىل الجوية للرحلة وتأهبت إيطاليا. يف املطاف خاتمة روما مدينة كانت

شنطة الحاجة ترحيل

وبرجمت وحرجمت الرحلة هذه يف تشاركني أن أبت فقد شنطة»؛ «الحاجة دور وجاء
السحاب. فوق والتحليق األرض عن االرتفاع من روحها عىل وخافت

للطيارة، فادًحا رسًما حمولتها من كيلوغرام لكل فإن أمانعها؛ أو أعارضها ولم
آخر. إىل مطار من نقلها إليه أضف

وقتية. «حيلولة» عىل معها فاتفقت
يضماها بأن زوجته والسيدة عياد، راغب املصور األستاذ العزيز الصديق وتكفل

عفشهما. إىل
املسافرة اليونانية املركب إىل الفندق من بنقلها اإليطالية السياحة رشكة وتعهدت

برنديزي. من
املركب يف بالحفاوة يستقبلها أن املهندس عزب زكي األستاذ الصديق إىل وكتبت
ليُعنى الجمرك أمني بك، جرجس نسيم العزة صاحب إىل ويسلمها اإلسكندرية، بميناء

العاصمة. يف العجوز الصحايف دار إىل بشحنها
الثقيل. الوزن ذات الست من ارتحت وهكذا
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أوستيا إىل روما من

لوديفيزي، أوتيل من تكًسا وركبت اليقظة، يف بكرت سبتمرب ٢ الجمعة يوم صباح ويف
اإليطالية الطريان رشكة توكيل وفيه أسيدرا، ميدان إىل املحرتم، الطربوش رأيس وعىل
الباسبورت وتسلم الرشكة مندوب حرض حتى ساعة نصف نحو فاسرتحت «الليتوريا»،
يف بنا يدرج سار بديع أتوكار يف الركوب إىل ودعانا كلهم، الركاب من السفر وتذكرة
األوتوسرتادا، إىل خرج حتى الكوليزيوم، منطقة مجتاًزا الفسيحة وميادينها روما شوارع
وسطهما ويف للسيارات شارعني فيها معبًِّدا موسوليني الدوتيش ها شقَّ التي الطريق وهي

البحري. أوستيا مصيف حتى كهربائية حديد لسكة طريق

أوستيا مطار يف

البحري، املطار إىل األتوكار بنا انعطف وحماماته، وكازينه املصيف إىل نصل أن وقبل
الجوي. روما مطار إىل أخرى بعبارة أو

ومكاتب االسرتاحة وغرف اإلكسربس والقهوة الشاي وغاليات البوفيه املطار هذا ويف
البحر. وبني بينها تفِصل َغنَّاء حديقة عىل مرشفة والجمرك والبوليس الباسبورت

من مسافر كل يحمله ا عمَّ والسؤال الجوازات فحص يف املختصون املوظفون وَرشع
سياحة. وحواالت وبنكنوت نقد

قديمة ذكريات

سعيد، وابن بطوطة وابن جبري ابن املغاربة الرحالني تذكرت الطائرة إىل نزلت وملا
بهم لتقلع الطياب» «الريح منتظرين الشاطئ عىل والليايل األيام يقضون كانوا وكيف
أبحرت وقد السفينة وجد استيقظ فلما نومة»، عليه «راحت أحدهم أن وكيف السفينة،

األرض». يف «يعض وفاتته

بالطيارة السفر

يكون وهكذا والدقيقة، بالساعة معينة مواعيد يف اليوم تقوم «الليتوريا» رشكة فطائرات
الغواة. بها يحتفظ والخاصة العامة املفيد» «الدليل جداول ولها وصولها،
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الطيارة. من روما مدينة

بالتمام. والنصف الثامنة الساعة يف طائرتنا وقامت
اآلذان. لسد القطن داخلها صغرية مظاريف علينا ووزعت

كابينة. يف منهما كل جلس قسمني الركب وانقسم
ظرفاء. وفتيان مالح صبايا منه عدد، معي وكان
والرسم. والقراءة بالتطريز يتلهني الفتيات وأخذت

املحركات. ويراقب فيها يقرأ روما» دي «البوبولو بصحيفة القائد وأمسك
ساعات ثالث يف الطائرة تقطعها كيلو ٦٩٠ تونس ومطار روما مطار بني واملسافة

وربع.
له تتبني ال الالزورد من قطعة كأنه فالبحر الذكر، يستحق ما الطريق يف وليس

شانتي. كريم كأنه األبيض بالزَّبَد منه قسم ُغطَِّي وقد حركة،

تونس إىل الوصول

لريينا عليائها من بالطائرة ينزل وأخذ السري، السائق هدأ تونس مطار إىل نصل أن وقبل
الخليج ثم ودروبها، وطرقها وبيوتها املزارع عىل فتفرجنا السعيدة، البالد تلك مدخل

العاصمة. وبني بينهما الفاصل
.٤٥ والدقيقة ١١ الساعة وهو املحدد، املوعد يف ووصلنا
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البحري. املطار إىل تنزل الطائرة

يوفد بأن الثعالبي العزيز عبد السيد الجليل الوطني األستاذ إىل أبرقت قد وكنت
املطار. يف ينتظرني من

الحقيبة أحدهم وحمل بي بوا رحَّ تونس، شباب من خمسة استقبايل يف فكان
والبانتوفيل. البيجاما تحوي مخالة وآخر الصغرية،

تونس إىل الدخول من منعي

فحص يف رشع كله، للركب الدخول أجاز أن وبعد الباسبورت، عامل غرفة إىل وأُدِخلت
التالية: املناقشة وبينه بيني ودارت وجهي، يف حملق ثم سفري، جواز

تونس؟ لدخول التأشرية أين قال:
وبريوت لفرنسا تأشرية الباسبورت وعىل فرنسا؟ من جزءًا تونس أَوليست قلت:

ولبنان.
الحكومة من وأمر لتونس، خاصة تأشرية من بد ال بل تفيد، ال التأشرية هذه قال:

تونس. إىل بالسفر لك باإلذن املرصية
أيام. ثالثة إال عندكم أقيم أن أريد ال أنا قلت:

واحدة. ساعة وال قال:
ورقة. يف وعنواناتهم أسماءهم وكتب انتظاري يف كانوا الذين بالشبان ونادي
وجهنا. يف بابه وأقفل واملخالة الحقيبة وحجز غرفته من باالنرصاف أمرنا ثم

بك الوهاب عبد حسني العزة صاحب الستقدام سيارة املستقبلني بعض وركب
املدينة. إىل الدخول يل ويسهل ليضمني
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تونس إىل روما من

والحكمدارية. امليناء بوليس بني التليفونية املخابرات ذلك خالل وجرت
ساعة. ربع نحو السفر من الطائرة وُمِنَعت

الطيارة إىل إعادتي

وهي رآها حتى الرصيف يربح ولم الطائرة، إىل امللكي البوليس قادني بأن األمر وانتهى
وطالبها. الخلدونية بلد عن العجوز الصحايف مبعدة الجو، يف محلِّقة

تونس. ملدينة عام منظر

وأخصه فيها، وما الصغرية الحقيبة يف فكرت مقعدي عىل املقام بي استقر أن وبعد
وفرنيس. وإيطايل إنكليزي بنكنوت بني جنيًها ١٤ عىل يحتوي مفتوح مظروف

يمسه. لم األمني البوليس فإذا فيه، ما وعددت املظروف وتناولت فتحها إىل وأرسعت
األوراق. وبقية املالبس تقليب يف يل ظهرت يده آثار ولكن

أباتسيا. يف تشيكي فنان يل رسمها فوتوغرافية صورة أخذه ما كل وكان
كذلك، كأنه يل ظهر أو هادئًا، والبحر مرشقة، والشمس صاحية، السماء وكانت

الظهر. بعد ٤٥ والدقيقة الثالثة الساعة يف طرابلس مدينة إىل وصلنا حتى
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والعرشون السادس الفصل

وحديًثا طرابلسقديًام

يومني. غازي بني مدينة ويف أيام، خمسة طرابلس مدينة يف أقمت
وحديثها. بقديمها واإلملام لوبيا ملعرفة كفاني قد األسبوع هذا أن أدَِّعي ولست

لوبيا إىل تاريخية نظرة

والرومان واليونان الفنيقيني أيام إىل يرجع قديم تاريخ العزيزة الشقيقة الجارة ولهذه
واألتراك. واإلسبان العرب وعصور

اليوم. حتى ١٩١١ سنة منذ اإليطايل االستعمار تاريخ هو حديث وتاريخ
ومساجد. وجوامع نرص وأقواس ومسالت هياكل من ومعامله آثاره وللقديم

وتعبيد والتجارة للتعليم وتنظيم الزراعة يف إصالح من ومنشآته عماراته وللحديث
األقىص. املغرب آخر إىل مرص حدود من ل املوصِّ العظيم الكورنيش وأخصها للطرق،

هذه عن وافية مذكرات بطبع العام الحاكم ديوان يف الصحافة إدارة عنيت وقد
حالة واستقصاء التوسع يريد من كل إىل باملجان تقدمها اإليطالية، باللغة كلها الشئون

اإليطايل. االستعمار عهد يف لوبيا
البالد حالة دراسة يف الراغبني تفيد وطويل، قصري بني ورسائل، كتب وهناك

واقتصاديٍّا. وتاريخيٍّا جغرافيٍّا



العجوز الصحايف رحالت

بالبو. املاريشال فخامة الجديد: لوبيا منشئ

ال ما وحصلت فيه استفدت قد فإنني الدراسات؛ لهذه يتَِّسع لم األسبوع كان وإذا
املختلفة. املطبوعات إىل والرجوع املطالعة من إليه أصل

للباسبورت ثانية حكاية

املطار. يف حديث للباسبورت وكان
طرابلس. إىل بالدخول فيزة لديك ليس الجمرك: عامل قال

وقد إيطاليا، من جزء وطرابلس فيزة، بدون إيطاليا إىل وأدخل مرصي، إني قلت:
للفيزة. لزوم ال أنه روما يف الشعب ثقافة وزارة يف أبلغوني

إىل بالدخول لك أسمح فأنا فيها، أبت أن يمكنني وال تخصني ال األمور هذه قال:
الكاستلو. يف البوليس مكتب من تتسلمه الباسبورت هذا ولكن املدينة،

به، الخاص األتوبيس وركبت مهاري، فندق منها فاخرتت الفنادق، وكالء وتلقاني
الفندق. إىل وصلنا حتى البحر، شاطئ عىل طويلة مسافة بي وسار
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خريطة وتسلمت الباسبورت بإحضار وعدتهم الفندق، يف اسمي قيدت أن وبعد
تكيس. يف الكاستلو إىل وقصدت املدينة

القرصالعتيق أو الكاستلو

الرساي األهايل ويسميها حديثًا، العام الحاكم ورساي قديًما، املدينة قلعة هو والكاستلو
العتيق. القرص باسم العلماء ويعرفها الحمراء،

وهو جويدي، جاكومو األستاذ حققه ما عىل الروماني، العرص إىل تاريخها ويرجع
القرص. تحت تزال ال الروماني البناء بقايا أن يرى

للكاستلو. الخارجي املنظر

التاسع القرن حتى فيه ولبثوا لهم، معقًال الروماني الحصن العرب اتخذ وقد
عندما لجنوده األغلب بن هللا عبد بن إبراهيم مقاومة عن املؤرخون رواه ما عىل للميالد،

القرص. هذا يف وحارصوه عليه ثاروا
ولكن ،١١٤٦ سنة القرص يف حاميتهم أقامت املدينة عىل النورمنديون استوىل وملا

.١٣٥٨ سنة العرب طردهم إذ يُطل؛ لم عهدهم
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،(١٥٣٠ سنة حتى ١٥١٠ سنة (من سنة ٢٠ إال يدم لم الذي اإلسباني العهد ويف
فيه فأدخلوا عنهم، األتراك غارات لصد لهم معقًال اتخذوه ألنهم القرص؛ شأن عُظم

القلعتني. فيه وأقاموا مشتمالته يف وزادوا كبرية، إصالحات
الذين األتراك منه أخرجهم ثم سنة، عرشين فيه ولبثوا مالطا فرسان كذلك واحتله

باشا. سنان البحر أمري إمرة تحت ١٥٥١ سنة بأسطولهم طرابلس هاجموا
أصلحه ثم اإلفريقيون، أنشأه القرص أن عرش السابع القرن يف ُكِتبَْت رسالة يف وجاء

بنائه. يف وزادوا اإلسبانيون
ويحيط الرشقي جانبه البحر أمواج ترضب خطوة ٥٠٠ نحو دائرته محيط ويبلغ
أطلق قالع أربع جوانبه عىل تقوم الشكل، مربع وهو األخرى، الجهات من خندق به

القديسني. بعض أسماء اإلسبانيون عليها
مبانيه. وزيادة القرص بتجميل مانيل قره آل وعنى

يف النظر من العامة الدولية الحرب ومنعتهم للحكومة، مركًزا اإليطاليون واتخذه
.١٩٢٢ سنة من والبي الكونت عهد يف ذلك إىل نظرهم هوا وجَّ ولكنهم إصالحه،

عن اإليطالية الحكومة وضعتها التي الرسالة إىل الرجوع املزيد أراد من وعىل
ديسمرب عدد املصورة» «ليبيا مجلته يف املحيبيش فخري عمر األستاذ كتبه وما القرص،

.١٩٣٠ سنة
املختلفة والقاعات والساللم األفنية يف الزائر يراها باقية، القديم القرص آثار تزال وال
العربية النماذج فيه روعيت الذي وأثاثها العربية، بمالبسهم وطنيون جنود يحرسها التي

القديمة. والرومانية
القديم. الفن ومعالم واإلدارة الحكم مظاهر بني القرص هذا يف فأنت

والصحافة الدعاية دائرة

قسم قصدت البوليس دائرة من سهولة، بكل الباسبورت، تخليص من انتهيت أن وبعد
حيث ولبنان بريوت أهايل يعرفه الذي الفادجي جوزيبي القومندور فيه وقابلت اإلدارة،
العربية الصحف مراجعة يف إليه ويعهد العربية، يجيد وهو شبابه، من شطًرا قىض

منها. طرابلس حكومة يهم ما وترجمة
برناردي ألربتو جويدي الكافالريي وفيها والصحافة، الدعاية دائرة إىل انتقلت ثم

ركاح. بنيامني والسيد الفني، املوظف
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وحديثًا قديًما طرابلس

والعباد البالد بشئون خبري والكياسة، واألدب الظرف مثال برناردي والكافالريي
وزراعية عمرانية وإصالحات ومستحدثات منشآت من فيها ما وكل القديم، وتاريخها

اإليطايل. الفتح منذ

القديمة. طرابلس مدينة مناظر من

شئون يف معرفته أردُت ما كل يف الفضل عيلَّ له وكان الخربة، بهذه انتفعت وقد
البالد.

الطبع وحركة العربية البالد بأحوال محيط دقيق، مستنري رجل ركاح، واألستاذ
اليومية. ومطالعاته وظيفته بحكم فيها والنرش
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العجوز الصحايف رحالت

يل وذكر فراستي، فصَدقت وكالمه، لباسه من أزهري أنه الحظت شابٍّا يكالم وكان
أهله. لزيارة جاء وقد الرشيف، األزهر يف ويدرس سايس بكر أبو اسمه طرابليس أنه

عن إال فاعتذرت اإليطالية، املطبوعات من مجموعة يحملني أن ركاح األستاذ وأراد
واإلصالحات ليبيا يف الحديثة واملنشآت والتعليم الرتبية عن منها رسائل أربع قبول

اإلدارة. وأعمال الصحية
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والعرشون السابع الفصل

أسبوعيفطرابلس

من زبائنها الكاستلو، خلف الوطني القسم أول يف مختلطة قهوة فيكتوريا» «قهوة
واإلرسائيليني. املسلمني واألهايل املالطيني، والنزالء اإليطاليني، املستعمرين

الطرابليس الطالب مع فيها ُجلت الثالثة، الدرجة من فندق وفوقها مطعم، وبجوارها
انتهيت ولكني واحتياط. بحذر أسئلتي عىل ويجيب يحدثني أنه والحظت سايس، بكر أبو
بالعرب، الطليان عالقة أو السياسة يف البحث أريد ال بأنني وطمأنته روعه هدأت بأن
والوقوف حديثة ومنشآت قديمة معالم من فيها وما البلد عىل الفرجة هو قصدي كل بل

والتعليم. والرتبية والصحافة األدب حالة عىل

والريف املدينة أبناء لهجات

واختالف. تباين يف بها فإذا ومشاة، س ُجالَّ من املتكلمني لهجات إىل وتسمعت
أديب فيه وعارضني سنتني منذ املوضوع هذا يف قلته ما صحة بذلك وتأكدت
واملدارس األزهر يف تربوا من وأخصهم املدينة، فأبناء األهرام؛ صفحات عىل طرابليس
املرصية اللهجة من لهجتهم تقُرب أجزائه، بعض أو الرشيف القرآن وحفظوا الوطنية

صحيحة. عربية بألفاظ ممزوجة
إيطالية. بكلمات مشوبة خاصة رطانة فلهم الريف، وأبناء العامة ذلك عكس وعىل
أكثرهم ووقف أفهمهم، ولم يفهموني فلم األخري، الفريق هذا مكاملة حاولت وقد

أخاطبهم. لغة بأية يدرون ال صامتني



العجوز الصحايف رحالت

املدينة يف املواصالت

األهايل. وثروة املدينة وتاريخ العامة املواضيع بعض يف األزهري والطالب وتنقلت
والقسم اإلفرنكي القسم إىل عليها فأرشدني املدينة، خريطة يديه بني وبسطت

الوطني.
عربات ثم واألجانب، اإليطاليني من كلهم وشوفرياتها بالتاكسيات املواصالت وطرق
يف ولها بالعدادات، كلها وتسري وأجانب وطنيون وسائقوها الواحد الجواد ذات األجرة
أوىل درجة وفيها الكهربائية، األتوبيسات ثم أخرى، تعريفة الليل ويف تعريفة النهار
محطة كل ويف الضواحي، إىل تذهب وأتوبيسات دائري، أتوبيس ومنها ثانية، ودرجة

العربات. وصول بمواعيد جدول
األوىل، للدرجة صاغ قرش واإلسكندرية مرص مثل الحافلة السيارات يف واألجرة

الثانية. للدرجة مليمات وخمسة

القديم القسم يف جولة

وأسوارها، القلعة وراء ويقع القديم، القسم وهو العربي، بالحي املدينة يف تجوايل وبدأت
القسم وهذا البحري، الساحل إىل الخروج لألهايل يباح فال ليًال، تُقفل أبواب للقلعة وكان

والشام. مرص يف القديمة الوطنية لألحياء مشابه القديم
الكهرباء ومصابيح األسمنت بقوالب مرصوفة أرضه بأن الطرابليس الحي ويمتاز

األبيض. باللون املدهونة الواجهات ذات البيوت تشمل التي والنظافة
جانب إىل النسوة بجلوس اليهود بيوت وتعرف األبواب، مفتَّحة البيوت وأغلبية
يشتغلن الحوش، يف جالسات منهن الكثريات وترى الكرايس، أو األرض عىل األبواب

الدانتال. أو املالبس حياكة أو املنزلية باألعمال
امللون. باملشمع مفروشة موائد الحيشان هذه أغلب يف والحظت

الذهبي البهرجان بورق يزينونه وهم الجمل، لحم القصابني دكاكني يف ويكثر
اللون. وردي وطالء

اإليطاليني. من أحًدا القسم هذا يف ترى أن وَقلَّ
برانس من األلوان املتعددة املختلفة بمالبسهم الوطنيني فيه تستعرض أن ويمكنك

ملونة. وحرائر وبالطوات بيضاء وجالبيب ورساويل
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طرابلس يف أسبوع

األبيض. الحرير من بأزر مئتزرات سافرات اإلرسائيليات السيدات فيه وترى
السودانيات. الخادمات إال منهن تظهر فال الوطنيات أما

وقهوتها املشري سوق

حديد من املحلية الوطنية بالصناعات خاصة جالرية وهي املشري، سوق القسم هذا ويف
وغريها. ونسيج ونحاس

األبواب، مقفلة وجدتُها إليها وصلت وملا وغناء، رقص قاعة وهي املشري، قهوة وفيها
شتاء. إال تفتح ال إنها يل وقيل

البالد؟ أهايل من وبنات سيدات وترقص فيها تغني وهل قلت:
ومن مرص من إلينا يأتون والراقصات واملغنيات فاملغنون سيدي، يا كال قالوا:
املرأة أما والغناء، بالرقص ونسائهم لبناتهم اإلرسائيليني األهايل بعض يسمح وقد تونس.
عىل تجارست فإذا والتقليد، الرشع بحكم الطريق يف تسري ال أنها رأيت فقد الطرابلسية،

إربًا. جسمها تقطيع نصيبها كان مرسح، يف الظهور

وتجارها الرتك سوق

ولجماعة ورشقية، وطنية بني املختلفة بالتجارات عامرة سوق وهي الرتك، سوق وهناك
واسعة. تجارة فيها الهنود

عرض فيها ويكثر مسقوف، جزء ومنها الخلييل، بخان شبيهة مجملها يف والسوق
الفارسية. السجاجيد

أجانب مسيحيون تجارها من األغلبية ألن واألحد؛ السبت يومي تقفل إنها يل وقيل
وطنيون. ويهود

الجنود ومقربة الرخام مخزن

مخزن األهايل ويسميه مطموًرا وكان أورليوس، ماركوس قوس الكاستلو من مقربة وعىل
األبيض. الرخام من بدائرة وأحاطوه اإليطاليون عنه فكشف الرخام،

يف استُشِهدوا الذين اإليطاليني السيارات وقادة الضباط مقربة القوس جانب وإىل
برجنتي. املاجور قرينة السيدة ومنهم املدينة، فتح حروب

175



العجوز الصحايف رحالت

املشري. سوق

أو «زنقة» يسمونها وحارات شوارع عدة أورليوس ماركوس ميدان من وتتفرع
عرصات». األربع و«زنقة الفرنسيس» «زنقة ومنها عرصة،

خري القديمة الطرابلسية العمارة تمثل دار يف فرنسا قنصلية الفرنسيس زنقة ويف
قاعاتها. وزينة وبوائكها وسلمها ونافورتها فنائها يف تمثيل

كورجي وجامع مانيل القره مسجد

كورجي. وجامع مانيل، القره مسجد وهما: مشهوران، جامعان الوطني الحي ويف
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أورليوس. ماركوس قوس

العائلة. أبناء مدافن وفيه للهجرة، عرش الحادي القرن يف أنشئ مانيل القره ومسجد
مانيل. القره باشا حسن وآخرهم

ن. امللوَّ الرخام من صغرية بمربعات مكسوٌّ املسجد لجدران الداخيل والسطح
أما املصليات، للسيدات معدة كانت ة، دَّ السُّ يسمونها إيوانات الداخل من به وتحيط

الرجال. فيها فيصيل اآلن
وكان صغري، وهو بالده من أسريًا به جيء مانيل، القره آلل مملوك والكورجي
الثاني القرن يف باسمه املعروف الجامع وبنى وأرسى إسالمه، وحُسن وأسلم، مسيحيٍّا

للهجرة. عرش
الديني. للعلم مدرسة الجامعني من كل جانب وإىل

تمثيل. خري القديم املغربي الفن تمثل ومدرستاهما والجامعان

وطني مطعم يف

الطرابليس. الكسكيس طعم فيه أتذوق وطني، مطعم عىل وشمشمت
دورين. عىل يشتمل املدينة سور خلف مطعم عىل الخري أهل بعض فدلني
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العجوز الصحايف رحالت

الداخل. من مانيل القره مسجد

وحلل والِجفان الِقصاع أيديهم وبني رين، مشمِّ الطهاة منه األول الدور يف وقف
الدخان. من كثيفة سحب فوقها ُعِقَدْت الخرض

العجاتي غرف مثال عىل للطعام، متوسطة غرف ثالث عىل الثاني الدور واشتمل
الخلييل. وخان الصاغة بني

حسن اسمه أن يل وذكر بنفسه وعرَّفني مرصية، بلهجة الجرسون بي ورحب
كان جده وأن االبتدائية الشهادة عىل حاصل وأنه بالقاهرة الجمالية أهايل من الرشبيني

إيطاليا. حماية يف دخل قد
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طرابلس يف أسبوع

املجالت أعداد بعض يل وأحرض والتكريم الرتحيب يف فزاد والكنية، االسم له وذكرت
عالمة رأسه فهز طرابلس، يف اإلقامة من مرسوًرا كان إذا ا عمَّ وسألته األسبوعية، املرصية

مرص. إىل العودة يف جهد كل يبذل إنه وقال للنفي،
لحم يكون أن خيفة اللحم، من مجرًَّدا يكون أن عىل الكسكيس، طبق عىل وأوصيته

رساًعا. الطلب فلبى جمل،
املائدة. يف وشاركاني الزبائن من اثنان حرض الطعام، أتناول أنا وبينا

العجوز؟ الصحايف حرضتكم أن أظن بقوله: أحدهما وبادأني
أدراك؟ ومن قلت:

مرتجًما وأشتغل الثانوية، املدارس خريجي من البشتي الرازق عبد صادق أنا قال:
يوًما. هامشك يفوتني وال األهرام وأطالع الوالية، ديوان يف
الناقوع. السالم عبد التاجر وهو بصاحبه، عرَّفني ثم

وكتابها. املرصية الصحافة عن الكالم فيها جرى طيبة جلسة وكانت
الرشبيني، صاحبنا إىل وأومأ والقهوة، الفاكهة يطلب أن إال البشتي األستاذ وأبى

الغدوة. ثمن مني يقبل فلم
غصبًا. مني البقشيش قِبل مناكفة وبعد

وطنية قهوة يف

الطرابلسية» «القهوة عليها ُكِتَب نظيفة قهوة األوروبي الحي يف السور جانب إىل وملحت
بديعة. عربية بحروف

امللونة. األغطية ذات مناضدها ونظافة ترتيبها ني ورسَّ
دراسته أتم وقد زغوان، بن بشري الوطني الشاب أنه فعلمت صاحبها، عن وسألت
الوطنيون عليه فأقبل هذه، قهوته ففتح الحر، العمل إىل ينرصف أن ورأى االبتدائية،

واألجانب.
الشيشة وهناك تعريفة)، (قرش لرية بنصف ولكوم وشاي قهوة من والطلب

والفوندان. والشكوالتة البسكويت وأنواع ي، الِحمِّ
ممنوعون الوطنيون وهل قلت: سيدي. ال فقال: الخمر؟ يبيع كان إذا عما سألته

نسقيها. أو فيها نتاجر أن علينا يحرِّم ديننا ولكن موالي، يا ال قال: بيعها؟ من
الوهاب. وعبد كلثوم ألم أقراص عدة أسمعنا فنوغراف القهوة ويف
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العجوز الصحايف رحالت

مرص راديو زبائنه يسمع أن ويرجو للراديو، جهاز برتكيب يشتغل إنه وقال
الجزائر. ومحطة تونس ومحطة األوروبية املحطات بقية مثل واضًحا

مني، وحشتهم تزول وبدأت واملوظفني، التجار بعض إىل تعرفت القهوة هذه ويف
قادمة. زيارة يف الطلب بإجابة ووعدت فاعتذرت، بيوتهم إىل بعضهم ودعاني
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والعرشون الثامن الفصل

طرابلساجلديدة

وإصالحها. القديمة املدن توسيع يف متعارضان رأيان التنظيم ملهنديس
مدينة جانبه إىل وتنشأ حاله عىل القديم يرتك أن يجب إنه األول الفريق يقول

حديثة.
بإزالة ولو الواسعة، الشوارع بَشقِّ وتنظيمه القديم بإصالح الثاني الفريق ويقول

القديمة. واملعالم اآلثار
أفريقيا مدن يف األول، الفريق رأي واإليطاليون الفرنسيون املستعِمرون اتبع وقد

غربًا. البيضاء والدار طنجة إىل رشًقا وطرابلس بنغازي من الشمالية

الجديدة طرابلس

املرتامي والفضاء املدينة بني الفاصل الحد هو الكاستلو سور كان طرابلس، مدينة ففي
يبابًا. خرابًا األرض كانت حيث البحر، ساحل عىل

وإرشاد رعاية تحت الجديدة، املدينة اإليطاليون املهندسون خطَّط الفضاء هذا ويف
ورسموا اإلسكندرية، كورنيش دونه كورنيًشا البحر ساحل عىل وأنَشئوا بالبو، املاريشال
وسهلوا وكبرية، صغرية قطع بني البناء أرض وقسموا الواسعة، وامليادين الشوارع

اآلجال. طويلة وأقساط زهيدة بأثمان للطالبني رشاءها
اليهود أرسياء من وكثري إيطالية، ورشكات أفراد من جماعات الرشاء عىل فأقبل

الطرابلسيني. واملاليني التجار وبعض الوطنيني



العجوز الصحايف رحالت

املدينة ظهرت حتى سنوات تمِض فلم األدوار، وتعدد والتعمري للبناء نظام وُوِضع
مع العربي الطراز فيها ُروِعي وقد الحديثة، املنشآت من بديع ثوب يف تختال الجديدة
املدينة وسط عن بعدَت فإذا بوائك، الكبرية العمارات من الكثري ويف التعديل، من يشء

الكربى. حديقتها واحدة ولكل والعمارات، والقصور البديعة الفيالت رأيت
طويلة. مسافات عىل ممتدة ومنتزهات حدائق الشوارع من الكثري ويف

رومانية، مركب أحدهما عىل ُوِضَع عمودان البحر شاطئ عىل الكاستلو جانب وإىل
النحاس. من الذئبة تمثال الثانية وعىل

ديتاليا بياتسا

البحر، عىل جهة من يرشف متسع ميدان وهو إيطاليا، بميدان الجديدة املدينة وتبدأ
العام. الحاكم وديوان الكاستلو عىل أخرى جهة ومن

ذات باألنوار ليًال ممتزجة نهار، ليل املياه منها ق تتدفَّ بديعة نافورة وسطه ويف
واألندية للبنوك ودور مختلفة ومصالح كبرية عمارات بالنافورة وتحيط املختلفة، األلوان
روما وبنك «الليتوريا» والطريان اإليطالية السياحة رشكة ومكاتب والبارات واملطاعم

وغريها.
السيون، لومبارديا، عمانويل، فيكتور هي: شوارع عدة ديتاليا البياتسا من ويتفرع

ميزران. فولبي، كونت سيسليا،
طريق من قسم وهو البحر، شارع أو بيمونتي أمري شارع امليدان من جانب وإىل
بالقصور ويغص الغربية، مرص حدود إىل املغرب أقىص من ل توصِّ التي السيارات
والبساتني مرصي وسيدي تاجورة وفيها املدينة، أطراف إىل يخرج حتى والحدائق

العامرة. والقرى

عمانويل فيكتور شارع

والفنادق البورصات شارع وهو إيمانويل»، فيتوريو «كورسو ديتاليا البياتسا ويتوسط
كل تغص كربى قهوة جانبها وإىل العمومية، البوستة ودار ليبيا، بنك وفيه والقهوات،
أغشاها كنت صغرية موسيقية جوقة لسماع الوطنيني من يُذكر عدد وفيهم بالزبائن ليلة

ليلة. كل
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الجديدة طرابلس

إيطاليا. ميدان

فتجد بالطيارة، ترد التي واملجالت الشعبية الكتب لبيع خاصة مكتبة وهناك
يومية بني الدوريات هذه من حاجاتهم ألخذ صفوًفا واقفني القراء من العرشات
ولندن. باريس صحف بعض وفيها روما، صحف من وأغلبها شهرية، ونصف وأسبوعية
الصحف رشاء عىل اإليطاليني يزاحمون الوطنيني من واحد غري وجود الحظته ومما

بشغف. ومطالعتها اإليطالية
تمتلئ وغريها الزينة وأدوات واآلثار األقمشة مخازن من كبري عدد كذلك وهناك

الليل. من وشطًرا بطوله النهار بالزبائن

مهاري فندق

عمانويل، فيكتور بشارع نهاًرا النظر أمتع مهاري وفندق الكاستلو بني انتقايل يف وكنت
الزاهية. وأنواره البديع بالكورنيش وليًال

املغربي، الطراز عىل مبني دورين يف األوىل، الدرجة فنادق من «مهاري» وفندق
الكرايس فيها وتنثر البوائك بها تحيط نافورة منها كل تتوسط صغرية حدائق ست وفيه

الظهر. بعد والشاي صباًحا الفطور لتناول صغرية موائد جوانب إىل املريحة
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العجوز الصحايف رحالت

حمام أو خاص، ام حمَّ ولبعضها أنيًقا، فرًشا ُفِرَشْت فقد صغرت، وإن والغرف،
غرفتني. لكل

حيث البحر إىل ل يوصِّ العمومي الشارع تحت رسداب والبحر الفندق بني ويمتد
الساهرة. والحفالت للرقص ة امُلَعدَّ والقاعات والُغَرف والبار الفندق مطعم يوجد

مهاري. فندق

بمالبسهم الوطنيني من وصبيان غلمان واملطعم الفندق يف الخدمة ويتوىلَّ
بواجبهم يقومون أَِلبَّاء ظرفاء وكلهم الطويلة، األزرار ذات املغربية الوطنية وطرابيشهم

حال. أحسن عىل

املدينة يف أخرى مشاهد

عديدة كبرية عمارة وهو أوتيل»، «جران العظيم الفندق البحر شارع يف يشاهد ا وممَّ
الشتاء. فصل يف يَّاح السُّ الستقبال استعداًدا والتعمري التصليح فيها يجري األدوار

وهو جوانبه، واتِّساع فخامته عىل ظاهُره ويدل «ودان» كازينو منها مقربة وعىل
مثيل ال ما واملالعب واملراسح القاعات من يحوي إنه يل وقيل الكبري، الفندق مثل مقفل

كلها. أفريقيا بالد يف له
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الجديدة طرابلس

واألشجار الزهر أنواع من فيها بما نارضة حدائق به وتحيط العام، الحاكم قرص ثم
املختلفة.

والصلبان. النواقيس وأبراج القباب تعلوها طرابلس كتدرائية ثم
املختلفة. الدول فيها تشرتك التي السنوية الدولية والسوق املعارض وميدان

مانيا. لبتس خرائب

تقوم الذي الربي واملطار البحري، واملطار السيارات، وسباق الخيل، سباق ومضمار
والسودان مرص إىل طريقها يف بنغازي إىل أوروبا من أخرى وتحط طيارة يوم كل منه

والحبشة.
يشتغل التي الوطنية األسواق الضواحي، يف األخص وعىل املدينة، أنحاء يف وتجد
األهايل من بالزبائن صباًحا وتزدحم واملقاثي والفاكهة الخرض ببيع الوطنيون فيها

واإليطاليني.
أجنحة أحد يف بالبو املاريشال فخامة أنشأه الطبيعي للتاريخ متحف وهناك

لإليتنوغرافيا. والثاني للجيولوجيا، أحدهما قسمني: إىل مه وقسَّ الكاستلو
يل يسمح لم الوقت ضيق ولكن وكازينو، وليدو امات حمَّ الشاطئ عىل إن يل وقيل

بزيارتها.
باملدينة، تَجوالنا أثناء املختلفة، العمارات من كثري إىل يشري برناردي السنيور وكان
وغريها سينما وقاعات أطفال ورعاية ومدارس صحة معاهد من هنالك ما يل ويسمى
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العجوز الصحايف رحالت

أبدع من بحقٍّ طرابلس مدينة فأصبحت املاليني. من وجماعات الحكومة أنشأته ا ممَّ
اإلسكندرية. بعد األفريقي الشمال مدن

واآلثار السياحة بلد

السائحني نظر وتوجيه طرابلس يف السياحة طرق بتمهيد اإليطالية الحكومة وعنيت
إليها.

مدن إىل السيارات بهم تنطلق ثم والعطاء، األخذ حركة وتروج املدينة بهم فتغص
وفيها لبده)، بالعربي (واسمها مانيا لبتس آثار وأهمها العلماء عنها كشف التي اآلثار
التشييد يف وتفنُِّنهم الرومان قدماء بفضل الشاهدة والربابي والهياكل واملدرَّجات التماثيل

والتصوير. والنقش والحفر والتعمري

186



والعرشون التاسع الفصل

بنيالصحافينيواألدباء

طرابلس؟ مدينة يف والصحافيني األدباء مقر أين سايس: بكر أبو األديب الطالب سألت
فيكتوريا. قهوة عن بعيدة ليست وهي امللك»، أساس «العدل جريدة إدارة يف قال:

األدبي. املحفل هذا إىل وصحبني بالعمل، القول وأردف

امللك أساس العدل جريدة

الحي وبني بينه الفاصل السور من مقربة عىل الوطني الحي يف العدل، جريدة ودار
األجنبي.

التحرير. ومكتب الجريدة إدارة واحدة غرفة ويف
والحديث املنعنع األخرض الشاي وأكواب والتكريم بالرتحيب فقوبلنا وحيَّينا، دخلنا

والصحافة. األدب عن الطيل الشهي

العدل مؤسسجريدة

ولد إنه فقالوا املحامي، بانون هللا عبد املرحوم ومنشئها الجريدة صاحب عن حدثونا
الطرابلسية. األرسة خرية من رشيفان ووالداه هجرية، ١٢٨١ سنة

باملحكمة واتصل الثانوية، الشهادة ونال فالرشيدية، االبتدائية املدارس يف ودرس
ُكتَّابها. كبري اللبناني، كرم قيرص املرحوم عىل الحقوق علم مبادئ وتلقى البدائية،

فنجح القانونية االمتحانات وأدى الرسوم، لتحصيل فمأموًرا للبلدية، معتمًدا َ ُعنيِّ ثم
الرسوم، تحصيل بدائرة فمفتًشا التجارة، بمحكمة دائًما عضًوا َ وُعنيِّ باهًرا، نجاًحا فيها

واملقتاضني. القضاء رجال ثقة فنال باملحاماة اشتغل ثم التجارة، ملحكمة فنائبًا



العجوز الصحايف رحالت

العدل! جريدة منشئ بانون هللا عبد املرحوم

إدارة جانب إىل زاوية ولها العيساوية، للطريقة شيًخا حياته أيام آخر إىل وكان
الجريدة.

بوجوب املنادين أول بانون هللا عبد املرحوم كان طرابلس، اإليطاليون احتل وملا
مقصده نبل أدركوا ثم بعضهم، عليه أنكرها مشهورة، مواقف ذلك يف وله معهم، التفاهم

فحبَّذوه.
واحتُِفل واألسف، عليه الحزن فعم ،١٩٣٨ سنة أبريل ٧ األحد يوم مساء وتويف

عظيًما. احتفاًال بجنازته

بانون زكي محمد األستاذ

معروف، أديب وهو بانون، زكي محمد األستاذ نجله وإدارتها الجريدة تحرير يف وخلفه
الرتكية اللغتني ويجيد ومرص تركيا والده مع وزار الرتكية، الحكومة مدارس يف درس

الفرنسية. باللغة ويلم واإليطالية،
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واألدباء الصحافيني بني

التحرير مساعد

موىس. بن نديم محمود الشيخ ابن فهمي عيل الشيخ األستاذ التحرير يف ويساعده
العتيد»، «الرقيب جريدة يف والده يد عىل سنوات ثماني التحرير عىل تدرَّب وقد
فيها تجمع الحكومة، إرشاف تحت يومية جريدة إلنشاء تمهيًدا سنة منذ ُعطَِّلْت التي

طرابلس. يف املعروفني واملحررين الكتاب

العدل جريدة عن يشء

صفحات من (أصغر أعمدة خمسة ذات صفحات ِستِّ يف أسبوعية العدل جريدة وتصدر
األهرام).

مرتَجم بعُضها مخترص مقاالت ثم افتتاحي، مقال عىل األوىل الصفحة وتشتمل
الحارضة وأخبار العالم وأبناء السياسية األسبوع أخبار التالية الصفحات يف ويليها
يف مفرَّقة فاإلعالنات واالجتماع، واألدب للعلم خامسة وصفحة والوالية، (العاصمة)

األخرية. الصفحات
مرتَجمة وقطع بمقاالت وغريهم املدارس وأساتذة األدباء من فريق الجريدة ويعاون
بالعلم واملشتغلني األدب أهل بني مساجلة من منها عدد يخلو أن وَقلَّ إخبارية، ورسائل

والدين.
ملًكا كانت التي مادجي» «مطبعة يف وتطبع جليَّة، وحروفها صقيل الجريدة وورق
أخريًا واشرتاها زمنًا، وأدارتها عليها يدها إيطاليا حكومة وضعت ثم الرتكية، للحكومية

واألدباء. الصحافيني لخدمة وأعدها بالحروف وزودها عها فوسَّ مادجي السنيور
ألبناء اإلسالمية والدروس واإلمالء، والنحو العام، التاريخ يف كتب فيها ُطِبَعْت وقد

اإللهية. والكوميديا املدارس

والصحافيون األدباء

فهمي عيل الشيخ األستاذ يل فذكر طرابلس، يف والشعراء واألدباء الُكتَّاب عن وسألت
أهل من اللبناني بك راشد أبي عبود األستاذ وهم: واحد، غري أسماء الحارضين وبعض

وإيطاليا. لبنان يف والثانوية االبتدائية علومه تلقى وقد الشحرور، وادي
متوالية، سنة ١٥ يومية الرتكي الحكم عهد يف بريوت يف «النصري» جريدة وأنشأ

واإليطالية. العربية اللغتني لتعليم كتب عدة وألَّف اإليطالية، اللغة بتدريس واشتغل
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واألسواق. املعارض رساي طرابلس: مناظر من

الرتجمة، لدائرة مديًرا بوقته يف السيايس القسم يف للعمل إيطاليا حكومة واستدعته
طبعها ها أتمَّ وملا العربية، اللغة إىل لدانتي اإللهية» «الكوميديا برتجمة اشتغل وهناك
استقباله فأحسن موسوليني الدوتيش إىل منها نسخة بنفسه وقدم مادجي، مطبعة يف

لعمله. تقديرها وأعلنت دتياليا أكاديميَا عليه أثنت كما أدبه، عىل وأثنى
لوبيا. حكومة بمالية موظًفا الساعة حتى يزال وال

أمىض وقد املعدودين، وأدبائها طرابلس أعيان من الحصايري: راغب أحمد واألستاذ
األول. فؤاد جامعة يف اآلداب كلية إىل منتسبًا القاهرة يف زمنًا

برقة. شاعر املهدوي: رفيق أحمد واألستاذ
وناثر. شاعر تاجورة، قايض البشستي: الطاهر الرازق عبد والشيخ

اإلسالمية املدرسة يف العربية اللغة مدرس املسالتي: عمر محمد الشيخ واألستاذ
الكتاب. كبار من العليا

وصحايف أديب اإليطالية العربية باملدارس املفتش الهماني: كامل محمد واألستاذ
معروف.

بنغازي. يف العدل صحيفة ومراسل كاتب عامر: بن محمد واألستاذ
املصورة» «ليبيا ومجلة برقة»، «بريد جريدة صاحب املحييش: فخري عمر والسيد

بنغازي. يف
وشاعر. عالم العليا، الرشعية املحكمة عضو الشارف: أحمد الشيخ واألستاذ
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للخرض. وطنية سوق طرابلس: مناظر من

كبار من العليا، الرشعية املحكمة يف الكتاب كبري املسعودي: سعد الشيخ واألستاذ
والشعراء. الكتاب

الشباب. شاعر التاجر: قنابه أحمد والسيد
األوقاف. مكتبة أمني حسن: الفقيه أحمد واألستاذ

باملطالعة طرابلس أدباء غرام

عامة، العربية املطبوعات واقتناء باملطالعة مغرمون املدارس وخريجو طرابلس وأدباء
خاصة. املرصيني الكتاب ومؤلَّفات

مكتبة وهما واملجالت، العربية الكتب لبيع متوسطتان مكتبتان طرابلس مدينة ويف
املشريقي. إبراهيم أبناء ومكتبة الدين رشف مختار محمد

املطبوعات. من حاجتهم لجلب مرص إىل النقود إرسال يف صعوبة بعضهم ويعاني
الخارج، من الواردة واملجالت الكتب من فيه تشتبه ما الحكومة مراجعة من بد وال

مستورديها. إىل تسليمها قبل األخص، عىل مرص ومن
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والحكومة األوقاف مكتبتا

الكتب من كبري عدد فيها اإلسالمية، األوقاف إلدارة تابعة كتب دار طرابلس مدينة ويف
مخطوط. أكثرها القديمة

،(١٩٢٥ سنة إىل ١٩٢٢ سنة (من طرابلس حاكم فولبي الكونت بها عني وقد
العربية. املطبوعات من كبرية بمجموعة فزودها

وفيش فهارس ووضع بتنظيمها فأمرت املكتبة هذه بأمر ة مهتمَّ الحكومة تزال وال
لكتبها.

يف حمودة سيدي عمارة باسم املعروفة األوقاف عمارة إىل نقلها أخريًا تقرر وقد
الفنيني واملوظفني مفهرسة الكتب واملطالعون الباحثون فيها يجد حيث إيطاليا، ميدان

حسن. الفقيه أحمد األستاذ بإرشاف للطالبني وتقديمها عليها القائمني
إيطالية كتب قوامها واألجانب لإليطاليني خاصة كتب دار الحكومة وأنشأت

املدارس. لعطلة مقفلة إنها يل فقيل أزورها، أن وأردت وفرنسوية،
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والتعليم الرتبية يف

أن دون يوم يمِض فلم «العدل» جريدة إدارة عىل املرتددين األدباء باإلخوان أنست
لوبيا. عن ويحدثوني مرص عن ثَهم وأحدِّ أزورهم،

والتعليم. والرتبية واألخالق والصحافة األدب دائرة تتجاوز لم األحاديث هذه ولكن

الرتك أيام املدارسيف

التالية: باملعلومات بالرتبية املشتغلني أحد إيلَّ فأفىض لوبيا، يف املدارس عن يوًما وسألتهم
القوم. وبلغة الرتكية املدارس ملناهج وفًقا التعليم كان الرتكي، الحكم أيام يف قال:
واملدارس الرشيف، القرآن تحفيظ كتاتيب عىل قاًرصا فكان العربية، باللغة التعليم أما
حلقات يف الرشيف والرشع والنحو الفقه تدريس وكان الجوامع. ألوقاف التابعة

أيديهم. عىل تخرج ومن الرشيف األزهر خريجي من أساتذة به ويقوم بالجوامع،

الطليان عهد يف الديني التعليم

والجوامع. الكتاتيب يف الديني التعليم وا يََمسُّ لم لوبيا، الطليان احتل فلما
أيدي يف إبقائه مع أسلوبه وترقية التعليم هذا نظام يف تعديالت بعض أدخلوا ثم

الدين. علماء
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الحكومة، نفقة عىل بالحرص بفرشها وأمروا الصحية، الوجهة من بالكتاتيب وُعنُوا
األوقاف إدارة رقابة تحت اليوم حتى تزال وال ما، بوجٍه إدارتها يف يتدخلوا لم ولكنهم

اإلسالمية.

الجديد األوروبي التعليم يف

العاصمة يف العرب ألبناء خاصة ابتدائية مدارس إنشاء يف اإليطالية الحكومة رشعت ثم
واألقاليم.

مناهج من قريبة ومناهجه سنوات، خمس ومدته مجاني، املدارس هذه يف والتعليم
وطرابلسيون. إيطاليون واملعلمون االبتدائية، املرصية املدارس يف التعليم

العام. الحاكم فخامة رساي طرابلس: مناظر من

(الليسيوم) اإليطالية الثانوية باملدارس بعضهم اْلتحق فيها، املتخرجني عدد كثر وملا
واملعهد كذلك، سنوات ثماني ومدتها االبتدائية املعلمني ومدرسة سنوات، ثماني ومدتها
مفتوحة املدارس وهذه سنوات، سبع ومدته والحاسبني احني املسَّ لتخريج التطبيقي الفني
النهائية لشهادتها والحائزون األجانب، والنزالء واليهود والطليان العرب من للجميع

الفني. والتخصص العليا للدراسة إيطاليا إىل الذهاب يمكنهم
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اإليطاليني، جانب إىل العرب أبناء فيها يتعلم مختلطة، ابتدائية مدارس وهناك
مسلمني، أساتذة يدي عىل الدين وأصول العربية اللغة يف خاصة دروًسا العرب ويتلقى

اإليطاليني. مع الدروس بقية يف ويشرتكون

واألجانب العرب بنات تعليم

يف ويدخل سنوات، خمس فيها التعليم مدة املسلمني، لبنات خاصة مدارس وأُنِشئَت
املنزل وتدبري مسلمات، معلَِّمات بمعرفة اإلسالمي والدين العربية اللغة تعليم برامجها

إيطاليات. معلمات بواسطة اإليطالية واللغة والنسيج اإلبرة وشغل
وملن خاصة، برامج لها خاصة مدارس األجنبية الجاليات وبنات اإليطاليات وللبنات
فيدرسن للصبيان، الثانوية املدارس إىل الدخول حتى املدارس هذه يف الدراسة يُتِْمْمَن

وإدارتها. الفصول وترتيب تَعدادهن بحسب منفردات أو بهم مختلطات إما

وأهلية أجنبية أخرى مدارس

بأجر، فيها والتعليم الحكومة، برامج وفق تسري ابتدائية، مدارس والراهبات وللرهبان
وبناتهم. املسلمني أبناء من قليلون إليها ويدخل

إدارة لها وكانت األهلية، والصنائع للفنون إسالمية مدرسة الرتك عهد يف وكانت
تعديالت بعض إليها أدخلوا اإليطاليون جاء فلما إدارة، ومجلس خاصة ووقفية خاصة
العربية اللغة فيها ويلقنون املسلمني، بأبناء خاصة اآلن حتى وهي والتعليم، اإلدارة يف
والحدادة، النجارة، وهي: اآلتية، الصناعات وإحدى اإليطالية واللغة الدين وأصول
الجمعة سوق ضاحية يف زراعي ملحق ولها النَُّحاس، وأشغال الفضة، وصياغة والخزف،
االبتدائية، الشهادة بدون إليها والدخول البساتني زراعة فيها وتعلم مرصي) (سيدي

مجاني. فيها والتعليم

العليا اإلسالمية املدرسة

وقد اإلسالمية، للثقافة عاٍل معهد إنشاء يف يفكرون وهم لوبيا، اإليطاليون احتل ومنذ
عمانويل فيكتور امللك جاللة بتوقيع ملكي، مرسوم بذلك وصدر أرادوا، ما لهم تم
عليا إسالمية مدرسة تأسيس املناسب من «رأينا فيه: جاء ١٩٣٥ سنة مايو ٣ بتاريخ
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الكبري. «ودان» كازينو طرابلس: مناظر من

الفقهية العلوم يف دروسهم فيها يتمموا أن املسلمني ليبيا لشبان ليتسنَّى بطرابلس
اإلسالمية.» والدينية

.١٩٣٦ سنة يناير ١١ يف للطالبني وفتحت
مجاني. فيها والتعليم سنوات، عرش بها الدراسة ومدة

هذه يوازي امتحانًا يؤدون من أو االبتدائية الدراسة شهادة الحائزون فيها ويقبل
االمتحان. هذا أدُّوا إذا الجوامع طلبة كذلك فيها ويقبل الشهادة،

وومدتها ووسطى، سنوات، ثالث ومدتها إعدادية، مراحل: ثالث إىل الدراسة وتنقسم
سنوات. ثالث ومدتها وعليا، سنوات، أربع

اإليطالية واللغة واألخالق املنطق وعلم والعربية الدين اإلعدادية السنوات يف ويدرس
الصحة. وحفظ العلوم ومبادئ الدفاتر ومسك والحساب والجغرافية والتاريخ

مدرسني إلعداد أحدهما قسمني: إىل الثانيتني سنتيها يف الوسطى الدروس وتنقسم
الوطنيني. املوظفني إلعداد وثانيهما اإلسالمية، االبتدائية للمدارس
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طرابلس. يف الكبري الفندق طرابلس: مناظر من

املرافعات عىل وتمارين الفقه، وأصول الدينية العلوم العايل القسم يف وتدرس
وآداب واملنطق، األدب وتاريخ والبالغة الحديث، ومصطلح والحديث والتفسري القضائية

البحث.
النهائية. الشهادة ويحرز العليا الدراسة يتمم ملن «عالم» لقب ويمنح

الثالثة، لألقسام تتسع خاصة عمارة لها ويعدون مؤقتة، دار اآلن وللمدرسة
الداخيل. للقسم جناح فيها ويخصص
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والثالثون الحادي الفصل

العامل وبيوت املتمدنة العزبة

الضواحي؟ ومدن والكفور والِعَزب القرى تزور أن تريد هل برناردي: الكافالريي يل قال
كثريًا؟ طرابلس مدينة عن تبُعد وهل قلت:

فأكثر. ساعات ثالث تبُعد وأخرى قريبة ومزارع بالد هناك قال:
هللا. أحيانَا إن القادمة للسنة غريها ونرتك القريبة، عىل فلنقترص قلت:

عىل فاتفقت فيها، وما والضواحي القريبة، الزراعية املنشآت أسماء يل يعدد فأخذ
املستخدمني. وصغار العمال وبيوت املتمدنة والعزبة مرصي وسيدي تاجورة نزور أن

إىل فيها معي وخرج الكاستلو، إىل وركبتها مهاري، فندق إىل سيارته فأرسل
الخالء.

النارضة واملزارع املعبَّدة الطرق

املعبَّدة والطرق الساحرة بمناظرها الطبيعة لنا تجلَّت املدينة ضواحي اجتزنا فلما
والتصليح. بالتنظيف يوم كل األيدي دها تتعهَّ التي الواسعة

األقدمني الرومان خلفاء وقدرة اإليطايل االستعمار بقوة ناطقة فآيات املزارع، أما
زاهرة. جنَّات امُلقِفرة األرض تحويل عىل

فها شاهدت ومزارع بساتني إىل وهناك هنا ونزلنا الطريق، يف مرة غري ووقفنا
ويَُربُّوَن اآلالت، بمعاونة ثمرها إلخراج األرض يف يعملون واإليطاليني الوطنيني العمال

واألهراء. األنبار يف الحاصالت ويخزنون والدواجن املاشية
البوليس مركز منها واحدة كل يف فرأيت الصغرية، املدن بعض إىل كذلك ونزلنا

نظيف. صغري ناٍد يف القهوة وتناولنا واملستوصف، االبتدائية واملدرسة
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جهود من املستعمرون بذله ا عمَّ الفيَّاضة بمعلوماته برناردي السنيور وأشبعني
وجماعات رشكات تملكه ما ومنها فرًدا، يخص ما املزارع من أن يل وذكر التعمري. يف
الصحاري هذه يف الجنيهات من األلوف بعرشات رمى بعضهم وأن املتعاونني، من صغرية
للدواب. ومراٍع للفاكهة وبساتني مزارع إىل حوَّلها حتى السنوات وقىض القاحلة، الرملية

وتاجورة سيديمرصي يف

مسجد عىل تشتمل كبرية، قرية وهي مرصي»، «سيدي إليها نزلنا التي األرباض ومن
جديدة عمارات جانبها وإىل وبقل. وخبز لحم من األطعمة فيها تُباع واسعة وسوق يُزار،

فيها. العمران وتزايُد القرية حالة استدعتها
الذي الكبري والجامع الفضل وأهل العلماء بلد تاجورة يف أيًضا السيارة بنا ووقفت
صناعته بدقة لوبيا يف املشهورة الجوامع من وهو للهجرة، ٩٨٠ سنة آغا مراد أنشأه

نافذة. ٢٥ جدرانه ويف عموًدا، ٤٨ عىل مرفوعة صغرية قبة مائة وفيه وهندسته.
يل يرشح وطفق باإليطالية، برناردي السنيور وخاَطب بًا، مرحِّ إمامه استقبلنا وقد

وتعديل. إصالح من فيه أدخل وما وهندسته الجامع تاريخ

املتمدنة العزبة يف

السعادة صاحب بزيارة خليقة وهي نة، املتمدِّ العزبة الرحلة هذه يف رأيناه ما أبدع ومن
املرصية الصحة وزارة يف األمر ووالة امللكية، الزراعية الجمعية مدير باشا، أباظة فؤاد
اإليطالية املنشأة هذه من ليقتبسوا الفالح؛ شئون وترقية العزبة حال بإصالح املهتمني

املنشود. غرضهم إتمام عىل به يستعينون ما
وأصبح الوطنيني، بسكَّانها طرابلس مدينة ضاقت لقد برناري: الكافالريي يل قال
هذه لهم تنشئ أن الحكومة فرأت موافقة. بأجور مساكن وجود منهم الفقراء عىل يتعذَّر
يف مرصية) قروش (أربعة لريات أربع هي اسمية بأجور مساكنها لهم ر وتؤجِّ العزبة
النظافة طرق وتعليمهم تمدينهم بل فقط، صحتهم رعاية ذلك من القصد وليس الشهر.

الراقية. املدنية الحياة إىل خطواتهم وتسديد
من وهو قزقو، الحاج ابن محمد السيد ناظرها استقبلنا العزبة إىل وصلنا وملا
مغربي، طربوش رأسه وعىل اإلفرنكية، املالبس يلبَس االبتدائية، املدارس خريجي
واملستندات لألوراق وخزانة وتليفون بمنضدة زة مجهَّ صغرية غرفة يف مكتبه إىل وأدخَلنا

والفيش. والدفاتر
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املتمدنة. العزبة يف البيوت

مسكنًا ١٥٠ منها مسكن، ٥٠٠ اآلن فيها إن فقال: العزبة، حالة لنا يرشح وأخذ
نفًسا. ٢٣٧٢ السكان وعدد كبريًا،

عليهم يزيد ومن معه ومن العائلة رئيس اسم فيها يقيَّد خاصة فيشة عائلة ولكل
واملوت. بالوالدة ينقص أو

من متزوج منهم كل وشخصان زوجات، ثالث له رجل العزبة يف وعندنا قال:
خاصة. دار الزوجات أولئك من واحدة ولكل امرأتني،

األوالد. كثري كان إذا دار من أكثر الساكن يُعَطى وقد
واملدرسة. واملسجد املكتب جانب إىل عائلته مع العزبة ناظر ويسكن

سقوف تعلوها الجدران مستديرة السودانية، التوكالت ما نوٍع عىل تشبه واملساكن
النوم غرفة ثم للطبخ، موقد البيت مدخل ويف مخروط، هيئة عىل األحمر القرميد من

والجلوس.
عندكم. مسكن أبدع تريني أن أرجوك للناظر: قلت

يف الكتب بتجليد يشتغل أعزب شاب مسكن إنها وقال متوسطة، دار إىل فقادني
عىل تحتوي النظافة يف آية والغرفة والدته، السيدة مع هنا ويعيش طرابلس مدينة
ساعة الحائط عىل وُعلَِّقْت بسجادة، األرض وُفِرَشت بيضاء، ُمالءة عليه الحديد من رسير
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جاربو جريتا املعروفني السينما ملمثيل وصورتان الدار لصاحب وصورة ومرآة صغرية
تايلور. وروبرت

للرجال خاصة مياه ودورات والرشب للغسيل ة عامَّ حنفيات املساكن ويتوسط
الساخنة للمياه بدوشات زة مجهَّ الجنسني من لكلٍّ حمامات ومثلها للنساء، وأخرى

وغريها. وخراف طيور من الدواجن لرتبية خاصة وحظائر والباردة،
لرعاية ودار الصحية، باألدوات ز مجهَّ ومستوصف للبوليس، نقطة العزبة ويف

مساِعدات. ومعها إيطالية طبيبة تديره والوالدة الطفل
عىل الكشف يف سواء ونظافة، ترتيب من املستوَصف هذا يف رأيته ما أدهشني وقد
الوضع، بعد السيدات لنوم ة املَعدَّ والغرف العمليات وقاعات األدوية وتقديم املصابني

مجانًا. والطعام الدواء إليهن م ويقدَّ للمالحظة الكايف الزمن يلبثن حيث

العزبة. يف الغسيل حنفيات

وبائع وبقال لجزار دكانًا ١٤ وفيها العزبة، سوق إىل الطبية املجموعة من وخرجنا
كهربائي. وطاحون حسان)، (ويسمونه وحالق وقهوة وفحم برتول

فسمعنا الفنوغراف، أنغام عىل الشاي ورشبنا العزبة ناظر مع القهوة يف وجلسنا
والسيدة تناديكم.» مرص هذه الجيل، عماد يا النيل، شباب «يا تنشد: كلثوم أم صوت

دموعي.» دعوت «كم تغني: أحمد فتحية
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العمال بيوت يف

بيوت زرنا طريقنا ويف املدينة، إىل برناردي والكفالريي وركبت الناظر، السيد ودَّعنا ثم
زيارته يف إيطاليا إمرباطور الجاللة صاحب حرضة افتتحها حديثة منشأة وهي العمال،

للوبيا. األخرية
مسكنًا. ٩٦ إنشاء منها تم مسكنًا، ٣٨٠ املدينة هذه يف يكون أن عىل معقودة والنية
لألكل وقاعة غرف ثالث من ِفيلَّة كل وتؤلَّف واحد، دور ذات فيالت املساكن وهذه
الشهرية واألجرة للغسيل، غرفة فيها مرتًا ٢٥٠ مساحتها وحديقة مياه ودورة ومطبخ
إىل ٢٠ من وترتاوح املياه، وثمن اإلنارة أجرة غري وهي قرًشا)، ١٤٠) لرية ١٥٠ للِفيلَّة

الشهر. يف لرية ٣٠

العمال. بيوت من مجموعة

الشوارع وتمهيد الباقية املساكن إلتمام بنشاط يجريان والبناء التعمري يزال ال
فيها. املظللة األشجار وزرع تتخلَّلها التي وامليادين

يف متأنًقا أولهما فرأينا بزيارتهما، الفيالت هذه سكان من اثنان لنا سمح وقد
أوالده. مع عليها ينام التي ة األَِرسَّ إال عنده وليس التأثيث، يتم لم والثاني ورياشه، فرشه

عرشة. يسكنها والبعض أشخاص، ثالثة يسكنُها الفيالت بعض أن وعلمت

203



العجوز الصحايف رحالت

األرض مهدت فقد بالبو، واملاريشال الحكومة إىل املدينة إنشاء يف الفضل ويرجع
الرشكات إحدى إىل وسلمتها الكهرباء وأسالك املياه أنابيب إليها ومدت الطرق وشقت

الزهيد. األجر بهذا تسكنها أن عىل البيوت فيها فبنت املالية
عىل ُمثِْنيًا برناردي للسنيور شاكًرا الفندق إىل فُعدُت ظهًرا، الدورة هذه وتمت
خدمات من وأهلها طرابلس إىل أسَدْوه ما عىل حكومته ورجال العام الحاكم فخامة

جليلة.
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والثالثون الثاني الفصل

بنغازي يف يومان

الظهر. بعد الثانية الساعة سبتمرب ٧ األربعاء
ننتظر الكاستلو بجوار اإليطالية، السياحة رشكة مكتب أمام آخرين مع وقفت

الليتوريا. رشكة أوتوبيس
لحمل امُلَعدِّ والسقف املريحة املقاعد ذو اللوكس، األتوبيس وصل ساعة ربع وبعد

والخفيفة. الثقيلة الحقائب
وأرباضها وضواحيَها الجديدة طرابلس شوارع مجتازة العربة بنا وسارت فركبنا،

وكبرية. صغرية بني طائرة من بأكثر العامر املطار إىل وصلنا حتى

بنغازي إىل الوصول

الواسع املطار فناء بنا فطافت الطائرة، وأركبونا الباسبورتات عىل املوظفون وكشف
إىل بنا وصلت حتى باطمئنان وسارت البحر، فوق ارتفعت أن إىل وتحلِّق تزمزم وأخذت

مساء. السادسة الساعة منتصف يف بنغازي مطار
والوطنيني. اإليطاليني من الني والحمَّ والعمال املوظفني من عدد باملطار ووقف

طويل وطربوش ورسوال سلطة من األنيقة املغربية املالبس يلبَسون والوطنيون
الزر.

بني مرحِّ الطرابلسيون اإلخوان بي فأحاط وأثره، عمله املحرتم لطربويش وكان
املبارك. سيدنا يا السالمة عىل هلل الحمد وسهًال! أهًال مرصية: تكون تكاد بلهجة

الكبري. إيطاليا فندق أمام فأنزلني الرشكة، أوتوبيس يف املدينة إىل املطار ومن
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طرابليس زميل مع

ومجلة برقة» «بريد جريدة إدارة قاصًدا عربة ركبت الفندق يف اسمي قيَّدُت أن وبعد
ولًدا له أن يل وذكر وأهلها مرص عن الكهل الحوذي سألني الطريق ويف املصورة»، «ليبيا

الرشيف. األزهر يف العلم يتلقى
مطبعته، يف واملجلة الجريدة صاحب املحييش فخري عمر األستاذ الزميل أجد ولم

بالفندق. انتظاره يف أنني عليها له وكتبت بطاقتي له فرتكت
بها. بأس ال موسيقية لجوقة أستمع وجلست الفندق إىل عدت ثم

سائًال بًا مرحِّ مسلًِّما عيلَّ وأقبل املحييش األستاذ حرض حتى القهوة، أتناول أَكد ولم
يف قهوة إىل انتقلنا ثم خاصة، نرص الرحمن عبد األستاذ والزميل عامة األهرام أُرسة عن

واألدباء. التجار إخوانه من فريق إىل عرَّفني حيث امليدان

البلدية. ميدان يف العتيق الجامع

وطنية قهوة يف املنعنع املغربي الشاي ورشبنا الوطني، الحي إىل عربة وركبنا
مخشخًشا. ضعيًفا صوته وكان املرصي الراديو وسمعنا

مقابلتي. قبل به ارتبط ملوعد معي السهر عن املحييش األستاذ واعتذر
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مرص قنصل عند

يرجوني مرص قنصل سعادة أن وأبلغني الفندق مدير جاءني العشاء، تناول وبعد
برانييش. فندق يف مقابلته

طريقه. املدير يل فوصف الفندق؟ هذا وأين قلت:
بك بهجت أحمد القنصل األستاذ إيلَّ فأتى الحاجب، إىل البطاقة سلَّمت وصلت وملا
وأبلغني بريطانيا، قنصل فيس رآك لقد العجوز، بصحافينا أهًال يقول: وهو بًا مرحِّ
العجوز؛ الصحايف هو املرصي هذا أن عرفت ولو إيطاليا، فندق إىل وصل مرصيٍّا أن

ساعة. معه وقضيت فشكرته ملقابلتك. لحرضت
السهرة. فيه وأمضيت فندقي، إىل ورجعت

بلهجة يقول وهو الباب طارًقا الَخَدم أحد أيقظني صباًحا السابعة الساعة ويف
سبعة. الساعة أستاذ، يا اصح مرصية:

تحيط بديع منتزه وفيه الفسيح، ميدانه يف والتجول الفندق، قهوة يف اإلفطار وكان
السياحة. ومكاتب واملتاجر واألندية البارات به

منتعلون والكل بلدية، أو إفرنكية كانت سواء مالبسهم وجمال األهايل، منظر وراقني
الصنادل. أو باألحذية سواء

بنغازي»، دي «كوريره صحيفة يقرأ األحذية احي مسَّ من وطنيٍّا صبيٍّا والحظت
املدينة. يف اإليطالية اليومية الصحيفة وهي

االبتدائية دروسه أتم إنه يل فقال اإليطالية، الصحف يبيع وطنيٍّا صبيٍّا وحدَّثت
برقة». «بريد وجريدة اإليطالية الصحف ويقرأ والطلياني، العربي فيها وتعلم

القنصلية دار يف

البيك عن وسألت برنيقة)، األرحبيني عند (وصحته برانييش فندَق ضًحى وقصدت
مكتبه. يف فوجدته القنصل

لها الئقة داًرا أجد لم ألنني للقنصلية؛ مؤقت مكتب هذا يل: قال الرتحيب، وبعد
هللا. شاء إن سعيدة فاتحة القنصلية، يف يزورني مرصي أول وأنت للسكن،

املرصية. قنصلياتنا أحدث بنغازي وقنصلية
بالقنصليات دراسته إتمام بعد واْلتحق الحقوق، كلية خريج بك بهجت واألستاذ

وبنغازي. وروما وأثينا والحبشة ليفربول بني ل وتنقَّ
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أبناء من أفندي، صالح أحمد أمني وهما: السايرة، الخدمة يف اثنان ويصحبه
أفندي، مصطفى وعوض املرصية، للبكالوريا وحائز القناطر، شبني يف الكريمة العائالت

االبتدائية. للشهادة وحائز أصوان، أهايل من
وشكيا إيطالية، عائلة مع يسكنان إنهما يل قاال املاليس، أنيق مهنَدم مهذَّب وكالهما

ضئيل. راتب من يتناوالنه ملا بالنسبة الحاجيات وبقية واملالبس األكل غالء من
الرجل هذا بك: بهجت يل قال إيطايل، فيه صحبنا تكًسا القنصل البيك مع وركبت
وغرامة والربم اللف يف أخي يا وِهللا تعبت وقد دار، عىل للفرجة ذاهبون ونحن سمسار،

للتكسيات. أجًرا لرية و٥٠ ٤٠ بني ترتاوح يومية

املدينة يف جولة

والكورنيش املدينة من والقديم الجديد القسمني مشاهدة من تمكنت اللفة هذه ويف
يف والسودان مرص إىل املسافرة الطائرات ركاب لينزله برانييش فندق بُنَِي حيث العظيم
قاعاته جدران وكساء وهندسته بنائه يف تأنَّقوا عرصي فندق وهو أثيوبيا، إىل طريقهما
الجلوس قاعات أو الطعام غرف يف سواء الرفاه أدوات بكل وجهزوه الثمني، باملرمر

النوم. وغرف واالحتفاالت

بنغازي. كاتدرائية وباخرة الكورنيش
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املحرتم القنصل يل قال الدلتا، قطارات مثال عىل صغريًا قطاًرا رأينا الطريق ويف
متواضع قطار وهو جوليانا، حمامات باسم املعروف الليدو إىل يوصل القطار هذا إن

إليه. وطلوعهم منه نزولهم يف للركاب يقف مطيع
عن السؤال من وأكثر ب فرحَّ املدينة، حاكم فيالني إريكويل الدكتور سعادة وزرنا
ثانية مرة أزورها أن وينتظر عجل، عىل املدينة لَرتكي يأسف إنه يل: وقال وحالها، مرص

وحربية. وبحرية عمرانية منشآت من فيها وما دخائلها لرييني
ليًال إما نتقابل أن عىل وتركته برانييش فندق يف املحرتم القنصل مع الغداء وتناولت

باملطار. الصباح يف أو الفندق، يف
الخرب وأبلغت الطائرة، يف مقعًدا فحجزت الليتوريا، مكتب إىل قصدت الفندق ومن

املطار. إىل مًعا لنذهب برانييش فندق يف أبيت أن عىل واتفقت القنصل، سعادة إىل
طرابلس، ملدينة رة مصغَّ صورة بها فإذا إيطاليا، بفندق املحيطة املنطقة يف وتجولت
وأسواقها القديمة املدينة عن ُقْل وهكذا ومبانيها، وكورنيشها وطرقها ساحاتها يف سواء
اس ونحَّ سمكري بني بأيديهم صناعتهم يف يشتغلون الذين الوطنيني وُصنَّاِعها املسقوفة

ال. ونعَّ
فقد املدينة، صغر ومع ساحاته، تظلل التي الوارفة باألشجار الجديد القسم ويمتاز

ورقص. وغناء موسيقى جوقة منها كل يف قهوات ثالث فيها رأيت
املوظفني وكبار دراجاتهم، يركبون الشعب عامة فإن صعبة؛ املدينة يف واملواصالت

الخاصة. سياراتهم لهم الجيش ورجال
املكان إىل لتنقلك تاكيس أو أجرة عربة بك تمر أن قبل ساعة نصف تميض وقد

تريده. الذي
الساطعة بالكهرباء وُمناران األصم بالحجر مرصوفان والقديم الجديد والقسمان

األنوار.
والكبرية. الصغرية ليبيا مدن بقية يف ظهورها بنغازي تعمري يف ظاهرة إيطاليا وآثار

املحييش عمر الزميل األستاذ

كبار من واألستاذ إيطاليا. فندق يف املحييش فخري عمر األستاذ قابلني املساء ويف
اإلسكندرية مدارس يف تربيته بحكم مرصيٍّا ويعد لوبيا، يف املعدودين والصحافيني األدباء

كتابنا. كبار يكتبه ما ومطالعة وصحافيينا بأدبائنا وعالقته مرص عىل وتردده
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بنغازي. يف وطنيون صناع

،١٩٢٥ سنة املحييش طاهر محمد السيد املرحوم أنشأها برقة» «بريد وجريدته
عمر السيد وكان أعمدة، خمسة ذات صفحات أربع يف عهدها أول يف تصدر وكانت

عمله. يف طاهًرا أخاه يعاون
يف أسبوعية اآلن ويصدرها مطبعتها، نطاق ع فوسَّ الجريدة، أمر عمر السيد وتوىل
محرَّرة سياسية مقاالت عىل منها عدد كل يشتمل أعمدة، خمسة ذات صفحات ِستِّ

بصور. أحيانًا وتزين ووطنية، محلية وأخبار أدبية وصحيفة ومرتجمة
خاصة وهي واملصور، الصباح بني حجم يف شهرية املصورة» «ليبيا مجلة أصدر ثم
جلية. وصورها صقيل ورق عىل متقن وطبعها وأهلها، ِللوبيا واألدبية الفنية باملباحث
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بنغازي يف يومان

لوبيا. أنحاء يف واملراسلني الفضل أهل من نخبة واملجلة الجريدة تحرير يف ويعاونه

املحييش األستاذ ضيافة يف

الدور أُِعدَّ وسيعة، دار البحر، من مقربة عىل الوطني الحي يف املحييش األستاذ ودار
الفراش أنيق واملكتب ومكتبه، لسكنه األول والدور ومطابعها الجريدة إلدارة منها األريض
من ومعظمها واملجالت والجرائد الكتب مجلدات فيها ْت ُصفَّ عدة خزائن عىل يحتوي

اإليطالية. املطبوعات من عدد وفيها مرص. مطبوعات
عليه أقبلُت وقد والطري، اللحم بأنواع العامر الكسكيس وفيه مًعا، الَعشاء وتناولنا
الفاخر. املغربي الطعام من مختلفة أصناف من لغريه موضع هناك يبق فلم بشغف،

منهم أذكر لوبيا، أدباء من واحد غري حرضها أدبية سهرة كانت الطعام، وبعد
وُمطَِّلع باإلسكندرية، اإليطالية املدارس يف علومه تلقى ف مثقَّ أديب البوري، وهبي األستاذ
فيها ويكتب املصورة»، «ليبيا تحرير يف ويساعد بالحكومة، يشتغل األدبية، الحركة عىل

اإليطالية. اللغة عن كثريًا ويرتجم القصص،
االقتصاد إيطاليا يف درس اإلسالمية، األوقاف مدير العنيزي، الدين نور عيل والدكتور

الجامعة. من دكتوراه وأحرز واالجتماع،
الصهيونية. والحركة والصحافة األدب يف طويًال الكالم وجرى

نسمع إننا وقالوا: املرصية، الراديو» «محطة من الشكوى عىل الحارضون واتفق
فال مرص راديو أما وسرتاسبورج، والجزائر وتونس وبروكسل روما راديو بوضوح
هو والراديو أخرى، بمحطات ممتزًجا نجده ثم ضعيًفا، الصيف» «فصل يف إال نسمعه

عزلتنا. يف لخدمتنا أصلحتموه لو فحبذا وبينكم، بيننا الوحيدة الصلة
حَملة يتقدمها عريس» «زفة بالشارع مرَّت ومطارحتنا، أحاديثنا يف نحن وبينما

الدفوف. قرع عىل البليغة الدينية القصائد يرتلون وجماعة واألعالم، الشموع
يرغمونني كادوا حتى بي ك التمسُّ إال اإلخوان أبى باالنرصاف اإلذن طلبت وكلما
الساعة حوايل استأذنتهم ولكنني املطار، إىل فجًرا واالنرصاف معهم، الليل قضاء عىل

برانييش. فندق إىل أقلتني عربة وأركبوني الباب عىل كلهم وودَّعوني صباًحا، األوىل
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والثالثون الثالث الفصل

أملاظة إىل بنغازي من

موعد يف قلت: سيدي؟ يا تستيقظ متى الكبري: برانييش فندق يف الجارسون سألني
الطيارة.

ساعات. أربع يتجاوز لم متقطًعا نوًما ملاًما، إال أنم ولم
املوعد. معلنًا الباب دق الخامسة الساعة ويف

القنصل. سعادة منتظًرا الهول يف كنت دقائق عرش وبعد

الكبري. برانييش فندق

املرمري السلم عىل متمهًال ينزل بالقنصل وإذا الساعة، نصف نحو انتظاري وطال
يف فأدركت وسيفه، له متوسطتني حقيبتني الحاجبان ويحمل الطربوش، رأسه وعىل



العجوز الصحايف رحالت

يف املعظم امللك الجاللة صاحب حرضة بها ليستقبل الرسمية البذلة معه ينقل أنه الحال
الغربية. الحدود إىل رحلته

الفخم، الليتوريا رشكة أتوكار الفندق إىل وصل صباًحا السادسة الساعة ويف
السياح. من املنتظرين بقية مع فركبناه

بنغازي مطار إىل

آخرين. سياًحا فأركب الكبري إيطاليا فندق إىل بنا وسار
عريض واسع وهو املطار، إىل فالخالء الضواحي، حتى املدينة شوارع اجتاز ثم
الوطنيون الخدم وتسلم األلوان، مختلفة طائرات عرش نحو فنائه يف ربضت الضواحي،

والجمرك. الباسبورت دائرة وفيه املكتب إىل وأدخلونا الحقائب،
املفضضة املعدنية بالغاليات ز املجهَّ البوفيه إىل انتقلنا الرسمية اإلجراءات وبعد
قطًعا وأكلنا باللبن املمزوجة الشكوالتة فرشبنا والحلوى، والبسكويت الخمر وزجاجات

بالزبدة. املدهون التوست من

إىلمرص بالطيارة السفر

الزمالء عىل نظرة وألقيت الطيارة، وركبنا ومدنيني عسكريني من املطار موظفي وودعنا
الحرب. رجال من أكثرهم فإذا الركاب، من

الحبشة. كلهم يقصدون أنهم فعلم القنصل سعادة وحدثهم
مرت. آالف ثالثة ثم مرت، ألفي األرض عن ارتفعنا أننا بعضهم له وذكر

سليمة. بنا تنزل رشط عىل تريد ما الطيارة فلتفعل فقلت: ذلك، وأبلغني
للنوم. فاستسلمت مني، أخذا قد الطويل والسهر الدسم العشاء وكان

النوم. صح يل: يقول القنصل بسعادة فإذا عيني، وفتحت

طرابلس تاريخ يف مطالعة

املسمى الغرب»، طرابلس «تاريخ كتاب ابتعت قد بنغازي مدينة أبرح أن قبل وكنت
يف الوقت من شطًرا به ألقطع األخبار»؛ من به كان وما طرابلس ملك فيمن «التذكار

الجوية. الرحلة
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أملاظة إىل بنغازي من

بنغازي. يف مرص قنصل بك بهجت األستاذ

محب األستاذ الصديق لصاحبها بالقاهرة السلفية املطبعة مطبوعات من والكتاب
الفتح). مجلة (صاحب الخطيب الدين

دول من عليها تعاقب وما أخبار، من بطرابلس يتعلق ما مؤلفه فيه جمع وقد
حكم أواسط إىل اإلسالمي الفتح منذ وحروب ثورات من فيها وقع وما وغريها، إسالمية

مانيل. القره باشا أحمد
يف الكتاب هذا من نسخة عىل الطرابليس الزاوي أحمد الطاهر الشيخ األستاذ وعثر
يف محفوظة مخطوطة نسخة عن بالفتوغرافية منقولة باشا تيمور أحمد املرحوم مكتبة

التحريف. كثرية ولكنها جميل مغربي بخط ومكتوبة األهلية، باريس خزانة
بعد وطبعها عليها والتعليق وتصحيحها تنقيحها يف جهده الزاوي الشيخ فبذل
جمًال م وقسَّ الجمل، بني الفواصل ووضع الحوادث وعنون وأبوابًا، فصوًال قسمها أن

وفقرات.
طرابلس فيها وصف بمقدمة عليها وعلق املؤلف، حياة برتجمة الكتاب وصدر

لها. اإليطايل الفتح حتى تاريخها وأجمل جغرافيٍّا،
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العجوز الصحايف رحالت

ملتهيًا ورشوحه النارش تعليقات من الكثري واستفدت الكتاب، فصول بعض وقرأت
الرتيبة. الجرداء والصحراء الجو إىل النظر عن

منخفضالقطارة حكاية

سعادة فنبَّهني املرصية، الحدود إىل دخلنا حتى القراءة، إىل فَعْوٌد إغفاءة، كانت ثم
األرضوطبيعتها. بهذه عارف خبري وصف يل يصفه وأخذ القطارة، منخفض إىل القنصل
التقارير فيه وضعوا املرصيني املهندسني كبار بعض درسه بحت، هنديس واملوضوع
تُفتح متى أعلم وهللا املقفلة، والخزائن األضابري يف الحفظ نصيبها كان ثم املسهبة،

املرشوع. ذ ويُنفَّ

مرص سماء يف

الوجه يف املزارع مناظر من ساحرة تابلوهات فوق بنا فإذا مرص، أرض دخلنا ثم
ثم املمهد، الصحراوي والطريق وأقنية ترع من وروافده السعيد النيل يتخللها البحري
الجمعية ومباني وقصور رسايات من فيها بما والجزيرة فالجيزة الهول وأبو األهرام

الزراعية.

أملاظة إىل الوصول

من بالطيارة ونزل السري رسعة الطيار خفض وقد الجديدة، مرص إىل األمر بنا وانتهى
يحيط وما باالس هليوبوليس وفندق إمبان، البارون مدينة تقاسيم لنا فتجلَّت عليائها،

بديعة. عمارات من ويجاورها بها
أملاظة. مطار إىل هبطنا طرابلس من قيامنا من ساعات أربع وبعد

للكورنثينا. رسًما قرًشا ١٥ ودفع والرتحيب، األخوي االستقبال وكان
التعارف وبعد املرصية، املطارات مأمور هللا عبد محمود األستاذ مكتب إىل دخلنا ثم

فتحها. دون الحقائب عىل بالتأشري باالكتفاء أمر الباسبورت، عىل واالطِّالع
القهوة. تناول قبل يرتكنا أن وأبى

يف ألقاه أن سعيد ليوم وإنه العجوز، الصحايف لرؤية مشتاًقا كنت لقد قال: ثم
درجة من إيطاليا تاج بنيشان عيلَّ اإليطالية الحكومة إنعام براءة تقدمته وقد مكتبي،
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أملاظة إىل بنغازي من

خط عىل املسافرون وأخصهم الطائرات، لركاب بها أقوم التي للخدمات تقديًرا فارس،
أبابا. أديس بنغازي

مناصب يف واالرتقاء الحكومات تقدير من املزيد له ورجوت اإلنعام، بهذا فهنأته
الدولة.

الرحلة انتهاء

املحرتم، والقنصل فركبتها الليتوريا، رشكة سيارات من أنيقة فخمة سيارة وصلت ثم
حرضة أنزلت وفيها القبة، فحدائق نازيل امللكة شارع إىل ومنها هليوبوليس بنا فاجتازت

القنصل.
العجوز. الصحايف يسكن حيث باشا راغب شارع إىل القبة حدائق ومن

من التاسع الجمعة يوم ظهر بعد الحادية الساعة يف الرحلة نهاية كانت وبذلك
.١٩٣٨ سنة سبتمرب شهر

حال. كل عىل هلل والحمد
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